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1. Imię i nazwisko 

Wojciech Głód 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca  

i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej  

 

Dyplom doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, nadany 

uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  

z dnia 20 grudnia 2012 roku, na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej  

pt. „Internacjonalizacja w procesie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw”. 

Promotor:  

Prof. dr hab. Teresa Kraśnicka 

Recenzenci:  

Prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) 

Prof. dr hab. Henryk Bieniok (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) 

 

Dyplom ukończenia studiów dziennych magisterskich w Uniwersytecie Ekonomicznym 

w Katowicach na Wydziale Zarządzania, na specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi 

w roku 2005, tytuł pracy: „Diagnoza i projekt usprawnienia systemu zarządzania 

zasobami ludzkimi na przykładzie wybranej firmy konsultingowej”. 

Promotor: 

Prof. dr hab. Henryk Bieniok 
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3. Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

 

Nazwa pracodawcy Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

 

Okres zatrudnienia od 01.02.2013 do chwili obecnej 

 

Zajmowane stanowisko adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego 

(Kolegium Ekonomii) 

Podstawowy zakres 

obowiązków 

praca badawczo-naukowa i dydaktyczna 

 

 

Nazwa pracodawcy Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

 

Okres zatrudnienia od 01.10.2006 do 31.01.2013 

 

Zajmowane stanowisko asystent w Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania 

Innowacyjnego (Wydział Ekonomii) 

Podstawowy zakres 

obowiązków 

praca badawczo-naukowa i dydaktyczna 

 

 

Nazwa pracodawcy Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

 

Okres zatrudnienia od 01.10.2005 do 30.09.2006 

 

Zajmowane stanowisko asystent w Katedrze Systemów i Metod Zarządzania (Wydział 

Zarządzania) 

Podstawowy zakres 

obowiązków 

praca badawczo-naukowa i dydaktyczna 
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4. Omówienie osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 Ustawy  

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce   

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z póź.zm.) 

 

Wskazanie osiągnięcia naukowego:  

Monografia: Wojciech Głód, „Innowacyjne przywództwo w jednostkach ochrony 

zdrowia”, Difin, Warszawa 2020, s. 231, ISBN: 978-83-8085-450-5 

Recenzent wydawniczy: Prof. dr hab. Jarosław Karpacz 

 

Cele pracy 

We współczesnych burzliwych czasach organizacje działające w sektorze 

ochrony zdrowia stają przed koniecznością sprostania wielu złożonym wymaganiom,  

co w praktyce oznacza ich przystosowanie do zmian. Zmiany te w dużej mierze 

wymagają nowego podejścia do zarządzania nimi. Jest to tym bardziej istotne,  

że dotychczasowe zmiany w obrębie systemu ochrony zdrowia w Polsce nie przyniosły 

spodziewanych rezultatów i nie rozwiązały pojawiających się licznych problemów w tym 

zakresie. Niespójne prawo, niestabilna sytuacja finansowa jednostek, ograniczony dostęp 

pacjentów zwłaszcza do usług specjalistycznych i drogich procedur to tylko wybrane 

problemy funkcjonowania w warunkach sektora ochrony zdrowia w Polsce.  

Jednostki ochrony zdrowia stoją w obliczu głębokich zmian organizacyjnych, a także 

własnościowych, obligatoryjnych w razie spełnienia przesłanek zapisanych ustawowo. 

Ponadto wzajemnie przenikanie się aspektów ekonomicznych, społecznych, 

organizacyjnych, decyzyjnych, relacyjnych oraz innych dodatkowo komplikuje praktykę 

zarządzania jednostkami ochrony zdrowia. Niezbędne kierunki zmian, które pozwolą 

rozwiązać problemy w tym obszarze, powinny objąć przed wszystkim nowe spojrzenie 

na kwestię zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności rolę przywództwa  

w jednostkach ochrony zdrowia. Problematyka zarządzania publicznymi podmiotami 

ochrony zdrowia w Polsce od lat skupia zainteresowanie środowisk naukowych [Kożuch, 

2004], ale również i praktyków postrzegających organizacje publiczne przez pryzmat 

koncepcji New Public Governance lub New Public Management. W konsekwencji czego 

wdrażane rozwiązania oparte na teoretycznych założeniach powinny w praktyce być 

poddawana krytycznej analizie, modyfikowane do konkretnych uwarunkowań, 

analizowane pod względem skuteczności oraz stale doskonalone [Lenik, 2017].  
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W opracowaniu przyjęto menedżerską perspektywę zarządzania w szpitalach 

tworzących tzw. sieć szpitali, ze szczególnym uwzględnieniem szpitali publicznych. 

Obserwowana debata zarówno wśród teoretyków jak i praktyków zarządzania 

jednostkami ochrony zdrowia, szczególnie w naszym kraju, pozwala odnotować brak 

systematycznych i kompleksowych badań w tym zakresie. Prowadzone badania mają  

w większości charakter wycinkowy ukierunkowany głównie na identyfikację czynników 

otoczenia zewnętrznego.  Uwzględnienie aktualnego stanu wiedzy naukowej  

w obszarze prowadzonych badań pozwoliło na określenie luki poznawczej jako 

występowania całościowej zależności pomiędzy innowacyjnym stylem przywództwa 

a efektywnością organizacyjną jednostek ochrony zdrowia w kontekście 

dynamicznych zdolności menedżerskich, organizacyjnego uczenia się, zarządzania 

wiedzą oraz innowacyjności jednostek ochrony zdrowia. 

Celem głównym opracowania jest rozpoznanie powiązań pomiędzy 

innowacyjnym przywództwem a efektywnością organizacyjną jednostek ochrony 

zdrowia w kontekście organizacyjnego uczenia się, zarządzania wiedzą, charakteru 

otoczenia oraz poziomu innowacyjności. Ze względu na wysoką złożoność tak 

postawionego celu dokonano jego dezagregacji na cele szczegółowe, które zostały 

podzielone na trzy kategorie: cele teoriopoznawcze, cele metodyczne i cele empiryczne. 

 

Do celów teoriopoznawczych zaliczono: 

1) wyjaśnienie pojęcia „innowacyjne przywództwo” i ustalenie jego wymiarów; 

2) opracowanie modelu teoretycznego opisującego wpływ dynamicznych zdolności 

menedżerskich na innowacyjne przywództwo. 

 

Do celów metodycznych zaliczono: 

1) skonstruowanie modelu badawczego, tzn. identyfikację jego elementów oraz relacji 

pomiędzy nimi i sformułowanie hipotez badawczych; 

2) opracowanie zestawu miar umożliwiających pomiar poziomu innowacyjnego 

przywództwa oraz poziomu efektywności jednostek ochrony zdrowia, 

przygotowanie narzędzia badawczego i jego sprawdzenie. 

 

Do celów empirycznych zaliczono: 

1) wykazanie zależności pomiędzy innowacyjnym przywództwem a efektywnością 

organizacyjną jednostek ochrony zdrowia; 
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2) ocenę wpływu dynamicznych zdolności menedżerskich na innowacyjne 

przywództwo; 

3) weryfikację relacji pomiędzy innowacyjnym przywództwem a innowacyjnością 

jednostek ochrony zdrowia; 

4) wskazanie roli organizacyjnego uczenia się oraz zarządzania wiedzą w relacji 

pomiędzy innowacyjnym przywództwem a innowacyjnością jednostek ochrony 

zdrowia; 

5) identyfikację wpływu otoczenia na badaną zależności pomiędzy innowacyjnym 

przywództwem a efektywnością jednostek ochrony zdrowia. 

 

Struktura pracy 

Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny i składa się z pięciu 

rozdziałów. Część teoretyczna to wynik systematycznego przeglądu literatury z zakresu 

przywództwa oraz szeregu innych zmiennych wpływających na efektywność jednostek 

ochrony zdrowia. W rozdziale pierwszym przedstawiono zagadnienie przywództwa  

w organizacji. Studia literaturowe w tym zakresie potwierdziły bogactwo teorii w tej 

dziedzinie. Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury podkreślono konieczność 

stworzenia nowego – innowacyjnego – podejścia do pełnienia funkcji kierowniczej  

w placówkach ochrony zdrowia. W rozdziale tym podjęto próbę przedstawienia 

wieloaspektowej tematyki pomiaru efektywności jednostek ochrony zdrowia, a także 

wskazano na występujące związki pomiędzy realizowanym stylem przywództwa  

a efektywnością tychże jednostek.  

Drugi rozdział jest kontynuacją rozważań powziętych w pierwszym rozdziale 

opracowania. W pierwszej części tego rozdziału przedstawiono istotę innowacyjności 

jednostek ochrony zdrowia oraz wskazania jej związków z efektywnością organizacyjną 

jednostek ochrony zdrowia. W kolejnych fragmentach rozdziału omówiono związki 

pomiędzy przywództwem a innowacyjnością jednostek ochrony zdrowia, a także 

dynamicznych zdolności menedżerskich w relacji z poziomem przywództwa  

w organizacji. Dalszą część rozważań poświęcono wpływowi organizacyjnego uczenia 

się oraz zarządzania wiedzą w kształtowaniu innowacyjności oraz pośredniczącej roli 

tych zmiennych w relacji pomiędzy stylem przywództwa a poziomem innowacyjności. 

W końcowej części wskazano również na moderującą rolę otoczenia zadaniowego  

w relacji pomiędzy innowacyjnym przywództwem a efektywnością jednostek ochrony 

zdrowia. Wyniki analizy literatury przedmiotu pozwoliły na sformułowanie wniosków, 
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które w kolejnej części pracy stały się podstawą dla stworzenia modelu zależności  

i hipotez badawczych.  

Rozdział trzeci ma charakter metodyczny i zawiera uzasadnienie podjętych 

badań, prezentację celów badań oraz hipotez badawczych. W rozdziale tym została 

również dokonana charakterystyka próby badawczej. Przeprowadzone badania dotyczyły 

publicznych jednostek ochrony zdrowia, a grupę docelową stanowiły szpitale 

funkcjonujące w tzw. sieci szpitali. W badaniach przeprowadzonych w okresie  

03–05.2019 wzięło udział 280 jednostek ochrony zdrowia z terenu całej Polski.  

W strukturze badanych szpitali najwięcej jednostek należy do I stopnia – 127. Drugą 

grupę pod względem liczebności stanowią szpitale II stopnia – 67 szpitali. W badanej 

próbie znajduje się 32 szpitali III stopnia, podobnie jak szpitali ogólnopolskich.  

11 jednostek stanowią w badanej próbie szpitale pulmonologiczne, 6 szpitali 

pediatrycznych i 5 onkologicznych. W przypadku formy prawnej działalności 

zdecydowaną większość stanowią SPZOZ-y, których udział w badanej grupie wynosi 

ponad 68%. 81 szpitali to spółki handlowe z większościowym udział jednostek sektora 

finansów publicznych. 7 jednostek prowadzi swą działalność w innej formie, a jeden 

szpitali to spółka handlowa z większościowym udziałem pracowników. Badanie zostało 

przeprowadzone z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego w formie wywiadu 

przeprowadzonego z przedstawicielami kadry kierowniczej badanych jednostek ochrony 

zdrowia. Zasadniczą częścią tego rozdziału jest prezentacja wykorzystanych narzędzi 

badawczych wraz z przeprowadzoną analizą rzetelności.  

W rozdziale czwartym zaprezentowano wyniki weryfikacji przyjętych hipotez 

badawczych. W pierwszej kolejności przedstawiono charakterystykę badanych jednostek 

ochrony zdrowia względem oceny przyjętych w modelu zmiennych. W dalszej części 

rozdziału przedstawiono wyniki analizy regresji, mediacji oraz moderacji.  

W zakończeniu tego podrozdziału przedstawiono syntezę otrzymanych wyników. 

W zakończeniu monografii zaprezentowano wnioski z prowadzonych badań, 

wskazując jednocześnie na występujące w tym obszarze ograniczenia, a także nakreślając 

kierunki przyszłych badań. Przedstawiono również implikacje dla praktyki zarządzania 

jednostkami ochrony zdrowia, które są adresowane nie tylko do zarządzających 

jednostkami, ale również do osób mających realny wpływ na kształtowanie procesów  

w sektorze ochrony zdrowia. W załączniku przedstawiono kwestionariusz ankiety. 

 



9 

 

Omówienie metodyki badań empirycznych  

Zidentyfikowana luka badawcza oraz wytyczone na rzecz jej wypełnienia cele 

badań stanowiły podstawę do skonstruowania modelu badawczego. Na podstawie 

studiów literatury zidentyfikowano szereg czynników wpływających na efektywność 

jednostek ochrony zdrowia. Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury 

zdecydowano się na sformułowanie następujących hipotez badawczych, które zostały 

przetestowane statystycznie w toku prowadzonych badań empirycznych: 

Hipoteza 1: Istnieje związek pomiędzy innowacyjnym przywództwem  

a efektywnością organizacyjną jednostek ochrony zdrowia. 

Hipoteza 2: Istnieje związek pomiędzy dynamicznymi zdolnościami 

menedżerskimi a innowacyjnym przywództwem. 

Hipoteza 3: Istnieje związek pomiędzy innowacyjnością a efektywnością 

organizacyjną jednostek ochrony zdrowia.  

Hipoteza 4: Organizacyjne uczenie się jest mediatorem pomiędzy innowacyjnym 

przywództwem a poziomem innowacyjności. 

Hipoteza 5: Zarządzanie wiedzą jest mediatorem pomiędzy innowacyjnym 

przywództwem a poziomem innowacyjności. 

Hipoteza 6: Otoczenie zadaniowe, a w szczególności jego dynamizm i wrogość 

moderują zależność pomiędzy innowacyjnym przywództwem a efektywnością 

organizacyjną jednostek ochrony zdrowia. 

Zidentyfikowany model badawczy wraz z hipotezami przedstawiono  

na poniższym rysunku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Model badawczy w przedłożonym osiągnięciu naukowym 
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Charakter zastosowanej analizy statystycznej został dopasowany do modelu 

badawczego, przyjętej metody badawczej oraz natury zebranego materiału empirycznego 

[Brewerton i Millward, 2001]. Wyniki badań opracowano przy wykorzystaniu dwóch 

pakietów statystycznych: SPSS ver. 20 for Windows oraz Statistica for Windows. 

Zależności pomiędzy zmiennymi ciągłymi sprawdzono za pomocą współczynnika 

korelacji liniowej Persona. Statystyczne różnice pomiędzy poszczególnymi zmiennymi  

z uwzględnieniem wybranych kryteriów oceniono, wykorzystując test Kruskala-Wallisa 

oraz Manna-Whitneya. Korzystając z analizy regresji posłużono się klasycznym 

podejściem Barona i Kenny’ego. Dla oszacowania mediacji wykorzystano testy Sobela 

oraz zastosowano analizę regresji hierarchicznej dla określenia moderacji przez otoczenie 

zadaniowe [Hofmann, Griffin i Gavin, 2000; Raudenbush i Bryk, 2002]. Analizę 

rzetelności przeprowadzono z wykorzystaniem współczynnika alfa Cronbacha.  

W celu zidentyfikowania wymiarów danego konstruktu wykorzystano podejście 

formatywne. Istotnym jego rozstrzygnięciem metodologicznym jest uznanie,  

że poszczególne zmienne w opracowanym modelu badawczym, jako ukryty konstrukt, 

istnieją niezależnie od ich wskaźników, bądź też przyjęcie, że są one kształtowana jako 

kombinacja swych wskaźników. Ukryte konstrukty są „zjawiskami leżącymi w polu 

zainteresowania teoretycznego, które nie mogą być bezpośrednio obserwowane i muszą 

być oszacowane za pomocą widocznych zmiennych dających się obserwować” 

[Diamontopoulos i in., 2008]. W zależności od założonego kierunku zależności między 

ukrytym konstruktem i jego wskaźnikami, można mówić o dwóch sposobach pomiaru. 

Jeżeli przyjmiemy, że zależność biegnie od konstruktu do jego wskaźników, to należy 

zastosować odzwierciedlający (reflektywny) sposób pomiaru. Prawidłowość pomiaru 

zależy od mocy korelacji pomiędzy wskaźnikami i wewnętrzną spójnością. Natomiast 

gdy założymy, że kierunek zależności pomiędzy ukrytym konstruktem  

a wskaźnikami jest odwrotny, to wykorzystujemy kształtujący (formatywny) sposób 

pomiaru: konstrukt jest kształtowany przez wyjaśniającą kombinację wskaźników. 

Wskaźniki są w tym przypadku niezmienne i każdy z nich reprezentuje sobą 

konceptualną domenę konstruktu.  

W zamyśle prowadzonych badań przedmiotem miały być wszystkie szpitale 

zakwalifikowane do sieci szpitali. W związku z tym wysłano do tych jednostek prośbę  

o uczestnictwo w prowadzonych badaniach. Do ustalenia wielkości próby badawczej, 

która głównie zależy od szacowanego parametru populacji, skorzystano z narzędzia 

określającego minimalną liczebność próby badawczej. Kalkulator doboru próby oblicza 
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minimalną (wymaganą) liczbę jednostek badawczych w próbie (w badaniu na próbie 

pochodzącej z populacji), przy założeniu poszczególnych parametrów. Podana wartość 

informuje o tym, ile należy zbadać podmiotów, aby uzyskać daną wartość błędu 

minimalnego w pomiarze (założono poziom 5%), przy ustalonym poziomie ufności do 

wyniku (tu na poziomie 95%).  

Podstawą wyliczeń jest wielkość badanej populacji obejmującej szpitale 

funkcjonujące w tzw. sieci szpitali, ustalona na poziomie 594 jednostek. Na podstawie 

dokonanych obliczeń dotyczących finalnej minimalnej liczebności próby badawczej 

stwierdzono, że liczba ta powinna wynieść 234 jednostki. Ostatecznie w badaniach 

wzięło udział 280 podmiotów z całej Polski. Badania zostały przeprowadzone w okresie 

od marca do maja 2019 r. przez Centrum Badań i Ekspertyz Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach. Metodą pozyskiwania danych były badania 

przeprowadzone z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Ankieta składała się  

z dwóch zasadniczych części. W części pierwszej respondenci odnosili się do opisanych 

stwierdzeń w poszczególnych punktach tworzących zmienne. W sumie w pierwszej 

części ankiety znalazło się 66 stwierdzeń. Ocena każdego stwierdzenia tworzącego 

poszczególne konstrukty odbywała się z wykorzystanie 7-stopniowej skali Likerta  

(1 – oznacza bardzo niską ocenę występowania danego stwierdzenia, 7 – oznacza bardzo 

wysoką ocenę występowania danego stwierdzenia). Drugą część ankiety stanowiła 

metryczka składająca się z 8 pytań. Grupę docelową respondentów w prowadzonych 

badaniach stanowili przedstawiciele kadry zarządzającej najwyższego szczebla. 

Do oceny poszczególnych konstruktów wykorzystano istniejące narzędzia  

w literaturze przedmiotu, dopasowując ich specyfikę do sektora ochrony zdrowia. 

Angielskojęzyczne wersje narzędzi pomiaru zostały przetłumaczone na język polski 

przeze mnie i dwóch pracowników naukowych. W procesie tłumaczenia posłużono się 

stosownymi procedurami, wykorzystując metodę forward-back translation z języka 

angielskiego na język polski.  

Do pomiaru innowacyjnego stylu przywództwa zastosowano narzędzie 

zaproponowane przez W. Zhu, H. Yang, M. Yang [Zhu i in., 2016]. Pomiar 

dynamicznych zdolności menedżerskich został przeprowadzony w oparciu o narzędzie 

zaproponowane przez Bogodistov i Botts [2016]. W pomiarze organizacyjnego uczenia 

się zdecydowano się wykorzystać skalę 4-elementową opracowaną przez przez Aragóna  

i in. [2007] oraz García Morales, Lloréns Montes i Verdú Jover [2006, 2008a]. Proces 

zarządzania wiedzą w badanych jednostkach został oceniony z wykorzystaniem 
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narzędzia zaproponowanego i przetestowanego w badaniach prowadzonych przez Gold  

i in. [2001], Darroch [2002], Zhang i Bartol [2010], Huang i Li [2009]. Innowacyjność 

jednostek ochrony zdrowia została określona na podstawie dwóch obszarów. Pierwszy 

obszar dotyczył innowacyjności produktowo-procesowych. W tym aspekcie 

wykorzystano narzędzie zaproponowane przez Millera i Friesena [1983], z kolei poziom 

innowacji zarządczych oceniono przy pomocy narzędzia autorstwa Vaccaro, Jansen, Van 

den Bosch i Volberda [2012]. W przypadku oceny efektywności organizacyjnej 

zdecydowano się wykorzystać zmodyfikowaną koncepcję zaproponowaną przez Jones  

i Van de Ven [2016]. Pomiar otoczenia zadaniowego dokonano za pomocą 

dwuwymiarowej skali obejmującej dynamizm otoczenia i jego wrogość, dopasowując 

charakter stwierdzeń do specyfiki placówek ochrony zdrowia [Kulikowska-Pawlak 

2016]. 

 

Syntetyczne omówienie wyników i wniosków z badań 

Kierując się zdefiniowanymi celami badawczymi – na podstawie 

przeprowadzonych studiów literatury – zbudowano model badawczy. Najważniejszym 

celem badań było empiryczne przetestowanie sformułowanych hipotez badawczych. 

Pierwsza hipoteza (H1) dotyczyła związków pomiędzy innowacyjnym przywództwem  

a efektywnością organizacyjną jednostek ochrony zdrowia. Weryfikacja empiryczna  

z wykorzystaniem zasadnych narzędzi statystycznych potwierdziła zasadność przyjętej 

hipotezy. Druga hipoteza dotyczyła związku, który zachodzi pomiędzy dynamicznymi 

zdolnościami menedżerskimi a innowacyjnym przywództwem. Przeprowadzona analiza 

regresji w odniesieniu do tej hipotezy pozwoliła również na potwierdzenie przyjętych 

założeń. Zgodnie z podjętymi celami badawczymi zasadne było zbadanie relacji 

pomiędzy poziomem innowacyjności a efektywnością jednostek ochrony zdrowia (H3). 

Również w tym przypadku potwierdzono zasadność przyjętej hipotezy, przy czym 

innowacje o charakterze produktowo-procesowym mają nieznacznie większy wpływ na 

efektywność niż w przypadku innowacji zarządczych. Kolejne dwie hipotezy (H4 i H5) 

dotyczyły przyjętych mediatorów w relacji pomiędzy innowacyjnym przywództwem  

i innowacyjnością jednostek ochrony zdrowia. W szczególności hipoteza 4 stanowiła  

o mediacji organizacyjnego uczenia się pomiędzy innowacyjnym przywództwem  

a innowacyjnością jednostek ochrony zdrowia. Hipoteza 5 zakładała, iż zarządzanie 

wiedzą jest mediatorem pomiędzy innowacyjnym przywództwem a poziomem 
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innowacyjności. W obydwu przypadkach przeprowadzona analiza mediacji pozwala na 

potwierdzenie zasadności sformułowanych hipotez. Swoistym dopełnieniem badanych  

w przyjętym modelu relacji jest wskazanie, iż otoczenie zadaniowe, a w szczególności 

jego dynamizm i wrogość moderują zależność pomiędzy innowacyjnym przywództwem 

a efektywnością organizacyjną jednostek ochrony zdrowia (hipoteza 6). Otrzymane 

wyniki wartości statystycznych również potwierdzają zasadność przyjętej hipotezy 6. 

Reasumując, należy stwierdzić, że wszystkie przyjęte hipotezy znalazły 

potwierdzenie w toku postępowania weryfikacji statystycznej. W związku z tym 

można założyć, że zaprezentowany model badawczy w istotny sposób wyjaśnia 

zachodzące procesy w jednostkach ochrony zdrowia, których wynikową jest 

efektywność organizacyjna. 

Przesłanki dla teorii i praktyki zarządzania, ograniczenia przeprowadzonych badań  

i przyszłe kierunki badań 

Głównym celem osiągnięcia naukowego było rozpoznanie powiązań pomiędzy 

innowacyjnym przywództwem a efektywnością organizacyjną jednostek ochrony 

zdrowia w kontekście dynamicznych zdolności menedżerskich, organizacyjnego uczenia 

się, zarządzania wiedzą, charakteru otoczenia oraz poziomu innowacyjności jednostek 

ochrony zdrowia. Przeprowadzone badania empiryczne wskazują na istotne bezpośrednie 

i pośrednie wpływy cech organizacyjnych dotyczące efektywności organizacyjnej  

i w związku z tym wzmacniają dorobek nauk o zarządzaniu i jakości w tym zakresie, 

zwłaszcza z obszaru zarządzania w ochronie zdrowia. Zidentyfikowany, a następnie 

zweryfikowany empirycznie model teoretyczny innowacyjnego przywództwa może 

stanowić punkt wyjścia do dalszych badań tego procesu w sektorze ochrony 

zdrowia. Należy wyraźnie podkreślić, iż do tej pory w polskiej literaturze 

przedmiotu nie prowadzono szerszych badań w zakresie tak sformułowanego 

nowatorskiego podejścia do przywództwa, a także wpływu dynamicznych zdolności 

menedżerskich na realizowany styl przywództwa, jak również badań 

uwzględniających zmienne pośredniczące w relacji pomiędzy stylem przywództwa  

a efektywnością jednostek ochrony zdrowia. Na podstawie przeprowadzonej analizy 

rzetelności wykorzystane do badań empirycznych narzędzia badawcze należy uznać 

za wiarygodne. W związku z tym otrzymane wyniki można traktować jako wiążące, 

a same narzędzia można wykorzystać w innych badaniach z tego obszaru  

w przyszłości.  
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Od czasu pierwszego opublikowanego artykułu o zdolnościach dynamicznych, 

który ukazał się w 1990 roku [Teece, Pisano i Shuen, 1990], koncepcja ta przeszła istotną 

ewolucję dzięki badaniom o charakterze teoretycznym i empirycznym. Dowodzono  

w nich, że rozwijanie dynamicznych zdolności może umożliwić organizacjom 

utrzymanie, odświeżenie lub poprawę ich wydajności [Teece, 2007; Moliterno  

i Wiersema, 2007; Drnevich i Kriauciunas, 2011; Fainshmidt i in., 2016]. Podkreślono 

również znaczenie menedżerów i ich dynamiczne zdolności menedżerskie w tym 

procesie oraz znaczenie głównych czynników wpływających na realizowany styl 

przywództwa – menedżerski kapitał ludzki, menedżerski kapitał społeczny i poznanie 

menedżerskie [Adner i Helfat, 2003]. Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury 

przedmiotu stwierdzono, iż wciąż potrzebne są szersze badania w zakresie identyfikacji 

dynamicznych zdolności menedżerskich i ich powiązania ze stylem przywództwa. 

Badania empiryczne dowiodły istotność wpływu dynamicznych zdolności 

menedżerskich na realizowany styl przywództwa w jednostkach ochrony zdrowia. 

Zgodnie z poglądem Y. Bersona i in. [2006] w sprawie uczenia się organizacji, 

przywództwo było istotnie związane z uczeniem się organizacji. Berson i in. podkreślili 

rolę przywódców w organizacji uczącej się i wykazali, że specyfikacja procesów uczenia 

się na różnych poziomach analizy stanowiła okazję dla odkrywania szczegółowego 

obrazu roli przywódców w procesie uczenia się organizacji. S. Slater i J. Naver [1995] 

argumentowali, że przywódcy są kluczowi do integracji i ożywiania procesów w celu 

stworzenia organizacji uczącej się; są strategicznym zasobem w tworzeniu warunków 

otoczenia, które stymuluje procesu organizacyjnego uczenia się [Vincent, 2006]. Analiza 

literatury z zakresu ochrony zdrowia potwierdziła występowanie tej zależności,  

co znalazło swoje odzwierciedlenie w przeprowadzonych badaniach empirycznych. 

Jak wskazano w badaniach, również styl przywództwa i zarządzanie wiedzą były 

dodatnio ze sobą powiązane. Wyniki te potwierdzają wcześniejsze studia literaturowe. 

Przywódcy przekazują wspólną wizję i tworzą korzystny organizacyjny kontekst 

społeczny, który może zachęcić podwładnych do angażowania się w wyższy poziom 

działań związanych z zarządzaniem wiedzą [Bryant, 2003]. Innowacyjni przywódcy 

udzielają informacji, dostarczają motywacji w tworzeniu, pozyskiwaniu, 

udostępnianiu, przechowywaniu i wdrażaniu wiedzy.  
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To właśnie innowacyjny styl przywództwa pozwala na analizowanie, 

modyfikowanie i napędzanie systemów, projektowanie, dzielenie się wiedzą  

i przekazywanie jej poprzez proces uczenia się organizacyjnego. Tak więc przywództwo 

innowacyjne jest zaangażowane i ożywia proces organizacyjnego uczenia się oraz 

zapewnia wszystko, co niezbędne do pokonania przeszkód, które mogą utrudniać naukę. 

Otrzymane wyniki, zarówno badań teoretycznych, jak i empirycznych, potwierdzają 

znaczenie przywództwa w kreowaniu innowacji [McDonough, 2000]. Zdolności 

organizacyjnego uczenia się i zarządzania wiedzą stanowią podstawowy wymóg 

możliwości innowacyjnych i rozwojowych organizacji. Przekształcenie się  

w „organizację uczącą się” wymaga wsparcia odpowiedniego przywódcy. Ponadto 

badanie to potwierdziło również, że w organizacjach ochrony zdrowia istnieje związek 

między stylem przywództwa a poziomem efektywności organizacyjnej. 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują również, że występuje istotny 

związek między innowacyjnym stylem przywództwa a innowacyjnością jednostek 

ochrony zdrowia. T. Elkins i T. Keller podkreślali w swoich badaniach, że przywódcy 

mogą wpłynąć na wzrost poziomu innowacyjności w kontekście organizacyjnym [Elkins 

i Keller, 2003]. Przetestowany empiryczny model wykazał również, że organizacyjne 

uczenie się ma pozytywny wpływ na innowacje zarządcze i innowacje produktowo-

procesowe w badanych jednostkach. Ta konstatacja jest zbieżna z innymi prowadzonymi 

w tym obszarze badaniami [Aragón-Correa i in., 2007]. Biorąc pod uwagę erę informacji 

i dzisiejsze otoczenie konkurencyjne, wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom 

interesariuszy, należy zwrócić szczególną uwagę na koncepcje zarządzania wiedzą  

i innowacji zarządczych. 

Wyniki badań pokazują również istotny wpływ zarządzania wiedzą na 

innowacyjność organizacyjną. Ten wniosek jest zgodny z ustaleniami J. Johannessena  

i B. Olsen [2011]. Innym rezultatem prowadzonych badań jest to, że zarządzanie wiedzą 

odgrywa pośrednicząca rolę w relacji między innowacyjnym stylem przywództwem  

a poziomem innowacyjności organizacyjnej. Wyniki tych badań są zgodne z ustaleniami 

M. Birasnav i in. [2013]. Otrzymane wyniki wskazują, że zarządzanie wiedzą ma 

pozytywny związek z poziomem innowacyjności badanych jednostek. Wniosek ten jest 

zgodny z innymi badaczami, takimi jak Davenport i Prusak [1998], Darroch [2005] oraz 

Liao i Wu [2010]. Dlatego można z całkowitą pewnością stwierdzić, iż stosując strategie 

zarządzania wiedzą, można ułatwić przeprowadzenie innowacji w organizacjach. 
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Ponadto wyniki pokazują, że organizacyjne uczenie się i zarządzanie wiedzą wpływa 

pozytywnie i pośrednio na efektywności organizacyjną poprzez innowacyjność  

w badanych jednostkach. Można stwierdzić, iż innowacje zarządcze odgrywają kluczową 

rolę przy połączeniu organizacyjnego uczenia się, zarządzania wiedzą z efektywnością 

organizacyjną. Co więcej, wyniki tego badania pokazują, że innowacyjne przywództwo 

pozytywnie wpływ na efektywność organizacyjną. W związku z tym można stwierdzić, 

że jeśli liderzy w jednostkach ochrony zdrowia zignorują organizacyjne uczenie się  

i zarządzanie wiedzą, to może to obniżyć poziom oczekiwanych innowacji, a tym samym 

efektywności organizacyjnej.  

Wyniki przeprowadzonych badań mogą być merytorycznym wsparciem dla kadry 

zarządzającej, a także w znaczący sposób przyczynić się poprawy i usprawnienia procesu 

uczenia się organizacyjnego, zarządzania wiedzą, innowacyjności czy efektywności 

organizacyjnej. Badania te wskazują jednoznacznie na ogromne znaczenie 

innowacyjnego stylu przywództwa w kontekście doskonalenia i podnoszenia 

efektywności organizacyjnej. W związku z tym zaleca się organizacjom promowanie 

innowacyjnego stylu przywództwa. Przywództwo to, jak się okazuje, odgrywa kluczową 

rolę w umożliwieniu osobom i organizacjom tworzenie, wykorzystywanie, odnawianie  

i stosowanie wiedzy w celu tworzenia niezbędnych kompetencji do doskonalenia 

wyników organizacyjnych w jednostkach ochrony zdrowia. Po drugie, przeprowadzone 

badania pokazują, że przywództwo innowacyjne jest ważnym wyznacznikiem 

organizacyjnego uczenia się i innowacji. Dlatego też menedżerowie jednostek ochrony 

zdrowia winni angażować się w przywództwo innowacyjne w celu wspierania 

organizacyjnego uczenia się i innowacji. W organizacjach menedżerowie muszą się 

skoncentrować na budowaniu kontekstu pomocnego dla innowacji  

i organizacyjnego uczenia się. Innowacje występują w uzasadnionych kontekstach 

zachowania innowacyjnego i gdy przeznacza się odpowiedni poziom zasobów na 

wdrażanie innowacji. Organizacyjne uczenie się występuje wtedy, gdy menedżerowie nie 

tylko tworzą pomysły, ale także są zdolni do dzielenia się nimi. Przywódcy muszą 

zarządzać strategicznymi czynnikami, które wpłynęły na uczenie się organizacji  

i innowacje, a to skutkuje poprawą wydajności organizacyjnej. Wyniki 

przeprowadzonego badania pokazują, że innowacje miały bezpośredni wpływ na wyniki 

organizacji. Przywództwo innowacyjne jest zatem ważne w tworzeniu potencjału 

organizacji do generowania innowacji poprzez dbanie o środowisko i podejmowanie 
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decyzji, które sprzyjają pomyślnemu generowaniu i wdrażaniu wiedzy. Dlatego 

menedżerowie powinni pamiętać o tym, że innowacyjni przywódcy są ważni dla wzrostu 

wydajności pracownika, zwiększając tym samym szansę na poziom innowacyjności 

jednostek. Realizowany innowacyjny styl przywództwa pozytywnie i pośrednio wpływa 

na poziom innowacyjność poprzez organizacyjne uczenie się i zarządzanie wiedzą. Jeśli 

zatem liderzy danej organizacji ignorują uczenie się organizacyjne i zarządzanie wiedzą, 

nie mogą bezpośrednio poprawić poziomu innowacyjności swoich jednostek. W celu 

zwiększenia poziomu innowacyjności realizowane przywództwo innowacyjne powinno 

być zatem powiązane z organizacyjnym uczeniem się i zarządzaniem wiedzą.  

Organizacje ochrony zdrowia powinny próbować stworzyć odpowiednie 

zadowalające kultury organizacyjne, aby w ten sposób próbować podnieść jakość relacji 

w kontaktach z pracownikami, ale również obecnymi i potencjalnymi interesariuszami. 

Kultura organizacyjna oparta na promowaniu chęci tworzenia i wprowadzania innowacji, 

niezależnie od porażki, powinna być celem wszystkich. Rzeczywiście, piętno negatywne 

związane z porażką należy wyeliminować, ponieważ uczenie się na porażce jest 

niezbędne, żeby wiedza zyskała na znaczeniu. Aby to zrobić, organizacje powinny 

skupić się na rekrutacji liderów, którzy redukują warstwy hierarchiczne i próbują 

stworzenia bardziej przyjaznych relacji z pracownikami. Dzięki temu pracownicy zaczną 

ufać swoim przełożonym i angażować się w podejmowane działania. Po ustaleniu jakości 

relacji przywódcy powinni zachęcać pracowników do dzielą się swoją wiedzą, oferując 

im odpowiednie zachęty. Oprócz ustanowienia systemów wynagrodzeń za dzielenie się 

wiedzą, pracownicy powinni być motywowani do wprowadzania innowacji.  

Ponadto, nie bez znaczenia jest, aby kadra zarządzająca placówkami ochrony 

zdrowia uznała wartość uczenia się jako ciągłego procesu zbiorowego. Wydajne uczenie 

się organizacji jest ważne zarówno dla organizacji, jak i dla jakości życia zawodowego. 

Praktyki przywódcze w znaczący sposób przyczyniają się do prawidłowego jej 

funkcjonowania i opracowywania specjalnych programów szkoleniowych, tak aby 

pomóc współpracownikom w sformułowaniu wspólnej wizji organizacyjnej, 

zorientowanej na zadania, inspirującej i zorientowanej na komunikację. Wobec 

powyższych argumentów należy wskazać kluczową rolą praktyk realizowanych 

przez menedżera ochrony zdrowia w celu poprawy efektywności organizacyjnej 

podległych placówek.  
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Od strony metodycznej opracowanie oparte jest na grupie metod ilościowych, 

koncentrujących uwagę na testowaniu zależności wynikających ze studiów literatury. 

Należy jednak wskazać kilka ograniczeń w możliwościach interpretacji uzyskanych 

wyników. Po pierwsze, dane z otrzymanych ankiet mogą podlegać tendencjom 

społecznym, gdyż respondenci odpowiadając mogą chcieć bronić własne ego. Po drugie, 

dane były przekrojowe z natury, a to ograniczenie uniemożliwia wnioskowanie 

przyczynowości. Ponadto badanie zmiennych oparte zostało na percepcji menedżerskiej 

prezesów/dyrektorów (pojedynczy respondent), co wiąże się z pewnym stopniem 

subiektywizmu oceny. Można również użyć różnych skal do pomiaru innowacyjnego 

przywództwa. Otrzymane dane są przekrojowe, co utrudnia badanie ewolucji zmiennych 

w tym badaniu. Aspekt ten dotyczy szczególnych zainteresowań ze względu na 

dynamiczny charakter niektórych zmiennych. Ponadto należy wziąć pod uwagę 

odmienny kontekst kulturowy badanych jednostek, ale również potrzebę porównania 

badanych jednostek z pozostałymi, zwłaszcza w innych regionach czy krajach. W końcu 

przedstawiony model badawczy analizuje tylko niektóre czynniki, które wpłynęły na 

innowacyjne przywództwo. Dlatego też można zasugerować, aby przyszłe badania 

skupiły się na innych zmiennych poprzedzających innowacyjny stylu przywództwa.  

W dalszych planowanych do realizacji badaniach można rozważyć wpływ 

szeregu innych istotnych zmiennych wpływających na realizowany styl przywództwa.  

W prowadzonych badaniach poziomem analizy dynamicznych zdolności menedżerskich 

jest jednostka, należy zatem wziąć pod uwagę podstawy psychologiczne postaw  

i zachowań menedżerów. Przyszłe badania mogłyby koncentrować się więc na 

mechanizmach psychologicznych, takich jak percepcja, emocje i intuicja, aby zrozumieć, 

jakie mechanizmy mogą sprzyjać wykrywaniu lub przekształcaniu szans  

w organizacjach. Ponadto należy przeprowadzić badania w zakresie dynamicznych 

zdolności menedżerskich na średnim i niższym poziomie zarządzania. Do tej pory 

większość badań dotyczyła kierowników wyższego szczebla. Jednak, jak argumentuje  

D. Teece [2007, 2016], menedżerowie na wszystkich poziomach są niezwykle istotni, 

ponieważ oni budują kluczowe relacje z potencjalnymi interesariuszami, którzy są 

kluczowi. Natomiast do przyszłych badań w sektorze ochrony zdrowia z punktu widzenia 

metodologicznego należy rozważyć przeprowadzenie badań ciągłych (action research), 

badań wieloletnich (longitudional study) [Munir i Nielsen, 2009]. Należy również 

zwrócić uwagę na możliwość przeprowadzenia badań jakościowych. Dodatkowo można 
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rozważyć w przyszłych badaniach zastosowanie podejścia multi-level w analizie 

przywództwa i pozostałych czynników na poziomie indywidualnym, zespołowym  

i organizacyjnym. Pomimo tych ograniczeń niemniej jednak można stwierdzić,  

iż uzyskane wyniki i wnioski wyciągnięte z badań mogą stanowić cenny wkład  

w zrozumienie roli przywództwa innowacyjnego w jednostkach ochrony zdrowia. 

Podsumowując, o wkładzie przedstawionej monografii do nauk  

o zarządzaniu i jakości może świadczyć podjęcie poniższych działań: 

 opisanie, rozpoznanie i wyjaśnienie pojęcia „innowacyjne przywództwo” oraz 

zidentyfikowanie jego wymiarów, 

 zidentyfikowanie powiązań pomiędzy innowacyjnym przywództwem  

a efektywnością organizacyjną jednostek ochrony zdrowia w kontekście 

organizacyjnego uczenia się, zarządzania wiedzą, charakteru otoczenia oraz poziomu 

innowacyjności, 

 przedstawiony i testowany model badawczy, który w istotny sposób wyjaśnia 

zachodzące procesy w jednostkach ochrony zdrowia, których wynikową jest 

efektywność organizacyjna, 

 relatywnie nowe podejście do stylu przywództwa w literaturze przedmiotu z zakresu 

ochrony zdrowia – innowacyjnego przywództwa, a także określenie wpływu 

dynamicznych zdolności menedżerskich na realizowany styl przywództwa, 

 określenie, iż zdolności organizacyjnego uczenia się i zarządzania wiedzą stanowią 

podstawowy wymóg możliwości innowacyjnych i rozwojowych jednostek ochrony 

zdrowia,  

 wskazanie na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych, iż innowacje 

zarządcze odgrywają kluczową rolę przy połączeniu organizacyjnego uczenia się, 

zarządzania wiedzą z efektywnością organizacyjną, 

 wskazanie dobrych praktyk dla zarządzających jednostkami ochrony zdrowia w celu 

zwiększenia efektywności organizacyjnej jednostek ochrony zdrowia. 
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5. Informacja o wykazaniu się istotną aktywnością naukową albo 

artystyczną realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji 

naukowej w szczególności zagranicznej 

5.1 Charakterystyka dorobku naukowego po uzyskaniu stopnia naukowego 

doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości 

Tematyka zarządzania w sektorze publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem 

sektora ochrony zdrowia została przeze mnie już zaakcentowana w publikacjach  

w okresie przed obroną pracy doktorskiej. Prowadzone badania literaturowe w tym 

zakresie jak i badania empiryczne dotyczyły przede wszystkim zakresu efektywności 

zarządzania zasobami ludzkimi, a także możliwości wdrażania innowacji zarządczych  

w jednostkach ochrony zdrowia. Wyniki podjętych rozważań przedstawiłem  

w poniższych opracowaniach: 

 
Głód W., Głód G., (2007), Efektywność zarządzania zasobami ludzkim jako 

źródło wzrostu ich wartości (na przykładzie sektora służby zdrowia),  

W: Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji. Red. A. Lipka,  

AE w Katowicach, Katowice, ss. 429-436. 

 

Głód W., Głód G., (2008), Uwarunkowania innowacji zarządczych w sektorze 

służby zdrowia. W: Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym 

(praca zbiorowa pod red. Henryka Bienioka i Teresy Kraśnickiej).  

AE w Katowicach, Katowice, ss. 269-275.   

 

Jednocześnie należy nadmienić, że tematyka zastosowania controllingu  

w warunkach sektora ochrony zdrowia pojawiała się w publikacjach prezentowanych 

wspólnie z G. Głodem z uwzględnieniem proponowanych zmian w systemach 

motywacyjnych, podejściem procesowym w rachunku kosztów, systemem informacji 

menedżerskiej oraz różnic pomiędzy jednostkami prywatnymi a publicznymi. Szerokie 

spektrum badań zarówno teoretycznych i empirycznych w tym zakresie zaprezentowałem 

w następujących artykułach: 

Głód W., Głód G. (2009), Budżetowanie elastyczne w warunkach jednostki 

ochrony zdrowia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. - Nr 545; 

Budżetowanie jako narzędzie zarządzania (red. nauk. Wiktor Krawczyk); 

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 19, Szczecin, ss. 99-107.   

 

Głód, W., Głód, G. (2008), Rola systemu motywacyjnego w procesie 

budżetowania na przykładzie jednostek służby zdrowia. Studia i Prace Wydziału 

Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 5; 

Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych : teoria i praktyka  

(red. nauk. Wiktor Krawczyk), Szczecin, ss. 81-91.  

 

Głód, W., Głód, G. (2010), Podejście procesowe w zarządzaniu kosztami 

jednostki ochrony zdrowia. W: Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
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oraz instytucjami sektora publicznego. Teoria i praktyka (praca zbiorowa pod 

red. Henryka Bienioka i Teresy Kraśnickiej). AE w Katowicach, Katowice,  

ss. 466-473.   

Głód, W., Głód, G. (2007), System informacji menedżerskiej w sektorze służby 

zdrowia – aspekty teoretyczne i praktyczne, W: Budżetowanie działalności 

jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, red. W. Krawczyk, Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 467, 2007, ss. 123-132. 

 

W tym kontekście prowadziłem również rozważania dotyczące wpływu orientacji 

przedsiębiorczej na rozwój przedsiębiorstwa oraz uwarunkowania innowacyjności 

zarówno jednostek ochrony zdrowia jak i przedsiębiorstw sektora MSP, czego efektem  

są następujące opracowania: 

Głód, W. (2013), Wpływ orientacji przedsiębiorczej na rozwój 

przedsiębiorstwa, Current Problems of the Corporate Sector 2013, red. S. 

Majtan, Ekonomicka Univerzita v Bratislave, Bratislava, ss. 153-162, ISBN 

978-80-225-3636-3. 

 

Głód W., Głód G. (2014), Uwarunkowania innowacyjności w publicznych  

i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia, Innowacyjność współczesnych 

organizacji. Koncepcje i modele (red. H. Bieniok), Studia Ekonomiczne, 

Zeszyty Naukowe nr 183, UE w Katowicach, Katowice, ss. 74-85, ISSN 2083-

8611. 

 

Głód W. (2014), Uwarunkowania innowacyjności małych i średnich 

przedsiębiorstw – wybrane aspekty, Problemy zarządzania organizacjami w 

społeczeństwie informacyjnym (red. A. Stabryła, S. Wawak), MFiles – 

Encyklopedia Zarządzania, Kraków, ss. 217-230, ISBN 978-83-935104-6-7. 

 

Tematyka zarządzania zasobami ludzkim w jednostkach ochrony zdrowia była 

następnie przeze mnie kontynuowana w rozważaniach teoretycznych na temat 

controllingu personalnego, co w konsekwencji znalazło również swoje odzwierciedlenie 

w udziale w projekcie zespołowym w roku 2015 pt. „Innowacyjność w zarządzaniu 

zasobami ludzkimi w jednostkach ochrony zdrowia”, w wyniku którego wspólnie  

z G. Głodem i T. Ingramem wskazaliśmy na możliwe rozwiązania w obszarze 

zarządzania zasobami ludzkimi do wdrożenia w jednostkach ochrony zdrowia w tym 

zakresie.  Wyniki prac zostały zebrane i przedstawione w poniższych artykułach: 

 

Głód W., Głód G., Ingram T. (2015), Nowatorskie rozwiązania w obszarze ZZL  

w jednostkach ochrony zdrowia – analiza przypadków, Organizacji  

i zarządzanie, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 83, Gliwice 2015, ss. 

176-186, ISSN 1641-3466. 

 

Głód W. (2016), Employee professional development in healthcare entities – 

empirical research results, Proceedings of the 6th MAC International 

Conference, Praga, ss. 14-21, ISBN 978-80-88085-05-8. 
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Zainteresowanie obszarem ochrony zdrowia w aspekcie innowacyjności można 

również odnaleźć w projektach  badawczych realizowanych na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Katowicach. W latach 2015-2016 realizowałem indywidualne badania 

w ramach projektu „Młodzi Naukowcy”. Środki subwencji w ramach projektu 

przeznaczone są na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań  

z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców. W roku 2015 

realizowałem projekt badawczy pt. „Uwarunkowania innowacyjności w podmiotach 

ochrony zdrowia”. W ramach tego projektu przeprowadziłem studia literaturowe w 

zakresie wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na realizację procesów 

innowacyjnych w jednostkach ochrony zdrowia. Poszukiwania w tym obszarze zostały 

opublikowane w następujących pracach: 

Głód W. (2016), Innowacyjność ZZL w sektorze ochrony zdrowia – wybrane 

aspekty, Nauki o Zarządzaniu – Management Sciences, 1 (26), UE Wrocław, 

Wrocław, ss. 43-51, ISSN 2080-6000. 

 

Głód W. (2016), Innovativeness of healthcare units, W: Current Problems of the 

Corporate Sector 2016, red. S. Majtan, Ekonomicka Univerzita v Bratislave, 

Bratislava, ss. 132-141, 978-80-225-4245-6. 

 

Następnie badania te w wymiarze empirycznym realizowałem w projekcie 

badawczym pt. „Uwarunkowania innowacyjności w podmiotach ochrony zdrowia – 

badania empiryczne” (2016), które przeprowadzono na próbie 100 losowo wybranych 

jednostek ochrony zdrowia. Dokonano weryfikacji hipotez w zakresie relacji pomiędzy 

innowacjami dotyczącymi procesów  i metod zarządzania a efektywnością jednostek 

ochrony zdrowia w kontekście struktury organizacyjnej, stylu przywództwa i charakteru 

otoczenia. Na podstawie analizy przeprowadzonych wyników badań empirycznych 

wskazano na występującą zależność pomiędzy innowacjami w zakresie zarządzania  

a efektywnością jednostek ochrony zdrowia. Można również wskazać istotną rolę 

prezentowanego stylu przywództwa wpływającą na efektywność jednostek ochrony 

zdrowia, na którego wpływ wywierają bezpośrednio wdrożone innowacje w obszarze 

zarządzania. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono również, iż na poziom 

innowacji zarządczych wpływa bezpośrednio struktura organizacyjna oraz charakter 

otoczenia (zwłaszcza jego złożoność). Powyższe kwestie podniosłem w następujących 

publikacjach: 

Głód W. (2018), Transformational leadership style in the relationship between 

innovation and efficiency of healthcare units in Poland, Oeconomia 

Copernicana, 9(4), ss. 731-753, ISSN 2083-1277. 
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Głód W. (2019), Organizational structure, environment and management 

innovation, Global Journal of Business, Economics and Management: Current 

Issues,  Vol. 9 (3), ss. 134-142, ISSN 2301-2579. 

 

Równolegle uczestniczyłem w nurcie badań prowadzonych w ramach Katedry 

Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego, które w pierwszej kolejności dotyczyły 

tematyki przedsiębiorczości międzynarodowej. W projekcie badań statutowych  

pt. „Przedsiębiorczość międzynarodowa i modele internacjonalizacji małych i średnich 

przedsiębiorstw w Polsce” brałem udział również w realizacji badań empirycznych. 

Następnie brałem udział w latach 2011-2013 w realizacji projektu badań statutowych  

pt. „Innowacyjność przedsiębiorstw – koncepcje, uwarunkowania i pomiar”, w trakcie 

których analizowałem wpływ modeli innowacji na poziom innowacyjności MŚP oraz 

wpływ innowacji na konkurencyjność przedsiębiorstw województwa śląskiego. Kolejny 

projekt badań statutowych pt. „Zachowania innowacyjne pracowników MŚP” 

realizowany był w latach 2014-2015. Z kolei w latach 2017-2019 uczestniczyłem  

w projekcie „Problemy rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce”. Wynikiem 

uczestnictwa w tych badaniach był szereg publikacji w omawianych obszarach 

tematycznych: 

Głód W., Ingram T. (2015), Procesy innowacyjne w małych i średnich 

przedsiębiorstwach – studia przypadków, Studia Ekonomiczne, Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 212, Katowice,  

ss. 52-69, ISSN 2083-8611. 

 

Głód W., Kraśnicka T. (2015), Poziom innowacyjności kadry kierowniczej 

najwyższego szczebla w polskich przedsiębiorstwach. Studia Ekonomiczne, 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 212, 

Katowice, ss. 70-90, ISSN 2083-8611. 

 

Głód W., Ingram T. (2014), Zależność pomiędzy satysfakcją z pracy  

a zachowaniami innowacyjnymi pracowników branży IT, Przegląd Organizacji 

2014, nr 12/2014, ss. 16-21, ISSN 0137-7221. 

 

Głód W., Głód G., Ingram T. (2016), Wronka-Pośpiech M., Kraśnicka  

T. (2016), Relationships Between Miles and Snow Strategic Types and 

Organizational Performance in Polish Production Companies, „Journal   

of Management and Business Administration.Central Europe” Vol. 24,  

No. 1/2016, ss. 17–45, ISSN 2450-7814. 

 

Głód W., Głód G. (2017), Barriers to the development of family businesses, 

Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka, Quarterly 

Journal, No 2(23), ss. 39-53, ISSN 2084-6495. 

 

Głód W. (2020), Wpływ destrukcyjnego stylu przywództwa, przejmowania 

inicjatywy przez przełożonych na satysfakcję pracowników w jednostkach 

ochrony zdrowia, “Zarządzanie Kapitałem Ludzkim – wyzwania”,  



27 

 

red. J. Cewińska, A. Krejner-Nowecka, S. Winch, Oficyna Wydawnicza SGH, 

Warszawa, ss. 483-499. 

 

Głód W., Wronka-Pośpiech M. (2018), Zależność pomiędzy wartościami 

organizacyjnymi a innowacyjnym stylem przywództwa. Perspektywa firm 

rodzinnych, Przegląd Organizacji, nr 3/2018, ss. 58-64, ISSN 0137-7221. 

 

Głód W., Głód G. (2019), Innowacyjne przywództwo a innowacyjność 

przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, Przedsiębiorczość i zarządzanie, Łódź-

Warszawa, Tom XX, 6(1), ss. 283-302, ISSN 2543-8190. 

 

Głód W. (2018), Wpływ innowacyjnego przywództwa na konkurencyjność 

przedsiębiorstw rodzinnych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIX, Zeszyt 

6, Część II, ss. 281-295, ISSN 1733-2486 

 

 

W ramach swojej działalności eksperckiej w jednostkach ochrony zdrowia  

opracowałem projekt badań skierowany do wybranych jednostek ochrony zdrowia  

w województwie śląskim, czego efektem są opracowania o charakterze naukowo-

badawczym. Wspólnie z T. Ingramem zajmowałem się  zagadnieniami związanymi 

 z szeroko rozumianą tematyką zarządzania zasobami ludzkimi, czego efektem są 

opracowania dotyczące wykorzystania narzędzia mierzącego satysfakcję z pracy  

w jednostkach ochrony zdrowia (Minessota Satisfaction Questionnaire) oraz związków 

satysfakcji z pracy z organizacyjnymi zachowaniami innowacyjnymi.  W kolejnych 

badaniach analizowano 6 aspektów funkcjonowania pracowników w jednostkach,  

a w szczególności: przejmowanie inicjatywy przez przełożonych, przywództwo 

transformacyjne, przywództwo destrukcyjne, zaangażowanie pracowników, satysfakcja  

z pracy oraz ocena złożoności, zmienności i stopnia zrutynizowania zadań. Działalność 

praktyczna w jednostkach ochrony zdrowia skłoniła mnie również do przeprowadzenia 

badań w zakresie wsparcia informatycznego w zakresie rachunku kosztów oraz 

funkcjonowania systemów zarządzania jakością, a także zarządzania ryzykiem  

w jednostkach ochrony zdrowia. Na podstawie przeprowadzonych badań skierowano 

szereg rekomendacji dla praktyki gospodarczej, a wiele proponowanych rozwiązań 

zostało praktycznie zaimplementowanych w wybranych jednostkach ochrony zdrowia. 

Wyniki podjętej tematyki znalazły swoje odzwierciedlenie w następujących 

opracowaniach: 

 
Głód W., Ingram T. (2014), Wykorzystanie MSQ jako narzędzie badania 

satysfakcji w pracy w wybranej jednostce ochrony zdrowia, Nauki  

o Zarządzaniu – Management Sciences, UE Wrocław, Wrocław, ss. 31-43, 

ISSN 2080-6000. 
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Głód W., Ingram T. (2016), Talent management in healthcare organizations – 

qualitative research results, 3rd GLOBAL CONFERENCE on BUSINESS, 

ECONOMICS, MANAGEMENT and TOURISM, Procedia Economics and 

Finance 39, ss. 339 – 346. 

 

Głód W. (2019), Influence of the transformational style of leadership on job 

satisfaction in healthcare units in Poland, 7th International OFEL Conference 

on Governance, Management and Entrepreneurship Embracing Diversity in 

Organisations - Dubrovnik, April 2019, ss. 256-271. 

 

Głód W. (2019), The impact of transformational leadership and taking charge 

by superiors on employee commitment in health care units, Wybrane problem 

zarządzania rozwojem organizacji w przemyśle 4.0., red. S. Lachiewicz,  

S. Flaszewska, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź, ss. 27-45, ISBN 978-

83-66287-08-2. 

 

Głód W. (2020), Wpływ destrukcyjnego stylu przywództwa, przejmowania 

inicjatywy przez przełożonych na satysfakcję pracowników w jednostkach 

ochrony zdrowia, “Zarządzanie Kapitałem Ludzkim – wyzwania”, red.  

J. Cewińska, A. Krejner-Nowecka, S. Winch, Oficyna Wydawnicza SGH, 

Warszawa, ss. 483-499. 

 

Głód W. (2016), Wsparcie informatyczne systemu rachunku kosztów  

w jednostkach ochrony zdrowia, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, nr 278, ss. 254-262, 

ISSN 2449-5638. 

 

Głód W., Głód G. (2017), W kierunku integracji systemów zarządzania jakością 

i ryzykiem w publicznych jednostkach ochrony zdrowia, Studia Ekonomiczne, 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice,  

Nr 316, ss. 82-93, ISSN: 2083-8611. 

 

Przeprowadzone badania z zakresu innowacyjności, zarówno na poziomie badań 

własnych jak i badań realizowanych w ramach projektów Katedry Przedsiębiorczości  

i Zarządzania Innowacyjnego pozwoliły na wyłonienie tematyki innowacji 

zarządczych jako odrębnego obiektu badań. W tym kontekście w 2013 roku wspólnie 

z T. Kraśnicką przygotowałem artykuł traktujący o szeroko pojętej tematyce 

innowacyjności zarządzania: 

Głód W., Kraśnicka T. (2013), Innowacyjność zarządzania przedsiębiorstwem – 

konceptualizacja, dylematy metodologiczne i propozycje ich rozwiązania,  

W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań, 

red. J. Pyka, Katowice, ss. 201-212, ISBN 978-83-85587-32-3. 

 

W latach 2013-2015 realizowałem projekt „Wpływ innowacji zarządczych na 

innowacyjność technologiczną i wyniki przedsiębiorstw” (OPUS 4, kierownik projektu 

Prof. dr hab. Teresa Kraśnicka, 2012/07/B/HS4/00314). Badania prowadzone w tym 

zakresie dotyczyły w szczególności zagadnień metodologicznych związanych  
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z innowacjami zarządczymi, związków innowacji zarządczych z innowacjami 

technologicznymi. Istotną częścią prowadzonych badań była również tematyka 

proinnowacyjnej kultury organizacyjnej i jej związki z innowacjami zarządczymi oraz 

wpływ na wyniki przedsiębiorstw. W toku prowadzonej analizy literatury przedmiotu 

oraz prowadzonych badań empirycznych dokonano charakterystyki dynamicznie 

rozwijających się przedsiębiorstw (gazel biznesu) w kontekście wykorzystania innowacji 

zarządczych wraz z uwarunkowaniami tego procesu. Powyższe kwestie zostały szeroko 

podjęte w tematyce następujących opracowań: 

Kraśnicka T., Głód W., Wronka-Pośpiech M. (2014), Pojęcie, determinanty  

i znaczenie innowacji zarządczych (management innovation) – stan badań nad 

zjawiskiem,  Organizacji i zarządzanie, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 

Gliwice, nr 73, ss. 333-351.  

 

Głód W., Kraśnicka T., Wronka-Pośpiech M. (2016), Management Innovation 

and Its Measurement, Journal of Entrepreneurship, Management and 

Innovation, Vol 12 (2), s. 95-122, ISSN 2299-7075 

 

Głód W. (2015), The relationships between management innovation and 

technological innovation in Polish enterprises, W: Current Problems of the 

Corporate Sector 2015, red. S. Majtan, Ekonomicka Univerzita v Bratislave, 

Bratislava, ss. 132-141.  

 

Głód W., Wronka-Pośpiech M. (2016), Związki innowacji zarządczych  

z innowacjami technologicznymi w świetle badań empirycznych, Prace 

Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, nr 457,  

ss. 70-80. 

 

Głód W., Wronka-Pośpiech M. (2016), The relationships between 

organizational culture and management innovation in polish enterprises, 

Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference, 27–29 

May 2015, Bari, ss. 1409-1418, ISBN 978-961-6914-13-0. 

 

Głód W., Kraśnicka T., Wronka-Pośpiech M. (2016), Proinnowacyjna kultura 

organizacyjna a wyniki przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji 2016, nr 7,  

ss. 20-27. 

 

Głód W., Kraśnicka T., Wronka-Pośpiech M. (2015), The role of innovation  

in the development of entrepreneurial companies: evidence from research on 

polish gazelles, Research in Entrepreneurship and Small Business Conference 

(RENT), Zagreb, ISSN 2219-5572. 

Głód W., Kraśnicka T., Wronka-Pośpiech M. (2016), Innowacyjność polskich 

gazel biznesu, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, nr 270, Katowice, ss. 132-142.  

 

Głód W., Kraśnicka T. (2016), Miary sukcesu dynamicznie rozwijających się 

przedsiębiorstw,  W: Perspektywy spojrzenia na czynniki sukcesu organizacji 

XXI wieku, Praca zbiorowa pod red. H. Czubasiewicz, P. Grajewskiego,  

J. Waśniewskiego, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, Gdańsk,  

ss. 497-516, ISBN 978-83-64669-09-5. 
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Głód W., Kraśnicka T. (2016), Determinants of Fast-Growing Enterprises in 

Poland, Problemy Zarządzania vol. 14, nr 3 (62), t. 2, ss. 49-67, ISSN 1644-

9584. 

 

Zwieńczeniem prowadzonych badań w tym zakresie był artykuł pt. „Innovation 

organisational culture and enterprise performance: testing the mediation effect”, który 

został opublikowany w czasopiśmie “Review of Managerial Science” posiadającym 

impact factor: 

Głód W., T. Kraśnicka, Wronka-Pośpiech M. (2018), Management innovation, 

pro-innovation organisational culture and enterprise performance: testing the mediation 

effect, Review of Managerial Science, Vol. 12, No. 3, s.737–769. 

Podsumowanie zainteresowań naukowo-badawczych zaprezentowano w tabeli 1. 

Tabela 1  

Zainteresowania naukowo-badawcze w latach 2013-2020 

 
2013 Zarządzanie 

jednostkami 

ochrony 

zdrowia 

  Innowacyjność 

przedsiębiorstw 

 Innowacje 

zarządcze 

 

2014   Zachowanie 

innowacyjne 

pracowników 

 

2015 Innowacyjność 

jednostek 

ochrony 

zdrowia 

   

2016 Przywództwo 

w jednostkach 

ochrony 

zdrowia 

   

2017    Przedsiębior-

czość 

rodzinna 2018      

2019      

2020      

 

W ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki  SONATA 12 i SONATA 13 

składałem wniosek o projekt badawczy „Innowacyjne przywództwo w jednostkach 

ochrony zdrowia”, a dofinansowanie na przeprowadzenie pilotażowych badań na 100 

jednostkach ochrony zdrowia w projekcie „Innowacyjne przywództwo w jednostkach 

ochrony zdrowia” otrzymałem w projekcie MINIATURA 2 (nr projektu 

2018/02/X/HS4/02877).  Zrealizowanie zaplanowanego pilotażu pozwoliło na dokładne 

przetestowanie zaproponowanego narzędzia badawczego wraz z jego poszczególnymi 

konstruktami.  

Łącznie w latach 2013–2019 zrealizowałam 9 tematów badawczych, które 

pozwoliły mi na opublikowanie licznych referatów prezentowanych na polskich  
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i międzynarodowych konferencjach naukowych. W tabeli 2 zaprezentowano udział  

w konferencjach  o zasięgu krajowym wraz z wygłoszonymi referatami.  

 

Tabela 2  

Udział w konferencjach krajowych w latach 2013-2019 

 

Rok Konferencja Referat 

2019 Zarządzanie Rozwojem Organizacji 

 

Organizator:  

Katedra Zarządzania 

Politechniki Łódzkiej 

The impact of transformational leadership 

and taking charge by superiors on employee 

commitment in health care units  

2018 Szkoła Letnia Zarządzania 

 

Organizator:  

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Zależności pomiędzy innowacyjnym stylem 

przywództwa a konkurencyjnością 

przedsiębiorstw rodzinnych 

2019 Ogólnopolska Konferencja Nauki  

i Biznesu - Czas na Rozwój 

 

Organizator: 

Instytut Zarządzania i Marketingu, 

Uniwersytet Szczeciński 

Innowacyjne przywództwo a innowacyjność 

przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce 

(współautor G. Głód) 

2018 VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

„Przedsiębiorstwo Kreatywne” 

 

Organizator: 

Instytut Zarządzania, Szkoła Główna 

Handlowa w Warszawie 

Zależność pomiędzy wartościami 

organizacyjnymi a innowacyjnym stylem 

przywództwa. Perspektywa firm rodzinnych 

(współautor M. Wronka-Pośpiech)  

2016 Zmiana Warunkiem Sukcesu 

 

Organizator: 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

Związki innowacji zarządczych z 

innowacjami technologicznymi w świetle 

badań empirycznych (współautor  

M. Wronka-Pośpiech) 

2016 Twórczość – innowacyjność - 

przedsiębiorczość – technologii 

informacyjne w organizacji 

 

Organizator: 

Katedrę Przedsiębiorczości i Zarządzania 

Innowacyjnego 

Katedra Informatyki Ekonomicznej 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Wsparcie informatyczne systemu rachunku 

kosztów w jednostkach ochrony zdrowia 

 

2016 VII Wydziałowa Konferencja Naukowa – 

EKONOMIA 2016 

 

Organizator: 

Wydział Ekonomii 

Uniwersytet Ekonomiczny w  Katowicach 

W kierunku integracja systemów zarządzania 

jakością i ryzykiem w publicznych 

jednostkach ochrony zdrowia (współautor  

G. Głód) 

2016 Szkoła Letnia Zarządzania, UE we 

Wrocławiu, Kudowa 

 

Organizator: 

Katedra Strategii i Metod Zarządzania 

Innowacyjność ZZL w sektorze ochrony 

zdrowia – wybrane aspekty  
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Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

2015 Nowoczesność przemysłu i usług, Ustroń 

 

Organizator: 

TNOIK Katowice, Wydział Organizacji  

i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Wdrażanie innowacji zarządczych  

w wybranych przedsiębiorstwach – studia 

przypadków (współautor M. Wronka-

Pośpiech, T. Kraśnicka) 

2015 VI Konferencja, Transformacja 

współczesnej gospodarki jako przedmiot 

badań nauk ekonomicznych, Katowice 

 

Organizator:  

Wydział Ekonomii 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Innowacyjność polskich gazel biznesu 

(współautor T. Kraśnicka, M. Wronka-

Pośpiech) 

2015 Nowoczesność Przemysłu i Usług, Ustroń 

 

Organizator: 

TNOIK Katowice, Wydział Organizacji  

i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Nowatorskie rozwiązania w obszarze ZZL  

w jednostkach ochrony zdrowia – analiza 

przypadków (współautor G. Głód) 

2014 Nowoczesność przemysłu i usług,  

Ustroń 

 

Organizator: 

TNOIK Katowice, Wydział Organizacji  

i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Pojęcie, determinanty i znaczenie innowacji 

zarządczych (management innovation) – stan 

badań nad zjawiskiem (współautor  

T. Kraśnicka, M. Wronka-Pośpiech) 

2014 Innowacyjność współczesnych  

organizacji - koncepcje, uwarunkowania 

i pomiar, Katowice 

 

Organizator: 

Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania  

Innowacyjnego  

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Uwarunkowania innowacyjności w 

publicznych i niepublicznych jednostkach 

ochrony zdrowia (współautor G. Głód) 

2013 Nowoczesność przemysłu i usług  

w warunkach kryzysu i nowych wyzwań, 

Ustroń  

 

Organizator: 

TNOIK Katowice, Wydział Organizacji  

i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  

Innowacyjność zarządzania 

przedsiębiorstwem – konceptualizacja , 

dylematy metodologiczne i propozycje ich 

rozwiązania (współautor T. Kraśnicka) 

2013 Procesy internacjonalizacji w gospodarce 

światowe, Katowice 

 

Organizator: 

Katedra Międzynarodowych Stosunków 

Ekonomicznych 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Internacjonalizacja w procesie rozwoju 

małych i średnich przedsiębiorstw – wybrane 

wyniki badań empirycznych 
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Ponadto w latach 2018-2019 byłem aktywnym uczestnikiem Międzynarodowych 

Seminariów Przedsiębiorczości organizowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym  

w Katowicach. 

 

5.2 Działalność o zasięgu międzynarodowym 

 

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki  

o zarządzaniu moje naukowe doświadczenia na płaszczyźnie międzynarodowej wiążą się 

m.in. z udziałem w konferencjach o zasięgu międzynarodowym, na których wygłaszałem 

referaty prezentujące wyniki przeprowadzonych badań. Wykaz konferencji i tytuły 

wygłoszonych referatów przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 3  

Zestawienie udziału w konferencja zagranicznych 

 

Rok Konferencja Referat 

2019 7th International OFEL Conference and 

Govermance, Management and 

Entrepreneurship, Duborvnik 

 

Organizator: 

University of Dubrovnik 

Influence of the transformational style of 

leadership on job satisfaction in 

healthcare units in Poland 

2017 5rd GLOBAL CONFERENCE on 

BUSINESS, ECONOMICS, 

MANAGEMENT and TOURISM, 

Barcelona 

 

Organizator: 

BEMTUR 

Organizational structure, environment 

and management innovation 

2016 Multidisciplinary Academic Conference, 

Praga 

 

Organizator:  

Czech Technical University in Prague 

Employee professional development in 

healthcare entities – empirical research 

results 

2016 EBES Conference, Wiedeń 

 

Organizator:  

The Eurasia Business and Economics 

Society 

Determinants of the innovativeness of 

health care units 

2015 Aktualne problemy podnikovej sfery, 

Uniwersytet Ekonomiczny  

w Bratysławie 

 

Organizator: 

Department of Business Administration, 

The relationships between management 

Innovation and Technological 

innovation in Polish enterprises 
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Faculty of Business Management, University 

of Economics in Bratislava 

2015 3rd GLOBAL CONFERENCE on 

BUSINESS, ECONOMICS, 

MANAGEMENT and TOURISM, Rzym 

 

Organizator: 

BEMTUR 

Talent management in healthcare 

organizations – qualitative research 

results (współautor T. Ingram) 

2015 MakeLearn and TIIM Joint International 

Conference,  Bari 

 

Organizator: 

Kasetsart University, International School 

for Social and Business Studies, Maria 

Curie-Skłodowska University 

The relationships Between 

Organisational Culture and 

Management Innovation in Polish 

Enterprises (współautor M. Wronka- 

Pośpiech) 

2015 17 th  EBES Conference, Wenecja 

 

Organizator: 

The Eurasia Business and Economics 

Society 

The Relationships between 

organizational culture and 

organizational performance in Polish 

Enterprises (współautor M. Wronka-

Pośpiech, T. Kraśnicka) 

2015 RENT  XXIX - Research in 

Entrepreneurship and Small Business, 

Zagrzeb 

 

Organizator: 

Research in Entrepreneurship and Small 

Business Conference 

The role of innovation in the 

development of entrepreneurial 

companies: some evidence from the field 

of polish gazelles (współautor  

M. Wronka-Pośpiech, T. Kraśnicka) 

2015 European Academy of Management 

Conference, EURAM, Warszawa 

 

Organizator: 

European Academy of Management 

The nature of Management Innovation 

and its Measurement, (współautor  

M. Wronka-Pośpiech, T. Kraśnicka) 

 

W ramach współpracy w międzynarodowych gremiach naukowych wykonałem 

recenzje artykułów zgłoszonych na konferencje: European Academy of Management  

(6 recenzji), MakeLearn Conference (4 recenzje) oraz International Research Society for 

Public Management (4 recenzje). 
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6. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych oraz 

popularyzujących naukę  

 

Charakterystyka działalności dydaktycznej 

W sferze dydaktycznej w latach 2013-2020 prowadziłem zajęcia ze studentami 

studiów I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym z następujących 

przedmiotów. Zestawienie prowadzonych zajęć zestawiono w tabeli 4. 

Tabela 4 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach po 

uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych 

 

Lp. Lata Przedmiot Wykład Ćwiczenia 

1 2014-2015 
Nowoczesne metody zarządzania 

przedsiębiorstwem 
 X 

2 2013-2020 Podstawy organizacji i zarządzania X X 

3 2014-2018 Podstawy przedsiębiorczości  X 

4 2014-2018 
 
Zarządzanie strategiczne 

 

X X 

5 2013-2020 Analiza ekonomiczna X X 

6 2014-2019 Kierowanie zespołem X  

7 2015-2020 Kontraktowanie świadczeń medycznych X  

8 2013-2018 Outsourcing usług medycznych X  

9 2015-2020 
 
Analiza finansowa 

 

X X 

10 2015-2019 
Analiza i rozpoznawanie potrzeb 

zdrowotnych 
X X 

11 2015-2019 
 
Podstawy farmaekonomiki 

 

X X 

12 2015 Zarządzanie X  

13 2016-2020 

Rozwiązywanie problemów w 

funkcjonującej firmie: Tworzenie 

wariantów rozwiązań i ich ocena 

 X 

14 2015-2019 Techniki pracy menedżera X X 

15 2018 Finanse przedsiębiorstw X X 

16 2019-2020 

Rozwiązanie problemu w realnie 

funkcjonującej firmie: Diagnoza problemu 

decyzyjnego 

 X 
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17 2014 Controlling personalny i koszty pracy  X 

18 2015-2018 Metody zarządzania  X 

19 2014 
Restrukturyzacja w jednostkach ochrony 

zdrowia 
X  

 

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych wypromowałem 

64 dyplomantów oraz wykonałem ponad 20 recenzji prac dyplomowych. 

Od momentu uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych stale prowadzę 

zajęcia na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach,  

a w ramach podjętej współpracy w latach 2015-2016 również na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Krakowie. Problematyka prowadzonych zajęć dostosowana została do 

oczekiwań rynku MŚP oraz jednostek ochrony zdrowia i stanowi uzupełnienie 

kompetencji i kwalifikacji zawodowych kadry zarządzającej wyższego i średniego 

szczebla jednostek ochrony zdrowia, a także kadry zarządzającej przedsiębiorstw i firm. 

Kursy i wykłady koncentrują się wokół zagadnień audytu i kontroli wewnętrznej  

w biznesie i administracji publicznej, finansów przedsiębiorstw oraz controllingu  

w podmiotach leczniczych. Bloki dydaktyczne, zajęcia i warsztaty zostały wysoko 

ocenione w niejawnej ankiecie przez słuchaczy studiów podyplomowych, którzy 

wskazywali m.in. na walory aplikacyjne prowadzonych zajęć, wykorzystanie 

doświadczeń i narzędzi praktycznych oraz nowatorski sposób ich prowadzenia. 

W okresie od 2010 do 2014 byłem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Śląskiej 

Wyższej Szkole Informatyczno-Medycznej w Chorzowie, gdzie realizowałem 

przedmioty związane z ekonomiką i zarządzaniem w ochronie zdrowia na studiach  

I stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne   

W latach 2007-2013 współpracowałem ze Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania  

im. gen. J. Ziętka w Katowicach, gdzie prowadziłem zajęcia na studiach podyplomowych  

z następujących przedmiotów: zarządzanie w działalności gospodarczej i administracji 

publicznej, budowanie zespołu, metody i techniki pracy menedżera, zarządzanie 

zasobami ludzkimi w oświacie, komunikacja interpersonalna i asertywność, umiejętności 

i kompetencje menedżerskie, twórcze rozwiązywanie problemów, komunikacja  

w zarządzaniu, zarządzanie projektem, controlling personalny i koszty pracy, wybrane 

elementy marketingu i psychologii, zarządzanie czasem, zarządzanie kapitałem 
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intelektualnym, ocenianie pracowników, podejmowanie decyzji menedżerskich, 

podstawy analizy ekonomiczno-finansowej.  

W latach 2010-2011 prowadziłem szkolenia w ramach projektu finansowanego ze 

środków europejskich pt. „Śląski Inkubator Innowacyjnych Menedżerów”, gdzie 

prowadziłem zajęcia z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania innowacyjnego 

dla kadr zarządzających przedsiębiorstw sektora MSP. Ponadto w roku 2013 w ramach 

tego projektu przeprowadziłem szkolenia dla Federacji Związków Zawodowych 

Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce z zakresu zarządzania 

strategicznego.  

W latach 2011-2018 współpracowałem z Górnośląską Wyższą Szkołą 

Przedsiębiorczości gdzie prowadziłem zajęcia z przedmiotów – podstawy zarządzania, 

zarządzania operacyjne, nauka o organizacji, zarządzanie strategiczne oraz negocjacje. 

Byłem też recenzentem 10 prac dyplomowych. Od roku 2012 współpracuję  

z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach, gdzie prowadzę zajęcia na 

studiach podyplomowych z obszaru zarządzania jednostkami ochrony zdrowia 

(przedmioty – metody i techniki pracy menedżera, zarządzanie zasobami ludzkimi, 

rachunek kosztów w jednostkach ochrony zdrowia, podstawy ekonomii), a także na 

studiach menedżerskich z zakresu zarządzania strategicznego. W ramach współpracy  

z Wyższą Szkołą Bankową w Dąbrowie Górniczej prowadziłem zajęcia z przedmiotu 

ekonomika i systemy ochrony zdrowia.  

We współpracy z firmą Ochrona Medyczna opracowałem szereg materiałów 

szkoleniowych do platformy e-learnigowej z obszaru zarządzania jednostkami 

Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego. W ramach projektu „Profesjonalny 

menedżer placówki medycznej” (2014) realizowanego przez Szkołę Wyższą im. 

Bogdana Jańskiego w Zabrzu realizowałem zajęcia związane z kształceniem kadr 

menedżerskich sektora ochrony zdrowia.  

Współpracując z Instytutem Doskonalenia Nauczycieli „Wiedza” 

przeprowadziłem cykl zajęć na studiach podyplomowych dla nauczycieli szkół 

podstawowych i średnich z tematyki przedsiębiorczości, zarządzania oraz metod  

i technik pracy menedżera. 

W nawiązaniu do realizacji postulatu uczenia się przez całe życie w latach 2012-

2019 prowadziłem kilkanaście wykładów w ramach Ekonomicznego Uniwersytetu 

Dziecięcego, Akademii Młodego Ekonomisty oraz projektu Ekonomia dla Liceum  

i Technikum. Projekty te są realizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
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we współpracy z Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. W latach 

2010-2012 prowadziłem warsztaty w ramach projektu „Silesian Reaserchers NOW” 

(akronim SIRENA) dofinansowanego w ramach 7. Programu Ramowego Unii 

Europejskiej, których głównym celem było promowanie pracy polskich naukowców oraz 

samego zawodu naukowca. Ponadto w roku 2015 realizowałem zajęcia dla Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku funkcjonującego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. 

W ramach współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 

przeprowadziłem cykl szkoleń z zakresu przedsiębiorczości dla przedsiębiorców  

z sektora MSP. Współpracując z organizacją SPIN-US przeprowadziłem szkolenia  

z zakresu zarządzania oraz biznesplanu.  

W ramach współpracy ze szkołami przeprowadziłem szereg wykładów i ćwiczeń. 

W Szkole Podstawowej nr 24 w Rudzie Śląskiej przeprowadziłem ćwiczenia z zakresu 

biznesplanu oraz crowfundingu. Jednocześnie dla nauczycieli tejże szkoły 

przeprowadziłem warsztaty z wykorzystywania wybranych technik kreatywności. Dla 

uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 w Jaworznie zorganizowałem zajęcia w ramach 

projektu Akademia Przedsiębiorczości. Przeprowadziłem również wykłady z tematyki 

biznesplanu i podstaw przedsiębiorczości dla uczniów szkół średnich – I Liceum 

Ogólnokształcącego Dwujęzycznego w Gliwicach oraz III Liceum Ogólnokształcącego 

w Chorzowie. W latach 2015-2019 aktywnie promowałem Uniwersytet Ekonomiczny  

w Katowicach podczas tzw. Dni Otwartych przeprowadzając wykłady dla kandydatów na 

studia.  

Jestem współautorem podręcznika dydaktycznego pt. „Wybrane nowoczesne 

instrumenty zarządzania” (2012; ISBN: 978-83-7246-732-4) oraz autorem trzech 

rozdziałów w podręczniku pt. „Przedsiębiorca i jego firma: od pomysłu do wejścia na 

rynek” red. G. Głód, T. Kraśnicka (2018; ISBN: 978-83-7875-486-2). 

Wartym zaznaczenie jest fakt otrzymywania bardzo wysokich ocen 

prowadzonych zajęć w procesie dydaktycznym przez studentów zarówno Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach  jak i innych uczelni, z którymi współpracuję.  

 

Charakterystyka działalności organizacyjnej  

 W kadencji 2012-2016 oraz 2016-2020 byłem członkiem Rady Wydziału 

Ekonomii. Ponadto w kadencji 2016-2020 pełniłem funkcję członka Senatu Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach i byłem członkiem Senackiej Komisji Dydaktyki.  
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 Byłem aktywnie zaangażowany w proces tworzenia kierunku studiów I i II 

stopni: Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia. Obecnie jestem członkiem Rady 

Programowej tego kierunku, a od 2017 roku pełnię również funkcję Menedżera kierunku 

Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia. Byłem członkiem zespołu tworzącego 

kierunek o profilu praktycznym – Przedsiębiorczość i zarządzanie, a w roku 2019 

wchodziłem w skład zespołu, który był odpowiedzialny za merytoryczne i organizacyjne 

przygotowanie kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.  

Od stycznia 2014 roku jestem członkiem Towarzystwa Naukowego Organizacji  

i Kierownictwa oddziału w Katowicach.  

Byłem członkiem komitetów organizacyjnych 4 konferencji naukowych: 

międzynarodowej konferencji „Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym”  

w 2008 roku (jako członek komitetu organizacyjnego) organizowanej przez Katedrę 

Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego i Katedrę Systemów i Metod 

Zarządzania; konferencji naukowej z udziałem gości zagranicznych „Innowacje  

w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego. Teoria  

i praktyka” w 2010 roku (jako członek komitetu organizacyjnego) organizowanej przez 

Katedrę Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego i Katedrę Zarządzania 

Zasobami Ludzkimi; konferencji naukowej z udziałem gości zagranicznych 

„Innowacyjność współczesnych organizacji – koncepcje, uwarunkowania i pomiar”  

w 2014 roku organizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Zarządzania 

Innowacyjnego (jako przewodniczący komitetu organizacyjnego); konferencji naukowej 

z udziałem gości zagranicznych „Twórczość – innowacyjność - przedsiębiorczość – 

technologii informacyjne w organizacji” w 2016 roku organizowanej przez Katedrę 

Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego oraz Katedrę Informatyki 

Ekonomicznej (jako przewodniczący komitetu organizacyjnego). W latach 2014-2016 

byłem członkiem Rady Programowej konferencji i członkiem komitetu organizacyjnego 

pt. „Biznes w kulturze – kultura w biznesie” organizowanej przez Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach i Zespół Pieśni i Tańca „Silesianie”.  

 W latach 2007-2013 pracowałem jako koordynator ds. Studiów Podyplomowych 

w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach. W ramach 

realizowania studiów podyplomowych finansowych z EFS byłem odpowiedzialny za 

organizację i promocję projektów. Od roku 2014 pełnię funkcję kierownika studiów 

podyplomowych Zarządzanie Jednostkami Ochrony Zdrowia realizowanych  

w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach.  
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Współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym 

 

 Doświadczenie praktyczne w sferze zarządzania jednostkami ochrony zdrowia 

zdobyłem współpracując z wieloma jednostkami. W latach 2007-2008 byłem 

pracownikiem działu kosztów i analiz w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. Następnie  

w latach 2008-2010 pełniłem funkcję analityka finansowego w Szpitalu Miejskim  

w Piekarach Śląskich. Od roku 2010 do roku 2016 pełniłem funkcję doradcy dyrektora  

i analityka finansowego w Szpitalu św. Józefa w Mikołowie. Obecne współpracuję ze 

szpitalem Centrum Zdrowia w Mikołowie, Szpitalem Chorób Płuc w Orzeszu, 

Wielospecjalistycznym Szpitalem Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz Szpitalem 

Specjalistycznym w Mielcu. W Wielospecjalistycznym Szpitalem Powiatowym  

w Tarnowskich Górach brałem udział w pracach związanych z przygotowaniem 

jednostki do procesu akredytacyjnego prowadzonego przez Centrum Monitorowania 

Jakości. Realizowałem kilkanaście projektów doradczych oraz opracowałem szereg 

programów naprawczych przede wszystkim w jednostkach ochrony zdrowia, wśród 

których można wymienić: SPZOZ Szpital Przysucha, Szpital Miejski w Piekarach 

Śląskich, SPZOZ Szpital w Iłży, SPZOZ Szpital Powiatowy w Lublińcu, SPZOZ  

w Lubaczowie, Poradnie Specjalistycznych OLK Sosnowiec, Szpital Chorób Płuc  

w Siewierzu, Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr A. Szabesty  

sp. z o.o. w Rabce Zdroju, Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o., Szpitala 

Powiatowy w Pyskowicach, Szpital w Knurowie, Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej, 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. K. Gibińskiego w Katowicach, Śląskie Centrum 

Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobieganiu Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętka  

w Ustroniu, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. 

 Od roku 2016 aktywnie współpracuję z organizacjami zrzeszającymi jednostki 

ochrony zdrowia. Prowadzę cykliczne wykłady z zakresu zarządzania, przywództwa  

i analiz finansowych dla STOMOZ (Stowarzyszenie Menedżerów Ochrony Zdrowia) 

oraz Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. Prowadzę również 

cykliczne wykłady na zaproszenie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach. Uczestniczyłem w szkoleniu z zakresu rachunku kosztów, informacji 

zarządczej oraz restrukturyzacji i konsolidacji podmiotów leczniczych. Jako 

przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uczestniczyłem  

w tematycznych konferencjach – „Leczenie bólu – jeden cel, trzy drogi” organizowaną 
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przez Szpital Chorób Płuc w Orzeszu oraz „Etyka komunikacji – konferencja współpracy 

i możliwości” organizowaną przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy  

w Tarnowskich Górach. Byłem również zaangażowany w przygotowania projektów 

realizowanych z Regionalnych i Krajowych Programów Operacyjnych. Z ramienia 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uczestniczyłem w pilotażu w zakresie 

standardu rachunku kosztów. W roku 2019 zostałem zaproszony przez Agencję Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji do zespołu opracowującego nowy standard 

rachunku kosztów, który zacznie obowiązywać od stycznia 2021. W roku 2013 w ramach 

projektu „Transfer wiedzy i praktyki” opracowałem system wartościowania pracy  

w Szpitalu św. Józefa w Mikołowie. W latach 2019-2020 w ramach współpracy z firmę 

CONSORG realizowałem projekt „Opracowanie zaawansowanych, inteligentnych 

algorytmów kontekstowego dobory raportowanych treści i sposobów ich wizualizacji”  

w ramach projektu  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.2. Badania, 

rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach: Opracowanie koncepcji systemu raportowania 

o sytuacji finansowej w obszarze ochrony zdrowia w obszarze kosztów działalności 

medycznej, kosztów pozostałych oraz przychodach z działalności wraz z rozpisaniem 

reguł. 

W IV kwartale 2015 roku byłem wykonawcą projektu doradczego realizowanego 

przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego  

w Katowicach w zakresie analizy funkcjonowania wskazanych jednostek ochrony 

zdrowia. W latach 2018-2019 zostałem zaproszony do zespołu odpowiedzialnego za 

przeprowadzenie kompleksowej analizy działania systemu ochrony zdrowia w Powiecie 

Gliwickim.  
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7. Inne osiągnięcia nie wymienione w pkt. 1-6 

W 2015 roku zostałem odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej  

za osiągnięcia w działalności dydaktycznej oraz Medalem Brązowym za długoletnią 

służbę (2018). 

W roku 2018 zostałem wyróżniony nagrodą Interstar Prorektora ds. Edukacji  

i Internacjonalizacja za wkład w umiędzynarodowienie Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach.  

Jako uczestnik Szkoły Letniej Zarządzania w 2018 roku uczestniczyłem  

w Turnieju Młodych Badaczy i wspólnie z zespołem zdobyłem pierwszą nagrodę  

w konkursie przedstawiając projekt pt. „Wpływ mądrości i głupoty organizacyjnej  

na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw”. 

Za działalność naukową otrzymałem Nagrodę Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach zespołową drugiego stopnia oraz Grant Rektorski  

za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym posiadającym Impact Factor.  


