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Redakcja:  Dlaczego zdecydował  się  Pan na  ogłoszenie konkursu dla  pracowników "TY NAJLEPIEJ
ZNASZ  SZPITAL"  i  czy  widzi  Pan  sens  ogłaszania  takiego  konkursu,  skoro  pracownicy  nie  są
fachowcami?

Piotr Dytko: Odpowiadając na pytanie Pani Redaktor, „dlaczego zdecydowałem się na ogłoszenie konkursu

dla  pracowników  TY NAJLEPIEJ  ZNASZ SZPITAL i  czy  widzę  sens  ogłaszania  takiego  konkursu,  skoro

pracownicy nie są fachowcami” pragnę podkreślić co następuje.

Otóż przede  wszystkim  to  nie  wiem  dlaczego  Pani  Redaktor  twierdzi,  że  pracownicy  Szpitala  nie  są

fachowcami.  W mojej  ocenie  są  fachowcami  na  tych  odcinkach,  na  których  pracują  -  dotyczy  to  lekarzy,

pielęgniarek i  przedstawicieli  innych grup zawodowych. I  właśnie dlatego zdecydowałem się  na rozpisanie

konkursu, w którym wiedza, którą  mają  pracownicy może być  wykorzystana. Moim zdaniem wykorzystanie

kompetencji pracowników wyrażających troskę o miejsca pracy jest obowiązkiem dyrektora, zarówno w ramach

konkursu, jak i poza nim.

Istotą konkursu jest włączenie wszystkich 534 pracowników Szpitala do zgłoszenia pomysłów na usprawnienia,

optymalizacje  i  oszczędności  możliwych  do  wprowadzenia  w  Szpitalu.  Wobec  niezwykle  trudnej  sytuacji

finansowej Szpitala szeroko przedstawionej w udzielonym przeze mnie wywiadzie: NOWa Gazeta Trzebnicka

Nr 19(963) 5.V – 11.V.2015 „Ponad 28 milionowa dziura finansowa szpitala”, jest dla mnie oczywiste, że w

poszukiwaniu dobrych rozwiązań dla Szpitala należy poszukiwać wszelkich możliwych sposobów. 

Trzeba również pamiętać, że bardzo często osoby pracujące na „swoich odcinkach” w danej organizacji mają

świetne pomysły  na to co można zrobić,  aby usprawnić  czy poprawić  jej  działanie.  Często też  niestety  –

szczególnie w organizacjach dużych, a taką niewątpliwie jest Szpital - pomysły te z wielu powodów nie mogą

się przebić do osób zarządzających. Taki konkurs ma pomóc tę wiedzę wydobyć. Jestem pewien, że dzięki

konkursowi  powstanie  wiele  ciekawych pomysłów,  które  będziemy mogli  wykorzystać  zarówno  w bieżącej

działalności, jak i w Programie Naprawczym Szpitala

Konkurs dodatkowo ma jeszcze jedną funkcję – otóż w zasadach wynagradzania obowiązujących w Szpitalu,

które zastałem obejmując obowiązki dyrektora, brakuje jakichkolwiek elementów motywacyjnych. Ja uważam,

że to bardzo zła sytuacja bo w efektywnym zarządzaniu nikt lepszych zasad niż motywacyjne nie wymyślił. I

choć szybkie zmiany sposobu wynagradzania są bardzo trudne, szczególnie w kontekście finansowej sytuacji

Szpitala,  to  chciałbym,  aby  przynajmniej  w  takich  elementach  jak  konkurs  motywacyjne  elementy  były

widoczne. 


