METODYKA AUDYTU STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ
JEDNOSTKI SŁUĩBY ZDROWIA
WOJCIECH PAJK

Streszczenie
Badanie struktury organizacyjnej jest jednym z podstawowych zagadnieĔ
w nauce o organizacji i zarządzaniu. Składa siĊ naĔ szereg problemów cząstkowych.
Jednym z nich jest problem metodologii badania. Z drugiej strony coraz wiĊksze
znaczenie w doskonaleniu funkcjonowaniu organizacji ma audyt organizacyjny.
Próba zastosowania koncepcji audytu organizacyjnego dla potrzeb diagnozowania
struktury organizacyjnej jednostki słuĪby zdrowia jest przedmiotem niniejszego artykułu. Obok problematyki ĞciĞle związanej z istotą metodyki audytu struktury
organizacyjnej jednostek słuĪby zdrowia, podjĊto próbĊ okreĞlenia zakresu problemowego wyznaczonego prze ten audyt. W koĔcowej czĊĞci opracowania zostały
zaprezentowane szczegółowe charakterystyki zakresu problemowego wyznaczona
przez audyt struktury organizacyjnej jednostek słuĪby zdrowia.
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1. Wprowadzenie
Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji audytu struktury organizacyjnej jednostki
słuby zdrowia w oparciu o ogóln metodyk audytu. W pracy przyjmuje si, e metodyka to
poprawny metodologicznie zbiór dyrektyw, wskazujcych sposoby działania, metody prowadzce
do danego celu1. Metodyka jest zatem systemem badawczym, który obejmuje z jednej strony
postpowanie zwizane ze stawianiem problemów (zada), a drugiej za opis ogólnych i szczegółowych sposobów rozwizywania tych problemów. Tak wic istota metodyki sprowadza si do
usystematyzowania celu, zakresu oraz metod i technik badania. Rezultatem stosowania okrelonej
metodyki jest opracowanie empiryczne zwierajce diagnoz lub projekt2. Przedstawiona w kolejnych punktach artykułu metodyka audytu odnoszona jest do statycznej struktury organizacyjnej.
Zakłada si, e procesowe ujcie struktury organizacyjnej stanowi odrbny przedmiot badania.

1

2

Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków –
GdaĔsk 1978, s. 119.
Stabryła A., Podstawy metodyki badania struktury organizacyjnej [w:] „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej
w Krakowie, nr 234, Kraków 1986, s. 6.
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2. Audyt organizacyjny
Audyt organizacyjny moe by rozumiany jako funkcji wspierajca działania jednostek organizacyjnych przedsibiorstwa. Oznacza ona niezalen i obiektywn działalno oceniajca
majca na celu pomoc członkom organizacji w efektywnym wykonywaniu ich zada. Istot audytu
jest zatem badanie oszczdnoci, wydajnoci i skutecznoci systemów i jednostek organizacyjnych
oraz ocena efektywnoci zarzdzania czyli sposobu w jaki kierownictwo planuje swoje działania
a nastpnie kontroluje realizacj tych planów. Audyt moe dotyczy równie badania konstrukcji
systemów i przebiegu procesów ze wzgldu na ich sprawno i skuteczno . Taki sposób rozumienia audytu zostanie przyjty w tym opracowaniu3.
Ogólna metodyka audytu obejmuje nastpujce fazy4:
1. Okrelenie przedmiotu, celu i zakresu audytu,
2. Wstpn identyfikacj przedmiotu badania i konkretyzacj metody badawczej,
3. Dobór i zdefiniowanie kryteriów oceny,
4. Okrelenie zasad pomiaru i oceny oraz sformułowanie wzorców oceny,
5. Identyfikacj stanu faktycznego i wyprowadzenie ustale diagnostycznych,
6. Weryfikacj i interpretacj ustale diagnostycznych,
7. Syntez wyników bada i opracowanie raportu z przeprowadzonego audytu.
Celem audytu jest pełna i wyczerpujca diagnoza istniejcego stanu. Odbywa si to poprzez
sprawdzenie czy w ramach danego problemu wystpuj zjawiska dewiacyjne, wykrycie błdów,
ocen ich istotnoci oraz sformułowanie hipotez usprawniajcych.
Przedmiotem badania audytu moe by problem, program lub jednostka organizacyjna.
Zakres audytu wynika bezporednio z okrelonego celu i przedmiotu badania. Precyzuje on
zakres autonomicznoci przedsiwzicia badawczego oraz stopie jego szczegółowoci. (Tab. 1).
Tabela 1. Zakres audytu
Kryterium
Autonomiczno przedsiwzicia
Stopie szczegółowoci

Rodzaje audytów
Niezalene przedsiwzicie badawcze
Fragment przedsiwzicia badawczego
Rozpoznanie i inwentaryzacja problemu
Pełna i wyczerpujca diagnoza istniejcej sytuacji

ródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Lisiski: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego, [red:], Wysza Szkoła Biznesu w Dbrowie Górniczej, Dbrowa
Górnicza 2007, s. 13–16.
Wstpna identyfikacja przedmiotu badania polega na ogólnym rozpoznaniu warunków badania. Składaj si na ni podstawowe dane o badanym problemie, jednostce organizacyjnej,
w której problem zaistniał oraz czynnikach go kształtujcych.
Konkretyzacja metody badania to podjcie decyzji, czy postpowanie badawcze bdzie realizowane w oparciu o istniejc metod badawcz, metod dostosowan do specyfiki badanego
problemu lub czy naley opracowa now metod. Wybrana metoda badawcza stanowi podstaw
do okrelenia technik szczegółowych, które bd wykorzystywane w postpowaniu badawczym.
3

Opracowanie własne na podstawie: M. LisiĔski: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego, [red:],
WyĪsza Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2007, s. 13–16.
4
Ibidem, s. 92–93.
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Badany w ramach audytu problem jest postrzegany jako pewien zbiór cech obiektu badania.
Cechy te stanowi podstaw do sformułowania kryteriów oceny przedmiotu badania. Formułowanie zbioru tych kryteriów polega na ich identyfikacji, ewentualnemu dalszemu uszczegółowieniu
(kryteria syntetyczne i analityczne), definiowaniu ich istoty i charakteru (stan wzorcowy) oraz
okreleniu ich stopnia wanoci.
Skale pomiarowe powinny by adekwatne dla danego kryterium ((kryteria o charakterze ilociowym – skale liczbowe, kryteria o charakterze jakociowym – skale opisowe). Dodatkowa
skala pomiarowa słuy do oceny stopnia istotnoci błdu.
Ocena stanu faktycznego to zastosowanie wypracowanych wczeniej narzdzi badawczych do
pomiaru cech opisujcych badany obiekt na podstawie zebranych i przeanalizowanych informacji.
Natomiast wyprowadzenie ustale diagnostycznych sprowadza si do okrelenia istotnoci zidentyfikowanych błdów oraz odpowiedniego
ich uporzdkowaniu i przedstawienia w
przejrzystej formie.
Sformułowanie hipotez usprawniajcych polega na sformułowaniu postulatów dotyczcych
kierunków zmian majcych na celu usunicie zdiagnozowanych dewiacji. Naley przy tym zaznaczy , e zwykle nie jest to szczegółowy program działania a tylko podstawa do jego opracowania.
3. Audyt struktury organizacyjnej
Struktura organizacyjna jest mechanizmem słucym koordynacji i kontroli aktywnoci
członków organizacji5. Zapewnia ona cigło realizacji zada, umoliwiajc systemowi przetrwanie, mimo przychodzenia i odchodzenia poszczególnych osób, oraz koordynuje jego stosunki
z otoczeniem6.
Wikszo definicji struktury organizacyjnej opiera si na dwóch podstawowych kategoriach:
elementach pewnej całoci oraz relacjach pomidzy tymi elementami7. Rónice te wynikaj
z wieloznacznoci pojcia struktury oraz sposobu okrelenia i klasyfikacji relacji w niej zachodzcych.
Przykładem ogólnego okrelenia relacji jest struktura organizacyjna rozumiana jako sposób
zespolenia jej składników w cało , uwzgldniajcy przy tym wspólny cel8 lub całokształt stosunków midzy elementami jakiej całoci i midzy elementami a całoci rozpatrywany
z okrelonego wzgldu9. W podobny sposób definiuje pojcie struktury organizacyjnej P. Banaszczyk zwracajc uwag na rodzaje składników: struktura organizacyjna to układ stanowisk,
komórek i wikszych jednostek organizacyjnych wraz z łczcymi je relacjami10.
Bardziej szczegółowe okrelenia istoty relacji oznacza, e struktura organizacyjna jest układem formalnych relacji i mechanizmów koordynacji zaprojektowanych dla potrzeb zarzdzania
indywidualnymi i grupowymi zadaniami w osiganiu wyznaczonych celów.
W tym opracowaniu struktura organizacyjna bdzie rozumiana jako ogół wizi pomidzy
składnikami organizacji. Do składników organizacji bdzie si zalicza stanowiska, komórki
5

R. J. Alpag, T. M. Stearns, Management, South-Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio 1987, s.282.
J. A. F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1992, s. 208.
J. DziadoĔ, OkreĞlenie struktury organizacyjnej dla potrzeb jej diagnozowania i projektowania, „Zeszyty Naukowe AE
w Krakowie”, Kraków, nr 234, s. 105.
8
M. Przybyła, Struktury organizacyjne. UjĊcie wielowymiarowe, Wydawnictwo Forum, Wrocław 1995, s. 16.
9
J. Zieleniewski, Organizacja i kierowanie, PWN, Warszawa 1981, s. 43.
10
P. Banaszczyk, Podstawy organizacji i zarządzania, WyĪsza Szkoła Handlu i RachunkowoĞci, PoznaĔ 2002, s. 156.
6
7
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i jednostki organizacyjne charakteryzowane poprzez realizowane funkcje, wykorzystywane zasoby
oraz wizi z innymi składnikami organizacji. Wyrónia si nastpujce wizi: wi hierarchiczn
(słubow), która okrela zaleno podwładnego do przełoonego hierarchicznego, wi funkcjonaln okrelajc zaleno podwładnego od przełoonego funkcjonalnego lub zaleno doradcy
od przełoonego, wi techniczn okrelajc jednostronn zaleno lub współprac w procesie
pracy oraz wi informacyjn okrelajc obowizek jednostronnego lub wzajemnego informowania si.
Ze wzgldu na zakres stosowania struktury organizacyjne mona podzieli na dwie grupy. Do
pierwszej grupy zalicza si te rozwizania, które stanowi podstaw budowy organizacji. Drug
grup stanowi rozwizania uzupełniajce wykorzystywane w celu zwikszenia elastycznoci
struktury podstawowej (Tab. 2).
Tabela 2. Typy rozwiązaĔ strukturalnych
Podstawowe rozwizania strukturalne
Struktura liniowa
Struktura liniowa ze sztabami
Struktura pionów scalonych
Struktura dywizjonalna
Struktura funkcjonalna
Struktura macierzowa
Struktura hybrydowa

Uzupełniajce rozwizania strukturalne
Struktura zadaniowa
Struktura kolegialna
Struktura zespołowa ogniw łczcych – Rensis
Likert

ródło: Opracowanie własne.
Struktura organizacyjna jako przedmiot audytu stanowi zbiór charakterystyk obejmujcych
podstawowe cechy oraz zalety i wady poszczególnych jej typów.
Róny moe by stopie szczegółowoci audytu strukturalnego. W ramach audytu struktury
organizacyjnej mona przeprowadzi diagnoz wstpn, diagnoz pełn lub diagnoz wyspecjalizowan.
Diagnoza wstpna oznacza badanie ogólnych cech rozwizania strukturalnego (ramowej
struktury organizacyjnej) oraz okrelenia jego mocnych i słabych stron.
Diagnoza pełna zmierza do zbadania całej struktury organizacyjnej celem wykrycia zasadniczych błdów, wyjanienia przyczyn ich wystpienia, oraz oceny znaczenia tych błdów dla
sprawnoci systemu zarzdzania i efektywnoci organizacji.
Natomiast diagnoza wyspecjalizowana oznacza szczegółowe badanie w wybranych kierunkach, zmierzajce do pogłbionej analizy okrelonych aspektów struktury organizacyjnej
(poszczególnych funkcji struktury organizacyjnej lub błdów w celu okrelenia zmian usprawniajcych).
Naley równie zwróci uwag na to, e podczas audytu struktury organizacyjnej mog wystpowa trudnoci zwizane z precyzyjnym okreleniem przedmiotu i zakresu badania. Przyczyn
takiego stanu rzeczy jest niejednoznaczno i nieostro rozumienia tego pojcia. Do podstawowych przyczyn takiego stanu rzeczy mona zaliczy :
1)wewntrzn złoono struktury organizacyjnej jako kategorii pojciowej,
2)obiektywne trudnoci zwizane z wyodrbnieniem struktury organizacyjnej jako pewnej kategorii pojciowej z całego systemu wytwórczego,
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3)odmiennoci załoe i postaw badawczych dotyczcych struktury organizacyjnej11.
4. Procedura audytu struktury organizacyjnej
Audyt struktury organizacyjnej przeprowadza si zgodnie z ogóln metodyk audytu organizacyjnego. Postpowanie takie obejmuje nastpujce zadania w poszczególnych etapach
badawczych.
1. Okrelenie przedmiotu, celu i zakresu audytu. Przedmiotem audytu jest struktura organizacyjna badanej organizacji. Jako cele postpowania badawczego przyjmuje si ocen
adekwatnoci rozwizania strukturalnego oraz prawidłowoci budowy organizacji. Zakres
badania obejmuje ocen istniejcego rozwizania strukturalnego za pomoc kryteriów
syntetycznych wynikajcych z przyjtych celów audytu.
2. Wstpna identyfikacja przedmiotu badania i konkretyzacja metody badawczej. Podczas
wstpnej identyfikacji struktury organizacyjnej zbiera si informacje o sytuacyjnych uwarunkowaniach organizacji oraz budowie struktury organizacyjnej. Konkretyzacja metody
badawczej, polega na ustaleniu kolejnych zada badawczych oraz okrelenia metod
i technik pomocniczych niezbdnych do ich realizacji (Tab. 3).
Tabela 3. Konkretyzacja metody realizacji funkcji kontrolnej audytu struktury organizacyjnej
Etapy

Zadania badawcze

Dobór i zdefiniowanie kryteriów
oceny struktury organizacyjnej

ustalenie wstpnego zbioru kryteriów oceny
struktury organizacyjnej
weryfikacja wstpnego zbioru kryteriów
oceny i ich zdefiniowanie
ustalenie istotnoci kryteriów oceny
ustalenie zasad pomiaru i oceny dla
poszczególnych kryteriów oceny
opracowanie wzorców oceny

Opracowanie zasad pomiaru oceny
oraz wzorców ocen dla wybranych
kryteriów oceny struktury organizacyjnej
Identyfikacja stanu faktycznego i
wyprowadzenie
ustale
diagnostycznych za pomoc wybranych
kryteriów oceny struktury organizacyjnej
Weryfikacja i interpretacja ustale
diagnostycznych
Synteza wyników i opracowanie
raportu z przeprowadzonego audytu

Metody i techniki
pomocnicze
studiowanie
dokumentacji
wywiady

metoda ekspercka
analiza porównawcza

ustalenie
stanu
faktycznego
dla
poszczególnych kryteriów
wyprowadzenie ustale diagnostycznych

analiza dokumentacji
wywiady

weryfikacja ustale diagnostycznych
interpretacja ustale diagnostycznych
synteza wyników
opracowanie raportu z przeprowadzonego
audytu

metoda analizy
metoda ekspercka
metoda analizy
metoda syntezy
metoda ekspercka

ródło: Opracowanie własne.
3. Dobór i zdefiniowanie kryteriów oceny. Kryteria dobiera si dla poszczególnych celów badawczych. Dla pierwszego celu badawczego sformułuje si kryterium syntetyczne
11

Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiĊbiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, red. A. Stabryła, Wydawnictwo
C. H. Beck, Warszawa 2009, s. 17.
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okrelone jako adekwatno doboru rozwizania strukturalnego. W tym przypadku zbiór
kryteriów analitycznych uwzgldnia uwarunkowania stosowania rozwizania strukturalnego. Dla drugiego celu badawczego przyjmuje si zbiór kryteriów obejmujcych ocen:
celów i funkcji organizacji, rozczłonkowanie organizacji, zalenoci organizacyjnych,
rozmieszczenia uprawnie decyzyjnych oraz zakres i sposób formalizacji struktury organizacyjnej. Natomiast zbiór kryteriów analitycznych opracowano na podstawie metodyki
diagnozy struktury organizacyjnej12. Zarówno w przypadku kryterium wyboru rozwizania strukturalnego jak i kryteriów prawidłowoci budowy organizacji, poszczególne
kryteria analityczne powinny stanowi spójn cało co oznacza, e niecelowe jest okrelanie ich istotnoci.
4. Okrelenie zasad pomiaru i oceny oraz sformułowanie wzorców oceny. Uwzgldniajc charakter przyjtych kryteriów oceny naley zaproponowa adekwatne dla nich skale
pomiarowe. W powyszej metody audytu struktury organizacyjnej proponuje si w stosunku do wszystkich kryteriów oceny zastosowanie opisowych skal pomiarowych ze
wzorcem. Oznacza to, e kolejnym zadaniem jest zdefiniowanie stanów wzorcowych.
W tym przypadku dla wszystkich kryteriów mona zaproponowa wzorce normatywne.
5. Identyfikacja stanu faktycznego i wyprowadzenie ustale diagnostycznych. W toku prac
badawczych naley zgromadzi informacje dotyczce poszczególnych kryteriów czstkowych oraz dokona ich pomiaru oraz oceny stosujc adekwatne techniki badawcze.
W celu dokonania pełnej oraz rzetelnej analizy zaleca si pozyskanie wszelkie niezbdne
informacji, stosujc przede wszystkim techniki analizy dokumentacji organizacyjnej oraz
techniki socjologiczne. Na tej podstawie jest moliwe wyprowadzenie ustale diagnostycznych. Ustalenia takie polegaj na stwierdzeniu czy wystpuje rozbieno pomidzy
wyrónikiem stanu wzorcowego, jakie s tego przyczyny i skutki.
6 Weryfikacja i interpretacja ustale diagnostycznych. Na pocztku tego etapu naley sprawdzi prawidłowo sformułowania ocen i wniosków dotyczcych przedmiotu audytu.
W przypadku stwierdzenia, e w ramach poszczególnych zada badawczych nie wystpuje pełna zgodno ich wykonania z przyjtymi standardami oraz, e wyprowadzone
rozstrzygnicia nie spełniaj warunku spójnoci naley ustali przyczyny i powtórzy zakwestionowane badania. Interpretacja wyników bada odbywa si na podstawie ocen
w stosunku do uzyskanych wyników. Do oceny mona wykorzysta piciostopniow skal pomiarow okrelajca istotno błdu dotychczasowego rozwizania strukturalnego
(Tab. 4).

12

A. Nalepka, Metodyka diagnozy struktury organizacyjnej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1995, s. 47–52.
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Tabela 4. Zasady interpretacji ustaleĔ diagnostycznych.
Poziom
oceny
5
4
3
2
1

Okrelenie poziomu oceny
błd nie wystpuje, zaleta struktury organizacyjnej
błd nieistotny, moliwo wystpienia niewielkich zakłóce w funkcjonowaniu
organizacji
błd mało istotny, moliwo pojawienia si problemu w funkcjonowaniu organizacji
błd istotny, moliwo pojawienia si istotnego problemu w funkcjonowaniu
organizacji
błd bardzo istotny, powstały problem uniemoliwia funkcjonowanie organizacji

ródło: Opracowanie własne.
Interpretacja ustale diagnostycznych doprowadza do okrelenia istotnoci błdów dla poszczególnych kryteriów analitycznych.
7. Synteza wyników bada i opracowanie raportu z przeprowadzonego audytu. W ostatnim
etapie audytu struktury organizacyjnej opracowuje si raport z przeprowadzonego audytu,
zwierajcy równie proponowane działania naprawcze pozwalajce wyeliminowa
stwierdzone nieprawidłowoci. Poniej zaprezentowana zostanie struktura raportu z wykonania audytu struktury organizacyjnej (Tab. 5).
Tabela 5. Struktura raportu z wykonania audytu struktury organizacyjnej
I. Streszczenie raportu
Cele audytu
Ustalenia i wnioski diagnostyczne
Kwalifikacje audytorów
II. Cz podstawowa audytu
Podstawa formalna przeprowadzania audytu, przedmiot, cel i zakres audytu
Krótka charakterystyka audytowanej jednostki
Metoda badania
Przebieg audytu
Ocena badanego problemu i kierunki eliminacji stwierdzonych błdów
III. Załczniki

ródło: Opracowanie własne.
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5. Charakterystyka przedmiotu badania oraz klasyfikacja problemów i metod badawczych
audytu struktury organizacyjnej jednostki słuĪby zdrowia
Struktura organizacyjna jako przedmiot audytu stanowi zbiór charakterystyk obejmujcych
podstawowe cechy oraz zalety i wady poszczególnych jej typów. Naley przyj , e podstawowymi kryteriami stosowania rozwiza strukturalnych w jednostkach słuby zdrowia powinny
by : strategia organizacji, wielko organizacji oraz stopie złoonoci produktu i wykorzystywanych technologii (Tab. 6).
Tabela 6. Typy struktur organizacyjnych jednostek słuĪy zdrowia
Jednostka słuby zdrowia
Gabinet lekarski
Przychodnia lekarska
Szpital

Orodek naukowo-badawczy

Podstawowe rozwizania strukturalne
Struktura liniowa
Struktura liniowa ze sztabami
Struktura pionów scalonych
Struktura pionów scalonych
Struktura dywizjonalna

Uzupełniajce rozwizania strukturalne

Struktura pionów scalonych
Struktura dywizjonalna
Struktura macierzowa
Struktura hybrydowa

Struktura kolegialna
Struktura zadaniowa

Struktura kolegialna
Struktura kolegialna
Struktura macierzowa
Struktura zadaniowa

ródło: Opracowanie własne.
W oparciu o przedstawion charakterystyk przedmiotu badania mona sformułowa obszary
problemowe, które stanowi podstaw do przeprowadzenia audytów czstkowych (Tab. 7).
Tabela 7. Klasyfikacja problemów badawczych audytu struktury organizacyjnej
Kryterium podziału
Typ rozwizania
strukturalnego

Rodzaj audytu struktury
organizacyjnej
Audyt adekwatnoci
strukturalnego

rozwizania

Audyt celów i funkcji organizacji
Funkcje
struktury
organizacyjnej
Audyt rozczłonkowania organizacji

Obszary problemowe audytu struktury
organizacyjnej
Strategia
rozwojowa
organizacji.
Wielko
organizacji.
Produkty
i stosowana technologia.
Zgodno celów i warunków działania
organizacji. Zasadno celów i zada.
Zupełno zada. Stopie spełniania
zada. Adekwatno
zasobów do
zakresu realizacji zada
Rozłczno zada. Zamknito zada
jednostek i komórek organizacyjnych.
Zasadno
wewntrznej
budowy
komórek i jednostek organizacyjnych.
Proporcjonalno jednostek i komórek
organizacyjnych.
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Kryterium podziału

Rodzaj audytu struktury
organizacyjnej

Audyt zalenoci organizacyjnych

Audyt rozmieszczenia
decyzyjnych

uprawnie

Audyt formalizacji struktury organizacyjnej

Obszary problemowe audytu struktury
organizacyjnej
Prawidłowo podporzdkowa hierarchicznych. Sprawno
i zupełno
powiza informacyjnych. Współdziałanie operacyjne pionów i komórek
organizacyjnych. Adekwatno układu
zalenoci organizacyjnych do specyfiki
procesu wytwórczego.
Jednoznaczno i rozłczno zakresu
uprawnie. Zgodno zakresu zada,
uprawnie
i
odpowiedzialnoci
stanowisk kierowniczych. Wykorzystanie potencjalnej rozpitoci kierowania.
Kompletno dokumentacji organizacyjnej. Aktualno dokumentacji. Zakres
formalizacji struktury.

ródło: Opracowano na podstawie A. Nalepka, Koncepcja systemu oceny struktury organizacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1993, A. Nalepka,
Metodyka diagnozy struktury organizacyjnej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1995, Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiĊbiorstw opartych na wiedzy,
red. A. Stabryła, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009, G. S. Yip, Strategia globalna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, Stabryła, Doskonalenie
struktury organizacyjnej, PWE, Warszawa 1991, Strategor, Zarzdzanie firm. Strategie,
struktury, decyzje, toĪsamoĞü, Warszawa 2002.
Do czynników determinujcych zastosowane rozwizanie strukturalne mona zaliczy przyjt strategi organizacji, wielko organizacji, charakterystyk wytwarzanych produktów oraz
stosowane technologie ich wytwarzania.
Drugi problem badawczy dotyczy budowy struktury organizacyjnej. Struktura organizacyjna
jest tu postrzegana jako zbiór odpowiednio sparametryzowanych cech, które okrelaj jej budow13. Cechy te wynikaj z przyjtych zasad budowy struktury organizacyjnej14. W ramach tak
okrelonego obiektu badania mona sformułowa poszczególne zadania diagnostyczne oraz
metody i techniki rozwizywania poszczególnych problemów badawczych (Tab. 8).

13
14

A. Nalepka, Metodyka diagnozy struktury organizacyjnej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1995, s. 28.
Doskonalenie struktury organizacyjnej, red. A. Stabryła, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009, s. 25–26.
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Tabela 8. Metody rozwiązywania problemów badawczych audytu struktury organizacyjnej
jednostek słuĪby zdrowia
Rodzaje audytu struktury
organizacyjnej
Audyt adekwatnoci rozwizania strukturalnego

Audyt zasad budowy struktury organizacyjnej

Rodziny metod badawczych
Funkcja kontrolna audytu
Funkcja doradcza audytu
wewntrznego
wewntrznego
Rodzina metod analizy otocznia
organizacji
Analiza porównawcza
Rodzina metod oceny pozycji
Rodzina metod doskonalenia
konkurencyjnej organizacji
struktury organizacyjnej
Rodzina metod zbierania informacji
Rodzina metod projektowania
Rodzina metod analizy organizacji
struktury organizacyjnej
Rodzina metod diagnozy struktury
organizacyjnej

ródło: Opracowano na postawie: A. Nalepka, Koncepcja systemu oceny struktury organizacyjnej,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1993, A. Nalepka, Metodyka diagnozy struktury organizacyjnej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków
1995, Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiĊbiorstw opartych na wiedzy, red.
A. Stabryła, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009, G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiĊbiorstwa, PWE, Warszawa 2003, G. S. Yip, Strategia
globalna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, H. Bieniok i inni, Metody sprawnego zarządzania. Planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola, Agencja
Wydawnicza Placet, Warszawa 1997, H. Bieniok, J. Rokita, Struktura organizacyjna
przedsiĊbiorstwa, PWN, Warszawa 1984, H. Mreła, Metody badania pracy, PWE, Warszawa 1979, J. Trzcieniecki, Projektowanie systemów zarządzania, PWN, Warszawa
1979, K. Zimniewicz, Nauka o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa – Pozna
1984, M, Lisiski, Metody planowania strategicznego, PWE Warszawa 2004, R.B. Kemball – Cook, Luka organizacyjna miĊdzy teorią a praktyką, PWE, Warszawa 1974,
Stabryła, Doskonalenie struktury organizacyjnej, PWE, Warszawa 1991, Strategor, Zarzdzanie firm. Strategie, struktury, decyzje, toĪsamoĞü, Warszawa 2002, T. Strzelecki,
Badanie i projektowanie systemów zarządzania, IWZZ, Warszawa 1986.
Metody audytu zasad budowy struktury organizacyjnej mona podzieli na dwie grupy.
Pierwsza z nich to metody kompleksowe stanowice adaptacj znanych w literaturze metod
diagnostycznych i projektowych struktury organizacyjnej. Do metod kompleksowych zaliczamy:
metod diagnostyczn usprawniania systemów organizacji i zarzdzania, metod prognostyczn
projektowania systemów organizacji i zarzdzania, koncepcj systemu oceny struktury organizacyjnej – A. Nalepki, oraz uytkow procedur diagnozowania struktury organizacyjnej tego
samego autora.
Drug grup stanowi metody i techniki pomocnicze, które mog by wykorzystywane w poszczególnych etapach audytu.
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6.

Charakterystyka zakresu problemowego
organizacyjnej jednostki słuĪby zdrowia

wyznaczona

przez

audyt

struktury

Jak wczeniej przyjto, audyt struktury organizacyjnej jednostek słuby zdrowia obejmuje
dwa zakresy problemowe.
Pierwszy z nich dotyczy adekwatnoci zastosowanego rozwizania strukturalnego. Badanie
takie powinno by przeprowadzone w oparciu o kryteria: strategii organizacji, wielkoci organizacji i stopnia złoonoci produktu i technologii jego wytwarzania. W stosunku do poszczególnych
kryteriów oceny adekwatnoci rozwizania strukturalnego zdefiniowane zostały ich stany wzorcowe (Tab. 9).
Tabela 9. Wzorce adekwatnych rozwiązaĔ strukturalnych
Struktura organizacyjna
Liniowa

Liniowa ze sztabami

Pionów scalonych

Dywizjonalna

Macierzowa

Tensorowa

Funkcjonalna

Zasady doboru
strategia: koncentracji
wielko organizacji: mikro, małe
produkt: prosty
strategia: koncentracji
wielko organizacji: mikro, małe
produkt: prosty
strategia: koncentracji, dywersyfikacji pokrewnej
wielko organizacji: małe, rednie, due
produkt: prosty, złoony
strategia: dywersyfikacji pokrewnej
wielko organizacji: rednie, due
produkt: prosty, złoony
strategia: koncentracji, dywersyfikacji pokrewnej
wielko organizacji: rednie due
produkt: bardzo złoony
strategia: koncentracji, dywersyfikacji pokrewnej
wielko organizacji: rednie due
produkt: złoony, bardzo złoony
strategia: koncentracji, dywersyfikacji pokrewnej
wielko organizacji: mikro, małe
produkt: złoony, bardzo złoony

ródło: Opracowanie własne.
Drugim zakresem problemowym wyznaczonym przez audyt struktury organizacyjnej jednostek słuby zdrowia jest przestrzeganie zasad budowy struktury organizacyjnej. Badanie dotyczy:
1)celów i funkcji organizacji, rozczłonkowanie organizacji,
2)zalenoci organizacyjnych,
3)rozmieszczenie uprawnie decyzyjnych,
4)formalizacji struktury organizacyjnej.
W tym przypadku zakresy problemowe zostan sprowadzone do nazwania i zdefiniowania
kryteriów oceny oraz okrelenia wyróników stanu wzorcowego dla poszczególnych zasad budowy struktury organizacyjnej(Tab. 10–14).
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Tabela 10. Zestaw kryteriów do badania celów i funkcji organizacji
Nr
kryterium
1.1

Nazwa kryterium

Okrelenie kryterium

Zgodno
celów
i warunków działania
organizacji

Cele organizacji dostosowane
s do oczekiwa otoczenia
i moliwoci organizacji

1.2

Zasadno
i zada

celów

1.3

Zupełno zada

Przystawanie zada komórek
i jednostek organizacyjnych
do celów organizacji
Kompletny zestaw zada
z punktu widzenia celów
organizacji

1.4

Stopie
zada

spełniania

Ocena rzeczywistej realizacji
zada

1.5

Adekwatno
do zakresu
zada

zasobów
realizacji

Dostosowanie
zasobów,
bdcych
w
dyspozycji
komórek i jednostek organizacyjnych do zakresu zada

Wyróniki stanu
wzorcowego
Rozwizanie
strukturalne
odzwierciedla cel organizacji,
jest na tyle elastyczne, e łatwo
i wystarczajco szybko reaguje
na zmian celów i warunków
działania
Wszystkie zadania komórek
i jednostek organizacyjnych s
zgodne z celami organizacji
Nie mona wskaza adnych
zada, warunkujcych sprawn
realizacj celów, które nie s
realizowane
Klienci wewntrzni i zewntrzni
nie maj zastrzee co do
sposobu realizacji zada
Nie
wystpuj
przypadki
niespełnienia zada lub spełniania w niezadowalajcym
stopniu spowodowane brakiem
zasobów

ródło: Opracowano na podstawie A. Nalepka, Metodyka diagnozy struktury organizacyjnej,
Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1995.
Tabela 11. Zestaw kryteriów do badania rozczłonkowania organizacji
Nr
kryterium
2.1

Nazwa kryterium
Rozłczno zada

2.2

Zamknito
zada
jednostek i komórek organizacyjnych

2.3

Zasadno wewntrznej
budowy komórek i jednostek organizacyjnych

2.4

Proporcjonalno
jednostek i komórek organizacyjnych

Okrelenie kryterium
Stopie dublowania zada
przez komórki i jednostki
organizacyjne
Stopie
samodzielnoci
(autonomii) funkcjonalnej komórek i jednostek organizacyjnych

Przesłanki grupowania zada
w zakresy działania oraz
tworzenia komórek i pionów
organizacyjnych
Ilociowa
porównywalno
komórek i jednostek organizacyjnych

Wyróniki stanu
wzorcowego
Brak wspólnego zbioru zada

Sposób
grupowania
zada
minimalizuje zakres przepływów zasobów koniecznych do
realizacji
zada
pomidzy
komórkami
i
jednostkami
organizacyjnymi
Uwzgldnienie charakteru zada
przy doborze kryteriów ich
grupowania
Poszczególne
komórki
i jednostki organizacyjne s
podobne rozmiarami w zakresie:
liczby zatrudnionych,
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Nr
kryterium

Nazwa kryterium

Okrelenie kryterium

Wyróniki stanu
wzorcowego
liczby komórek organizacyjnych
w jednostkach organizacyjnych,
liczby
zada
spełnianych
w komórkach

ródło: Opracowano na podstawie A. Nalepka, Metodyka diagnozy struktury organizacyjnej,
Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1995.
Tabela 12. Zestaw kryteriów do badania zaleĪnoĞci organizacyjnych
Nr
kryterium
3.1

3.2

Nazwa kryterium
Prawidłowo
podporzdkowa
hierarchicznych
Sprawno i zupełno powiza informacyjnych

Okrelenie kryterium
Jednoosobowe kierownictwo

Zaspakajanie potrzeb informacyjnych

3.3

Współdziałanie
operacyjne pionów
i komórek organizacyjnych

Gotowo
pionów i komórek
organizacyjnych do nawizania
współpracy przy realizacji złoonych przedsiwzi

3.4

Adekwatno
układu zalenoci
organizacyjnych do
specyfiki procesu
wytwórczego

Zalenoci organizacyjne łczce
komórki organizacyjne i ich
dopasowanie do charakteru zada
organizacji

Wyróniki stanu
wzorcowego
Kady pracownik ma tylko
jednego przełoonego hierarchicznego
Pracownik
otrzymuje
informacje o właciwym
standardzie (pełno , istotno , aktualno , dokładno , pewno , zwizło )
Kierownicy
komórek
organizacyjnych
chtnie
realizuj
kompleksowe,
złoone zadania z innymi
komórkami
organizacyjnymi
Układ zalenoci organizacyjnych jest w pełni
dostosowany do realizacji
celów organizacji

ródło: Opracowano na podstawie A. Nalepka, Metodyka diagnozy struktury organizacyjnej,
Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1995.
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Tabela 13. Zestaw kryteriów do badania rozmieszczenia uprawnieĔ decyzyjnych
Nr
kryterium
4.1

Nazwa kryterium

Okrelenie kryterium

Jednoznaczno
i
rozłczno
zakresu uprawnie

Sposób ustalenia zakresu zada
kierowniczych,
kompetencji
i
uprawnie
poszczególnych
kierowników

4.2

Zgodno
zakresu
zada, uprawnie i
odpowiedzialnoci
stanowisk
kierowniczych

Porównywalno zestawu zada i
uprawnie oraz zdefiniowanie
zakresu odpowiedzialnoci

4.3

Wykorzystanie
potencjalnej rozpitoci kierowania

Liczba osób bezporednio podporzdkowanych
jednemu
kierownikowi,
umoliwiajcych
sprawne
spełnianie
funkcji
kierowniczych

Wyróniki stanu wzorcowego
Zakresy działania s jasno
okrelone
i
wyranie
rozgraniczone, co wyklucza
wszelkie spory kompetencyjne. Nie ma zada
kierowniczych bez przydziału
Zakres zada, uprawnie
i odpowiedzialnoci jest
zrównowaony.
Kady
kierownik odpowiada tylko
za to, na co ma bezporedni
formalnie ustalony wpływ
Komórki
i
jednostki
organizacyjne
s
tak
rozbudowane, e w pełni
jest wykorzystana rozpito kierowania

ródło: Opracowano na podstawie A. Nalepka, Metodyka diagnozy struktury organizacyjnej,
Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1995.
Tabela 14. Zestaw kryteriów do badania analizy i oceny formalizacji struktury organizacyjnej
Nr
kryterium
5.1

Nazwa kryterium
Kompletno
dokumentacji
organizacyjnej

Okrelenie kryterium
Zbiór opracowanych w organizacji
dokumentów

5.2

Aktualno
kumentacji

do-

5.3

Zakres formalizacji
struktury

Czas opónienia przygotowania
nowych dokumentów lub modyfikacji istniejcych
Zakres i stopie szczegółowoci
opisów poszczególnych aspektów
rozwizania strukturalnego

Wyróniki stanu
wzorcowego
Kada komórka, jednostka
organizacyjna oraz cała
organizacja posiada zestaw
dokumentów
zaproponowanych
przez
H.
Bienioka
Na bieco aktualizowane

Sposób i szczegółowo
opisu zakresu działania
uwzgldnia
złoono
zada
i
kwalifikacje
wykonawców

ródło: Opracowano na podstawie A. Nalepka, Metodyka diagnozy struktury organizacyjnej,
Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1995.
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7. Podsumowanie
Przedstawiona metodyka audytu struktury organizacyjnej jednostki słuby zdrowia dale Moliwo wykrycia podstawowych dysfunkcji zastosowanego rozwizania strukturalnego.
Metodyka ta moe by równie ródłem inspiracji do dalszych prac nad ogóln metodyk badania organizacji jednostek słuby. Zdaniem autora główny wysiłek metodyczny zwizany z jej
doskonaleniem powinien by skierowany na weryfikacj proponowanego zbioru parametrów
diagnostycznych pod ktem opracowania uniwersalnego bazowego planu audytów jednostek
słuby zdrowia obejmujcych wszystkie rodzaje audytów tego typu organizacji. Punktem wyjcia
do opracowania takiego planu moe by podział na audyt strategiczny i audyt operacyjny. Przyjmujc kryterium przedmiotowe naleało wzi pod uwag audyty: bada i rozwoju, działalnoci
podstawowej, finansowy, logistyczny, marketingowy i personalny. W proponowanym systemie
audytów powinien by równie uwzgldniony ich zakres. W tym przypadku byłaby mowa
o audytach: struktury organizacyjnej, procesów, wyników oraz audycie kultury organizacyjnej.
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AUDIT METHODOLOGY OF HEALTH CARE ENTITIES' ORGANIZATIONAL
STRUCTURES
Summary
Organizational structure audit is one of the basic issues in organization and
management science. It consists of a number of constituent problems. One of them is
the problem of research methodology. On the other hand, organizational audit has
a growing role in improving the functioning of an organization. The subject of this
paper is an attempt to apply the concept of organizational audit for the purposes of
diagnosing health care entities' organizational structures. Apart from problems
strictly related to the essence of organizational structure audit methodology in health
care entities, an attempt has been made to define the problem scope set by this audit.
In the final part of the study, detailed characteristics have been presented of the
problem scope determined by organizational structure audit in health care entities.
Keywords: audit, audit methodology, health care entity, organizational structure
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