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1. Imię i nazwisko: Aleksander Żołnierski

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne z podaniem nazwy, miejsca i roku

ich uzyskania oraz tytuł rozprawy doktorskiej:

2011- Doktorat na Wydziale Zarządzania UW. Praca doktorska nt. wykorzystania 
technologii informacyjnych w zarządzaniu innowacjami w małych i średniej wielkości 
przedsiębiorstwach w Polsce
1998 - Magisterium na Wydziale Nauk Ekonomicznych U.W. - praca magisterska nt. 
procesów prywatyzacyjnych w krajach bałtyckich

3. Informacje dotyczące zatrudnienia:

od 10.2017: Adiunkt w Zakładzie Mikroekonomii Instytutu Nauk Ekonomicznych 
Polskiej Akademii Nauk,

od 07.2013: Główny Specjalista w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju: 
odpowiedzialny za realizowane badania i analizy dotyczące problematyki innowacyjności 
oraz działalności badawczo-rozwojowej, d 12.2013 członek Zespołu ds. współpracy z 
regionami NCBR; członek Komitetu Sterującego projektu Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego pn. Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników, 
członek Panelu Ekspertów projektu Ministerstwa Gospodarki pn.: Krajowy Klaster 
Kluczowy,

od 10.2011 do 02-2016: Starszy Wykładowca w Europejskiej Wyższej Szkole 
Informatyczno-Ekonomicznej; wykładowca przedmiotów: Zarządzanie Innowacjami i 
Kreatywnością, Zachowania Organizacyjne i Metodologia Badań Marketingowych,

od 03.2013 do 08.2013 ekspert Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji ds. metodologii 
badania dotyczącego informatyzacji procesów dydaktycznych w ramach programu 
Cyfrowa Szkoła; odpowiedzialny za ocenę doboru zastosowanych narzędzi i metod 
badawczych, przygotowanie oceny metodologii badania, przeprowadzenie testów 
statystycznych oraz syntetycznych zestawień wyników , przygotowanie uwag i 
rekomendacji dotyczących raportów cząstkowych oraz końcowego,

od 09.2011 do 03.2013: Instytut Badań Edukacyjnych; Adiunkt, Specjalista ds. Badań; 
odpowiedzialny za realizację własnego projektu badawczego pn. Inwestycje w kapitał 
ludzki i społeczny małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście uczenia się przez całe 
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życie, kierownik projektu: Analiza krzyżowa projektów długookresowej strategii rozwoju 
kraju, średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz strategii zintegrowanych w zakresie 
systemów realizacyjnych i monitorowania, ponadto odpowiedzialny za projekty 
ewaluacyjne: Ewaluacja działań realizowanych w ramach projektu INNOVACREAWORK 
w Polsce, Ewaluacja działania 9.2 POKL, Ewaluacja projektu pilotażowego programu 
rządowego Cyfrowa Szkoła,

od 09.2012 do 06.2013 Związek Rzemiosła Polskiego oraz BDKM Grupa Doradcza; 
trener i wykładowca problematyki związanej z zarządzaniem innowacjami w projekcie 
Związku Rzemiosła Polskiego „Innowacje to proste” - projekt o charakterze badawczo- 
szkoleniowym skierowany do przedsiębiorców sektora MSP

od 10.2009 do 07.2010: Politechnika Warszawska; Kierownik Projektu foresight 
regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”; 
odpowiedzialny za koordynację projektu na poziomie strategicznym, w tym koordynacji 
pracy pięciu kierowników projektów przy każdej z uczelni, które brały udział w 
przedsięwzięciu,

od 06.2009 do 11.2009: Zakład Badań Naukowych Polskiego Towarzystwa 
Socjologicznego; w okresie 06-09.2009 - Dyrektor ZBN PTS, w okresie 10-11.2009 - 
doradca Dyrektora ZBN PTS; odpowiedzialny za restrukturyzację i dostosowanie do 
wymogów rynku firm badawczych ZBN PTS,

od 07.2001 do 06.2009: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; 06.2008-07.2009 
- Kierownik Sekcji Badań i Analiz, (Kierownik Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością) 
PARP, odpowiedzialny za nadzór i realizację projektów badawczych PARP, 09.2006- 
06.2008 - Główny Specjalista, odpowiedzialny za przygotowanie planów badań PARP w 
zakresie wspierania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, reprezentowanie PARP w 
międzynarodowych gremiach ds. innowacji i polityki klastrowej, polityki patentowej itp., 
odpowiedzialny za przygotowanie analiz stanu innowacyjności polskich przedsiębiorstw 
sektora MSP, autor i redaktor naukowy raportów Innowacyjność 2006 i Innowacyjność 
2008, współautor Raportów o stanie sektora MSP, 07.2001-08.2006 - Specjalista, 
odpowiedzialny za przygotowanie bieżących analiz sektora MSP i działalności PARP, 
planów badań PARP, nadzór nad prowadzonymi badaniami dotyczącymi programowania 
instrumentów wsparcia, w tym głównie dotyczących innowacyjności przedsiębiorstw,

od 01.1998 do 05.1999: Polska Fundacja Promocji Kadr; Główny Specjalista w Ośrodku 
Warszawskim - Zakładzie Zarządu PFPK, odpowiedzialny za przygotowanie i realizację 
projektów szkoleniowych w zakresie podnoszenia kompetencji kierowniczych 
administracji wyższego szczebla instytucji finansowych i ubezpieczeniowych oraz szkoleń 
dla kandydatów na członków rad nadzorczych JSSP,

od 08.1994 do 1998: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE) Fundacja 
Naukowa; Asystent Naukowy w CASE, Koordynator Projektu; odpowiedzialny za 
realizację projektu badawczego dotyczącego monitorowania procesów prywatyzacyjnych 
w krajach postkomunistycznych, autor opracowań dotyczących prywatyzacji 
przedsiębiorstw państwowych w Krajach Bałtyckich, autor raportu o trendach w opinii 
społecznej na temat integracji Polski ze Wspólnotą Europejską dla Centrum im. Adama 
Smith’a w Warszawie, współautor (wraz z prof Grażyną Gierszewską) opracowania pn.
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Inyestment and transformation of the production process w Privatization and Company 
Restructuring in Poland, autor artykułów w Nowym Życiu Gospodarczym nt. procesów 
prywatyzacyjnych, autor opracowań dotyczących problematyki prywatyzacji w Biuletynie 
ekonomicznym Instytutu Studiów Wschodnich oraz licznych artykułów w periodykach 
ekonomicznych, autor ponad 20 analiz tematycznych (głównie makroekonomicznych) 
dotyczących wybranych zagadnień sytuacji gospodarczej krajów b. ZSRR,

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w 

zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 ze zm.):

Jako szczególne osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z 14 marca

2013 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym, wskazuję spójną część dorobku 

naukowego oraz monografię pod wspólnym tytułem:

Dyfuzja informacji

w zróżnicowanego

kapitału społecznego

Na dorobek składają się:

Monografia:

1. Informacja w dobrym towarzystwie - Dyfuzja informacji w warunkach zmiennego 
kapitału społecznego, Instytut Kopernika, Warszawa 2018 (recenzenci: prof. zw. dr hab. 
Leszek Jasiński (Wydział Zarządzania; Politechnika Warszawska) dr hab. Andrzej 
Nowosad (Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej; Uniwersytet 
Jagielloński)

Artykuły:

2. Kultura organizacyjna podmiotów innowacyjnych w sektorze prywatnym i publicznym, 
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 09/2018

3. Social Capital in knowledge transfer in the innovation process, Ekonomika i 
Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 12 (814) Grudzień 2017, ss 151-169
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4. Kultura organizacyjna i innowacyjność przedsiębiorstw, w Badania-Rozwój- 
Innowacje. Wybrane zagadnienia, red. M. Baranowski, Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju 2017

5. Social Capital as a catalyst of knowledge transformation in the Polish company, 
Problemy Eksploatacji, 4/2013, ss. 113-122

6. Kapitał społeczny wpolskichprzedsiębiorstwach w Ekonomika i Organizacja 
Przedsiębiorstwa 9/2011, Warszawa 2011

7. Kapitał społeczny i innowacyjność w przedsiębiorstwach branży poligraficznej na tle 
przedsiębiorstw pozostałych sekcji gospodarki, Sekcja Poligrafów Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Warszawa 2011

Artykuły w wydawnictwach zbiorowych:

8. Nieformalne źródła informacji w działalności gospodarczej w Logistyka i 
administrowanie w mediach aspekty teoretyczne i aplikatywne, red. W. Cetera, K. 
Kowalik, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015

9. Znaczenie nieformalnych źródeł informacji w procesach innowacyjnych w Raport o 
innowacyjności gospodarki Polski w 2012 roku, T.Baczko - red., INE PAN, Warszawa 
2013

10. Kapitał społeczny w procesie innowacyjnym w Raport o innowacyjności gospodarki 
Polski w 2011 roku, T.Baczko - red., INE PAN, Warszawa 2012

11. Metoda CAWI jako efektywne narzędzie pozyskiwania i przetwarzania informacji 
w kontekście realizacji wymagań norm ISO i AQAP, w Problematyka Normalizacji, 
Jakości i Kodyfikacji w Aspekcie Integracji z NATO i UE, red.naukowa A.Świderski, 
Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej, Zakład Systemów Jakości i 
Zarządzania, Warszawa 2012

12. Wykorzystanie formalnych i nieformalnych źródeł informacji przez mazowieckich 
przedsiębiorców, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warszawa 2013

Poza publikacjami w postaci monografii, artykułów naukowych i artykułów w 

wydawnictwach zbiorowych, istotnym elementem dorobku są referaty i ekspertyzy 

potwierdzające praktyczne wykorzystanie wyników działalności naukowej:
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Referaty

13. Znaczenie dla biznesu w Polsce nieformalnych źródeł informacji, referat konferencyjny, 
konferencja naukowa Logistyka i administrowanie w mediach, Uniwersytet 
Warszawski, 24 października 2014

14. Rola kapitału społecznego w procesie innowacyjnym - referat konferencyjny; 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Dylematy Zarządzania, czerwiec 2013, 
Warszawa, 3 czerwca 2013, EWSIE

15. Managerowie-innowatorzyfilantropi. Badanie kapitału społecznego i innowacyjności 
polskich przedsiębiorstw - konwersatorium Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 
„Czwartki u Ekonomistów”, Warszawa, 5 marca 2012

Ekspertyzy:

16. Analiza treści stron www pod kątem dostępności informacji wykorzystywanych w 
działalności gospodarczej w ramach badania dotyczącego potrzeb informacyjnych 
przedsiębiorców, BDKM Grupa Doradcza Sp. z o.o./Związek Pracodawców 
Warszawy i Mazowsza

17. Analiza treści źródeł fizycznych i instytucjonalnych pod kątem dostępności informacji 
wykorzystywanych w działalności gospodarczej w ramach badania dotyczącego 
potrzeb informacyjnych przedsiębiorców, BDKM Grupa Doradcza Sp. z o.o./Związek 
Pracodawców Warszawy i Mazowsza

Wskaźniki bibliometryczne

Indeks Hirscha (Harzing’s Publish or Perish) - 8

Papers 
Citations 
g_index

49
471

21
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Moje zainteresowania naukowo-badawcze, w okresie następującym po obronie pracy 

doktorskiej, koncentrowały się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z rolą 

przepływu informacji w działalności gospodarczej oraz szczególną funkcją kapitału 

społecznego jako swego rodzaju medium sprawiającego, że dostęp do informacji, jej wymiana, 

absorpcja i wykorzystanie stają się - z punktu widzenia organizacji gospodarczej - 

skuteczniejsze. Moim osiągnięciem naukowym jest wykazanie roli komunikacji dla 

innowacyjności przedsiębiorstw. W kręgu moich zainteresowań badawczych znalazły się także 

takie kwestie, jak wykorzystanie technologii informacyjnych w warunkach zróżnicowanego 

kapitału społecznego czy też rola państwa w tworzeniu warunków dla skutecznego rozwoju 

innowacji.

Całokształt moich zainteresowań badawczych w okresie po obronie pracy doktorskiej 

obejmuje pięć następujących obszarów:

1. wykorzystanie nowych źródeł informacji i narzędzi służących jej wymianie - 

komunikacji, pozyskaniu i przetwarzaniu dla prowadzenia skutecznych działań 

wspierających działalność podmiotów gospodarczych,

2. analiza i wzmacnianie potencjału podmiotów gospodarczych w oparciu o skuteczne 

wykorzystanie komunikacji - informacji gospodarczej,

3. znaczenie formalnych i nieformalnych źródeł informacji w działalności gospodarczej,

4. kapitał społeczny i jego rola w zarządzaniu innowacjami, oraz kultura organizacyjna - 

jej rola i znaczenie w budowaniu skutecznej z punktu widzenia komunikacji - 

pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania informacji w organizacji gospodarczej.

Równolegle dla mojej działalności naukowej i badawczej realizowałem projekty o 

charakterze doradczym wykorzystując w praktyce wiedzę pochodzącą z realizowanych badań 

nad problematyką komunikacji i kapitału społecznego. Z drugiej strony, dzięki wykorzystaniu 

praktycznej wiedzy z organizacji gospodarczych i okołobiznesowych, moja działalność 

naukowa stawała się w większym stopniu użyteczna i znajdowała zastosowanie w praktyce 

gospodarczej i administracji zaangażowanej w procesy wspierania działalności B+R w Polsce.
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A. Omówienie celu naukowego i osiągniętych wyników wraz z zaprezentowaniem ich 
praktycznego wykorzystania:

a. Zakres tematyki poruszanej w dorobku naukowym

Przełom XX i XXI wieku to czas, gdy dynamika procesów społecznych i gospodarczych 

nabiera tempa. To równocześnie okres, gdy trudno jednoznacznie zdefiniować dominujący 

paradygmat rządzący tymi procesami. Postindustrialne społeczeństwa początku nowego wieku 

z coraz większą intensywnością wykorzystują technologie informacyjne, coraz częściej też 

zaczynają współtworzyć dystrybuowaną przez nie informację. Jednocześnie zaznacza się, po 

okresie, gdy procesy gospodarcze opisywane były mianem „nowej gospodarki”, powrót do 

narracji o dominującej roli własności prywatnej w gospodarce o zdefiniowanych interesach 

finansowych. W takim środowisku podmioty gospodarcze zaczynają w coraz większym stopniu 

dostrzegać znaczenie wieloaspektowych procesów komunikacji.

Nie oznacza to, że informacja dopiero obecnie zaczyna nabierać kluczowego znaczenia, 

jednak mediatyzacja rzeczywistości i łatwość w dostępie do informacji stawiają przed 

menadżerami nowe wyzwania. Jednym z nich jest umiejętność pozyskiwania i 

wykorzystywania informacji, które traktowane są, w znaczeniu ekonomicznym, jako zasób i 

mogą określać zdolności podmiotów gospodarczych do uzyskiwania przewagi konkurencyjnej.

Jednym z najważniejszych, z punktu widzenia zarządzania informacją, zagadnień staje 

się zaufanie do nadawcy informacji. Owo zaufanie można uznać za pochodną kapitału 

społecznego.

Kapitał społeczny to termin, który obejmuje zestaw konstruktów dotyczących sieci 

społecznych, norm i wartości, które wpływają na skuteczność działań gospodarczych i 

sposobów, w jakie instytucje społeczne funkcjonują. Z tego punktu widzenia, obejmuje 

środowisko zasobów informacyjnych.

Definicje kapitału społecznego łączą różne jego koncepcje stosowane w literaturze 

przedmiotu, takie jak zaufanie, charakter grup i sieci społecznych, działania zbiorowe, 

włączenie społeczne oraz informacje i komunikacja. Kapitał społeczny jest pojęciem 

wielowymiarowym zawierającym sieci relacji społecznych charakteryzujących się wspólnymi 
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normami, zaufaniem i działaniami na zasadach wzajemności1. W ogólności, kapitał społeczny 

opisuje sieci połączeń (w tym informacyjnych) między jednostkami ludzkimi oraz społeczne 

normy dotyczące kwestii wzajemności i zaufania. Można powiedzieć, że opisuje on to, co 

zwykliśmy nazywać cnotami obywatelskimi. Nahapiet i Ghoshal definiują kapitał społeczny 

jako „sumę obecnych i potencjalnych zasobów zaangażowanych w dostępnych (i uzyskanych 

dzięki nim) sieciach powiązań posiadanych przez jednostki indywidualne jak i jednostkę 

społeczną”. Stąd, kapitał społeczny zawiera zarówno sieci jak i aktywa w tych sieciach (lub 

potencjalnie mogące być przez sieci wykorzystane)2.

1 R. Catts, Quantitative indicators of social Capital - Measurement in a complex social context, w. Michael 
Osbome, Kate Sankey, Bruce Wilson (red.), Social Capital, Lifelong Learning and the Management of Place, 
Routledge, New York 2007, ss. 26-27
2 D. Dobija, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, WSPiZ, Warszawa 2004, ss. 
39-40
3 patrz: A. Żołnierski, Social Capital in knowledge transfer in the innovation process, w Ekonomika i Organizacja 
Przedsiębiorstwa, nr 12 (814) Grudzień 2017, czy A. Żołnierski, Kapitał społeczny w polskich przedsiębiorstwach 
w Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 9/2011, Warszawa 2011
4 patrz: A. Żołnierski, Kultura organizacyjna i innowacyjność przedsiębiorstw, w Badania-Rozwój-Innowacje. 
Wybrane zagadnienia, red. M. Baranowski, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2017, czy A. Żołnierski, Kultura 
organizacyjna podmiotów innowacyjnych w sektorze prywatnym i publicznym, Ekonomika i Organizacja 
Przedsiębiorstwa 09/2018

Kapitał społeczny zaczyna być dostrzegany, jako czynnik, który sprawia, że 

pozyskiwanie informacji przez podmioty gospodarcze i proces jej internalizacji 

rozumianej jako swego rodzaju wbudowanie pozyskanej z otoczenia informacji 

do własnych zasobów informacyjnych i przekształcenie jej w wiedzę staje się 

skuteczniejsze.

Składające się zarówno na mój dorobek naukowy, jak i stanowiące moje główne 

osiągnięcie naukowe badania własne koncentrowały się na zagadnieniach związanych z 

poszczególnymi determinantami procesu pozyskiwania i internalizacji informacji.

Badania obejmowały zarówno kwestie samego kapitału społecznego3, ale także 

problematyki kultury organizacyjnej mającej znaczenie z punktu widzenia zarządzania 

informacją4.

Przeprowadziłem także badania dotyczące bezpośrednio kwestii informacji 

wykorzystywanej przez podmioty gospodarcze. Badania te obejmowały zarówno kwestie 
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wykorzystania informacji ze źródeł formalnych i nieformalnych5, jak i ocenę wybranych źródeł 

informacji wykorzystywanych przez przedsiębiorców6.

5 Źródła informacji dzielę na formalne i nieformalne zgodnie z koncepcją zaproponowaną przez Martineta i 
Martiego; B. Martinet, Y. M. Marti, Wywiad gospodarczy. Pozyskiwanie i ochrona informacji, PWE, Warszawa 
1999, ss. 41 i 47.
6 patrz: A. Żołnierski, Nieformalne źródła informacji w działalności gospodarczej w Logistyka i administrowanie 
w mediach aspekty teoretyczne i aplikatywne, red. W. Cetera, K. Kowalik, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2015, lub A. Żołnierski, Wykorzystanie nieformalnych źródeł informacji jako 
szczególny przypadek kapitału społecznego w działaniu w Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2012 
roku, T.Baczko - red., INE PAN, Warszawa 2013
7 R. Borowiecki, M. Kwieciński (red.), Monitorowanie otoczenia: przepływ i bezpieczeństwo informacji, w stronę 
inteligencji przedsiębiorstwa, Zakamycze, Kraków 2003, s.99
8 Ch, Freeman, The Economics of Industrial Innovation, Frances Pinter, London 1982, s.7

Podział na źródła formalne i nieformalne oparłem na podziale zastosowanym przez 

Borowieckiego i Kwiecińskiego, którzy proponują podział na źródła informacji na otwarte 

(sformalizowane) i zamknięte (nieformalne) oraz szpiegostwo7. Źródła otwarte mają zazwyczaj 

postać zapisu (np. książka, prasa, raporty itp.). Źródła zamknięte, odmiennie od otwartych, 

wymagają aktywnego zdobywania informacji, często w bezpośrednich kontaktach 

interpersonalnych.

Martinet zwraca uwagę, że właśnie ze źródeł zamkniętych (nieformalnych) pochodzi 

75% użytecznych dla firmy informacji. Opisując znaczenie kapitału społecznego z perspektywy 

użytkownika informacji poświęcam wiele miejsca problematyce innowacyjności. To właśnie 

działalność innowacyjna stanowi tę część aktywności przedsiębiorstw, w której znaczenie 

komunikacji i wykorzystania mediów jest trudne do przecenienia.

Działalność innowacyjną definiuję za Freemanem jako pierwsze handlowe 

wprowadzenie (zastosowanie) nowego produktu, procesu, systemu lub urządzenia8. Innowacja 

zawiera nie tylko projekt „techniczny”, wytworzenie czy zarządzanie, ale także działania z 

zakresu marketingu nowego (lub ulepszonego) produktu. Obok pojęć innowacja i działalność 

innowacyjna posługuję się terminem procesu innowacyjnego, który rozumiem jako ogół 

działań przedsiębiorczych, których efektem jest właśnie wprowadzenie na rynek innowacji. 

Część badań, szczególnie tych, które dotyczyły problematyki informacji została wykorzystana 

w praktyce do tworzenia interaktywnych narzędzi komunikacyjnych dla przedsiębiorców i 

innowatorów (portali informacyjnych takich jak Mazowieckie Centrum Informacji 

Gospodarczej (www.mcig.pl) czy zasobów informacji gospodarczej na portalu Związku 

Pracodawców Warszawy i Mazowsza - www.zpwim.pl).
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Do przeprowadzenia badań, których wyniki posłużyły do przygotowania 

dorobku naukowego wykorzystałem metody badawcze stosowane w naukach 

społecznych. Wykorzystywałem metody wywiadów pogłębionych, metody 

ankietowe, metody eksperckie, wsparte o zastosowania analizy treści, analizy 

ilościowe, w tym metody statystyczne. Z tego punktu widzenia, tworząc 

dorobek naukowy w zakresie wymiany informacji i komunikacji, co stanowi 

immanentną składową nauk o mediach, czerpałem z wielodyscyplinarnego 

wachlarza nauk społecznych, w szczególności metod stosowanych w 

badanach technologii informacyjnych, w ekonomii i w zarządzaniu. Takie 

podejście wynikało tożsamości nauk społecznych i z podkreślanego w literaturze 

przedmiotu eklektyzmu, interdyscyplinarności i otwartości medioznawstwa9.

9 Por.: M. Jabłonowski, T. Mielczarek, Komunikowanie społeczne i media -federacja, a nie inkorporacja, Studia 
Medioznawcze, nr 4 (75) 2018, ss. 14, 18-19,21

Mój dorobek naukowy bazuje na badaniach i analizach, które obejmują szerokie 

spektrum problematyki medioznawczej. Z jednej strony opisuję takie kwestie, jak znaczenie 

formalnych i nieformalnych źródeł informacji, z drugiej - problemy wynikające z mediatyzacji 

rzeczywistości, rozumianej jako zwiększanie wpływu mediów na funkcjonowanie jednostek, 

społeczeństw i gospodarek. Istotnym zagadnieniem jest także kwestia współtworzenia zasobów 

informacyjnych przez użytkowników serwisów Online.

Dokumentujące mój dorobek naukowy projekty badawcze, obejmując swym zakresem 

szeroko rozumiane nauki o mediach, opierały się przede wszystkim na założeniach 

teoretycznych nauk społecznych. W praktycznym jednak wymiarze czerpałem także z 

doświadczeń i metod stosowanych w naukach technicznych, w tym głównie z metod zbierania 

informacji Online, jakich jak metody CAWI (Computer-Assisted Web Interview), które 

stosowane są w badaniach o charakterze ilościowym.

Przeprowadzone przeze mnie badania koncentrowały się na problematyce przekazu, 

jego zawartości i funkcji w tworzeniu informacji niezbędnej dla prowadzenia działalności 

gospodarczej. Dla opisywanych procesów komunikacji, tło stanowił przywołany wcześniej 

kapitał społeczny. Wyniki przeprowadzonych badań obejmowały opis elementów procesu 

obiegu informacji w przedsiębiorstwie. Opisywałem te procesy nie tylko z punktu widzenia 
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ekonomiki podmiotów gospodarczych. Przywoływałem także perspektywę gospodarki, 

społeczeństwa, jak również w kontekst politycznych uwarunkowań funkcjonowania 

skutecznego, z punktu widzenia przedsiębiorcy, nadawcy informacji. Ta ostatnia perspektywa 

była szczególnie cenna dla tworzenia portali informacyjnych10.

10 A. Żołnierski, Informacja w dobrym towarzystwie - Dyfuzja informacji w warunkach zmiennego kapitału 
społecznego, Instytut Kopernika, Warszawa 2018

Mając na uwadze fakt, że pojawiające się nowe techniki i technologie informacyjne 

wymuszają często nowe podejścia badawcze, w moim dorobku wykorzystałem także 

dedykowane moduły Webform dla przeprowadzenia badań CAWI. Moduł był osadzony w 

środowisku CMS DRUPAL V6. Środowisko to było wówczas, gdy przeprowadzałem moje 

badania najnowocześniejszym systemem zarządzania treścią klasy CMS. Zbieranie danych 

odbywało się poprzez przesłanie do respondentów prośby o udział w badaniu wraz z informacją 

o celach badania oraz linkiem do formularza w formacie HTML. Po kliknięciu w link 

respondent został przekierowany na odpowiednią witrynę, gdzie wyświetlony był formularz 

internetowy, czyli kwestionariusz badawczy. Dane z poszczególnych formularzy 

internetowych były zapisywane w bazach danych. Dzięki temu istniał do nich bardzo łatwy 

dostęp. Na potrzeby moich badań stworzony został portal badawczy.

Opisane podejście zastosowałem w badaniu roli kapitału społecznego w procesie 

pozyskiwania informacji przez przedsiębiorstwa innowacyjne.

W ramach prac nad przygotowaniem dorobku naukowego dokonałem analizy 

roli społecznej mediów w zakresie przepływu, wymiany i wykorzystania 

informacji w działalności gospodarczej, a szczególnie działalności 

innowacyjnej. W ujęciu materialnym, badane były środki społecznego 

komunikowania, zaś przedmiotem formalnym była sfera społecznego obiegu 

informacji Analiza obejmowała także zróżnicowane zachowania 

gospodarczych użytkowników informacji, w tym w ujęciu 

zinstytucjonalizowanych norm i zachowań kryjących się pod pojęciem kultury 

organizacyjnej.

Mając na uwadze cel, jakim było udowodnienie tezy o znaczeniu kapitału społecznego 

dla internalizacji informacji nie ograniczałem się do wąsko rozumianej metodologii 
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koncentrującej się na badaniach sondażowych. Istotnie rozszerzyłem zakres stosowanych 

metod o badania o charakterze jakościowym, w tym metody wywiadów pogłębionych i metody 

eksperckie, które zderzyłem z analizą i krytyką źródeł i piśmiennictwa. Zastosowałem metody 

statystyczne i badania terenowe, szeroko wykorzystując metody badań w zakresie nauk o 

zarządzaniu.

Mój dorobek naukowy opiera się na analizie zarówno źródeł informacji, jak też 

środowiska rozprzestrzeniania się informacji, jako elementu systemu 

komunikacyjnego; obejmuje nie tylko kwestie związane z obiegiem informacji, 

ale także społeczne i ekonomiczne konsekwencje przekazu medialnego z punktu 

widzenia użytkownika medium.

b. Kapitał społeczny a innowacje

Pojęcie kapitału społecznego obecnie często pojawia się w kontekście problematyki 

rozwoju społeczno-gospodarczego. Choć stosowane przede wszystkim w odniesieniu do 

rozwoju regionalnego, włączane jest coraz częściej także w analizy na poziomie 

mikroekonomicznym. Przedmiotem mojej monografii pt.r Informacja w dobrym towarzystwie 

- Internalizacja informacji a kapitał społeczny jest analiza znaczenia kapitału społecznego w 

procesie innowacyjnym11 w przedsiębiorstwach w kontekście zdolności organizacji do 

pozyskiwania niezbędnych w tym procesie informacji. Tę problematykę poruszam także w 

szeregu artykułów w ramach dorobku naukowego12

11 Procesie, w ramach którego tworzona jest i implementowana na rynek innowacja
12 patrz: A. Żołnierski, Social Capital as a catalyst ofknowledge transformation in the Polish company, Problemy 
Eksploatacji, 4/2013, a także w Znaczenie kapitału społecznego w procesach zarządzania innowacjami w Raport 
o innowacyjności gospodarki Polski w 2011 roku, pod redakcją Tadeusza Baczki, INE PAN, Warszawa 2012

Sama innowacyjność, jako taka nie jest zjawiskiem nowym, jednakże obecne tempo 

zmian, zarówno w budowaniu nowej wiedzy w sektorze naukowym, jak i wprowadzanych 

innowacji, zasługuje uwagę. Innowacja i proces innowacyjny nie mieści się bowiem li tylko w 

jednej dyscyplinie naukowej, a rosnąca liczba projektów badawczych i prac naukowych 
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dotyczących innowacji i innowacyjności - rośnie. Są to często projekty i prace badawcze o 

charakterze interdyscyplinarnym.

Żadna z dyscyplin nauki nie monopolizuje problematyki związanej z innowacyjnością. 

Innowacyjność dotyczy szerokiego wachlarza zagadnień z zakresu problematyki społecznej, 

gospodarczej czy medialnej. Czynniki mające wpływ na wprowadzanie nowości w ofertach 

firm (czynniki organizacyjne, wewnętrzne w przedsiębiorstwie), jak i związane z wdrażaniem 

innowacji na rynku (m.in. kwestie popytu na innowacyjne rozwiązania, współpracy z 

organizacjami w otoczeniu itp.), odgrywają niezwykle istotną rolę. Szczególne znaczenie ma 

tu charakter i jakość oraz sposób komunikacji z otoczeniem - wymiany informacji dla procesu 

tworzenia innowacji.

Proces zarządzania innowacją, wielostronne interakcje pomiędzy firmą, 

klientami, dostawcami i sferą B+R oraz między samymi przedsiębiorstwami 

stawia w swym centrum problematykę skutecznego wykorzystania dostępnych 

mediów i informacji z nich pochodzących i może mieć znaczący wpływ zarówno 

na kształtowanie potencjału innowacyjnego podmiotu gospodarczego, jak i jego 

praktyczną zdolność do asymilacji innowacji.

Innowacja to nie tylko projekt techniczny, jakim jest wytworzenie czy zarządzanie. Są 

to także procedury i środki (media), działania z zakresu marketingu nowego (lub ulepszonego) 

produktu. W innowacyjności znaczenia nabierają takie kwestie, jak kreatywność, 

perspektywiczne myślenie i formy łączności między nadawcą i odbiorcą komunikatu o 

innowacji.

Poszukiwanie nowych rozwiązań dla tworzenia innowacji obejmuje zatem, także - 

zgodnie z modelem innowacji otwartej - ciągłe poszukiwania w dalszym i bliższym otoczeniu 

firmy13. Innowacyjność oznacza zwrócenie się ku otoczeniu i sprawia, że fizyczne granice 

firmy rozmywają się, zaś jej obszar działania zbliża się asymptotycznie do wszelkich 

potencjalnych i nowych źródeł informacji.

13 A. Żołnierski, Informacja w dobrym towarzystwie - Internalizacja informacji a kapitał społeczny, Instytut 
Kopernika, 2018, s. 202
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Dotyczy to, zarówno kwestii niezbędnego dla tworzenia innowacji B+R, jak i metod 

dystrybucji innowacyjnych produktów i usług oraz informacji na ich temat (i w tym znaczeniu 

„polityki” komunikacyjnej innowatorów). Wynika stąd, że zagadnienia związane z badaniami 

innowacyjności wychodzą daleko poza obszar definiowany na poziomie mikro i 

odzwierciedlają cały wachlarz problematyki budowania i rozwoju potencjału dla tworzenia 

innowacji, a w szczególności efektywnej wymiany informacji - komunikowania14.

14 A. Żołnierski, Social Capital in knowledge transfer in the innovation process, Ekonomika i Organizacja 
Przedsiębiorstwa, nr 12 (814) Grudzień 2017

Sam kapitał społeczny - wskazują na to między innymi moje badania - może 

oddziaływać na potencjał innowacji na bardzo wielu płaszczyznach; wydaje 

się, że najważniejszą, a dotąd bardzo często pomijaną w literaturze, jest 

informacja. Jeśli traktować kapitał społeczny, jako swego rodzaju przestrzeń 

medialną, jest on także informacją, a z pewnością traktować go można, jako 

siłę kształtującą przekaz informacji dla procesu tworzenia innowacji. 

Trawestując McLuhana - kapitał społeczny jest swego rodzaju spoiwem 

społecznym, a traktowany jako zasób staje się społecznym wzorcem, który 

organizuje działalność gospodarczą i innowacyjną.

Na rysunku 1 przedstawiono model, w którym ukazany jest kapitał społeczny, jako 

swego katalizator w procesie pozyskiwania informacji dla procesu innowacyjnego.
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Rys. 1. Kapitał społeczny w perspektywie nauk o mediach - jako katalizator procesu 

pozyskiwania informacji dla innowacji

Źródło: opracowanie własne

Jedną z najważniejszych konkluzji w moim dorobku naukowym, jest 

stwierdzenie, że teorię kapitału społecznego natęży uzupełnić o kontekst mediów. 

Stąd, w uzupełnieniu istniejącego zestawu definicji, możliwe jest nowe 

zdefiniowanie tego pojęcia. Na gruncie nauk o mediach, kapitał społeczny 

rozumiany jest, jako zdolność zarówno do dzielenia się informacją, jak i 

umiejętność jej pozyskania i skutecznego wykorzystania.

Organizacje, gdzie realizowane są skutecznie procesy innowacyjne są w stanie, dzięki 

kapitałowi społecznemu, taniej i sprawniej pozyskać z otoczenia niezbędne informacje 

(zarówno ze źródeł formalnych, jak i nieformalnych). Podmioty wykorzystujące kapitał 

społeczny mogą nie tylko obniżyć koszty ogólne i administracyjno-gospodarcze, które nie 

stanowią kosztów wytworzenia produktu. Innowacyjne podmioty, dzięki kapitałowi 

społecznemu są inaczej postrzegane w środowisku, w którym funkcjonują; dzieje się tak 

poprzez oddziaływania CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu), szereg funkcji 
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zarządzania, wśród których działania marketingowe są jedynie niewielkim, choć znaczącym 

elementem15.

15 A. Żołnierski, Informacja w dobrym towarzystwie - Dyfuzja informacji w warunkach zmiennego kapitału 
społecznego, Instytut Kopernika, Warszawa 2018
16 Leydesdorff L., The triple helix: an evolutionary model of innovations, Research Policy 29 (2000), ss. 243-255
17 Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007, s. 57

Innowacyjność jako taka jest działaniem twórczym. Sensem tworzenia nie jest samo 

stworzenie czegoś nowego a ciągłe zwiększanie użyteczności nie jest celem samym w sobie. 

Nie każda nowa technologia wprowadzona w przedsiębiorstwie oznacza innowację. Innowacja 

powinna tworzyć nową jakość zarówno produktów, jak i procesów, i jako taka stanowić wartość 

dodaną dla odbiorcy/klienta. Zakłada się, że innowacja powinna przynosić pozytywne efekty 

ekonomiczne dla innowatora, a innowacje - w kontekście społecznym - powinny być 

utożsamiane ze zjawiskiem postępu. Z tego punktu widzenia działania z zakresu komunikacji 

stanowią tak istotny element procesu wprowadzania nowych produktów czy usług na rynek16.

c. Informacja a innowacje

Kapitał społeczny odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu informacją w organizacji. 

Kolejny istotny czynnik, współzależny od kapitału społecznego, a w decydujący sposób mający 

wpływ na potencjał innowacyjny, to kultura organizacyjna organizacji, która odgrywa 

kluczową rolę w całym procesie zmian, bo może ten proces zarówno wspierać, jak i go 

utrudniać, a zbudowana w organizacji formalna struktura i procedury mogą decydować o 

łatwości i możliwym tempie wprowadzania innowacyjnych zmian.

Kultura organizacyjna decyduje o sprawności organizacji w podejmowanych przez nią 

wysiłkach, w tym przede wszystkim w kontekście pozyskiwania informacji dla 

wprowadzanych innowacji, ale też wdrażania oraz łagodzenia oporu społecznego wobec 

innowacji. W tym kontekście kultura organizacyjna w dużym stopniu decyduje o procesach 

zarządzania informacją ale to oddziaływanie ma też kierunek odwrotny; informacja i sposoby 

jej zarządzania wpływają na kulturę organizacyjną. Ponadto kultura organizacyjna kształtuje 

sposoby pozyskiwania i proces przepływu, a wreszcie wykorzystania informacji dla tworzenia 

i dyfuzji innowacji17.
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Związki między kapitałem społecznym a innowacyjnością w rozumieniu procesów 

generowania innowacji określają też znaczenie kapitału społecznego dla procesu zarządzania 

wiedzą. Uwidacznia się dwukierunkowość tej relacji; kapitał społeczny stanowi element 

pozytywnie wpływający na procesy poznawcze, ale także - w znaczeniu strukturalnym - w 

procesie zarządzania informacją może być skutecznym elementem budowania potencjału 

organizacji.

Można powiedzieć, że innowacje są w pewnym stopniu „wymuszane” przez klientów 

lub też przez rynek. Innowacje w firmach najmniejszych mają raczej charakter przyrostowy 

zatem wiele pomysłów na nie czerpanych jest z rozwiązań konkurentów. Właściciele i 

managerowie najmniejszych firm nie dostrzegają potencjału wykorzystania instytucjonalnych 

źródeł informacji dla innowacji, w tym z otoczenia naukowego przedsiębiorstw. To sprawia, że 

często korzystają z nieformalnych źródeł informacji, a skuteczność wykorzystania tych źródeł 

zależy od zaufania do nich, zatem także od kapitału społecznego. Mikroprzedsiębiorcy nie znają 

instytucji otoczenia (takich jak jednostki badawczo-rozwojowe, parki technologiczne czy inne, 

podobne, które są zazwyczaj dostawcami info racji i rozwiązań dla innowacji). W związku z 

tym, tego typu podmioty są narażone na swego rodzaju wykluczenie informacyjne. Niewielkie 

znaczenie ma też dla nich informacja pochodząca ze źródeł instytucji rządowych18.

18 A. Żołnierski, Informacja w dobrym towarzystwie - Dyfuzja informacji w warunkach zmiennego kapitału 
społecznego, Instytut Kopernika, Warszawa 2018

Wprowadzanie innowacji rozpoczyna się projektowaniem tego procesu. Obejmuje on 

poszukiwanie informacji w otoczeniu na temat zarówno specyficznych problemów 

technicznych związanych z samą innowacją, jak również na temat potencjału rynku na jakim 

innowacja ma być wdrożona. Projektując innowacje należy sobie odpowiedzieć na pytania 

dotyczące tego, kto powinien tworzyć technologię, czy technologia powinna być wytworem 

samego przedsiębiorstwa, czy powinna być zakupiona z zewnątrz, jak przekształcić, 

przetransformować wiedzę w innowacje, jakie znaczenie ma technologia, jako oferta 

produktowa przedsiębiorstwa. Wstępne fazy procesu innowacyjnego obfitują w pytania 

obejmujące przede wszystkim kwestie komunikacji, w tym dotyczą sposobów i efektywności 

wyszukiwania nowych pomysłów i informacji. Na etapie projektowania innowacji do 

kluczowych kwestii należą te, które dotyczą implementacji rozwiązań powstałych w ramach 

prac B+R, czy też prac wdrożeniowych. Wszystkie te problemy związane są ze skuteczną 

komunikacją. Ostatni etap procesu innowacyjnego, jakim jest wdrożenie (wprowadzanie 
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innowacji na rynek) kończy się sprzężeniem zwrotnym polegającym na pozyskiwaniu wiedzy 

z rynku na temat wprowadzonego rozwiązania.

d. Informacja a kultura organizacyjna

Wnioski sformułowane w moim dorobku naukowym potwierdzają tezę, że kapitał 

społeczny jest kluczowym czynnikiem, który sprawia, że kultura organizacyjna decyduje o 

efektywności podejmowanych w organizacji działań, szczególnie w zakresie komunikacji19.

19 patrz: A. Żołnierski, Informacja w dobrym towarzystwie - Internalizacja informacji a kapitał społeczny, Instytut 
Kopernika 2018, ss. 111-140 lub A. Żołnierski, Kultura organizacyjna i innowacyjność przedsiębiorstw, w 
Badania-Rozwój-Innowacje. Wybrane zagadnienia, red. M. Baranowski, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
2017, ss.130-131
20 B. Nogalski, Kultura organizacyjna. Duch organizacji, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu 
Organizacyjnego, Bydgoszcz 1998, s. 105

Dla procesów komunikacji na potrzeby wprowadzania innowacji, poza samą kulturą 

organizacyjną, istotny jest dominujący w organizacji styl zarządzania, ale przede wszystkim 

zdolność do współpracy. Współpraca jest wypadkową kapitału społecznego i jako taka jest 

niezbędna w procesie zarządzania innowacjami - przepływie informacji.

Kulturę organizacyjną można definiować, jako zespół norm społecznych i systemów 

wartości stymulujących pracowników, jako właściwy klimat organizacyjny i sposób 

zarządzania wreszcie, jako podzielane znaczenia i symbole, schematy poznawcze i wymogi 

zachowania20. Wyniki moich badań dotyczących kultury organizacyjnej oraz kapitału 

społecznego (k.s.) i innowacyjności pozwoliły na potwierdzenie postawionych hipotez 

dotyczących znaczenie k.s. dla procesu komunikacji i potwierdziły, że stanowi on swego 

rodzaju katalizator sprawiający, że innowatorzy (przedstawiciele zarówno sektora 

przedsiębiorstw, jak i nauki) skutecznie mogą pozyskiwać informację.

Umiejętność skutecznego wykorzystania zewnętrznych (i formalnych) źródeł 

informacji staje się tym istotniejsza, im podmiot gospodarczy większy. W średniej wielkości i 

dużych przedsiębiorstwach, rola menadżerów maleje a znaczenia nabierają zastosowania 

(często pozyskanych z zewnątrz) wyników badań. Zastosowanie wyników badań naukowych 

ma coraz większy wpływ na rozwój całych sektorów. Często wokół ośrodków akademickich 

powstają przemysłowe „konurbacje”, w których organizacje komercyjne tworzą 

współpracujące ze sobą policentryczne ośrodki o równorzędnym znaczeniu. Ośrodki te, bez 

wyraźnie zaznaczonej dominacji jakiejś konkretnej firmy, zatrudniają pracowników i 
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menadżerów współtworzących złożone więzi społeczno-ekonomiczne. W takich ośrodkach 

znaczenia nabierają umiejętności skutecznej komunikacji, zatem także te, które decydują o 

zdolnościach do pozyskiwania informacji z różnych źródeł. Kompetencje komunikacyjne 

determinują transfer wiedzy. Istnieją silne zależności między strategiami transferu wiedzy a 

kapitałem społecznym w jego wymiarze relacyjnym, generowanym przez firmy w ich sieciach 

powiązań.

e. Informacja, komunikacja, otoczenie regulacyjne - praktyczne 

rekomendacje z przeprowadzonych badań

Praktyczne implikacje moich badań, zasygnalizowane w moim głównym osiągnięciu 

naukowym - monografii pt.: Informacja w dobrym towarzystwie - Internalizacja informacji a 

kapitał społeczny wskazują, że same wprowadzane nowe zmiany prawne nie rozwiążą 

zarysowanych wyżej problemów w zakresie komunikacji - dostępu do informacji i transferu 

wiedzy dla procesów innowacyjnych. Zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy sektora 

naukowego oczekują między innymi programów wspierających dostęp do informacji i rozwoju 

współpracy z partnerami. Tworzenie kreatywnych rozwiązań w tym zakresie wymaga kapitału 

społecznego i uwrażliwienia na otoczenie. Rozwiązywanie złożonych problemów 

projektowych wymaga współpracy wielu osób mających uzupełniające się wzajemnie 

umiejętności. Systemy ułatwiające współpracę, komunikację i wymianę informacji muszą być 

zaprojektowane w taki sposób, aby ułatwiać kreatywność i zachęcać do współpracy, wymiany 

poglądów, informacji i pomysłów.

Potencjalne korzyści wynikające z pobudzania kreatywności są trudne do przecenienia, 

wśród najważniejszych można wymienić np. wspieranie rozwoju kompetencji (tak 

indywidualnych, jak i zespołu) oraz generowanie nowych pomysłów i rozwój umiejętności 

wykorzystania źródeł informacji.

Trzeba jednak pamiętać także o innowacjach, których skutki mogą być dla 

społeczeństwa lub gospodarki negatywne. Wśród nich wymienić należy chociażby innowacje 

pozorne, które w rzeczywistości są jedynie drobnymi zmianami wprowadzanymi na rynek jako 

rzekome nowości. Negatywne innowacje to także na przykład te, które naruszają równowagę 

ekologiczną i wpływają negatywnie na środowisko naturalne lub też niektóre innowacje w 

sektorze bankowym (takie jak np. obligacje subprime, które doprowadziły do ostatniego 

kryzysu, który wstrząsnął większością gospodarek na świecie). Ograniczenie zagrożeń 

wynikających z takich innowacji o negatywnym wpływie na system finansowy, w zasadniczym 
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stopniu determinuje kapitał społeczny, a szczególnie przepływ informacji.

Tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego w oparciu o nowe technologie 

informacyjne i komunikacyjne wymaga nadążania za trendami w technologii, przemianami 

społecznymi w zakresie społecznych trendów i mody, zmian podstaw, przewidywania 

dynamiki zmian politycznych i gospodarczych a także zagrożeń. Perspektywa ta jest ważna 

także z punktu widzenia kwestii na styku problematyki społecznej i technologii. Nowa 

technologia, a szczególnie nowe media tworzą warunki dla zindywidualizowanego podejścia 

do współpracy między partnerami w procesie innowacyjnym (zarówno wewnątrz organizacji, 

jak i z interesariuszami tego procesu z zewnątrz). Współpraca i zaufanie mają znaczenie dla 

innowacyjności jeszcze z innego powodu; innowacyjność i kreatywność związane są z 

ryzykiem a w sytuacji deficytu zaufania, z jakim mamy do czynienia w Polsce - rodzą się 

obawy, czy koszty związane z wprowadzeniem innowacji są odpowiednio alokowane na 

wszystkich uczestników procesu innowacyjnego i nie generują zagrożeń.

Z punktu widzenia tworzenia skutecznego dla procesów innowacyjnych otoczenia 

regulacyjnego ważnym jest, by dominujące formy wsparcia rozwoju nowych technologii 

odzwierciedlały optymalne - z punktu widzenia kreatywności i innowacyjności - czynniki. 

Wśród nich należy wymienić te, które w założeniu kształtować będą kompetencje społeczne 

oraz przede wszystkim kompetencje komunikacyjne, w tym umiejętność korzystania z 

informacji i przyczynią się do budowania więzi społecznych także poprzez promowanie 

postawy otwartości, tolerancji i twórczości.

Instytucje publiczne, w tym przede wszystkim legislacyjne, ale także ministerstwa, i - 

generalnie - administracja centralna - tworzące otoczenie regulacyjne, stanowią kluczowy 

element regulatora procesów innowacyjnych i ich wsparcia. Obecnie, w dużym stopniu 

regulacje te wynikają z przyjętych norm i zasad, wynikających z dokumentów Unii 

Europejskiej, ale konkretne zapisy, tak w obrębie aktów prawnych, jak i np. przyjmowanych 

strategii rozwojowych pozostają w gestii polskiej administracji. W ten sposób tworzone 

rozwiązania, które mogą zarówno wspierać rozwój kapitału społecznego i innowacyjności, jak 

i go hamować, czy nawet przyczynić się do destrukcji, znajdują się w gestii krajowej 

administracji.
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f. Dyfuzja informacji w warunkach zróżnicowanego kapitału społecznego

Opisane wyżej zagadnienia znajdują swoje omówienie w cyklu publikacji 

składających się na mój dorobek naukowy, a przede wszystkim w monografii pt.: Informacja 

w dobrym towarzystwie - Dyfuzja informacji w warunkach zmiennego kapitału społecznego. 

Wybór przedstawionej tematyki jest odzwierciedleniem najważniejszych zagadnień 

związanych z problematyką komunikacji w kontekście procesów związanych z tworzeniem i 

wprowadzaniem na rynek innowacji.

Teksty publikacji składających się na dorobek naukowy, obok analizy literatury 

przedmiotu, obejmują także wyniki pionierskich badań21, jakie przeprowadziłem na populacji 

1300 polskich przedsiębiorstw. Zakres merytoryczny tych badań obejmował zarówno 

zagadnienia związane z komunikacją w kontekście kapitału społecznego. Przeprowadziłem 

także analizę interakcji między firmą a jej otoczeniem. Badanie koncentrowało się na 

elementach kapitału społecznego, które potencjalnie mają znaczenie dla procesów komunikacji 

w tym w zakresie pozyskiwania i internalizacji informacji na wszystkich etapach procesu 

innowacyjnego: w badaniu koncentrowałem się na etapach tworzenia innowacji (w tym w 

szczególności na sposobach i efektywności wyszukiwania nowych pomysłów i informacji, 

procesie implementacji rozwiązań powstałych w ramach prac B+R i na wdrażaniu innowacji 

na rynek wraz ze sprzężeniem zwrotnym polegającym na sprawnej komunikacji i pozyskiwaniu 

wiedzy o wprowadzonej informacji z rynku). Badanie poprzedziłem pogłębioną analizą 

literaturową polegającą m.in. na wyekstrahowaniu makroobszarów, takich jak procesy 

grupowe, wzajemność w kontaktach w obrębie własnej grupy i w kontaktach z członkami 

innych grup, nieformalnych kontakty społeczne, kontakty wewnątrz własnej grupy, w tym 

wewnątrz firmy, kwestie altruizmu i filantropii, zaangażowanie obywatelskie oraz partycypacja 

polityczna.

21 Było to pierwsze tego typu badanie przeprowadzone na tak dużą skalę w Europie.

Obok opisanego wyżej badania, by wykazać rolę komunikacji, zrealizowałem projekt 

dotyczący badania kultury organizacyjnej podmiotów innowacyjnych oraz badanie obejmujące 

kwestie wykorzystania źródeł informacji w przedsiębiorstwach. Ostatnie z wymienionych 

badań opiera się na badaniach jakościowych (wywiadach pogłębionych), jak i ilościowych 

przeprowadzonych w oparciu o metodę CAWI, wspomagany komputerowo wywiad przy 

pomocy stworzonej specjalnie na potrzeby badania strony WWW. Przyczynkiem do 
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przeprowadzenia badania w tym obszarze była konkluzja wypływająca z wielu badań i analiz 

Głównego Urzędu Statystycznego, że istotną rolę w zakresie pozyskiwania i zintemalizowania 

informacji niezbędnych w procesie tworzenia innowacji polskich przedsiębiorstw odgrywają 

źródła wewnętrzne, natomiast niezwykle słabą rolę w dostarczaniu wiedzy o innowacjach 

pełnią jednostki należące do szeroko rozumianego otoczenia naukowego (placówki naukowe 

PAN, jednostki badawczo-rozwojowe czy uczelnie wyższe zaliczane do instytucjonalnych 

źródeł innowacji w przedsiębiorstwach).

W ramach badania zidentyfikowano formalne i nieformalne źródła informacji, które 

wykorzystywane są przez przedsiębiorców w działalności gospodarczej, w tym działalności 

innowacyjnej. Celem tych badań było uzyskanie informacji na temat potencjału formalnych 

źródeł w konfrontacji z informacją pochodzącą ze źródeł nieformalnych. Badania kultury 

organizacyjnej przeprowadziłem na podmiotach-beneficjentach Narodowego Centrum Badań i 

Rozwoju (NCBR). Założyłem, że stanowią one grono najbardziej innowacyjnych podmiotów 

w Polsce, dlatego analiza ich kultury organizacyjnej, w tym obszarów związanych z 

pozyskaniem informacji może stanowić ważny element badania procesów komunikacji. 

Przeprowadziłem analizę znaczenia czynników związanych z kulturą organizacyjną między 

innymi w kontekście zdolności do wykorzystania jej potencjałów w zakresie pozyskania i 

przetwarzania informacji. Zidentyfikowałem korzyści płynące z wykorzystania 

poszczególnych czynników w procesie pozyskiwania informacji i integracji wiedzy. Mają one 

istotny wpływ na sprawność przepływu użytecznych informacji.

Kapitał społeczny determinuje sposób pozyskania informacji, ale także stopień 

jej dostępności i aktualność samej informacji Pamiętać należy, Że sam system 

społeczny determinuje system informacyjny, a w konsekwencji informatyczny, a 

wszystko to sprawia, że optymalizacja procesów komunikacji musi włączać 

złożone procesy społeczne w organizacji mające charakter adaptacyjny i 

obejmujące zachowania społeczne.

Przyjąłem hipotezę, że przepływ informacji między organizacją i jej otoczeniem jest 

determinowany przez kapitał społeczny. Dodatkowymi czynnikami mającymi wpływ na 

procesy komunikacji jest kultura organizacyjna i dominujący w organizacji styl zarządzania 

oraz zdolność do współpracy z podmiotami w otoczeniu. Z kolei sprawność i skuteczność 
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komunikacji wpływa na efektywność podejmowanych w organizacji działań innowacyjnych. 

Powyższą hipotezę potwierdzają wyniki badań własnych a dokumentują je publikacje 

składające się na dorobek naukowy, w tym przede wszystkim monografia pt.: Informacja w 

dobrym towarzystwie - Dyfuzja informacji w warunkach zmiennego kapitału społecznego.

Hipotezę główną rozbudowałem o następujące hipotezy pomocnicze, które 

sformułowałem w moich badaniach:

• kapitał społeczny stanowi swego rodzaju katalizator sprawiający, że innowatorzy 

(przedstawiciele zarówno sektora przedsiębiorstw, jak i nauki) skutecznie mogą 

pozyskiwać informację dla procesu innowacyjnego [Social Capital in knowledge 

transfer in the innovationprocess};

• pozyskiwanie i przetwarzanie informacji jest procesem i z tego punktu widzenia da się 

nim zarządzać - możliwe zatem staje się takie kształtowanie kultury organizacyjnej, jak 

i stylów kierowania oraz metod zarządzania organizacją, które pozwoli na 

skuteczniejsze wykorzystanie kapitału społecznego [Kultura organizacyjna i 

innowacyjność przedsiębiorstw, w Badania-Rozwój-Innowacje. Wybrane 

zagadnienia,}’,

• informacja nieformalna ma niebagatelne znaczenie w tworzeniu innowacji, ale też 

stanowi jedno z głównych źródeł wiedzy o otoczeniu przedsiębiorstw, zaś o 

wiarygodności takich źródeł informacji decydują przede wszystkim czynniki związane 

z kapitałem społecznym (w tym kwestie zaufania) [Nieformalne źródła informacji w 

działalności gospodarczej w Logistyka i administrowanie w mediach aspekty 

teoretyczne i aplikatywne}’,

• barierą w przepływie informacji formalnych dla przedsiębiorców są między innymi: 

niejasność (dwuznaczność) informacji, zbyt duża ilość informacji podawana w tym 

samym czasie oraz ich nieterminowość [Wykorzystanie nieformalnych źródeł informacji 

jako szczególny przypadek kapitału społecznego w działaniu w Raport o innowacyjności 

gospodarki Polski w 2012 roku}.

Potwierdzenie w dorobku naukowym postawionych hipotez stanowi znaczący 

element tworzenia skutecznego przekazu medialnego i z tego punktu widzenia 

jest nieodłącznym elementem tworzenia skutecznej polityki informacyjnej dla 

przedsiębiorców. Potwierdzeniem postawionych hipotez jest także praktyczne
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wykorzystanie wyników badań dotyczących formalnych i nieformalnych źródeł 

informacji. Wyniki posłużyły do stworzenia portalu informacyjnego 

Mazowieckiego Centrum Informacji Gospodarczej (www.mcig.pl)23. 

MCIG
Strona główna Aktualności 0 projekcie Dla kogo? Rada konsultacyjna
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innowacyjność
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Rynek pracy

Społeczeństwo informacji i wiedzy

Prognozy dla branż

Materiały wideo

Wykorzystanie formalnych 1 nieformalnych źródeł informacji 
przez mazowieckich przedsiębiorców
22 marzec 2013

Raport ■ o Mazowszu

0 bazach danych

Bazy danych

MCIG poleca

Współpraca nauki 1 biznesu

AJ ademckle Mazowsze 2030

Edukacja - pracodawcy Rola instytucji publicznych w tworzeniu zintegrowanych ofert 
informacyjnych dla przedsiębiorców
22 marzec 2013

nrnrportnnta

Podsumowanie

Turbulentne otoczenie sprawia, że informacja jest nowym wyzwaniem w prowadzeniu 

działalności gospodarczej. Dzieje się tak ze względu na fakt, że informacja staje się czynnikiem 

gwarantującym przewagę konkurencyjną. Obecnie, kiedy zauważalny jest prawie 

nieograniczony przepływ informacji można mówić wręcz o erze informacji. O przewadze wielu 

przedsiębiorstw decyduje między innymi to, jakie informacje posiadają i czy potrafią je

22 Niestety, obecnie działalność portalu - głównie ze względów finansowych - została zwieszona. Ilustracja 
przedstawia główną stronę MCIG z okresu jego działalności.
23 Niestety, obecnie działalność portalu - głównie ze względów finansowych - została zwieszona. Ilustracja 
przedstawia główną stronę MCIG z okresu jego działalności.
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dostatecznie wykorzystać. Tworzone są różnorodne systemy wspierające przedsiębiorstwa w 

procesach komunikacji, w tym zarządzania informacją, przykładem mogą być systemy klasy 

ERP (enterprise resource plarming - planowanie zasobów przedsiębiorstwa), MRP (materiał 

reąuirements plarming - planowanie zapotrzebowania materiałowego), czy CMS (content 

management system - system zarządzania treścią). Informacja o odpowiedniej strukturze i 

treści, przygotowana „na czas”, zapewnia bowiem kierownictwu możliwość podjęcia 

właściwych decyzji strategicznych i operacyjnych. By ułatwić przepływ informacji, musi być 

ona pozyskana w przedsiębiorstwie (zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy) musi zostać 

skategoryzowana, zindeksowana oraz powiązana z odpowiednimi zasobami tak, aby zbudować 

spójny i czytelny zasób informacyjny.

Zasoby informacyjne stają się elementem informacji ekonomicznej, definiowanej jako 

zbiór danych, skatalogowanych i pogrupowanych według z góry określonego algorytmu. Dane 

te mogą dotyczyć obecnych zjawisk lub stanowić bazę do predykcji przyszłych w danym 

podmiocie gospodarczym w określonym czasie.

Poza zasobami ustrukturyzowanymi, istnieją także zasoby niestrukturyzowane, z 

których informacja by mogła być wykorzystana w praktyce gospodarczej musi być poddana 

przekształceniom. Pojawiające się nowe metody monitorowania otoczenia, w szczególności 

wykorzystujące sztuczną inteligencję, systemy machinę learning, business inteligence, big data 

i rafinację informacji, znajdują swe odzwierciedlenie w przypadku procesów analiz 

problematyki gospodarczej i zaczynają stanowić element systemu zarządzania wiedzą24.

24 G. Richards, Big Data and Analytics Applications in Government: Current Practices and Futurę Opportunities, 
CRC Press, 2017

Monitorowanie dynamicznie zmieniającego się otoczenia, jest zadaniem szczególnie 

trudnym. Statystyka publiczna boryka się z szeregiem problemów, które sprawiają, że analizy 

nie są w pełni wiarygodne lub nie są aktualne, a dane mogą nie w pełni odzwierciedlać 

rzeczywistość.

Złożoność procesów gospodarczych wpływa na coraz większe bogactwo danych do 

analizy, a sam proces analizy staje się coraz bardziej skomplikowany. Z drugiej strony, na 

każdym etapie działania organizacja generuje informacje, których gross znajduje się w różnej 

formie w przestrzeni wirtualnej. Istotnym zadaniem jest zidentyfikowanie tych informacji, ich 

rafinacja i analiza.
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Monitorowanie źródeł, gdzie przedsiębiorca pozostawia ślady jest kluczowym 

elementem nowoczesnego procesu analiz. Zasoby danych internetowych traktowane są jako 

zasoby do badań jakościowych. W przypadku badań społecznych lub problematyki 

komunikacji, informacje o charakterze jakościowym niekoniecznie muszą wiązać się z ich 

niższą (w porównaniu do danych ilościowych) jakością.

Zastosowanie narzędzi Big Data, w którym analizowana jest informacja pochodząca z 

kilku lub kilkunastu milionów źródeł pozwala na połączenie zalet obu metod. Proces stojący u 

podstaw analiz z zastosowaniem narzędzi rafinacji informacji i analiz Big Data jest 

kilkuetapowy. Pierwszym krokiem jest identyfikacja zasobów cyfrowych dostępnych offline i 

online w tym źródeł internetowych, obiektowych baz danych czy mediów strumieniowych. 

Identyfikacja obejmuje dane zarówno nieustrukturyzowane, jak i ustrukturyzowane. Kolejnym 

etapem jest kolekcjonowanie zidentyfikowanych zasobów przez robota Big Data, który stanowi 

wyspecjalizowany system teleinformatyczny do ukierunkowanego monitorowania i zbierania 

danych ze wskazanych serwisów internetowych lub innych źródeł danych dostępnych w 

intemecie oraz poza intemetem - w zasobach offline25. Metoda rafinacji informacji może być 

wykorzystywana do identyfikacji nowych technologii, a także do wykrywania i wczesnego 

ostrzeżenia o problemach, zanim do nich dojdzie. Można z niej skorzystać w badaniach 

problematyki komunikacji i - generalnie - w badaniach ekonomicznych na potrzeby biznesu 

tworząc zasoby informacji ekonomicznej.

25 W. Gogołek, D. Jaruga, Z badań nad systemem rafinacji sieciowej. Identyfikacja sentymentów, Studia 
medioznawcze, 4 (67) 2016, s.109
26 Wierzbicki T. (red.), Informatyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 1986, ss. 10-11

Informacja ekonomiczna, aby mogła być wykorzystana do kształtowania procesów 

gospodarczych w przedsiębiorstwie, musi spełniać następujące wymagania26:

• posiadać właściwość merytoryczną, która oznacza, że treść informacji powinna być 

dostosowana do zagadnienia będącego przedmiotem podjęcia decyzji;

• selektywność, tzn. z potencjalnych informacji właściwych merytorycznie powinny 

być dostarczane tylko te, które są istotne dla podejmowania decyzji;

• odpowiedni stopień szczegółowości;

• prawdziwość, tj. odzwierciedlanie faktów, które rzeczywiście się zdarzyły;
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szybkość i terminowość;

• ciągłość i regularność;

• jednoznaczność;

• przyswajalność przez odbiorcę;

• aktualność.

Zasoby informacyjne, jako informacja ekonomiczna powinny podlegać ocenie pod 

względem możliwości jej potencjalnego wykorzystania przez odbiorcę. Oceniając zasób 

informacyjny pod uwagę bierze się dostępność informacji, jej użyteczność, aktualność, 

rzetelność i zrozumiałość:

1. Dostępność informacji. Informacje mogą być łatwo lub trudno dostępne. Informacje są 

trudno dostępne jeśli do ich zdobycia potrzeba dużo czasu, pieniędzy oraz włożonej 

pracy. Menedżerowie powinni mieć możliwość uzyskania informacji niezbędnych dla 

podejmowania decyzji oraz realizacji nałożonych na niego zadań.

2. Użyteczność informacji. Informacja użyteczna to taka, która dostarcza racjonalnych 

przesłanek, ułatwiających podejmowanie decyzji w procesie zarządzania 

przedsiębiorstwem. Informacja użyteczna pozytywnie wpływa na podejmowane 

decyzje - zwiększając ich efektywność.

3. Aktualność informacji. Rzeczywistość gospodarcza ulega zmianom w czasie. 

Informacja jest aktualna jeśli opisuje aktualny stan rzeczywistości i nie istnieje nowsza 

(bardziej aktualna) informacja. Informacja jest aktualna jeśli dotyczy bieżącego stanu 

rzeczywistości.

4. Rzetelność informacji. Informacja jest rzetelna jeśli nie jest półprawdą i nie wprowadza 

błąd użytkownika (powinna być prawdziwa). Na rzetelność informacji duży wpływ ma 

rzetelność metod jej pozyskiwania, tworzenia oraz przetwarzania.

5. Zrozumiałość informacji. Zrozumiałość informacji to inaczej komunikatywność i 

oznacza, że informacja jest łatwa do zrozumienia i nie wymaga jakichś specjalnych 

działań dla jej interpretacji przez odbiorcę.
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Informacja ekonomiczna w każdej organizacji spełnia wiele ważnych funkcji. Jej 

głównym zadaniem jest stworzenie podstaw do zarządzania, takich jak planowanie, 

organizowanie i kontrolowanie, a także zarządzanie ryzykiem, dlatego również zadaniem 

informacji w zarządzaniu jest tworzenie podstaw dla działań zarówno bieżących, jak i 

przyszłych. Z tego punktu widzenia informacja jest zasobem strategicznym. Informacja spełnia 

także tę funkcję także poprzez wspieranie procesów zarządzania oraz umożliwianie 

komunikowania się uczestników organizacji; służy także do nawiązywania więzi z otoczeniem 

i przyczynia się do wzbogacania indywidualnej wiedzy członków organizacji, zatem jest silnie 

powiązana z praktyczną zdolnością do wykorzystania kapitału społecznego.

W praktyce miarą sprawności systemu informacyjnego przedsiębiorstwa w zakresie 

pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania informacji jest jej wartość. Wartość ta 

postrzegana jest przez jej użyteczność dla potrzeb rozwiązania określonego problemu 

związanego z funkcjonowaniem firmy. O użyteczności informacji decyduje jej jakość 

(dokładność, prawdziwość), ilość (odpowiedni zasięg czasowy i częstotliwość dopływu) oraz 

powiązanie z zadaniami (istotność, ważność dla sprawy, aktualność).

Badania opisane w mojej monografii potwierdziły, że kapitał społeczny ma istotne 

znaczenie dla sposobu pozyskiwania i wykorzystania informacji27. Jest to szczególnie widoczne 

w kontekście charakteru poszukiwanej informacji, jej typologii, gdzie informacja nieformalna 

okazuje się tą, która ma niebagatelne znaczenie w tworzeniu innowacji (zwłaszcza z 

zastosowaniem metod open innovation). Także właśnie informacja ze źródeł nieformalnych jest 

tą, która okazuje się stanowić jedno z głównych źródeł wiedzy o otoczeniu przedsiębiorstw.

27 A. Żołnierski, Informacja w dobrym towarzystwie - Dyfuzja informacji w warunkach zmiennego kapitału 
społecznego, Instytut Kopernika, 2018
28 A. Żołnierski, Nieformalne źródła informacji w działalności gospodarczej w Logistyka i administrowanie w 
mediach aspekty teoretyczne i aplikatywne, W. Cetera, K. Kowalik (red.), Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2015

Wyniki moich badań potwierdziły znaczenie nieformalnych źródeł informacji, 

zwłaszcza w zakresie wspomagania oficjalnych źródeł informacji28.

Najistotniejsze z punktu widzenia innowatorów, nieformalne źródła informacji to 

przede wszystkim źródła okazjonalne. Jakość relacji, jakie nawiązują menedżerowie wpływa 

na możliwości analizy informacji zarówno ze źródeł formalnych, jak i nieformalnych. Dzieje 

się to w drodze konsultacji z podmiotami lub jednostkami, które wspierają zdolności 
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interpretacyjne innowatorów. Jest to tym istotniejsze, że wskazywaną często barierą w 

przepływie informacji jest jej dwuznaczność.

Bariery utrudniające przepływ informacji nieformalnych powodują obawy związane z 

możliwością zniekształcenia przekazu przez kolejnych pośredników procesu dyfuzji 

informacji. O wiarygodności źródeł informacji zarówno formalnych, jak i nieformalnych 

decydują przede wszystkim: znajomość tematu oraz rzetelność i intencje wykazywane przez 

źródło informacji29. Przedsiębiorstwa innowacyjne w sposób zaawansowany korzystają ze 

wszystkich rodzajów źródeł informacji niezależnie od typu wprowadzanych innowacji30.

29 A. Żołnierski, Wykorzystanie nieformalnych źródeł informacji, jako szczególny przypadek kapitału społecznego 
w działaniu w Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2012 roku, T.Baczko - red., INE PAN, Warszawa 
2013
30 A. Żołnierski, Kultura organizacyjna podmiotów innowacyjnych w sektorze prywatnym i publicznym, 
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 09/2018
31 A. Żołnierski, Informacja w dobrym towarzystwie - Dyfuzja informacji w warunkach zmiennego kapitału 
społecznego, Instytut Kopernika 2018
32 A. Żołnierski, Wykorzystanie nieformalnych źródeł informacji, jako szczególny przypadek kapitału społecznego 
w działaniu w Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2012 roku, T.Baczko - red., INE PAN, Warszawa 
2013

Badania wykorzystania źródeł informacji pozwoliły zatem na potwierdzenie hipotezy, 

że jedną z głównych barier w przepływie informacji formalnych dla przedsiębiorców są: 

niejasność (dwuznaczność) informacji, zbyt duża ilość informacji podawana w tym samym 

czasie. Problemem jest także brak koordynacji między tworzącą się potrzebą informacyjną a 

dostępnością konkretnej informacji (nieterminowość informacji)31.

Ponadto zarówno badania literaturowe, jak i badania w zakresie wykorzystania 

informacji ze źródeł formalnych jak i nieformalnych potwierdziły hipotezy, że to właśnie 

informacja nieformalna ma znaczenie w tworzeniu innowacji32. Z drugiej strony informacja ze 

źródeł nieformalnych stanowi jedno z głównych źródeł wiedzy o otoczeniu przedsiębiorstw, a 

o wiarygodności takich źródeł informacji decydują przede wszystkim czynniki związane z 

kapitałem społecznym (w tym kwestie zaufania).

Podsumowując, z punktu widzenia tworzenia skutecznych mechanizmów wspierania 

wykorzystania kapitału społecznego dla pozyskiwania i internalizacji informacji dla procesu 

innowacyjnego, wyniki badania pozwalają na konkluzję, że samo wydatkowanie środków 

pochodzących na przykład z programów Unii Europejskiej przekłada się na potencjalny wzrost 

liczby innowacji w gospodarce w ograniczonym zakresie. Dzieje się tak, bez względu na to, 
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czy środki te wydatkowane są na rozwiązania technologiczne, wyposażenie i inwestycje, czy 

też na instrumenty wspierające np. rozwój kompetencji (szkolenia, programy studiów itp.).

Wyniki badań wskazują także na potrzebę tworzenia wyspecjalizowanych komórek 

wspierających procesy komunikacyjne. Takie jednostki, pełniące rolę brokerów informacji dla 

wprowadzania innowacji mogłyby mieć charakter usługowy i działanie ich powinno 

koncentrować się na wyszukiwaniu, analizie i udostępnianiu informacji. Funkcje brokera 

informacji mogłyby przyjąć niektóre instytucje centralne skoncentrowane na wsparciu 

działalności badawczej i badawczo-rozwojowej. W oparciu o realizowane cele, jak i 

kompetencje kluczowe tych organizacji, przyjęcie zadań brokera informacji mogłoby oznaczać 

efektywniejsze wykorzystanie własnych zasobów. Z tego też punktu widzenia działalność 

brokerska takich organizacji mogłaby być skuteczniejsza w porównaniu do istniejącej sieci 

brokerów zlokalizowanych w instytucjach otoczenia biznesu. Na rysunku 2 przedstawiłem 

wolę brokerów informacji w procesie komunikacji w warunkach deficytów kapitału 

społecznego.

Rolą brokerów informacji, poza funkcjami w oczywisty sposób związanych z pozyskiwaniem, 

przetwarzaniem i udostępnianiem informacji, powinna obejmować także zadania doradcze w 

zakresie tworzenia optymalnych, dla procesu pozyskiwania informacji w organizacji, struktur i 

procedur. Zadania w tym zakresie obejmowałyby także działania wspierające adekwatne 

kultury organizacyjne w innowacyjnych podmiotach. By dominujące formy kultury 

organizacyjnej odzwierciedlały optymalne - z punktu widzenia kreatywności i innowacyjności 

- czynniki, niezbędnym wydaje się rozwijanie działań, które w założeniu kształtować będą 

kompetencje społeczne to znaczy takie, które przyczyniają się do skutecznej interakcji z 

otoczeniem i do budowania więzi społecznych także poprzez promowanie postawy otwartości, 

tolerancji i twórczości33.

33 A. Żołnierski, Kultura organizacyjna podmiotów innowacyjnych w sektorze prywatnym i publicznym, 
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 09/2018
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Rys. 2. Rola brokerów informacji w procesie komunikacji dla wprowadzania innowacji

Informacja generowana przez użytkownika
Informacja dostępna w otoczeniu rynkowym
Wybrana (wstępnie zidentyfikowana) informacja gospodarcza i naukowa
Zidentyfikowana informacja cenna z punktu widzenia procesu innowacyjnego
Zogniskowana na rzeczywistych potrzebach odbiorcy/użytkownika Informacja dla procesu innowacyjnego 
Kapitał społeczny

Źródło: opracowanie własne

Być może założenia stojące u podstaw pomocy publicznej w niewielkim stopniu 

oddziałują na kształtowanie odpowiedniej kultury na poziomie organizacji, które pozwoliłaby 

na skuteczne wykorzystanie komunikacji - przepływu informacji dla procesu innowacyjnego. 

Próby oddziaływania na pobudzenie innowacyjności w większości przypadków są i przez 

najbliższe lata będą skazane na niepowodzenie, ponieważ także w wymiarze pobudzania 

działalności B+R wsparcie skierowane jest przede wszystkim na działania bezpośrednie i 

pomija z założenia czynniki wpływające na pobudzenie popytu na wyniki prac B+R, 

jednocześnie pomijając możliwości wspierania skuteczności przekazu informacyjnego i 

zdolności organizacji gospodarczych do pozyskiwania informacji.

Przeprowadzone badania i dorobek naukowy pozwalają na stworzenie propozycji 

modelu skutecznych działań w zakresie polityki informacyjnej mediów, które mają zapewnić 

dostarczenie niezbędnych dla działalności gospodarczej (w tym innowacyjnej) informacji.
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Podejście holistyczne i interdyscyplinarność badań pozwoliła w trakcie 

realizowanych badań na uzyskanie wyników, które posłużyły do budowy portali 

informacyjnych, jako skutecznej formy komunikacji dla przedsiębiorców. Autor 

badał użytkowników informacji i oddziaływanie na nich mediów posługując się 

przy tym rozbudowanym aparatem narzędziowym w kontekście anałizy 

oddziaływania kapitału społecznego. Pozwołiło to na analizę oddziaływania 

informacji na organizację gospodarczą, zatem jej wpływu na społeczeństwo i 

organizacje gospodarcze. Te ostatnie wykorzystują kapitał społeczny, jako 

swego rodzaju nośnik informacji, jako środowisko, w którym rozprzestrzenianie 

się informacji i pozyskiwanie jej we właściwym czasie i miejscu staje się 

efektywniejsze ekonomicznie34.

34 A. Żołnierski, Informacja w dobrym towarzystwie - Dyfuzja informacji w warunkach zmiennego kapitału 
społecznego, Instytut Kopernika 2018

Przyjęte przeze mnie podejście badawcze opierało się na działaniach 

interdyscyplinarnych a dorobek naukowy w postaci cyklu artykułów i monografii jest 

wynikiem poszukiwania wspólnych zarówno dla medioznawców, jak i przedstawicieli innych 

nauk społecznych obszarów badawczych. Składające się na dorobek prace opierają się na 

zastosowaniu różnorodnych technik i metod analitycznych, które wykorzystywane są przez 

bliskie sobie dyscypliny społeczne - socjologię, ekonomię i nauki o zarządzaniu.

W kontekście praktycznym, złożoność poruszanej w moim dorobku naukowym 

problematyki komunikacji dała asumpt do tego, by zastosować w jego tworzeniu rozbudowane 

metodyki społeczne. Zakładają one wielostronność spojrzeń na dane zagadnienie oraz 

możliwość interpretacji opisywanych zjawisk w zróżnicowanych kontekstach (np. z punktu 

widzenia przedsiębiorców, z punktu widzenia gospodarki itd.). Pozwalają także na 

indywidualne koncepcje spojrzenia na rozwiązania problemu i różnie postrzeganie systemu, 

wewnątrz którego istnieją.
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B. Projekty badawcze

Po obronie doktoratu zrealizowałem pięć projektów badawczych:

1. Badanie innowacyjności i kapitału społecznego polskich przedsiębiorstw Projekt 
autorski; w ramach projektu byłem odpowiedzialny za identyfikację problemów 
badawczych, operacjonalizację celów badania, badania literaturowe, przygotowanie 
metodologii i narzędzi badawczych, analizę danych z badania i ich wizualizację oraz 
napisanie publikacji podsumowującej badania.

2. Kultura organizacyjna i innowacyjność Wyniki badania beneficjentów Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju obejmujące wybrane obszary kultury organizacyjnej. 
Badanie miało charakter ilościowy; w ramach projektu byłem odpowiedzialny za 
identyfikację problemów badawczych, operacjonalizację celów badania, badania desk 
research i przegląd literatury, przygotowanie metodologii i narzędzi badawczych, 
analizę wyników i przygotowanie publikacji podsumowującej badania.

3. Analiza krzyżowa projektów długookresowej strategii rozwoju kraju, średniookresowej 
strategii rozwoju kraju oraz strategii zintegrowanych Analiza porównanwcza i 
przygotowanie ekspertyzy dotyczącej stopnia komplementamości projektów 
długookresowej strategii rozwoju kraju, średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz 
strategii zintegrowanych. Przeprowadzona analiza krzyżowa dotyczyła identyfikacji 
instrumentów realizacyjnych oraz porównania wskaźników pomiaru efektów realizacji 
strategii. Identyfikacja instrumentów realizacyjnych dokonana została w podziale na 
instrumenty prawne, finansowe, programowe, organizacyjne i inne, w poszczególnych 
obszarach oddziaływania strategii. W ramach projektu, którego byem kierownikiem, 
byłem odpowiedzialny za przygotowanie koncepcji analizy, opracowanie wyników 
analizy oraz redakcję i przygotowanie publikacji.

4. Wpływ dofinansowania prac B+R na poziom wdrażania ich wyników w MŚP W ramach 
badania byłem odpowiedzialny za przygotowanie desk research dot. katalogu 
faktycznych oraz potencjalnych barier i problemów we wdrażaniu wyników prac 
badawczo-rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji polskich MŚP oraz 
listy czynników warunkujących lub mogących warunkować powodzenie etapu 
wdrożenia wyników prac B+R przez MŚP, analizę oraz przygotowanie raportu z 
badania.

5. Badanie mazowieckich eksporterów Przygotowanie koncepcji badania i metod 
badawczych. Badanie przeprowadzone metodami jakościowymi (IDI) i ilościowymi 
(CAWI), analiza wyników i przygotowanie raportu z badań; w ramach projektu byłem 
odpowiedzialny za identyfikację problemów badawczych, operacjonalizację celów 
badania, badania desk research i przegląd literatury, przygotowanie metodologii i 
narzędzi badawczych, analizę wyników i przygotowanie publikacji podsumowującej 
badania.
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C. Staże

D. Konferencje

W okresie po obronie doktoratu uczestniczyłem w konferencjach (z referatem):

1. Innowacyjna Gospodarka - Rola polityki Ekonomicznej (Warszawa, 13-14 września 
2018, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego / Narodowy Bank 
Polski)

2. VIII Międzynarodowa Konferencja „Nauki społeczne i techniczne - zakres współpracy 
na rzecz perspektyw rozwoju Przemysłu 4.0.” (Politechnika Śląska - Gliwice, 28 
września 2018, Politechnika Śląska)

3. Media Przyszłości (Warszawa, 11 października 2018, Polska Agencja Prasowa)
4. Zarządzanie Big Data (Warszawa, 6 grudnia 2018, Uniwersytet Warszawski)
5. Seminarium INE PAN (Warszawa, 29 listopada 2018, Instytut Nauk Ekonomicznych 

PAN)
6. VI Polish Business Analytics Summit (Warszawa, 20-21 marca 2018, Trio Conferences)
7. 13th ZEW Conference on the Economics of Information and Communication 

Technologies (Mannheim, 12-13 czerwca 2015, ZEW)
8. Logistyka i administrowanie w mediach, Uniwersytet Warszawski, 24 października 

2014
9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Dylematy Zarządzania, czerwiec 2013, 

Warszawa, 3 czerwca 2013, EWSIE
10. Konwersatorium Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego „Czwartki u Ekonomistów”, 

Warszawa, 5 marca 2012

E. Dydaktyka

Wykładane przedmioty

Prowadziłem zajęcia - według autorskiego programu w aspekcie doboru treści i 

stosowanych form - w Europejskiej Wyższej Szkole Informatyczno-Ekonomicznej w 

Warszawie z następujących przedmiotów:

1. Zachowania organizacyjne

2. Zarządzanie kreatywnością i innowacją

3. Badania marketingowe

Promocje prac dyplomowych

Byłem promotorem 5 prac licencjackich.
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F. Recenzje

G. Pozostałe publikacje (które nie stanowią dorobku naukowego, o którym mowa w 

art. 16 ust. 2 ustawy z 14 marca 2013 roku o stopniach naukowych i tytule 

naukowym)

1. Wykorzystanie big data w programowaniu wsparcia działallności B+R, w Innovative Economy. 
The Role of Economic Policy, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, wrzesień 2018

2. Wykorzystanie big data w programowaniu wsparcia działalności B+R, w Innowacyjna 
Gospodarka - Rola polityki Ekonomicznej, K.Opolski (red.), WNE UW, Warszawa 2018

3. Big Data and Refining Information Tools in the Process of Public Intervention Programming 
in Poland, Studia Ekonomiczne, nr 4 (XCV) 2017

4. Wykorzystanie analizy BigData do badania zachowań przedsiębiorstw, referat konferencyjny, 
III konferencja naukowa Logistyka i zarządzanie w mediach, Uniwersytet Warszawski, 20-21 
października 2016

5. Znaczenie dla biznesu w Polsce nieformalnych źródeł informacji, referat konferencyjny, 
konferencja naukowa Logistyka i administrowanie w mediach, Uniwersytet Warszawski, 24 
października 2014

6. Rola kapitału społecznego w procesie innowacyjnym - referat konferencyjny; Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa, Dylematy Zarządzania 2013, Warszawa, czerwiec 2013, EWSIE

7. Potencjał eksportowy mazowieckich przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju regionalnego, 
(współautor), Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warszawa 2013

8. Managerowie-innowatorzy-filantropi. Badanie kapitału społecznego i innowacyjności polskich 
przedsiębiorstw - konwersatorium Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego „Czwartki u 
Ekonomistów”, Warszawa, marzec 2012

9. Kapitał społeczny i innowacyjność w przedsiębiorstwach branży poligraficznej na tle 
przedsiębiorstw pozostałych sekcji gospodarki, Sekcja Poligrafów Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Mechaników Polskich, Warszawa 2011

10. Koncepcja popytowego podejścia do innowacji w produkcji aparatury medycznej w świetle 
badań jakościowych w Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku, T.Baczko - 
red., INE PAN, Warszawa 2011

11. Analiza barier eksportowych mazowieckich przedsiębiorstw, ARM S.A., Warszawa 2011

Publikacje popularnonaukowe

1. Innowacje - to proste. Raport z badań, BDKM, Związek Rzemiosła Polskiego,
Warszawa, kwiecień 2012
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2. Innowacje - to proste. Dobre praktyki, BDKM, Związek Rzemiosła Polskiego, 
Warszawa, kwiecień 2012

3. Zarządzanie innowacjami - podejście procesowe, Innowacje - to proste; podręcznik 
dla liderów innowacji, BDKM, Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa, 2013

4. Podstawy zarządzania innowacjami w mikro i małych przedsiębiorstwach Innowacje - 
to proste; materiał szkoleniowy - podręcznik, BDKM, Związek Rzemiosła Polskiego, 
Warszawa, kwiecień 2012

H. Działalność ekspercka

Wykonałem między innymi następujące ekspertyzy dla i badania ewaluacyjne:

Przygotowanie, napisanie i przedstawienie ekspertyzy zawierającej metodologię badań 
ilościowych i jakościowych, opis celów badania i analizę wyników z badania ilościowego 
i przeglądu mediów elektronicznych, prasy i informacji na stronach www urzędów 
centralnych i organizacji okołobiznesowych, w ramach badania dotyczącego potrzeb 
informacyjnych przedsiębiorców.

Doradztwo w zakresie wsparcia merytorycznego dla przedsięwzięcia Budowa sieci 
współpracy nauka-gospodarka na Mazowszu; doradztwo obejmowało konsultacje 
dotyczące konkursu w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego.

Opracowanie portalu informacyjnego z funkcjonalnościami społecznościowymi i 
badawczo-analitycznymi mającego na celu gromadzenie i analizowanie informacji 
zebranych poprzez wprowadzanie danych oraz narzędzie CAWI, analizowanie danych za 
pomoc narzędzi statystycznych i prezentację wyników w postaci zwirtualizowanych, 
interaktywnych zestawień. Dane były gromadzone w oparciu o zaprojektowane, 
opracowane i wdrożone narzędzia interaktywne.

Ewaluacja działań realizowanych w ramach projektu INNOVACREAWORK w Polsce 
Ewaluacja projektu zakładającego udostępnienie na platformie internetowej 
www.innovacreawork.com narzędzi wspomagających ucznia w nauce przedsiębiorczości. 
W ramach projektu byłem odpowiedzialny za prace analityczne, w tym za ocenę narzędzi 
udostępnionych na platformie innovacreawork, przygotowanie koncepcji ewaluacji, 
realizacja badania i przygotowanie raportu.

Ewaluacja projektu pilotażowego programu rządowego Cyfrowa Szkoła Pełniłem rolę 
kierownika projektu; w ramach projektu byłem odpowiedzialny za identyfikację 
problemów badawczych, operacjonalizację celów badania, badania desk research i przegląd 
literatury, przygotowanie metodologii, analizę wyników i przygotowanie publikacji 
podsumowującej badanie.

Bieżąca ewaluacja procesów wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 
Śląskiego na lata 2003-2013
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Byłem odpowiedzialny za przygotowanie metodologii badań ewaluacyjnych i narzędzi 
badawczych, przeprowadzenie badania ilościowego, przygotowanie desk research w 
ramach projektu, nadzór nad badaniami jakościowymi, przygotowanie raportu z badań.

Badanie procesów przepływu informacji i komunikacji w organizacji związkowej (ZNP) 
Byłem odpowiedzialny za przygotowanie koncepcji badania i realizacja badania 
jakościowego - wywiadów pogłębionych. Przygotowanie analizy i współautorstwo raportu 
z badań.

Badanie potrzeb informacyjnych interesariuszy i kwerenda dostępnych danych w ramach 
projektu „Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej” Związku Pracodawców 
Warszawy i Mazowsza. Prace badawcze zrealizowane w ramach projektu Związku 
Pracodawców Warszawy i Mazowsza prowadzonego w ramach Działania 8.1.2 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej”. 
Celem projektu jest utworzenie przy Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza 
ośrodka pozyskiwania, gromadzenia i analizy danych, wpływających na funkcjonowanie 
oraz rozwój mazowieckich przedsiębiorstw, a w szerszej perspektywie przewidywanie i 
zarządzania zmianą gospodarczą na Mazowszu. Ośrodek ten będzie służył wsparciem 
informacyjno - badawczym dla mazowieckich przedsiębiorców oraz ich otoczenia tj. 
decydentów i instytucji otoczenia biznesu, którzy podejmując decyzje i działania wpływają 
na funkcjonowanie gospodarki regionalnej i warunki prowadzenia biznesu. W ramach 
projektu byłem odpowiedzialny za identyfikację problemów badawczych, 
operacjonalizację celów badania, badania desk research i przegląd literatury, przygotowanie 
metodologii i narzędzi badawczych, analizę wyników i przygotowanie publikacji 
podsumowującej badania.

Wykorzystanie formalnych i nieformalnych źródeł informacji przez mazowieckich 
przedsiębiorców Badanie przeprowadzone w ramach grupy doradczej BDKM dotyczące 
wykorzystania przez mazowieckich przedsiębiorców formalnych i nieformalnych źródeł 
informacji. Celem było uzyskanie wiedzy na temat stopnia wykorzystania przez 
przedsiębiorców zarejestrowanych w województwie mazowieckim formalnych i 
nieformalnych źródeł informacji, ich wiedzy na temat różnych źródeł informacji, sposobów 
ich wykorzystania w bieżącej działalności oraz do działań związanych z dalszym rozwojem 
firm. Otrzymane wyniki posłużyły przygotowaniu rekomendacji w zakresie możliwości 
tworzenia narzędzi informacyjnych, które będą mogły być efektywnie wykorzystywane w 
działalności gospodarczej, zwłaszcza w działalności eksporterowi innowatorów. W ramach 
projektu byłem odpowiedzialny za identyfikację problemów badawczych, 
operacjonalizację celów badania, badania desk research i przegląd literatury, przygotowanie 
metodologii i narzędzi badawczych, analizę wyników i przygotowanie publikacji 
podsumowującej badania.

Kierownik Projektu foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Akademickie 
Mazowsze 2030”; odpowiedzialny za koordynację projektu na poziomie strategicznym, w tym 
koordynacji pracy pięciu kierowników projektów przy każdej z uczelni, które brały udział w 
przedsięwzięciu.

Współpracownik Instytutu Podstawowych Problemów Techniki w zakresie realizacji projektu 
Narodowego Programu Foresight Polska 2020 - autor koncepcji zarządzania projektem foresight 
oraz autor publikacji na temat możliwości adaptacji dorobku NPF przez przedsiębiorstwa sektora 
MSP.
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Działalność ekspercka była poszerzona o prace obejmujące przygotowanie podręczników, 
poradników i opracowań na potrzeby dydaktyki i szkoleń; m.in.:

1. Praktyka wdrażania innowacji w firmach sukcesu Mazowsza, Warszawa 2013 
(współautor)

2. Zarządzanie innowacjami, podejście procesowe - podręcznik przedsiębiorcy, ZRP, 
Warszawa 2013 (współautor)

3. Zarządzanie innowacjami, podejście procesowe, ZRP, Warszawa 2012 (autor)
4. Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej, PARP, Warszawa 

2004 (redaktor i współautor)
5. Pomoc publiczna - poradnik przedsiębiorcy, PARP, Warszawa 2003 (współautor)
6. Fundusze Unii Europejskiej i inne źródła finansowania działalności przedsiębiorstw, 

Forum, 2003 (współautor)
7. Controlling - wiedza i narzędzia praktyczne, Forum, 2003 (współautor)

I. Inne kompetencje

1. Znajomość prawa zamówień publicznych.

2. Znajomość pakietu statystycznego SPSS.

3. Znajomość metod konstruowania narzędzi badawczych w badaniach 

ankietowych na potrzeby badań społecznych.

4. Znajomość metod foresight.

J. Działalność społeczna

1. Stowarzyszenie Instytut Kopernika - od 2016, Prezes

2. Od 2005 członek stowarzyszenia „Inicjatywa 33”, od listopada 2005 Członek 
Zarządu Stowarzyszenia a od maja 2006 do lipca 2011 wiceprezes

3. Od 2008 do 2012 członek Amnesty International Polska

4. Członek inicjatywy założycielskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy i Mediów 
Internetowych

5. Współpracownik, autor publikacji niezależnego portalu informacyjnego 
Kontrateksty
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