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Nakładem Oficyny Wydawniczej Szkoły Głównej Handlowej ukazała się monografia 
pod redakcją naukową Barbary Bojewskiej pt. Innowacyjność organizacji sieciowych w go-
spodarce opartej na wiedzy. W publikacji będącej efektem realizacji projektu finansowa-
nego przez Narodowe Centrum Nauki, podjęto problematykę niezwykle aktualną i ważną 
z punktu widzenia gospodarki. Celem przedstawionych rozważań jest próba określenia zna-
czenia i uwarunkowań innowacyjności organizacji sieciowych z uwzględnieniem istoty i de-
terminant rozwoju tego typu organizacji. Autorzy patrzą na problem przez pryzmat trzech 
typów struktur sieciowych: klastrów, sieci franczyzowych oraz organizacji wirtualnych. 

Znaczenie podjętej problematyki wynika z przeobrażeń gospodarki polskiej i jej ewolu-
cji w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, która opiera się na bardziej efektywnym two-
rzeniu, przyswajaniu, przekazywaniu i wykorzystywaniu wiedzy przez wszystkich uczest-
ników rynku − przedsiębiorstwa, inne organizacje, osoby fizyczne. Efektem tego ma być 
szybszy rozwój gospodarki i społeczeństwa. Jednym z kluczowych stymulatorów rozwoju 
gospodarki opartej na wiedzy jest szeroko rozumiana innowacyjność, zarówno jako cecha 
podmiotów rynkowych, jak i w kontekście jednostek terytorialnych.

Autorzy monografii podjęli badania związane z określeniem znaczenia, rodzajów i uwa-
runkowań innowacji w organizacjach sieciowych w warunkach gospodarki opartej na wie-
dzy. Powstała w następstwie realizacji projektu książka zawiera prezentację wyników badań 
studialnych i empirycznych.

Przegląd wydawnictw 
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Tak ujęty cel i założenia są konsekwentnie realizowane w dwóch częściach obejmują-
cych sześć spójnie i logicznie powiązanych rozdziałów, poprzedzonych wprowadzeniem 
i podsumowanych zakończeniem zawierającym wnioski wyciągnięte na kanwie rozważań 
teoretycznych i badań empirycznych o charakterze wtórnym i pierwotnym. 

Część pierwsza, zatytułowana Znaczenie i uwarunkowania innowacyjności organizacji 
sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy, składa się z sześciu rozdziałów poświęconych 
analizie literatury przedmiotu i prezentacji wyników badań empirycznych prowadzonych 
wśród przedsiębiorstw należących do organizacji sieciowych.

W rozdziale pierwszym pt. Istota i uwarunkowania gospodarki opartej na wiedzy, au-
torstwa B. Bojewskiej, scharakteryzowano istotę gospodarki opartej na wiedzy, jej genezę 
cechy charakterystyczne oraz determinanty rozwoju. Ważnym wątkiem tego rozdziału jest 
problematyka wiedzy, innowacji i innowacyjności jako sił napędowych współczesnych go-
spodarek. Autorka wiele miejsca poświęca również uwarunkowaniom rozwoju gospodarki 
opartej na wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem czynników środowiskowych, stanowią-
cych wyzwania dla procesów zarządzania nowoczesnymi organizacjami. Z interakcji mię-
dzy otoczeniem a funkcjonowaniem wynikają przesłanki tworzenia organizacji sieciowych. 
Jest to kluczowy wniosek autorki w tym rozdziale, wysnuty na wynikach przeprowadzonych 
badań. Autorka identyfikuje również kluczowe obszary zarządzania, które rozwijają się we 
współczesnych organizacjach sieciowych: zarządzanie projektem, zarządzanie innowacja-
mi, zarządzanie wiedzą, zarządzanie kapitałem ludzkim, czym – jak najbardziej słusznie 
– uzasadnia wpływ koncepcji gospodarki opartej na wiedzy.

Rozdział drugi pt. Istota organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy, napi-
sany przez A. Skowronek-Mielczarek, stanowi swego rodzaju rozwinięcie idei zaprezento-
wanych w rozdziale pierwszym. Poświęcony jest. Autorka prezentuje w nim charakterysty-
kę i typologię organizacji sieciowych z uwzględnieniem różnorodnych kryteriów podziału. 
Warte podkreślenia jest zarysowanie źródeł przewagi konkurencyjnej tych organizacji, które 
autorka skupia w dwa obszary − kosztowe i czasowe. Istotną część rozważań w tym roz-
dziale zajmuje identyfikacja stymulatorów i barier rozwoju organizacji sieciowych, a także 
problemów zarządczych w kontekście wspólnie prowadzonych działań. Autorka wysuwa 
wniosek, że przystąpienie do organizacji sieciowej jest dla przedsiębiorstw drogą do popra-
wy sprawności organizacyjnej i zwiększenia efektywności, nie zaś działaniem zorientowa-
nym na wzrost innowacyjności.

Rozdział trzeci, autorstwa M. Ziółkowskiej, zatytułowany Znaczenie i uwarunkowania 
innowacji w organizacjach sieciowych, opiera się na założeniu, że innowacje są kluczo-
wym czynnikiem rozwoju organizacji sieciowych. Założenie to pozostaje w pewnym sensie 
w opozycji do wniosków z rozdziału drugiego. Autorka koncentruje się na charakterystyce 
procesów rozwoju i wdrażania innowacji, omawiając motywy podejmowania takich dzia-
łań, analizując typologię rozwiązań innowacyjnych, skalę aktywności innowacyjnej, źródła 
pomysłów oraz korzyści z innowacji. Zakres prezentowanych treści – zwłaszcza w kon-
tekście wyników prowadzonych badań – jest bardzo szeroki. Niekiedy pojawia się jedynie 
wątpliwość, czy nie skutkuje to negatywnie dla sposobu prezentowania danych. Dotyczy to 
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w szczególności grupowania niektórych rozwiązań innowacyjnych, np. nowe działania mar-
ketingowe utożsamiane są z nowymi kanałami dystrybucji, a innowacje ICT zostały połą-
czone z zarządzaniem wiedzą. Wydaje się, że to zbyt uproszczone podejście – wśród działań 
marketingowych o innowacyjnym charakterze ważne miejsce zajmują działania związane 
z komunikacją z rynkiem, a w sferze zarządzania wiedzą występować będą procesy nieko-
niecznie związane z technologiami ICT. Podsumowując swe rozważania autorka wyciąga 
interesujące i słuszne wnioski dotyczące aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw siecio-
wych oraz płynących stąd implikacji dla nowych uczestników sieci, zwłaszcza należących 
do sektora MSP, co jest niewątpliwie wartością tego rozdziału. 

W kolejnym rozdziale A. Sopińska porusza problematykę Znaczenia i uwarunkowań 
zarządzania wiedzą w organizacjach sieciowych. W treści przedstawiono uwarunkowania 
zasobowe i złożoność procesów zarządzania wiedzą z uwzględnieniem różnic między mo-
delem teoretycznym a skonstruowanym na potrzeby badań empirycznych. Autorka zauważa 
bowiem istotną dysproporcję między nimi, wynikającą z odmiennych poziomów funkcjo-
nowania całej sieci oraz jej pojedynczego ogniwa (jednego przedsiębiorstwa), w przypadku 
którego pominięty zostaje proces wymiany wiedzy. Na tle wyników badań empirycznych 
zaprezentowano procesy pozyskiwania, wykorzystywania i dzielenia się wiedzą oraz jej 
wpływ na innowacyjność organizacji. W kontekście prowadzonych rozważań autorka do-
chodzi do wniosku, że wzrost innowacyjności sieci jest następstwem kreowania i dyfuzji 
wiedzy między jej uczestnikami. Warto jedynie zastanowić się, czy to innowacyjność sieci 
wpływa na jej wyższe zaawansowanie w zarządzanie wiedzą (jak twierdzi autorka), czy też 
jest odwrotnie – wyższy poziom zaawansowania procesów zarządzania wiedzą stymuluje 
wyższy poziom innowacyjności sieci.

Kolejny, piąty rozdział monografii poświęcony jest Znaczeniu organizacji sieciowych 
jako organizacji uczących się. B. Bojewska porusza w nim problematykę relacji między 
organizacją opartą na wiedzy, organizacją uczącą się a organizacją sieciową. Treści są nie-
wątpliwie interesujące i ważne, wychodzą naprzeciw wyzwaniom rozwijającej się globali-
zacji, choć – jak zauważa autorka – nie jest to przejaw nowoczesnych trendów, ale wymóg 
przetrwania i rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Na podstawie prezentowanych wyników 
badań empirycznych dostrzec można dużą zbieżność między cechami charakteryzującymi 
organizacje oparte na wiedzy a ich skłonnością do uczenia się. Wysoki poziom tych cech 
dodatnio wpływa na osiąganie korzyści związanych ze wzrostem innowacyjności, zarówno 
wśród podmiotów bezpośrednio realizujących projekty innowacyjne, jak i wśród organizacji 
jedynie należących do innowacyjnych sieci. 

W rozdziale szóstym A. Skowronek-Mielczarek podejmuje rozważania na temat 
Efektywności organizacji sieciowych a ich innowacyjności. Autorka koncentruje się na zapre-
zentowaniu relacji między efektywnością organizacji sieciowych a ich konkurencyjnością, 
rozumianą jako czteroelementowy system skupiający potencjał konkurencyjny, przewagę 
konkurencyjną, instrumenty konkurowania oraz pozycję konkurencyjną, na który wpływają 
zróżnicowane czynniki o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym. Uwzględnia przy tym 
dualny charakter efektywności – z punktu widzenia ekonomiczno-finansowego oraz orga-
nizacyjnego. Na tym tle przedstawione są wyniki badań prezentujące skutki funkcjonowa-
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nia w strukturze organizacji sieciowej oraz efekty ekonomiczno-finansowe i organizacyjne, 
a także stosowane przez badane podmioty miary innowacyjności. Zastanawiający jest fakt 
usytuowania tego ostatniego zagadnienia w podrozdziale dotyczącym efektów organiza-
cyjnych – lepszym rozwiązaniem byłoby chyba wyodrębnienie tego niewątpliwie intere-
sującego wątku w osobnym podrozdziale. Tym bardziej, że widoczna jest tu pewna słabość 
przedsiębiorstw traktujących ten problem w sposób mało kreatywny, co autorka podkreśla 
w części wnioskowej.

Część druga monografii, zatytułowana Innowacyjność organizacji sieciowych na przy-
kładzie wybranych rodzajów sieci, poświęcona została prezentacji znaczenia i uwarunkowań 
innowacyjności w przypadku trzech wybranych struktur sieciowych − klastrów, sieci fran-
czyzowych oraz organizacji wirtualnych. Ta część opracowania obejmuje trzy rozdziały.

Rozdział siódmy, pt. Innowacyjność klastrów, autorstwa A. Dąbrowskiej, dotyczy pro-
blematyki klastrów, opisywanych przez autorkę ze względu na zdolność do pobudzania 
innowacyjnych jako naturalne środowisko innowacyjności. W rozdziale zaprezentowano 
szerokie spektrum wyników badań dotyczących nie tylko samych klastrów i ich innowa-
cyjności, ale też analizy danych wtórnych związanych z innowacyjnością sfery usług oraz 
mikrofirm. Tak szeroki zakres badań autorka uzasadnia charakterystyką samych klastrów, 
skupiających przede wszystkim firmy usługowe, które w znacznej mierze zatrudniają mniej 
niż 10 osób. Jest to z pewnością koncepcja słuszna, ale nieco zaburza lekturę omawianych 
treści. Warte podkreślenia są wnioski wysnuwane przez autorkę, zwłaszcza odnoszące się do 
mechanizmów kreowania i wspierania innowacji w systemach klastrowych. 

Rozdział ósmy pt. Innowacyjność sieci franczyzowych dotyczy funkcjonowania syste-
mów franczyzowych w Polsce i ich innowacyjności. M. Ziółkowska rozpoczyna od krótkiej 
charakterystyki powiązań opartych na franczyzie oraz przedstawienia skali i tempa ich roz-
woju, podkreślając w ten sposób dynamikę liczby systemów franczyzowych i zrzeszonych 
w nich podmiotów. W efekcie wysuwa tezę, że w dobie rosnącej konkurencji i nasycenia 
rynku, model franczyzowy oparty na ścisłej współpracy franczyzodawcy i franczyzobior-
cy daje coraz większe szanse odniesienia sukcesu. Charakteryzując innowacje w sieciach 
franczyzowych autorka wskazuje na dwie płaszczyzny korzyści z ich implementacji: relacje 
z klientami oraz relacje z franczyzodawcą. Na podstawie analizy wyników badań empirycz-
nych wysnuwa też wniosek, że w systemach franczyzowych innowacje mają charakter regu-
larnego ulepszania istniejących procesów, a nie nagłych czy też fundamentalnych nowych 
rozwiązań.

Przedmiotem rozważań w ostatnim, dziewiątym rozdziale pt. Innowacyjność organizacji 
wirtualnych, autorstwa A. Rundo, są uwarunkowania funkcjonowania i rodzaje innowacji 
w organizacjach będących formą współpracy międzyorganizacyjnej. Taka forma funkcjo-
nowania organizacji zrodziła się w początkach lat 90. XX wieku, a od tego czasu uległa 
daleko idącej ewolucji, między innymi dzięki rozwojowi sieci internetowej. Kluczowym 
wnioskiem wysuniętym przez autorkę jest stwierdzenie, że wirtualizacja organizacji nie jest 
modelem uniwersalnym, możliwym do wykorzystania w każdych warunkach, ale znajdują-
cym rozwiązanie wyłącznie w określonych uwarunkowaniach. Ze swej istoty organizacje 
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wirtualne bazują na nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązaniach, pojawia się jedynie py-
tanie o ich skalę.

Zespół autorski podjął w monografii temat ważny i użyteczny w sferze teoretycznej 
i aplikacyjnej. Organizacje sieciowe są we współczesnej gospodarce ważnymi inicjatorami 
procesów gospodarczych, warunkując konkurencyjność i innowacyjność gospodarki oraz 
przyczyniając się do wyrównywania dysproporcji w rozwoju regionalnym. Wnoszą do sys-
temu gospodarczego nową wartość, opartą na wiedzy i zasobach niematerialnych, które stają 
się stymulatorami procesów innowacyjnych tym bardziej efektywnie realizowanych, im bar-
dziej rozwinięta jest współpraca między podmiotami tworzącymi sieć. 

Wartością opracowania jest systematyzacja wiedzy o czynnikach kształtujących rozwój 
i funkcjonowanie organizacji sieciowych w warunkach intensywnej konkurencji, w szcze-
gólności związanych z problematyką innowacyjności. Walorem monografii jest przede 
wszystkim szerokie wsparcie wynikami badań empirycznych, o dużej wartości poznawczej 
i analitycznej. Zaprezentowana metodyka badań, uwzględniająca szerokie studia literatu-
rowe, analizę dostępnych danych wtórnych zaczerpniętych z różnych źródeł i opracowań 
połączone z badaniami własnymi, dała podstawę do przygotowania wartościowego i kom-
pleksowego opracowania. Podkreślić należy przy tym dużą staranność doboru i wykorzy-
stania prezentowanych materiałów, przejrzystość i porównywalność prezentowanych grafik 
oraz opisów. 

To wszystko czyni monografię atrakcyjną pozycją dla przedsiębiorców, zainteresowa-
nych wchodzeniem w struktury sieciowe i doskonaleniem procesów zarządzania własnymi 
przedsięwzięciami gospodarczymi, a także kadry naukowo-dydaktycznej i studentów chcą-
cych poszerzyć swą wiedzę na temat organizacji sieciowych i ich innowacyjności. Książkę 
można polecić też pracownikom instytucji administracyjnych oraz organizacji otoczenia 
biznesu jako swoiste kompendium wiedzy na temat możliwości wspierania rozwoju i inno-
wacyjności organizacji sieciowych. 
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