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CZYNNIK SPRAWNOŚCI SIECI1

1.  Miejsce relacji interpersonalnych 
wśród zasobów relacyjnych1

Współcześnie w literaturze z zakresu zarządzania podkreśla się, że „jednym z naj-
ważniejszych zasobów organizacji w ujęciu zasobowym są relacje między organizacją 
a otoczeniem” [13, s. 279], a przewaga konkurencyjna generowana będzie dzięki sie-
ciom [5] i więziom międzyorganizacyjnym [7]. W takim ujęciu kluczowe dla budowy 
przewagi konkurencyjnej są egzogeniczne zasoby relacyjne. Jednakże organizacje, 
oprócz relacji utrzymywanych z otoczeniem, posiadają także endogeniczne zasoby re-
lacyjne obejmujące swoim zasięgiem relacje wewnątrzorganizacyjne (por. rysunek 1).

Relacje międzyorganizacyjne umożliwiają łączenie zasobów różnych organizacji, 
tworząc tym samym źródło renty relacyjnej [15]. Ponadprzeciętne dochody w po-
staci renty relacyjnej są osiągane wspólnie przez przedsiębiorstwa uczestniczące we 
wzajemnej wymianie. Co istotne, dochodów tych organizacje nie mogłyby osią-
gnąć osobno, gdyż są one możliwe do osiągnięcia wyłącznie przez idiosynkratyczny 
wkład konkretnych partnerów [4]. Zewnętrzne relacje będące źródłem renty relacyj-
nej są uprzywilejowane i niekonkurencyjne, pozwalają organizacjom na korzystanie 
nie tylko ze specyficznych zasobów, lecz także kompetencji innych podmiotów [12].

* Dr Patrycja Klimas – Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Wydział Zarządzania, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach.

1 Badania prowadzące do zaprezentowanych poniżej rezultatów były prowadzone ramach projektu FRIDA 
(Fostering Regional Innovation and Development through Anchors and Networks), który otrzymał wsparcie 
Komisji Europejskiej w ramach 7 PR (Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne, umowa nr 225546). 
Kierownik polskiego zespołu badawczego – dr hab. Wojciech Czakon, prof. UE.
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Wśród relacji egzogenicznych można wyróżnić relacje formalne i nieformalne 
(społeczne, interpersonalne). Zewnętrzne relacje formalne są tożsame z relacjami 
kontraktowymi, jakie utrzymuje dany podmiot. Natomiast zewnętrzne relacje nie-
formalne obejmują swoim zakresem sieci relacji społecznych utrzymywanych przez 
pracowników organizacji.

Rysunek 1. Typologia zasobów relacyjnych
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Źródło: opracowanie własne.

Przedmiotem rozważań w artykule są nieformalne relacje społeczne (określane 
także mianem relacji niesformalizowanych [11]) oraz ich znaczenie dla sprawności 
sieci innowacji. Poza obszarem zainteresowania w prowadzonych badaniach zna-
lazły się relacje (interakcje) społeczne wynikające z utrzymywanych obecnie więzi 
formalnych oraz relacje nieformalne o charakterze endogenicznym. Dotychczasowa 
literatura wskazuje bowiem, że to właśnie zewnętrzne sieci nieformalnych kontak-
tów utrzymywane przez kadrę kierowniczą [2] oraz pracowników wiedzy odpo-
wiedzialnych za działalność B+R (technolodzy, inżynierowie itd.) [1] są nad wyraz 
istotne dla budowania przewagi konkurencyjnej. Jak podkreśla R. Krupski, relacje 
społeczne (relacje niesformalizowane) są najwyżej w hierarchii wszystkich zaso-
bów organizacji, materialnych i niematerialnych. Ich ważność wynika z wywierania 
wpływu na możliwości wykorzystywania okazji rynkowych, ale także neutralizacji 
rynkowych zagrożeń [11].
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2. Sprawność sieci innowacji

Sieć innowacji to wielopodmiotowa konfiguracja organizacji (minimum trzy 
podmioty) oraz relacji między nimi zorientowana na tworzenie, pozyskiwanie, roz-
przestrzenianie i wykorzystywanie wiedzy oraz na realizację procesów wzajemnego 
uczenia się, procesów B+R, a także procesów komercjalizacji wiedzy i informacji [5, 
s. 52; 6]. Celem sieci innowacji może być zarówno tworzenie zupełnie nowych pro-
duktów, usług oraz rozwiązań, jak i usprawnianie oraz udoskonalanie ich.

Sprawność sieci innowacji obejmuje swoim zasięgiem jednocześnie trzy kate-
gorie: skuteczność, korzystność i ekonomiczność [w rozumieniu 18, s. 226–233]. 
W przypadku sieci innowacji poziom sprawności zależy od stopnia realizacji celów 
dedykowanych innowacyjności, ale także od korzyści oraz kosztów związanych z ich 
osiąganiem. Działania zmierzające do usprawniania sieci powinny koncentrować się 
na czasie, jakości oraz kosztach osiągania stawianych sieci innowacji celów. Wśród 
czynników znacząco wpływających na sprawność współdziałania sieciowego ekspo-
nuje się czynniki niematerialne, w tym sieci relacji, jakie tworzą się między człon-
kami sieci [16]. W zasadzie nie można mówić o sieciach międzyorganizacyjnych, nie 
uwzględniając kontekstu osadzenia społecznego [17] oraz relacji interpersonalnych [9].

Znaczenie relacji interpersonalnych kadry menedżerskiej dla sprawności sieci 
można rozpatrywać z dwóch perspektyw. Po pierwsze, przyjmując podejście pod-
miotowe – sprawność sieci kształtowana jest m.in. poziomem sprawności członków 
wchodzących w jej skład [porównaj z 8, s. 23]. Po drugie, relacje społeczne przez od-
działywanie na procesy współdziałania członków oraz koordynację sieci [5, s. 130–139] 
przejawiają znaczenie dla sieci postrzeganej całościowo. Zatem rozważając znaczenie 
relacji interpersonalnych dla sprawności sieci innowacji, należy uwzględnić ich zna-
czenie dla sprawności członków sieci oraz współdziałania w sieci (sieci jako całości).

3. Metodyka badań

Badanie przygotowano w konwencji podejścia interpretatywnego z wykorzysta-
niem studium przypadku. Decyzja o wykorzystaniu case study wynikała z chęci zro-
zumienia, objaśnienia i interpretacji [5, s. 210] znaczenia relacji dla funkcjonowania 
sieci innowacji. Tak sformułowany cel wykorzystania studium przypadku pozwolił 
w sposób celowy [14, s. 634] wybrać sieć poddaną badaniu, tj. Dolinę Lotniczą (DL).

Działalność DL osadzona jest w wysoce hiperkonkurencyjnym i zglobalizowa-
nym sektorze lotniczym. Jej działalność obwarowana jest gąszczem przepisów oraz 
rygorystycznych regulacji dotyczących jakości i bezpieczeństwa produktów oraz 
świadczonych usług. Ponadto Dolina Lotnicza to najprężniejszy i największy klaster 
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high-tech funkcjonujący w Polsce, w skład którego wchodzą najbardziej zaawan-
sowane technologicznie przedsiębiorstwa skutecznie funkcjonujące na rynku glo-
balnym. Powyższe uwarunkowania mogą skłaniać do wniosku, iż w przypadku 
rozważanego klastra kwestie dotyczące relacji społecznych kadry kierowniczej nie 
odgrywają pierwszoplanowej roli w modelowaniu współdziałania jego członków. 
Jednakże wbrew wstępnym przypuszczeniom w toku realizacji badań wstępnych 
(obserwacja nieuczestnicząca w trakcie spotkań członków klastra) zauważono, iż 
współdziałające organizacje są dość silnie powiązane relacjami społecznymi, a bli-
skie kontakty interpersonalne menedżerów (nawet firm konkurujących ze sobą 
na poziomie krajowym, europejskim i globalnym) mogą mieć kluczowe znacze-
nie dla współdziałania międzyorganizacyjnego. Dlatego też wątek ten został roz-
winięty w trakcie badań właściwych.

Proces gromadzenia danych był realizowany w latach 2010–2011 i został prze-
prowadzony z wykorzystaniem kwestionariuszowego oraz półstrukturyzowanego 
wywiadu2. W badaniu wzięły udział 24 podmioty (20 w wywiadach kwestionariu-
szowych oraz 8 w wywiadach półstrukturyzowanych) reprezentowane przez wła-
ścicieli, prezesów, wiceprezesów oraz menedżerów ds. badań i rozwoju3. Wszyscy 
uczestnicy badania to członkowie Doliny Lotniczej, wśród nich znalazło się 4% 
przedsiębiorstw mikro, 29% małych, 38% średnich oraz 29% dużych.

4.  Relacje interpersonalne kadry 
kierowniczej w Dolinie Lotniczej

Literatura wskazuje, że menedżerowie w swoich kontaktach biznesowych wy-
korzystują zróżnicowane relacje społeczne. Wśród nich wymienia się: przyjaźń, 
mentoring, wspólne doświadczenia z przeszłości [3], pokrewieństwo, przynależ-
ność do tych samych kręgów zawodowych, społecznych, etnicznych i kulturowych 
[9], kontakty osobiste, zaufanie, lojalność oraz koneksje [11, s. 242]. W najprost-
szym ujęciu relacje interpersonalne kadry kierowniczej członków badanej sieci 
innowacji opierają się na znajomościach. Każdy z respondentów w swoich wypo-
wiedziach wskazywał znajomości jako źródło relacji interpersonalnych – „wielu 
z nas się zna, to są całe lata znajomości”. Znajomości menadżerów wynikają z kilku 
względów (por. rysunek 2).

2 Fragment kwestionariusza badawczego oraz kilka pytań wywiadu w trakcie badań realizowanych 
w ramach projektu FRIDA poświęcono zagadnieniom dotyczącym nieformalnych kontaktów społecznych 
kadry zarządzającej.

3 Do udziału w badaniach zaproszono wszystkich 93 członków klastra (stan na wrzesień 2012 r.), osta-
tecznie zgodę wyraziły 24 podmioty (zwrotność na poziomie 25,8%). 
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Rysunek 2. Źródła relacji interpersonalnych kadry kierowniczej w Dolinie Lotniczej

Rodzaj relacji

Źródło relacji

Egzogeniczne 
relacje nieformalne

Znajomości (8)

Wieloletnie ralecje
handlowe (2)

Wspólne miejsce 
pracy (6)

Wspólne studia (3) Dzielona pasja (5)

W nawiasach podano liczbę respondentów, którzy wskazywali określone podłoże istniejących znajomości.

Źródło: opracowanie własne.

Po pierwsze, wieloletnie relacje handlowe. Większość sektora współtworzy glo-
balny łańcuch dostaw, zatem naturalne jest, że podmioty wchodzą ze sobą w inte-
rakcje, a tym samym ich pracownicy nawiązują znajomości, które z biegiem czasu 
przestają być jedynie relacjami czysto służbowymi. Po drugie, wspólne miejsca pracy. 
Menedżerowie wskazują, że źródłem relacji społecznych są wspólne miejsca pracy, 
w których przyszło im pracować jeszcze w czasach sprzed prywatyzacji przedsię-
biorstw sektora lotniczego – „wszystkie pisklęta pochodzą z jednego gniazda z Zakła-
dów Szybowcowych (przyp. Szybowcowe Zakłady Doświadczalne w Bielsku Białej), 
ludzie odchodzili, zakładali swoje firmy, które od początku chciały ze sobą współ-
pracować (…) po prostu pomagaliśmy sobie”. Po trzecie, wspólne studia. Oprócz 
wspólnych doświadczeń zawodowych relacje interpersonalne opierają się na znajo-
mościach z czasów studenckich – „dużą rolę odgrywa wspólne, przeszłe doświadcze-
nie zdobyte w WSK (przyp. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego w Rzeszowie), ale 
też jeszcze na studiach na Politechnice Rzeszowskiej”. Większość członków Doliny 
Lotniczej prowadzi działalność związaną z produkcją silników lotniczych. Stąd wielu 
menedżerów zdobywało wykształcenie na Politechnice Rzeszowskiej, która jako je-
dyna w kraju prowadzi Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa z Katedrą Samolotów 
i Silników Lotniczych. Po czwarte, dzielone pasje. Najbardziej nieformalnym źró-
dłem relacji interpersonalnych kadry zarządzającej są wspólnie dzielone pasje i zain-
teresowania związane z lotnictwem. Większość menedżerów ma turystyczne licencje 
pilota (PPL) uprawniające do rekreacyjnego i niekomercyjnego latania różnej klasy 
samolotami (licencje SEPL lub MEPL). Wspólne hobby pozwala im często spotykać 
się na lotnisku – „siła relacji wynika ze spotkań i kontaktów bezpośrednich, także 
tych nieformalnych jak spotkania na lotnisku, nie ważne czy deszcz, czy śnieg czy 
słońce latanie to jest nasze całe życie”. Wielu z nich (4 na 8 menedżerów) podkreśla, 
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że czynnikiem, który silnie ich ze sobą wiąże, jest „zaangażowanie i pasja”, nie tylko 
związane z samodzielnym lataniem, lecz także z szeroko pojętym lotnictwem oraz 
sektorem lotniczym – „mamy ze sobą wiele wspólnego nie tylko lotnicze zaintere-
sowania, czy pasje związane z lataniem, ale też wielu z nas zależy na rozwoju całej 
branży”. W tym miejscu warto zauważyć, iż dla połowy badanych źródłem relacji 
interpersonalnych są nie tylko znajomości, ale wręcz przyjaźnie powstałe w drodze 
ewolucji i umacniania znajomości – „łączą nas stare przyjaźnie, relacje nieformalne, 
a nowe przyjaźnie wciąż się tworzą i z czasem umacniają”.

4. Relacje społeczne a sprawność członków sieci

Ocena znaczenia relacji interpersonalnych dla sprawności sieci innowacji uwzględ-
nia oszacowanie roli relacji społecznych dla funkcjonowania poszczególnych jej 
członków. Szczególnie istotną kwestią jest skuteczność członków sieci w obszarze 
działalności dedykowanej innowacjom.

W celu oszacowania znaczenia relacji społecznych dla funkcjonowania członków 
Doliny Lotniczej wykorzystano pytania oparte na 7-punktowej skali Likerta (gdzie  
1 oznacza zupełnie się nie zgadzam, a 7 – całkowicie się zgadzam). Pytania dotyczyły 
znaczenia relacji nieformalnych dla zatrudniania pracowników związanych z dzia-
łalnością B+R, wdrażania innowacji oraz organizacji i przebiegu procesów innowa-
cji (por. rysunek 3).

Rysunek 3.  Znaczenie wewnętrznych, nieformalnych relacji interpersonalnych  
dla funkcjonowania podmiotów sektora lotniczego
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Źródło: opracowanie własne.

Spośród rozpatrywanych obszarów działalności dedykowanej procesom B+R oraz 
innowacjom relacje społeczne mają największe znacznie dla opracowywania i wdra-
żania innowacji. Zarówno menedżerowie, jak i pozostali pracownicy wykorzystują 
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zewnętrzne relacje społeczne dla konsultacji pomysłów oraz radzenia się w sytu-
acjach problemowych – „odwiedzamy się często biznesowo i prywatnie, wielokrotnie 
pytamy się siebie nawzajem o radę”. Relacje utrzymywane z pracownikami innych 
organizacji dają im „możliwość łączenia odmiennych kompetencji i wiedzy” bez 
obaw o podstępne wykorzystanie przekazywanych informacji – „tu jest przełamana 
bariera ‘to jest moje nie dam tego’. Ważniejszy jest wspólny cel – rozwój branży lot-
niczej ogółem – to nas kręci”.

Uzyskane rezultaty wskazują także, że relacje nieformalne mają dla wielu organi-
zacji znaczenie w momencie zatrudniania pracowników związanych z działalnością 
B+R. Znajomości w branży pozwalają na szybszą rekrutację, gdyż menedżerowie re-
komendują sobie pracowników. Jednakże wiedza dotycząca wyróżniających się specja-
listów pozyskiwana kanałami nieformalnymi może też przyczyniać się do zachowań 
nieetycznych. Zdarza się, iż przedsiębiorstwa „czasem podkradają sobie pracowników”.

W odniesieniu do organizacji i przebiegu procesów związanych z działalnością 
innowacyjną relacje społeczne mają raczej niewielkie znaczenie. Z uwagi na wła-
sności sektora lotniczego (ponadprzeciętna ilość regulacji prawnych, norm i pro-
cedur bezpieczeństwa) nie powinno dziwić, że relacje nieformalne stanowią jedy-
nie tło dla sformalizowanego i zbiurokratyzowanego przebiegu oraz monitoringu 
realizowanych procesów.

4.2. Relacje społeczne a sprawność sieci innowacji

Dopełnieniem oceny znaczenia relacji interpersonalnych między członkami kla-
stra dla sprawności całej sieci jest określenie ich wpływu na procesy współdziałania 
oraz bieżące funkcjonowanie sieci (por. rysunek 4).

W świetle uzyskanych wyników kluczową implikacją silnych relacji społecznych 
kadry zarządzającej jest fakt samego istnienia Doliny Lotniczej. U podstaw zawiązania 
klastra leżały znajomości, przyjaźnie oraz wspólne doświadczenia dyrektorów, preze-
sów i właścicieli przedsiębiorstw lotniczych. Dolina Lotnicza powstała w 2003 roku. 
O jej założeniu zdecydowała grupa znajomych (17 osób reprezentujących 17 przed-
siębiorstw lotniczych) podczas nieformalnego spotkania „po latach”, natomiast re-
jestracja klastra miała miejsce trzy miesiące później. Początkowo kryterium doboru 
członków klastra stanowiły relacje interpersonalne. Jak stwierdzają respondenci: „Do-
lina to ewenement, została stworzona przez kilku ludzi znających się towarzysko”, 
„Jeśli nie byłoby podłoża relacji nieformalnych, to nie byłoby klastra”. Co więcej, dla 
niektórych członków relacje społeczne kadry kierowniczej były jedynym czynnikiem 
skłaniającym do partycypacji w sieci – „Weszliśmy do tego klastra tylko ze względów 
menedżerskich”. W przypadku tego przedsiębiorstwa przesłanką wejścia do sieci nie 
była ani lokalizacja (250 km od siedziby DL), ani zbieżność technologii czy domeny 
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działalności (jedyny w Polsce producent samolotów rekreacyjnych w klasie lekkiej, 
brak relacji handlowych z członkami klastra, całkowita odmienność technologiczna 
w porównaniu do profilu innych firm z Doliny).

Rysunek 4.  Znaczenie relacji interpersonalnych kadry menedżerskiej dla Doliny Lotniczej

Ułatwianie współpracy

Usprawnianie współpracy

Wyższa efektywność działania (obniżka kosztów)

Ograniczenie zachowań oportunistycznych

Zawiązanie klastra

 0 1              2              3             4              5             6              7             8 

Liczba respondentów
Źródło: opracowanie własne. 

Relacje społeczne kadry menedżerskiej to nie tylko spiritus movens Doliny Lot-
niczej, lecz także fundament jej bieżącego funkcjonowania – „ze względu na kon-
takty, znajomości to wszystko działa i da się współpracować”. Po pierwsze, gęsta 
sieć relacji społecznych między członkami sieci ułatwia i usprawnia (względem 
czasu i kosztów) procesy dzielenia się wiedzą oraz wzajemnego uczenia się. Jak 
wskazują wcześniejsze badania, dostęp do informacji odbywający się na tle rela-
cji społecznych jest szybszy i sprawniejszy, ale również głębszy [17]. Potwierdzają 
to badani menedżerowie: „jeśli się znamy, to nie ma problemu z przekazywaniem 
informacji. Problem z przepływem informacji pojawia się tylko, gdy do Doliny 
wchodzi ktoś nowy, zupełnie nowa firma w środowisku”. Po drugie, relacje inter-
personalne usprawniają współpracę, wywołując większe zaangażowanie partnerów 
– „potrafimy całą noc pracować, żeby coś dla siebie zrobić”. Po trzecie, istniejące 
między kadrą zarządzającą więzi społeczne ograniczają ryzyko wystąpienia zacho-
wań oportunistycznych, obniżając tym samym bariery dzielenia się wiedzą oraz 
ograniczając koszty transakcyjne. „My się doskonale znamy, dlatego z firmami 
z Doliny mamy pakt o nieagresji. (…) Oczywiście stosuje się umowy o poufności, 
które uniemożliwiają nam udostępnianie danych (…). Dużą rolę prócz formalnych 
umów odgrywają gentelman agreements”. Po czwarte, relacje interpersonalne kie-
rownictwa generują między podmiotami zaufanie, które z kolei przyczynia się do 
osłabienia barier w udostępnianiu informacji oraz ułatwia bądź umożliwia współ-
pracę. Jak stwierdza prezes Doliny Lotniczej: „Nasze Stowarzyszenie oparte jest 
przede wszystkim na wzajemnym zaufaniu. Dlatego do naszego grona nie przyj-
mujemy ludzi, których nie znamy i którym nie ufamy (…). Większość ludzi, z któ-
rymi współpracujemy, to moi przyjaciele”. Zatem zaufanie jawi się jako kluczowy 
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warunek i czynnik sukcesu współdziałania. Wbrew pozorom, dla niektórych pod-
miotów, jest ono ważniejsze niż twarde miary finansowe, a czasem nawet normy 
i procedury. Zdaniem jednego z właścicieli badanych przedsiębiorstw: „Zaufanie 
i kompetencje są fundamentem, wielokrotnie są one ważniejsze niż czynnik finan-
sowy, który chociaż ma znaczenie, to nie jest to (…) czynnik priorytetowy”, inny 
stwierdza natomiast, że „zaufanie jest ważniejsze niż procedury”. Jak wskazują 
wcześniej prowadzone badania, zaufanie jest szczególnie istotną implikacją relacji 
interpersonalnych, gdyż jego brak jest jednym z podstawowych czynników porażki 
sieci oraz przedwczesnego zrywania więzi [10]. Krytyczne znaczenie zaufania dla 
podtrzymywania współpracy podkreślają także badani menedżerowie: „nawet je-
śli by się zdarzyło, że ktoś jakoś to zaufanie zawiedzie – co miało już kiedyś miej-
sce – to szybko się taka informacja rozchodzi i wtedy wszyscy się od niego izolują”.

Wnioski

W świetle uzyskanych wyników można stwierdzić, iż relacje interpersonalne kadry 
kierowniczej odgrywają kluczową rolę dla sprawności sieci innowacji. Menedżero-
wie wykorzystują relacje interpersonalne i znajomości wywodzące się z wieloletnich 
stosunków handlowych, wspólnych miejsc pracy, wspólnie kończonych studiów oraz 
dzielonych pasji i zainteresowań.

Znaczenie relacji społecznych przejawia się w przekroju skuteczności, ekonomicz-
ności oraz korzystności zarówno sieci, jak i poszczególnych jej członków. Z punktu 
widzenia sprawności członków sieci innowacji relacje interpersonalne pozwalają 
na szybszą i lepszą jakościowo rekrutację pracowników sfery B+R, przyśpieszenie 
realizacji procesów dedykowanych innowacyjności oraz obniżkę ich kosztów (np. do-
stęp do bezpłatnego doradztwa). Przyjmując natomiast perspektywę sieci, relacje 
społeczne są czynnikiem sprzyjającym związywaniu współdziałania sieciowego oraz 
usprawniającym współpracę w sieci. Kontakty interpersonalne usprawniają współ-
działanie, gdyż zwiększają zaangażowanie członków sieci w procesy współpracy oraz 
intensyfikują, przyśpieszają i zmniejszają koszty przekazywania informacji czy dzie-
lenia się wiedzą (obniżanie ryzyka zachowań oportunistycznych, budowa zaufania). 
Powyższe następstwa relacji interpersonalnych mają kluczowe znaczenie dla skutecz-
ności sieci innowacji (szybsze i pełniejsze osiąganie celów) oraz korzystności i ekono-
miczności jej działalności (niższe koszty ponoszone przez członków). Syntetycznym 
podsumowaniem uzyskanych wyników są słowa jednego z menedżerów średniego 
przedsiębiorstwa: „Jesteśmy specyficzną branżą, tu kluczowe znaczenie mają znajo-
mości i przeszłe kontakty. To jest branża opierająca się na zaufaniu i nieformalnych 
relacjach, które wielokrotnie okazywały się o wiele ważniejsze od wskaźników eko-
nomicznych, ryzyka czy opłacalności”.
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RELACJE INTERPERSONALNE KADRY KIEROWNICZEJ 
JAKO CZYNNIK SPRAWNOŚCI SIECI

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących znaczenia relacji inter-
personalnych kadry kierowniczej członków sieci innowacji. Celem przeprowadzonych badań 
była identyfikacja rodzajów nieformalnych relacji interpersonalnych utrzymywanych przez 
menedżerów organizacji stowarzyszonych w klastrze wysokiej technologii, a także określenie 
znaczenia ich stosowania w kontekście sprawności sieci innowacji. Wyniki badań wskazują, że 
menedżerowie intensywnie wykorzystują – oparte na wspólnych doświadczeniach i dzielonych 
pasjach – nieformalne relacje interpersonalne zarówno dla usprawniania działalności 
wewnętrznej (m.in. procesów rekrutacji, opracowywania innowacji), jak i międzyorganiza-
cyjnej (m.in. nawiązywania współpracy, dzielenia się wiedzą).

Słowa kluczowe: relacje interpersonalne, relacje nieformalne, sieci 
innowacji, sprawność sieci, współdziałanie sieciowe
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THE IMPORTANCE OF SOCIAL RELATIONS OF 
MANAGERS FOR THE NETWORK PERFORMANCE

Abstract

This paper presents results of the research on the significance of the social relations among 
managers for the performance of innovation network. It attempts to identify the types of 
informal and interpersonal relationships used by managers associated in innovation network. 
Furthermore, based on conducted research, this paper attempts to illuminate the importance 
of interpersonal relationships for the network performance. The results show that managers (1) 
maintain a wide range of social relations resulting from past experience and shared passions, 
and (2) use these relations for leveraging both internal (e.g. improvement of recruitment 
and innovation processes) and inter-organisational (e.g. establishment and improvement of 
collaboration and knowledge sharing) performance.

Key words: interpersonal relationships, informal relationships, 
innovation networks, network performance, networking
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