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Z ŻYCIA SZKOŁY

II Sympozjum Naukowe
Instytutu Zarządzania SGH

13 marca 2015 roku odbyło się II Sympozjum Naukowe pod 
tytułem: „Uwarunkowania innowacyjności organizacji siecio-
wych”, zorganizowane przez Zakład Zarządzania Przedsiębior-
stwem i Zakład Zarządzania w Gospodarce Instytutu Zarządza-
nia SGH. Było to kolejne, drugie sympozjum w ramach cyklu 
sympozjów Instytutu Zarządzania pod tytułem: „Współczesne 
problemy zarządzania”. 

Głównym celem II Sympozjum była prezentacja wyników 
projektu badawczego pt. „Innowacyjność organizacji sieciowych 
w gospodarce opartej na wiedzy” (nr 2011/01/B/HS4/04808), 
fi nansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz 
wymiana wiedzy, doświadczeń i dyskusja nad istotnymi pro-
blemami w zakresie zarządzania współczesnymi przedsiębior-
stwami funkcjonującymi w zmieniającym się otoczeniu. Celem 
Sympozjum było zatem podjęcie szerokiej i pogłębionej dyskusji 
merytorycznej nad znaczeniem i uwarunkowaniami rozwoju 
współczesnych organizacji, na przykładzie organizacji siecio-
wych w kontekście ich innowacyjności w gospodarce opartej 
na wiedzy. Tematyka Sympozjum skupiała się na następujących 
zagadnieniach: gospodarka oparta na wiedzy jako wyzwanie 
dla współczesnych przedsiębiorstw; efektywność organizacji 
sieciowych; zarządzanie wiedzą w organizacjach sieciowych; 
organizacja sieciowa jako organizacja ucząca się; współpraca 
MSP w zakresie innowacyjności; innowacyjność fi rm z sekto-
ra wiedzochłonnych usług biznesowych; innowacyjność kla-
strów; innowacyjność organizacji franczyzowych. Zagadnienia 
te były przedmiotem rozważań podczas dyskusji panelowych 
nt. „Organizacje sieciowe w gospodarce opartej na wiedzy” 
oraz „Innowacyjność organizacji sieciowych – rodzaje, źródła, 
bariery innowacji”. 

Po uroczystym otwarciu II Sympozjum przez prof. dr hab. 
Marię Romanowską i dr hab. Mirosława Jarosińskiego, zapre-
zentowane zostały przez dr hab. Barbarę Bojewską, prof. SGH, 
założenia projektu badawczego dotyczącego innowacyjności 
organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy.

Panel pierwszy, prowadzony przez prof. dr hab. Wojciecha 
Czakona, poświęcony był uwarunkowaniom rozwoju organizacji 
sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy. Dyskusję rozpoczął 
prof. dr hab. Jerzy Niemczyk (Uniwersytet Ekonomiczny we 
Wrocławiu), który podkreślił znaczenie współpracy w rozwoju 
współczesnych przedsiębiorstw, pozwalającej osiągać określone 
efekty ekonomiczne. Szczególne znaczenie przypisano kategorii 
renty sieciowej i tworzeniu wartości przedsiębiorstw w kontek-
ście ich współpracy. Kolejne wystąpienie, dr hab. Agnieszki 
Sopińskiej, prof. SGH, związane było z wynikami projektu 
badawczego w zakresie znaczenia i uwarunkowań zarządzania 
wiedzą w organizacjach sieciowych. Wiedza pełni szczególną 
rolę w organizacji sieciowej, gdyż jest zarówno jednym z powo-
dów tworzenia tych struktur, jak i efektem ich funkcjonowania. 
Wskazano przede wszystkim na złożoność procesu zarządzania 
wiedzą w organizacji sieciowej oraz związek między zarządza-
niem wiedzą a innowacyjnością organizacji sieciowej. W na-
wiązaniu do zarządzania wiedzą, dr hab. Barbara Bojewska, 
prof. SGH, zaprezentowała wyniki badań dotyczące diagnozy 
organizacji sieciowej jako organizacji uczącej się. O przetrwaniu 
i sukcesie przedsiębiorstwa decyduje to, czy rozwinęło ono zdol-

ność ciągłego uczenia się. Podkreślono znaczenie cech organiza-
cji uczącej się dla organizacji sieciowych i ich innowacyjności.

Zaprezentowane wyniki badań oraz opinie stanowiły prze-
słanki do dyskusji w odniesieniu do omawianych zagadnień. 
Głównym obszarem dyskusji była kategoria innowacyjności 
i odniesienie jej do wybranych rodzajów działalności, np. usłu-
gi turystyczne, oraz problem pomiaru innowacyjności, a także 
znaczenie strategii innowacyjnych, np. strategii imitacji. Pod-
kreślono również złożoność procesów zarządzania wiedzą i ich 
rolę w tworzeniu sieci i ich innowacyjności.

Panel drugi, prowadzony przez dr hab. Aldonę Glińską 
– Neweś, prof. UMK, dotyczył innowacyjności organizacji sie-
ciowych. Dr hab. Krystyna Poznańska, prof. SGH, poruszyła 
w dyskusji panelowej problem innowacyjności MSP i znacze-
nia współpracy przedsiębiorstw w tym zakresie, powołując się 
przede wszystkim na wyniki własnych badań empirycznych. 
Wskazała na uwarunkowania innowacyjności MSP w Polsce, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na bariery wdrażania innowacji 
w tego rodzaju przedsiębiorstwach, szczególnie na czynniki 
utrudniające podjęcie współpracy przez małe i średnie przed-
siębiorstwa z podmiotami zewnętrznymi (w tym z instytucjami 
naukowymi). Następnie, dr inż. Małgorzata Zięba (Politech-
nika Gdańska), również w oparciu o wyniki badań własnych, 
wskazała na znaczenie sektora wiedzochłonnych usług bizne-
sowych oraz znaczenie innowacyjności fi rm należących do tego 
sektora. Przesłanki rozwoju sektora usług oraz przechodzenie 
do gospodarki opartej na wiedzy stanowiły wprowadzenie do 
analizy wiedzochłonnych usług biznesowych świadczonych 
przez przedsiębiorstwa, głównie na rzecz innych przedsiębiorstw 
o wysokiej intelektualnej wartości dodanej. Z kolei prof. dr hab. 
Anna Dąbrowska i dr Marta Ziółkowska (z zespołu badawczego 
omawianego projektu) oceniły innowacyjność wybranych rodza-
jów organizacji sieciowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
rodzajów, źródeł i barier innowacji. Prof. dr hab. A. Dąbrow-
ska wskazała na istotną rolę klastrów jako sieci w pobudzaniu 
działań innowacyjnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
przedsiębiorstwa usługowe. Natomiast dr M. Ziółkowska skupiła 
się na powiązaniach franczyzowych i innowacjach w kontekście 
franczyzowym.

Zaprezentowane wyniki badań stanowiły punkt wyjścia do 
kolejnej dyskusji, która koncentrowała się przede wszystkim na 
tworzeniu i funkcjonowaniu klastrów oraz ocenie działalności 
wybranych klastrów jako organizacji sieciowych. Podkreślono 
również problem niskiej innowacyjności organizacji sieciowych 
i podjęto próbę wskazania głównych przyczyn tego zjawiska. 

Podsumowanie prowadzonych rozważań przez prof. dr hab. 
M. Romanowską zakończyło II Sympozjum Instytutu Zarządza-
nia SGH, w którym podkreślono, iż dyskutowane zagadnienia 
będą stanowić przesłankę dla dalszych badań nad problematyką 
zarządzania współczesnymi organizacjami w kontekście zmian 
otoczenia. Na zakończenie dr hab. M. Jarosiński poinformował 
o kolejnym III Sympozjum Naukowym pt. „Wrażliwość społecz-
na szkół wyższych”, które odbędzie się 1 czerwca 2015 roku. 
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