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Wprowadzenie

Współdziałanie jest relacją opierającą się na zaan-
gażowaniu stron biorących w nim udział. Do jego za-
istnienia konieczne jest występowanie minimum
dwóch współdziałających aktorów. W celu zaistnie-
nia tej relacji o trwałym charakterze konieczne jest
zaangażowanie podmiotów, pomiędzy którymi mają
zaistnieć związki relacyjne oraz ocena wpływu klu-
czowych determinant. Kreowanie wartości ze współ-
działania jest procesem ukazującym korzyść dla za-

angażowanych stron, a zarazem stanowi jego efekt
końcowy. Istotnie, od potrzeb i oczekiwań zaangażo-
wanych stron zależeć będzie, jaki charakter i formę
owa wartość będzie mieć. Aktualnie sektorami, któ-
rych współdziałanie jest istotne z punktu widzenia
rozwoju gospodarczego, innowacyjności i konkuren-
cyjności są środowiska nauki i biznesu. Artykuł ma
za zadanie wskazać uwarunkowania skutecznego
wdrożenia modelowego rozwiązania ukazującego
kreowanie wartości w ramach współdziałania.
W pierwszej części omówiono determinanty skutecz-
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The purpose of this article is to find the conditions for an
effective implementation of a model solution that
demonstrates the creation of value within the framework
of cooperation. For the purposes of this publication, a
study was carried out, the purpose of which was to identify
the determinants of cooperation that assumes the creation
of value within the framework of cooperation. The first
part of the article theoretically presents the determinants
of cooperation, the purpose of which is to create values
within the framework of cooperation. The reference to
them was included in the research part of the article,
where they became the subject of research. The second
part of the article presents a study based on literature, the
concept of cooperation in the context of value creation.
The third of them presents the results of the research
aimed at identifying the conditions for effective
implementation of the model solution showing the
creation of values in the framework of cooperation on the
example of two sectors — science and business.

Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie uwarun-
kowań skutecznego wdrożenia modelowego rozwiązania
ukazującego kreowanie wartości w ramach współdziałania.
Na potrzeby niniejszej publikacji przeprowadzono badanie,
którego celem było wyłonienie determinant współdziałania
zakładającego kreowanie wartości w ramach współdziałania.
Pierwsza część artykułu teoretycznie przedstawia determi-
nanty współdziałania, którego celem jest kreowanie wartości
w jego ramach. Nawiązanie do nich zawarto w części badaw-
czej artykułu, gdzie stały się one przedmiotem badań. Druga
część artykułu prezentuje opracowanie na podstawie litera-
tury pojęcie współdziałania w kontekście kreowania warto-
ści. Trzecia z nich przedstawia wyniki badań, których celem
była identyfikacja warunków skutecznego wdrożenia mode-
lowego rozwiązania ukazującego kreowanie wartości w ra-
mach współdziałania na przykładzie dwóch sektorów — na-
uki i biznesu.
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nego wdrożenia modelowego rozwiązania ukazują-
cego kreowanie wartości w ramach współdziałania.
Następnie przybliżone zostało współdziałanie
w kontekście kreowania wartości. Ostatnim etapem
podlegającym analizie była prezentacja badań wska-
zującego uwarunkowania skutecznego wdrożenia
modelowego rozwiązania ukazującego kreowanie
wartości w ramach współdziałania. Przeprowadzone
badanie ukazywało warunki skutecznego wdrożenia
modelowego kreowania wartości na dwóch grupach
badawczych: przedstawicieli biznesu oraz nauki. 

Determinanty skutecznego wdrożenia
modelowego rozwiązania ukazującego
kreowanie wartości w ramach 
współdziałania

Ukazanie wartości w ramach współdziałania wy-
maga zaangażowania od związanych w jego ramach
stron. Przy pełnym zaangażowaniu możliwe jest
wystąpienie maksymalnego kreowania wartości
z niego uzyskiwanej. Do czynników zaliczanych do
determinant skutecznego wdrożenia modelowego
rozwiązania ukazującego kreowanie wartości w ra-
mach współdziałania zaliczyć można: zdolność dy-
namiczną, kompetencje relacyjne, kluczowe zasoby,
zarządzanie dynamiczne i kapitał intelektualny. 

Pierwszą z determinant jest posiadanie zdolno-
ści dynamicznych. Zjawisko to pozwala organizacji
w odpowiednim momencie adekwatnie zareagować
na zmianę. „Posiadanie dynamicznych zdolności
pozwala organizacjom adaptować się szybciej i do-
kładniej do wszystkich zmian. Sednem dynamicz-
nych zdolności jest rozwój i odnowa zasobów, które
ze względu na swój ewolucyjny charakter pozwala-

ją na adaptację do zmieniających się warunków”
(Stańczyk-Hugiet, 2010, s. 80). 

Zdolności dynamiczne przedsiębiorstwa to umie-
jętność, której posiadanie warunkowane jest przez
możliwość wykorzystania go w określonych ra-
mach. W jego zakresie mieszczą się takie procesy
jak: wykrywanie okazji, korzystanie oraz działania
transformacyjne (rysunek 1), wpisujące się w ramy
koncepcyjne zdolności dynamicznej. 

Zdolności dynamiczne, które zawierają w sobie
wielorakość elementów na etapie transformacji
przekształcają się w nowe konfiguracje zasobów
i zdolności, co — w efekcie końcowym — generuje
przewagę konkurencyjną, wydajność oraz lepszą
efektywność. To, jaki efekt zostanie osiągnięty za-
leżne jest od kontekstu zachodzącej zmiany i posia-
danych zasobów. 

Kolejną determinantą współdziałania są kompe-
tencje relacyjne przedsiębiorstwa w oparciu o jego
zasoby. Do analitycznego tychże zmiennych służy
wskaźnik RBV (resource-based view on the firm).
Metoda ta jest analizą zjawisk, które naturalnie za-
chodzą w przedsiębiorstwie w ramach branży i oto-
czenia konkurencyjnego. Dzięki temu strategia ta
wykorzystuje zestawienie czynników wewnętrz-
nych i zewnętrznych. Polityka tej metody nasta-
wiona jest na korzystanie z zasobów wszędzie tam,
gdzie możliwe jest osiągnięcie jak największej prze-
wagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w oparciu
o jak najlepszą jakość zasobów. Istotna jest prawi-
dłowość, że zwiększenie konkurencyjności przed-
siębiorstwa niesie ze sobą zwiększenie jakości tych-
że zasobów. Warunek ten zaistnieje, kiedy istnieje
realne uzasadnienie ekonomiczne takich działań
(Barney, Wright i Ketchen, 2001, s. 625–641). 

Do determinant współdziałania zaliczane są klu-
czowe zasoby, zarówno te posiadane, jak i pozyski-
wane. W zagadnieniu konieczności wystąpienia we

RRyyssuunneekk  11..  RRaammyy  kkoonncceeppccyyjjnnee  zzddoollnnoośśccii  ddyynnaammiicczznneejj

Ź r ó d ł o: (Erikson, 2013, s. 307). 
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współdziałaniu kryją się te posiadające różnorodny
charakter. W kontekście omawianej tematyki klu-
czowe zasoby muszą cechować się (Urbanowska-
-Sojkin, Banaszyk i Witczak, 2011, s. 149–154): 

cennością — gdy pozwalają na sprawne działanie
i adaptację do otoczenia oraz umożliwiają wytwa-
rzanie produktów niepowtarzalnych, przynoszą-
cych unikatową wartość użytkową dla klienta, 

rzadkością — gdy nie są powszechnie dostępne
na rynku i ograniczona jest ich substytucja, 
trudnością do imitacji — trudne do skopiowania
przez konkurentów, zapewniające jednocześnie
trwałość przewagi konkurencyjnej, 
dobrym zorganizowaniem — gdy organizacja
jest zdolna do efektywnego wykorzystania
swych zasobów przez formalne struktury, poli-
tyki funkcjonalne i systemy kontroli, 
elastycznością — gdy można dostosować je do
nowych sytuacji, przez co jest większe prawdo-
podobieństwo zapewnienia trwałej przewagi
konkurencyjnej, 
niezawłaszczalnością — gdy generowane przez
nie zyski nie mogą zostać przechwycone (za-
właszczone) przez innych. 
Założeniem istotnym dla zauważalności procesu

współdziałania jest przechwytywanie, generowanie
i łączenie zasobów. Jest ono jednym z efektów wy-
nikających ze współdziałania. Ewoluowanie zaso-
bów w ramach relacji współdziałania sprzyja rozwi-
nięciu i pogłębieniu tej relacji. 

Aby adaptować zmiany organizacje muszą posia-
dać zdolności dynamiczne. Jest to szczególnie waż-
na umiejętność, jeśli zmiany te mają charakter dy-
namiczny, a koniecznością jest precyzyjne ich prze-
prowadzenie, minimalizujące ewentualne negatyw-
ne skutki. Zdaniem E. Stańczyk-Hugiet (2010, 
s. 80), sednem dynamicznych zdolności jest rozwój
i odnowa zasobów, które ze względu na swój ewolu-
cyjny charakter pozwalają na adaptację do zmienia-
jących się warunków. 

Zarządzanie dynamiczne przez M. Rafało (2013,
s. 68–72) rozpatrywane jest jako „zestaw wymia-
rów, dobrych praktyk, wdrażanych i realizowanych

przez przedsiębiorstwa”. Autor ten w ramach opi-
su procesu zarządzania dynamicznego wyodrębnił
pięć głównych wymiarów i elementów zarządzania
dynamicznego. Do tej pierwszej kategorii zaliczone
zostały: innowacyjność, szybkość działania, insty-
tucjonalizacja oraz migracja wartości. Tablica 1 ob-
razuje związki między wymiarami i elementami za-
rządzania dynamicznego. 

Analiza wybranych wymiarów wyszczególnia ta-
kie elementy zarządzania dynamicznego odnoszące
się do współdziałania jak rekonfiguracja zasobów
oraz kluczowe procesu i produkty. Mieszczą się one
w wymiarze migracji wartości, co jest potwierdze-
niem założenia, że kombinacja tychże zmiennych
może stanowić modelowe rozwiązanie ukazujące
kreowanie wartości w ramach współdziałania. 

Kapitał intelektualny — według E. Skawińskiej
i R. I. Zalewskiego (2016, s. 22) — stanowi składnik
kluczowych czynników sukcesu przedsiębiorstwa.
Są one, według autorów, dowodem przekształcania
zasobów w kapitał. Definicja ta ukazuje ewolucyjne
podejście do kapitału intelektualnego jako bodźca
przekształcającego zasoby w kapitał. W skład kom-
ponentów kapitału intelektualnego zaliczyć moż-
na: kompetencje pracowników, wewnętrzną struk-
turę organizacji oraz zewnętrzną strukturę organi-
zacji (Korpus, 2015, s. 44). W celu uszczegółowie-
nia opracowywanego zagadnienia istotne jest wy-
szczególnienie jego elementów oraz związków mię-
dzy nimi (rysunek 2), do którego zalicza się: kapi-
tał ludzki, relacyjny i organizacyjny. 

Kapitał relacyjny odnosi się do wszelkich inte-
rakcji organizacji z otoczeniem. Umiejętność odpo-
wiedniego tworzenia relacji oraz zarządzania po-
wstałymi w ich ramach więzi przyjmuje formę ka-
pitału relacyjnego. Kapitał organizacyjny z kolei
mieści w sobie wszelkie działania przynoszące war-
tość w postaci zwiększenia efektywności przedsię-
biorstwa ujawniającego się we wspieraniu syste-
mów organizacyjnych. Kapitał organizacyjny to su-
ma wartości, które nie ulegają zmianie wraz ze
zmianami w organizacji (przekształcenia, zmiany
personalne). Kapitał ludzki natomiast koncentruje
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Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie (Rafało, 2013, s. 74–75). 

Wymiary oraz elementy zarządzania dynamicznego

Wymiary

Innowacyjność Szybkość działania Instytucjonalizacja Migracja wartości

Nowe technologie Modele biznesu Działania globalne Rekonfiguracja 

Elementy zarządzania zasobów

dynamicznego Badania i rozwój Monitorowanie Wirtualizacja Kluczowe procesy
otoczenia Struktura organizacyjna i produkty



się na człowieku jako źródle cech i umiejętności,
których eksploatowanie następuje w wyniku wyko-
nywanej na rzecz przedsiębiorstwa pracy. 

Współdziałanie w aspekcie 
kreowania wartości

Najbardziej eksploatowanym pojęciem w ramach
relacji minimum dwóch zaangażowanych stron
przynoszącej dla nich korzyści i wartość jest współ-
praca. W związku z tym organizacje są nieprzysto-
sowane do prowadzenia trwałej relacji definiowanej
jako współdziałanie, co rodzi występowanie trud-
nych do pokonania barier. Współdziałanie jest uję-
ciem szerszym od współpracy, działania w jego ra-
mach noszą cechy współpracy. Analiza studium
przypadku jednostek samorządu terytorialnego
wskazuje, że największą barierą występującą w ich
przypadku jest niewłaściwe przygotowanie organi-
zacji do procesu współdziałania. Przyczyną tego
stanu rzeczy jest „zamknięcie” w trybie ustawo-
wym spektrum działalności i możliwości podejmo-
wanych relacji. W przypadku tych organizacji
współdziałanie ogranicza się tylko do formalnego
charakteru stosunków. Zauważalne jest też niedo-
cenianie orientacji na klienta i długookresowe
współdziałanie, co skutkuje brakiem pogłębienia
tych determinant w bieżącym funkcjonowaniu
przedsiębiorstwa (Kożuch, 2008, s. 124). 

Interesariusze mogą mieć wpływ na kreowanie
długoterminowej wartości przy zachowaniu warun-
ku, że będą odpowiednio kształtowane relacje

sprzyjające budowaniu kapitału relacyjnego. Tako-
we działania mogą doprowadzić do uzyskiwania
trwałej przewagi konkurencyjnej o charakterze
unikatowym i trudnym do przechwycenia przez in-
ne organizacje. Istotna staje się w tym przypadku
koncentracja na podejściu zasobowym. W przypad-
ku współdziałania są nimi: wiedza, kompetencje
i zdolności relacyjne zaangażowanych stron. 

Generowanie wartości w przedsiębiorstwie jest
procesem zamkniętym, jednakże poprzez doskona-
lenie zasobów przebiegające w jego ramach staje się
procesem otwartym, to znaczy opartym na tych sa-
mych procesach i ich powtarzalności w ramach
udoskonalania tychże zasobów. Przedstawione za-
łożenie zilustrowano na rysunku 3, gdzie wskazano
nieskończoność działań wchodzących w skład pro-
cesu zarządzania wartością w przedsiębiorstwie. 

Proces zarządzania wartością w przedsiębior-
stwie przebiega w 7 etapach, w którym zauważyć
można cechy jego nieskończoności. Za jego począ-
tek uznać można definiowanie celów wspólnych
działań, a następnie definiowanie odbiorców tychże
działań. W ramach zestawienia planowanych rezul-
tatów z charakterystyką grup docelowych wyszcze-
gólnić można planowane inicjatywy. Mając punkt
odniesienia w postaci tychże działań, szacunkowi
można poddać wzajemne korzyści. Po przeanalizo-
waniu potencjalnej opłacalności tychże przedsię-
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Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie (Stowarzyszenie
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP,
2014, s. 22). 
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wzięć, niezbędną czynnością jest określenie po-
trzebnych zasobów. Ostatni etap przyjmuje formę
formalizacji ustaleń, gdzie następuje zawarcie nie-
zbędnych umów partnerskich zawierających zakres
indywidualnych obowiązków stron oraz wspólnych
działań. Proces ten może przejść na kolejny etap,
w którym to nawiązana już i związana prawnie re-
lacja może przejść przez przedefiniowanie celów
wspólnych działań. 

W kreowaniu wartości ze współdziałania uza-
sadnienie znajduje podejście procesowe. W jego ra-
mach tworzony jest powtarzalny zespół czynności
(Wójcik, 2017, s. 26), na który składają się: 
1. Pozyskanie informacji o wymaganiach co do re-

alizacji oczekiwanej usługi. 
2. Utrwalenie tych informacji. 
3. Udostępnienie standardów realizacyjnych oso-

bom odpowiedzialnym za ich wykonanie. 
4. Zapewnienie zgodności realizacyjnej z wymaga-

niami dot. specyfikacji wedle ustaw i umów rela-
cyjnych. 

5. Zapewnienie realizacji i dostawy wedle wytycz-
nych partnera. 
W ramach procesu monitorowania przez okres

trwania niniejszych czynności na bieżąco badane
jest zadowolenie partnera, a wyniki poddawane są
bieżącej analizie. 

Do budowania wartości w ramach współdziała-
nia zalicza się determinanty budowania sukcesu tej
relacji charakteryzujące się wielokontekstowym
obrazem działalności organizacji. Są nimi: nie-
ustanne weryfikowanie i analiza więzi międzyorga-
nizacyjnych, zbieżność technologiczna pozwalająca
na wymianę doświadczeń i zrozumienie, dopasowa-
ne procesy organizacyjne sprzyjające kooperacji,
odpowiednie struktury organizacyjne zapewniające
organizacyjne możliwości współpracy oraz zbież-
ność kulturowa, budowa wspólnie dzielonych war-
tości (Klimas, 2013, s. 195). Usystematyzowanie
tych elementów jest dowodem na to, że dla skutecz-
nego wdrożenia modelowego rozwiązania ukazują-
cego kreowanie wartości w ramach współdziałania
istotne jest jednoczesne występowanie determi-
nant wchodzących w jego skład. 

Warunki skutecznego wdrożenia 
modelowego rozwiązania ukazującego
kreowanie wartości w ramach 
współdziałania — wyniki badań

Na potrzeby niniejszego artykułu przeprowa-
dzono badanie, w którego zakres wchodziły dwie
grupy badawcze. Pierwszą z nich stanowili przed-
stawiciele przedsiębiorstw, z kolei tę drugą repre-
zentanci ośrodków naukowych rozumianych jako

pracownicy naukowi uczelni wyższych oraz ośrod-
ków wspierających innowacje, przedsiębiorczość
i rozwój technologii. Liczebność całej grupy ba-
dawczej wynosi 120 jednostek. Obie grupy badaw-
cze swą działalność lokalizują na terytorium woje-
wództwa lubuskiego. Badanie przeprowadzone zo-
stało w okresie obejmującym listopad i grudzień
2018 roku. Celem procedury badawczej było ziden-
tyfikowanie warunków skutecznego wdrożenia
modelowego rozwiązania ukazującego kreowanie
wartości w ramach współdziałania. Wyłonieniu
tychże determinant sprzyjało sformułowanie
trzech hipotez: 
H1: Czynnikiem determinującym i sprzyjającym

współdziałaniu na linii biznes–nauka są zaso-
by i ich dostępność. 

H2: Kluczowe zasoby dla obu zaangażowanych we
współdziałanie grup mają charakter zewnętrzny. 

H3: Dla obu zaangażowanych stron najcenniej-
szym zasobem jest kapitał ludzki. 

Badaniu poddane zostały dwie grupy badawcze
— przedstawicieli środowiska biznesu i naukowego.
Motywem ich doboru było rozpoznanie własnych
potrzeb i oczekiwań względem przedstawicieli dru-
giej strony zaangażowanej we współdziałanie. 

Pierwsze pytanie zadane przedstawicielom obu
środowisk dotyczyło wskazania czynników deter-
minujących współdziałanie nauki i biznesu (tablica
2). Badanym zaproponowano kombinację odpowie-
dzi, w której skład wchodziły: zdolności relacyjne,
zarządzanie dynamiczne, dostęp do kluczowych za-
sobów. Pozostawiono możliwość wskazania tychże
determinant wedle własnego uznania. 

Zestawienie otrzymanych odpowiedzi wskazało,
że dla obu z nich kluczowe czynniki determinujące
współdziałanie mają różnorodne znaczenie. Zda-
niem przedsiębiorców najistotniejszy jest dostęp do
kluczowych zasobów (53,6%), zaś przedstawiciele
świata naukowego zaważyli, że najbardziej istotne
jest posiadanie zdolności relacyjnych (76,9%). Po-
zwala to wysnuć wniosek, że przedsiębiorcy ujmują
specyfikę współdziałania obu grup bardziej jedno-
znacznie, sprowadzając czynniki wpływające na tę
relację do posiadania zasobów jako podstawy do
przynoszącego efekty w postaci przynoszącego ko-
rzyści współdziałania. Środowisko naukowe przyję-
ło orientację elastyczną, w której kluczową deter-
minantę stanowią zdolności relacyjne ujmowane ja-
ko zespół umiejętności prowadzenia i zarządzania
w obrębie relacji. 

Kolejne pytanie zadane obu grupom badawczym
miało na celu doprecyzować wcześniejsze i próbo-
wało scharakteryzować kluczowe zasoby niezbędne
do współdziałania (tablica 3). Zapytano w nim
o umiejscowienie kluczowych zasobów relacyjnych
niezbędnych do współdziałania. Zakres odpowiedzi
wskazał na 3 lokalizacje: wewnętrzne, zewnętrzne
oraz jednoczesne występowanie ich obu. Kolejna

t. XXVI, nr 11/2019  DOI 10.33226/1231-7853.2019.11.7



z odpowiedzi założyła, że respondentom może być
trudno wypowiedzieć się w tej kwestii. 

Zauważa się ogólną zgodność badanych w ra-
mach poruszonej kwestii. Przedstawiciele obu
sektorów wskazali na jednoczesne występowanie
wewnętrznych i zewnętrznych sektorów (60,9%
i 64,1%). Różnica nastąpiła we wskazaniu drugie-
go w kolejności umiejscowienia kluczowych zaso-
bów we współdziałaniu. Przedsiębiorcom było
„trudno powiedzieć”, natomiast środowisko aka-
demickie określiło, że są one ulokowane ze-
wnętrznie. 

Kolejne pytanie dotyczyło wyłonienia najcen-
niejszego elementu kapitału intelektualnego dla
badanych grup (tablica 4). Do dyspozycji pozosta-
wiono trzy typy odpowiedzi: kapitał ludzki, struk-
turalny oraz relacyjny. 

Badani z grupy przedsiębiorstw jednoznacznie
wskazali, że najistotniejszym elementem kapitału
intelektualnego jest kapitał ludzki (79,7%). Przed-
stawiciele środowiska akademickiego zrównoważy-
li swoje zdanie, jednocześnie wskazując na kapitał
ludzki i relacyjny (48,7%). Przypuszczać można, że
ta druga grupa rozpatruje szersze ujęcie rozważa-

nego problemu ze względu na teoretyczne i anali-
tyczne podejście do relacji. 

Podsumowanie

Przeprowadzone badania miały za zadanie zwe-
ryfikować kluczowe hipotezy przed nim postawio-
ne. Pierwsza z nich brzmiąca: „Czynnikiem deter-
minującym i sprzyjającym współdziałaniu na linii
biznes–nauka są zasoby i ich dostępność” została
zweryfikowana pozytywnie. Obie badane strony
prowadzonego badania wskazały na tę odpowiedź.
Druga hipoteza „Kluczowe zasoby dla obu zaanga-
żowanych we współdziałanie grup mają charakter
zewnętrzny” została częściowo potwierdzona. Po-
chodzące z obu środowisk grupy badawcze jedno-
znacznie wskazały na dwojakie źródło występowa-
nia kluczowych we współdziałaniu zasobów,
a mianowicie na pochodzenie wewnętrzne, jak
i podlegające analizie zewnętrzne. Trzecia hipote-
za brzmiąca: „Dla obu zaangażowanych stron naj-
cenniejszym zasobem jest kapitał ludzki” została
potwierdzona. Badani dominująco definiowali ten
rodzaj kapitału jako najcenniejszy. Interesujące
jest równoważne podejście do kapitału relacyjnego
jako elementu kapitału intelektualnego przez
przedstawicieli nauki. Niniejsze badanie potwier-
dziło, że obie grupy tożsamo traktują badane ka-
tegorie. Godna uwagi jest empiryczna zgodność
dotycząca poruszanych kwestii, co stanowi szansę
na nawiązanie trwałej relacji współdziałania. 

W świetle opracowanych badań warunkiem sku-
tecznego wdrożenia modelowego rozwiązania uka-
zującego kreowanie wartości w ramach współdzia-
łania są zasoby oraz ich dostępność dla wszystkich
stron powiązanych relacją współdziałania. Ponie-
waż — wnioskując z otrzymanych wyników badań
— kluczowe zasoby współdziałania mają charakter
zewnętrzny, warunkiem skutecznego wdrożenia
modelowego rozwiązania będzie ich pozyskanie
oraz rozwijanie i łączenie. Otrzymane wyniki doce-
niają rolę kapitału ludzkiego jako czynnika zapew-
niającego płynność prowadzonych relacji. 
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TTaabblliiccaa  22..  JJaakkiiee  ssąą  kklluucczzoowwee  cczzyynnnniikkii  ddeetteerrmmiinnuujjąąccee
wwssppóółłddzziiaałłaanniiee  nnaauukkaa––bbiizznneess??

Ź r ó d ł o: opracowanie własne. 

Wyszczególnienie Biznes Nauka

Zdolności relacyjne 46,4% 76,9%
Zarządzanie dynamiczne 40,6% 15,4%
Dostęp do kluczowych zasobów 53,6% 43,6%
Pozostałe 1,4% 5,2%

Prawidłowość Zależy
oraz dostęp w jakim
do informacji układzie 

współpracy
Znajomości
i układy 
międzyludzkie 

TTaabblliiccaa  33..  JJaakkii  cchhaarraakktteerr  mmaajjąą  kklluucczzoowwee  zzaassoobbyy  
rreellaaccyyjjnnee  nniieezzbbęęddnnee  ddoo  wwssppóółłddzziiaałłaanniiaa??

Ź r ó d ł o: opracowanie własne. 

Wyszczególnienie Biznes Nauka

Głównie wewnętrzne zasoby relacyjne 12,8% 12,8%
Głównie zewnętrzne zasoby relacyjne 11,6% 15,4%
Zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne 60,9% 64,1%
Trudno powiedzieć 15,9% 7,7%

TTaabblliiccaa  44..  KKttóórryy  eelleemmeenntt  kkaappiittaałłuu  iinntteelleekkttuuaallnneeggoo  
jjeesstt  nnaajjcceennnniieejjsszzyy??

Ź r ó d ł o: opracowanie własne. 

Wyszczególnienie Biznes Nauka

Kapitał ludzki 79,7% 48,7%
Kapitał strukturalny 5,8% 2,6%
Kapitał relacyjny 14,5% 48,7%
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