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1. Imię i nazwisko 

Grzegorz Głód 

2. Posiadany stopień naukowy 

doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, nadany uchwałą Rady Wydziału 

Zarządzania Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego z dnia 25 października 2007 r. na 

podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. „Konkurencyjność przedsiębiorstw polskiego sektora 

wytwórców energii elektrycznej” 

3. Dotychczasowe zatrudnienie 

01.09.2002 - obecnie – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (uprzednio Akademia Ekonomiczna im. 

Karola Adamieckiego w Katowicach (asystent, od 01.12.2007 adiunkt, od 01.09.2012 – Prodziekan 

Wydziału Ekonomii ds. Studiów Niestacjonarnych) 

04.2010-09.2014 - Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie (adiunkt)  

11.2006-09.2008 – Szpital Miejski w Sosnowcu (Kierownik  dział analiz i nadzoru, a następnie od 

grudnia 2007 roku z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych) 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 

marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm.) 

Monografia naukowa Głód, G. „Uwarunkowania i pomiar przedsiębiorczości publicznej w jednostkach 

ochrony zdrowia” wydana przez Wydawnictwo Difin S.A. w Warszawie, Warszawa 2016, ss. 245, ISBN: 

978-83-7930-766-1. 

5. Charakterystyka głównego osiągnięcia naukowego 

Realizacja projektu badawczego, którego wyniki ukazuje ta publikacja, możliwa była dzięki 

finansowaniu przez Narodowe Centrum Nauki, pozyskanego w ramach grantu nr 

2012/05/D/HS4/01444, pod nazwą: „Pomiar i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w jednostkach 

sektora publicznego”. 

Recenzentem wydawniczym tej monografii jest dr hab. Jarosław Karpacz profesor nadzwyczajny 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

W organizacjach sektora publicznego w obliczu burzliwego otoczenia zewnętrznego, 

charakteryzującego się szybko zmieniającymi się technologiami, generującymi coraz wyższe koszty 

oraz rosnącymi potrzebami odbiorców usług publicznych, istnieje pilna konieczność wprowadzania 
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zmian doskonalących ich funkcjonowanie. Do ważnego obszaru zmian, które mogą przyczynić się do 

wzrostu sprawności działania organizacji publicznych, należy zaliczyć sferę zarządzania nimi. 

Wdrażanie modelu zarządzania przedsiębiorczego, uwzględniającego zachowania przedsiębiorcze 

kadry kierowniczej, może prowadzić do generowania alternatywnych przychodów, poprawy procesów 

wewnętrznych oraz rozwoju innowacyjnych rozwiązań w celu zaspokojenia potrzeb społecznych  

i ekonomicznych. Przedsiębiorczość w kontekście sektora publicznego może zostać uznana za 

oksymoron, a zatem – budzić kontrowersje czy nawet sprzeciw. Prowadzone badania w tej dziedzinie 

potwierdzają, że przedsiębiorczość w sektorze publicznym jest ciągle aktualnym i ważnym tematem, 

który należy rozwijać1. Autorzy tych badań stawiają wiele pytań, na które powinno poszukiwać się 

odpowiedzi w badaniach nad tym rodzajem przedsiębiorczości. Jedno z podstawowych pytań dotyczy 

tego, czy przedsiębiorcze zarządzanie w sektorze publicznym to możliwość czy też raczej paradoks2. 

Inne pytania odnoszą się do uwarunkowań oraz modeli przedsiębiorczego zarządzania, czyli tego,  

„w jaki sposób duch przedsiębiorczości” zmienia sektor publiczny3. 

Przedsiębiorczość publiczna może przyjmować wiele form i przynosić wiele korzyści, ale należy 

również mieć na uwadze uwarunkowania, w jakich może być rozwijana. Zdaniem niektórych badaczy, to 

właśnie złożoność uwarunkowań przedsiębiorczości należy postrzegać jako istotną przyczynę, 

uzasadniającą prowadzenie badań w tej tematyce4. Według innych opinii już choćby dokonanie 

samego pomiaru przedsiębiorczości w organizacjach sektora publicznego będzie 

przedsięwzięciem wypełniającym istniejącą w tym względzie lukę poznawczą5. 

Ze względu na podjętą tematykę pracy jako obszar badawczy wybrano sektor ochrony zdrowia, 

który charakteryzuje się również w części jego działalności publicznej nastawieniem rynkowym i 

podlega w dużej mierze warunkom gry rynkowej. 

Wybór sektora publicznej ochrony zdrowia jako obszaru badań w ramach sektora publicznego 

wynika z jednej strony ze znaczenia publicznej ochrony zdrowia, z drugiej zaś – problemów związanych 

z jej organizacją i finansowaniem, co ujawnia się w ciągle nawracającym pytaniu: jak uzdrowić służbę 

zdrowia?6. Głównym źródłem problemów systemu ochrony zdrowia są przede wszystkim ograniczone 

zasoby finansowe dostępne w ramach tego systemu, ale również – pośrednio – na jego sprawność 

wpływa nie do końca efektywne zarządzanie tymi zasobami. Problemy te są szczególnie widoczne 

w funkcjonowaniu polskiej publicznej ochrony zdrowia, która przechodzi proces ciągłych zmian. W tym 

kontekście pojawia się pytanie o wpływ zachowań przedsiębiorczych na poziomie indywidualnym oraz 

organizacyjnym na efekty funkcjonowania publicznych organizacji ochrony zdrowia w Polsce. 

Jednocześnie wprowadzone zmiany prawne dające możliwość bądź w niektórych sytuacjach wprost 

wymuszające przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę prawa 

                                                           
1 Currie, G., Humphreys, M., Ucbasaran, D., McManus, S. 2008. Entrepreneurial leadership in the English public sector: 
Paradox or possibility?, „Public Administration”, vol. 86(4), s. 987–1008; Kim, Y. 2010. Stimulating Entrepreneurial Practices 
in the Public Sector: The Roles of Organizational Characteristics, „Administration & Society”, 42,7; Diefenbach, F.E. 2011. 
Entrepreneurship in the public sector: when middle managers create public value, Gabler Verlag: Springer Fachmedien, 
Wiesbaden. 
2 Currie, G., Humphreys, M., Ucbasaran, D., McManus, S. 2008. Entrepreneurial leadership in the English public sector: 
Paradox or possibility?, „Public Administration”, vol. 86(4), s. 987–1008. 
3 Osborne, D., Gaebler, T. 1992. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector, 
Addison-Wesley, Reading. 
4 Kraśnicka, T. 2002. Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice, s. 9. 
5 Dyduch, W. 2008. Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola 
Adamieckiego, Katowice. 
6 Goodman, J.C., Musgrave, G.L., Herrick, D.M. 2008. Jak uzdrowić służbę zdrowia, Fijorr Publishing, Chicago–Warszawa. 
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handlowego, również skłaniają ku refleksji, czy sama zmiana formy prawnej prowadzenia tego typu 

działalności jest wystarczającym czynnikiem sprawczym poprawy ich efektywności. Oprócz 

niesprzyjających tendencji demograficznych, które wpływają niekorzystnie na strukturę samych 

pacjentów, ale również pracowników ochrony zdrowia, pojawią się jednak równolegle tendencje 

pozytywne, związane z rozwojem technologii medycznych i informatycznych. Stąd rodzą się pytania nie 

tylko o przeciwdziałanie zagrożeniom, ale także o możliwość wykorzystania pojawiających się szans 

w otoczeniu jednostek ochrony zdrowia. 

W kontekście wskazanych przesłanek podjęcie badań nad przedsiębiorczością w sektorze 

publicznym, zwłaszcza w sektorze ochrony zdrowia, jest uzasadnione, gdyż mogą one przynieść 

korzyści poznawcze związane z prowadzeniem reform tego sektora. 

Pojęcie przedsiębiorczości w jednostce ochrony zdrowia nie jest nowe w literaturze przedmiotu, 

gdyż obiektem zainteresowania badaczy był zazwyczaj przedsiębiorca (lekarz7; pielęgniarka8), bądź też 

warunki, w jakich prowadzi swoją praktykę. Prowadzone badania traktowały zatem przedsiębiorczość 

jako zakładanie i rozwijanie nowych przedsięwzięć przez osoby indywidualne, wskazując także niekiedy 

na cechy, jakimi powinna odznaczać się ta osoba w dążeniu do osiągnięcia bogactwa. Choć zdaniem 

niektórych badaczy, brak jest opracowań odnoszących przedsiębiorczość do restrukturyzacji systemu 

ochrony zdrowia9, to jednak w literaturze przedmiotu podkreśla się, że przedsiębiorczość może być 

mocną dźwignią powodującą instytucjonalną restrukturyzację sektora ochrony zdrowia10. Z kolei Exton11 

zadaje wprost pytanie, czy przedsiębiorca może być „gatunkiem” nowego lidera jednostki ochrony 

zdrowia. Natomiast K.L. Guo zauważa wręcz konieczność aplikowania przedsiębiorczości w sektorze 

ochrony zdrowia12. 

Podsumowując, uzasadnienie powstania tego opracowania wynika przede wszystkim 

z następujących przesłanek: 

1) z problemów funkcjonowania sektora ochrony zdrowia w obliczu zmian otoczenia – przy istotnej 

jego roli dla społeczeństwa; 

2) „dualnej” struktury podmiotów w sektorze ochrony zdrowia (publiczne i prywatne); 

3) braku dostatecznych badań, które dostarczałyby podstaw teoretycznych i metodologicznych 

(i ostatecznie rekomendacji praktycznych) umożliwiających bardziej racjonalne funkcjonowanie 

tego sektora. 

Głównym celem opracowania jest identyfikacja podstawowych uwarunkowań przedsiębiorczości 

publicznej w specyficznych warunkach publicznej ochrony zdrowia w Polsce. Identyfikacja ta jest 

ponadto związana z określeniem siły i kierunku oddziaływania poszczególnych zmiennych na 

przedsiębiorczość publiczną w jej wyodrębnionych wymiarach, analizowanych na podstawie przyjętej 

koncepcji orientacji przedsiębiorczej na poziomie organizacyjnym. W kontekście prowadzonych 
                                                           
7 Godley, A.C., Casson, M.C. 2015.  ‘Doctor, Doctor’ entrepreneurial diagnosis and market making, „Journal of Institutional 
Economics”, 11.3, s. 601–621. 
8 Andrica, D.C. 1998. Entrepreneurship: Is it for you?, „Nursing Economics”, Nov/Dec, Vol. 16(6). 
9 Klich, J. 2007. Przedsiębiorczość w reformowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce. Niedoceniane 
interakcje, Wydawnictwo UJ, Kraków. 
10 Saltman, R.B., Busse, R. 2002.  Balancing regulation and entrepreneurialism in Europe’s health sector: theory and 
practice, w: Regulating Entrepreneurial Behavior in European Health Care Systems, R.B. Saltman, R. Busse, E. Mossialos 
(red.), Buckingham, UK and Philadelphia: Open University Press, s. 3–52. 
11 Exton, R. 2008. The entrepreneur: a new breed of health service leader?, „Journal of Health Organization and 
Management”, Vol. 22, No. 3, s. 208–222. 
12 Guo, K.L. 2003. Applying entrepreneurship to health care organizations, „New England Journal of Entrepreneurship” 
Spring, s. 45–53. 
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rozważań ważna jest również odpowiedź na pytanie, na ile pojawienie się zachowań przedsiębiorczych 

w sektorze publicznym ma przełożenie na wzrost efektów osiąganych przez organizacje w nim 

funkcjonujące. W pracy postawiono też cele szczegółowe, które zostały podzielone na trzy kategorie: 

cele teoriopoznawcze, cele metodyczne i cele praktyczne. 

Do celów teoriopoznawczych zaliczono: 

1) przegląd i systematyzację literatury w zakresie przedsiębiorczości publicznej, 

2) przegląd badań związanych z przedsiębiorczością w sektorze publicznym, 

3) identyfikację uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych rozwoju przedsiębiorczości 

w jednostkach sektora publicznego, 

4) systematyzację metod oceny poziomu przedsiębiorczości publicznej, 

5) skonstruowanie na podstawie literatury przedmiotu modelu badawczego uwzględniającego 

pomiar przedsiębiorczości publicznej wraz z identyfikacją jej determinant oraz oceną wpływu na 

osiągane przez organizacje publiczne efekty. 

Do celów metodycznych zaliczono: 

1) skonstruowanie zintegrowanego narzędzia badawczego na potrzeby prowadzonych badań 

w warunkach sektora publicznego – na podstawie przeglądu i syntezy znanych 

operacjonalizacji przedsiębiorczości organizacyjnej. 

Do celów praktycznych zaliczono: 

1) weryfikację empiryczną koncepcji przedsiębiorczości publicznej oraz zbadanie zależności 

występujących w zaproponowanym modelu badawczym, 

2) sformułowanie rekomendacji dla menedżerów publicznych oraz osób odpowiedzialnych za 

kształtowanie warunków funkcjonowania i organizacji systemu ochrony zdrowia w podjętym 

zakresie badawczym, 

3) wskazanie kierunków rozwoju przedsiębiorczości w publicznych jednostkach ochrony zdrowia 

w Polsce. 

Tak postawione cele uznano za ważne z punktu widzenia zarówno teorii, jak i praktyki zarządzania 

wybranym sektorem. 

Opracowanie to ma charakter teoretyczno-empiryczny i składa się z czterech rozdziałów. Część 

teoretyczna to wynik krytycznej analizy literatury przedmiotu z zakresu przedsiębiorczości publicznej, 

przede wszystkim literatury zagranicznej ze względu na stosunkowo rzadko poruszany w literaturze 

polskiej podjęty w pracy temat przedsiębiorczości w sektorze publicznym. Szczególnie uwagę 

badawczą skoncentrowano na rozpoznaniu istoty przedsiębiorczości publicznej oraz kontekstu 

zainteresowania tą tematyką wraz z przedstawieniem kontrowersji związanych z takim podejściem; 

koncepcji i wyników badań podejmowanych w tym zakresie. Równolegle rozpoznano kwestie: 

uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości publicznej, sposobów pomiaru przedsiębiorczości ze 

szczególnym uwzględnieniem koncepcji możliwych do zastosowania w sektorze publicznym, koncepcji 

orientacji przedsiębiorczej z uwzględnieniem jej zastosowania w badaniach w jednostkach sektora 

publicznego, powiązania przedsiębiorczości publicznej z efektami organizacyjnymi. 

W prowadzonych analizach dotyczących przedsiębiorczości organizacyjnej prezentowane są liczne 

czynniki warunkujące jej rozwój w warunkach zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego. Ze 

względu na tematykę pracy skupiono się na czynnikach związanych z rozwojem przedsiębiorczości w 

warunkach jednostek sektora publicznego, w tym zwłaszcza w publicznych jednostkach ochrony 

zdrowia. Do czynników wewnętrznych zalicza się tutaj przede wszystkim zmienne: strukturalne, 
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kulturowe, opisujące strukturę i styl zarządzania, zasobowe. Z kolei wśród uwarunkowań zewnętrznych 

związanych z sektorem ochrony zdrowia zwraca się szczególną uwagę na otoczenie: społeczno-

demograficzne, regulacyjno-prawne i konkurencyjne. 

W rozdziale pierwszym, który przedstawia istotę problematyki przedsiębiorczości publicznej, 

zaprezentowano kontekst prowadzonych rozważań, omówiono istotę przedsiębiorczości publicznej oraz 

scharakteryzowano rozwój badań w tym obszarze w ujęciu historycznym i metodologicznym. 

Przedsiębiorczość w sektorze publicznym rozwijała się jako obszar badawczy nauk o zarządzaniu, 

czerpiąc z wielu innych dyscyplin naukowych, głównie klasycznej ekonomii, politologii i socjologii. Studia 

literaturowe dotyczące tej tematyki wskazują na wielość podejść, stosowanych zamiennie określeń 

odnoszących się do przedsiębiorcy publicznego, ale również na ograniczenia wynikające z możliwości 

zastosowania klasycznej teorii przedsiębiorczości kojarzonej przede wszystkim z działalnością 

biznesową, a nie z przekształcaniem jednostek sektora publicznego. Samo zaś 

wyjaśnienie istoty pojęcia przedsiębiorczości publicznej także nie jest zadaniem prostym ze względu na 

wielość stosowanych definicji, w tym niektórych sformułowanych w sposób ogólny. 

Rozdział drugi zawiera rozważania dotyczące koncepcji przedsiębiorczości organizacyjnej. 

Charakterystyka tego podejścia i odniesienie go do warunków sektora publicznego stanowi punkt 

wyjścia do zastosowania koncepcji przedsiębiorczości organizacyjnej w badaniach dotyczących 

jednostek sektora publicznego. Następnie scharakteryzowano uwarunkowania wewnętrzne i 

zewnętrzne przedsiębiorczości publicznej. Na tej podstawie wskazano również dwa głównie 

występujące sposoby pomiaru przedsiębiorczości publicznej: orientację przedsiębiorczą (w ujęciu 

pięciowymiarowym) oraz identyfikację elementów zarządzania przedsiębiorczego. Sposób pomiaru w 

warunkach sektora publicznego musi uwzględniać jego specyfikę, stąd proste przeniesienie rozwiązań 

stosowanych w sektorze prywatnym wydaje się nie do końca możliwe, a przede wszystkim 

nieuzasadnione. 

Rozdział trzeci ma charakter metodologiczny i zawiera głównie prezentację uzasadnienia podjętych 

badań wraz z ich celami oraz opis modelu badawczego. Na podstawie zbudowanego modelu 

badawczego postawiono osiem hipotez badawczych wynikających z dokonanego przeglądu literatury 

oraz zależności wynikających z konstrukcji modelu badawczego. W rozdziale tym została również 

dokonana charakterystyka próby badawczej. Przeprowadzone badania dotyczyły publicznych jednostek 

ochrony zdrowia w Polsce. W badaniach przeprowadzonych w IV kwartale 2014 roku udział wzięło 351 

publicznych jednostek ochrony zdrowia z terenu całej Polski. W badaniach uczestniczyło 308 jednostek 

funkcjonujących w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz 43 jednostki 

działające jako spółki handlowe z większościowym udziałem jednostki sektora publicznego. Ze względu 

na rodzaj jednostki w badanej próbie występuje: 68 szpitali klinicznych, 80 szpitali wojewódzkich, 67 

szpitali powiatowych, 62 szpitale miejskie oraz 74 jednostki ochrony zdrowia o innym profilu (między 

innymi poradnie i pracownie specjalistyczne). Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem 

kwestionariusza ankietowego w formie wywiadu przeprowadzanego z przedstawicielami kadry 

kierowniczej badanych jednostek ochrony zdrowia. 

Podstawową przesłanką podjęcia badań empirycznych była rozpoznana w toku studiów 

literatury przedmiotu luka badawcza dotycząca pomiaru przedsiębiorczości organizacyjnej oraz 

identyfikacja jej uwarunkowań w sektorze publicznym. Przeprowadzone studia literatury wykazały 

niedostatek wyników badań prowadzonych nad przedsiębiorczością organizacji publicznych. 

Niejednokrotnie wyniki te mają charakter wyłącznie opisowy i wskazują jedynie na kierunki rozwoju 
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przedsiębiorczości w sektorze publicznym bez dowodów empirycznych tych stwierdzeń. Przykładowo, 

jedna z najbardziej znanych pozycji w tym obszarze autorstwa Osborna i Gaeblera jest praktycznie 

zbiorem dobrych praktyk opisywanych w sposób poradnikowy, a mimo to stanowi często znaczący 

punkt odniesienia i inspirację w prowadzonych rozważaniach w literaturze przedmiotu. 

Przegląd ukazanych do tej pory badań empirycznych w tym obszarze wskazuje na brak 

wykorzystania pięciowymiarowej koncepcji orientacji przedsiębiorczej w warunkach sektora publicznego 

w dotychczasowych badaniach w tym obszarze na świecie i w Polsce. Występują jedynie badania 

prowadzone w koncepcji trójwymiarowej13 (Kearney, Hisrich, Roche 2007; Kim 2007; Monsen,Boss 

2009). Dodatkowo brakuje badań związanych z oceną związków pomiędzy poziomem orientacji 

przedsiębiorczej jednostek ochrony zdrowia a efektami przy uwzględnieniu moderującego wpływu 

warunków otoczenia i formy organizacyjno-prawnej. W sektorze ochrony zdrowia oprócz publikacji 

dotyczących potrzeby podejmowania działań przedsiębiorczych badań w tym zakresie nie 

prowadzono14 (Ciszewska-Mlinarič 2009). Z kolei próba oceny efektów działania szpitali publicznych w 

Polsce była podejmowana jedynie na poziomie oceny działań restrukturyzacyjnych15 (Klich 2013). 

Dobór konkretnego obszaru funkcjonowania sektora publicznego był podyktowany zmianami 

zachodzącymi w sektorze ochrony zdrowia, co skłoniło do wyboru jednostek ochrony zdrowia jako 

przedmiotu badań. 

Sektor ochrony zdrowia od wielu lat przeżywa procesy restrukturyzacyjne, a w warunkach 

polskich w ostatnich latach przybierają one na sile. Zwłaszcza po wprowadzeniu ustawy o działalności 

leczniczej (ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. z 2011 r., nr 112, poz. 654) 

pojawiły się nowe możliwości oraz narzucające stosunkowo silne warunki przekształceń podmiotów w 

tym sektorze działających do tej pory jako samodzielne publiczne jednostki ochrony zdrowia w spółki 

prawa handlowego. Wspomniana ustawa wprowadza mechanizmy rygoru ekonomicznego w postaci 

obowiązkowej komercjalizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przypadku 

generowania strat finansowych przy jednoczesnym braku ich pokrycia przez organ założycielski bądź 

braku chęci likwidacji takiej jednostki. Działanie w formule spółki handlowej daje nowe możliwości dla 

publicznej jednostki (np. w postaci możliwości komercyjnego sprzedawania usług), ale kładzie również 

większą odpowiedzialność na obszar nadzoru właścicielskiego. Obowiązująca od 1 lipca 2011 r. ustawa 

o działalności leczniczej umożliwia przekształcanie szpitali w kapitałowe spółki handlowe (z o.o. lub 

akcyjne), czyli ich komercjalizację. Przepisy tej ustawy przewidują szczególny tryb utworzenia takich 

spółek, który różni się od zwykłego trybu przewidzianego w Kodeksie spółek handlowych. Procedurę 

przekształcenia regulują art. 70–82 ustawy o działalności leczniczej. W takich jednostkach pojawia się 

często wyraźna presja na wynik finansowy kosztem wspomnianych już aspektów niefinansowych. 

Dodatkowo sama zmiana formuły prawnej funkcjonowania publicznej jednostki ochrony zdrowia 

traktowana jest jako jedyny wyznacznik samoistnej poprawy w funkcjonowaniu takiej jednostki. Dlatego 

zdarzają się przypadki jednostek, które po przekształceniu nadal generują straty i w zasadzie pożyczki 

                                                           
13 Kearney, C., Hisrich, R.D., Roche, F.2007. Facilitating public sector corporate entrepreneurship process: a conceptual 
model, „Journal of Enterprising Culture”, Vol. 15, Issue 3, s. 275–199; Kim, Y. 2007. A multidimensional model of public 
entrepreneurship (Dissertation), Rutgers The State University of New Jersey, Newark, NJ. Retrieved from Dissertations & 
Theses: A&I database. (Publication No. AAT 3280389); Monsen, E., Boss, R.W. 2009. The impact of strategic 
entrepreneurship inside the organization: examining job stress and employee retention, „Entrepreneurship Theory and 
Practice”, Vol. 33, No. 1, s. 71–104. 
14 Ciszewska-Mlinarič, M.2009. Problematyka adaptacji i zmiany organizacyjnej w opiece zdrowotnej. Przegląd badań w 
wybranych czasopismach zagranicznych, „MBA”, nr 6. 
15 Klich, J., 2013. Restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej: współczesne wyzwania, 
procedury i narzędzia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa. 
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organu założycielskiego zamienione zostają na dokapitalizowanie spółki handlowej. W tym kontekście 

pojawia się pytanie, czy sama zamiana formy organizacyjno-prawnej spowoduje wzrost efektywności 

funkcjonowania takich jednostek? Czy oprócz zmian formalnych potrzebne są zmiany w zakresie 

sposobów zarządzania tymi jednostkami?  

Z tego względu badania zostały przeprowadzone w publicznych jednostkach ochrony zdrowia, 

czyli takich, które w momencie prowadzenia badań działały jako samodzielne publiczne jednostki 

ochrony zdrowia bądź już jako spółki prawa handlowego z większościowym udziałem jednostki sektora 

publicznego (samorząd wojewódzki, powiat, miasto, ministerstwo, uczelnia medyczna). Jednocześnie 

należy nadmienić, że sektor ochrony zdrowia i warunki funkcjonowania w nim jednostek publicznych nie 

mają typowego charakteru non profit oraz wykazują umiarkowane bądź duże zorientowanie rynkowe ze 

względu na konieczność zdobywania przychodów w warunkach kontraktowania przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia. Oczywiście można kwestionować, na ile ów system kontraktowania ma charakter 

całkowicie konkurencyjny. Pojawiająca się coraz wyraźniej konkurencja na rynku usług medycznych 

oraz wzrastające oczekiwania klientów (pacjentów) dotyczące przede wszystkim dostępności i jakości 

usług medycznych, powodują, że zarówno publiczne, jak i prywatne jednostki ochrony zdrowia, próbują 

podnosić efektywność funkcjonowania w różnych obszarach swojej działalności. Spojrzenie na 

efektywność funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia powinno być wieloaspektowe, to znaczy łączyć 

efekty finansowe z niefinansowymi oraz integrować spojrzenie operacyjne (nastawienie na cele 

krótkoterminowe) ze strategicznym. W nawiązaniu do celu głównego istotne wydaje się poznanie 

uwarunkowań, a w konsekwencji podstawowych determinant przedsiębiorczości w sektorze publicznym 

oraz próba określenia powiązania poziomu przedsiębiorczości i efektów osiąganych przez badane 

organizacje (w wymiarze finansowym i pozafinansowym). 

Do szczegółowych celów badań można zaliczyć: 

1) skonstruowanie zintegrowanego narzędzia badawczego do zastosowania na potrzeby 

prowadzonych badań w warunkach sektora publicznego na podstawie istniejących 

operacjonalizacji przedsiębiorczości organizacyjnej, 

2) ocenę poszczególnych wymiarów przedsiębiorczości publicznej przez pomiar orientacji 

przedsiębiorczej (innowacyjność, podejmowanie ryzyka, proaktywność, autonomia, konkurencyjnej 

agresywności), 

3) ocenę efektów osiągniętych przez badane organizacje w aspekcie osiągniętych wyników 

finansowych oraz pozafinansowych, 

4) ocenę zmiennych wpływających na podstawowe wymiary przedsiębiorczości publicznej: zmienne 

strukturalne, zmienne kulturowe, zmienne zasobowe i zmienne opisujące strukturę i styl 

zarządzania, 

5) analizę zależności pomiędzy zmiennymi warunkującymi poziom przedsiębiorczości publicznej 

a poszczególnymi wymiarami przedsiębiorczości publicznej,  

6) analizę zależności pomiędzy poziomem przedsiębiorczości w jednostkach sektora ochrony zdrowia 

a osiąganymi efektami tych organizacji, 

7) ocenę wpływu otoczenia badanych organizacji na kształtowanie się zależności pomiędzy 

uwarunkowaniami wewnętrznymi a przedsiębiorczością organizacji oraz zależności pomiędzy 

przedsiębiorczością a efektami badanych organizacji, 

8) ocenę wpływu formy organizacyjno-prawnej badanych organizacji na kształtowanie się zależności 

pomiędzy uwarunkowaniami wewnętrznymi a przedsiębiorczością organizacji oraz zależności 

pomiędzy przedsiębiorczością a efektami badanych organizacji. 



- 10 - 

Załącznik nr 3: Autoreferat na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej w języku polskim 

 

Zidentyfikowana luka badawcza oraz wytyczone na rzecz jej wypełnienia cele badań stanowiły 

podstawę do skonstruowania modelu badawczego. Na podstawie studiów literatury zidentyfikowano 

czynniki, które warunkują przedsiębiorczość w organizacjach sektora publicznego. Dodatkowo 

scharakteryzowano zależność pomiędzy przedsiębiorczością organizacyjną a efektami organizacji 

publicznych świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia. 

Główna część modelu badawczego (rysunek poniżej) zawiera zmienne (o charakterze wewnętrznym 

i zewnętrznym), które warunkują przedsiębiorczość badanych organizacji publicznej ochrony zdrowia w 

Polsce. Dodatkowo w modelu uwzględniono bezpośredni wpływ tychże czynników na osiągane efekty 

badanych organizacji. Kolejnym elementem modelu jest zależność pomiędzy przedsiębiorczością 

a efektami badanych organizacji. Oceny zidentyfikowanych czynników, poziomu przedsiębiorczości 

i efektów organizacji dokonano za pomocą statystyk opisowych. W celu sprawdzenia różnic pomiędzy 

rozmaitymi rodzajami jednostek ochrony zdrowia zastosowano test Kruskala-Wallisa, w przypadku 

różnic pomiędzy samodzielnymi publicznymi jednostkami ochrony zdrowia a spółkami handlowymi 

skorzystano z testu t-Studenta. W celu oszacowania bezpośrednich zależności zastosowano analizę 

korelacji (Pearsona i tau Kendalla). 

W analizach zapewniających uwzględnienie w sposób łączny bezpośrednich i pośrednich zależności 

zastosowano analizę regresji. Model badawczy uwzględnia także efekt mediacji (przedsiębiorczość jako 

mediator w relacji uwarunkowania przedsiębiorczości i efekty organizacji) oraz efekty moderacji 

(otoczenie i forma organizacyjno-prawna jako moderator zależności: uwarunkowania wewnętrzne 

a przedsiębiorczość oraz zależności: przedsiębiorczość a efekty). Podsumowaniem wyników 

przeprowadzonych analiz był model moderowanej mediacji z łącznym uwzględnieniem efektów 

moderacji i mediacji z wykorzystaniem metody analizy ścieżek. W podejmowanych badaniach 

empirycznych została przetestowana prawdziwość sformułowanych na bazie analizy literatury 

przedmiotu hipotez badawczych. 

Na podstawie zaprezentowanych studiów literaturowych w zakresie uwarunkowań wewnętrznych 

i zewnętrznych wyprowadzono następujące hipotezy badawcze: 

Hipoteza 1. – Wskazane uwarunkowania wewnętrzne (strukturalne, kulturowe, zasobowe, opisujące 

strukturę i styl zarządzania) i zewnętrzne (społeczno-demograficzne, regulacyjno-prawne, 

konkurencyjne) są determinantami przedsiębiorczości publicznej. 

Z punktu widzenia postawionych celów naukowych związanych z oceną zmiennych wpływających na 

podstawowe wymiary przedsiębiorczości publicznej: zmienne strukturalne, zmienne kulturowe, zmienne 

zasobowe i zmienne opisujące strukturę i styl zarządzania oraz przeprowadzenie analiz zależności 

pomiędzy zmiennymi warunkującymi poziom przedsiębiorczości publicznej a poszczególnymi 

wymiarami przedsiębiorczości publicznej oraz pomiędzy poziomem przedsiębiorczości w jednostkach 

sektora publicznego a osiąganymi efektami tych organizacji − postawiono następujące trzy hipotezy 

badawcze: 

Hipoteza 2. – Wskazane uwarunkowania wewnętrzne (strukturalne, kulturowe, zasobowe, opisujące 

strukturę i styl zarządzania) i zewnętrzne (społeczno-demograficzne, regulacyjno-prawne, 

konkurencyjne) wpływają bezpośrednio na efekty organizacji. 

Hipoteza 3. – Istnieje pozytywna zależność pomiędzy wymiarami przedsiębiorczości 

publicznej a efektami organizacji. 

Hipoteza 4. – Przedsiębiorczość publiczna odgrywa rolę mediatora pomiędzy uwarunkowaniami 

wewnętrznymi a efektami organizacji. 
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Weryfikacja tak postawionych hipotez pozwoli stwierdzić, na ile przedsiębiorczość publiczna przyczynia 

się do osiągania efektów organizacji, czy przyczynia się do pośredniczenia w zależności pomiędzy 

zmiennymi charakteryzującymi uwarunkowania wewnętrzne przedsiębiorczości a osiąganymi efektami 

bądź też samodzielne występowanie uwarunkowań wewnętrznych (bez konieczności działań 

o charakterze przedsiębiorczym) wpływa na osiągane efekty. 

Kolejne cztery hipotezy badawcze wynikają z realizacji celów związanych z oceną wpływu otoczenia 

badanych organizacji na kształtowanie się zależności pomiędzy uwarunkowaniami wewnętrznymi 

a przedsiębiorczością oraz zależności pomiędzy przedsiębiorczością a efektami badanych organizacji 

oraz oceną wpływu formy organizacyjno-prawnej badanych organizacji na kształtowanie się zależności 

pomiędzy uwarunkowaniami wewnętrznymi a przedsiębiorczością oraz zależności pomiędzy 

przedsiębiorczością a efektami badanych organizacji. 

W związku z tym zbadanie efektu moderacji będzie związane z weryfikacją następujących, czterech 

hipotez badawczych: 

Hipoteza 5. – Otoczenie jest moderatorem zależności pomiędzy uwarunkowaniami wewnętrznymi 

a przedsiębiorczością publiczną. 

Hipoteza 6. – Otoczenie moderuje zależność pomiędzy przedsiębiorczością publiczną a efektami 

organizacji. 

Hipoteza 7. – Forma organizacyjno-prawna moderuje zależność pomiędzy uwarunkowaniami 

wewnętrznymi i przedsiębiorczością publiczną. 

Hipoteza 8. – Forma organizacyjno-prawna nie moderuje zależności pomiędzy przedsiębiorczością 

publiczną a efektami organizacji. 

Tak postawione hipotezy badawcze podlegały weryfikacji na podstawie analizy wyników 

przeprowadzonych badań empirycznych. 

 
Rysunek 1. Model badawczy 

Zmienne zasobowe

Zmienne kulturowe

Zmienne strukturalne

Zmienne opisujące 

strukturę i styl 

zarządzania

Przedsiębiorczość 

publiczna

Otoczenie

Efekty

Forma organizacyjno-

prawna

H1

H1

H2

H3, H4

H5, H7

H6, H8

H2

 
Źródło: opracowanie własne 

 

W rozdziale czwartym celem weryfikacji postawionych hipotez badawczych zaprezentowano analizę 

wyników badań empirycznych. Najpierw dokonano oceny poziomu przedsiębiorczości badanych 
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organizacji wraz z identyfikacją jej głównych determinant. W tym celu zastosowano podstawowe 

statystyki opisowe oraz analizę regresji w ujęciu hierarchicznym. Następnie oceniono osiągane efekty 

badanych organizacji w kontekście poziomu ich przedsiębiorczości oraz determinant ją kształtujących. 

W dalszej kolejności zastosowano analizę efektu mediacji (z przedsiębiorczością publiczną jako 

mediatorem) oraz analizę efektu moderacji (jako moderator przyjęto poszczególne sfery otoczenia 

badanych organizacji oraz formę organizacyjno-prawną badanych organizacji). Całość rozważań 

podsumowano, konstruując model moderowanej mediacji. 

Podjęta próba wypełnienia luki badawczej w zakresie identyfikacji uwarunkowań i pomiaru 

przedsiębiorczości publicznych w sektorze publicznej ochrony zdrowia była możliwa do wykonania 

dzięki realizacji postawionych celów. 

Osiągnięcie wymienionych celów było możliwe dzięki skonstruowaniu modelu badawczego oraz 

postawieniu 8 hipotez badawczych. Przeprowadzone badania empiryczne oraz ich analiza 

pozwoliły całkowicie przyjąć 4 hipotezy badawcze: 

1) Hipotezę 1., która została sformułowana następująco: wskazane uwarunkowania wewnętrzne 

(strukturalne, kulturowe, zasobowe, opisujące strukturę i styl zarządzania) i zewnętrzne 

(społeczno-demograficzne, regulacyjno-prawne, konkurencyjne) są determinantami 

przedsiębiorczości publicznej. 

Ocena zależności pomiędzy zmiennymi wewnętrznymi i zewnętrznymi warunkującymi 

przedsiębiorczość a poszczególnymi wymiarami przedsiębiorczości publicznej wykorzystująca 

współczynniki korelacji liniowej Pearsona oraz współczynniki korelacji tau Kendalla, a następnie 

przeprowadzona analiza regresji, dały podstawę do przyjęcia hipotezy. 

2) Hipotezę 2., która została sformułowana następująco: wskazane uwarunkowania wewnętrzne 

(strukturalne, kulturowe, zasobowe, opisujące strukturę i styl zarządzania) i zewnętrzne 

(społeczno-demograficzne, regulacyjno-prawne, konkurencyjne) wpływają bezpośrednio na efekty 

organizacji. Ocena zależności pomiędzy zmiennymi wewnętrznymi i zewnętrznymi warunkującymi 

przedsiębiorczość a efektami organizacji wykorzystująca współczynniki korelacji liniowej Pearsona 

oraz współczynniki korelacji tau Kendalla, a następnie przeprowadzona analiza regresji, dały 

podstawę do przyjęcia hipotezy. 

3) Hipotezę 5., która została sformułowana następująco: otoczenie jest moderatorem zależności 

pomiędzy uwarunkowaniami wewnętrznymi a przedsiębiorczością publiczną. 

Interpretacja modeli hierarchicznej regresji analizujące efekt moderacji, dała podstawę do przyjęcia 

hipotezy. 

4) Hipotezę 8., która została sformułowana następująco: forma organizacyjno-prawna nie moderuje 

zależności pomiędzy przedsiębiorczością publiczną a efektami organizacji. 

Interpretacja modeli hierarchicznej regresji, analizujące efekt moderacji, dała podstawę do 

przyjęcia hipotezy. 

Przeprowadzone badania empiryczne oraz ich analiza pozwoliły częściowo przyjąć trzy hipotezy 

badawcze: 

1) Hipotezę 3., która została sformułowana następująco: istnieje pozytywna zależność pomiędzy 

wymiarami przedsiębiorczości publicznej a efektami organizacji. Pomimo wysokiej wartości 

współczynnika korelacji liniowej Pearsona pomiędzy poziomem przedsiębiorczości a efektami, na 

podstawie analizy regresji można stwierdzić, że zmienna przedsiębiorczość publiczna nie ma 

istotnego wpływu na efekty. Dokonanie jednak analizy regresji na poziomie poszczególnych 



- 13 - 

Załącznik nr 3: Autoreferat na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej w języku polskim 

 

wymiarów pozwoliło zaobserwować wpływ (pozytywny i negatywny) niektórych wymiarów 

przedsiębiorczości publicznej na osiągane efekty w różnych ich aspektach. Jednakże dokonana 

analiza regresji dla jednostek ochrony zdrowia z terenu województwa śląskiego potwierdziła 

występowanie istotnej zależności pomiędzy poziomem przedsiębiorczości a efektami jednostek 

ochrony zdrowia. 

2) Hipotezę 6., która została sformułowana następująco: otoczenie moderuje zależność pomiędzy 

przedsiębiorczością publiczną a efektami organizacji. 

Na podstawie interpretacji modeli hierarchicznej regresji analizujących efekt moderacji można 

stwierdzić, że otoczenie społeczno-demograficzne jest moderatorem w relacji przedsiębiorczości 

publicznej i osiąganymi przez organizacje efektami. 

3) Hipotezę 7., która została sformułowana następująco: forma organizacyjno-prawna moderuje 

zależność pomiędzy uwarunkowaniami wewnętrznymi i przedsiębiorczością publiczną. W 

przypadku potraktowania jako moderatora formy organizacyjno-prawnej badanych organizacji 

interpretacja modeli hierarchicznej regresji analizujących efekt moderacji, pozwala stwierdzić, że 

jedynie w przypadku elastyczności i identyfikacji pracowników z organizacją występuje ten efekt i 

relacje wymienionych dwóch zmiennych z przedsiębiorczością publiczną nabierają na znaczeniu w 

przypadku występowania formy spółek handlowych. 

 

Przeprowadzone badania empiryczne oraz ich analiza pozwoliły odrzucić hipotezę 4., która została 

sformułowana następująco: przedsiębiorczość publiczna odgrywa rolę mediatora pomiędzy 

uwarunkowania wewnętrznymi a efektami organizacji. Sposób testowania hipotezy mediacyjnej 

wykonano, stosując podejście klasyczne Barona i Kenny’ego oraz podejście Cohena i Cohen 

uzupełnione testami Sobela i Aroiana. Analizy wykazały brak występowania efektu mediacji. Wprawdzie 

na poziomie pojedynczych analiz (gdy analizowano efekt mediacji dla pojedynczej zmiennej z obszaru 

uwarunkowań wewnętrznych) udowodniono występowanie efektu mediacji, natomiast na poziomie 

zagregowanym efekt ten nie występuje. 

W zakończeniu opracowania przedstawiono syntetyczne wnioski z prowadzonych badań 

empirycznych, wskazując jednocześnie ich ograniczenia, ale również możliwości i kierunki prowadzenia 

badań w przyszłości. Wartość aplikacyjna opracowanego modelu przedsiębiorczości jest trudna do 

przecenienia, gdyż daje on szanse na zrozumienie, w jaki sposób przebiega proces przedsiębiorczy, 

umożliwiając jednocześnie udoskonalenie tego procesu, wpływając na kompetencje przedsiębiorcze 

jednostek16. Dlatego też ważnym elementem tego opracowania są implikacje teoretyczne i praktyczne 

adresowane do menedżerów publicznej ochrony zdrowia w Polsce, ale również do osób mających 

wpływ na kształt funkcjonowania całego sektora ochrony zdrowia, wyznaczając warunki funkcjonowania 

w nich podmiotów leczniczych.  

Na podstawie przeprowadzonych badań o charakterze teoretyczno-empirycznym można stwierdzić, że 

przedsiębiorczość publiczna stanowi ciekawy i inspirujący obszar eksploracji w zakresie nauk 

o zarządzaniu. Pomimo zgłaszanych wątpliwości, a nawet kontrowersji wokół przedsiębiorczości 

w warunkach sektora publicznego, przeprowadzone badania – zaproponowany model teoretyczny 

przedsiębiorczości w sektorze ochrony zdrowia i jego weryfikacja empiryczna – wskazują na zasadność 

podjętego kierunku badawczego. 

                                                           
16 Kurczewska, A. 2013. Przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 2013, s. 27. 
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Implementacja idei przedsiębiorczości do sektora publicznego ma prowadzić do przekształcenia tego 

sektora w obiekt o cechach złożonego systemu adaptacyjnego, mającego zdolność do trwania i rozwoju 

w zmiennym środowisku17. 

Wpisanie przedsiębiorczości w nurt nauk o zarządzaniu zaowocowało potrzebą rozumienia tego 

zjawiska kategoriami zarządzania. Głównym problemem jest wielowymiarowość i wieloaspektowość 

przedsiębiorczości. Różnorodność koncepcji, wielość terminów używanych w stosunku do samej 

przedsiębiorczości organizacyjnej (np. wewnętrzna przedsiębiorczość organizacyjna, organizacyjne 

odważanie się, przedsiębiorczość w ramach istniejącej organizacji, przedsiębiorczość wewnętrzna) 

powoduje, że pomiar zjawiska przedsiębiorczości stoi przed wyzwaniem dotyczącym ujęcia go w 

postaci niewielu miar18. W związku z tym pojawiło się wiele koncepcji pomiaru przedsiębiorczości. 

Zdaniem W. Dyducha warto podejmować działania w kierunku pomiaru przedsiębiorczości, ponieważ 

daje to dobrą podstawę do wskazania tych elementów w organizacji, które mają największe przełożenie 

na rezultaty jej działalności19. Założenia te w warunkach funkcjonowania jednostek sektora publicznego 

wydają się szczególnie trudne do spełnienia. 

Pomiar przedsiębiorczości w warunkach sektora publicznego wymaga uwzględnienia specyfiki 

jego funkcjonowania. Nie zawsze mamy w nim do czynienia z klasycznym procesem zarządzania, a 

jedynie administrowaniem. Zarządzanie w warunkach jednostki sektora publicznego napotyka znacznie 

więcej ograniczeń o charakterze formalnym niż w przypadku jednostek sektora prywatnego, co musi 

znaleźć swoje odzwierciedlenie w narzędziach służących pomiarowi przedsiębiorczości organizacyjnej. 

Zastosowanie narzędzi przeznaczonych dla jednostek sektora prywatnego bez niezbędnych korekt 

byłoby z pewnością zbytnim uproszczeniem, dlatego też pracy tej zaproponowano miary 

uwzględniające specyfikę tego sektora. 

Jak wykazano w opracowaniu, podejmowanie tematyki dotyczącej przedsiębiorczości w sytuacji 

jednostek sektora publicznego nie jest częste w warunkach polskich. Dodatkowo prowadzenie badań 

w obszarze ochrony zdrowia w nurcie przedsiębiorczości organizacyjnej w zasadzie nie występuje. W 

tym kontekście praca wpisuje się w rozwój badań dotyczących przedsiębiorczości publicznej (public 

entrepreneurship) i przyczynia się do wzbogacenia wiedzy na temat tego zjawiska, jego uwarunkowań 

oraz pomiaru. Jednocześnie rozwija w określonym stopniu nurt badawczy dotyczący stricte zarządzania 

w ochronie zdrowia (healthcare management). Przeprowadzony przegląd i systematyzacja literatury w 

zakresie przedsiębiorczości publicznej oraz analiza badań związanych z przedsiębiorczością w sektorze 

publicznym zaowocował opracowaniem modelu teoretycznego uwarunkowań zewnętrznych (społeczno-

demograficzne, regulacyjno-prawne, konkurencyjne) i wewnętrznych: (strukturalne, kulturowe, 

zasobowe, opisujące strukturę i styl zarządzania) przedsiębiorczości w jednostkach sektora 

publicznego. Pomiar przedsiębiorczości publicznej dokonano na podstawie koncepcji pięciowymiarowej 

orientacji przedsiębiorczej z modyfikacją wymiaru autonomia dostosowanego do realiów sektora 

publicznego. W zakresie pomiaru osiąganych efektów zawarto ocenę obniżenia kosztów, wyników 

finansowych, wydajności pracowników, satysfakcji pacjentów oraz uwzględniono ocenę relacji z 

interesariuszami. Zaprojektowany w tej pracy model teoretyczny przedsiębiorczości publicznej, a 

następnie zweryfikowany empirycznie, może stanowić punkt wyjścia do dalszych badań tego zjawiska w 

                                                           
17 Ochrona zdrowia w regionie: aspekty organizacyjne i prawne, praca zbiorowa pod red. A. Frączkiewicz-Wronki, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2005, s. 72. 
18 Dyduch, W. 2008. Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola 
Adamieckiego, Katowice, s. 233. 
19 Dyduch, W. 2008. Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola 
Adamieckiego, Katowice 



- 15 - 

Załącznik nr 3: Autoreferat na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej w języku polskim 

 

sektorze ochrony zdrowia, ale także w innych sferach sektora publicznego. Należy podkreślić, że 

potwierdzono w polskich realiach przydatność prezentowanych w literaturze (poniekąd dostosowanych 

przez autora do specyfiki badanego sektora) operacjonalizacji modelu przedsiębiorczości publicznej. Na 

podstawie operacjonalizacji przyjętego modelu badawczego zaprezentowano autorskie narzędzie do 

badania uwarunkowań i pomiaru przedsiębiorczości publicznej w jednostkach sektora ochrony zdrowia. 

Narzędzie to okazało się wiarygodne na podstawie przeprowadzonej analizy czynnikowej i analizie jego 

rzetelności, w związku z tym uzyskane wyniki można traktować jako wiążące, a samo narzędzie wydaje 

się możliwe do zastosowania w innych badaniach z tego obszaru w przyszłości. 

W pracy zastosowano pięciowymiarową koncepcję orientacji przedsiębiorczej w warunkach 

sektora publicznego, gdyż dotychczasowe badania w tym zakresie były prowadzone najczęściej według 

koncepcji trójwymiarowej. Dodatkowo należy wskazać, że dotychczas nie dokonywano pomiaru 

orientacji przedsiębiorczej jednostek sektora ochrony zdrowia w Polsce. Przedsięwzięcie to było 

możliwe głównie ze względu na wdrażane od pewnego czasu prorynkowe nastawienie jednostek 

publicznej ochrony zdrowia w Polsce. 

Wzorem badań prowadzonych w sektorze prywatnym, ale zarazem wykorzystując literaturę 

przedmiotu z zakresu przedsiębiorczości publicznej, przeprowadzono analizę moderacji i mediacji 

związku pomiędzy przedsiębiorczością organizacyjną jednostek ochrony zdrowia a ich efektami. Analiza 

efektu moderacji odsłoniła rolę zmiennych środowiskowych w kontekście uwarunkowań rozwoju 

przedsiębiorczości publicznej oraz wpływ zmiennych opisujących otoczenie na pojawienie się 

zależności pomiędzy przedsiębiorczością publiczną a osiąganymi efektami badanych organizacji. 

Równolegle przeprowadzono analizę efektu mediacji, traktując przedsiębiorczość publiczną jako 

mediatora w przyjętym modelu badawczym. Analiza wyników prowadzonych badań nie wykazała 

jednoznacznie występowania tego efektu, co być może wskazuje na brak premiowania zachowań 

przedsiębiorczych w warunkach publicznej ochrony zdrowia w Polsce. Stanowi to punkt wyjścia 

i inspirację do projektowania dalszych badań w tym obszarze, interpretacji ich wyników w przyszłości 

z uwzględnieniem prowadzonych badań w prywatnych jednostkach ochrony zdrowia, jak również 

w innych dziedzinach funkcjonowania sektora publicznego. 

Implikacje o charakterze praktycznym sformułowane w opracowaniu można podzielić na te 

dotyczące tworzenia warunków funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia, jak i samego procesu 

zarządzania jednostkami ochrony zdrowia. Wskazane implikacje praktyczne mogą z pewnością w 

pewnym stopniu pobudzić przedsiębiorczość publiczną bądź też stworzyć w ogóle warunki do jej 

rozwoju w przyszłości, choć − jak wskazuje Rauch20 (2015) − zastosowanie przedsiębiorczości w 

transformacji ochrony zdrowia bywa „uciążliwe” ze względu na konieczność zmiany mentalnej osób 

funkcjonujących w tym sektorze. Należy także zaznaczyć, że przedsiębiorczość w przypadku stawiania 

za wszelką cenę wyników finansowych ponad zdrowie i życia pacjentów może stanowić zagrożenie dla 

misji organizacji tego sektora. 

Zaprezentowana metodyka badań w zakresie pomiaru i uwarunkowań rozwoju 

przedsiębiorczości w jednostkach publicznej ochrony zdrowia stanowi w pewnej mierze punkt wyjścia 

do dalszych, bardziej szczegółowych badań w tym i innych obszarach sfery publicznej. Do takich 

obszarów funkcjonowania sektora publicznego można zaliczyć: administrację publiczną, publiczne 

spółki świadczące usługi komunalne, jednostki publiczne realizujące zadania z zakresu polityki 

społecznej czy państwowe uczelnie wyższe. 

                                                           
20 Rauch, J.2015. Disruptive entrepreneurship is transforming U.S. health care, „Center for Effective Public Management” 
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Opracowanie to stanowi próbę przezwyciężenia – w pewnym zakresie – problemów 

towarzyszących badaniom przedsiębiorczości publicznej, zarówno na poziomie konceptualnym, jak 

i metodologicznym oraz formułuje rekomendacje praktyczne i wskazuje kierunki dalszych badań w tym 

inspirującym – zdaniem autora– obszarze badawczym. 

6. Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze 

6.1. Charakterystyka dorobku naukowo badawczego do momentu uzyskania 

stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o 

zarządzaniu 

Po ukończeniu Technikum Energetycznego w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku 

rozpocząłem w październiku 1998 roku jednolite studia magisterskie w Akademii Ekonomicznej im. 

Karola Adamieckiego w Katowicach. W roku akademickim 2001/2002 za szczególne osiągnięcia 

naukowe otrzymałem stypendium naukowe ówczesnego Ministra Edukacji Narodowej, a same zaś 

studia magisterskie ukończyłem w trybie indywidualnym.  

W maju 2002 roku ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Wydziale 

Zarządzania Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (kierunek: Zarządzanie 

i Marketing, specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem). Praca magisterska pt. „Analiza strategiczna 

procesu restrukturyzacji sektora elektroenergetycznego w Polsce” napisana pod kierunkiem prof. zw. dr 

hab. Krystyny Jędralskiej dotyczyła oceny procesów restrukturyzacji polskiego sektora 

elektroenergetycznego oraz zawierała propozycje wykorzystania metod analizy strategicznej w tym 

obszarze na poziomie sektorowym i organizacyjnym. 

We wrześniu 2002 roku rozpocząłem pracę jako asystent w Katedrze Systemów i Metod 

Zarządzania na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. 

Jednocześnie w roku 2003 ukończyłem dwuletnie Studium Pedagogiczne. 

Szczególną inspiracją do dalszych badań naukowych był dla mnie udział w projekcie 

pt. „Kondycja małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych województwa śląskiego w okresie 

przygotowawczym do integracji z Unią Europejską” realizowany przez Katedrę Systemów i Metod 

Zarządzania na zlecenie Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH 

w Eschborn, który był realizowany w latach 2002-2003. Przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora 

byłem autorem bądź współautorem 24 publikacji naukowych. Tematyka publikacji była związana 

z kwestiami konkurencyjności organizacji, zarządzania zasobami ludzkimi, zastosowania informatyki 

w zarządzaniu oraz od roku 2006 zarządzania w ochronie zdrowia. 

Równolegle w latach 2001-2006 współpracowałem jako doradca biznesowy w firmie Doradztwa 

Gospodarczego i Zastosowania Informatyki CONSORG Sp. z o.o. w Katowicach, w której 

uczestniczyłem w realizacji kilkunastu dużych projektów związanych przede wszystkim z wdrażaniem 

rozwiązań controllingowych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych klasy ERP oraz systemów 

Business Intelligence, prowadzeniem projektów związanych z formułowaniem i wdrażaniem programów 

naprawczych i rozwojowych oraz pozyskiwaniem funduszy unijnych. 

Wynikiem zainteresowań obszarem konkurencyjności przedsiębiorstw oraz działalności w sektorze 

elektroenergetycznym było podjęcie prac nad rozprawą doktorską. Na podstawie przeprowadzonej 

rozprawy doktorskiej pt. „Konkurencyjność przedsiębiorstw polskiego sektora wytwórców energii 
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elektrycznej” oraz po złożeniu wymaganych egzaminów uzyskałem stopień  doktora nauk 

ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, nadany uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Akademii 

Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego z dnia 25 października 2007 r. Promotorem w przewodzie 

doktorskim była prof. UE dr hab. Teresa Kraśnicka. 

 

6.2. Charakterystyka dorobku naukowego po uzyskaniu stopnia naukowego 

doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu 

 Zainteresowanie tematyką zarządzania w sektorze publicznym została przeze mnie już 

zaakcentowane w publikacjach w okresie przed obroną pracy doktorskiej w 2006 i 2007 roku. Następnie 

w roku 2008 wróciłem do tej tematyki prezentując problematykę rozwoju publicznych jednostek ochrony 

zdrowia21 oraz możliwości zastosowania metod zarządzania charakterystycznych dla sektora 

prywatnego w jednostkach sektora publicznego22  wraz z możliwością wdrożenia innowacji 

zarządczych23.  

 Z kolei prowadzone w II połowie 2008 roku badania we współpracy ze Śląską Izbą Lekarską 

badania na temat statusu społeczno-zawodowego lekarza oraz zastosowania wybranych metod 

zarządzania w jednostkach ochrony zdrowia, nad którymi prowadziłem opiekę merytoryczną jako 

opiekun Koła Naukowego Zarządzania „Menedżer”24 pozwoliły na sformułowanie między innymi 

wniosków w zakresie organizacji pracy w jednostkach ochrony zdrowia 25 oraz wskazać na kierunki 

doskonalenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi26. Tematyka zarządzania zasobami ludzkim w 

jednostkach ochrony zdrowia była następnie przeze mnie kontynuowana w rozważaniach teoretycznych 

na temat controllingu personalnego27, co w konsekwencji znalazło również swoje odzwierciedlenie w 

kierowanym przeze mnie projektem zespołowym w roku 2015 pt. „Innowacyjność w zarządzaniu 

zasobami ludzkimi w jednostkach ochrony zdrowia”, w wyniku którego wspólnie z W. Głodem i T. 

                                                           
21 Głód, G., 2008. Problemy rozwoju jednostek sektora publicznego na przykładzie służby zdrowia. Studia i Prace 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym (pod red. 
Adama Stabryły); Tom 1, s. Kraków, s. 350-356. 
22 Głód, G., 2008. Problemy rozwoju jednostek sektora publicznego na przykładzie służby zdrowia. Studia i Prace 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym (pod red. 
Adama Stabryły); Tom 1, s. Kraków, s. 350-356. 
23 Głód, G., Głód, W. 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). Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice, s. 269-275. 
24 Głód, G., Mularczyk, P., Ostrowski, P. 2009. Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach ochrony 
zdrowia – wyniki badań. W: Zarządzanie wiedzą a inne koncepcje zarządzania. Problemy integracji ( praca zbiorowa pod red. 
Edyty Tabaszewskiej). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, s. 43-50. 
25 Głód, G. 2010. Aspekty teoretyczno-praktyczne organizacji pracy w jednostkach ochrony zdrowia w Polsce. W: Człowiek, 
praca, organizacja : wymiary socjologicze, psychologiczne i zarządcze  (red. Felicjan Bylok, Aleksandra Czarnecka, Anna 
Słocińska); Monografie; nr 184. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2010, s. 127-132. 
26 Głód, G., Kraśnicka, T. 2009. Kierunki zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi w jednostkach ochrony zdrowia. W: 
Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji (red. nauk. Arkadiusz Potocki). 
Wydawnictwo Difin, Warszawa, s. 546-555. 
27 Głód, G. 2011. Necessary conditions for personnel controlling in healthcare units. Journal of Economics and Management, 
vol. 7 (2011), s. 51-61. 
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Ingramem wskazaliśmy na możliwe rozwiązania w tym zakresie28. W ramach wyników prac 

zaprezentowałem również wyniki badań w obszarze controllingu personalnego29. 

Jednocześnie należy nadmienić, że tematyka zastosowania controllingu w warunkach sektora ochrony 

zdrowia pojawiała się w publikacjach prezentowanych wspólnie z W. Głodem30 z uwzględnieniem 

proponowanych zmian w systemach motywacyjnych31, podejściem procesowym w rachunku kosztów32 

oraz różnic pomiędzy jednostkami prywatnymi a publicznymi. Dodatkowo w 2013 roku dokonałem 

analizy zastosowania standardów kontroli zarządczej w publicznych jednostkach ochrony zdrowia33. 

Wspólnie z T. Ingramem  zajmowałem się również problematyką przedsiębiorczych  zachowań 

w jednostkach ochrony zdrowia prowadząc w tym zakresie badania jakościowe udokumentowane 

publikacją w materiałach konferencyjnych Institute for Small Business and Entrepreneurship34.  

 Następnie w 2009 roku w ramach projektu badań własnych pt. „Zarządzanie zmianą 

w jednostkach służby zdrowia w Polsce” zwróciłem uwagę na kontekst restrukturyzacji35 i zarządzania 

zmianą w sektorze ochrony zdrowia36 bazując na wcześniej zdobytych doświadczeniach w sektorze 

elektroenergetycznym37 oraz prezentowałem kluczowe aspekty tego procesu wraz z charakterystyką 

możliwych rozwiązań38. Podsumowanie rozważań z tego obszaru zawarłem w publikacji książkowej 

o charakterze naukowo-dydaktycznym pt. „Zarządzanie zmianą w jednostce ochrony zdrowia”39. 

Równolegle uczestniczyłem w nurcie badań prowadzonych w ramach Katedry Przedsiębiorczości 

i Zarządzania Innowacyjnego, które w pierwszej kolejności dotyczyły tematyki przedsiębiorczości 

                                                           
28 Głód, G., Głód, W., Ingram, T. 2015. Nowatorskie rozwiązania w obszarze ZZL w jednostkach ochrony zdrowia – analiza 
przypadków. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej (nr 1941). Organizacja i Zarządzanie, Zeszyt 83 (red. nauk. Jan Brzóska 
i Jan Pyka), Nowoczesność przemysłu i usług, s. 177-185. 
29 Głód, G. 2015.Personnel controlling in healthcare entities – empirical research results. W: Proceedings of MAC-EMM 2015 
in Prague (eds. Jiri Vopava, Vladimir Douda, Radek Kratochvil, Mario Konecki). MAC Prague consulting, s. 256-263. 
30 Głód, G., Głód, W. 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, s. 99-107. 
31 Głód, G., Głód, W. 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, s. 81-91. 
32 Głód, G., Głód, W. 2010. Podejście procesowe w zarządzaniu kosztami jednostki ochrony zdrowia. W: Innowacje w 
zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego. Teoria i praktyka (praca zbiorowa pod red. Henryka 
Bienioka i Teresy Kraśnickiej). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice, s. 466-473. 
33 Głód, G. 2013. Ocena realizacji standardów kontroli zarządczej w publicznych jednostkach ochrony zdrowia. W: Ryzyko w 
zarządzaniu strategicznym: aspekty podmiotowe i przedmiotowe (red. nauk. Elżbieta Urbanowska-Sojkin, Paweł 
Bartkowiak). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań, s. 412-426. 
34 Głód, G., Ingram, T. 2012. Entrepreneurial behaviors in the public sector in Poland: Case study research results. Artykuł 
wygłoszony na Institute for Small Business and Entrepreneurship Conference, Dublin, 7-8 listopada; Nośnik CD, ISBN 978-
1-900862-24-0. 
35 Głód, G. 2010. Restrukturyzacja w jednostkach ochrony zdrowia : wybrane problemy. W: Ekonomia jako obszar badań 
naukowych - trendy, perspektywy rozwoju (praca zbiorowa pod red. nauk. Barbary Kos). Prace Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego, Katowice, s. 63-77. 
36 Głód, G., 2012. Przedsiębiorczość publiczna w kontekście zarządzania zmianą w jednostkach ochrony zdrowia. W: 
Determinanty potencjału rozwoju organizacji (pod red. Adama Stabryły i Krzysztofa Woźniaka). Wydawnictwo Mfiles.pl, 
Kraków, s. 111-120. 
37 Głód, G. 2011. Restrukturyzacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe 
Wydziałowe nr 90; Transformacja gospodarki – poziom krajowy i międzynarodowy  (red. nauk. Barbara Kos), s. 69-80. 
38 Głód, G. 2010. Budżetowanie w procesie zarządzania zmianą w jednostce ochrony zdrowia. Zeszyty Naukowe Wyższej 
Szkoły Bankowej w Poznaniu; Budżetowanie jednostek działalności gospodarczej w teorii i praktyce (red. nauk. Wiktor 
Krawczyk, Jarosław Mielcarek), nr 28, s. 161-166. 
39 Głód, G. 2011. Zarządzanie zmianą w jednostce ochrony zdrowia. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, 
ss. 132. 
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międzynarodowej40. W projekcie badań statutowych pt. „Przedsiębiorczość międzynarodowa i modele 

internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” brałem udział również w realizacji badań 

empirycznych41.  

Wzmocnieniem moich zainteresowań dotyczących przedsiębiorczości publicznej były badania statutowe 

katedry pt. „Przedsiębiorczość w sektorze publicznym”, w ramach których zajmowałem się pilotażowo 

tematyką zarządzania przedsiębiorczego w ochronie zdrowia42 oraz przeprowadziłem sondażowe 

badania w publicznych szpitalach43. W tym kontekście prowadziłem również rozważania dotyczące 

wpływu orientacji przedsiębiorczej na efektywność zarządzania44. 

Następnie brałem udział w latach 2011-2013 w realizacji projektu badań statutowych pt. „Innowacyjność  

przedsiębiorstw – koncepcje, uwarunkowania i pomiar”45, w trakcie których analizowałem wpływ modeli 

innowacji na poziom innowacyjności MŚP 46 oraz wpływ innowacji na konkurencyjność przedsiębiorstw 

województwa śląskiego47. Następnie w latach 2014-2015 uczestniczyłem w projekcie badań 

statutowych pt. „Zachowania innowacyjne pracowników MŚP”48. 

Swoje doświadczenia w zakresie prowadzenia projektów konsultingowych49 wykorzystane w praktyce 

przedstawiałem w formie studiów przypadków nawiązując do współpracy prowadzonej z Wojewódzkim 

Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach w zakresie wdrażania zintegrowanego systemu 

informatycznego50 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań klasy Business Intelligence51. 

Rozważania w tym zakresie uogólniłem w zakresie jednostek ochrony zdrowia w Polsce52. 

                                                           
40 Głód, G., Kraśnicka, T. 2008. Wybrane modele i koncepcje przedsiębiorczości międzynarodowej oraz jej uwarunkowania. 
W: Przedsiębiorczość międzynarodowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne (praca zbiorowa pod red. Teresy Kraśnickiej). 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice, s. 39-65. 
41 Głód, G., Głód, W., Kraśnicka, T. 2010. Problemy metodologiczne i wyniki badań wybranych aspektów przedsiębiorczości 
internacjonalizacji MSP. W: Przedsiębiorczość międzynarodowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne (praca zbiorowa pod red. 
Teresy Kraśnickiej). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice, s. 66-90. 
42 Głód, G. 2011. Przedsiębiorczość publiczna w sektorze ochrony zdrowia. W: Przedsiębiorczość w sektorze publicznym. 
Wybrane zagadnienia i wyniki badań (praca zbiorowa pod red. Teresy Kraśnickiej).   Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego, Katowice, s. 107-119 
43 Głód, G. 2011. Zarządzanie przedsiębiorcze w jednostkach ochrony zdrowia – na przykładzie szpitali. W: 
Przedsiębiorczość w sektorze publicznym. Wybrane zagadnienia i wyniki badań (praca zbiorowa pod red. Teresy 
Kraśnickiej).   Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, s. 40-60. 
44 Głód, G., Wronka, W. 2011. Wpływ orientacji przedsiębiorczej na efektywność zarządzania w jednostkach ochrony 
zdrowia. Problemy Zarządzania, vol.9, nr 3 (33), s. 181-193. 
45 Kraśnicka, T., Ingram, T. (red.). 2014. Innowacyjność przedsiębiorstw – koncepcje, uwarunkowania i pomiar. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, ss. 240, współautorzy: G. Głód, W. Głód, T. Ingram, T. 
Kraśnicka, Z. Mikolas, M. Wronka. 
46 Głód, G., Kraśnicka, T. 2012. Modele innowacji a poziom innowacyjności MŚP. W: Zarządzanie w regionie: teoria i 
praktyka (red. nauk. Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska). Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 53-
67. 
47 Głód, G., Kraśnicka, T. 2014. Innowacje a konkurencyjność przedsiębiorstw województwa śląskiego. W: Studia 
Ekonomiczne nr 187. Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych (red. nauk. Barbara 
Kos). Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s. 204-219. 
48 Głód, G., Kraśnicka, T. 2015. Zachowania innowacyjne pracowników w MŚP – wyniki badań. Studia Ekonomiczne nr 212. 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, s. 35-51. 
49 Głód, G., 2009. Wybrane aspekty zarządzania projektem konsultingowym. W: Konsulting : uwarunkowania i perspektywy 
rozwoju w Polsce (red. nauk. Marek Ćwiklicki, Marek Jabłoński). Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków, s. 28-34. 
50 Głód, G., Haberko, R.  2011. Zastosowanie zintegrowanego systemu informatycznego w jednostce ratownictwa 
medycznego na przykładzie Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. W: IT w służbie efektywnego państwa. 
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia. Monografie i Opracowania nr 586 (red. nauk. Jan 
Goliński, Andrzej Kobyliński, Andrzej Sobczak). Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, s. 153-165. 
51 Głód, G. 2014. Zastosowanie systemu klasy Business Intelligence w jednostce ratownictwa medycznego-studium 
przypadku. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, nr 35, s. 91-103 
52 Głód, G., Jasłowski, J. 2013. Zastosowanie narzędzi klasy Business Intelligence w zakładach opieki zdrowotnej - 
wyzwania i bariery. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, nr 29, s. 583-594. 
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Z kolei współpraca z firmą Tenneco Automotive Sp. z o.o. zaowocowała możliwością zaprezentowania 

studium przypadku w zakresie zastosowania nowoczesnych metod zarządzania produkcją53, w tym 

zwłaszcza z zakresu lean managementu54. 

Kontynuacja badań w zakresie przedsiębiorczości publicznej nastąpiła w latach 2011-2012 w ramach 

realizacji projektu badań własnych pt. „Przedsiębiorczość i zarządzanie zmianą w jednostkach sektora 

publicznego”. W ramach projektu opracowałem koncepcję teoretyczną w podejmowanej tematyce oraz 

przeprowadziłem badania empiryczne wśród publicznych jednostek ochrony zdrowia w województwie 

śląskim55, które wskazały również na uwarunkowania innowacyjności w tych podmiotach56. We 

wcześniej publikowanym artykule wskazywałem także na rolę proinnowacyjnej struktury organizacyjnej 

w organizacjach57. 

Podsumowaniem moich prac badawczych związanych z przedsiębiorczością publiczną z 

uwzględnieniem jednostek ochrony zdrowia była realizacja w latach 2012-2016 grantu badawczego z 

Narodowego Centrum Nauki. W ramach prac projektowych zaprezentowałem koncepcję 

przedsiębiorczości publicznej58 oraz zidentyfikowałem jej determinanty59 oraz określiłem 

uwarunkowania jej rozwoju60 wraz z metodyką jej pomiaru61. 

Nurt badań, który rozpocząłem na etapie przygotowań rozprawy doktorskiej w zakresie badań 

konkurencyjności przedsiębiorstwa, kontynuowałem przez kolejne lata pracy naukowej.  

W ramach realizacji grantu rektorskiego pt. „Przywództwo a konkurencyjność organizacji 

przedsiębiorczych” jako członek zespołu badawczego mogłem wykorzystać swoje doświadczenia 

w zakresie badań nad konkurencyjnością przedsiębiorstwa62 w kierunku metodologii badań w aspekcie 

jakości przywództwa63 oraz analizowałem wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w tym 

                                                           
53 Głód, G., Pawlak, G. 2011. Zastosowanie nowoczesnych metod zarządzania produkcją na przykładzie firmy Tenneco 
Automotive Polska sp. z o.o. W: Nowoczesność przemysłu i usług : koncepcje, metody i narzędzia współczesnego 
zarządzania (praca zbiorowa pod red. Jana Pyki). TNOiK, Katowice, s. 315-328. 
54 Głód, G., Kraśnicka, T., Pawlak, G. 2014. Ewolucja koncepcji Lean Management i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach. 
Marketing i Rynek, nr 5 (CD), s. 442-449. 
55 Głód, G. 2013. Entrepreneurship in the polish health sector. W: Aktualne problemy podnikovej sfery (praca zbiorowa pod 
red. Stefana Majtana). Vydavelstvo EKONOM, Bratislava, s. 144-152. 
56 Głód, G., Głód, W. 2014. Uwarunkowania innowacyjności w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia. W: 
Studia Ekonomiczne Nr 183; Innowacyjność współczesnych organizacji. Cz. 1, Koncepcje i modele  (red. nauk. Henryk 
Bieniok). Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s. 74-85. 
57 Głód, G., Hładoń, W. 2010. Kształtowanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej. W: Innowacje w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego. Teoria i praktyka (praca zbiorowa pod red. Henryka Bienioka i 
Teresy Kraśnickiej). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice, s. 199-208. 
58 Głód, G. 2013. Uwarunkowania pomiaru przedsiębiorczości w jednostkach sektora publicznego. W: Nowoczesność 
przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań (praca zbiorowa pod red. Jana Brzóski i Jana Pyki). TNOiK, 
Katowice, s. 483-490. 
59 Głód, G. 2015. Determinants of entrepreneurship development in the public health care units in Poland. W: Aktualne 
problemy podnikovej sfery (praca zbiorowa pod red. Stefana Majtana). Vydavelstvo EKONOM, Bratislava, s. 122-131. 
60 Głód, G. 2015.  Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w jednostkach sektora publicznego. Marketing i Rynek, nr 9, 
s. 132-142. 
61 Głód, G. 2015. Measurement of Public Entrepreneurship in the Polish Health Sector. W: Managing intellectual capital and 
innovation for sustainable and inclusive society : proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference, 27–
29 May 2015, Bari, Italy (eds. Valerij Dermol, Alex Trunk, Goran Daković and Marko Smrkolj). ToKnowPress,  Bangkok; 
Celje; Lublin, s. 665-673. 
62 Głód, G. 2010. Konkurencyjność i budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W: Przywództwo a 
konkurencyjność organizacji przedsiębiorczych (praca zbiorowa pod red. Teresy Kraśnickiej). Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice (bez podrozdziału 3.4.), s. 61-73. 
63 Głód, G., Kraśnicka, T., Kozłowski, R. 2010. Założenia teoretyczno-metodologiczne badań empirycznych przywództwa 
oraz jego związków z przedsiębiorczością i konkurencyjnością organizacji. W: Przywództwo a konkurencyjność organizacji 
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obszarze64, w tym również z eksponowaniem roli przywództwa strategicznego65 i orientacji 

przedsiębiorczej66. 

Prowadzone przeze mnie wcześniej badania w tym zakresie w sektorze elektroenergetycznym67 oraz 

nawiązana w tym zakresie współpraca z O. Flakiem pozwoliła na rozwinięcie koncepcji badań 

w obszarze konkurencyjności przedsiębiorstw w postaci zintegrowanego modelu konkurencyjności 

przedsiębiorstwa68 oraz kompleksowej prezentacji autorskiej koncepcji badań69. W 2012 roku 

rozpoczęliśmy promowanie takiego ujęcia badań w gremiach międzynarodowych70, co w konsekwencji 

doprowadziło do powstania konsorcjum badawczego oraz określenia planu badań w tym zakresie71. 

Publikacja książki pt. „Konkurencyjni przetrwają: o przedsiębiorstwie, metodach badania 

konkurencyjności i twoich szansach na sukces rynkowy”72 oraz stworzenie portalu internetowego www. 

konkurencyjniprzetrwaja.pl73 pozwoliło od 2012 roku prowadzić cykliczne coroczne badania w tym 

obszarze74 oraz empirycznie zweryfikować przyjęty modelu badawczy w wyniku badań prowadzonych w 

Polsce w roku 201375 oraz w roku 2014 dzięki badaniom prowadzonym w Polsce76 oraz w Czechach i 

na Słowacji77. W roku 2015 stosowaną koncepcję badań zaprezentowaliśmy na 11th International 

Strategic Management Conference w Wiedniu78. 

                                                                                                                                                                                     
przedsiębiorczych (praca zbiorowa pod red. Teresy Kraśnickiej). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola 
Adamieckiego, Katowice, s. 81-90. 
64 Głód, G., Kraśnicka, T. 2010. Wyniki badań ankietowych przywództwa strategicznego w polskich przedsiębiorstwach. W: 
Przywództwo a konkurencyjność organizacji przedsiębiorczych (praca zbiorowa pod red. Teresy Kraśnickiej). Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice, s. 91-115. 
65 Głód, G., Kraśnicka, T. 2010. Przywództwo strategiczne a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Studia i Prace Kolegium 
Zarządzania i Finansów, nr 101, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 137-146. 
66 Głód, G., Kraśnicka, T. 2010. Wpływ orientacji przedsiębiorczej na konkurencyjność przedsiębiorstwa.  W: Podnikanie a 
konkurencieschopnosť firiem. Vydavelstvo EKONOM, Bratislava, s. 189-198. 
67 Głód, G. 2008. Badania konkurencyjności przedsiębiorstw polskiego sektora wytwórców energii elektrycznej. W: 
Zarządzanie: współczesne problemy badawcze: III Forum AE Katowice (red. nauk. Andrzej Bajdak, Wojciech Czakon). 
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Centrum Badań i Ekspertyz, s. 86-99. 
68 Głód, G., Flak, O. 2009. Zintegrowany model konkurencyjności przedsiębiorstwa. W: Konkurencyjność jako determinanta 
rozwoju przedsiębiorstwa (praca zbiorowa pod red. Stefana Lachiewicza i Marka Matejuna) – Monografie Politechniki 
Łódzkiej. Wydawnictwo  Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 58-65. 
69 Głód, G., Flak, O. 2009. Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Cz. 1, Pojęcia, definicje, modele. Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice, ss. 108. 
70 Głód, G., Flak, O. 2012. Idea of the company competitiveness barometer based on the competitiveness integrated model. 
W: Aktualne problemy podnikovej sfery (praca zbiorowa pod red. Stefana Majtana). Vydavelstvo EKONOM, Bratislava, s. 
111-117. 
71 Głód, G., Flak, O. 2014. Concept Research of the Competitiveness of Enterprises in Selected Countries in the European 
Union. W: Aktualne problemy podnikovej sfery (praca zbiorowa pod red. Stefana Majtana). Vydavelstvo EKONOM, 
Bratislava, s. 86-92. 
72 Głód, G., Flak, O. 2012. Konkurencyjni przetrwają: o przedsiębiorstwie, metodach badania konkurencyjności i twoich 
szansach na sukces rynkowy. Wydawnictwo Difin, Warszawa, ss. 373. 
73 Głód, G., Flak, O. 2014. Koncepcja i przykład metody badania konkurencyjności przedsiębiorstw. W: Studia Ekonomiczne 
nr 187. Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych (red. nauk. Barbara Kos). Uniwersytet 
Ekonomiczny, Katowice, s. 87-100. 
74 Głód, G., Flak, O. 2014. Barometr konkurencyjności przedsiębiorstw: wyniki badań empirycznych. Przegląd Organizacji, nr 
1, s. 12-17. 
75 Głód, G., Flak, O. 2014. Weryfikacja zintegrowanego modelu konkurencyjności przedsiębiorstwa : wyniki badań 
empirycznych. Przegląd Organizacji, nr 10, s. 4-10. 
76 Głód, G., Flak, O. 2015. Features of Polish Companies. Results of the Company Competitiveness Barometer 2014. 
Oeconomia Copernicana, vol. 6, issue 3, s. 117-135. 
77 Głód, G., Flak, O. 2015. Results of the company competitiveness Barometr 2014 in Poland, Slovakia and the Czech 
Republic. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, vol. 42, no 2, s. 111-135. 
78 Głód, G., Flak, O. 2015.Verification of the Relationships between the Elements of an Integrated Model of Competitiveness 
of the Company. Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 207: 11th International Strategic Management Conference 
2015 (ed. Mehtap Özahin), s. 608–631. 
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Bazując na własnych doświadczeniach dydaktycznych oraz nawiązując do badań prowadzonych w roku 

2002 przez prof. UE. Teresą Kraśnicką, postanowiłem po 10 latach powtórzyć badania w zakresie 

przedsiębiorczości akademickiej wśród polskich i czeskich studentów79. W tym obszarze była również 

badana percepcja przedsiębiorczości ankietowanych studentów 80. W tym nurcie w formie studium 

przypadku wspólnie z prof. UE Jackiem Pietruchą zaprezentowałem proces tworzenia kierunku o profilu 

praktycznym Przedsiębiorczość i Finanse, którego byłem inicjatorem i koordynowałem prace 

przygotowawcze81. 

Według bazy Web of Science publikacje, których jestem autorem bądź współautorem posiadają 

4 cytowania. Natomiast według bazy Public or Perish publikacje, których jestem autorem bądź 

współautorem posiadają 53 cytowania,  h-index wynosi 4. Z kolei w bazie BazEkon wykazane są 

24 cytowania moich publikacji, a h-index wynosi 3. 

Za działalność naukową otrzymałem: 

 w 2008 roku  zespołową nagrodę drugiego stopnia Rektora Akademii Ekonomicznej im. Karola 

Adamieckiego w Katowicach za rozwój naukowy, w tym w szczególności za obronę pracy 

doktorskiej; 

 w 2009 roku indywidualną nagrodę trzeciego stopnia Rektora Akademii Ekonomicznej im. 

Karola Adamieckiego w Katowicach za publikacje naukowe, w tym za współautorstwo książek 

pt. „Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym” oraz „Przedsiębiorczość 

międzynarodowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne"; 

 w 2013 roku indywidualną nagrodę trzeciego stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach za osiągnięcia naukowe uzyskane w 2012 roku. 

 

6.3. Charakterystyka współpracy międzynarodowej po uzyskaniu stopnia doktora 

nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu 

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu byłem członkiem 

międzynarodowych organizacji: Institute for Small Business and Entrepreneurship (ISBE - 2012-2013); 

European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM – 2015-2016). 

Artykuły naukowe prezentowałem na dziewięciu międzynarodowych konferencjach naukowych 

poza granicami Polski: 

1) 8th International Conference Strategic Management and  its Supportby Information Systems, 

Ostrawa, Czechy 2009, artykuł: Głód, G., Flak, O. 2009. The Managerial Tools in a Commercial 

and a Public Sector. An Example of Benchmarking Method. 

                                                           
79 Głód, G., Kraśnicka, T.,  Ludvik, L., Peterkova, J. 2014. Uwarunkowania intencji przedsiębiorczych studentów uczelni 
ekonomicznych Polski i Czech. Przedsiębiorczość - Edukacja, vol. 10, s. 316-332. 
80 Głód, G., Kraśnicka, T.,  Ludvik, L., Peterkova, J. 2013. Perception of Economically Oriented Students' Entrepreneurship in 
Poland and Czech Republic. W: 3rd International Conference on Social Sciences and Society (ICSSS 2013) : December 27-
28, 2013, Jeju Island, Korea / ed. by Garry Lee. - [USA] : [Information Engineering Research Institute]; (Advances in 
Education Research ; vol. 32), s. 105-110; Głód, G., Kraśnicka, T., 2013. Percepcja przedsiębiorczości studentów uczelni 
ekonomicznych Polski i Czech. W: Przedsiębiorczość. Szanse i wyzwania (red. nauk. Helena Kościelniak). Sekcja 
Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 88-101. 
81 Głód, G., Pietrucha, J. 2015. Praktyczny profil studiów na kierunku Przedsiębiorczość i Finanse - pierwsze doświadczenia i 
nowe wyzwania. W: Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie (praca zbiorowa pod red. Krystyny Jędralskiej i 
Jolanty Bernais). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, s. 205-214. 
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2) Institute for Small Business and Entrepreneurship Conference – ISBE, Dublin, Irlandia2012, 

artykuł: Ingram, T., Głód G. 2012. Entrepreneurial behaviors in the public sector in Poland: 

Case study research results. 

3) Aktualne problemy podnikovej sfery, Bratysława, Słowacja 2013, artykuł: Głód, G. 2013. 

Entrepreneurship in the polish health sector. 

4) Aktualne problemy podnikovej sfery, Bratysława, Słowacja 2014, artykuł: Głód, G., Flak, O. 

2014. Entrepreneurship in the polish health sector. Concept Research of the Competitiveness 

of Enterprises in Selected Countries in the European Union. 

5) MakeLearn and TIIM Joint International Conference, Bari, Włochy, 2015, artykuł: Głód, G. 2015. 

Measurement of public entrepreneurship in the polish health sector 

6) Aktualne problemy podnikovej sfery, Bratysława, Słowacja 2015, artykuł: Głód, G. 2015. 

Determinants of entrepreneurship development in the public health care units in poland.  

7) 11th International Strategic Management Conference, Wiedeń, Austria 2015, artykuł: Głód, G., 

Flak, O. 2015. Verification of the relationships between the elements of an integrated model of 

competitiveness of the company. 

8) 17 th  EBES Conference, Wenecja, Włochy, 2015, artykuł: Głód, G. 2015. The Possibility of 

Development of Entrepreneurship in Terms of Public Health Care Units. 

9) RENT XXIX - Research In Entrepreneurship And Small Business, Zagrzeb, Chorwacja, 

2015,artykuł: Głód,G. Public Entrepreneurshi P Health Units In Poland. 

Z kolei w ramach 4 konferencji zagranicznych były publikowane moje artykuły: 

1) MAC-EMM Conference in Prague, 2015, Praga, Czechy 2015, artykuł: Głód, G. 2015., 

artykuł: Głód, G.: Personnel controlling in healthcare entities – empirical research results. 

2) 3rd International Conference on Social Sciences and Society, Jeju Island, Korea Płd., 2013, 

artykuł: Głód, G., Kraśnicka, T.,  Ludvik, L., Peterkova, J. 2013. Perception of Economically 

Oriented Students' Entrepreneurship in Poland and Czech Republic. 

3) Aktualne problemy podnikovej sfery, Bratysława, Słowacja 2012, artykuł: Głód, G., Flak, O. 

2012. Idea of the company competitiveness barometer based on the competitiveness integrated 

model. 

4) Podnikanie A Konkurencieschopnosť Firiem, Bratysława, Słowacja 2010, artykuł: Głód, G., 

Kraśnicka, T. 2010. Wpływ orientacji przedsiębiorczej na konkurencyjność przedsiębiorstwa. 

W ramach współpracy w międzynarodowych gremiach naukowych wykonywałem recenzje artykułów 

zgłoszonych na konferencje: European Academy of Management (2015 – 5 recenzji, 2016 – 1 recenzja) 

oraz MakeLearn Conference (2015 – 5 recenzji). Łącznie, w ramach konferencji naukowych wykonałem 

11 recenzji artykułów. 

W trakcie konferencji MakeLearn w 2015 roku pełniłem funkcję przewodniczącego sesji naukowej 

dotyczącej innowacyjności organizacji. 

Od 2013 roku we współpracy z uczelniami z Czech (Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, Vysoká škola 

podnikání w Ostrawie), Słowacji (Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie), Hiszpanii (Uniwersytet 

w Salamance) i Finlandii (Uniwersytet Laurea) prowadzimy wspólnie z O.Flakiem badania 

międzynarodowe w zakresie konkurencyjności przedsiębiorstw. Szczegółowe informacje w tym zakresie 

prezentowane są na portalu competitiveness.sensorium24.com. 
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W nawiązaniu do wskazanego projektu badawczego w listopadzie 2014 roku prowadziłem warsztaty dla 

studentów, naukowców i przedsiębiorców Barometr-24-barometr-konkurenceschopnosti-podniku 

w Vysoká škola podnikání w Ostrawie (Czechy) w wymiarze 8 h.  

W roku 2012 wchodziłem w skład zespołu badawczego i koordynowałem projekt w zakresie 

badań intencji przedsiębiorczych polskich i czeskich studentów. Badania zostały przeprowadzone wśród 

studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (według miejsc studiowania: Katowice, Rybnik, 

Bielsko-Biała) oraz w dwóch uczelniach czeskich (VSB Technická univerzita w Ostrawie i Vysoká škola 

podnikání w Ostrawie). 

W latach 2012-2014 pełniłem funkcję jurora w ogólnoświatowym konkursie dla uczniów szkół 

średnich w zakresie przedsiębiorczości:  Global Enterprise Challenge  organizowanego przez ABW 

Enterprise Education z Australii. 

 W 2014 roku zostałem powołany do Rady Naukowej Vysoká škola podnikání (Czechy), 

a następnie po procesach konsolidacyjnych kilku uczelni czeskich zostałem powołany w 2015 roku do 

Rady Naukowej Vysoká škola podnikání a práva w Pradze (Czechy). 

W latach 2013-2016 w ramach corocznie organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny 

w Bratysławie (Słowacja) międzynarodowej konferencji naukowej „Aktuálne problémy podnikovej sféry” 

jestem członkiem Komitetu Naukowego tejże konferencji. 

 

6.4. Charakterystyka działalności dydaktycznej 

W sferze dydaktycznej w latach 2007-2016 prowadziłem zajęcia ze studentami studiów I i II 

stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym z następujących przedmiotów: Podstawy zarządzania, 

Analiza ekonomiczna, Zarządzania strategiczne, Controlling, Controlling personalny i koszty pracy, 

Metody zarządzania, Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem, Nowoczesne instrumenty 

zarządzania, Metody i techniki pracy menedżera, Prowadzenie szkoleń pracowniczych, Kształtowanie 

zachowań przedsiębiorczych, Restrukturyzacja w jednostkach ochrony zdrowia, Zarządzanie jakością 

w jednostkach ochrony zdrowia, Kontraktowanie świadczeń medycznych, Kierowanie zespołem, 

Metodyka biznesplanu i wniosków unijnych, Kształtowanie umiejętności analityka i doradcy 

biznesowego. 

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych wypromowałem 70 dyplomantów i 90 

magistrantów oraz wykonałem ponad 100 recenzji prac dyplomowych.  

Od maja 2013 roku jestem również promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim mgr 

Magdaleny Kóski-Simon (promotor: prof. UE dr hab. Teresa Kraśnicka). 

W okresie kwiecień 2010 do września 2014 byłem zatrudniony jako adiunkt w Śląskiej Wyższej Szkole 

Informatyczno-Medycznej w Chorzowie, gdzie realizowałem przedmioty związane z ekonomiką 

i zarządzaniem w ochronie zdrowia na kierunku studiów I stopnia: Zdrowie publiczne. 

Od 2006 roku jestem opiekunem naukowym Koła Naukowego Zarządzania „Menedżer” 

działającego przy Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego. Członkowie koła pod moją 

opieką merytoryczną prezentowali referaty na 11 konferencjach naukowych adresowanych do 

przedstawicieli kół naukowych i młodych pracowników nauki, a 9 artykułów zostało opublikowanych 

w recenzowanych materiałach konferencyjnych. W 2014 roku członkinie Koła wygrały konkurs na 

najlepszy referat na VII Studenckim Sympozjum Naukowe „Wrocławskie Dni Zdrowia Publicznego” 

prezentując wyniki badań pt. „Brzmi nieźle – marketing szeptany”. 
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W II połowie 2008 roku Koło we współpracy ze Śląską Izbą Lekarską przeprowadziło badania ankietowe 

wśród 194 lekarzy w ramach projektu dotyczącego statusu społeczno-zawodowego lekarza 

w województwie śląskim oraz oceny zastosowania wybranych metod zarządzania w jednostkach 

ochrony zdrowia. 

Koło było organizatorem wielu szkoleń, warsztatów oraz wizyt studyjnych. Do najbardziej znanych 

można zaliczyć cykle: Innowacyjny Biznes, Akademia Menedżera Ochrony Zdrowia, Akademia 

Controllingu oraz warsztaty dotyczące lean managementu w firmie Tenneco Automotive Sp. z o.o. W 

latach 2008-2011 Koło było organizatorem konkursu Manager Challenge adresowanego do studentów 

uczelni ekonomicznych. W październiku 2014 roku Koło było współorganizatorem wspólnie z firmą Swift 

warsztatów w ramach ogólnopolskiej akcji Design Thinking Week. W grudniu 2014 roku wspólnie z 

Kołem Naukowym Human Resource Development została zorganizowana konferencja „Nowoczesne 

Zarządzanie 2014”. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące działalności Koła Naukowego 

Zarządzania „Menedżer” znajdują się na stronie internetowej www.menedzer.ue.katowice.pl 

W latach 2009-2011 byłem członkiem Rady Programowej oraz realizowałem szkolenia dla 

dyrektorów szpitali publicznych w ramach ogólnopolskiego projektu „Akademia Umiejętności 

Menedżerskich w Ochronie Zdrowia”. Również w tym obszarze w ramach projektów „Proroz” i „Nowe 

Media i Technologie Wiedzy” w programach studiów ekonomicznych - synergia teorii i praktyki, które 

realizowane były przez Uniwersytet Ekonomiczny (2009-2014)  oraz projektu „Profesjonalny menedżer 

placówki medycznej” (2014 rok) realizowanego przez Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego w Zabrzu 

realizowałem zajęcia związane z kształceniem kadr menedżerskich sektora ochrony zdrowia. 

Dodatkowo prowadzę cyklicznie zajęcia w zakresie controllingu na studiach podyplomowych 

adresowanych dla pracowników ochrony zdrowia.  

 W nawiązaniu do realizacji postulatu uczenia się przez całe życie w latach 2010-2015 

prowadziłem kilka wykładów w ramach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego oraz Akademii 

Młodego Ekonomisty. Projekty są realizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach we 

współpracy z Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. W 2011 roku brałem udział 

w pracach jury X edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych.  Natomiast 

w czerwcu 2011 roku prowadziłem wykład dla członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Knurowie. 

Prowadziłem warsztaty w latach 2010-2012 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. 

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

europejskich pt. „Śląski Inkubator Innowacyjnych Menedżerów”.    

W latach akademickich 2009/2010 i 2010/2011 w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach prowadziłem 

szkolenia i konsultacje w zakresie przygotowania biznesplanów w ramach projektu START – program 

promocji przedsiębiorczości w uczelniach wyższych w województwie śląskim realizowany przez 

konsorcjum sześciu uczelni  finansowany ze środków EFS. 

W ramach I Kongresu Rozwoju Edukacji w 2014 roku wygrałem konkurs w zakresie  przeglądu inicjatyw 

akademickich oraz obszarów zastosowania technologii w dydaktyce podczas sesji Famelab prezentując 

rozwiązania dydaktyczne z portalu konkurencyjniprzetrwaja.pl 

Jestem autorem podręcznika dydaktycznego pt. „Zarządzanie strategicznego” (2012; ISBN:978-

83-7246-733-1) współautorem wspólnie z W. Głodem podręcznika dydaktycznego pt. „Wybrane 

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

wspólnie z prof. UE dr hab. Teresą Kraśnicką podręcznika dydaktycznego pt. „Przedsiębiorca i jego 
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firma: od pomysłu do wejścia na rynek” (2012; ISBN: 978-83-7246-789-8) i równocześnie autorem 

dwóch rozdziałów w tej publikacji. 

W 2011 roku zostałem odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za osiągnięcia w działalności 

dydaktycznej. 

 

6.5. Charakterystyka działalności organizacyjnej 

 W kadencji 2012-2016  władz Wydziału Ekonomii pełnię funkcję Prodziekana ds. Studiów 

Niestacjonarnych. Od 2008 roku jestem członkiem Rady Wydziału Ekonomii. W kadencji 2012-2016 

jestem członkiem senackiej komisji Programów Nauczania i Dydaktyki. 

Wykorzystując doświadczenia praktyczne brałem udziałem w tworzeniu kierunku studiów I i II 

stopnia: Finanse i Zarządzania w Ochronie Zdrowia. Z mojej inicjatywy został uruchomiony kierunek 

studiów I i II stopnia o profilu praktycznym: Przedsiębiorczość i Finanse, a przy jego organizacji 

koordynowałem prace o charakterze merytorycznym i organizacyjnym.  W przypadku obu wymienionych 

kierunków jestem członkiem ich Rad Programowych. 

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 przewodniczący 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 przewodniczący 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 członek komitetu organizacyjnego); IV Wydziałowej Konferencji Naukowej – 

Ekonomia 2013 pt. „Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań nauk 

ekonomicznych” (jako członek komitetu organizacyjnego). W latach 2014-2015 byłem członkiem Rady 

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

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

Doświadczenie praktyczne w sferze zarządzania jednostkami ochrony zdrowia zdobyłem 

pracując w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu początkowo jako doradca ekonomiczny, a następnie   

od 2.11. 2006 r.  do 30.09 2008 r. jako kierownik  dział analiz i nadzoru, a następnie  z-ca dyrektora ds. 

ekonomiczno-finansowych. 

Od roku 2008 aktywnie współpracuję jako doradca ekonomiczny z Wojewódzkim Pogotowiem 

Ratunkowym w Katowicach wykonując zadania związane z systemem controllingu strategicznego 

i operacyjnego, który jest realizowany z zastosowaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Od 

2009 roku współpracuję również z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. A. Mielęckiego 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie rachunku kosztów oraz działań 

związanych z zarządzaniem jakością. Brałem udziałem w pracach związanych z przygotowaniem 

jednostki do procesu akredytacyjnego prowadzonego przez Centrum Monitorowania Jakości i pełnię 

funkcję przewodniczącego Zespołu ds. Jakości. Od września 2015 roku pełnię funkcję 

przewodniczącego Rady Nadzorczej Szpitala Św. Józefa sp. z o.o. w Mikołowie. 
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Realizowałem kilkanaście projektów doradczych przede wszystkim w jednostkach ochrony zdrowia, 

wśród których można wymienić: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, 

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr A. Szebesty Sp. z o.o. w Rabce Zdroju, 

Centralny Szpital Kliniczny w Katowicach, OLK Poradnie Specjalistyczne Sp. z o.o. w Sosnowcu, 

SPZZOZ Szpital w Iłży. W IV kwartale 2015 roku kierowałem projektem doradczym realizowanym przez 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego w zakresie analizy funkcjonalnej wskazanych jednostek ochrony zdrowia. 

W latach 2009-2011 byłem członkiem grupy roboczej „e-zdrowie”, która działała w ramach Zespołu ds. 

Wdrażania i Monitoringu Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego.  

W ramach współpracy ze środowiskiem biznesowym realizowanym przez Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach współpracuję i koordynuję wspólne działania z Bytomską Izbą 

Przemysłowo-Handlową. Koordynowałem projekt realizowany na podstawie Strategii Wojewody 

Śląskiego lata 2013-2016 przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

W 2013 roku pełniłem funkcję członka komisji oceniającej wnioski konkursowe składane przez 

naukowców nawiązujących współpracę z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami w ramach 

projektu pt. „Transfer Wiedzy i Praktyki" finansowanego ze środków europejskich, którego 

organizatorem była Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor" Sp. z o.o. oraz Centrum Innowacji i Transferu 

Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W trakcie prac wykonałem 62 recenzje złożonych 

wniosków w ramach czterech naborów konkursowych. 

W projekcie Centrum Ekonomii Społecznej realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w 

Rudzie Śląskiej od października 2009 do grudnia 2010 udzielałem konsultacji związanych z obszarem 

zarządzania finansami podmiotów ekonomii społecznej. 

W ramach IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Nauka- Biznes-

Samorząd” we wrześniu 2014 brałem udział jako uczestnik panelu „Okrągły Stół – Kształcenie 

przedsiębiorców na uczelniach wyższych”. Z kolei podczas V edycji tego Kongresu w październiku 2015 

roku brałem udział w panelu „Jak uzdrowić system ochrony zdrowia?”  

W latach 2013-2016 udzieliłem kilkudziesięciu wypowiedzi telewizyjnych w mediach ogólnopolskich 

regionalnych (TVP Katowice, TVP Regionalna, TVP 1, TVP 2) oraz kilku wywiadów radiowych (Radio 

Katowice). Tematyka wypowiedzi dotyczyła kwestii zarządzania jednostkami ochrony zdrowia oraz 

funkcjonowania sektora ochrony zdrowia. 

W roku 2011 otrzymałem zespołową nagrodę stopnia drugiego Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach za pracę organizacyjną. 

7. Podsumowanie osiągnięć naukowo-badawczych 
 

Podsumowując mój dorobek i osiągnięcia naukowe od momentu uzyskania stopnia doktora do chwili 

obecnej, tj. w okresie 8 lat, na podkreślenie zasługują: 

1. Autorstwo lub współautorstwo 63 publikacji lub fragmentów publikacji; w tym 2 monografii 

(jedna samodzielna, jedna we współautorstwie z dr inż. O. Flakiem); 21 samodzielnych 

opracowań (6 w czasopismach naukowych oraz 15 w materiałach konferencyjnych, zeszytach i 

monografiach), 40 opracowań we współautorstwie (15 w czasopismach naukowych i 25 w 




