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RECENZJA
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na temat: OUTSOURCING PROCESÓW BIZNESOWYCH w FUNKCJONOWANIU
sZPITALI

Szybkość zmian otgarizacyjnych, powstanie nowego płatnika, napływ kapitału

prywatnego wymusiły na zarządzających wprowadzenie nowych rozwiązań do tej pory

niespo§kanych w ochronie zdrowia, w tym bardzo współczesną koncepcję outsourcingu.

Obecnie outsourcing zyskuje coraz większą popularność wśród publicznych i niepublicznych

zalładow opieki zdrowotnej. Największym zńnteresowaniem cieszy się outsourcing usług

pomocniczych - uzupełniających tzw. outsourcing pierwszej generacji - wymagający

dokonania analizy kosztów. Jest to proces trudny, wymagający dużego zaangużowaria

i doświadczenia. Jednoznaczne określeńe rzeczywistych kosztów wewnątrz jednostki jest

procesem, który potrzebuje dokładnego monitorowania kosztów, flp. związarrych z zakupem

i serwisowaniem sprzętu medyczne§o, czasem pracy zarządzającego, błędami

proceduralnymi, absencją pracowników, szkoleniami pracowników niezbędnymi do realizacji

usług. Dlatego też, niezwykle ważnym zadaniem dla zarządzających 'jest znalezienie

odpowiedniego partnera outsourcingowego. Wybierając go, należy uwzględnić nie tylko

aspekt finansowy, ale równiez jego możliwości technologiczne i organizacyjne mające istotny

wpływ w pierwszej kolejności na dobro pacjenta, a dalej bezpieczeilstwo i stabilizację pracy

w organizacjach jakimi są publiczne zal<łady opieki zdrowotnej.

Problematyka ta stała się obiektem naukowego zainteresowania Pana

Jeruego Szafranowicza, który podjął się rozwiązania występujących wątpliwości mviązanych

z nte do końca dostosowanym systemem placówek ochrony zdrowia do realiów

organizacyjnych współczesnego rynku usług medycznych. Podjęcie tak trudnego

i złożonego zadańa naukowego w konsekwencji zakończyło się opracowaniem propozycji

modeli procesów biznesowych w zastosowaniu outsourcingu w placówkach ochrony zdrowia

w Polsce.

I. Ocenametodologiczna

Przedstawiona w rozprawie problematyka badawcza posiada charakter teoretyczno-

praktyczny, umiejscowiona jest w naukach o zarzadzariv, w szczęgólności zwiapana jest

z zastosowaniem outsourcingu w funkcjonowaniu organizacji, w tym organizacji o takiej



specyfice fuŃcjonowania, świadczonych usług, specyfice klientów - pacjentów, jakimi są

placówki ochrony zdrowia (publiczne i niepubliczne).

Autor dobrze odczytaŁ zarówno uwaruŃowania jak i potrzeby w zakresie

doskonalenia systemu placówek ochrony zdrowia, co skutkowało dokonaniem oceny oraz

wydobyciem wniosków, wysunięciem sugestii co do perspektywicznego ksźałtu badanego

systemu. Oznaczato, że rozprawa moze być wykorzystana w praktyce i należy zaliczyc ją do

gfupy prac badawczo-stosowanych.

W wstępie dysertacji zawarte zostńy założęnia metodologiczne. Jako cele naukowe

badń wyznaczono identyfikację procesu modelowania zastosowania outsourcingu

w placówkach (publicznych i niepublicznych) ochrony zdrowia funkcjonujących na rynku

polskim poprzęz opracowanie modeli biznesowych dla projektów outsourcingowych,

wykorzystanie sieci neuronowej do opracowania modeli biznesowych funkcjonowania

placówek ochrony zdrowia stosujących outsourcing, opracowanie kryteriów wdrożenia

modeli biznesowych stosowania projektów outsourcingowych w placówkach ochrony

zdrowia. Zdefiniowane cele naukowe wynrkają przede wszystkim ze specyfiki badanych

orgańzacji stosujących outsourcing oraz usług i produktów, jakie te orgartizacje definiują

irealinlją, dualności w ich finansowaniu, dobra pacjenta oraz presji czasul.

Tak określony obszar badawczy oraz cele naukowe pozwoliły Autorowi La

zdefiniowanie celi aplikacyjnych dotyczących identyfikacji składowych modeli biznesolvych

z w7korzystaniem outsourcingu w placówkach (publicznych i niepublicznych) ochrony

zdrowia funkcjonujących na polskim ryrnku, a także przygotowania scenariuszy wdrożenia

opracowanych modeli biznesowych z zastosowaniem outsourcingu w tych placówkach. Tak

sformułowane cele możma przyjąć i uznaó za właściwe.

Wy'tyczony kierunek badań wsparty przeprowadzoną kwerendą literatury otaz

doświadczeniem Autota w zatządzańu placówkami ochrony zdrowia stały się podstawą

zdefiniowania hipotezy podstawowej. W jej najbardziej ogólnym ujęciu zawiera ona

zasadticzy aspekl związany z zastosowaniem outsourcingu w ogóle, w tym szczególnie

w takiej organizacji placówki ochrony zdrowia jaką jest szpital - obarczonej dużym

specyficznym uwarunkowaniem funkcjonowania a mianowicie dobrem pacjenta. Natomiast

hipotezy uzupełniające związane ze składowymi outsourcingu w szpitalu, posłuzyły do

korygowaniem składowych projektów outsourcingowych - zmiennych objaśnianych

w modelach sieci neuronowych, a tŃ:że obszaru wydzielenia oraz rodzaju koncepcji

outsourcingu.



Realizacja zŃożonych celów dysertacji oraz weryfikacja przyjętych hipotez

zdeterminowaĘ metodologię prowadzonych badń do przeprowadzenia kwerendy

piśmiennictwa krajowego i zagrarticznego rozpatrywanej problematyki, zastosowania metody

obserwacji uczestniczącej, analizy dokumentacji placówek ochrony zdrowia w kontekście

procesu zastosowania outsourcingu, opracowania narzędzi badawczych w postaci

kwestionariusza ankiety oraz modelowania z vrrykorzystaniem sieci neuronowych, jako

narzędzt do identyfikacji modeli biznesowych outsourcingu w placówkach ochrony zdrowia-

szpitalach - funkcjonujących na rynku polskim.

Oceniam, że Autor zastosował odpowiednie do badanych problemów metody

badawcze, poprawnie prowadził analizy i oceny oraz formułował wnioski, świadczące

o umiejętnościach posługiwania się metodą syntezy. Interesujące wyniki uzyskano

w badaniach empirycznych poprzez zastosowanie metody sondażu diagnostycznego w celu

uzyskania informacji o badanych faktach, zjawiskach i elementach. Opracowane wyniki

badan na podstawie sądów i opinii respondentów zaularte w kwestionariuszu ankiety

posłużyły do opracowania modelu biznesowego zastosowania outsourcingu w placówkach

ochrony zdrowia funkcjonujących na rynku polskim z wykorzystaniem sieci neuronowej.

Za poprav,my uwńam układ recenzowanej dysertacji. Jej struktura jest przejrzysta,

a przeprowadzone wywody stanowią logicznie powięartą całośó.

Dysertacja obejmuje 224 strony tekstu umieszczonego w cńęrech rozdzińach

poprzedzonych wstępem i' zwieńczonych zakończeniem. Treści merytoryczne pracy

uzupełniają 13 ilustracji, 22 tńęle, 29 schematów oraz 1 zńącznik stanowiące materiał

norma§wno-kalkulacyjny dysertacji, dokumentdący przebieg procesu badawczego oraz

będące swego rodzaju kompendium wiedzy zródłowej. Między poszczególnymi rozdziałami

pracy zachowane są stosowne proporcje, a treści tam zawarte zgodne z ich tytułami.

Nagłówki poszczególnych podrozdzińów dają syntetyczny pogląd na rozwńaną w nich

tematykę, a ich nazvły reprezenfują logiczne powiązaria całości pracy. Praca jest poprawnie

opracowana pod względem edytorskim i graficznym.

Ponadto pracę cechuje pragmatyzm naukowy, bowiem treści poszczególnych

fragmentów są wzajemnie powipane -, następne wynikają z poptzednich, jako efekt

nakreślonego sposobu przedstawiania poszczególnych kwestii i prezentacji uzyskanych

wyników badń naukowych.

Ana|iza przedstawionego materiałii badawczego wskazuje na stosunkowo dokładne

określęnie głębokości i zasięgu rozwiązywanego problemu. Umieszczenie w spisie

bibliograficznym 117 wydawnictw zwartych, świadczy o rzetelnym podejściu do



rozpatrywanego problemu oraz chęci wszechstronnego, gruntownego i dogłębnego

zapoznaria się z poglądariróżnych autorów nazagńnienia prezentowane w rozprawie.

Ważną rolę w podnoszeniu wartości przedstawionych wyników badawczych

odgrywały osobiste doświadczenia Autora jako uczestnika procesu zarządzania placówkami

ochrony zdrowia.

Praca napisana jest poprawnie pod względem styliĘcznym zpełnym zachowaniem

j asności i jednoznaczności vlyrużaria myśli.

il. Ocena merytoryczna

A. Ogólna

Rozprawa doktorska Pana Jerzego Szafranowicza posiada wartośó poznawczą

i użytkową. Poznawczą poniewż proponuje rcn,liązanie, w opareiu

o metody naukowe, istotnego problemu związanego z zastosowaniem outsourcingu

w funkcjonowaniu placówek ochrony zdrowia. Użytkową - ponieważ zaprezent"owane

w rozprawie opracowane modele biznesowe do zastosowania outsourcingu w placówkach

ochrony zdrowiamogą być wykorzystane w praktyce oraz dydaktyce.

Reasumując, rozprawa stanowi wkład Autora w rozvvój nauk

o zarządzaniu otaz świadczy o właściwym przygotowaniu metodologicznym

i merytorycznym do samodzielnego rozwiry;ywania problemów tego obszaru.

B. Szczegółowa

Częśó merytoryczną pracy rozpoczyna rozdziń pierwszy, poświęcony identyfrkacji

outsourcingu w funkcjonowaniu organizacji jako teorii problemu. Przedstawione tu wyniki

badań doĘczą ewolucji teoretycznych podstaw obszaru zastosowania outsourcingu, powody

zastosowania outsourcingu, a także przyczyny powodzeń i niepowodzeń projektów

outsourcingowych. Zaprezentowane są także rodzĄe oraz konstrŃcje kontraktów projektów

outsourcingowych. Analiza literatury naukowej oraz dokumentów normatywnych umozliwiła

Autorowi wyczerpujące przedstawienie niezbędnych pojęó związartych z outsourcingiem

w funkcjonowaniu organizacji, przedstawienie ich róż4orodności podziału ze wzgIędu na

przyjęte kryteria oraz wskazanie na brak jednoznaczności i precyzji w ich definiowaniu.

Wyniki badń zaprezentowane w rozdzialę drugim dysertacji doĘczą charakterystyki

otoczenia prawrrego, ekonomiczno-finansowego omz. organizacji funkcjonowania placówek

ochrony zdrowia w Polsce i wybranych krajach europejskich i pozaeuropejskich. Autor

dokonał analizy aktów prawnych decydujących o funkcjonowaniu i strukturze systemu



ochrony zdrowia w otoczeniu politycznym, gospodarczym i instytucjonalnym. Wskazał na

ścisły związek jakości świadczonych usług ze sposobem i źródłarti finansowania ochrony

zdrowia. Autor w kwestii orgartizacji sprawnego i skutecznego funkcjonowania systemu

ochrony zdrowia akcentuje potrzebę posiadania systemu informatycznego, którego istotną

częŚĆ stanowi rejestr usług medycznych. Rejestr ten, zdaniem Autora, jest niezbędny do

zarządzaria systemem ochrony zdrowia oraz monitorowania wszystkich świadczeniodawców

jak również prograrrtów zdrowotnych. Jednak prace nad informatyzacją systemu ochrony

zdrowia prowadzone są zbyt wolno. Autor wskazuje, że Polski system oceniany jest przez

pacjentów jako zły i nawet odwaźne ustawy nie zastąpią potrzeby długofalowej ewolucji

systemu, która poprawi rynek usług zdrowotnych. Wskazuje, również dobre przyl<łady, że

taka ewolucja dokonała się w niemieckim systemie ochrony zdrowia. Dlatego jest on jednym

z bardziej efektywnych systemów opieki zdrowotnej w krajach wysoko rozwiniętych. Jest

przyl<ładem konsekwencji 30-letnich reform i realizacji fundamentalnych zasad solidaryzmu

społecznego i pomocniczości pństwa. W rczdziale drugim autor bardzo szeroko

charakteryzuje systemy zdrowotne funkcjonujące w Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii,

Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Japonii dokonując ich oceny pod względem

orgańzacyjnym i finansowym. Jednak w mojej ocenie brakuje w zakoftczeniu rozdział

drugiego podsumowania (porównania) rozważań Autora, które by vłytńnie wskazywały na

słabe i mocne strony systemu opieki zdrowia w Polsce i przytoczonych krajach co stanowiło

by podstawę do rozpatrywanych problemów dotyczących przyczyn zastosowania

outsourcingu w procesach biznesowych w placówkach ochrony zdrowia w rozdzialę trzęcim.

W rozdziale ttzecim, dotyczącym procesów biznesowych przry zastosowaniu

outsourcingu w placówkach ochrony zdrowia w Polsce, Autor słusznie zauwńa, iż

w polskim sektorze'ochrony zdrowia był i jest realizowany podział outsourcingu na całkowity

i częściowy, który jest mało przejrzysĘ i nie odpowiada współczesnym mozliwym do

zastosowania koncepcjom i rodzajom outsourcingu, szczególnie w takich specyficznych

otganizaĄach, jakimi są placówki ochrony zdtowia na rynku polskim. Autor wykorzystując

metody badań, obserwację uczestńiczącą oraz analizę dokumentacji placówek ochrony

zdrowia zdefiniował ptzyczyny (cele), które powinny być uwzględniane w placówkach

ochrony zdrowia na rynku polskim stosujących outsourcing oraz determinanty ich

funkcjonowania. OpracowŃ założenia,!o przygotowania scenariuszy wdrozenia projektów

outsourcingowych w placówkach ochrony zdrowia na polskim rynku usług medycznych, co

zdaniem Autora pozwoli na większą precyzyjnośó w doborze odpowiedniej koncepcji



(metody). Pomoże również w uniknięciu błędów na etapie wdrozenia, oceny i korekty

pĄ ektu outsourcingowego, zmniĄszy jego ryzyko.

Wnioski wieńczące rozdzińtrzeci stanowią dobrą podstawę do prowadzęnia dalszych

bńń, stanowiąc jednocześnie płaszczyznę porównawczą dla oceny aktualnie

funkcjonującego systemu placówek ochrony zdrowia w Polsce.

Trafnośó i uzasadnienie aktualnych wykładni opisywanych zagadnień teoretycznych

i normatywnych podstaw funkcjonowania placówek ochrony zdrowia są zróżnicowane.

Jednocześnie wyniki badń Autora wykazńy wiele kontrowersji, a nawet mankamentów,

także w teorii definiowania poj ęcia outsourcingu.

Podsumowując badania, Autor zaprezentował wnioski z analiz podstaw teoretycznych

planowania, organizacji i realizacji zadań analizowanych studiów przypadku wnowych

uwarunkowaniach dowodząc, iż ulegĄą one zmianie, a nowe uwarunkowania wygenerują

wynikające z nich potrzeby, co wpłynie na ustanowienie nowych potencjalnych możliwości

rcalizacji zadń. Powyższe ustalenia i wnioski stały się podstawą potwierdzenia zasadności

przyjętĄ hipotezy

W realizacji założonych celów dyśertacji oraz weryfikacji przyjętych hipotez istotną

rolę w rozdzialę czwartym spełniają wyniki badan związane z opracowaniem modeli

biznesowych stosowania outsourcingu w szpitalach z wykorzystaniem sieci neuronowych. Do

opracowania modeli biznesowych Autor wykorzystał kwestionariusz ankiety. Uzyskane

wyniki, zostńy przedstawione i zilustrowane w postaci wykresów struktury odpowiedzi na

poszczegóIne pytania, dając interesujący pogląd oraz identyfikację i ocenę tego aspektu

w funkcjonowaniu szpitali. Autor na potrzeby badan wykorzystując metodę obserwacji

uczestniczącej i nie uczestniczącej zdefiniował tzw. punkty triangulacyjne, które były

podstawą standaryzacjr prowadzonej obserwacji. Modęle pokazują, żę outsourcing to nie

tylko koncepcja, którą można stosować w restrukturyzacji, szczegóInie ekonomiczno-

finansowej szpitali, ale może służyó ich rozwojowi, a przede wszystkim dobru pacjenta.

Taka koncepcja bardzo wzbogaciła proces badawczy, ale przed wszystkim pozwoliła

na zwiększenie dokładności prezentowanych wyników badń.

Zaproponowane w tym rozdziale rozwiązartia są efektem wcześniej

zidentyfikowanych niedomagń fuŃcjonującego systemu placówek ochrony zdrońa oruz

określonych potrzeb będących efektenr doświadczeń i przewidywń. Takie podejście wydaje

się być racjonalne, a przedstawione wyniki wiarygodne. Wskazują one na możliwość

poprawienia skutecmości funkcjonowania systemu poprzez zastosowaniem outsourcingu

w funkcjonowaniu placówek ochrony zdrowia.



Autor dysertacji zdefiniował i wypełnił nowy obszar związarly z zastosowaniem

outsourcingu, który można osadzić na trzech poziomach, wynikających ze specyfiki

organizacji, która stosuje outsourcing placówki ochrony zdrowia, zdefiniowania

i opracowania wybranych modeli do zastosowania outsourcingu w placówkach ochrony

zdrowia oraz wskazania na wybrane przesłanki do budowania scenariusza wdrużanta

outsourcingu z wykorzystaniem opracowanych modeli. Przedstawione cele naukowe

niniejszej dysertacji wyczerpują znariona nowości i uzupełniają nauki o zarządzartiu

(zarówno w kontekście funkcjonowania orgarizacji na rynku polskim, jak

i międzynarodowym) o nowe propozycje koncepcji zarządzania i nowe dla nich modele

biznesowe.

Przedstawione wyniki badan lznać możnaza poprawne, a cel badń za osiągnięty.

Wniosek końcowy

Przedłożona do oceny w ramach przewodu doktorskiego rozprawa Pana Jerzego

Szafranowicza stanowi samodzielne rozwiązanie problemu badawczego

o duzej wartości merytorycznej i metodol<igicznej.

Praca spełnia wymogi rozptary doktorskiej ustalone w ustawie o tytule i stopniach

naukowych z dnia 14.03.2003 roku (DZ.U.nr.03.65.595). W rwiązku z povlyższym stawiam

wniosek o ptzyjęcie pracy przez radę Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki

ŁódzJr,tej jako rozprawy doktorskiej i dopuszczenia Autora do publicznej dyskusji nad jej

treściami.
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