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Kluczowe kompetencje behawioralne w zarządzaniu projektami informatycznymi w szpitalnictwie
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KLUCZOWE KOMPETENCJE 
BEHAWIORALNE W ZARZĄDZANIU 

PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI 
W SZPITALNICTWIE

Wprowadzenie

Informatyzacja w sektorze ochrony zdrowia odgrywa obecnie kluczową rolę 
w zapewnieniu coraz wyższej jakości usług, przede wszystkim świadczonych w szpi-
talnictwie. Wdrażanie systemów informatycznych w dużych jednostkach ochrony 
zdrowia jest jednakże narażone na niepowodzenie w związku z brakiem zapewnie-
nia podstawowych kluczowych czynników sukcesu wdrożenia. W wielu przypad-
kach wynika to z problemów niedopasowania zespołów wdrożeniowych do potrzeb 
złożonego projektu informatycznego, często w zakresie kompetencji behawioralnych 
członków zespołu projektowego. Dotychczasowe badania pozwalają na stwierdzenie, 
iż aspekt zarządzania projektem informatycznym, a także sam projekt informatyczny 
zostały zdefiniowane w literaturze. Niemniej obszar realizacji projektów informa-
tycznych i ich wdrożeń w podmiotach leczniczych stwarzają podstawę do dogłęb-
nych badań. W artykule podjęto próbę określenia roli czynników behawioralnych 
w zarządzaniu projektami informatycznymi w jednostkach ochrony zdrowia. Naj-
częściej w zarządzaniu projektami wśród kluczowych czynników behawioralnych 
wymienia się kompetencje behawioralne dotyczące oczekiwanych postaw i zacho-
wań kierownika projektu. Obejmują one m.in.: kompetencje interpersonalne kierow-
nika projektu oraz czynniki wynikające z wewnętrznego i zewnętrznego środowiska 
projektowego, a także znajomość standardów zarządzania projektami, umiejętność 
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motywowania członków zespołu, właściwą komunikację, dobrą organizację czasu 
czy umiejętność budowania zespołu projektowego. Jednakże w realizacji projektu 
informatycznego biorą udział również inni członkowie zespołu projektowego oraz 
pozostali interesariusze. Określenie najczęściej pożądanych kompetencji zarówno 
kierownika, jak i członków zespołu projektowego we wdrażaniu systemów infor-
matycznych w obszarze ochrony zdrowia stanowi zatem niezwykle ważki i aktualny 
problem badawczy.

1.  Istota projektu i zarządzania projektami 
informatycznymi

Zarządzanie projektami informatycznymi odgrywa coraz istotniejszą rolę w pro-
cesie informatyzacji jednostek ochrony zdrowia. Zgodnie z definicją [13] projekt 
(project) to organizacja tymczasowa, która powołana jest w celu dostarczenia przy-
najmniej jednego produktu biznesowego według uzasadnienia biznesowego. Pro-
jekt to tymczasowe działanie ukierunkowane na osiągnięcie określonego celu, a więc 
wytworzenie unikalnego produktu lub też dostarczenie unikalnej usługi [12, s. 132]. 
Projekt jest nowym przedsięwzięciem, a więc takim, który nie był dotychczas realizo-
wany, w związku z tym wymaga nierutynowego podejścia. Osoby realizujące projekt 
nie mogą bazować na historycznych sposobach radzenia sobie z danym problemem, 
który może wystąpić podczas realizacji zadań projektowych. Projekt składa się z czyn-
ności, które charakteryzują się elementami, takimi jak [3, s. 11–12]:

 � data rozpoczęcia i data zakończenia,
 � określone cele i limity,
 � ustalone obowiązki osób zaangażowanych w projekt,
 � określony budżet,
 � ustalony rozkład czynności.

Z punktu widzenia organizacji, których dotyczy realizowany projekt, istotne jest, 
aby osiągnąć cele projektu w granicach docelowych wskaźników wykonania dotyczą-
cych czasu, kosztów, jakości, zakresu, korzyści, a także ryzyk [13, s. 5]. W związku 
z tym zadania w projekcie podlegają planowaniu, delegowaniu, monitorowaniu, kon-
trolowaniu, a osoby zaangażowane w projekt – motywowaniu. Wszystkie te czyn-
ności składają się na zarządzanie projektem. Przyjmuje się także, że zarządzanie 
projektami to uporządkowane i zdroworozsądkowe podejście, które wykorzystuje 
odpowiednie zaangażowanie klienta w celu dostarczenia oczekiwanych przez niego 
rezultatów, odpowiadające oczekiwanej dodatkowej wartości biznesowej [19, s. 72].

Zarządzanie projektami oznacza wypełnienie klasycznych funkcji zarządzania (pla-
nowanie, organizowanie, decydowanie, motywowanie) w odniesieniu do specyficznych 
przedsięwzięć, jakimi są projekty. Specyfikacja ta wynika przede wszystkim z faktu, 
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że są to przedsięwzięcia nietypowe, skomplikowane, angażujące różnych specjalistów. 
Zarządzanie projektami można rozpatrywać według rozróżnienia funkcjonalnego, 
instytucjonalnego, instrumentalnego i personalnego. W funkcjonalnym rozpatry-
waniu zarządzania projektami bierze się pod uwagę, jakie funkcje należy wykonać. 
W zarządzaniu projektami w sensie instytucjonalnym rozpatruje przede wszystkim 
struktury organizacyjne zarządzania projektami i ich umiejscowienie w strukturze 
organizacyjnej przedsiębiorstwa, a także aspekty personalne. Zarządzanie projektami 
ma także bardzo ważny wymiar instrumentalny (narzędziowy), którego treścią jest 
określenie sposobu realizacji prac. Chodzi tu w szczególności o techniki planowa-
nia i kontrolowania, techniki rozwiązywania problemów, projektowania systemów, 
formułowania celów, techniki oceny i decydowania. Personalny wymiar zarządzania 
projektami dotyczy kierowania grupą projektową. Kluczowe dla realizacji projektu 
jest powołanie odpowiedniej osoby do pełnienia funkcji kierownika projektu, utwo-
rzenie zespołu osób realizujących projekt, organizowanie ich współpracy, procesu 
komunikowania się, motywowania, rozwiązywania konfliktów, postępowania z opo-
rem przed zmianami, które są nieodłączną cechą projektów [14, s. 28].

Szczególnym rodzajem projektów informatycznych prowadzonych w jednost-
kach ochrony zdrowia są projekty wdrożeniowe, w których o sukcesie wdrożenia 
w dużym stopniu decydują czynniki oraz kwalifikacje socjotechniczne kierownika 
projektu [3, s. 119]. Kierownik projektu powinien posiadać zarówno twarde, jak 
i miękkie kompetencje. Warto podkreślić także, że kierownik ponosi często większą 
odpowiedzialność niż pozostali członkowie zespołu projektowego [8, s. 68]. Niezwy-
kle istotnym czynnikiem podczas realizacji projektu wdrożeniowego jest uzyskanie 
przez kierownika projektu poparcia członków jednostki ochrony zdrowia i zaanga-
żowanie kierownika jednostki, w której wdrażany jest system. Ponadto konieczne 
jest zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich, przyjęcie zasad stopniowego roz-
woju, a także uwzględnienie aspektów socjotechnicznych związanych z mentalnością 
i nawykami użytkowników. Dodatkowo należy wybrać lidera procesu wdrożenio-
wego. Czynniki te uznawane są za najważniejsze, ale pod uwagę należy wziąć także 
przygotowanie organizacyjne jednostki do procesu restrukturyzacji, gdyż system 
informatyczny wspomaga określone procesy biznesowe w niej zachodzące. Niejed-
nokrotnie w trakcie wdrażania systemu informatycznego także procesy biznesowe 
ulegają zmianie [3, s. 119].

Na wdrożenie można spojrzeć jak na proces przekształcenia projektu systemu 
w narzędzie, którego wykorzystywanie jest możliwe. W przypadku jednostek ochrony 
zdrowia wdrożenie można uznać za udane, jeśli spełnione zostały poniższe warunki 
[1, s. 294]:

 � projekt zrealizowano oraz wdrożono;
 � zakres projektu nie został ograniczony w stosunku do pierwotnie zakładanego;
 � system uzyskał założoną sprawność w określonym czasie;
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 � utrzymane zostały terminy zaplanowane w harmonogramie oraz nie przekro-
czono zaplanowanego budżetu;

 � system zgodny jest z mierzalnymi celami jednostki ochrony zdrowia oraz pomaga 
w ich osiąganiu;

 � wdrożenie systemu przyniosło zakładane rezultaty, co zostało potwierdzone rze-
telnymi badaniami;

 � końcowi użytkownicy zarówno akceptują wdrożony projekt, jak i wykorzystują 
go całościowo oraz zgodnie z założeniami.

2. Personalny wymiar zarządzania projektami

Istotną rolę podczas wdrażania systemu informatycznego pełnią osoby biorące 
udział w projekcie, zarówno kierownicy projektów, członkowie zespołu projekto-
wego, jak również użytkownicy końcowi. Warto zwrócić uwagę, że skutki wdrażania 
systemu informatycznego personel jednostki ochrony zdrowia, w której system jest 
wdrażany (użytkownicy końcowi), odczuwa w różnym stopniu, w zależności od zaj-
mowanej pozycji w organizacji. Opór przed wdrażaniem systemu może więc wynikać 
z wielu powodów. Przykładowe powody przedstawiono na rysunku 1.

Rysunek 1. Powody oporu przed wdrożeniem systemu informatycznego

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [4].

Powody wymienione na rysunku 1, jak również opór personelu wobec nowych 
wdrożeń przyczyniają się do tworzenia kłopotliwych i uciążliwych sytuacji, które 
utrudniają lub niekiedy nawet uniemożliwiają wdrożenie oraz wykorzystywanie tej 
formy zmian i postępu techniczno-ekonomicznego.
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Zadaniem kierownika projektu zespołu wdrożeniowego jest właściwe personalne 
zarządzanie projektem. Wymiar ten obejmuje podejmowanie działań względem 
personelu z myślą o wspomaganiu powodzenia projektu. Kierownik projektu powi-
nien więc ukształtować sprawny zespół projektowy oraz racjonalnie wykorzystywać 
zgromadzony potencjał ludzki w realizacji projektu [12, s. 132]. Należy podkreślić, 
że prowadzenie projektów informatycznych opiera się na zespołach ludzi o zróżni-
cowanych kwalifikacjach. Różnorodność problemów, z jakimi zespół projektowy 
często musi sobie poradzić, wymaga, by kompetencje pracowników wzajemnie się 
uzupełniały [3, s. 133]. Podczas kształtowania zespołu kierownik projektu powinien 
wziąć więc pod uwagę czynniki przedstawione na rysunku 2.

Rysunek 2. Czynniki istotne przy doborze personelu do zespołu projektowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [3, s. 133–135; 15].

Warto podkreślić, że wskazane na rysunku 2 czynniki wzajemnie na siebie oddzia-
łują. Ponadto „zdolność” jest szczególnie silnie kojarzona z pojęciem samodzielno-
ści w działaniu i realizacji zadań [3, s. 134]. Z uwagi na specyfikę jednostek ochrony 
zdrowia niezwykle istotne jest, aby osoby biorące udział w projekcie posiadały zdol-
ność samodzielnego działania. Na złożoność procesu wdrażania projektu systemu 
informatycznego wpływa również wiele innych czynników, m.in.: duża liczba osób 
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zaangażowanych w projekt, mnogość procesów biznesowych, różnorodność modu-
łów wdrażanego systemu, różny poziom zaawansowania technologicznego użytkow-
ników końcowych oraz uprawnień i ról.

3.  Istota zarządzania projektami informatycznymi 
w jednostkach ochrony zdrowia

Systemy informatyczne w e-zdrowiu dotyczą zastosowania technologii informa-
tycznych i komunikacyjnych we wszystkich obszarach związanych z obsługą sektora 
opieki zdrowotnej [2]. Działalność tego sektora wiąże się ściśle z realizacją działal-
ności leczniczej w jednostkach ochrony zdrowia, czyli podmioty lecznicze, przez 
różnego rodzaju świadczenia szpitalne, a także inne stacjonarne i całodobowe świad-
czenia zdrowotne związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdro-
wia oraz działalnością dydaktyczną w tym obszarze. Aspekt zarządzania projektem 
informatycznym w jednostkach ochrony zdrowia staje się coraz istotniejszy z punktu 
widzenia sukcesu wdrożenia innowacyjnych zmian dotyczących zarządzania w tym 
obszarze [5, s. 34]. Na uwagę zasługują następujące czynniki wpływające na rozwój 
informatyzacji ochrony zdrowia [20, s. 10]:

 � rosnące zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne wynikające m.in. z postępu-
jącego starzenia się społeczeństw europejskich;

 � zwiększenie mobilności obywateli, w tym specjalistów z branży medycznej;
 � oczekiwania obywateli w zakresie poprawy jakości i dostępności do świadczeń 

zdrowotnych przy ograniczonych środkach przeznaczonych na ochronę zdrowia;
 � nowe rozwiązania w zakresie technologii medycznych i metod leczenia;
 � rosnąca ilość informacji medycznych i pojawiające się oczekiwania współdziele-

nia zasobów informacyjnych w ramach systemów ochrony zdrowia w celu uła-
twienia prowadzenia skoordynowanej opieki zdrowotnej.
Obecnie coraz liczniej realizowane są projekty informatyczne zarówno w szpita-

lach, jak i w innych podmiotach leczniczych, które ogólnie można nazwać jednost-
kami ochrony zdrowia. Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej podmioty lecznicze to przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 2 lipca 2004 r., a także samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 
jednostki budżetowe, instytuty badawcze, fundacje i stowarzyszenia, których celem 
statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut 
dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej [22]. W jednostkach ochrony zdrowia 
projekty informatyczne skupiają się głównie na wdrożeniu systemów informatycz-
nych wykorzystywanych przez lekarzy oraz personel medyczny do zamawiania oraz 
zlecania leków, prowadzenia historii choroby, przeprowadzania badań statystycznych 
oraz innych zastosowań, np. do przeglądania baz medycznych czy konsultowania 
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z innymi lekarzami [16, s. 11]. Podstawowym celem informatyzacji szpitali jest wdro-
żenie zintegrowanego systemu informatycznego do gromadzenia danych o pacjen-
cie, opartego na założeniach elektronicznej karty zdrowia, zawierającej pełną historię 
chorób danej osoby wraz z wynikami badań diagnostycznych oraz listą zleconych 
badań i leków. Systemy informatyczne tego typu usprawniają podejmowanie decyzji 
związanych z diagnozą i leczeniem pacjenta. Dostępność danych zarówno dla leka-
rza, jak i pacjenta powinna odbywać się w czasie rzeczywistym, aby wpisywane do 
systemu dane były od razu widoczne [10, s. 301–302].

Proces zahamowania informatyzacji może zostać spowodowany w wyniku zaist-
nienia różnych przyczyn, np. niedofinansowanie ochrony zdrowia, minimalnego 
lub całkowitego braku zaangażowania kierownictwa jednostki ochrony zdrowia. 
Główną barierą informatyzacji są duże koszty wdrożenia i utrzymania systemu. 
Z reguły w jednostkach ochrony zdrowia zwraca się uwagę na cenę systemu, a nie 
na jego jakość. Niektóre jednostki wprowadzają informatyzację etapami, uważając, 
że koszty wdrożenia systemu będą mniejsze. Innym rozwiązaniem jest, wspomniane 
we wcześniejszej części artykułu, kompleksowe wdrożenie systemu informatycznego, 
uwzględniające zakup odpowiedniego sprzętu oraz oprogramowania. Należy zwrócić 
uwagę, że koszt wdrożenia to także szkolenie personelu, nadzór nad uruchomieniem 
oraz cena serwisu eksploatacyjnego [10, s. 302].

Projekt, w tym także informatyczny, charakteryzuje się innowacyjnością, ryzy-
kiem, zakresem, zapotrzebowaniem na zasoby ludzkie i materialne oraz niezbęd-
nym czasem na realizację [3, s. 14]. W tabeli 1 przedstawiono kategorie projektów 
informatycznych, wraz z ich charakterystyką oraz przykładem z obszaru e-zdrowia.

Tabela 1. Kategorie projektów informatycznych

Lp. Kategoria Charakterystyka Przykład

1. Nowe Podejmowane przedsięwzięcie ma 
zupełnie nowy charakter dla danej 
organizacji.

Wdrożenie zintegrowanego systemu 
informacyjnego do obsługi podstawowego 
ruchu chorych.

2. Uzupełniające Realizowane przedsięwzięcie wnosi nowe 
elementy do już istniejących rozwiązań 
w organizacji.

Rozbudowa zintegrowanego systemu 
informacyjnego o dodatkowe 
funkcjonalności, np. dokumentacja 
medyczna i zlecenia lekarskie.

3. Programowe Realizowany projekt dotyczy wdrożenia 
nowego typu oprogramowania przy 
istniejących rozwiązaniach sprzętowych.

Wdrożenie wewnętrznego systemu do 
zarządzania zasobami ludzkimi.

4. Sprzętowe W wyniku projektu następuje modyfikacja 
stosowanych rozwiązań sprzętowych.

Wymiana aktualnie wykorzystywanych 
stacji roboczych na nowe.

5. Kompleksowe Łączenie projektów sprzętowych oraz 
programowych.

Wdrożenie systemu usprawniającego 
obchód lekarski i pielęgniarski wraz 
z zakupem tabletów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [18, s. 166].
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W praktyce większość realizowanych projektów informatycznych można zakwa-
lifikować do jednej z wymienionych grup. Zasadniczo najbardziej skomplikowane 
będą projekty przyporządkowane do kategorii „nowe” i jednocześnie „kompleksowe”, 
gdyż będą dotyczyć czegoś, co do tej pory nie było w organizacji realizowane. Nieco 
prostsze powinny być projekty uzupełniające, gdyż tylko rozszerzają istniejące roz-
wiązania, zarówno sprzętowe, jak i programowe [18, s. 166].

Stopień skomplikowania aktualnie wykorzystywanych systemów szpitalnych 
przyczynia się do tego, że jego wdrożenie w szpitalach staje się złożonym procesem. 
W procesie tym należy wyróżnić pięć etapów przedstawionych na rysunku 3.

Rysunek 3. Etapy wdrażania systemu szpitalnego

I. 
Sformułowanie założeń, 
jakie system powinien 

spełniać, aby zaspokoić 
potrzeby szpitala.

II. 
Instalacja systemu oraz

jego  konfiguracja, która 
dostosowałaby system do 
struktury organizacyjnej 

szpitala.

III. 
Szkolenie użytkowników

i konfiguracja 
indywidualnych kont 

określających uprawnienia 
do korzystania z systemu
i dostęp do bazy danych.

IV. 
Nadzór nad

uruchomieniem oraz
włączenie systemu do 

codziennej pracy.

V. 
Serwis eksploatacyjny

i pomoc administratorom 
szpitalu w zarządzaniu 

systemem.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [7, s. 46].

Zarządzanie procesem wdrażania systemu informatycznego wymaga więc od 
menedżerów i użytkowników rozszerzenia posiadanej wiedzy oraz umiejętności 
o charakterze interdyscyplinarnym. Warunkiem koniecznym jest gotowość do per-
manentnego podnoszenia własnych kompetencji zawodowych [21, s. 476].
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4.  Analiza czynników behawioralnych wpływających 
na powodzenie projektu informatycznego 
w szpitalach

W niniejszym podrozdziale przedstawiono wyniki analizy opartej na wyodrębnie-
niu cech kluczowych ról zespołu projektowego w informatyzacji szpitala. Do zreali-
zowania celu badawczego posłużono się metodą burzy mózgów oraz budową mapy 
myśli z zastosowaniem narzędzia Freeplane 1.2.1. W sesji burzy mózgów wzięli udział 
kierownicy i/lub członkowie zespołów wdrożeniowych biorących udział w informa-
tyzacji szpitali oraz eksperci zajmujący się wdrożeniami systemów informatycznych. 
W wyniku analizy uzyskano przegląd czynników behawioralnych wpływających 
na sukces wdrożenia projektu informatycznego w szpitalu, które następnie przed-
stawiono dzięki zastosowaniu mapy myśli.

W analizie czynników behawioralnych wpływających na powodzenie projektu 
informatycznego w szpitalach uwzględniono wybrane role osób biorących udział 
w jego realizacji: rolę kierownika projektu, menedżera projektu i zespołu projekto-
wego. Należy zauważyć, iż na powodzenie wdrożenia projektu informatycznego mają 
również wpływ inne grupy zaangażowane w realizację projektu informatycznego, 
takie jak: partnerzy biznesowi, sponsorzy, użytkownicy końcowi i inni interesariusze 
(rysunek 4).

Rysunek 4.  Podział ról w projekcie informatycznym wpływających na sukces 
wdrożenia projektu informatycznego w szpitalu

Źródło: opracowanie własne.

Menedżer projektu jest osobą przypisaną przez organizację dla osiągnięcia celów 
projektów oraz wszystkich korzyści, jakie płyną z ukończenia projektu zarówno dla 
organizacji, jak i jej członków. Rola menedżera projektu różni się od roli kierownika 
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funkcjonalnego czy roli kierownika operacyjnego. W większości przypadków kie-
rownik funkcjonalny koncentruje się głównie na zapewnieniu funkcji kontroli nad 
obszarem organizacyjnym projektu, kierownicy operacyjni z kolei są odpowiedzialni 
za aspekt działalności podstawowej. Wynik analizy cech menedżera projektu przed-
stawiono na rysunku 5.

Rysunek 5. Rola menedżera projektu informatycznego w szpitalu

Źródło: opracowanie własne.

Kierownik zespołu projektowego jest osobą odpowiedzialną za komunikowanie 
się ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami realizującymi projekt. W szczegól-
ności musi on zapewnić sprawną i profesjonalną komunikację między zespołem pro-
jektowym, sponsorem projektu oraz innymi kluczowymi interesariuszami. Zgodnie 
z przeprowadzoną analizą uzyskano przegląd cech kierownika projektu (rysunek 6).

Zespół projektowy składa się: z menadżera projektu, zespołu zarządzającego pro-
jektem (kierowników zespołów projektowych) oraz innych członków zespołu, którzy 
wykonują pracę związaną z projektem, ale niekoniecznie są związani z zarządzaniem 
projektem. Zespół taki powinien składać się z różnych grup wykonawców projektu. 
Każda z tych grup powinna posiadać wiedzę o określonym przedmiocie lub posia-
dać określony zestaw umiejętności, aby móc efektywnie wykonać swoją pracę. Na 
rysunku 7 przedstawiono wynik analizy cech zespołu projektowego.
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Rysunek 6. Cechy kierownika zespołu w projekcie informatycznym w szpitalu

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 7. Przegląd cech zespołu projektowego w szpitalu

Źródło: opracowanie własne.
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Podsumowanie i kierunki dalszych badań

Na podstawie przeprowadzonej analizy czynników behawioralnych wpływają-
cych na sukces wdrożenia projektu informatycznego w szpitalu oraz badania lite-
ratury i dotychczasowych wyników wdrożeń systemów informatycznych dokonano 
przeglądu behawioralnych kompetencji kluczowych interesariuszy zaangażowanych 
w informatyzację w jednostkach ochrony zdrowia na przykładzie szpitali. Zwrócono 
uwagę na kluczowe role zespołu projektowego i dokonano analizy cech menedżera 
projektu, kierownika projektu oraz członków zespołu projektowego.

Opracowane i przedstawione w artykule wyniki badań wymagają weryfikacji, 
stąd podstawowym kierunkiem dalszych badań będzie opracowanie ankiety dedy-
kowanej do grup projektowych, zmierzającej do uzyskania odpowiedzi na pytanie, 
w jakim stopniu określone czynniki wpływają na sukces wdrożenia projektu infor-
matycznego w szpitalu, jak również innych jednostkach ochrony zdrowia. Nie ulega 
jednak wątpliwości, że czynnik ludzki nie może być ignorowany podczas wdrożenia 
systemów informatycznych. Oprócz aspektów związanych z kompetencjami i wiedzą 
zespołu wdrożeniowego i użytkowników należy zwrócić również uwagę na aspekt 
etyczny towarzyszący tego typu wdrożeniom [9, s. 1–17]. Ryzyko związane z czyn-
nikiem ludzkim może wystąpić na dowolnym etapie projektu, dlatego też powinno 
być ono monitorowane przez cały okres realizacji projektu. Projekty IT w sektorze 
ochrony zdrowia charakteryzują się wysokim stopniem ryzyka, wynikającym z często 
zmieniających się wymagań klienta, jakim są użytkownicy pracujący w jednostkach 
ochrony zdrowia (personel medyczny i administracyjny) i korzystający z ich usług 
(pacjenci). Brak wiedzy klientów o możliwych do wdrożenia technologiach i niewy-
starczająca wiedza na temat zagrożeń wynikających z braku kompetencji oraz braku 
wiedzy członków grupy projektowej na temat specyficznych wdrożeń systemów infor-
matycznych w jednostkach ochrony zdrowia może stanowić istotny czynnik braku 
powodzenia realizacji projektu informatycznego. Zastosowanie określonego postępo-
wania podczas wdrożenia systemu informatycznego w jednostkach ochrony zdrowia 
w ramach realizacji projektu, a także dobór odpowiedniego kierownika i członków 
zespołu projektowego mogą się przyczynić do zminimalizowania prawdopodobień-
stwa zaistnienia ryzyka związanego z czynnikiem ludzkim.

Sukces wdrożenia systemu informatycznego w jednostce ochrony zdrowia w dużej 
mierze zależy więc od właściwego doboru zespołu projektowego, uwzględniając 
zarówno umiejętności techniczne poszczególnych członków zespołu, jak również 
kompetencje miękkie.
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KLUCZOWE KOMPETENCJE BEHAWIORALNE 
W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI 
W SZPITALNICTWIE

Streszczenie

W artykule przedstawiono istotę zarządzania wdrożeniowymi projektami informatycznymi 
w jednostkach ochrony zdrowia na przykładzie szpitali. Celem artykułu jest analiza cech 
członków zespołu projektowego wpływających na sukces projektu informatycznego w kon-
tekście wdrożeń systemów informatycznych w jednostkach ochrony zdrowia. Pierwsza część 
artykułu została poświęcona wprowadzeniu i przybliżeniu ogólnej istoty projektu oraz zagad-
nień związanych z zarządzaniem projektami informatycznymi. Druga część zawiera rozwa-
żania na temat personalnego wymiaru zarządzania projektem informatycznym. W kolejnej 
części przedstawiono istotę wdrożeń systemów informatycznych w jednostkach ochrony 
zdrowia. W części badawczej zwrócono uwagę na cechy członków zespołów projektowych ze 
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względu na ich role pełnione w projekcie oraz dokonano analizy czynników behawioralnych 
wpływających na sukces wdrożenia systemu informatycznego w szpitalu. W podsumowaniu, 
na podstawie przeprowadzonej analizy, dokonano zestawienia kluczowych kompetencji beha-
wioralnych wpływających na sukces wdrożeń systemów informatycznych oraz zaproponowano 
kierunki dalszych badań dotyczących obszaru informatyzacji jednostek ochrony zdrowia.

Słowa kluczowe: projekt informatyczny, zarządzanie projektem 
informatycznym, czynniki sukcesu, kluczowe kompetencje 
behawioralne

KEY BEHAVIORAL FACTORS IN THE MANAGEMENT  
OF IT PROJECTS IN THE HEALTHCARE UNITS

Abstract

The paper presents the essence of behavioral factors in the management of IT projects in the 
healthcare units. This article aims to analyze the characteristics of the project team members 
influence the success of an IT project in the context of the implementation of information 
systems in the healthcare units.
The first part of the article was devoted to the introduction and approximately general nature 
of the project and issues related to the management of IT projects. The second part contains 
reflections on the personal dimension of the project management information technology. 
The next section presents the context of the implementation of information systems in the 
healthcare units.
In the research highlighted the features of the project team members for their roles in the 
project and performed the analysis of behavioral factors influencing the success of the imple-
mentation of the system in medical care.
In conclusion, on the basis of the analysis, juxtaposing the risks affecting the successful 
implementation of information systems in healthcare units and proposes directions for fur-
ther research.

Key words: IT project management, IT project, success factors, 
behavioral key competences, healthcare units
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