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SIEĆ JAKO POŚREDNIA FORMA KOORDYNACJI
GOSPODARCZEJ NA PRZYKŁADZIE
ZINTEGOWANEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Streszczenie: Celem artykułu jest dyskusja na temat koordynacji sieciowej, którą można
uznać za pośrednią – wobec rynku i hierarchii – formę koordynacji gospodarczej. Środowiskiem prowadzenia niniejszych rozważań jest opieka zdrowotna, w szczególności rozwiązanie określane mianem zintegrowanej opieki zdrowotnej. Artykuł składa się ze wstępu, trzech
części tematycznych poświęconych poszczególnym mechanizmom adaptacyjnym w gospodarce oraz podsumowania. Metodą badawczą jest systematyczna analiza literatury przedmiotu. Artykuł powstał w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum
Nauki.
Słowa kluczowe: opieka zdrowotna, sieci medyczne, koordynacja sieciowa, rynek, hierarchia.

1. Wstęp
Co najmniej od czasów słynnej publikacji O. Williamsona pt. Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications w literaturze ekonomicznej toczy się dyskusja na temat optymalnego mechanizmu koordynacji działalności gospodarczej.
Zarówno rynek, jak i przedsiębiorstwo (struktura hierarchiczna) mają wady, które
prowadzą do powstawania kosztów. W tej perspektywie zasadne jest poszukiwanie
innych rozwiązań, które pozwoliłyby pokonać ułomności skrajnych, wspomnianych
powyżej mechanizmów. Wykorzystanie zaufania jako spoiwa transakcji jest silnie
podkreślane przez współczesnych ekonomistów, a przykładem jego zastosowania są
sieci współpracujących ze sobą podmiotów gospodarczych.
Niniejszy artykuł ma na celu dyskusję na temat koordynacji sieciowej jako alternatywnej formy organizowania relacji wymiennych. Przykładem, który posłużył do
zobrazowania prowadzonego wywodu, jest zintegrowana opieka zdrowotna, będąca
w istocie partnerskim układem dostawców opieki zdrowotnej. Autorka omawia klasyczne mechanizmy koordynacyjne gospodarki, tj. rynek i hierarchię, by następnie,
poprzez klan, przejść do zagadnienia sieci. Artykuł powstał w oparciu o badania
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prowadzone w ramach projektu badawczego pt. „Metodyka oceny jakości obsługi
pacjenta w zintegrowanej opiece zdrowotnej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (DEC-2012/05/B/HS4/02213).

2. Mechanizmy koordynacyjne według nowej ekonomii
instytucjonalnej
Czołowy przedstawiciel nurtu nowej ekonomii instytucjonalnej O. Williamson definiuje mechanizm koordynacyjny gospodarki jako „explicite bądź implicite ramy
kontraktowe, pośród których lokowana jest transakcja”1. Według nowej ekonomii
instytucjonalnej organizowanie transakcji może przebiegać dwubiegunowo: za pośrednictwem rynku bądź hierarchii (struktury hierarchicznej, jak przedsiębiorstwo).
Takie dwubiegunowe ujęcie form organizowania transakcji traktuje wymianę rynkową i hierarchię jako alternatywę. Genezy założenia odrębności rynków i hierarchii
(przedsiębiorstw) należy poszukiwać w różnych poziomach kosztów transakcyjnych
generowanych przez oba rozwiązania. To właśnie teoria kosztów transakcyjnych,
zapoczątkowana przez R.H. Coase’a w latach 40. XX w. i rozwinięta przez
O.E. Williamsona w połowie lat 70., tłumaczy istnienie podmiotu gospodarczego
jako struktury organizacyjno-kontraktowej. Podstawowa różnica między rynkiem
a hierarchią tkwi w mechanizmie adaptacyjnym. W pierwszym przypadku mechanizmem tym jest cena, będąca spontaniczną grą dopasowywania się stron transakcji,
tj. kupującego i sprzedającego. W drugim przypadku – mechanizm adaptacyjny ma
charakter kooperacyjny, a jego stronami są pracownik (podwładny) i właściciel danego zasobu. Adaptacja odbywa się w tym przypadku poprzez wydawanie poleceń,
a kluczową rolę odgrywają w tym względzie decyzje organizacyjne (uznaniowe).
Oba sposoby organizowania transakcji generują koszty.
Dwubiegunowe, neoinstytucjonalne ujęcie organizowania transakcji zakłada, że
wybór jednej z możliwych opcji zależy od wysokości owych kosztów transakcyjnych. Te z kolei są pochodną trzech elementów: charakteru zasobów zaangażowanych w transakcję, częstotliwości transakcji oraz stopnia niepewności2. W opiece
zdrowotnej mamy do czynienia z zasobami coraz bardziej wyspecjalizowanymi,
których heterogeniczność rośnie wraz z postępem medycyny. W tym przypadku
transakcja rynkowa pociąga za sobą wysokie koszty monitorowania kontraktu. Jeśli
koszty te przewyższają efekty przyjęcia kontraktu, to sprzyja to nieefektywności.
Z drugiej strony relacje hierarchiczne również wiążą się z powstawaniem kosztów
ich administrowania i nadzorowania. Zatem oba rozwiązania, położone niejako na
skrajnych biegunach, są źródłem kosztów.
O.E. Williamson, Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications, The Free Press,
London-New York 1975, s. 23.
2
O.E. Williamson, Hierarchies, markets and power in the economy: An economic perspective,
„Industrial and Corporative Change” 1995, vol. 4, no. 1, s. 26 i n.
1
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Mechanizm adaptacyjny (koordynacyjny) gospodarki można ująć jeszcze z szerszej perspektywy, a więc przy uwzględnieniu założeń behawioralnych dotyczących
oportunizmu, neutralności ryzyka i ograniczonej racjonalności. W przypadku uzależnienia stron kontraktu partnerzy nie mają swobody decyzji, a owe uzależnienie
prowadzi do eksploatacji jednej strony przez drugą. Oportunistyczna natura podmiotów gospodarujących sprawia, że partnerzy dążą do realizacji własnych interesów,
uciekając się nawet do rażących form zniekształcania informacji, jak kłamstwo
i oszustwo3. W środowisku opieki zdrowotnej oportunizm ujawnia się najczęściej
w przypadku niekompletnych kontraktów, za jakie można uznać kontrakty blokowe,
określające jedynie ogólną kwotę usług kontraktowanych przez płatnika u danego
oferenta usług medycznych. Są one niekompletne w tym sensie, że wszelkie przyszłe działania warunkowane zaistnieniem okoliczności danego typu nie są przedmiotem szczegółowych ustaleń w kontrakcie. W takich okolicznościach zarówno
usługodawca, jak i płatnik mogą usiłować wykorzystać niedoskonałość informacji
dla własnych celów, przykładowo selektywnie ujawniając dane epidemiologiczne
lub czyniąc nierealistyczne obietnice co do swych przyszłych działań celem zagwarantowania sobie kontraktu.

3. Klan jako mechanizm oparty na zaufaniu
Przeciwieństwem oportunizmu są wiarygodne zobowiązania i postępowanie według
zasad4. To, co zaniedbują neoinstytucjonaliści w swych analizach, to związki oparte
na zaufaniu, prowadzącym do wiarygodnych zobowiązań i przekonania stron o obopólnym przestrzeganiu zasad. Zaufanie można zinterpretować jako skłonność jednej
strony układu do zawierzenia intencjom i działaniom drugiej strony w sytuacji niosącej za sobą ryzyko oportunizmu5. Istotnym aspektem zaufania międzyorganizacyjnego jest zatem przewidywalność zachowań strony, której się zawierza, a także
życzliwość w relacji między stronami umowy.
Zaufanie jako mechanizm koordynujący pojawia się w trzeciej w opozycji
do rynku i hierarchii formie organizowania transakcji – klanie. Jej autorem jest
W. Ouchi, który wysuwa tezę, iż forma ta sprawdza się w sytuacjach, gdy wyniki
wymiany nie poddają się łatwemu pomiarowi, a proces transformacji zasobów jest
skomplikowany6. W takich okolicznościach ani wymiana rynkowa, ani relacje hierarchiczne nie stanowią dobrego rozwiązania koordynującego, a przypisywane im
O.E. Williamson, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, PWN,
Warszawa 1998, s. 391.
4
K. Kowalska, Koordynowana opieka. Doświadczenia polskie i międzynarodowe, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 55.
5
B. Meijboom, J. de Haan, P. Verheyen, Networks for integrated care provision: An economic
approach based on opportunism and trust, „Health Policy” 2004, vol. 69, s. 37.
6
W.G. Ouchi, Markets, bureaucracies, and clans, „Administrative Science Quarterly” 1980,
vol. 25, s. 129-141.
3
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mechanizmy adaptacji (odpowiednio: ceny i władza) są zawodne. Trzecie rozwiązanie wykorzystuje zatem zaufanie oparte na podzielaniu norm i wartości, które to z
kolei są wypadkową uwarunkowań społecznych, kulturowych i osobistych predyspozycji członków organizacji.
S. Maguire wskazuje na kilka rodzajów zaufania7. Wyróżnia on zaufanie oparte
na wiedzy, zaufanie oparte na kalkulacji oraz zaufanie oparte na identyfikacji. Pierwsze z nich: zaufanie oparte na wiedzy (knowledge-based trust) wypływa z trwałego
przekonania co do przyszłych kierunków zachowania partnera na bazie doświadczeń
z przeszłości. Zachowania oportunistyczne tu nie występują, chyba że zaufanie zostanie zburzone. Drugi jego typ – zaufanie oparte na kalkulacji (calculus-based trust)
sprowadza się do przyjęcia założenia o przewidywalności zachowania partnera relacji na podstawie kalkulacji kosztów i korzyści z takiego właśnie zachowania w opozycji do alternatywnej ścieżki działania. Zachowanie będzie przewidywalne tak długo, jak długo partnerzy relacji postrzegają koszty związane ze zmianą zachowania za
wyższe od korzyści z tej zmiany wynikających. Ten rodzaj zaufania ma zatem umocowanie w interesie własnym. Organizacje, chcąc zachować dobrą reputację, przestrzegają standardów i ustanowionych norm. Znaczenie tego rodzaju zaufania rośnie
wraz ze stopniem profesjonalizmu organizacji, co w kontekście opieki zdrowotnej
ma istotne znaczenie. Ostatni z wyróżnianych przez S. Maguire typów zaufania –
zaufanie oparte na identyfikacji (identification-based trust) ma swe źródła w internalizacji potrzeb i intencji partnerów transakcji. W takich okolicznościach strony rozumieją, akceptują i popierają swoje potrzeby.
Wymienione powyżej rodzaje zaufania występują w relacjach między podmiotami opieki zdrowotnej. Dwa z nich: zaufanie oparte na wiedzy i identyfikacji odnosić
można do relacji międzyludzkich (np. lekarz–pacjent lub menedżer usługodawcy–
administrator płatnika), mają one bowiem konotacje interpersonalne. Pozostałe dwa
dotyczą w większym stopniu poziomu organizacyjnego.

4. Koordynacja sieciowa na przykładzie partnerskich relacji
usługodawców w opiece zdrowotnej
W środowisku opieki zdrowotnej oba mechanizmy koordynujące zaproponowane
przez neoinstytucjonalistów występują, lecz nie w czystej formie. Za przykład hierarchii można uznać odgórne budżety z przeznaczeniem na opiekę zdrowotną w modelach łączących funkcję dostawcy i nabywcy (płatnika). W takiej sytuacji relacje te
pozbawione są efektywnościowych bodźców upatrywanych w mechanizmie konkurencji. Stąd powszechne dążenie na jej pobudzania poprzez tzw. konkurencję publiczną i wykorzystanie bodźców ukrytych w systemie opłacania usług medycznych,
z reguły za pośrednictwem kontraktu. Co więcej, rozwój technologii medycznych
sprzyja ujawnianiu się władzy jako mechanizmu adaptującego w relacjach między7

B. Meijboom, J. de Haan, P. Verheyen, wyd. cyt., s. 36.
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organizacyjnych sektora opieki zdrowotnej. Z drugiej strony – czyste kontrakty rynkowe są trudne do zaakceptowania w opiece zdrowotnej ze względu na jej specyficzne cechy, w postaci asymetrii informacji, relacji agencji oraz występowanie tzw. wad
rynku8. Trzecie rozwiązanie – klany z zaufaniem jako mechanizmem adaptacyjnym
– również trudno spotkać w opiece zdrowotnej w czystej postaci. Oto bowiem dysproporcja między kosztem zaspokojenia potrzeb pacjentów a dostępnością ograniczonych zasobów, głównie finansowych, sprzyja ujawnieniu się konkurencji o fundusze zgromadzone u płatnika trzeciej strony lub w budżecie. To z kolei może
prowadzić do zachwiania koordynującej funkcji systemu norm i wartości podzielanych przez uczestników stron danej umowy kontraktowej.
W obliczu powyżej ukazanych ograniczeń, a także w perspektywie coraz
bardziej złożonych potrzeb pacjentów poszukuje się innych – niż „czysty” rynek,
hierarchia, bądź klan – form organizowania transakcji. Chodzi zatem o „powiązaną
grupę profesjonalistów medycznych i organizacji, które […] będą działać w skoordynowany sposób, niewymuszony istniejącymi ograniczeniami”9. Odpowiedzią
na te zapotrzebowanie są formy, które współcześnie określane są mianem sieci, niepełnych kontraktów lub porozumień kooperacyjnych10. W opiece zdrowotnej przyjmują one najczęściej postać rozwiązania, które nosi miano zintegrowanej opieki
zdrowotnej.
Według Światowej Organizacji Zdrowia opieka zintegrowana (integrated care)
jest koncepcją łączącą zasoby na wejściu, proces świadczenia usług, zarządzanie
i organizację usługami zdrowotnymi w odniesieniu do diagnostyki, terapii, rehabilitacji i promocji zdrowia11. Wymaga to budowy zintegrowanego systemu dostarczania
opieki zdrowotnej, w którym profilaktyka pierwotna i wtórna chorób, diagnostyka,
leczenie, rehabilitacja i zapewnianie opieki długoterminowej (opiekuńczo-leczniczej i pielęgnacyjno-leczniczej) nad przewlekle chorymi postrzegane są jako jeden
ciągły, powiązany zbiór działań zorientowanych na utrzymanie zdrowia pacjentów
i podnoszenie ich jakości życia. W tym kontekście integracja postrzegana jest jako
proces organizowania opieki zdrowotnej, wymagający współpracy poszczególnych
usługodawców. Zintegrowana opieka zdrowotna jako forma sieciowa otwiera zatem
pole do zachowań opartych na współdziałaniu i stanowi pośrednią formę – wobec
rozwiązań formalnych, jak rynek i hierarchia oraz rozwiązań nieformalnych, jak
klan – regulacji sektora zdrowia.
Współcześni badawcze organizacji taką formę koordynacji nazywają koordynacją sieciową, w której wszystkie inne formy koordynacji oparte na umowie bądź na
Szerzej na temat zob. I. Rudawska, Opieka zdrowotna. Aspekty rynkowe i marketingowe, PWN,
Warszawa 2007, s. 26 i n.
9
M. Lugon, Editorial: clinical networks, „Clinical Governance Bulletin”, March 2003, s. 1.
10
Por. M. Gorynia, B. Jankowska, Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008, s. 24.
11
WHO European Office for Integrated Health Care Services. Integrated Care. Working Definition, WHO, Geneva 2001.
8
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zaufaniu współwystępują ze sobą12. Intensywność ich występowania nie jest symetryczna i jest uzależniona od poziomu wymaganej kontroli oraz poziomu zaufania
notowanego między stronami układu. Koordynacja sieciowa jawi się zatem jako
rozwiązanie scalające wszystkie pozostałe formy koordynacji, gdzie mechanizmy
formalne, tj. rynkowy i hierarchiczny, uzupełniane są mechanizmem nieformalnym,
tj. społecznym.
Nawiązując do publikacji poświęconym sieciowej formie koordynacji13, warto
pokreślić kwestię kreowania wartości dla pacjenta, będącą fundamentalnym celem
tworzenia struktur sieciowych z punktu widzenia usługobiorcy. Wartość ta tworzona
jest nie przez pojedynczy podmiot usługowy, lecz przez ich konstelację, w której
spoiwem uczestniczących w niej usługodawców opieki zdrowotnej są przepływy
informacyjne oraz relacje oparte na zaufaniu. Podstawowym źródłem wartości dla
pacjenta, generowanej w łańcuchu współpracujących ze sobą podmiotów leczniczych, jest ciągłość opieki sprawowanej nad pacjentem, szczególnie tym przewlekle
chorym i przejawiającym kompleksowe potrzeby zdrowotne. Punktem wyjścia do
budowy modelu tworzenia wartości jest przyjęcie założenia, że we współczesnej
gospodarce, również w sektorze zdrowia, stykamy się z sytuacją, w której stosunki
między podmiotami gospodarczymi przybierają szeroki wachlarz form – od konkurencji po współpracę.
Wiedza jako główny zasób nowej gospodarki oraz postęp technologiczny sprzyjają powstawaniu rozwiązań sieciowych opartych na współpracy. Granice między
uczestnikami sieci nie są wyraźnie określone, głównie właśnie za sprawą przepływów szeroko dostępnej informacji14. Wartość dla pacjenta powstaje zatem na bazie
sieci podmiotów opieki zdrowotnej dzięki stworzeniu dostępu do informacji, technologii medycznych, możliwości podziału ryzyka, dzielenia się wiedzą, większej
efektywności transakcji oraz lepszej koordynacji uczestnictwa samych klientów w
kształtowaniu wartości.
Sieci dostawców opieki zdrowotnej wykorzystują efekt synergii poprzez umożliwienie dostępu współpracującym ze sobą podmiotów do zasobów zewnętrznych,
szybką dystrybucję informacji wewnątrz sieci oraz rozprzestrzenianie się innowacji.
Porter wskazuje na te elementy jako podstawowe w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej w opiece zdrowotnej15. Dla usługodawców oznacza to zmianę modelu konkurencji i konieczność przewartościowania kultury organizacji (opartej zwykle na autonomii profesjonalnej), tak by możliwe było partnerstwo i współdziałanie w sieci.
12

s. 136.

W. Czakon, Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 2012,

13
W. Czakon, Koordynacja sieci – wielkoraka forma organizacji, „Przegląd Organizacji” 2008,
nr 9, s. 9 i n.
14
M. Szymura-Tyc, Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006, s. 47.
15
M.E. Porter, E. Olmsted Teisberg, Redefining Health Care. Creating Value-based Competition
on Results, Harvard Business Press, Boston 2006, s. 34.
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Co więcej, „między-klan” jako mechanizm koordynujący działania w sieci rodzi
silne zapotrzebowanie na zaufanie między współpracującymi ze sobą stronami,
gdzie zaawansowanie wiedzy i wysublimowanej informacji uniemożliwia szybką
ich weryfikację. Zaufanie, w tym przypadku międzyorganizacyjne, opiera się na normach profesjonalnych i wartościach. Im większy poziom zaufania, tym mniejsze
zapotrzebowanie na sformalizowane rozwiązania zamykające daną relację w ramy.
Zaufanie w relacji sprzyja więc redukcji kosztów transakcyjnych.
Koordynacja sieciowa opiera się zatem zarówno na bodźcach ekonomicznych,
jak i na bodźcach społecznych. Jej złożoność polega na jednoczesnym wykorzystywaniu elementów formalnych kształtujących relacje między podmiotami, opisywanych przez teorię wymiany ekonomicznej, jak i elementów nieformalnych, wpisujących się w kontekst wymiany społecznej. Niektórzy autorzy nazywają tę formę
koordynacji humanistyczną, ponieważ odwzorowuje ludzkie dążenie do współpracy
i nawiązywania relacji społecznych16. Treści te są bliskie podejściu sieciowemu (network approach) rozwiniętemu przez badaczy skandynawskich w latach 90. XX w.
pod postacią modelu sieci przemysłowych17. Efektem ich prac jest transkrypcja perTabela 1. Analiza porównawcza form koordynacji działalności gospodarczej
Forma koordynacji aktywności

Główne charakterystyki

rynek
Podstawa normatywna
Kontrakt – prawa
własności
Sposób komunikacji
ceny
Sposoby rozwiązywania negocjacje,
konfliktów
rozprawa sądowa
Stopień elastyczności
wysoki
Stopień zaangażowania niski
stron
Atmosfera współpracy
presja
i podejrzliwość

hierarchia
relacja zatrudnienia

Wybory stron układu
Formy mieszane
(obecność innych form)

uzależnienie
nieformalna
organizacja; cechy
podobne do rynku
(centra zysków, ceny
transferowe)

niezależne
powtarzające
się transakcje
handlowe; kontrakty
jako dokumenty
hierarchiczne

procedury
nadzór korporacyjny
niski
średni do wysokiego
formalna,
biurokratyczna

sieć
komplementarne (wobec
partnerów) silne strony
relacje
normy obopólnie
respektowane; reputacja
umiarkowany
średni do wysokiego
otwarta, postrzegana
poprzez pryzmat
wzajemnych korzyści
współzależne
występowanie hierarchii;
sformalizowane zasady;
wielość partnerów

Źródło: opracowanie własne na podstawie W.W. Powell, Neither market nor hierarchy: Network forms
of organization, ”Research in Organizational Behavior” 1990, vol. 12, s. 300.
W. Czakon, Sieci w zarządzaniu…, s. 139.
C.J. Anderson, H. Hakansson, J. Johanson, Dyadic business relationships within a business network context, “Journal do Marketing”, October 1994, vol. 58, s. 6.
16
17
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spektywy wymiany społecznej i sieci interakcji społecznych na grunt relacji i sieci
biznesowych, przy czym te ostatnie definiowane są jako układ co najmniej dwóch
relacji wymiennych między przedsiębiorstwami będącymi partnerami w danym biznesie. Diada tego typu staje się częścią sieci, a pozycja przedsiębiorstwa w tej sieci
jest determinowana interakcjami i powiązaniami z partnerami, więziami kapitałowymi, społecznymi i personalnymi. Podejście sieciowe akcentuje kwestie czasu
trwania i stabilności relacji. Elementy te wydają się kluczowe w zintegrowanej opiece zdrowotnej, w której długość trwania relacji ma podstawowe znaczenie.
W środowisku opieki zdrowotnej sieci usługodawców nazwa się niekiedy „trzecią
drogą”, w nawiązaniu do dychotomicznego podejścia neoistytucjonalistów. Stanowią
one formę pośrednią między scentralizowaną i biurokratyczną machiną państwa dobrobytu a neoliberalną myślą wolnorynkową. Nacisk kładziony jest tu na współpracę,
koordynację, partnerstwo i podział odpowiedzialności. Cechy charakterystyczne sieci
w porównaniu z innymi formami koordynacji gospodarki prezentuje tab. 1.

5. Podsumowanie
Koordynacja sieciowa wydaje się odpowiadać wymaganiom współczesnej gospodarki opartej na wiedzy, w której informacja i kompetencje stają się podstawowymi
zasobami. Trudności z imitacją tych zasobów, jak i rosnąca specjalizacja podmiotów
gospodarczych sprawiają, że źródłem renty ekonomicznej stają się relacje międzyorganizacyjne i dostęp do tzw. uwspólnionych zasobów. Sieci partnerskich podmiotów
umożliwiają uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej zarówno w sektorze prywatnym,
jak i publicznym, w którym konkurencja toczy się o dostęp do publicznych środków
finansowych.
Przykładem takiego sektora jest sektor zdrowia, w którym pośrednie formy
regulacji przyjmują najczęściej postać sieci współdziałających ze sobą podmiotów,
o sformalizowanej współpracy, które pozostają jednak neutralnymi, niezależnymi
podmiotami. Spoiwem kooperacji między podmiotami są elementy nieformalne, jak
zaufanie, wiarygodność partnera oraz zaangażowanie. Wytłumaczeniem powstawania tego rodzaju form pośrednich na gruncie nowej ekonomii instytucjonalnej jest
zdolność sieci do obniżania kosztów transakcyjnych. Warto przy tym podkreślić obserwowaną z jednej strony ekspansję rozwoju struktur sieciowych w praktyce opieki
zdrowotnej (głównie sektora niepublicznego), również w Polsce, z drugiej – zdecydowanie wczesny stan badań nad tym problemem w rodzimym piśmiennictwie.
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NETWORK AS AN INTERMEDIATE FORM
OF ECONOMIC COORDINATION
ON THE EXAMPLE OF INTEGRATED HEALTHCARE
Summary: The purpose of this paper is to discuss the phenomena named network coordination.
It can be seen as an intermediate – versus market and hierarchy – form of economic
coordination. The background for the study is healthcare and one of its solutions called
integrated healthcare. The paper consists of an introduction, three thematic parts devoted to
particular mechanisms of economic adaptation, and a conclusion. The work has been
conducted within the project financed by National Science Centre in Poland.
Keywords: healthcare, medical network, network coordination, market, hierarchy.
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