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Wprowadzenie 

Introduction 

 

Badania i innowacje odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu inteligentnego, 

zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. W Strategii Europa 2020 

podkreślono znaczenie zwiększenia roli wiedzy i innowacji dla przyszłego rozwoju, zwracając 

uwagę na działania w kierunku podniesienia jakości edukacji, działalności naukowo-

badawczej, tworzenia warunków dla skutecznego transferu wiedzy i technologii z 

wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Problemy 

upowszechniania, transferu i wykorzystywania wyników badań mają fundamentalne znaczenie 

w kontekście poważnych wyzwań społecznych, gospodarczych, ekologicznych, które pogłębiły 

się w związku z pandemią COVID-19. Rosnąca globalizacja gospodarki wpływa na 

umiędzynarodowienie badań i rozwoju, organizowanie i wzmacnianie środowisk 

innowacyjnych, tworzenie infrastruktury badawczej nowej generacji, także promującej 

innowacje, oferującej zaawansowane narzędzia informatyczne i komunikacyjne, niezbędne do 

realizacji nowatorskich badań. W szczególności e-infrastruktury stanowiące istotny element 

unijnej polityki badań naukowych i innowacji oferują środowisko z szerszym zakresem 

funkcjonalności, m.in. nowe generacje oprogramowania operacyjnego i użytkowego, maszyny 

wirtualne, platformy usługowe czy narzędzia wizualizacji i wyszukiwarki semantyczne. Dzięki 

e-infrastrukturom rozwija się e-nauka z nowymi paradygmatami w odniesieniu do kreowania i 

upowszechniania wiedzy naukowej i powstawania światowych wirtualnych społeczności 

naukowo-badawczych otwierających nowe perspektywy dla współpracy interdyscyplinarnej w 

nauce.  

Działania UE w kierunku wzmacniania swojej bazy naukowej i technologicznej przez 

utworzenie europejskiej przestrzeni badawczej, w której naukowcy, wiedza naukowa 

i technologie podlegają swobodnej wymianie, uwzględniają konieczność skutecznego 

przepływu wiedzy i otwarcia pełnego dostępu do niej, m.in. poprzez tworzenie bibliotek 

internetowych, repozytoriów wiedzy naukowej, jak również baz publikacji i wyników badań 

finansowanych ze środków publicznych. Najnowszy program ramowy UE w zakresie badań 

naukowych i innowacji „Horyzont Europa” ma na celu „wesprzeć 

tworzenie i rozpowszechnianie wysokiej jakości wiedzy i technologii, wzmocnić 

oddziaływanie badań naukowych i innowacji […], wspomóc absorbcję innowacyjnych 

rozwiązań przez przemysł i społeczeństwo w celu stawienia czoła globalnym 
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wyzwaniom i propagowania konkurencyjności przemysłowej” (Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady ustanawiające program ramowy w zakresie badań naukowych 

i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące 

w tym programie COM/2018/435 final).  

 Otwarta nauka i otwarte innowacje wiążą się z działaniami mającymi na celu poprawę 

efektywności procesu komercjalizacji wyników badań naukowych, budowanie infrastruktury 

społecznej wspierającej ten proces i integrującej środowiska naukowe z otoczeniem 

gospodarczym i biznesowym. To właśnie w ramach uczelnianych centrów transferu technologii 

brokerzy innowacji, działając w określonych obszarach wiedzy, budują sieci współpracy  

między środowiskiem naukowym a instytucjami otoczenia gospodarczego. 

W obliczu zachodzących bardzo dynamicznie zmian technologicznych kluczowe 

znaczenie mają działania UE w kierunku wspierania rozwoju  „inteligentnych usług informacji 

w dziedzinie badań naukowych”. Dzięki przyjęciu w 2018 r. europejskiej inicjatywy w sprawie 

sztucznej inteligencji następuje rozwój technologii, platform i aplikacji związanych ze sztuczną 

inteligencją, co przyczynia się do wzmocnienia dostępu do wyników badań naukowych. W 

2020 r. Komisja Europejska opublikowała Białą księgę w sprawie sztucznej inteligencji, w 

dokumencie tym  podkreślono: „Główną siłą napędową obecnego rozwoju sztucznej 

inteligencji są postępy w dziedzinie obliczeń i coraz większa dostępność danych. Europa może 

połączyć swoją przewagę technologiczną i przemysłową z wysokiej jakości infrastrukturą 

cyfrową i ramami regulacyjnymi opartymi na europejskich wartościach podstawowych, aby 

stać się światowym liderem w dziedzinie innowacji w gospodarce opartej na danych […]. Na 

tej podstawie można rozwijać ekosystem sztucznej inteligencji zapewniający korzyści płynące 

z tej technologii dla całego społeczeństwa i gospodarki”.( Biała Księga w sprawie sztucznej 

inteligencji COM/2020/65 final/2) 

W prezentowanej monografii zbiorowej zostało zamieszczonych osiem tekstów 

poświęconych problematyce kluczowych aspektów informacji, wiedzy i innowacji. Autorzy 

zwracają uwagę szczególnie na naturę informacji i na tle innych podejść obecnych w 

organizacji wiedzy na konieczność transdycyplinarności w badaniach organizacji wiedzy  

(Rafał Maciąg). Został omówiony również problem bezpieczeństwa informacyjnego z 

perspektywy nauki o informacji,  środowiska informacyjnego jako ekosystemu podmiotu 

bezpieczeństwa oraz zaprezentowany nowy paradygmat kultury bezpieczeństwa 

informacyjnego, z podkreśleniem, że przyjęcie szerszej perspektywy badawczej w badaniach 

organizacji wiedzy pozwoli na szybsze i trafne dostrzeżenie wielu zagrożeń w sferze  transferu 

informacji na wszystkich etapach procesu informacyjnego (Hanna Batorowska). 
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W związku z dynamicznym rozwojem  gospodarki opartej na wiedzy i Europejskiej 

Przestrzeni Badawczej podkreślono znaczenie współpracy i transferu wiedzy między 

instytucjami badawczymi, przemysłem, biznesem w procesie tworzenia innowacji, 

przedstawiając – w świetle dokumentów Unii Europejskiej - wybrane problemy w odniesieniu 

do informacji i wiedzy naukowej, tworzenia europejskiego ekosystemu badań i innowacji, 

skutecznego transferu wiedzy, jak również europejskich inicjatyw w zakresie sztucznej 

inteligencji i robotyki, w tym przetwarzania informacji i wiedzy w chmurze na potrzeby  

otwartej nauki (Diana Pietruch-Reizes).  

W związku z jubileuszem 25-lecia działalności Międzynarodowego Towarzystwa 

Organizacji Wiedzy w Polsce (International Society for Knowledge Organization – ISKO) w 

monografii zarysowano w ujęciu historycznym  oraz aktualnym także działalność tej 

organizacji oraz jej dalsze perspektywy w Polsce (Wiesław Babik).  

W kolejnym artykule Mirosław Górny zwraca uwagę na ważny problem świadomości 

informacyjnej w badaniach zachowań użytkowników informacji i potrzebę uwzględnienia  

perspektywy Indywidualnej Przestrzeni Informacyjnej. W kręgu zainteresowań autorów 

monografii znalazła się także działalność spółek celowych uczelni wyższych z perspektywy ich 

rozwoju w kontekście ekosystemu innowacji oraz ich wpływ na proces transferu wiedzy i 

technologii do gospodarki (Katarzyna Papież-Pawełczak). 

Zostały omówione również repozytoria cyfrowe instytutów badawczych jako narzędzie 

w transferze wiedzy z instytucji badawczych do przedsiębiorstw. Tu zwrócono szczególną  

uwagę na potrzebę dostosowania działalności upowszechniającej wyniki prac naukowych i 

badawczych instytucji naukowych do wymogów funkcjonowania współczesnej nauki i 

gospodarki (Anna Gałecka, Agnieszka Klembalska).Odrębny tekst prezentuje wyniki analizy 

bibliometrycznej czasopisma „Central European Journal of Economic Modelling and 

Econometrics” za lata 2009-2018, pokazując sieć powiązań publikacyjnych, najczęściej 

cytowane artykuły i tytuły czasopism, dostarczając  całościowy obraz cytowalności tego 

czasopisma (Anna Osiewalska). 

Prezentowana monografia będąca pokłosiem XV Krajowego Forum Informacji 

Naukowej i Technicznej w 2019 roku jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, 

teoretyków i praktyków zainteresowanych problemami informacji, wiedzy, innowacji w 

kontekście interdyscyplinarnym oraz w przestrzeni nowych technologii informacyjno-

komunikacyjnych.   

                  Wiesław Babik  

                 Diana Pietruch-Reizes 
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Informacja jako przedmiot badań transdyscyplinarnych 
 

Information as a subject of the transdisciplinary studies 

 

Abstrakt 

 Tekst prezentuje propozycję podejścia interpretacyjnego do fenomenu informacji opartą 

na idei złożoności. Idea ta jest rozwinięciem koncepcji transdyscyplinarności, która pojawia się 

w obrębie teorii informacji m. in. za sprawą publikacji takich autorów, jak Gordana Dodig-

Crnkovic, Wolfgang Hofkirchner czy Mark Burgin. Należą oni do środowiska teoretyków 

informacji, którzy próbują stworzyć jej model lub przynajmniej możliwie ścisłe wyobrażenie. 

Służą temu także konferencje odbywające się co dwa lata w różnych miejscach, ostatnio w 2019 

roku w Berkeley. Tekst opisuje wspomnianą ideę transdyscyplinarność na tle innych podejść 

do opisu informacji, obecnymi w takich kierunkach jak Knowledge Organization. Wskazuje 

jednocześnie na konieczność bardziej ogólnego i podstawowego podejścia jakiego dostarcza 

idea i teoria złożoności, w kontekście której dotychczasowe interpretacje trzeba traktować jako 

tymczasowe i doświadczalne próby. 

 

Słowa kluczowe: informacja, teoria, transdyscyplinarność, wiedza, złożoność 

 

 

Abstract 

The paper presents a proposal for an interpretative approach to the phenomenon of 

information based on the idea of complexity. This idea is a development of the concept of 

transdisciplinarity that appears within information theory, also through the publications by 

authors such as Gordana Dodig-Crnkovic, Wolfgang Hofkirchner and Mark Burgin. They 

belong to the environment of information theorists who are trying to create its model or at least 

as accurate an image as possible. This is also served by conferences held every two years at 

various locations, most recently in 2019 in Berkeley. The text describes the  idea of 

transdisciplinarity compared to other approaches to information description present in 

directions such as e.g. the Knowledge Organization. At the same time, it indicates the need for 

a more general and basic approach provided by the idea and the theory of complexity, in the 

context of which the existing interpretations must be treated as temporary and experimental 

tests. 

 

Keywords: information, theory of information, transdisciplinarity, knowledge, complexity 

 

 

 

W roku 2015 odbyła się w Wiedniu konferencja zorganizowana przez International Society for 

Information Studies poświęcona problemowi transdycyplinarnego charakteru informacji. 

Plonem tej konferencji jest ksiażka pt. Information Studies And The Quest For 

Transdisciplinarity: Unity Through Diversity (Burgin & Hofkirchner, 2017a), będąca zbiorem 

wygłoszonych referatów. We wstępie redaktorzy dokonują wnikliwego przeglądu definicji 
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transdycyplinarności, aby zaproponować własne i dostosowane do problemu. Dokonują tego 

przez analizę pojęć bliskoznacznych takich jak: monodisciplinarity (intradisciplinarity), multi-

disciplinarity (pluridisciplinarity), crossdisciplinarity i interdisciplinarity. Zaproponowane w 

tym kontekście rozumienie transdyscyplinarności jest następujące: 

„Transdisciplinary research encompasses problems from different disciplines but goes 

on a higher level than each of these disciplines goes. In other words, transdisciplinarity treats 

problems that are at once between the disciplines, across the different disciplines, and beyond 

any of the individual disciplines involved. It is aimed at understanding of broad spheres of the 

world directed at the unity of knowledge”. 

Kilka akapitów dalej redaktorzy dodają oczywiste uzasadnienie takiego podejścia: 

„Transdisciplinarity is necessary when the considered sphere of reality cannot be 

reduced to and thus, studied by a single discipline. This is the exact situation with information 

because information is in everything. It has become the foremost concept in biology, physics, 

economics, engineering, philosophy, decision-making, methodology of science, artificial 

intelligence, computer science, etc. Naturally, in different domains, information appeared in 

different forms and shapes, which depend on the context and environment” (Burgin & 

Hofkirchner, 2017b, s. 3). 

Trzeba dodać, że teoretyczna refleksja na temat transdyscyplinarności nie jest obszerna. 

Jedną z nielicznych definicji podaje Patricia Leavy, podkreślając jednocześnie dwa 

najważniejsze jej skutki: przekraczanie granic dyscyplin pozwalające otwierać nowe drogi 

badań oraz mniej oczywiste budowanie nowych praktyk tworzenia wiedzy. Niewątpliwie 

transdyscyplinarność jest strategią badawczą i z tego powodu może być traktowana jako 

swoista metodologia. Leavy definiuje ją następująco: „Transdisciplinarity is an approach to 

conducting social research. Transdisciplinary research practices are issue- or problem-

centered approaches to research that prioritize the problem at the center of research over 

discipline-specific concerns, theories or methods. Transdisciplinary research is responsive to 

(public) needs” (Leavy, 2011, s. 14). Transdyscyplinarność mieści się w continuum, tworzonym 

poza nią przez takie strategie jak „Disciplinarity, Multi-Disciplinarity, czy Interdisciplinarity”, w 

których rozpoznajemy wzrastające stopnie zaawansowania transgresji badawczej. Porządek 

wprowadzony przez Leavy zmierza zatem do pewnej ciągłości opisywanego fenomenu, co 

różni ją od atomistycznego czy dyskretnego podejścia Hofkirchnera i Burgina.  

Układ książki Burgina i Hofkirchnera podpowiada także wstępną taksonomię dziedzin, 

w których można zmieścić transdyscyplinarny czyli metateoretyczny wysiłek opisu fenomenu 



17 
 

informacji: teorię informacji, filozofię informacji i zastosowania (aplikacje) informacji. Należy 

jednak pamiętać, że próby tworzenia systematycznego podejścia do problemu informacji, 

wobec liczby punktów widzenia, mają charakter niestabilny i nieostry, który trudno także 

zrozumieć jako rodzaj uporządkowanej ewolucji w jakimś kierunku. Mamy raczej do czynienia 

z tymczasowymi wysiłkami, będącymi odpowiedzią na bieżące spostrzeżenia i procesy. Są one 

także jedną z wielu prawdopodobnych możliwości uporządkowania tego pola. 

Odrębnym torem rozwoju tego procesu biegnie propozycja nowego pola badawczego 

nazwanego The Study of Information (SOI), którego podstawy pojawiły się jako wynik refleksji 

i dyskusji następnej konferencji IS4SI w Goteborgu w roku 2017 i zostały opublikowane w 

roku 2019 (Dodig-Crnkovic & Burgin, 2019b). Redaktorzy zbioru i jednocześnie główni 

organizatorzy konferencji Zwracają uwagę na wielką liczbę nauk zainteresowanym informacją 

i wymieniają dla przykładu „Information Science, Library Science, Library and Information 

science (LIS), Information Studies, Study of Information. Informatics, Bioinformatics, 

Foundations of Information Science (FIS), Information Philosophy (IP)”. Powołują sie w tym 

miejscu na dwie próby usystematyzowania tych: przedstawionej przez Machlupa i Mansfielda 

w roku 1982 (Machlup & Mansfield, 1984) i zaproponowanej przez Yana w roku 2011 (Yan, 

2011). Pierwsza liczy 39 pozycji, druga – 172. 

We wspomnianej książce pojawia się także propozycja nowego, wspomnianego podejścia 

będącego podstawą nauki pn. The Study of Information, które propopnuje nieco inaczej 

zdefiniowany obszar refleksji: „The Study of Information (SOI) as an emerging contemporary 

foundational framework is dedicated to building a broader, inter/cross/transdisciplinary 

approach to information in its different forms based on ecological view of information and 

knowledge […]. It emphasizes the dynamic connection between the parts (particular 

knowledge domains) and the whole and their mutual interactions, as well as their context 

dependence, where context is given by the awareness of the presence of the whole ecology 

of information entities — structures and processes in different domains and on different levels 

of abstraction” (Dodig-Crnkovic & Burgin, 2019a, s. ix). Opisana idea inaczej radzi sobie z 

rozproszeniem niż wcześniej opisane podejście Hofkirchnera i Burgina. Przesuwa się wyraźnie 

w stronę podejścia syntetycznego i przenosi na dalszy plan konflikty wynikające z 

metodologicznych różnic odrębnych dyscyplin. 

Autorzy tego podejścia podkreślają jednocześnie autonomiczność swego projektu wobec 

wszystkich innych istniejących typów podejścia i jako przykład podają różnicę jaka dzieli SOI 

i LIS (Library Information Science): „The difference between SOI and LIS is that main interest 
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of SOI is not in the human use of information (such as information search and retrieval, library 

management, knowledge management, knowledge organization, etc.) but in the structures 

and processes of information in all its manifestations including the human use of information.” 

(Dodig-Crnkovic & Burgin, 2019a, s. xi). Różnica jest zatem merytoryczna i polega na 

odwróceniu perspektywy badawczej: informacja przyjmuje rolę centralną i warunkującą opis. 

Jej zastosowanie, praktyka użycia itp. mają charakter wtórny, co jest rozumiane jako 

odwrotność podejścia prezentowanego przez LIS. Autorzy podejmują także próbę 

wprowadzenia tak zrozumianego podejścia w skomplikowaną sieć pojęć określających pewne 

typy refleksji bądź dziedziny badawcze objęte wspólną nazwą Information Sciences, w której 

mieszczą się także takie ogólne dyscypliny jak Theoretical information sciences czy 

Information Philosophy/Philosophy of Information. Tak zaproponowane podejście należy 

rozumieć jako fundamentalnie komplementarne wobec podejścia tradycyjnego i w pewien 

sposób go uzupełniające. Wraz z obszarem nazwanym Information behavior (Wilson, 2000) 

obejmuje ono praktycznie całość refleksji poświęconej informacji. 

Nie jest niestety łatwe teoretyczne uporządkowanie owej komplementarności, choć 

wydaje się ona prosta na najogólniejszym poziomie. Dystrakcję powiększają także istotne 

różnice merytoryczne ukryte w skromnych różnicach pojęciowych. Ten obszar bowiem, który 

Dodig-Crnkovic i Burgin nazywają Information sciences różni się nieco od swojej wersji 

zapisanej w liczbie pojedynczej: Information science (IS), który posiada obszerną i dobrze 

umocowaną w literaturze, choć z drugiej strony liczną, różnorodną i wewnętrznie różnie 

interpretowaną zawartość. Znany badacz tej problematyki, Birger Hjørland, rozważając na 

przykład wzajemne usytuowanie IS i LIS de facto je utożsamia, choć pozostawia pierwsze 

określenie jako funkcjonujące na prawach osobnej nazwy, pewnie z szacunku dla tak 

definiujących się jej przedstawicieli i ich osobnej refleksji: „„Today the terms „information 

science” and „library and information science” are sometimes considered synonyms, 

sometimes not […]. In both cases, the term „information” should imply something broader 

than libraries, i.e., it should include the study of archives, museums, bibliographical databases, 

and the Internet.” (Hjørland, 2014, s. 218).  

Information Science (obydwa wyrazy z dużej litery) może być postrzegana w sposób 

bardzo podstawowy jako odrębna dziedzina. Tak też przedstawiają ją ma przykład Państwo 

Stock w swoim podręczniku, który zaczyna się od jej operacyjnej definicji: „Information 

Science studies the representation, storage and supply as well as the search for and retrieval of 

relevant (predominantly digital) documents and knowledge (including the environment of 
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information)” (Stock & Stock, 2013, s. 3). Trudno się na tym przykładzie nie zgodzić z 

Hjørlandem, kiedy utożsamia IS i LIS, bo podana definicja nie jest w istocie odległa od jego 

charakterystyki LIS: „The unique focus of LIS in relation to other disciplines is therefore: the 

study of the information ecology in order to facilitate its utilization for many specific purposes. 

It follows that LIS is a pragmatic enterprise: it studies knowledge and information for a 

purpose, in order to support progress in human life and the improvement of things in the 

world” (Hjørland, 2014, s. 225). Postawa Hjørlanda jest niewątpliwie znakiem bogactwa I 

istotności podejść niekoniecznie spójnych formalnie. Opis tego bogactwa rozumianego jako 

swoiste dziedzictwo kształtujące wspomniane dziedziny w aspekcie historycznym przedstawia 

Hider (Hider, 2018), dokumentując jego zawikłanie i wielość inspiracji. 

W obydwu wspomnianych tekstach uderzające jest intuicyjne i niemal wymienne 

posługiwanie się innym podstawowym pojęciem, jakim jest wiedza. Jest ona, jak widać 

immanentnie wbudowana w obszar IS/LIS. Wyjaśnienie tej oboczności przynosi ważna 

podstawowa praca Chaima Zinsa z roku 2007, a więc wcześniejsza niż obydwa przytoczone 

teksty, przedstawiająca konceptualna mapę information science (z małej litery), opartą na 

dziewięciu podstawach (nine basics) wywiedzionych na podstawie jej fenomenologicznej 

analizy (Zins, 2007). Są one oparte na zasadniczym przedmiocie zainteresowania tej dziedziny, 

jakim jest wytwarzanie się połączenia (komunikacji, użytkowania itp.) miedzy zasobami 

(wiedzy) a jej użytkownikami, co jest zdeterminowane siedmioma dalszymi konstytutywnymi 

dla tego aktu warunkami (constituents). Ta konstrukcja prowadzi do następującej konstatacji: 

„Information science in its essence may be viewed as a social science. It is the study of the 

mediating conditions and perspectives of human knowledge in the universal domain (i.e., as 

it is embodied in physical objects).” (Zins, 2007, s. 528).  

Koncepcja zaproponowana przez Zinsa nie jest podejściem jedynym. Yan w swoim 

tekście proponuje inny tym konceptualizacji, w której ze wspólnej podstawy (Foundation of 

Information Science) wyłaniają się trzy odrębne pola IS: Technical IS, Mind IS oraz Natural IS, 

z których każde rozpada się na drobniejsze oddziały: Informatics. Podział ten opiera się na 

rodzaju materialnego wcielenia informacji, w czym pośredniczy znak. Trzy różne, ogólnie 

określone przez obszary swojego występowania wcielenia są następnie realizowane przez różne 

materialne realizacje: obszar naturalny obejmuje wcielenia biologiczne, chemiczne i fizyczne, 

obszar umysłu – człowieka i zwierzęta, obszar techniczny – artefakty elektroniczne, kwantowe, 

fotoniczne i foniczne (Yan, 2011, s. 519). W ten sposób powstaje konstrukcja, którą Yan 

nazywa Systemem IS. 
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Definicja podana przez Zinsa zgadza się do zasady z podejściem Hjørlanda, także w 

kwestii sposobu traktowania wiedzy, która staje się niewątpliwie podstawą interpretacyjną IS, 

a nawet wydaje się wypierać pojęcie informacji, skierowując uwagę na fenomen wiedzy. Ten 

sam proces jest doskonale widoczny na stronie internetowej International Society for 

Knowledge Organization (https://www.isko.org/index.php, dostęp: 02.01.2020 r.). 

Stowarzyszenie to posiada własny oddział w Polsce i oddziały terenowe. W wypadku Krakowa 

jego siedzibą jest Instytut Studiów Informacyjnych. Na głównej stronie ISKO znajduje się w 

osobnej zakładce publikacja sieciowa pt. ISKO Encyclopedia of Knowledge Organization 

(IEKO), która pełni rolę tekstu kanonicznego, wyjaśniającego podstawowe pojęcia i związki 

między nimi. Głównym redaktorem tej Encyklopedii i autorem głównego tekstu jest Birger 

Hjørland. Knowledge Organization (KO) i Library and information science (LIS) są tam 

wymienione jako dwie podstawowe dyscypliny w obszarze pt. Knowledge organization: 

general and historical issues. Jednocześnie artykuł poświęcony LIS napisany przez Hjørlanda, 

będący rodzajem obowiązującej wykładni tej dziedziny, w sposób świadomy i celowy zakłada, 

że KO jest subdyscypliną w obrębie LIS (Hjørland, 2014). Ta niewielka formalna, strukturalna 

niespójność jest najwyraźniej świadectwem pewnego wahania i pewnych głębokich oczekiwań 

wobec pojęcia wiedzy i jednocześnie znużenia pojęciem informacji i odsunięcia się od niego. 

Trzeba dodać, że z punktu widzenia autora tego tekstu, posunięcia słusznego. 

Powszechne jest u wszystkich wspomnianych autorów wrażenie bogactwa i związanych 

z nim refleksji związanych z pojęciem informacji. Widać także wyraźnie wzajemne 

zainteresowanie poglądami i koncepcjami. Dobrze dokumentującym ten fakt zbiorem jest 

cytowana już książka pod redakcją Ibekwe-SanJuan i Dousy (Ibekwe-SanJuan & Dousa, 2014), 

która zawiera teksty przedstawicieli różnych podejść. Wśród nich znajdują się ci, którzy zostali 

sobie niejako przeciwstawieni przy okazji charakterystyki nowego pola badawczego 

nazwanego The Study of Information (SOI) z jednej strony i LIS z drugiej: Wolfgang 

Hofkirchner i Birger Hjørland, a także inni wybitni teoretycy tacy jak Luciano Floridi czy Søren 

Brier. Książka godzi ich obecność dzięki zaproponowanym przedmiotom refleksji, jakimi są 

zarówno informacja, jak i wiedza (w tytule znajduje się jeszcze komunikacja, ale jest ona 

wyraźnie esencjonalnie różna od tych dwóch pierwszych fenomenów). Zarówno w wypadku 

SOA jak i LIS, a także wszystkich innych domen i dziedzin, że to właśnie te dwa fenomeny 

stanowią jednocześnie junctim oraz punkt wyjścia później rozchodzących się dróg 

rozumowania.  

Informacja niewątpliwie pełni w przytoczonym zestawie rolę główną, choćby ze względu 

na rozmiar poświęconej jej refleksji. Problem definicji informacji, bardzo licznych, 
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zdecydowanie przekracza ramy tego tekstu. Obszerne przeglądy sposobów wyjaśnienia 

fenomenu informacji podaje m.in. Burgin (Burgin, 2010), Floridi (Floridi, 2010, 2016), 

Sommaruga (Sommaruga, 2009). Tutaj przestawię jedynie propozycję Wolfganga 

Hofkirchnera, z założenia maksymalnie ogólną, więc pasującą dobrze do koncepcji 

transdyscyplinarności, której to idei jest on wszakże również autorem. Propozycja ta opiera się 

na wyrazistym podejściu interpretacyjnym, które z ducha jest strukturalistyczne, co ma dalsze, 

istotne konsekwencje. Stanowi ona dowód konieczność rozwinięcia myśli porządkującej teorię 

informacji w sposób właściwy rozumiejący ideę transdyscyplinarności, i.e. wykraczający poza 

formalny poziom metodologiczny e.g. opierający się na taksonomii typów podejścia 

badawczego czy dziedzin nauki.  

Propozycja Hofkirchnera jest opisana w jego książce pt. Emergent information: a unified 

theory of information framework (Hofkirchner, 2013). Punktem wyjścia jest brak dyscypliny 

nauki, nazwanej przez niego Science of Information, którą zdecydowanie odróżnia od opisanej 

wcześniej Information Science. Science of Information: „would be a discipline dealing with 

information processes in natural, social and technological systems and thus have a broader 

scope” (Hofkirchner, 2013, s. 3). Przyczyną tego faktu jest brak ujednoliconej, naukowej idei 

informacji, a przeciwny stan rozproszenia i wielości nie tylko różnorodnych ale nawet 

sprzecznych koncepcji informacji. 

Hofkirchner postrzega informację jednocześnie jako proces i strukturę: „as a 

‘structuration process’ in which processes produce structures that, in turn, structure the 

processes, that is, function as both constraints and enablers for the continuation of the 

processes” (Hofkirchner, 2013, s. 32). Tak ogólny typ podejścia wymaga równie ogólnych 

narzędzi rozumowania, których główną podstawą jest idea złożoności, dostarczająca platformy, 

pozwalającej objąć refleksją różnorodne manifestacje informacji, objęte różnorodnymi typami 

refleksji. Wielką wartością propozycji Hofkirchnera jest ostatecznie humanistyczne i społeczne 

nastawienie, które pozwala na wyprowadzenie całości rozumowania w stronę projektu 

zaawansowanego społeczeństwa informacyjnego. W ten sposób stworzona przez Hofkirchnera 

Ujednolicona Teoria Informacji (Unified Theory of Information, UTI) znajduje pragmatyczny 

sens społecznego projektu. 

Tego rodzaju kierunek nawiązujący do podejścia proponowanego przez tzw. szkołę 

krytyczną (Horkheimer, 2002; Szahaj, 2008), jest silnie obecny w obszarze refleksji 

poświęconej analizom stanu rozwoju współczesnego modelu społecznego. Model ten jest, co 

warto przypomnieć, w sposób klasyczny obserwowany w kontekście technologii 



22 
 

informacyjnych przede wszystkim jako koncept społeczeństwa informacyjnego (Castells, 1996; 

Dijk, 1999; Masuda, 1981; Webster, 2006). Koncept ten rozwija się intensywnie od blisko 40 

lat,  absorbując nowe procesy i zjawiska pojawiające się wraz z rozwojem i dojrzewaniem tych 

technologii. Jednocześnie z tego powodu pojawiają się nowe perspektywy interpretacyjne i 

nowe pojęcia, takie jak transformacja cyfrowa czy tzw. czwarta rewolucja przemysłowa. 

Konsekwentnie tę problematykę kontynuuje Hofkirchner wraz z Markiem Burginem w książce 

poświęconej przyszłości społeczeństwa informacyjnego (Hofkirchner & Burgin, 2017).  

Praca Hofkirchnera została tutaj przywołana, ponieważ dobrze ilustruje problem, z 

którym spotyka się każdy, kto czyni informację przedmiotem namysłu, skądinąd 

podejmowanego chętnie i licznie. Problem ten sprowadza się w podanym przykładzie do 

interpretowania informacji w kontekście różnych sposobów jej rozumienia i szukania syntezy, 

która wydaje się dobrym wyjściem z rozproszenia badawczej myśli. Poprzez podniesienie 

rozumowania na jak najwyższy poziom abstrakcji, Hofkirchner dąży do założonej jako cel, 

maksymalnej ogólności swojego opisu. Osiąga to jednak przez wybór sposobu rozumienia 

opisywanego zjawiska czyli informacji, która jest postrzegana przez niego w istocie w 

perspektywie funkcjonalnej. Taką też rolę spełnia ostatecznie perspektywa społeczna: 

najistotniejszego, empirycznego kontekstu czy rzeczywistego środowiska dla informacji. 

Ujednolicona Teoria Informacji musi stać się więc z konieczności jedynie społeczną UTI. Jest 

więc jedynie częściowym rozwiązaniem problemu, co musi wynikać z niej samej, pozostającej 

w granicach pewnego, dobrze określonego typu podejścia. 

Strategia Hofkirchnera jest więc ilustracją pewnego koniecznego fiaska, związanego z 

ideą transdyscyplinarności, jeżeli miałaby ona być traktowana formalistycznie i.e. jako sposób 

przekraczania granic dyscyplin naukowych czyli sformalizowanych aparatów poznawczych. 

Ostatecznie ten zabieg nie wystarcza, a ambicja ogólności Hofkirchnera ulega wbudowanemu 

immanentnie w myśl, pojawiającemu się jako milczące założenie pojedynczemu trybowi 

analizy, partykularnemu typowi spojrzenia na świat: społecznego i strukturalizującego. Są one 

silnie zdeterminowane poznawczo i zbyt mało ogólne jak na przyjęty cel, który może być 

osiągnięty jedynie częściowo. Umieszczenie refleksji w kontekście pojawiającej się idei 

złożoności nie usuwa wady, której źródłem jest wspomniany partykularyzm.  

Inną strategię, wobec także głośno artykułowanej pewnej bezradności wobec idei i 

pojęcia informacji, przyjęła, choć to wynik oczywiście poprzednich wielu lat pracy, konferencja 

z tej samej serii, co opisane dwie poprzednie z lat 2015 i 2017, która odbyła się w roku 2019 

pod ogólną nazwą The International Society for the Study of Information 2019 Summit. Z 

założenia nie tylko nie ograniczała obszaru interpretacji, ale dopuszczała coś w rodzaju 
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plebiscytu metodologicznego i problemowego w kwestii informacji, choć formułowała także 

główny temat, którym była tzw. sztuczna inteligencja. Temat ten był istotny, ale nie 

determinował całej dyskusji, która miała rozproszony, także fizycznie, charakter. Co istotne, to 

rozproszenie nie było przypadkowe, ale realizowało pewien paradygmatyczny model, który 

opiera się na idei dyspersji, która nie jest brakiem powiązań, ale układem o jak najmniejszym 

stopniu izolacji zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej. To oczywiście model złożoności w 

sensie ścisłym, oparty na idei, którą Urry zakwalifikował jako  nowy zwrot badawczy w roku 

2005 (Urry, 2005). 

Przestawioną tezę ilustruje zawartość omawianej konferencji, która składała się z kilku 

osobnych torów (tracks), poświęconych mniej lub bardziej zdefiniowanym obszarom. Były to: 

Fourth International Conference on Philosophy of Information, Foundations of Information 

Science, Global Forum on Artificial Intelligence, Future of the Global InfoSphere, The ‘I’ in 

AI, and the Meaning in Information, Theoretical Information Studies, Morphological ... and 

Other Unconventional Forms of Computing, Hacking Societies: Surveillance, Social Media, 

and AI Behaviorism, Habits and Rituals. Same ich nazwy dobrze oddają praktyczną dowolność 

podejmowanej problematyki. Większości towarzyszy obszerny spis potencjalnych zagadnień. 

Są one dostępne na stronie Konferencji (https://is4si2019.com/index.html, dostęp 02.01.2020 

r.). Dla przykładu warto wymienić kilka tych, które zostały umieszczone w ścieżce 

filozoficznej: „Information, data, knowledge, meaning, symbol and intelligent relationship”; 

„Studies on human society, human nature, new modes of human evolution in the context of 

the future intelligent society”; „Studies on our thinking about relationship between nature 

and society, human and society, human and nature, human and others, human and machine, 

the future development of human and other areas as well as related ethics and value 

principles, in the context of a future intelligent society” czy „Researches to deepen the basic 

theory of philosophy of information and to explore new branches”. Ich zakres jest olbrzymi, 

a postulowany namysł – fundamentalny.  

Opisaną konferencje należy potraktować jako doświadczenie, którego przedmiotem jest 

zgromadzenie rzeczywistych dyskursów na temat informacji. Doświadczenie to nie ogranicza 

się do naiwnego poziomu dyscyplin naukowych czy metodologii, ale krzyżując je i mieszając 

stara się osiągnąć bardziej zaawansowany poziom poznawczy. Ten eksperyment dostarcza 

jedynie pośredniego wglądu w informację jako taką, przedstawiając natomiast pragmatyczną 

rekonstrukcję jej obecności. Opowieść o pojedynczych warunkach badania (e.g. metodologiach 

związanych z dziedzinami nauki) jest tutaj jednak jedynie wstępem do efektu poznawczego, 



24 
 

który może się pojawić na wyższym, ujednolicającym poziomie. Takiego poziomu może 

dostarczyć idea złożoności. 

Trudno tutaj przedstawić wyczerpującą prezentację i analizę podejścia opartego na tej 

idei. Jest ona, w najogólniejszym opisie, odejściem od prostej, mechanicystycznej idei świata 

opartego na związkach przyczynowo skutkowych, jako wystarczającym poziomie opisu. Ten 

poziom, dość stary, bo wyraziście sformułowany już przez takich badaczy jak Kartezjusz czy 

Newton, okazuje się zbyt trywialny. Choć ciągle funkcjonuje w nauce na poziomie 

szczegółowych badań, nie wystarcza do opisu fenomenów warunkowanych przez wielkie 

zbiory zjawisk i wymaga odejścia od pułapki izolowanych warunków doświadczalnych. Na 

proponowanym, nowym poziomie obserwacji fenomeny mają charakter emergentny, 

statystyczny i probabilistyczny; są wynikiem wielostronnych i zmiennych oddziaływań, które 

nie dają się odtworzyć w postaci przyczynowo skutkowych szeregów. Istnieje wiele definicji 

układów złożonych, w których pojawiają się podobne cechy, takie jak wielka liczba elementów, 

nieliniowy i emergentny charakter, wewnętrzne interakcje oparte na sprzężeniu zwrotnym, 

otwartość itp.  Paradygmat ten może być stosowany na różnych polach, także w dziedzinie nauk 

społecznych i humanistycznych, więc literatura na jego temat jest bardzo obszerna. Pozycje o 

charakterze wprowadzającym to e.g (Beautement & Broenner, 2011; Holland, 2014; Johnson, 

2007; Mitchell, 2011; Volchenkov, 2018).  

Wydaje się, że właśnie ten typ podejścia jest najbardziej obiecujący. Wymaga on jednak 

wprowadzenia pewnego inicjującego porządku, który jest traktowany wyłącznie jako startowa 

pozycja badawcza. Wszelkie struktury na tym etapie, e.g. typy podejść czy metodologii są 

traktowane jako pomocnicze i tymczasowe. Takiego porządku dostarcza przedstawiona idea 

The Study of Information (Dodig-Crnkovic & Burgin, 2019b), zbudowana źródłowo na idei 

transdyscyplinarności, ale znacząco ją rozszerzająca. Nie może ona być więc traktowana jako 

kolejna, ortodoksyjna propozycja nowej dziedziny, ale jedynie testowa próba wstępnej, 

praktycznej operacjonalizacji różnych typów podejść w postaci sformułowanych w 

rzeczywistości postulatów (e.g. tematów konferencyjnych). Jest ona rodzajem badawczego 

testu, którego osią jest tym razem ostatecznie człowiek, ale jednocześnie i równorzędnie 

afirmowany w przyjętej refleksji oraz z niej wykluczany. Taka komplementarna i paradoksalna 

perspektywa nie jest jednocześnie jedyna czy najważniejsza: to wyłącznie instrument, który 

wyłonił się samoistnie jako skutek obserwowanego rozwoju złożonego pola wiedzy na temat 

informacji, został zdefiniowany, a następnie użyty. Dzięki temu daje się obserwować 

doświadczalnie, jednocześnie pokazując złożony charakter swojej obecności, co pozwala 

zastosować dalsze narzędzia analityczne, właściwe dla tego podejścia. 
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Abstrakt 

Cel/Teza: Celem artykułu jest wskazanie potrzeby podejścia do rozumienia pojęcia 

bezpieczeństwo informacyjne z perspektywy nauki o informacji, a nie tylko nauki o 

bezpieczeństwie czy obronności. Ta szersza perspektywa pozwala na prowadzenie refleksji nad 

zagrożeniami wynikającymi z transferu informacji na wszystkich etapach procesu 

informacyjnego. Przeciwdziałanie tym niekorzystnym zjawiskom wymaga od uczestników 

tego procesu kultury bezpieczeństwa informacyjnego (KBI), bez której zapewnienie 

bezpieczeństwa informacyjnego jest niemożliwe. Koncepcja/Metody badawcze: Artykuł ma 

charakter ogólnej teoretycznej refleksji nad rozumieniem pojęcia kultura bezpieczeństwa 

informacyjnego przez badaczy reprezentujących nauki o bezpieczeństwie i nauki o informacji. 

Na podstawie piśmiennictwa przedmiotu ustalono, że do obszaru badań nad kulturą 

bezpieczeństwa wprowadzane zostały elementy będące przedmiotem badań 

informatologicznych, takie jak kultura informacyjna, kompetencje informacyjno-

komunikacyjne, zarządzanie informacją, ekologia informacji, polityka informacyjna, edukacja 

i wychowanie informacyjne, zachowania informacyjne, dojrzałość informacyjna itp. Zwrócono 

uwagę, że w środowisku walki o przewagę informacyjną  podmiot, aby miał poczucie 

bezpieczeństwa, musi mieć wysoko rozwiniętą świadomość informacyjną, dlatego 

zaproponowano uwzględnienie w badaniach nad bezpieczeństwem informacyjnym nowego 

paradygmatu uzależniającego jego osiągnięcie od kultury bezpieczeństwa informacyjnego 

człowieka. Kształtowanie KBI podmiotów bezpieczeństwa wspiera kulturę bezpieczeństwa 

narodu,  uwrażliwiając go na wszelkie ataki informacyjne i czyniąc go odpornym na działania 

destrukcyjne wynikające z toczącej się  jawnie i w ukryciu walki informacyjnej. Wspiera także 

działania mające na celu ochronę ekosystemu informacyjnego człowieka. 

 

Słowa kluczowe: ekologia informacji,  kultura bezpieczeństwa informacyjnego,  kultura 

informacyjna, kultura organizacyjna, polityka informacyjna, paradygmat, wychowanie do 

informacji. 

 

 

Abstract 

Purpose / Thesis: The aim of the article is to show the need for an approach to understanding 

the concept of information security from the perspective of information science, not only 

security or defense science. This broader perspective allows for reflection on the dangers of 

information transfer at all stages of the information process. Counteracting these unfavorable 

phenomena requires from the participants of this process an information security culture, 

without which it is impossible to ensure information security. Concept / Research methods: The 

article is a general theoretical reflection on the understanding of the concept of information 

security culture by researchers representing security sciences and information science. On the 

basis of the literature on the subject, it has been established that the elements that are the subject 

of IT research, such as information culture, information and communication competences, 

information management, information ecology, information policy, education and information 

education, information maturity, are introduced to the area of research on security culture. 

attention that in an environment of struggle for information advantage, an entity, in order to 
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have a sense of security, must have highly developed information awareness, therefore it was 

proposed to include a new paradigm in research on information security, making its 

achievement dependent on the culture of information security that characterizes society. 

Shaping the KBI of security entities supports the nation's security culture, sensitizing it to all 

information attacks and making it immune to destructive actions resulting from openly and 

covert information warfare. 

 

Keywords: information ecology, information security culture, information culture, 

organizational culture, information policy, paradigm, education for information 

 

Środowisko informacyjne jako ekosystem podmiotu bezpieczeństwa 

Środowisko informacyjne w naukach o bezpieczeństwie najczęściej rozpatrywane jest z 

perspektywy pola walki informacyjnej. Stanowi ono przestrzeń decyzyjną, w której 

realizowany jest proces dowodzenia polegający na identyfikacji i definiowaniu problemów 

decyzyjnych mających na celu poszukiwanie rozwiązań i dokonywanie wyboru oraz wdrażanie 

najlepszego sposobu rozwiązania problemu przez decydenta. Na potrzeby procesu dowodzenia 

informacje pozyskiwane są podczas realizacji cyklu rozpoznawczego obejmującego: 

ukierunkowanie, gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie. W domenie 

bezpieczeństwa środowisko informacyjne stanowi tylko jeden z komponentów złożonego 

środowiska operacyjnego, w którym prowadzone są działania wojskowe. Środowisko to 

obejmuje także fizyczne obszary i czynniki domen morskich, lotniczych, lądowych, 

kosmicznych, cyberprzestrzeni. Środowisko informacyjne w tej perspektywie traktowane jest 

zaledwie jako fragment rzeczywistości. Charakteryzuje się je w perspektywie trzech sfer, 

których dotyczy i sześciu relacji występujących pomiędzy nimi1. Do stref (domen), w których 

następuje odbieranie, przetwarzanie i przekazywanie informacji pomiędzy osobami, 

organizacjami, systemami i samą informacją, należy: 

 domena fizyczna, 

 domena wirtualna (wymiar informacyjny), 

 domena poznawcza (wymiar kognitywny, psychologiczny) .  

Natomiast relacje zachodzące między domenami dotyczą powiązań: 

 występujących w realnym świecie, odnoszących się do rozgrywających się w nim 

zdarzeń, w których środowisko informacyjne pokrywa się ze światem fizycznym, w 

którym zabiega się o rozwój infrastruktury informatyczno-komunikacyjnej, 

                                                           
1 Z. Modrzejewski, Operacje informacyjne. Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2015 
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 zachodzących w procesie przesyłania informacji przy użyciu systemów łączności 

sieciowej i związanych z automatycznym (wspomaganym przez najnowsze technologie) 

podejmowaniem decyzji, 

 mających miejsce pomiędzy samymi informacjami (danymi) rezydującymi 

(zdeponowanymi) w systemach  informatycznych i sieciach telekomunikacyjnych, w 

których są one gromadzone, przechowywane, przetwarzane, opracowywane, 

wyszukiwane, przesyłane i udostępniane. 

 pomiędzy osobami tworzącymi środowisko informacyjne, charakteryzującymi się 

zróżnicowanym poziomem świadomości informacyjnej i ich świadomością w tym 

obszarze,  

 pomiędzy przesłaną informacją a jej docelowymi odbiorcami, którzy dokonują jej analizy 

i interpretacji w celu zrozumienia i modyfikowania środowiska informacyjnego.  

Odbiorowi informacji towarzyszą emocje wpływające na postawy wobec informacji, a te 

kształtują system wartości podmiotu i wpływają na jego zachowania i decyzje2.  

Oznacza to, że środowisko informacyjne, w którym procesy informacyjne, przypisane im fazy 

i czynności mogą być analizowane jako działania pozwalające zdobyć przewagę nad partnerem, 

konkurentem, podmiotem zaatakowanym, pozyskać jego aktywa, zdominować, odizolować od 

ośrodków decyzyjnych, doprowadzić do destrukcji, zniszczyć, jest środowiskiem permanentnej 

walki informacyjnej. Dotyczy ona całego spektrum przedsięwzięć w sferze informacyjnej 

podejmowanych w ramach ofensywnych i defensywnych operacji informacyjnych. Ich celem 

jest według Zbigniewa Modrzejewskiego między innymi: 

 uświadomienie ludności negatywnych skutków ulegania propagandzie przeciwnika, 

 uświadamianie ludności destruktywnych konsekwencji aktów terrorystycznych, 

 przekazywanie prawdziwych i wiarygodnych informacji na tematy fałszywie 

przedstawione przez propagandę przeciwnika, 

 podkreślanie niewiarygodności źródeł informacji propagandy przeciwnika, 

 promowanie pokojowego rozwiązania konfliktu itp.3 

 Natomiast środowisko informacyjne postrzegane przez badaczy reprezentujących naukę 

o informacji stanowi informacyjną przestrzeń i informacyjny świat, w którym funkcjonują 

ludzie i systemy informacyjne i nie jest wyłącznie przestrzenią, w której operacje informacyjne 

                                                           
2 H. Batorowska, Środowisko informacyjne, [w:] Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego, T.2. Wydawnictwo 

Libron; AT Wydawnictwo, Kraków 2019, s. 434. 
3 Z. Modrzejewski, Współczesne postrzeganie operacji informacyjnych, [w:] Teoria wojny. Nowe i stare wyzwania, 

A. Czupryński, G. Stolarski. Wydawnictwo UP-H, Warszawa-Siedlce 2019, s. 49. 
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wspierają działania militarne lub są przez nie wspierane. Jest utożsamiane z antropoinfosferą, 

w której człowiek zajmuje centralne miejsce4, a także z infosferą lub globalną infosferą, a nawet 

jeszcze szerzej, z ekosystemem człowieka. Jako infosfera jest ono czymś więcej niż tylko 

przestrzenią wirtualną, cyfrowym przedłużeniem realnej rzeczywistości człowieka. Jest 

miejscem  rzeczywistym, w którym wspólnie funkcjonują ludzie, informacje oraz systemy 

informacyjne. Relacje jakie pomiędzy nimi zachodzą odnoszą się do wszystkich faz procesu 

informacyjnego, których sposób realizacji wpływa na zachowania podmiotów w nich 

uczestniczących. Zgodnie z konstatacją Luciano Floridiego rozwój technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych zniósł granice pomiędzy życiem online i offline, a ludzie będąc bez przerwy 

ze sobą połączeni, stają się stopniowo integralną częścią globalnej "infosfery". Środowisko 

informacyjne przeradza się zatem w „ekosystem informacyjny” (system ekologiczny, 

ekosferę). Stanowi on „funkcjonalną strukturę nadbudowaną nad  środowiskiem i otoczeniem 

informacyjnym, w której zachodzi obieg informacji między jej elementami powiązanymi 

relacjami/ zależnościami informacyjnymi w danym dającym się wydzielić obszarze, a poprzez 

to charakteryzujący się przedmiotową odrębnością i swoistością”5. Ekosystem ten został 

zaatakowany nadmiarem informacji, jej konsumpcyjnym charakterem, trudnym do 

wyobrażenia tempem przyspieszenia rozwoju technologicznego, wojnami informacyjnymi, 

cyberprzemocą, a także trudnym do powstrzymania zjawiskiem postprawdy ułatwiającym w 

skali globalnej manipulacje informacją. Ochrona ekosystemu informacyjnego współczesnego 

człowieka wymaga pilnego podjęcia działań mających na celu jego równoważenie poprzez 

następujące działania: 

 kształtowanie odpowiedniej świadomości i wiedzy na temat mechanizmów wpływania 

informacji na zmysły człowieka, 

 dostrzeganie zagrożeń ze strony informacji i technologii informacyjno-

komunikacyjnych związanych z ich bezkrytycznym konsumowaniem, 

 posiadanie świadomości istnienia sfer niezależności (nauka) i sfer zależności (polityka, 

religia, reklama, media), 

 przestrzeganie higieny informacyjnej, 

 stosowanie profilaktyki informacyjnej, 

 realizację właściwej polityki informacyjnej, 

                                                           
4 W. Babik, Środowisko informacyjne człowieka, [w:]  Nauka o informacji, W. Babik (red.). Wydawnictwo SBP 

Warszawa 2016,  s. 61-88.  
5 W. Babik, Ekosystem informacyjny człowieka w 21 wieku, [w:] Współczesne oblicza komunikacji i informacji: 

przestrzeń informacyjna nauki, E. Głowacka, M. Jarocki, N. Pamuła-Cieślak (red.). Wydawnictwo Naukowe 

UMK, Toruń 2016, s. 17. 
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 prowadzenie permanentnej edukacji informacyjnej6. 

W środowisku informacyjnym postrzeganym jako ekosystem informacyjny występuje większe 

zróżnicowanie zagrożeń skierowanych przeciwko człowiekowi, niż w środowisku 

informacyjnym definiowanym jako pole walki informacyjnej. Należy pamiętać, że w wojnach 

V generacji to zwykły obywatel, człowiek, a nie żołnierz polityk, decydent staje się celem 

działań destrukcyjnych. Atakowany jest system wartości takiego podmiotu, jego psychika i 

tożsamość. Agresor oddziałuje na wolę, rozumienie i zdolności zaatakowanych podmiotów w 

celu podporządkowania ich swoim celom. W związku z tym jeżeli chce on przetrwać lub dalej 

rozwiać się, musi umieć świadomie podejmować aktywność w obszarze odbierania, 

przetwarzania i przekazywania informacji pomiędzy wszystkimi obiektami uczestniczącymi w 

procesie informacyjnym, a także uczestniczyć w tworzeniu nowej wiedzy pozyskiwanej w 

trakcie dokonującego się w tym środowisku transferu informacji7.  

 Infosfera to miejsce trwającego nieustannie wyścigu konkurencyjnych stron dążących 

do zawładnięcia informacją mającą wartość decyzyjną. Uzyskanie przewagi może dokonywać 

się w sposób honorowy i pokojowy, gdy rywalizacja ma pozytywny charakter, lub 

przekształcać się w chęć dominacji, opartej na agresji, użyciu siły i wywoływaniu destrukcji. 

Aby zrezygnować z siłowej realizacji dążeń, konieczna jest dbałość o wysoki poziom kultury 

bezpieczeństwa informacyjnego. W środowisku walki o przewagę informacyjną, z jednej 

strony kultura ta wzmacnia działania członków kooperacji pozytywnej, a z drugiej łagodzi 

destrukcyjne skutki aktywności podejmowanych przez kooperację negatywną. Te dwie jej 

odsłony można uznać jako fundament budowania kultury bezpieczeństwa w niebezpiecznym 

środowisku informacyjnym człowieka stanowiącym część złożonego, zmiennego, niepewnego 

i niejednoznacznego środowiska VUCA (Volatility- Uncertainty- Complexity- Ambiquity). 

 Na konieczność kształtowania globalnej kultury bezpieczeństwa w celu zachowania 

zrównoważonego rozwoju w usieciowionym i technokratycznym świecie, zwraca uwagę także 

Juliusz Piwowarski8. Aby trwać, przetrwać i rozwijać się konieczna jest kultura 

zrównoważonego rozwoju budowana na takich wartościach, jak wspólnotowość, solidarność, 

odpowiedzialność, powściągliwość i umiar. Wartości te mają siłę sprawczą, aby zapewnić 

ochronę środowisk: społecznego i przyrodniczego, atakowanych przez supremację technologii 

                                                           
6 Tamże, s.  31-33. 
7 W. Babik, Ekologia informacji – nowy wymiar ekologii życia człowieka. „Czasopismo Psychologiczne. 

Psychological Journal” 2017,  nr 23 (2), s. 395-399. 
8 J. Piwowarski,  Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako ważny element kultury bezpieczeństwa w erze 

globalizacji, [w:] Wojna Etyka Kultura, C. Kalita, S. Topolewski (red.). Oficyna Wydawnicza ASPPRA-JR, 

Siedlce-Warszawa 2019, s. 124; J. Piwowarski, Nauki o bezpieczeństwie. Kultura bezpieczeństwa i redefinicja 

środowiska bezpieczeństwa. Difin, Warszawa 2020, s.144. 
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informacyjno-komunikacyjnych (TIK) nad nimi. Dlatego wzrost dostępu społeczeństw do 

informacji o aktualnym stanie otoczenia naturalnego oraz o wpływie TIK na ekosystem 

informacyjny, a także informacji o skutkach ubocznych wynalazków i eksperymentów 

naukowych, ma strategiczne znaczenie dla zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju. 

Stąd istnieje pilna potrzeba spojrzenia na problemy bezpieczeństwa informacyjnego także z 

perspektywy kultury zrównoważonego rozwoju. Oparcie jej na proinfoekologicznych 

postawach i etyce ekologicznej powinno wzmacniać środowisko bezpieczeństwa człowieka. 

Włączenie wiedzy z zakresu ekologii informacji do edukacji dla zrównoważonego rozwoju 

musi być oparte na moralno-etycznych przesłankach stanowiących podstawę wychowania do 

informacji9. Tylko wówczas pomiot bezpieczeństwa o wysokim poziomie świadomości 

informacyjnej będzie mógł, dzięki wciąż doskonalonym kompetencjom informacyjnym, 

dokonywać wolnych i roztropnych wyborów zgodnie z własnym systemem aksjonormatywnym 

i podejmować działania spójne z tym wyborem. Taki podmiot bezpieczeństwa odznacza się 

dojrzałością informacyjną, którą uznać należy za wyznacznik jego kultury bezpieczeństwa 

informacyjnego. 

Aparat pojęciowy kultury bezpieczeństwa informacyjnego 

 Uporządkowanie podstawowego aparatu pojęciowego obejmujących sferę kultury 

bezpieczeństwa informacyjnego wymaga odniesienia się do następujących terminów: 

 kultura bezpieczeństwa, 

 kultura informacji, 

 kultura informacyjna, 

 środowisko informacyjne, 

 ekologia informacji, 

 bezpieczeństwo informacyjne, 

 bezpieczeństwo informacji, 

 polityka bezpieczeństwa informacyjnego, 

 polityka informacyjna, 

 zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego, 

 walka o przewagę informacyjną. 

                                                           
9 J. Piwowarski, Wychowanie dla bezpieczeństwa a pierwszy i drugi strumień energii kultury bezpieczeństwa, [w:] 

W poszukiwaniu tożsamości nauk o bezpieczeństwie. J. Piwowarski, J. Gierszewski (red.). Wydawnictwo Difin, 

Warszawa 2018 (część III, rozdz. 3). 
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Część z tych terminów, tj. bezpieczeństwo informacji, polityka bezpieczeństwa 

informacyjnego, polityka bezpieczeństwa informacji, zagrożenia bezpieczeństwa 

informacyjnego, a także wojna i walka informacyjna są  według Włodzimierza Fehlera 

nieodzowne do scharakteryzowania pojęcia bezpieczeństwo informacyjne10. Natomiast zestaw 

słów kluczowych opisujących kulturę bezpieczeństwa informacyjnego jest szerszy, gdyż 

uwzględnia informacyjne komponenty kultury bezpieczeństwa wymagane dla uruchomienia 

mechanizmów obronnych zabezpieczających człowieka i jego ekosystem informacyjny przed 

zagrożeniami generowanymi przez cywilizację cyfrową.  

 Kultura bezpieczeństwa informacyjnego jako część składowa kultury bezpieczeństwa 

musi być rozważana w odniesieniu do zadań, funkcji i celów jakie pełni w procesie budowania 

poczucia stabilności, pewności i zapewniania możliwości rozwoju każdemu podmiotowi w 

dłuższej perspektywie. Dlatego musi być rozpatrywana w kontekście kultury informacyjnej 

(kultury informacji). Kultura informacji definiowana przez Małgorzatę Kisilowską jako 

sposób świadomego i aktywnego funkcjonowania człowieka w przestrzeni informacyjnej oraz 

jego konsekwencje”11 wskazuje na znaczenie rozwijania w środowisku informacyjnym 

człowieka kultury informacji, dzięki której staje się on odpowiedzialny za to środowisko, 

ponosi za nie odpowiedzialność i bierze odpowiedzialność za działania zagrażające jego 

bezpieczeństwu. Z kolei w precyzowaniu pojęcia kultura informacyjna bardziej 

wyeksponowany jest kontekst kompetencji podmiotu umożliwiających mu racjonalne 

funkcjonowanie. Wiesław Babik stwierdza, że bezpieczeństwo informacji nie zależy tylko od 

wyrafinowanych metod i technik ochrony danych, ale głównie od świadomości 

odpowiedzialności za informacje i jej skutki społeczne12. Także Tadeusz Piątek łączy kulturę 

informacyjną z bezpieczeństwem państwa i jego obywateli oraz uzależnia to bezpieczeństwo 

od poziomu edukacji informacyjnej  społeczeństwa13. O tę edukację od dawna zabiega Marian 

Cieślarczyk i Agnieszka Filipek wprowadzając do literatury kategorię kultury bezpieczeństwa 

wzbogaconą o elementy kultury informacyjnej i edukacji informacyjnej14. Nie bez powodu 

                                                           
10 W. Fehler, O pojęciu bezpieczeństwa informacyjnego, [w:] Bezpieczeństwo informacyjne w XXI wieku, M. 

Kubiak, S. Topolewski (red.). Wydawnictwo UP-H, Siedlce-Warszawa 2016, s. 25. 
11 M. Kisilowska, Kultura informacyjna. Wydawnictwo SBP, Warszawa 2016, s. 42.  
12 W. Babik, Bezpieczeństwo informacji wyzwaniem dla bezpieczeństwa lokalnego, [w:] Elementy teorii i praktyki 

transdyscyplinarnych badań problemów bezpieczeństwa, A. Filipek, D. Krzewniak (red.) Teoretyczne i formalne 

aspekty bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym. T. 7. Wydawnictwo UP-H, Siedlce 2018, s. 110. 
13 T. Piątek, Kultura informacyjna komponentem bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. „Dydaktyka 

Informatyki” 2019 nr 14, s. 42-54. 
14 M. Cieślarczyk, Ekologia informacji, kultura informacyjna i kultura bezpieczeństwa informacyjnego w teorii i 

praktyce, [w:] Walka informacyjna. Uwarunkowania – Incydenty - Wyzwania, H. Batorowska (red.). Uniwersytet 

Pedagogiczny, Kraków 2017, s. 144-159; A. Filipek, Rola edukacji w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa 

informacyjnego, Tamże, s. 170-180. 
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Juliusz Piwowarski dostrzega w kulturze bezpieczeństwa moc mającą siłę pokonywania 

zagrożeń i radzenia sobie przez naród z sytuacjami kryzysowymi zarówno w czasie pokoju jak 

i w czasie otwartych konfliktów. Wprowadza do literatury termin kultury bezpieczeństwa i 

mocy nadający, szczególnie pierwszemu filarowi kultury bezpieczeństwa, siłę skutkującą 

uruchomieniem potencjału społecznego koniecznego do utrzymania bezpieczeństwa lub jego 

odzyskania w razie utracenia, a w razie potrzeby podnoszenia go na wyższy poziom15. 

 Cywilizacja cyfrowa generuje wiele zagrożeń i to zarówno skierowanych przeciwko 

jakości informacji jak i użytkownikom takich nie spełniających ustalonych standardów 

komunikatów, które przybierają formę takich zjawisk, jak np.  przeciążenie informacyjne, stres 

informacyjny, nadmierne tempo rozwoju technologicznego, dominacja techniki nad kulturą. 

Zjawiska te inicjują choroby informacyjne, których przezwyciężenie lub ograniczenie siły 

oddziaływania zależne jest od poziomu świadomości informacyjnej podmiotów, ich 

kompetencji, proinfoekologicznych postaw, dojrzałości informacyjnej, umiejętności radzenia 

sobie z ryzykiem. Cywilizacja cyfrowa ułatwiła i umożliwiła na dużą skalę  włączenie 

informacji do arsenału broni wykorzystywanej we współczesnych wojnach. Obie strony 

konfliktu zabiegają w nich o zapewnienie integralności własnych zasobów informacyjnych oraz 

o prowadzenie zakłócania informacyjnego wobec strony przeciwnej. Zagrożenia te dotyczą 

bezpieczeństwa informacji, ale nie ograniczają się tylko do niego lecz także do szeroko 

rozumianego bezpieczeństwa informacyjnego obejmującego wszystkie aspekty 

funkcjonowania człowieka w jego ekosystemie informacyjnym. 

 Włodzimierz Fehler zwraca uwagę na rozpowszechnianie w literaturze polskiej 

nieuzasadnionych i niezgodnych z istniejącą rzeczywistością określeń pojęcia bezpieczeństwo 

informacyjne. Łączy błędne rozumienie tego pojęcia z ograniczeniem interpretacji wyłącznie 

do sfery ochrony informacji przed niepożądanym (przypadkowym lub świadomym) 

ujawnieniem, jej modyfikacją, zniszczeniem lub uniemożliwieniem przetwarzania. 

Koncentrowanie się w definicjach głównie na ochronie informacji niejawnych i poufnych oraz 

na kwestiach zagrożeń w cyberprzestrzeni i zagrożeniach dotyczących systemów 

teleinformatycznych nie tylko zawęża pojęcie bezpieczeństwa informacyjnego, ale jak słuszne 

zauważa Feler, wprowadza w błąd  ponieważ eliminuje tradycyjną (nie sieciową) część sfery 

                                                           
15 J. Piwowarski, Transdyscyplinarna istota kultury bezpieczeństwa narodowego. Wydawnictwo Akademii 

Pomorskiej, Słupsk 2016, s. 335. 
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informacyjnej, która równolegle funkcjonuje i nie może być pominięta w tworzeniu 

bezpieczeństwa informacyjnego16. 

Dlatego proponuje aby przez bezpieczeństwo informacyjne rozumieć proces i stan w ramach 

których zapewniana jest swoboda dostępu, gromadzenia, przetwarzania i przepływu wysokiej 

jakości informacji (osiąganej przez merytoryczną selekcję) połączone z racjonalnym, prawnym 

i zwyczajowym wyodrębnianiem kategorii podlegających ochronie bądź reglamentacji, ze 

względu na bezpieczeństwo podmiotów, których one dotyczą. Takie rozumienie pojęcia 

koreluje z listą warunków umożliwiających osiąganie i utrzymanie bezpieczeństwa 

informacyjnego zaproponowaną przez Eugeniusza i Macieja Nowaków. Należą do nich: 

 zapewnienie wysokiej jakości informacji będących w dyspozycji organów państwa; 

  niezakłócony przepływ informacji w państwie oparty o nowoczesną i sprawną 

infrastrukturę teleinformatyczną; 

 skuteczna ochrona informacji niejawnych oraz danych osobowych; 

 poszanowanie i ochronę prawa obywateli do prywatności; 

 nieskrępowany dostęp do informacji publicznych”17. 

Także Krzysztof Liderman dostrzega potrzebę szerszego spojrzenia na pojęcie bezpieczeństwa 

informacyjnego, nie ograniczając go tylko o zagadnień bezpieczeństwa informacji i tworzenia 

optymalnych procedur polityk bezpieczeństwa informacyjnego18. 

Niemniej bezpieczeństwo informacyjne jest ściśle związane z polityką bezpieczeństwa 

informacyjnego i informacji. Kontynuując swój wywód Włodzimierz Fehler stwierdza, że 

oba terminy są niesłusznie ze sobą utożsamiane, ponieważ politykę bezpieczeństwa informacji, 

ograniczającą się do zapewnienia ochrony informacji, którą posługuje się dany podmiot, należy 

traktować jako termin podrzędny w stosunku do pierwszego. Tymczasem polityka 

bezpieczeństwa informacyjnego to „celowa i zorganizowana działalność danego podmiotu 

(państwa, korporacji, organizacji, instytucji itp.) ukierunkowana na tworzenie i utrzymywanie 

w optymalnym jakościowo kształcie własnych zasobów informacyjnych i mechanizmów ich 

użytkowania połączona z efektywną ochroną przed destrukcyjnym oddziaływaniem 

podmiotów konkurencyjnych, nieprzyjaznych czy wrogich”19. Na podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa informacyjnego wpływa uprawiana przez decydentów polityka informacyjna, 

                                                           
16 W. Fehler, O pojęciu bezpieczeństwa informacyjnego, [w:] Bezpieczeństwo informacyjne w XXI wieku, M. 

Kubiak, S. Topolewski (red.). Wydawnictwo UP-H, Siedlce-Warszawa 2016, s. 24. 
17 Tamże, s.  29 (W. Fehler za: E. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011). 
18 K. Liderman, Bezpieczeństwo informacyjne. Nowe wyzwania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, 

s. 13. 
19 W. Fehler,  O pojęciu bezpieczeństwa informacyjnego, op. cit., s. 33. 
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stanowiąca o sposobie i jakości komunikacji pomiędzy poszczególnymi grupami społeczności 

lokalnych a władzami różnego szczebla. Uogólniając, polityka informacyjna decyduje o 

budowaniu społecznego bezpieczeństwa informacyjnego.  Opiera się ono na społecznym ładzie 

informacyjnym, którego brak skutkuje nowymi zagrożeniami bezpieczeństwa 

informacyjnego. Józef Oleński podkreśla, że „w warunkach globalnych technologii 

teleinformatycznych, społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o 

suwerenności, bezpieczeństwie i rozwoju kraju decyduje jego społeczne środowisko 

informacyjne, którego jakość i bezpieczeństwo są determinowane przez infrastrukturę 

informacyjną zarządzaną przez instytucje państwowe i organizacje międzynarodowe, (…) a 

warunkiem bezpieczeństwa informacyjnego jest dobre, spójne prawo regulujące zarządzanie 

informacją w środowisku i w infrastrukturalnych systemach informacyjnych oraz aktywne 

uczestnictwo systemu wymiaru sprawiedliwości w egzekwowaniu przestrzegania tego prawa 

w skali lokalnej, krajowej i globalnej”20.  Dlatego też do grupy zagrożeń informacyjnych 

Włodzimierz Fehler zalicza:  

 ograniczanie dostępu do informacji związane z: nadmierną uznaniowością i 

restrykcyjnością systemów ochrony tajemnic, słabościami systemów udostępniania 

informacji publicznych, wykluczeniem cyfrowym, hermetyzacją specjalistycznej 

terminologii (medycznej, prawniczej, ekonomicznej itp.); 

 naruszanie prywatności informacyjnej związane z rozwojem różnych prawnych i 

pozaprawnych form inwigilacji; 

 niedoskonałości systemu ochrony danych osobowych; 

 zapóźnienia we wprowadzaniu e-administracji; 

 przestępczość związana ze sferą informacyjną; 

 istnienie różnych form cenzury; 

 marginalizacja informacyjna wynikająca z niskiego poziomu edukacji oraz niskiego 

statusu ekonomiczno-społecznego, 

 walka i wojna informacyjna21. 

 Zagrożenia te w dużej mierze mają swoje źródło w toczącej się we wszystkich obszarach 

działalności człowieka walki o przewagę informacyjną. Aby walka ta nie zakończyła się 

dominacją informacyjną jednej ze stron i nie przerodziła się w dominantę, konieczne jest 

                                                           
20 J. Oleński, Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury informacyjnej w globalnej cyberprzestrzeni, [w:] 

Zarządzanie informacją, W. Babik (red.). Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, Warszawa 2019, s. 580, 

581. 
21 W. Fehler, O pojęciu bezpieczeństwa informacyjnego, op. cit., s. 36; K. Grzebiela, Pojęcie i istota 

bezpieczeństwa informacyjnego. „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje” 2018, nr 30, s. 96-97. 
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włączenie do systemu ochrony infosfery działań mających na celu kształtowanie kultury 

bezpieczeństwa informacyjnego wszystkich jej użytkowników. 

 

Nowy paradygmat kultury bezpieczeństwa informacyjnego 

 Bogdan Stefanowicz pisząc o kulturze informacyjnej jako infrastrukturze mentalnej 

społeczeństwa informacyjnego dostrzega potrzebę kształtowania świadomości na temat 

znaczenia kultury informacyjnej, rozwijania myślenia informacyjnego, budowy teoretycznych 

zrębów wiedzy o informacji oraz edukacji w zakresie informacji i kultury informacyjnej. Z tych 

czterech postulatów czyni główne imperatywy kultury informacyjnej. Myślenie informacyjne 

jako „dążenie do wiernego ujmowania za pomocą informacji otaczającej rzeczywistości i 

postrzeganie otoczenia jako układu dynamicznie kształtujących się procesów informacyjnych 

towarzyszących procesom i zjawiskom rzeczywistości materialnej”22 wymaga według badacza 

dbałości o prawdę i tylko prawdę. Tego imperatywu nie da się zrealizować w sposób 

zadawalający bez nieustannego procesu rozwijania wiedzy o informacji oraz kształtowania 

kultury informacyjnej, w tym wychowania do informacji. Imperatywy te w równym stopniu 

dotyczą także kultury bezpieczeństwa informacyjnego, z położeniem akcentu na kształtowanie 

świadomości zagrożeń informacyjnych, kultury informacyjnej podmiotu bezpieczeństwa, 

rozwijania polityk bezpieczeństwa informacyjnego, edukacji dla bezpieczeństwa 

informacyjnego (obejmującej także edukację dla bezpieczeństwa medialnego). 

 Konotacje te implikują do postrzegania w kulturze bezpieczeństwa informacyjnego 

środka uruchamiania mechanizmów obrony prze zagrożeniami generowanymi w ekosystemie 

informacyjnym człowieka. Może ona odegrać istotną rolę w zapewnieniu zrównoważonego 

rozwoju poprzez włączenie do refleksji naukowej nad bezpieczeństwem informacyjnym takich 

komponentów kultury bezpieczeństwa, jak kultura informacyjna, ekologia informacji, 

wychowanie do informacji, polityka informacyjna, a także kultura organizacyjna23. Te 

„informacyjne komponenty” kultury bezpieczeństwa wskazują na wspólne cele nauk o 

bezpieczeństwie i nauki o informacji, które związane są z zapewnieniem podmiotom 

możliwości kreatywnej aktywności, wolności rozwoju intelektualnego, tożsamości, współpracy 

w ramach kooperacji pozytywnej. Można je określić jako działania mające: 

• przeciwdziałać wykluczeniu i globalnemu podziałowi społecznemu, 

                                                           
22 B. Stefanowicz, Imperatywy kultury informacyjnej. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 863 

Studia  Informatica  nr  36, s. 98. 
23 H. Batorowska, Nowe obszary badawcze w domenie kultury bezpieczeństwa z perspektywy nauki o informacji , 

[w:] Bezpieczeństwo informacyjne i medialne w czasach nadprodukcji informacji, H. Batorowska, P. Motylińska 

(red.). Wydawnictwo SBP, Warszawa 2020, s. 60. 
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• zapewnić zrównoważony rozwój w infosferze, 

• kształtować świadomość zagrożeń w społeczeństwie, 

• budować społeczny ład, w tym ład informacyjny, 

• chronić przed manipulacją i zniekształceniami informacji, 

• zapewniać dostęp do informacji i wiedzy, 

• kształtować postawy proinfoekologiczne i obywatelskie, 

• wykorzystywać wyzwania i szanse, jakie stwarza cywilizacja cyfrowa dla rozwoju 

 wspólnego dobra ludzkości, 

• tworzyć transparentną politykę informacyjną,  

 dbać w wysoką jakość informacji i spełnianie przez nie norm jakościowych, 

 podnosić poziom świadomości informacyjnej obywateli w zakresie potrzeby 

permanentnej edukacji informacyjnej, medialnej i cyfrowej oraz wychowania do 

informacji, 

• wyrażać dezaprobatę dla uczynienia z infosfery poligonu walki informacyjnej, 

• przeciwdziałać negatywnym skutkom procesów globalizacyjnych24. 

Oznacza to, że obie nauki w sposób interdyscyplinarny podchodzą do badań związanych z 

szeroko rozumianym bezpieczeństwem informacyjnym25. Dlatego wprowadzenie do badań nad 

kulturą bezpieczeństwa informacyjnego nowego paradygmatu związanego z ekologią 

informacji i kulturą informacyjną, silnie oddziałującymi na bezpieczeństwo ekosystemu 

informacyjnego współczesnego człowieka, pozwala na humanistyczne a nie tylko 

technologiczne spojrzenie na problemy bezpieczeństwa informacyjnego i bezpieczeństwa 

informacji. Przyjęcie nowego paradygmatu pozwala uznać kulturę bezpieczeństwa 

informacyjnego jako ważny konstrukt  bezpieczeństwa narodowego wzmacniający kulturę  

zrównoważonego rozwoju człowieka na rzecz ochrony ekosystemu informacyjnego. 

 

 

 

                                                           
24 H. Batorowska, The informatological context of safety culture. „Przegląd Biblioteczny” (The Library Review 

Founded in 1927.  Special Issue) 2019, s. 37. 
25 H. Batorowska, Obszary kultury bezpieczeństwa informacyjnego i jej badanie. „Kultura Bezpieczeństwa”  2018, 

nr 10, s. 13-33; B. Sosińska-Kalata, Obszary badań współczesnej informatologii (nauki o informacji). 
„Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne” 2013,  nr 2, s. 9-41.  
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rzeczy i robotyki (wybrane zagadnienia) 

 
Transfer of scientific knowledge. Context of Artificial Intelligence, Internet of Things and 

Robotics (selected issues) 

 

Abstrakt  

W artykule zwrócono uwagę na  znaczenie współpracy i transferu wiedzy między instytucjami 

badawczymi, przemysłem, biznesem w proocesie tworzenia innowacji, w tym rolę 

uniwersytetów w gospodarce opartej na wiedzy. Na podstawie przeglądu dokumentów  Unii 

Europejskiej (m.in. aktów prawnych, opinii, sprawozdań) zarysowano wybrane zagadnienia 

dotyczące informacji i wiedzy naukowej w przestrzeni UE, tworzenia ekosystemu badań i 

innowacji, skutecznego transferu wiedzy oraz europejskich inicjatyw w zakresie sztucznej 

inteligencji i robotyki, w tym przetwarzania w chmurze dla otwartej nauki.  

 

Słowa kluczowe: badania naukowe, informacja naukowa, innowacje, sztuczna inteligencja, 

transfer wiedzy naukowej, Unia Europejska 

 

 

Abstract 

The article highlights the importance of cooperation and knowledge transfer between research 

institutions, industry and business in the process of creating innovation, including the role of 

universities in the knowledge-based economy. On the basis of a review of European Union 

documents (e.g. legal acts, opinions, reports), selected issues related to information and 

scientific knowledge in the EU space, creation of the research and innovation ecosystem, 

effective knowledge transfer and European initiatives in the field of artificial intelligence and 

robotics were outlined, including the European Open Science Cloud. 

 

Keywords: artificial intelligence, European Union, innovation, scientific information, 

scientific research, transfer of scientific knowledge 

 

 

Wprowadzenie 

Rozważania wokół transferu wiedzy naukowej przywołują historyczne uwarunkowania 

rozwoju wiedzy w interdyscyplinarnym dyskursie. Brytyjski historyk Peter Burke (Burke 2016) 

opisuje społeczną historię wiedzy w nowożytnej Europie, zainspirowany myślami i teoriami 

m.in. Karla Mannheima, uważanego za pioniera socjologii wiedzy, Thomasa Kuhna czy 

Michela Foucaulta. Podkreśla złożoność procesu wyposażania społeczeństwa w wiedzę, skupia 

uwagę na praktykach wiedzy – procesach gromadzenia, analizowania, rozpowszechniania i 

stosowania wiedz („Dzisiaj […] powinno być oczywiste, że „wiedze” w liczbie mnogiej 
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występują w każdej kulturze […]. Do sposobów rozróżniania wiedz należy odwołanie się do 

ich funkcji czy zastosowań.”) (Burke 2016, s. 25-26). Rozważa kwestie wiedzy w biznesie i 

przemyśle, w tym problemy komercyjnego finansowania badań i prawo własności do wiedzy – 

„w ostatnim pokoleniu w biznesie nastąpił zwrot od wiedzy w zarządzaniu do zarządzania 

wiedzą. Dawna wizja naukowego zarządzania opierała się na zaufaniu do osądów menadżerów, 

podczas gdy nowe podejście kładzie większy nacisk na zespół. To nowe podejście do wiedzy 

widać w dyskusjach o innowacjach, podejmowaniu decyzji i konkurencyjności, a ogólniej w 

ekonomii w epoce gospodarki wiedzy” (Burke 2016, s. 397). Technologizacja wiedzy po II 

wojnie światowej przyśpieszyła innowacje, a zarządzanie wiedzą, zwłaszcza w organizacjach 

biznesowych stało się koniecznością. Peter Burke zauważa, że „instytucje wiedzy jak 

uniwersytety  wykazują większe zainteresowanie zarządzaniem […] walcząc o zachowanie 

pozycji w świecie coraz silniejszej konkurencji,  konkurują nie tylko ze sobą nawzajem, ale 

także z instytutami badawczymi jak think tanki i laboratoria przemysłowe.” (Burke 2016, s. 

583)  

Postępująca globalizacja wiedzy, wzrost znaczenia współpracy międzynarodowej w 

nauce, demokratyzacja wiedzy przejawiająca się w coraz większej dostępności do informacji i 

wiedzy, potwierdzają, że przełom XX i XXI w. „otworzył” społeczeństwo wiedzy, „historycy 

przyszłości z powodzeniem będą mogli nazywać okres około 2000 roku <epoką informacji>”. 

(Burke 2016, s. 11) 

 

Informacja i wiedza naukowa w przestrzeni Unii Europejskiej 

Wzmocnienie potencjału Unii Europejskiej w obszarze badań, rozwoju i innowacji, w tym  

pogłębianie rozwoju społeczeństwa wiedzy w kontekście zrównoważonego rozwoju opartego 

na harmonijnym wzroście gospodarczym, wymaga pogłębienia przepływu wiedzy w procesie 

badań naukowych, jej rozpowszechniania w procesie edukacji oraz jej pełnego wdrożenia 

poprzez mechanizmy transferu wiedzy. Dziedzina badań i rozwoju technologicznego, w tym 

europejska przestrzeń badawcza  została wyraźnie zapisana w  Traktacie o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (art. 179-190):  

„1.   Unia ma na celu wzmacnianie swojej bazy naukowej i technologicznej przez utworzenie 

europejskiej przestrzeni badawczej, w której naukowcy, wiedza naukowa i technologie 

podlegają swobodnej wymianie, oraz sprzyjanie rozwojowi swojej konkurencyjności, także 

w przemyśle, a także promowanie działalności badawczej uznanej za niezbędną na mocy 

innych rozdziałów Traktatów.” (TFUE art.179 ust. 1) 
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Rozwój polityki UE w odniesieniu do informacji naukowej został zapoczątkowany 

opublikowaniem komunikatu Komisji Europejskiej w 2007 r., w którym podkreślono znaczenie 

dostępu do informacji naukowej, jej rozpowszechniania i konserwacji w procesie kształtowania 

konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Zwrócono uwagę na tworzenie jednolitego 

obszaru informacji naukowej w celu rozwoju ruchu otwartego dostępu, wykorzystanie nowych 

technologii informatycznych i komunikacyjnych, oferujących innowacyjne metody eksploracji 

ogromnych ilości danych eksperymentalnych i obserwacyjnych w procesie badań naukowych, 

a także wydobywanie znaczenia z takich danych przechowywanych w cyfrowych repozytoriach 

w połączeniu z innymi źródłami informacji naukowej, z uwzględnieniem kwestii  

organizacyjnych, prawnych, technicznych oraz finansowych. 

Przyjęta w 2006 r. przez Komisję Europejską strategia innowacyjna dla UE, podkreślała 

znaczenie poprawy transferu wiedzy między publicznymi instytucjami badawczymi a osobami 

trzecimi, w tym organizacjami przemysłowymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, 

traktując transfer wiedzy – w ramach „mapy drogowej dla bardziej innowacyjnej Europy” 

(roadmap for a more innovative Europe) - jako jedno z dziesięciu głównych działań, promując 

ponadnarodowy wymiar transferu wiedzy. Zakres pojęcia transfer wiedzy obejmuje „procesy 

niezbędne do pozyskiwania, gromadzenia i transferu wiedzy jawnej i niejawnej, w tym 

umiejętności i kompetencji” (Komunikat 2007, s. 2). To działalność  komercyjna i 

niekomercyjna, np. współpraca w dziedzinie badań, doradztwo, udzielanie licencji, tworzenie 

firm typu spin-off, mobilność naukowców, publikacje.  

Istotnym problemem Unii Europejskiej jest ciągle występujący deficyt innowacyjności 

– „nie wynika to z braku pomysłów czy przedsiębiorstw typu start-up. Problemem jest raczej 

brak przedsiębiorstw typu scale-up i dyfuzji – innowacyjne rozwiązania nie zawsze przekładają 

się na nowe możliwości rynkowe i szanse rozwoju.” (Komunikat 2018, s. 3). Mniej 

wynalazków i patentów w europejskich instytucjach badawczych (m.in. uniwersytetach, 

szkołach wyższych, uczelniach technicznych) stanowi także w znacznym stopniu 

konsekwencję mniej systematycznego i profesjonalnego zarządzania wiedzą i własnością 

intelektualną na uniwersytetach europejskich. Europa dysponuje dużym potencjałem 

naukowym, technologicznym, inżynieryjnym, jak również przemysłowym, co zabezpiecza 

przewagę konkurencyjną w tych obszarach i umożliwia kreowanie własnego modelu innowacji 

– „powinna optymalnie wykorzystać swoją opartą na współpracy kulturę, która pomaga 

wspierać innowacyjność w całej Unii. […] zadbać o to, aby wysoki poziom europejskiej 

ochrony danych i prywatności obywateli […] stał się źródłem przewagi konkurencyjnej w 
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zakresie nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja czy duże zbiory danych.” 

(Komunikat Komisji 2018, s. 3).   

Dane opublikowane w European Innovation Scoreboard 2020 (Rys. 1) pokazują, że 

innowacyjność UE  wciąż wzrasta, przewyższając Stany Zjednoczone, wciąż jednak pozostając 

za gronem światowych liderów innowacji, takich jak Korea Południowa, Kanada, Australia i 

Japonia. Dlatego, szczególnie dzisiaj, ważna jest skuteczniejsza koordynacja polityk UE w 

zakresie badań naukowych i innowacji, aby wzmocnić ich globalną konkurencyjność i 

kluczową rolę, jaką innowacje odgrywają w przezwyciężaniu pandemii koronawirusa. 

Mariya Gabriel, komisarz ds. Innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży, stwierdziła: „UE 

jest liderem w zakresie wyjścia z kryzysu związanego z koronawirusem, intensyfikując swoje 

wsparcie dla wysiłków badawczych i łącząc różne podmioty ekosystemów innowacji, zarówno 

ze strony społeczeństwa i sektor prywatny, który może przekształcić nowe pomysły w 

rzeczywistość i poprawić życie obywateli. Post-covid UE będzie silniejsza i bardziej 

zjednoczona niż kiedykolwiek wcześniej, wykorzystując swoją kreatywność i 

innowacyjność”.(European Innovation 2020) 

 

Rys. 1. Innowacyjność UE na tle światowych konkurentów 

 

 

 

Źródło: European Commission. European Innovation Scoreboard 2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_1150 

 

Najnowsze wyniki  w odniesieniu do poziomu innowacji w krajach UE, w tym działań 

innowacyjnych w przedsiębiorstwach, inwestycji w badania i innowacje oraz zasobów ludzkich 

i zatrudnienia, wskazują cztery grupy innowatorów (rys. 2): 
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 Liderzy innowacji (Innovation Leaders) - Dania, Finlandia, Luksemburg, Holandia i 

Szwecja; państwa te  osiągają wyniki znacznie powyżej średniej UE; 

 Silni innowatorzy (Strong innovators)- Austria, Belgia, Estonia, Francji, Niemiec, 

Irlandii i Portugalii; wyniki w zakresie innowacyjności są powyżej lub blisko średniej 

UE; 

 Umiarkowani innowatorzy (Moderate innovators) - Chorwacja, Cypr, Czechy, 

Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Hiszpania 

wykazują wyniki w zakresie innowacji poniżej średniej UE; 

 Skromni innowatorzy (Modest innovators) - wyniki w zakresie innowacji w Bułgarii 

i Rumunii są poniżej 50% średniej UE. 

 

Rys. 2. Systemy innowacji państw członkowskich UE w 2012 i 2018 

 

 

Źródło: European Commission. European Innovation Scoreboard 2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_1150 

 

Poprawa współpracy i transferu wiedzy między ośrodkami badawczymi, przemysłem i 

sektorem MŚP ma kluczowe znaczenie  w procesie opracowywania innowacyjnych produktów, 

procesów i usług na podstawie wyników badań naukowych. Z tym wiąże się konieczność 

systematycznego informowania pracowników  sfery przemysłowej o zasobach wiedzy 

naukowej i technologicznej dostępnych w uniwersytetach i instytucjach badawczych. Ponadto, 

dla rozwoju innowacyjności jest niezbędne usunięcie barier w odniesieniu do współpracy w 

zakresie transferu wiedzy, np. w europejskich instytucjach badawczych występują bariery 
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„hamujące” skuteczny transfer, m.in. bariery kulturowe między społecznościami 

przedsiębiorców a społecznościami naukowców, bariery prawne, także fragmentacja rynków 

wiedzy i technologii (Reports 2016).  

Z badań dotyczących najlepszych praktyk oraz barier w zakresie współpracy pomiędzy 

ośrodkami naukowymi i przedsiębiorstwami w Polsce  wynika, że  kluczową barierą jest 

niewystarczający przepływ informacji pomiędzy oboma środowiskami, „jej usunięcie jest 

możliwe poprzez utworzenie sieci dedykowanych organizacji otoczenia biznesu, które 

usprawnią komunikację z ośrodkami naukowymi.” (Najlepsze praktyki 2008, s.8). Środowisko 

naukowe wskazuje także na kolejne bariery osłabiające współpracę, np. brak zainteresowania 

współpracą ze strony przedsiębiorstw, także brak odpowiedniego systemu zachęt ze strony 

państwa.   

Doświadczenia międzynarodowe w odniesieniu do najlepszych rozwiązań w zakresie 

komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym zarządzania własnością intelektualną oraz 

wsparcia współpracy obu środowisk , m.in. badania prowadzone w USA, Wielkiej Brytanii oraz 

Australii,  prowadzą do wniosku, że „nie istnieje jeden najlepszy model polityki wspierania 

procesu współpracy nauki i biznesu czy też zarządzania własnością intelektualną.” (Najlepsze 

praktyki 2008, s.8). Wpływają na to uwarunkowania lokalne, najczęściej czynniki kulturowe 

oraz historyczne. Jednakże, na podstawie danych uzyskanych w badaniach międzynarodowych 

można wskazać czynniki kształtujące efektywną współpracę pomiędzy środowiskiem nauki 

oraz biznesu, mianowicie: 

 „Otoczenie regulacyjne wspierające współpracę środowisk nauki i biznesu 

 Jasna kwestia ochrony i kontroli nad własnością intelektualną 

 Zdywersyfikowane formy zachęt dla uniwersytetów oraz pracowników naukowych, 

które wspierają proces komercjalizacji wyników badań naukowych 

 Efektywny mechanizm finansowania komercjalizacji wyników badań naukowych  

 Odpowiednia struktura organizacyjna procesu komercjalizacji wyników badań 

naukowych.” (Najlepsze praktyki 2008, s.10) 

Podejście Unii Europejskiej zwraca uwagę na konieczność inicjowania znaczących 

inwestycji w badania naukowe i  technologiczne, związanych z głównymi wyzwaniami 

społecznymi i gospodarczymi (np. bezpieczeństwo, zmiany klimatyczne), formowania 

otoczenia biznesowego bardziej sprzyjającego innowacyjności i otwartego na podejmowanie 

ryzyka. W tym kontekście, szczególne znaczenie przypisuje się „umiejętności efektywnego 

łącznego wykorzystania prywatnego kapitału i inwestycji publicznych. […] umiejętności 
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doprowadzenia do tego, aby europejskie uczelnie były bardziej nastawione na 

przedsiębiorczość.” (Komunikat Komisji 2018, s. 4).  

Dyskusja dotycząca roli uniwersytetów europejskich w gospodarce opartej na wiedzy, 

stawiająca pytania o nowe wyzwania stojące przed uniwersytetami w obszarze  edukacji i badań 

naukowych, rozwoju efektywnej współpracy z instytucjami przemysłowymi i biznesowymi 

rozpoczęła się w szerszej perspektywie w kontekście założonych celów Strategii Lizbońskiej 

(Communication 2003, p. 7-8).  Podkreślono rolę szkolnictwa wyższego w tworzeniu i 

rozpowszechnianiu wiedzy, zwracając uwagę na konieczność zwiększenia jego potencjału i 

jakości w realizacji badań naukowych,  aby poprawić efektywność powiązań z sektorem 

przemysłowym i biznesowym.  

To właśnie uniwersytety powinny stymulować gospodarkę opartą na wiedzy. 

Dynamiczny rozwój gałęzi przemysłu i usług wymagających specjalistycznej wiedzy wymaga 

integracji trójkąta wiedzy łączącego szkolnictwo wyższe, badania naukowe i innowacje. 

Znalazło to odzwierciedlenie w kolejnych dokumentach Komisji Europejskiej (Komunikat 

2005; Komunikat 2006/208). Skuteczne zaangażowanie uniwersytetów w proces dzielenia się 

wiedzą i innowacyjnością ze społeczeństwem, z instytucjami przemysłowymi i biznesowymi 

wymaga określonych działań projakościowych, w tym unowocześnienia standardów w zakresie 

kształcenia i badań z uwzględnieniem interdyscyplinarności, wykorzystania potencjału 

technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), także profesjonalnego zarządzania 

informacją i wiedzą. Rozwój innowacyjnej Unii Europejskiej wymaga szerokiego uczestnictwa 

przedstawicieli świata biznesu, sektora przemysłowego, konsumentów czyli szerokiego 

partnerstwa na rzecz innowacji, co doprowadzi do „pozytywnego sprzężenia zwrotnego, […] 

zarówno nowe pomysły, jak i zapotrzebowanie na nowe rozwiązania będą siłą napędową 

innowacji. Innowacja zależy od silnego popytu na nowe i innowacyjne produkty oraz usługi ze 

strony klientów i obywateli.” ( Komunikat 2006/502, s. 4) Z tym wiążą się także nowoczesne i 

skuteczne regulacje prawne w odniesieniu do ochrony własności intelektualnej, zarówno na 

poziomie UE, jak i poszczególnych państw członkowskich.  

Wzmocnienie potencjału innowacyjnego UE wymaga tworzenia i rozwoju infrastruktur 

badawczych, dzięki którym powstają silne środowiska naukowo-badawcze skupiające 

naukowców, studentów z uniwersytetów, instytucje badawcze oraz różne branże przemysłu i 

biznesu. Procesy innowacyjne, różnorodnie definiowane w piśmiennictwie, m.in. jako „proces 

opracowania, stosowania, rozwijania twórczej idei oraz kierowania jej dojrzewaniem i 

upadkiem” (Griffin 2007, s. 425), są przedstawiane w postaci określonych modeli 

ewoluujących na przestrzeni dekad, począwszy od prostych modeli liniowych w latach 50. XX 
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w. „pchanych przez technologię” (technology push) i „ciągniętych przez rynek” (market-pull) 

(Reformat 2018, s. 479), poprzez rozwijane w latach 80. modele interaktywne oraz modele z 

lat 90., m.in model otwartej innowacji (open innovation) opierający się na szerokiej współpracy 

przedsiębiorstwa z  otoczeniem, model innowacji napędzanej przez użytkownika (user-driven 

innovation) odwołujący się do rozumienia rzeczywistych potrzeb użytkowników i ich wiedzy  

w procesie tworzenia nowych produktów, procesów czy usług (Jasiński 2014, s. 17-18). W 

najnowszych modelach uwzględnia się szczególną rolę wiedzy w procesach innowacyjnych, 

czego przykładem jest model spiralny (model of innovation spiral process), obejmujący trzy 

sub-procesy: tworzenie wiedzy, wprowadzanie innowacji i uczenie się (Merx-Chermin, Nijhof, 

2005; Jasiński 2014, s. 17) czy najnowsza wersja modelu potrójnej helisy (Triple Helix, rys. 3). 

Henry’ego Etzkowitza i Loeta Leydesdorffa (Etzkowitz, Leydesdorff, 2000), pierwotna 

koncepcja uwzględniała szeroki zakres  relacji między sferą nauki, biznesu i administracji, 

ewoluując w kierunku „koncepcji trzech odpowiadających im przestrzeni (Ranga, Etzkowitz, 

2013), mianowicie: wiedzy (domena sektora nauki / B+R), innowacji (domena sektora 

przemysłu / biznesu) i konsensusu (domena rządu i  samorządów). Metafora „potrójnej helisy” 

„nawiązuje bezpośrednio do zmieniającej się roli sektora nauki w rozwoju i wynikających z 

tego nowych interakcji z zewnętrznym otoczeniem (sektorem biznesowym i administracją) i 

tworzy ramy opisu powiązanych z tym zjawisk” (Olechnicka, Płosza 2010, s. 5). 

 

 

Rys. 3. Model potrójnej helisy relacji uniwersytet – przemysł – rząd 

 

 

 

Źródło: (Etzkowitz, Leydesdorff, 2000, p. 111). 
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Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 2007 r. (Rezolucja 2007) podkreślała znaczenie 

wykorzystywania przez państwa członkowskie funduszy unijnych do tworzenia nowych i 

wzmocnienia już istniejących infrastruktur dla rozwoju innowacji, w formie ośrodków 

innowacji, inkubatorów technologii i ośrodków badawczo-rozwojowych w regionach o dużym 

potencjale innowacyjności i wiedzy.   

W Strategii Europa 2020 (Komunikat 2010) zarysowano wizję społecznej gospodarki 

rynkowej dla Europy XXI w., wskazując na trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety – 

rozwój inteligentny czyli rozwój gospodarki oparty na wiedzy i innowacji, rozwój 

zrównoważony oraz rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Komisja Europejska 

przedstawiła także siedem projektów przewodnich, wspierających wymienione priorytety, 

m.in. „Unia innowacji”, „Europejska agenda cyfrowa” czy „Polityka przemysłowa w erze 

globalizacji”. Inteligentny rozwój wiąże się ze zwiększeniem roli wiedzy i innowacji jako 

motorów przyszłego rozwoju. Jest zatem oczywiste, że inteligentny rozwój uwarunkowany jest  

podniesieniem jakości edukacji, poprawą efektów działalności badawczej i innowacyjnej, 

wspieraniem transferu innowacji i wiedzy w przestrzeni Unii Europejskiej wraz z skutecznym  

wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wspomniany wcześniej 

projekt „Unia innowacji” zakładał „wykorzystywanie działalności badawczo-rozwojowej i 

innowacyjnej do rozwiązywania takich problemów jak zmiany klimatu, efektywność 

energetyczna i pod względem zasobów, zdrowie oraz zmiany demograficzne.” (Komunikat 

Komisji 2010, s. 14) Podkreślono w nim m.in. konieczność wzmacniania każdego elementu 

procesu innowacji, a także wspierania partnerstwa w obszarze wiedzy i umacniania powiązań 

między światem nauki i biznesu, badań i innowacji. (Komunikat Komisji 2010, s. 15) 

Na poziomie krajowym poszczególne państwa członkowskie wprowadziły – w różnym 

stopniu- zmiany w odniesieniu do systemów prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej 

i innowacyjnej, w kierunku rozwijania doskonałości i inteligentnej specjalizacji, podejmując 

różnorodne przedsięwzięcia służące promowaniu i rozwijaniu współpracy między uczelniami, 

społecznością badawczą i biznesem.  

  

Europejski Ekosystem Badań Naukowych i Innowacji 

Badania naukowe i innowacje są kluczowym elementem w systemie inteligentnego i trwałego 

wzrostu gospodarczego. Nowa wiedza stymuluje rozwój innowacyjności i konkurencyjności 

organizacji. Wiedza jest traktowana jako jedno z najważniejszych narzędzi budowy przewagi 

konkurencyjnej organizacji, ujmowana jest w szerszym znaczeniu jako przewaga wynikająca z 
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„uznania za wiedzę wszelkiej użytecznej informacji […], którą firma posiada na zasadzie 

wyłączności lub ograniczonej dostępności i jest w stanie ją wykorzystać w celu osiągnięcia lub 

umocnienia przewagi konkurencyjnej”, w węższym – przewaga jest oparta o „unikalną wiedzę 

naukową i techniczną, którą przedsiębiorstwo się posługuje, ale samo jej nie stworzyło.” 

(Makulska 2012, s. 175) W konkluzjach Rady ds. Konkurencyjności (Competitiveness Council 

- COMPET) stwierdzono konieczność zwiększenia oddziaływania europejskich badań i 

innowacji, podkreślając, że mają one „zasadnicze znaczenie dla  zapewnienia długotrwałego 

zrównoważonego wzrostu gospodarczego, konkurencyjności przemysłu, włączenia 

społecznego i rozwiązywania ważnych problemów społecznych […]” (Konkluzje Rady 2017, 

s. 4) W związku z tym państwa członkowskie wraz z sektorem prywatnym powinny zwiększać 

inwestycje w badania i innowacje, zmierzając wspólnie do osiągnięcia poziomu 3% PKB 

rocznie. Z tym wiążą się działania w kierunku tworzenia środowiska sprzyjającego B+R, 

integrującego różne lokalne, jak i regionalne ekosystemy badań naukowych i innowacji. Są to 

złożone ekosystemy obejmujące „solidną bazę naukową sektora publicznego […], duże 

zaangażowanie przedsiębiorstw w działania w zakresie innowacji, płynny i obfity przepływ 

wiedzy między podmiotami z sektora badań naukowych i innowacji oraz dobre warunki 

ramowe, które pozwolą rozkwitać innowacjom biznesowym.” (Europejski semestr 2017, s. 1) 

Tworzenie sprawniejszego transferu wiedzy, wzmacnianie powiązań między nauką a 

biznesem wymaga zwiększenia inwestycji publicznych i prywatnych w B+R. W 2019 r. 

państwa członkowskie UE wydały na ten cel ponad 306 mld euro. Intensywność B+R czyli 

wydatki jako procent PKB wynosiła 2,19% w 20019, dla porównania  dziesięć lat wcześniej, w 

2009 r. była na poziomie 1,97% (Eurostat R&D intensity…2019 data). W odniesieniu do skali 

globalnej intensywność B+R w UE nadal daleka jest od poziomu kluczowych graczy 

gospodarczych, Korei Południowej (4,52% w 2018), Japonii (3,28% w 2018), Stanów 

Zjednoczonych (2,82% w 2018). Spośród krajów UE najwyższą intensywność B+R, powyżej 

3%, osiągnęły Szwecja (3,39%), Austria (3,19%) i Niemcy (3,17%), natomiast intensywność 

bliską 3% PKB – Dania (2,96%), Belgia (2,89%) i Finlandia (2,79%). Polska (1,32%) znalazła 

się w grupie dziesięciu państw, w których odnotowano intensywność badań naukowych i 

rozwoju powyżej 1% PKB. 

Komisja Europejska w propozycji wieloletnich ram finansowych 2021-2027 wyraźnie 

potwierdziła, że badania naukowe i innowacje muszą stanowić podstawowy priorytet UE. To 

znalazło odzwierciedlenie w założeniach finansowych programu „Horyzont Europa”. 

Niezbędne jest zwiększenie poziomu inwestycji sektora prywatnego w badania naukowe i 

innowacje, a to wymaga nowoczesnego środowiska dla sektora biznesowego z prostymi, 
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przejrzystymi i skutecznymi regulacjami prawnymi. (Komunikat Komisji 2018/306) Zarówno 

strategia dotycząca polityki przemysłowej UE, w której podkreślono znaczenie transformacji 

cyfrowej dla przyszłości przemysłu UE – „postępy w technologiach takich jak, duże zbiory 

danych, sztuczna inteligencja i robotyka, internet rzeczy i wysokowydajne technologie 

obliczeniowe mają wpływ na sam charakter pracy i społeczeństwo jako całość.” (Komunikat 

2017/497, s. 9) - jak również inicjatywy w odniesieniu do sztucznej inteligencji, obliczeń 

wielkiej skali i gospodarki opartej na danych, będą wspierać w znaczącym stopniu innowacje. 

W szczególności chodzi o tworzenie innowacji przełomowych prowadzących do powstania 

całkowicie nowych produktów, usług lub procesów, bądź polepszenia jakości istniejących oraz 

tworzenie innowacji radykalnych, sprawiających, że istniejące rozwiązania lub branża mogą 

stać się przestarzałe, np. smartfony czy serwisy online z muzyką i strumieniową transmisją 

wideo (Komunikat Komisji 2018/306, s. 12). Przykładem mogą być projekty flagowe UE – 

„Graphene”, „Human Brain” czy „Quantum” oparte na technologii i badaniach 

multidyscyplinarnych. Projekt „Graphene” finansowany przez Komisję Europejską, wdrożony 

w 2013 r. w ramach programu ”Horyzont 2020”, ma na celu przeniesienie innowacji 

grafenowych (grafen to materiał węglowy wykazujący wyjątkowe właściwości, cienki, mocny, 

elastyczny, przewodzący, przezroczysty, co pozwala na szerokie spektrum zastosowań) z 

laboratoriów do zastosowań praktycznych. Projekt ten łączy około 170 akademickich i 

przemysłowych grup badawczych z ponad 20 krajów, z Polski uczestniczy Łukasiewicz – 

Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki. Strukturę projektu przedstawia rys. 4. 

 

Rys. 4. Struktura projektu „Graphene” i zarządzanie 

 

 

Źródło: https://graphene-flagship.eu/collaboration/our-story/how-we-work/  
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W ramach projektu „Graphene” transferem technologii zajmują się tzw. „business 

developers”, posiadający bogate doświadczenie w transferze wiedzy i technologii, także w 

zakresie zarządzania projektami, łączącymi środowisko akademickie i przemysł z rozwojem 

biznesu, rozwojem produktów i transferem technologii. Tworzą sieć łączącą badania z 

przemysłem, ich zadania obejmują zarówno, wyszukiwanie odbiorców technologii, jak i 

organizowanie warsztatów. Każdy „business developer” odpowiada za obsługę określonego 

obszaru zastosowań grafenu, np. za zastosowania biomedyczne, energetyczne czy 

elektroniczne.  

Także najnowszy projekt „Quantum”, rozpoczęty w 2018 r. łączy instytucje badawcze, 

środowisko akademickie, przemysł, przedsiębiorstwa wokół  technologii kwantowej. Specjalna 

grupa robocza ds. Innowacji (Innovation Working Group) odpowiada za zaangażowanie 

przedstawicieli środowisk akademickich i przemysłu, jak również skuteczny transfer informacji 

i wiedzy w zakresie technologii kwantowej, proponując różne instrumenty, np. współpracę z 

istniejącymi stowarzyszeniami branżowymi lub zawodowymi, warsztaty, wykorzystywanie 

europejskich platform technologicznych czy także powiązanie potencjalnych twórców start-

upów z inkubatorami przedsiębiorczości, ośrodkami innowacji czy kapitałem wysokiego 

ryzyka (Quantum Technology). 

Jak wcześniej zauważono, wzrost poziomu innowacyjności UE wiąże się z tworzeniem 

regionalnych ekosystemów innowacji wspierających MŚP w zakresie dostępu do infrastruktury 

i wiedzy umożliwiającej eksperymenty z nowymi technologiami. Z tym łączy się podejście 

oparte na inteligentnej specjalizacji, którego celem jest „otwarcie” potencjału regionów UE w 

zakresie wiedzy i zdolności innowacyjnych. Wpływa na to wiele czynników, np. kultura 

biznesowa, umiejętności pracowników, instytucje edukacyjne, oferta usług wspierających 

innowacje, mechanizmy transferu technologii, infrastruktura badawcza, ICT czy inkubatory 

przedsiębiorczości. Strategia inteligentnej specjalizacji – według Komisji Europejskiej -  „musi 

wykorzystywać różnorodność regionalną, stymulować współpracę wykraczająca poza granice 

regionów i krajów oraz otwierać nowe możliwości w drodze unikania fragmentacji i 

zapewnienia swobodniejszych przepływów wiedzy w UE.” (Komunikat 2010/553, s. 8) W tym 

celu regiony mogą wykorzystywać np. klastry innowacyjne, rozwijać przyjazne innowacjom 

środowiska biznesowe, jak również infrastruktury badawcze i e-infrastruktury obejmujące sieci 

komputerowe wraz z usługami, zasoby obliczeniowe i zasoby informacyjne. Kluczowe są 

działania w kierunku kształtowania odpowiedniej kultury innowacyjnej czyli upowszechniania 

postaw przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności wraz z efektywnym 
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wykorzystaniem praw własności intelektualnej, informacji patentowej oraz informacji 

naukowej. 

 

Skuteczny transfer wiedzy 

W ramach Komisji Europejskiej działa Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Centre – 

JRC) jako Dyrekcja Generalna o strukturze rozproszonej, stanowiące służbę naukową, której 

zadaniem jest wspieranie polityki UE poprzez tworzenie wiedzy, właściwe zarządzanie nauką 

i wiedzą, opracowywanie innowacyjnych narzędzi, rozwiązywanie problemów. Ponadto, JRC 

współpracuje z tysiącami organizacji z całego świata, udostępniając własne laboratoria 

specjalistyczne i unikalne ośrodki badawcze zlokalizowane w Brukseli, Geel, Isprze, Karlsruhe, 

Petten i Sewilli. Dla przykładu, ośrodek JRC w Geel (Belgia) integruje wiedzę 

interdyscyplinarną z zakresu biotechnologii, bezpieczeństwa żywności, opieki zdrowotnej i 

nanotechnologii, bezpieczeństwa jądrowego i ochrony. Opracowuje nowe metody i narzędzia 

pomiarowe, promuje normalizację i harmonizację w UE w celu rozwoju innowacji oraz 

ochrony konsumentów i obywateli. Z kolei, ośrodek JRC wesprze (Włochy) utworzony w 1960 

roku jako ośrodek badań jądrowych dysponuje nowoczesnymi laboratoriami i unikalną 

infrastrukturą badawczą, realizując badania jądrowe i niejądrowe (bezpieczeństwo, 

zrównoważone zasoby i transport, rozwój i innowacje i inne). Podobnie, JRC w Karlsruhe 

(Niemcy) jest kluczowym ośrodkiem w zakresie badań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony, 

realizując program badawczo-szkoleniowy Euratom. Wspólnotowe centra badawcze prowadzą 

biura techniczno-ekonomiczne w celu zarządzania informacją i wiedzą z uwzględnieniem 

platform inteligentnej specjalizacji. 

Realizacja najnowszego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji 

„Horyzont Europa” na lata 2021-2027 ma służyć wsparciu tworzenia i rozpowszechniania 

najwyższej jakości wiedzy i technologii, wzmocnieniu oddziaływania badań naukowych i 

innowacji na politykę UE („wspomóc absorpcję innowacyjnych rozwiązań na przemysł i 

społeczeństwo”) (Wniosek Rozporządzenie 2018/435, s. 19). Architektura programu 

„Horyzont Europa” opiera się na trzech, wzajemnie wspierających się filarach tj. doskonała 

baza naukowa, globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa oraz 

innowacyjna Europa (rys. 5). To właśnie w ramach filaru III przewidziano działalność 

wspierającą wszelkie formy innowacji, w tym innowacji nietechnologicznych, przede 

wszystkim w MŚP, m.in. typu start-up, ułatwiające rozwój technologiczny, demonstracje i 

transfer wiedzy oraz wzmacniające wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, jak czytamy w 
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programie szczegółowym, „poszukiwanie sposobów na przyspieszenie transferu wiedzy oraz 

nowych pomysłów, produktów i procesów to fundament celów programu „Horyzont Europa” i 

warunków jego realizacji” (Rezolucja 2019/17.04, s. 135). 

 

Rys. 5. Struktura programu Horyzont Europa  

 

 Źródło: (Horyzont Europa) 

 

Transfer technologii i komercjalizacja wiedzy jest złożonym, wieloetapowym, czaso- i 

kosztochłonnym procesem obciążonym dużym ryzykiem niepowodzenia. Dlatego też, 

realizacja zadań związanych z transferem wiedzy i technologii w obszarze nauki i gospodarki 

wymaga specjalistycznych i zróżnicowanych kwalifikacji i kompetencji, jak również 

wyspecjalizowanych instytucji transferu technologii (ośrodków innowacji, biur transferu 

wiedzy), określanymi różnymi nazwami, m.in. jako centra transferu technologii, inkubatory 

technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne (w tym, 

naukowo-technologiczne czy przemysłowo-technologiczne) itd. Tego rodzaju instytucje 

funkcjonują w wielu europejskich instytucjach naukowo-badawczych, przede wszystkim w 

szkołach wyższych, oferując i promując dorobek uczelni i jej pracowników naukowych, 

współpracę z gospodarką poprzez organizowanie spotkań z przedsiębiorstwami w zakresie 

wdrażania nowych technologii, realizacji wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych. 

Uczelniane centra transferu technologii stanowią ważny element polityki szkół wyższych w 



57 
 

zakresie kreowania i realizacji działań proinnowacyjnych. Ich skuteczność jest uwarunkowana 

w dużym stopniu przygotowaniem, umiejętnościami, kompetencjami zespołu pracowników w 

zakresie transferu wiedzy, w szczególności osoba odpowiedzialna za koordynowanie transferu 

technologii powinna dysponować w szerokim zakresie wiedzą techniczno-ekonomiczną, 

podobnie, specjalista ds. prawnych i transferu technologii świadczący usługi doradztwa w 

zakresie badania zdolności patentowej, praw własności intelektualnej, licencji, ochrony 

patentowej,  powinien posiadać wiedzą z zakresu prawa własności intelektualnej.  

 Problemy tworzenia biur transferu wiedzy w instytucjach otoczenia biznesu 

dostrzeżono na poziomie Komisji Europejskiej, czego przykładem jest realizowany w latach 

2007-2009 w ramach 6. Programu Ramowego UE CERT-TTT-M Project (Certified 

Transnational Technology Transfer Manager), w którym siedem państw członkowskich* 

przygotowało zasady ramowe dla profesjonalizacji transferu technologii na poziomie 

międzynarodowym i standaryzacji umiejętności zawodu specjalisty w zakresie transferu 

technologii w Europie (CERT-TTT-M). W tym celu zdefiniowano modelowy program 

nauczania obejmujący siedem zestawów umiejętności do zarządzania transferem technologii: 

(1) zarządzanie komunikacją, informacją i tworzeniem sieci; (2) rozumienie praw własności 

intelektualnej i licencjonowanie; (3) działalność komercyjna i rynki; (4) rozwój nowych 

przedsiębiorstw; (5) negocjowanie; (6) zarządzanie projektem; (7) wyszukiwanie informacji i 

analizy.  (CORDIS) .  Kolejnym przedsięwzięciem finansowanym w początkowej fazie przez 

UE był European Knowledge Transfer Society (EuKTS Project (2010-12). .Do Konsorcjum 

EuKTS weszły – oprócz krajów uczestniczących we wcześniejszym projekcie CERT-TTT- M 

Project - Czech Republic (Univerzita Karlova v Praze); Germany (Europen Patent Office 

Academy); United Kingdom (Highbury Ltd. LES GB/I; The Institute of Knowledge Transfer). 

W zakresie projektu EuKTS opracowano, opierając się na doswiadczeniach Cert-TTT-M, 

kompleksowe ramy dedykowane specjalistom ds. transferu wiedzy i technologii, w tym 

program nauczania EuKTS  zawierający wiedzę i umiejętności wymagane od specjalistów na 

różnych poziomach doświadczenia, usługi akredytacyjne programów szkoleniowych EuKTS 

w celu zapewnienia jakości i przydatności treści kursu dla praktyków transferu wiedzy  i 

technologii oraz certyfikacje profesjonalistów EuKTS   oferowane na trzech poziomach - 

-------------------------------- 

*
 Austria - (Austria Wirtschaftsservice GmbH (AWS); Management Center Innsbruck (MCI); Belgium / Flanders 

Institute for the Promotion of Innovation by Science and Technology in Flanders (IWT); France - Institut 

Européen Entreprise et Propriété Intellectuelle (IEEPI); Ministère de l‘Enseignement Supérieur et de la Recherche 

(MESR); Italy - ASTER S. Cons. p.a. (ASTER); Emilia-Romagna Region (ERPDA); Latvia - State Agency 

Latvian Investment and Development Agency (LIDA); The Netherlands -  Ministerie van Economische Zaken 
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(EZ); Rotterdam School of Management Erasmus University (RSM); Sweden - The Swedish Governmental 

Agency for Innovation Systems (VINNOVA).   

  

associate, professional i expert (EuKTS). Aktualnie, EuKTS jest międzynarodowym  

stowarzyszeniem non-profit, którego celem jest wspieranie rozwoju transferu wiedzy poprzez 

podnoszenie standardów, akredytację, edukację, szkolenie i mobilność profesjonalistów 

zajmujących się transferem wiedzy i technologii w Europie i poza nią. 

W ramach Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej funcjonuje 

społeczność  Europejskich Biur Transferu Technologii (the European Technology Transfer 

Offices  Circle – TTO Circle), utworzona w związku z inicjatywą „Unia innowacji”, łącząca 

TTO najważniejszych publicznych organizacji badawczych w celu wzmocnienia współpracy 

między tymi biurami, wymiany najlepszych praktyk, wiedzy i doświadczenia, realizacji 

wspólnych działań, jak również wypracowania wspólnego podejścia w odniesieniu do 

międzynarodowych standardów profesjonalizacji transferu wiedzy i technologii. Według 

najnowszych danych, TTO Circle obejmuje „31 organizacji (198349 pracowników naukowych, 

5243 oprogramowania, 34338 patentów i 4143 start-upów)” (TTO Circle). W ramach 

warsztatów organizowanych wspólnie przez JRC i DG ds. Badań i Innowacji, eksperci w 

dziedzinie praw własności intelektualnej, transferu technologii, otwartej nauki i przetwarzania 

w chmurze analizują interakcje między tymi elementami. W 2019 r. Wspólne Centrum 

Badawcze wraz z Komisją Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego 

zorganizowało debatę na temat ekosystemów innowacji i transferu technologii. Zwrócono 

uwagę na ważną rolę parków naukowo-technologicznych, inkubatorów i zarządzania klastrami 

w tworzeniu wartości i wspieraniu rozwoju dynamicznych ekosystemów innowacji. 

TTO Circle współpracuje m.in. z ASTP-Proton, najważniejszym w Europie 

stowarzyszeniem  specjalistów zajmujących się transferem wiedzy i technologii między 

uniwersytetami a przemysłem. ASTP zrzesza stowarzyszenia krajowe, wśród nich polskie - 

Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT) utworzone w 2015 r. i 

skupiające na zasadzie dobrowolności przedstawicieli uczelnianych jednostek 

odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej. Celem PACTT 

jest m.in. „integracja środowiska zawodowego zajmującego się transferem wiedzy i technologii 

w warunkach akademickich; wymiana wiedzy, doświadczeń, standardów działania i dobrych 

praktyk; rozwój kompetencji zawodowych pracowników centrów transferu technologii; 

współpraca w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych” (PACTT) 
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Sztuczna inteligencja i robotyka 

Opublikowany w 2019 r. raport Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)  na 

temat sztucznej inteligencji (SI), oparty na danych pochodzących z analizy wniosków 

patentowych i publikacji naukowych z prawie 100 urzędów patentowych z całego świata, 

przedstawia trendy  technologiczne w obszarze innowacji stosujących sztuczną inteligencję (SI)  

(WIPO 2019). Z raportu wynika, że od 2013 r. liczba patentów związanych z SI wzrosła 

lawinowo, czołowymi graczami w tej dziedzinie są firmy z USA (IBM, Microsoft) i Azji 

(Toshiba, Samsung, NEC), instytucje z sektora przemysłowego i środowiska akademickiego. 

Najwięcej zgłoszeń patentowych dotyczy uczenia maszynowego (machine learning), logiki 

rozmytej (fuzzy logic) oraz programowania.  

Uczenie maszynowe, sieci neuronowe, analiza decyzji, techniki optymalizacji, widzenie 

komputerowe, przetwarzanie dużych danych i języka naturalnego, cyberbezpieczeństwo oraz 

Internet przedmiotów, jak również stosowanie narzędzi SI w robotyce, informatyce 

biomedycznej, procesach biznesowych i naukach społecznych to kluczowe zagadnienia SI w 

kontekście postępującej cyfryzacji gospodarki. W Konkluzjach Rady w sprawie kształtowania 

cyfrowej przyszłości Europy uznano, że „sztuczna inteligencja (AI) jest szybko rozwijającą się 

technologią, która może przyczynić się do bardziej innowacyjnej, wydajnej, zrównoważonej i 

konkurencyjnej gospodarki” (Konkluzje 2020, s. 4), podkreślono także korzyści z 

innowacyjnych zastosowań sztucznej inteligencji w walce z pandemią COVID-19.  

Pojęcie „sztuczna inteligencja” zawiera w swym zakresie różne (pod)dziedziny, takie 

jak: „<<ucząca się>> architektura systemów obliczeniowych (cognitive computing – algorytmy 

rozumujące i rozumiejące na wyższym, tzn. bardziej ludzkim, poziomie), uczenie maszynowe 

(algorytmy, które same uczą się wykonywać zadania), rozszerzona inteligencja (augmented 

intelligence – współpraca między człowiekiem i maszyną), robotyka oparta na sztucznej 

inteligencji” (Opinia EKES 2017, s.3).     

Na poziomie UE przyjęto kilka kluczowych dokumentów w odniesieniu do sztucznej 

inteligencji, w szczególności komunikaty Komisji Europejskiej w 2018 r. (Komunikat Komisji 

2018 /237 final; Komunikat 2018/795) prezentujące europejską inicjatywę w sprawie SI, 

ukierunkowaną na człowieka, której celem jest: 

 zwiększenie potencjału technologicznego i przemysłowego UE oraz wdrażanie SI we 

wszystkich sektorach gospodarki, tak publicznych, jak i prywatnych, w tym także 

inwestycje w badania i innowacje oraz optymalny dostęp do danych; 
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 unowocześnianie systemów edukacji i szkoleń, jak również wspieranie zmian na rynku 

pracy w związku ze zmianami społeczno-gospodarczymi wynikającymi z wdrażania SI; 

 opracowanie odpowiednich ram etycznych i prawnych dotyczących SI, respektujących 

wartości UE. 

W porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, Chinami, Japonią czy Kanadą, inwestycje 

prywatne w SI w Unii Europejskiej pozostają na niskim poziomie, ich wartość w 2016 r. była 

na poziomie 2,4-3,2 mld euro, podczas gdy w Azji wynosiła 6,5-9,7 mld euro, w USA-12,1-

18,6 mld euro (Komunikat Komisji 2018/237, s. 4). Dlatego, tak ważne są działania UE w 

kierunku utworzenia środowiska przyjaznego dla tego rodzaju inwestycji. Na terenie UE 

funkcjonują dobrze zorganizowane, nowoczesne ośrodki naukowe z światowej klasy zespołami 

badawczymi zajmującymi się sztuczną inteligencją, ponadto innowacyjni przedsiębiorcy i 

twórcy start-upów w obszarze zaawansowanych technologii. Unia Europejska to także 

gwałtowna transformacja przemysłu ze względu na wszechobecne zmiany technologiczne i 

postępującą globalizację, co znajduje odzwierciedlenie w unijnej strategii przemysłowej 4.0. 

To działania w kierunku gospodarki opartej na danych, która „charakteryzuje się ekosystemem, 

w którym różnego rodzaju uczestnicy rynku – producenci, badacze i dostawcy infrastruktury – 

współpracują ze sobą, zapewniając dostępność i użyteczność danych. Dzięki temu uczestnicy 

rynku mogą wykorzystywać dane, tworząc rozmaite aplikacje, które w znaczącym stopniu 

ułatwiają codzienne życie” (Komunikat Komisji 2017 /2, s. 2).  

W Rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej kompleksowej europejskiej polityki 

przemysłowej w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki (Rezolucja 2019) podkreślono, że 

rozwój sztucznej inteligencji i robotyki dynamizuje innowacje, które są podstawą nowych 

modeli biznesowych i wpływają na transformacje społeczne oraz cyfryzację gospodarek w 

wielu sektorach, takich jak przemysł, opieka zdrowotna czy transport. Inteligentne produkty  i 

usługi rozwijają gospodarkę opartą na wiedzy, a „eksploracja tekstów i danych służy jako 

podstawa rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji i uczenia się maszyn oraz ma kluczowe 

znaczenie dla  MŚP i przedsiębiorstw typu start-up, jako że umożliwia im dostęp do dużych 

ilości danych w celu trenowania algorytmów sztucznej inteligencji” (Rezolucja 2019/12.02, s. 

39) Integracja robotyki i technologii SI z gospodarką i społeczeństwem jest uwarunkowana 

wysoko zaawansowaną infrastrukturą cyfrową, zapewniającą bezpieczną i powszechną 

łączność wysokiej jakości. Z tym wiąże się rozwój sieci 5G, nowej generacji technologii 

sieciowych o bardzo dużej przepustowości.  

Kluczowe znaczenie dla rozwoju i wdrażania SI mają inicjatywy europejskie w zakresie 

przetwarzania w chmurze i obliczeń wielkiej skali (High-Performance Computing, HPC), 
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zapewniające „dalsze wzmocnienie rozwoju algorytmów uczenia głębokiego i przetwarzania 

dużych zbiorów danych; […] obliczenia superkomputerowe i infrastruktura danych mają 

istotne znaczenie dla zapewnienia konkurencyjnego ekosystemu innowacji w celu rozwoju 

technologii i zastosowań sztucznej inteligencji; dostęp do usług przetwarzania w chmurze 

umożliwia przedsiębiorstwom prywatnym, instytucjom publicznym, badawczym i 

akademickim oraz użytkownikom opracowywanie i wykorzystywanie sztucznej inteligencji w 

efektywny i ekonomicznie uzasadniony sposób”. (Rezolucja 2019/12.02, s. 45) 

Inicjatywa dotycząca  przetwarzania w chmurze łączy się z realizacją strategii 

jednolitego rynku cyfrowego, jak również z wdrażaniem pakietu w sprawie cyfryzacji 

przemysłu europejskiego, w ten sposób wpływa korzystnie na  rozwój europejskiej gospodarki 

cyfrowej i konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw i usług. Częścią tej inicjatywy jest 

europejska chmura dla otwartej nauki (EOSC - The European Open Science Cloud) oferująca 

naukowcom i specjalistom wirtualne środowisko do przechowywania, udostępniania, 

analizowania, zarządzania i ponownego wykorzystywania danych naukowych, w tym 

pochodzących z badań finansowanych ze środków publicznych, na poziomie 

interdyscyplinarnym i ponad granicami dyscyplin. Rozwój europejskiej chmury dla otwartej 

nauki pozwoli zaspokajać potrzeby nie tylko środowiska  naukowego, lecz również sektora 

przemysłowego oraz biznesowego, w tym MŚP i przedsiębiorstw typu strat-up, otwierając 

nowe możliwości dla transferu wiedzy i technologii. W komunikacie Komisji Europejskiej 

stwierdzono: „Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze powinna udostępnić 

każdemu ośrodkowi badawczemu, każdemu projektowi badawczemu i każdemu naukowcowi 

w Europie światowej klasy technologie obliczeniowe dużej wydajności, możliwości 

przechowywania danych oraz zdolności analityczne, których potrzebują, aby osiągnąć sukces 

w globalnym systemie innowacji wykorzystujących potencjał danych.” (Komunikat Komisji 

2016/178, s.16) 
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Abstrakt 

Przedmiotem artykułu jest prezentacja zarysu historii działalności oraz aktualnego stanu tej 

organizacji w Polsce. Asumpt do podjęcia się tego zadania stanowił jubileusz 25-lecia 

działalności tej międzynarodowej organizacji w Polsce. Studium zostało przeprowadzone 

metodą historyczną i metodą analizy dokumentów. Posiłkowano się także wywiadami. Przyjęto 

założenie, że ISKO w Polsce jest organizacyjnie aktywne w sferze konferencyjnej i 

publikacyjnej. Rezultatem przeprowadzonych badań jest stwierdzenie dużej aktywności ISKO 

w Polsce w wymienionych dziedzinach działalności. Aktywność ponad 50 członków tej 

organizacji przejawia się głównie w postaci aktywnego udziału w konferencjach naukowych 

krajowych o charakterze międzynarodowym. Największym osiągnięciem minionego okresu 

było zorganizowanie w Polsce 13 Międzynarodowej Konferencji ISKO w 2014 roku. 

Działalność publikacyjna członków ISKO w Polsce stanowi ważne zadanie i duże wyzwanie. 

 

Słowa kluczowe: analiza dokumentów, International Society for Knowledge Organization, 

Polska, organizacja wiedzy, konferencje naukowe, publikacje naukowe 

 

 

Abstract 

The subject of this article is an international association dedicated to the knowledge 

organization in Poland. The aim of the study is to present the development of the International 

Society for Knowledge Organization in Poland, through of 25 years its contribution to the strand 

of the organization of knowledge, both at the national and international level. The study was 

performed by means of the historical method or the analysis and critique of the literature. The 

research techniques were used as well: analysis of documents and the interview. The main 

assumption was that ISKO in Poland is very active in the field of organizational and conference 

activities and publishing. The results of the research show that the Association of the 

Organization for Knowledge in Poland continues to grow, currently having over 50 members 

from the whole Poland. It actively participates in scientific conferences in Poland and all around 

the world. Certainly, one of the greatest achievements of this time was the Thirteenth 

International Conference of ISKO, which took place in Kraków. Publishing is the weakest point 

of the Association in Poland. 

 

Keywords: analysis of activity, International Society for Knowledge Organization, Poland, 

knowledge organization, conferences in science, scientific publications 
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Odrobina historii 

Za moment inicjujący rzeczywistą działalność ISKO w Polsce można uznać I Europejską 

Konferencją ISKO, która odbyła się na Słowacji w Bratysławie w dniach 14-16 września 1994 

r. Organizatorem było The National Slovak ISKO Chapter, the ISKO General Secretariat oraz 

Infoterm w Austrii (Wiedeń) w kooperacji z International Society for Knowledge Organization. 

Z Polski uczestniczyły w niej: dr Ewa Chmielewska-Gorczyca (IBIN UW), prof. Henryk 

Rybiński (Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej), mgr Sylwia Ramotowska (Instytut 

Ochrony Środowiska w Warszawie) oraz mgr inż. Krystyna Siwek (Ośrodek Przetwarzania 

Informacji w Warszawie). W czasie tej konferencji ówczesny Prezydent ISKO w latach (1989-

1996) Dr Ingetraut Dahlberg zaproponowała polskim uczestnikom wstąpienie do ISKO, 

założenie polskiego oddziału ISKO oraz zorganizowanie w Polsce krajowej konferencji ISKO. 

Taka konferencja rzeczywiście została zorganizowana w 1995 roku. Było to Research Seminar 

of the TIP/ISKO Meeting Warsaw, 13-15 September 1995 (we współpracy z Towarzystwem 

Informacji Profesjonalnej TIP oraz SBP). Wzięło w niej udział ponad 60 uczestników. Od 

samego początku istnienia ISKO honorowymi członkami ISKO byli prof. Eugeniusz Ścibor 

(1929-2003) oraz redaktor Zygmunt Stoberski (1916-2006). Prof. Ścibor był też członkiem 

Komitetu Redakcyjnego (tzw. consulting editor) czasopisma „Knowledge Organization”. 

Poza wcześniej wymienionymi uczestnikami konferencji w Bratysławie (4 osoby) jeszcze 

przed wspomnianą konferencją w Warszawie w 1995 roku deklarację wstąpienia do ISKO 

złożyli: dr Wiesław Babik (Ośrodek Informacji Naukowej PAN, Pracownia w Krakowie), mgr 

Lucyna A. Bielicka (Instytut INTE Warszawa), dr Katarzyna Materska (IBIN UW), prof. 

Mieczysław Muraszkiewicz (IBIN UW), dr Barbara Sosińska-Kalata (IBIN UW), dr Jadwiga 

Woźniak (IBIN UW). Nieco później do ISKO wstąpili: mgr Wiesław Gliński (IBIN UW) oraz 

dr Paweł Gierycz (Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie). W latach 1994-2005 

ISKO w Polsce liczyło 13 członków (11 indywidualnych oraz 2 honorowych), (w tym 10-ciu z 

Warszawy oraz 1 z Krakowa) oraz dwie organizacje będące tzw. członkami instytucjonalnymi: 

Towarzystwo Informacji Profesjonalnej (TIP) oraz Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie 

(IOS). 

Od początku 1995 roku koordynatorem krajowym ISKO w Polsce była mgr inż. Krystyna 

Siwek (Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie). Członkowie ISKO PL uczestniczyli 

w kilku konferencjach ISKO: 1990 – Darmstadt (Niemcy), 1994 – Bratysława (Słowacja), 1998 

– Lille (Francja) oraz 2006 – Wiedeń (Austria). Oprócz seminarium ISKO w 1995 roku w 

Warszawie nie były organizowane kolejne eventy naukowe, natomiast członkowie spotykali 
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się na innych środowiskowych seminariach i konferencjach naukowych w Polsce. Wykaz 

członków w początkowym okresie działalności ISKO w Polsce (za lata 1995-1997) ilustruje 

następujące zestawienie. 

 

 

ISKO Members – POLAND (1995-1997) 
 

Źródło: Zestawienie mgr Krystyny Siwek: ISKO Members – POLAND (1995-1997) 
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PL. 00-973 Warsaw 
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Dr Ewa CHMIELEWSKA-GORCZYCA 

PL 

 

Reg. Number: 0516 

Dr Wiesław BABIK 

Jagiellonian University 

Inst. of Librarianship and Inform 

PL 31-007 Krakow 

 

Reg. Number: 0522 

Prof. Włodzimierz GOGOŁEK 

Society for Professional Information 

 

Reg. Number: 0510 

INST. OCHRONY ŚRODOWISKA 

Environmental Protection Inst. 

ul. Krucza 5/11 

PL 00-584 Warsaw 

 

Reg. Number: 0079 

IOUTN 

attn. Prof. Z. Stoberski 

 

Reg. Number: 0536 

Dr Katarzyna MATERSKA 
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Prof. Eugeniusz ŚCIBOR 
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Ms Krystyna SIWEK 
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Dr JadwigaWOŹNIAK 

 

Reg. Number: 

Dr Paweł GIERYCZ 

Information Processing Centre 

Al. Niepodległosci 188b, PoBox 355 
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W maju 2006 roku został wybrany nowy koordynator krajowy ISKO. Został nim prof. 

Wiesław Babik z ówczesnego Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Skarbnikiem ISKO PL została dr Katarzyna 

Materska (INISB UW). W tym samym roku przeprowadzono weryfikację dotychczasowych 

członków ISKO w Polsce oraz przeprowadzono akcję pozyskiwania nowych członków. Pod 

koniec tego roku liczba członków wzrosła do 23 (stan na 31 grudnia 2006 r.). Od początku 2007 

roku zaczął działać National Chapter ISKO in Poland. Zostały utworzone trzy tzw. local 

chapters: w Warszawie (10 członków – Koordynator lokalny: dr Katarzyna Materska), w 

Krakowie (8 członków – Koordynator lokalny: dr hab. Wiesław Babik) i w Katowicach (5 

członków – Koordynator lokalny – dr hab. Diana Pietruch-Reizes). Wspomniane local chapters 

były związane z trzema Instytutami Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, będącymi 

wówczas najlepszymi ośrodkami kształcenia pracowników informacji i bibliotekarzy w Polsce 

i stanowiły novum organizacyjne w całym ISKO. 

Działalność Krajowego Oddziału ISKO w Polsce została oparta o nowopowstały i 

kierowany przez prof. W. Babika Zakład Zarządzania Informacją, wchodzący w skład struktury 

Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w 

Krakowie. Obecnie działalność ISKO PL koncentruje się w poszczególnych local chapters 

(ośrodkach lokalnych), które myśląc globalnie działają lokalnie stosownie do wcześniej 

opracowanych planów ich działalności. Liczba członków ISKO PL w poszczególnych latach 

przedstawia się następująco:  

 

1995-2004: brak kompletu danych 

2005:stan: 11 + 2 honorary members 

2006:stan: 9, ubyło: 4 

2007 stan: 23, przybyło: 14, ubyło: 0 

2008 stan: 27, przybyło: 5, ubyło: 1 

2009 stan: 31, przybyło: 4, ubyło: 0 

2010 stan: 38, przybyło: 7, ubyło: 0 

2011 stan: 53, przybyło: 17, ubyło: 2 

2012 stan: 60, przybyło: 8, ubyło: 1 

2013 stan: 62, przybyło: 3, ubyło: 1 

2014 stan: 58, przybyło: 2, ubyło: 6 

2015 stan: 62, przybyło: 6, ubyło: 0 

2016 stan: 63, przybyło: 1, ubyło: 0 

2017 stan: 67, przybyło: 5, ubyło: 0 

2018 stan: 70, przybyło: 5, ubyło: 2 

2019 stan: 69, przybyło: 3, ubyło: 4 

Źródło: K. Soyk: International Society for Knowledge Organization w Polsce – 20 lat istnienia. 

Analiza działalności. Praca magisterska napisana pod opieką dr hab. Wiesława Babika. Kraków 

2014 + korekta i uzupełnienie przez autora publikacji 

Obecnie (stan na 1.01.2021) ISKO PL w Polsce liczy 68 członków. 
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Działalność organizacyjna ISKO PL 

Informacje o różnorodnych rodzajach działalności ISKO PL ukazały się w dwóch 

renomowanych w Polsce czasopismach naukowych: Zagadnieniach Informacji Naukowej oraz 

Praktyce i Teorii Informacji Naukowej i Technicznej. Zostały opracowane strony internetowe 

ISKO PL. Trwały prace nad opracowaniem stron internetowych poszczególnych ośrodków 

lokalnych, które w sumie miały tworzyć sieć stron internetowych ISKO PL. Stworzono strony 

internetowe dwóch local chapters: w Krakowie oraz Toruniu. Główną i najważniejszą 

płaszczyzną wzajemnych kontaktów członków ISKO stał się Internet, dzięki któremu powstała 

swoistego rodzaju wspólnota wirtualna. Jej spoiwem są wysyłane nieregularnie raz lub dwa 

razy w roku (wiosna-zima) za pomocą poczty elektronicznej informacje w postaci ISKO in 

Poland News informujące o działalności krajowego koordynatora ISKO, jego współpracy z 

Sekretariatem Generalnym ISKO oraz aktualnej sytuacji ISKO w Polsce. 

 

Kierunki działalności 

W programie polskiego oddziału ISKO zostały przyjęte następujące kierunki działalności: 

- promocja ISKO w Polsce oraz rekrutacja nowych członków; 

- stworzenie sieci stron WWW "ISKO w Polsce" oraz linków do stron ośrodków lokalnych oraz 

instytucji, w których pracują członkowie polskiego oddziału ISKO z akcentowaniem 

wzajemnych korzyści członków ISKO i instytutów naukowych, w których pracują; 

- promocja organizacji i publikowanie w jej czasopiśmie "Knowledge Organization" (KO); 

- przygotowywanie informacji o działalności ISKO w Polsce do działu ISKO News w „KO”; 

- udział w przygotowywaniu Knowledge Organization Literature publikowanej w "KO"; 

- opracowywanie w postaci bazy danych bieżącej bibliografii prac z zakresu organizacji 

informacji wiedzy w Polsce; 

- utworzenie przy Zakładzie Zarządzania Informacją INIB UJ ośrodka dokumentacyjnego 

polskiego oddziału ISKO w zakresie organizacji, zarządzania informacją, wiedzą 

gromadzącego i przechowującego w depozycie publikacje ISKO; 

- udział członków polskiego oddziału w konferencjach krajowych, regionalnych i 

międzynarodowych ISKO; 

- stymulowanie i promocja badań naukowych w dziedzinie teorii i praktyki organizacji i 

zarządzania informacją oraz wiedzą. 

Nie wszystkie z wymienionych kierunków są obecnie realizowane. 

 

Konferencje naukowe 

Do tej pory ISKO PL zorganizowało następujące konferencje naukowe: 
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- W dniach 13-15 września 1995 r. - Warszawa: Research Seminar of the TIP/ISKO Meeting 

„Compatibility and Integration of Order Systems”; 

- W dniach 25-28 września 2007 roku National ISKO Chapter PL zorganizował w ramach IX 

Forum PTIN w Zakopanem sesję naukową nt. „Rola organizacji wiedzy w wymianie informacji 

i rozwoju profesjonalnych usług informacyjnych w edukacji, nauce i kulturze na rzecz 

społeczeństwa opartego na wiedzy”. 

- W dniach 22-25 września 2009 roku National ISKO Chapter PL zorganizowało w ramach X 

Forum PTIN w Zakopanem sesję naukową nt. "Rola organizacji wiedzy w zapewnieniu dostępu 

do bezpiecznej i innowacyjnej informacji"- http://www.ptin.org.pl/konferencje/10forum/ 

10forum.html. 

- W dniach 20-23 września 2011 r. National ISKO Chapter PL zorganizował w ramach XI 

Forum PTIN w Zakopanem sesję naukową, w ramach której wystąpiła m.in. Maria G. Bonome 

(Hiszpania) z referatem pt. Knowledge Organization aimed to decision making. 

- W dniach 29 września - 2 października 2011 r. National ISKO Chapter PL zorganizował 

wspólnie z German Chapter of ISKO w Cottbus (Niemcy) warsztaty poświęcone 

ekonomicznym uwarunkowaniom tworzenia i organizacji wiedzy z uwzględnieniem 

kontekstów narodowych i międzynarodowego. W warsztatach wzięło udział czterech członków 

ISKO PL. 

- W dniach 24-27 września 2013 roku National ISKO Chapter PL zorganizował w ramach XII 

Forum PTIN w Zakopanem sesję naukową, w której wystąpił prezydent ISKO -  dr H. Peter 

Ohly z referatem pt. Challenges of Knowledge Organization and ISKO”.  

- ISKO PL było patronem sesji poświęconej organizacji wiedzy w ramach II Konferencji 

Naukowej „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian”, zorganizowanej przez 

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW w Warszawie w dniach 15-16 

kwietnia 2013 r. 

- W dniach 19-22 maja 2014 r. ISKO PL zorganizowało XIII Międzynarodową Konferencję 

(ISKO 2014) w Krakowie (Polska) nt. Organizacja wiedzy w XXI wieku: od historycznych 

wzorców ku przyszłości. Gospodarzem konferencji był Instytut Informacji Naukowej i 

Bibliotekoznawstwa (INIB) Uniwersytetu Jagiellońskiego. W konferencji wzięło udział 150 

uczestników z ponad 30 krajów. 

- W dniach 20-22 września 2017 roku National ISKO Chapter PL zorganizował w ramach XIV 

Forum PTIN w Zakopanem sesję naukową ISKO.  

- ISKO PL objęło patronatem sesję poświęconą organizacji wiedzy w ramach IV Konferencji 

Naukowej „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian”, organizowanej przez 

Katedrę Informacji Naukowej UW w Warszawie w dniach 15-16 maja 2017 r. 

http://www.ptin.org.pl/konferencje/10forum/
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- A join event of ISKO POLAND and ISKO ITALY, January 16-17, 2019. 

 Oprócz tego ISKO PL patronowało (patronat naukowy) wielu konferencjom naukowym 

w Polsce. 

Działalność ośrodków lokalnych 

 

Działalność członków ISKO w Toruniu 

Ten ośrodek charakteryzuje aktywność w postaci następujących przedsięwzięć: 

- Promocja stowarzyszenia w kręgach naukowych UMK i poza uczelnią. 

- Organizowanie konferencji lokalnych w zakresie zarządzania informacją i wiedzą; min., 

pierwszej Ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej Homo Comunicativus. 

Współczesne oblicza komunikacji i informacji. 

- Udział w międzynarodowym projekcie „KnowEscape - Analyzing the dynamics of 

information and knowledge landscapes” 

- Redakcja czasopisma naukowego „Toruńskie Studia Bibliologiczne”. 

- Organizacja, implementacja oraz przygotowanie treści ogólnopolskich kursów e-

learningowych dla bibliotekarzy BIBWEB, LOGIN: BIBLIOTEKA. 

- Organizacja wystawy o wizualizacji nauki i wiedzy Places & Spaces na krajowych i 

zagranicznych konferencjach naukowych. 

- Współpraca naukowo-badawcza z ośrodkami naukowymi regionu oraz z toruńskim Centrum 

Nowoczesności Młyn Wiedzy. 

- Stymulowanie i promocja interdyscyplinarnych badań we współpracy z kognitywistami z 

UMK; utworzenie grup roboczych do bibliometrycznych i historiograficznych badań nad 

rozwojem nauki w Polsce. 

- Prowadzenie blogu naukowego CMS w Bibliotekach 

(Źródło informacji: http://www.wizualizacjainformacji.pl/). 

 

Działalność członków ISKO w Warszawie 

Local chapter w Warszawie charakteryzuje bogata działalność międzynarodowa, co przejawia 

się głównie we współpracy z członkami ISKO France w zakresie organizacji i udziału w 

konferencjach naukowych oraz wyjazdach stażowych pracowników tego ośrodka. Oprócz tego 

członkowie ISKO z Warszawy opublikowali wiele artykułów naukowych poświęconych 

problematyce szeroko rozumianej organizacji wiedzy, głównie w wydawanym przez 

warszawski ośrodek czasopiśmie „Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia informacyjne”. 

 

 

http://www.scimpas.org/
http://mlynwiedzy.org.pl/
http://mlynwiedzy.org.pl/
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Działalność członków ISKO w Krakowie 

Członkowie ISKO w Krakowie działają głównie w dwóch uczelnianych ośrodkach: w 

Instytucie Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Instytucie Nauk 

Informacyjnych na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej. W 

ramach integracji tych dwóch ośrodków są nieregularnie organizowane wspólne spotkania obu 

grup. W czerwcu 2007 r. krakowskie ISKO PL zorganizowało panel dyskusyjny na temat Co 

to jest organizacja wiedzy. Taki sam panel został zorganizowany w grudniu 2007. W ramach 

współpracy międzynarodowej ISKO w Krakowie w 2014 roku zorganizowało międzynarodową 

konferencję ISKO, w której wzięło udział ponad 150 uczestników z całego świata. W 2019 

roku z okazji Jubileuszu 25 lat ISKO w Polsce została zorganizowana  w ramach Forum INT 

w Krakowie międzynarodowa sesja ISKO PL. Oprócz tego ośrodek ten kilkakrotnie gościł 

prezydentów ISKO i przedstawicieli ISKO z innych krajów, w tym przedstawicieli ISKO Italy, 

Działalność taką w mniejszym zakresie  prowadziły także ośrodki w Olsztynie i 

Katowicach. 

 

Aktualny stan organizacyjny ISKO PL 

  

Stan organizacyjny ISKO PL na 31.12.2020 r. wygląda następująco:                   

President ISKO PL – Prof. dr hab. Wiesław Babik 

Treasure  ISKO PL – Prof UŚ dr hab. Katarzyna Materska 

 

Ośrodki lokalne znajdują się w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Toruniu i Olsztynie: 

 

1. Warszawa – Local coordinator – Dr Marcin Roszkowski 

Katedra Informatologii Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW 

ul. Nowy Świat 69 

PL 00-927 Warszawa 

 

2. Kraków – Local coordinators: Prof. UP dr hab. Michał Rogóż, Dr Paloma Korycińska-

Huras 

  Instytut Nauk o Informacji UP, ul. Podchorążych 2 

30-084 Kraków 

  Instytut Studiów Informacyjnych UJ 

ul. Łojasiewicza 4 
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PL 30-348 Kraków 

 

3. Katowice – Local coordinator –   Prof. UŚ dr hab. Jacek Tomaszczyk 

Instytut Nauk o Kulturze UŚ 

Plac Sejmu Śląskiego 1 

PL 40-032 Katowice 

 

4.Olsztyn – Local coordinator –  Prof. dr hab. Marzena Świgoń 

Katedra  Badań Miediów Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM 

Ul. Kurta Obitza 1 

PL 10-725 Olsztyn 

 

5.Toruń – Local coordinator –  Prof. UMK dr hab. Veslava Osińska 

Instytut Badań Informacji i Komunikacji UMK 

Ul. Bojarskiego 1 

PL 87-100 Toruń 

 

Współpraca międzynarodowa ISKO PL 

O niektórych międzynarodowych inicjatywach ISKO w Polsce już wcześniej wspomniano w 

tekście. W dalszej części podaję najważniejsze fakty świadczące o tej współpracy. W dniach 

19-22 maja 2014 roku ISKO PL zorganizowało XIII Międzynarodową Konferencję (ISKO 

2014) Kraków, Polska. Tematem konferencji była Organizacja wiedzy w XXI wieku: od 

historycznych wzorców ku przyszłości. Gospodarzem konferencji był Instytut Informacji 

Naukowej i Bibliotekoznawstwa (IINiB) Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach współpracy 

międzynarodowej ISKO PL w latach 2012-2016 prof. W. Babik był członkiem Main Board 

ISKO oraz od 2010 r. jest członkiem  Scientific Committe ISKO, co zostało potwierdzone jego 

kolejnym wyborem do tego gremium w 2020 r. 

Dr V. Osińska opublikowała dwa artykuły w czasopiśmie ISKO “Knowledge 

Organization”. W  2010 roku prof. prof. Barbara Sosińska-Kalata przedstawiła referat na 

konferencji ISKO w Paryżu (Francja). Prof. Babik brał udział w 10  konferencji Spanish ISKO 

Congress at the University of La Coruña, Ferrol; 30.06-1.07.2011, przedstawiając referat pt. 

International Co-operation between Poland and Spain, within the International Society for 

Knowledge Organization: Present Situation and Prospects. W 2011 r. w an International 

Session took place at the Tenth INT Forum in Zakopane, Poland, with Prof. Maria G. Bonome 

from the Library Research Centre in La Coruña, Spain. Wcześniej w 2009 roku, w podobnej 
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sesji udział wzięli: Dr. H.P. Ohly, Dr. C.S. De Beer (Department of Information Science, 

University of Pretoria, Pretoria, South Africa), and Prof. Rosa San Segundo Manuel from 

Universidad Carlos III de Madrid, Spain. W październiku 2011 roku tzw.  a joint Polish-German 

Workshop został poświęcony Economics of Knowledge Production and Organization. Miał on 

miejsce w Cottbus, Germany (Joint Conference of the Polish and German Chapters of the 

International Society for Knowledge Organization (ISKO), we współpracy z the Chair for 

Philosophy of Technology i the Chair for General Science of Technology at Brandenburg 

Technical University (BTU) Cottbus, Germany. Z Polski uczestniczyli w nim: Prof. Wiesław 

Babik (Jagiellonian University), Dr. hab. Diana Pietruch-Reizes (Jagiellonian University), Dr. 

Jolanta Szulc (Silesian University), and Dr. Małgorzata Jaskowska (Jagiellonian University).. 

Prezydent ISKO w Polsce jest członkiem Rady Redakcyjnej czasopism wydawanego w 

Brazylii. Współpracuje także z ISKO Italy w ramach wymiany osobowej (rok 2019). 

Zorganizowano w 2014 roku w Krakowie międzynarodową konferencję ISKO. Przedstawiciele 

ISKO PL byli uczestniczyli w następujących międzynarodowych konferencjach ISKO: 2006 -  

Wiedeń (Austria), Mysore (Indie) – 2012, Kraków (Polska) – 2014, Rio de Janeiro (Brazylia) 

– 2016, Porto (Portugalia) – 2018. 

Współpracę międzynarodową z członkami ISKO z innych krajów prowadzili również 

członkowie ISKO z Warszawy (B. Sosińska-Kalata, M. Roszkowski), Torunia (V. Osińska), 

Olsztyna (M. Świgoń) i Krakowa (W. Babik). 

Na jubileusz 25-lecia działalności ISKO w Polsce w 2019 roku zostali zaproszeni 

następujący gości zagraniczni:  

Rick Szostak - President ISKO  

Amos David - Vice-President ISKO  

Andreas Ledl - Vice-President ISKO  

Athena Salaba - Secretary, Treasurer, Membership Services  

Peter Ohly - President ISKO  

Thiago H.B. Barros - president ISKO Brazil  

Heather Moulaison Sandy - president ISKO Canada + US  

Shyin Cao - president ISKO China  

Widad Mustafa el Hadi - president ISKO France  

Ernesto de Luca - president ISKO Germany + Austria + Switerland  

K.S. Ragavan - president ISKO India  

Rahmatollah Fattahi - president ISKO Iran  

Carlo Bianchini - president ISKO Italy  

Stefen Laporte - president ISKO Belgien, Netherland, Luxemburg  
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Sahbi Sidhom - president ISKO Magreb  

Patrick Lambe - president ISKO Singapore  

Isidoro Gil Leiva - president ISKO Spain-Portugal  

David Haynes - president ISKO UK  

Ohifade Williams Onifade - president ISKO Western Africa  

and  

Matt Moore - Australia  

Agnes Hajdu Barat - Hungary  

Irakli Garibashvili - Georgia  

Birger Hjorland - Northern Europe  

Andrei I Kapterev - Russia  

Jela Steinerova – Slovakia 

 

Od byłego prezydenta ISKO dr P. Ohly’ego wpłynęły gratulacje o następującej treści: 

Welcome Note to the 25th Anniversary of the ISKO in Poland  

Peter Ohly, former German (1999-2009), International President of ISKO (2010-2014), 

International ISKO secretary (2004-2010) 

 Dear Polish ISKO members, dear colleagues, dear friends, 

it is a special honour and pleasure for me to be invited for a welcome address.  

My contact with Polish colleagues dates back to the late 60s when the FID committee FID/C3 

worked on the revision of the Social Sciences in the UDC. In a 1969 FID/C3 meeting in 

Warszawa the contact to my group ‘Methods of the Social Sciences’ (FID/C303) was achieved 

by Hagen Stegemann, when I was a student in Cologne. In the early 70s a special FID/C303 

meeting was arranged in Krakow at the Institute of Information Studies. Here a junior 

researcher took part and impressed by his interest in classification questions and his good 

knowledge of German.  

When ISKO international was founded in 1989 Polish members took part on many international 

conferences and even a pathbreaking ISKO research seminar on ‘Compatibility and Integration 

of Order Systems’ was organized in Warsaw in 1995, with the driving force of Eugeniusz Ścibor 

behind it.  

With the democratic change in Eastern Europe, which implied also economic changes, ISKO 

lost many eastern European members. But the Polish chapter as the only one could be 

revitalized by this former junior researcher of Krakow and contacts to Germany and all the 

other chapters of ISKO could be renewed or even more strengthened.  

Not at least the Polish chapter is a good example for organizing ISKO activities. They are 

organized in local subchapters and are always in cooperation with other national organizations 

in the field of classification and information. Not at least the joint conferences with other 

countries is a very fruitful example of cooperation across supposed political and language 

borders/barriers. As good examples might serve the conjoint events with the German chapter 
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held in Cottbus and in Potsdam and the Polish meetings with an international track in Zakopane. 

In 2014 the international ISKO conference in Krakow, the last conference in which Ingetraut 

Dahlberg could take part, showed the openness and far sightedness of the Polish classification 

community. In so far I wish the Polish chapter a successful continuation of its classification 

activities and its strategy of diversification and cooperation in the field of ISKO.  

 

Przyszłość ISKO w Polsce 

Polski oddział ISKO dąży do: 

- poszerzenia współpracy z Polskim Towarzystwem Informacji Naukowej (PTINT), 

Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich (SBP), Międzynarodową Organizacją Terminologii 

Specjalistycznej (MOTS) oraz innymi profesjonalnymi organizacjami w dziedzinie organizacji 

wiedzy; 

- nawiązania współpracy z krajowymi oddziałami ISKO krajów sąsiednich (m.in. Rosja, 

Ukraina, Słowacja, Czechy i Niemcy); 

- twórczego inspirowania nowych tematów badawczych z zakresu organizacji i zarządzania 

informacją i wiedzą, przede wszystkim o charakterze zespołowym oraz wyzwalania w tym 

zakresie aktywności naukowej i organizacyjnej członków ISKO; 

- uzupełnienia informacji o polskim oddziale ISKO na oficjalnej stronie ISKO; 

- uzupełniania gremiów ISKO o przedstawicieli Polski; 

- stworzenia sieci stron internetowych lokalnych oddziałów ISKO w Polsce; 

- tworzenia nowych lokalnych oddziałów (w planie: Lublin i Wrocław) 

- większego udziału członków polskiego oddziału ISKO w krajowych i międzynarodowych 

konferencjach; 

- od 2009 r. ISKO PL organizuje na forach PTINT jedną z sesji tematycznych. 

 

Widok aktualnej strony internetowej ISKO PL ilustruje poniższy zrzut ekranowy. 
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Podsumowanie 

ISKO, podobnie jak inne profesjonalne organizacje międzynarodowe, odgrywa ważną rolę w 

kreowaniu i kształtowaniu krajowej i zagranicznej współpracy naukowej specjalistów z 

różnych dziedzin. Międzynarodowe Towarzystwo Organizacji Wiedzy (International Society 

for Knowledge Organization – ISKO) działa obecnie w kilkudziesięciu krajach na świecie, w 

tym w Polsce i ma wiele narodowych oddziałów. ISKO znajduje się w kręgu zainteresowań  

specjalistów (teoretyków i praktyków) informacji naukowej także w Polsce, przede wszystkim 

ze względu na możliwości, jakie stwarza specjalistom nauki o informacji (informatologii), nauk 

o komunikacji społecznej i mediach oraz dziedzin związanych z działalnością praktyczną w 

sferze informacji. 
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Znaczenie świadomości informacyjnej  

w procesie wyjaśniania zachowań użytkowników informacji 

 
The importance of informational awareness in explaining the behaviour of information users 

 

 

Abstrakt 

W badania zachowań użytkowników informacji przyjmuje się zwykle milcząco że dążą oni do 

uzyskania najpełniejszej informacji i do jej optymalnego wykorzystania. W rzeczywistości 

decyduje o tym poziom świadomości informacyjnej użytkownika informacji. Ustalenie tego 

poziomu jest niezmiernie trudne. Ale to on decyduje często o tym,  że użytkownik informacji 

korzysta z infrastruktury informacyjnej w sposób który nigdy nie był brany pod uwagę przez 

twórców systemów informacyjnych, ani przez ich administratorów.  

 

Słowa kluczowe: proces wyjaśniania, świadomość informacyjna, użytkownicy informacji, 

zachowania informacyjne 

 

 

Abstract 

Studies of information users' behaviour tend to tacitly assume that they are seeking to 

obtain the fullest information and to make optimal use of it. In fact, this is determined by the 

level of informational awareness of the information user. Establishing this level is extremely 

difficult. But it is often the level that decides that the information user uses the information 

infrastructure in a way that has never been considered by information system developers or 

their administrators. 

 

Keywords: informational awareness, users behavior, explaining process, information users 

 

 

Wstęp 

 

Badania zachowań  użytkowników informacji skoncentrowane się zwykle na trzech 

obszarach:  opisie właściwości  zachowań użytkowników (najczęściej), opisie  funkcji 

infrastruktury informacyjnej (rzadko) i  wyjaśnianiu procesów zachodzących w sferze 

interakcji “infrastruktura informacyjna  - użytkownicy informacji “ (niezmiernie rzadko). Aby 

skutecznie wyjaśniać wpływ świadomości informacyjnej na zachowania użytkowników 

informacji należy przede wszystkim uzyskać wiedzę na temat funkcji jakie spełnia 

infrastruktura informacyjna, a przede wszystkim sama informacja.  

Dotąd w badaniach użytkowników informacji najczęściej milcząco zakładano, że 

działania użytkownika zmierzają zawsze do osiągnięcia sytuacji optymalnej z punktu widzenia 
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uzyskiwania i udostępniania informacji, tzn. że użytkownik informacji oczekuje informacji 

spełniającej  pewne standardy np. informacji aktualnej, kompletnej, wiarygodnej itd.  Natomiast 

zwykle nie brano pod uwagę, że działania te mogą podlegać pewnej kalkulacji czynionej przez 

użytkownika systemu komunikacji.  W jej wyniku użytkownik realizuje często zupełnie inne 

cele  niż te zakładane. Co naturalnie powoduje pojawienie się nowych funkcji systemu 

informacyjnego. Badania prowadzone z perspektywy Indywidualnej Przestrzeni Informacyjnej 

wykazują, że użytkownik informacji zawsze przyjmuje - mniej lub bardziej świadomie - 

określoną strategię informacyjną,  która w jego mniemaniu jest dla niego korzystna.  

Dla wyjaśnienia  - Indywidualna Przestrzeń Informacyjna była w tych badaniach 

traktowana jako przestrzeń o charakterze zarówno fizycznym  jak i mentalnym,  związaną  z 

pozyskiwaniem określonego typu informacji i jej rozpowszechnianiem, przypisaną danemu 

użytkownikowi informacji.  IPI jest w sferze mentalnej zespołem wiedzy, doświadczeń  i 

umiejętności w zakresie działalności informacyjnej,  sposobów postrzegania otaczającej 

infrastruktury informacyjnej,  a także postaw, uprzedzeń i przekonań związanych z 

działalnością informacyjną, ujawniających się w trakcie realizacji zadania informacyjnego.  

W sferze fizycznej jest to zespół zasobów informacji w różnej postaci, instalacji i narzędzi 

wykorzystywanych do ich udostępniania, dostępnych danemu użytkownikowi informacji. IPI  

obejmuje obszary: potrzeb informacyjnych,  właściwości infrastruktur informacyjnej i cech 

użytkownika informacji. Nie obejmuje natomiast działań informacyjnych podejmowanych 

przez użytkownika informacji. (Górny i in., 2017, s. 38).  

 

Funkcje systemu informacyjnego 

 

Funkcja w omawianym tutaj przypadku jest traktowana jako  konstrukt metodologiczny. W 

najprostszym ujęciu jest pewnym typem relacji która przyjmuje następującą postać: Dany  

obiekt będący  w określonym stanie - <wywołuje/ ułatwia/ umożliwia/ wymusza/ 

ogranicza/  utrudnia/ uniemożliwia > realizację  procesu/działań   występujących w innym 

obiekcie. Dopełnieniem tej próby definicji może powinno być zdanie: “Relacja ta nosi cechy 

powtarzalności, trwa przez jakiś czas” bo pojęcie funkcji kojarzy się zwykle z pewną ciągłością. 

Wydaje się  jednak że można ostatecznie  dopuścić występowanie  relacji jednorazowej.  

Dany układ czy element  spełnia funkcje  albo poprzez realizację jakiegoś określonego 

planowanego  zadania czy grupy zadań,  albo poprzez działania które nie są uważane za 

intencjonalne z punktu widzenia projektanta, twórcy systemu bądź osoby system obsługującej.  
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Funkcje które  się ujawniają - a raczej są ujawniane przez badaczy stanowią zapewne bardzo 

liczną grupę i jak w przypadku wszelkiego rodzaju funkcji ich wyraźne rozgraniczenie jest 

raczej niemożliwe.  

Po pierwsze na funkcje systemu informacyjnego nakładają się funkcje samej informacji.  

Rozdzielenie obu funkcji  jest trudne ale jednak konieczne aby móc właściwie zrozumieć   ich 

znaczenie. Po drugie funkcje pełnione przez infrastrukturę informacyjną wykraczają znacznie 

poza  te które ściśle wiążą się z informacją.  Obserwator identyfikujący funkcje może 

posługiwać się różnymi narzędziami badawczymi i reprezentować różne sposoby podejścia do 

zagadnienia. Tym samym zbiory funkcji nie są ostatecznie ustalone i w zależności od danego 

procesu badawczego mogą różnić się liczebnością jak i sposobami ich wyodrębniania. 

Można wymienić  następujące funkcje informacyjne w wybranych środowiskach 

akademickich: 

- funkcja orientacji bieżącej (użytkownik informacji  usiłuje poznać aktualny stan wiedzy 

w danej dziedzinie)  

- funkcja orientacji retrospektywnej (użytkownik informacji usiłuje poznać stan wiedzy 

w danej dziedzinie w przeszłości) 

- funkcja inspiracyjna (użytkownik informacji szuka inspiracji do swoich poczynań) 

- funkcja konfrontacyjna (użytkownik informacji analizuje  osiągnięcia innych badaczy 

zajmujących się tym samym bądź podobnym problemem co on) 

- uzyskiwanie informacji faktograficznej (użytkownik szuka informacji faktograficznej) 

- uczenie się 

- unikanie plagiatu 

Wymienione funkcje  zwykle się zazębiają i  nie obejmują wszystkich możliwych. Niemniej to 

właśnie one dominują kiedy rozpatrujemy “idealny” model zachowań użytkownika informacji. 

 Funkcja obejmuje również stany świadomości. Jeśli działanie czy tylko istnienie danego 

obiektu zmienia stan świadomości innego obiektu (oczywiście mówimy o obiektach 

obdarzonych świadomością) to również można mówić o  funkcji. 

Może występować również sytuacja odwrotna. Czyli stan świadomości (w tym wypadku 

informacyjnej) użytkownika informacji może wywołać pojawienie się  pewnej funkcji (czy 

grupy funkcji)  infrastruktury informacyjnej. Funkcja ta nie była zapewne planowana przez 

twórców systemu informacyjnego i do jej pojawienia się  doszło poprzez kontakt  użytkownika 

obdarzonego określoną świadomością informacyjną z  dostępnym mu systemem 

informacyjnym o określonych właściwościach. Użytkownik po prostu skorzystał z pewnych 

możliwości systemu w sposób który okazał się korzystny dla niego a nie był brany pod uwagę 

przez projektanta czy administratora  systemu. W ten sposób narodziła  się nowa funkcja. 
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O jakie funkcje chodzi? Tak jak zauważono nie ma ich zapewne wśród funkcji 

planowanych przez twórców i właścicieli systemów informacyjnych. Choć w jakimś stopniu są 

one również realizowane.  

Strategia użytkownika informacji 

 

Użytkownik informacji - świadomie czy nie - wybiera zawsze określoną strategię informacyjną, 

która oczywiście może ulegać zmianie w trakcie procesu informacyjnego i wiąże się z pewnymi 

funkcjami informacyjnymi i sposobem ich realizacji. Strategie informacyjne mają różne cele. 

Np. związane są z osiąganiem sukcesów w karierze naukowej. Albo tylko  z możliwością 

dalszej pracy w instytucjach naukowych czy akademickich.  

Dla administracji zarządzającej działaniami naukowymi najłatwiejszym sposobem, a być 

może jedynym możliwym, jest wprowadzenie jakiegoś systemu ocen, niezależnego od 

kompetencji naukowych urzędników. Takim systemem jest m.in. system punktowy, który powoduje 

konieczność gromadzenia odpowiedniej liczby punktów, co pozwala np.   przedłużyć 

zatrudnienie albo nawet awansować. 

W tej sytuacji dążenie do uzyskiwania spektakularnych (rzeczywistych) rezultatów 

naukowych jest dla badacza często zbyt ryzykowne, (a najczęściej  po prostu niemożliwe)  i 

większość badaczy wybiera drogę bardziej bezpieczną (bardziej realistyczną). Czyli tworzy 

publikacje noszące formalne cechy publikacji naukowych, spełniające pewne wymogi, ale nie 

zawierające specjalnie  wartościowych wyników badań czy przemyśleń. Oczywiście publikacje 

te różnią się poziomem między sobą - często bardzo znacznie. Mamy na jednym końcu prace 

zawierające poprawne z punktu widzenia metodologii   opracowania, zawierające  pewne 

elementy nowości, a na drugim końcu  typowe “wydmuszki” które rażą banalnymi 

stwierdzeniami.  

Przedstawiciele administracji naukowej zakładają,  że system punktowy jednak 

mobilizuje badaczy w wystarczającym stopniu, aby ich wysiłki przynosiły pozytywne rezultaty. 

I jest to rozumowanie w pewnym stopniu uzasadnione. Wysoko punktowane czasopisma i 

wydawnictwa stawiają duże wymagania i aby im sprostać trzeba wykazać się pracami na 

odpowiednim poziomie. Niemniej trzeba pamiętać o stopniu komercjalizacji systemu 

publikacji. Żeby przynosił on dochód musi sprzedać określoną liczbę publikacji. Co 

niekoniecznie wiąże się z publikowaniem rzeczy wyłącznie nowatorskich. Zresztą publikacje 

naukowe spełniają różne funkcje i informowanie o postępach nauki jest tylko jedną  z nich.. 

 Informacja wykorzystywana w działaniach naukowych występuje w różnych postaciach 

i jest wykorzystywana do różnych celów na różnych etapach działań w nauce. Z tego też 

powodu model wyjaśniania zachowań użytkowników i twórców informacji jest bardzo 
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pogmatwany i tym samym trudny do skonstruowania i wykorzystania. Niestety, jego 

redukowanie do postaci idealnej prowadzi do poważnych błędów. 

Na ogół przyjmuje się,  że działalność naukowa wiąże się zwykle z  rzeczywistymi 

osiągnięciami, mającymi istotne znaczenie dla nauki. W praktyce rezultaty prac naukowych 

bardzo często nie wnoszą niczego istotnego do istniejącego obszaru wiedzy. A mimo to liczba 

publikacji rejestrowanych co roku jest bardzo duża. Każdy pracownik naukowy zatrudniony w 

instytucji akademickiej  wie,  że jego dalsze zatrudnienie zależy od  liczby zdobytych punktów. 

A te zdobywa się głównie za odpowiednie publikacje. Inaczej mówiąc działalność znacznej 

części użytkowników informacji w środowisku akademickim sprowadza się do uzyskiwania 

punktów. Co oczywiście może pokrywać się z uzyskiwaniem wartościowych wyników 

badawczych ale nie musi. Zatem wielu użytkowników informacji realizuje prawdopodobnie 

strategię uzyskiwania informacji przydatnej w produkcji punktów, ale niekoniecznie w 

uzyskiwaniu rzeczywistych efektów naukowych. Jeśli tak jest to należy w badaniach 

zachowania użytkownika informacji brać pod uwagę również funkcje związane z produkcją 

publikacji. Ponieważ w wielu dyscyplinach aktywność naukowa w praktyce jest tożsama z 

aktywnością pisarską, zatem działalność informacyjna jest w zasadzie podporządkowana  temu 

zadaniu.  

Jest oczywiste że opublikowanie artykułu czy książki, napisanie doktoratu, habilitacji czy 

monografii profesorskiej wiąże się z zebraniem listy publikacji które posłużą jako bibliografia 

i do których będzie się można odwołać w przypisach. Opublikowanie pracy nie odwołującej się 

do innych publikacji jest w praktyce niemożliwe. Poza tym wiele publikacji  to kompilacje 

wykorzystujące prace już opublikowane. Tutaj autorzy też będą szukali prac na dany temat, 

choć niekoniecznie muszą być to prace nowatorskie.  

 

Konstrukcja modelu zachowań informacyjnych 

 

Czego oczekujemy prowadząc badania użytkowników informacji? Przede wszystkim wiedzy 

na temat sposobów działania użytkownika informacji i możliwości wyjaśnienia dlaczego takie 

sposoby są stosowane. Narzędziem badawczym może być tu model działania użytkownika w 

którym dominującą pozycję uzyskuje cel działania a tym samym funkcja informacji. Zarówno 

uzyskiwanej jak i wytwarzanej. I oczywiście element kluczowy czyli świadomość 

informacyjna.  

To świadomość informacyjna użytkownika modyfikuje czy wręcz konstruuje nowe 

funkcje informacyjne infrastruktury informacyjnej. Tu  pojawia się  problem techniczny. 

Jak powinien wyglądać ten element modelu zachowań informacyjnych który obejmuje proces 
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uzyskiwania informacji. Inaczej mówiąc w jaki sposób dokonać operacjonalizacji tej części 

modelu?  

Przypuszczalnie będzie on zawierał właściwości działań informacyjnych użytkownika 

informacji, a właściwościami mogą być: wykorzystywany typ źródła, częstotliwość 

korzystania, sposób rejestrowania wyników, hierarchia wartości źródeł, długotrwałość  

korzystania. To jest oczywiście tylko propozycja. Każdy badacz może mieć swój pomysł. 

Istotne jest zapewne aby wskazane właściwości były względnie mierzalne.  

Znacznie poważniejsze problemy sprawi określenie  stanu świadomości informacyjnej 

użytkownika informacji. Przypuszczalnie badacz będzie dążył przede wszystkim do ustalenia 

motywów działania użytkownika informacji - które na ogół są niechętnie ujawniane. Jak to 

wszystko może wyglądać w praktyce? Załóżmy że  model zostaje wyposażony w układ w 

którym celem głównym jest uzyskiwanie informacji bibliograficznej spełniającej funkcję 

formalną. Można przypuszczać że użytkownik będzie się tutaj kierował tematem, datą 

publikacji i ewentualnie nazwiskami autorów. Niewykluczone że będzie dążył do wysokiej 

kompletności.Natomiast może nie przywiązywać większej wagi do szczegółowej analizy treści. 

Ale proces wyszukiwania informacji może nie różnić się od wyszukiwania w trakcie realizacji 

innych celów. W praktyce różnice mogą wystąpić jeśli idzie o narzędzia. Badacz szukający 

źródeł informacji po to aby upodobnić swoje dzieło do publikacji naukowej będzie być może 

wykorzystywał częściej  narzędzia typu multiwyszukiwarki.  

Badacz wykorzystujący źródła do celów porównawczych będzie raczej szukał ich w 

węższych obszarach. Poza tym wystąpi też być może różnica w częstotliwości korzystania z 

narzędzi informacyjnych. Badacz nastawiony na li tylko produkcję piśmienniczą będzie robił 

to być może wówczas kiedy będzie zmuszony  publikować. Badacz prowadzący rzeczywiste 

badania będzie robił to zapewne  systematycznie.  

Co istotne - badacz mogący pozwolić sobie na publikowanie wyłącznie prac istotnych z 

punktu widzenia danej dyscypliny, prawdopodobnie z góry odrzuci znaczną część ukazującego 

się piśmiennictwa i ograniczy się wyłącznie do obszarów gdzie może spodziewać się prac 

wnoszących do dziedziny istotne wartości. 

Zatem hipotetyczny model zachowania być może będzie obejmował typ narzędzi i 

częstotliwość ich wykorzystania. Istotną częścią modelu jest  “świadomość informacyjna” która 

w znaczeniu ograniczonym do  profesjonalnej działalności informacyjnej,  może być 

traktowana  jako zbiór przekonań i sposobów postrzegania  infrastruktury informacyjnej, 

własnej aktywności informacyjnej,  skłonności do podejmowania określonych działań 

informacyjnych,  czasami wręcz uprzedzeń. Jest ona  rozumiana w kontekście niniejszej pracy  

jako indywidualne wyobrażenie obszaru informacji w którym przychodzi działać badaczowi i 
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wyobrażenie działań informacyjnych,  które wg badacza są niemożliwe, są zbędne,   mogą być 

podjęte albo powinny być podjęte.  

Rzecz jasna badacz nie zawsze działania uznane za możliwe czy konieczne podejmuje 

(np. występuje rozdźwięk między jego wyobrażeniami, a rzeczywistym działaniem np. z 

powodu braku czasu, lenistwa, chorób, braku dostępu do jakiegoś obszaru infrastruktury 

informacyjnej,  lub niewiedzy czy braku umiejętności). Uwzględnienie świadomości 

informacyjnej w modelu zachowań użytkownika informacji  sprawi najwięcej trudności 

badaczowi. Jej operacjonalizacja jest wyzwaniem badawczym samym w sobie. 

 

Konkluzje 

 

Czy w ogóle warto zajmować się zachowaniami użytkowników informacji? Z 

poznawczego punktu widzenia pewnie  tak samo warto jak prowadzić wykopaliska  

archeologiczne czy badać atmosferę Marsa. Jednak z praktycznego punktu widzenia 

poznawanie  zachowań użytkownika informacji i uwzględnianie jego  świadomości 

informacyjnej nie ma raczej większego znaczenia. Czyli nie wpływa to na sposób 

funkcjonowania systemów informacyjnych. 

Można co prawda  oczekiwać,  że na podstawie tej wiedzy modyfikacji ulegnie 

infrastruktura informacyjna. Choć trzeba pamiętać, że znaczna jej część jest obecnie 

skomercjalizowana. Niemniej ta część która znajduje się w rękach instytucji akademickich ma 

pewne możliwości modyfikacji. Między innymi poprzez ograniczanie produkcji piśmienniczej. 

Niestety - opracowanie sposobu oceny pracy nauczycieli akademickich  ograniczającego  liczbę 

publikacji i a równocześnie podwyższającego ich wartość okazuje się niezmiernie trudne. A 

wręcz niemożliwe wydaje się wdrożenie tego sposobu. 

Trzeba jednak podkreślić że zasygnalizowany tutaj problem jest bardzo ściśle  związany 

z organizacją nauki finansowanej z budżetu państwa. To też powoduje,  że jakiekolwiek zmiany 

w tym zakresie są trudne do wyobrażenia. Oczywiście w przypadku instytucji komercyjnych - 

jeśli badania służą osiąganiu zysków - problem ten właściwie  nie występuje. Niemniej wydaje 

się, że obecna infrastruktura informacyjna obsługująca naukę  jest bardzo nieefektywna jeśli 

bierze się pod uwagę interesy jej użytkowników. Ale  tylko ich interesy. Bowiem producenci i 

dostawcy elementów tej infrastruktury, a także zatrudniony  w niej personel tej nieefektywności 

nie odczuwają.   

Powstawanie  publikacji nie mających większej wartości naukowej wiąże się ze stratą 

czasu tych którzy zmuszeni są je tworzyć i  tych którzy zmuszeni są je wykorzystywać. Poza 

tym publikacje te muszą być przetwarzane przez infrastrukturę informacyjną co obciąża 
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finansowo instytucje  które ową infrastrukturę utrzymują. Tak jak wspomniano jest to jednak 

obszar uzyskiwania dochodów przez firmy komercyjne i równocześnie sfera zatrudniająca 

wiele osób (np. bibliotekarzy, redaktorów itp.).  

Poza tym jest bardzo wątpliwe aby znaczna część użytkowników informacji była 

zainteresowana optymalizacją infrastruktury informacyjnej. Wprowadzane zmiany mogłyby 

zagrozić ich obecnej pozycji zawodowej, zwiększyć wymagania itp. A przecież osoby 

zatrudnione w sektorze nauki (szczególnie finansowanej ze środków publicznych) traktują 

często owe zatrudnienie jako pewną możliwość uzyskiwania środków koniecznych do 

utrzymania - tak jak to jest w innych zawodach. 

Zatem zasygnalizowany tu problem ma głównie znaczenie poznawcze. Jakiekolwiek 

próby zmiany świadomości informacyjnej użytkowników i twórców informacji w systemie 

nauki akademickiej wydają się  w praktyce nierealne.   
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Katarzyna Papież-Pawełczak 

 

Wielowymiarowy aspekt działalności spółek celowych (SC)  

uczelni wyższych w Polsce 

 
A multidimensional aspect of the operation of Universities Special Purpose Vehicle (SPV) in 

Poland 

 

Abstrakt 

Artykuł prezentuje idee i zakres działalności spółek celowych uczelni wyższych z perspektywy 

ich rozwoju oraz wpływu na transfer wyników badań naukowych lub prac rozwojowych do 

gospodarki. Przeanalizowano ekosystem innowacji w jakim funkcjonują spółki oraz zależności 

od ich jednostek macierzystych. W publikacji zaprezentowano szersze spojrzenie na aktywność  

spółek celowych nie odnosząc się tylko do ich głównego celu do którego zostały powołane. 

Przedstawiono zestaw kryteriów, który powinien zostać brany pod uwagę przy ocenie 

działalności spółek celowych, których istotą jest komercjalizacja pośrednia w dłuższym 

horyzoncie czasowym.  

 

Słowa kluczowe: komercjalizacja przedsięwzięć B+R , transfer technologii,  spółki celowe, 

ekosystem innowacji. 

 

 

Abstract 

This article presents the idea’s and objectives of a universities Special Purpose Vehicle (SPV), 

its economic impact and prospects for development created by the transfer of results obtained 

from scientific research and development. Take into account are both the new company's 

innovative ecosystem from which it operates in and its dependency to the parent 

company/institution it was created from.  The aim of the study is to define key criteria's that 

can be used to assess a special purpose vehicle’s activity on a broad-spectrum. Finally, a set of 

recommendations are provided, which should be taken into account when assessing the 

activities of a special purpose vehicle whose essence is to intermediate commercialization of 

results within a sufficient time. 

 

Keywords: commercialization of R&D, technology transfer, special purpose vehicles, 

innovation ecosystem. 

 

 

Wprowadzenie 

Rezultaty badań naukowych to niejednokrotnie ważne odkrycia przyczyniające się do dalszego 

rozwoju nauki oraz postępu naukowo-technicznego. Ważne jest jednak, aby wyniki badań 
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naukowych trafiały możliwie szybko do praktyki i były efektywnie wykorzystywane przez 

gospodarkę. Proces transferu wyników prac naukowo-badawczych do przedsiębiorstw, które w 

oparciu o nie wprowadzają z sukcesem innowacje na rynek i osiągają dzięki temu duże zyski, 

jest nazywany procesem komercjalizacji (Elektroniczne publikacje, 2013). Aby przebiegał 

prawidłowo powinni w nim aktywnie uczestniczyć zarówno naukowcy prowadzący badania, 

jak i przedsiębiorstwa, które mogłyby te wyniki przełożyć na sukces rynkowy. Istotne 

znaczenie mają również podmioty i osoby odpowiedzialne za wdrożenia w uczelniach.  

Analizując przykłady międzynarodowe widzimy różnorakie doświadczenia związane  

z zarządzaniem własnością intelektualną uczelni wyższych i złożonością modeli 

komercjalizacji. Uniwersytet w Oxfordzie w celu obsługi procesów transferu technologii  

i komercjalizacji badań powołał w 1988 r. do życia spółkę uczelnianą (100% udziałów posiada 

Uniwersytet). Oxford University Innovation, działa nieustannie i jest odpowiedzialna za 

realizację wszystkich elementów procesu komercjalizacji, począwszy od gromadzenia szeregu 

informacji o innowacjach i oceny ich potencjału komercyjnego, poprzez inwestycje kapitałowe 

i zarządzanie portfelem praw intelektualnych (Perkins M, 2019). Model dość złożony, jednakże 

dzięki dobrej organizacji nie powoduje problemów z sukcesywnym wdrażaniem 

innowacyjnych wynalazków (Elektroniczne publikacje, 2002). Trzeba pamiętać że, czy to w 

USA czy w UK transfer technologii nie od razu przynosił wymierne efekty. Tam również 

popełniano błędy. Niemniej wyciągnięto z nich wnioski i uruchomiono mechanizmy, które na 

bazie stosunkowo prostych zasad i reguł doprowadziły do sukcesu. Zaangażowano różne 

podmioty ekosystemu bo większość  efektywnych przykładów komercjalizacji wyników prac 

B+R powstających w jednostkach naukowych zachodzi właśnie dzięki współpracy i 

pośrednictwu zaangażowanych instytucji w całym procesie.  

Zmieniające się uwarunkowania funkcjonowania uczelni i jednostek naukowych oraz 

dostosowanie polskiego systemu prawnego do standardów unijnych umożliwiły 

komercjalizację wyników badań naukowych. Przyjęte w ostatnich latach rozwiązania 

legislacyjne, polegające na tworzeniu przez uczelnie spółek prawa handlowego tzw. spółek 

celowych w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych (Dz. U. z 

2014 r., poz. 1198) mają umożliwić większą aktywność podmiotów naukowych w zakresie 

transferu wiedzy do gospodarki.  

 

Ekosystem innowacji 

Systemy wspierania innowacji podkreślają rolę interakcji pomiędzy różnymi aktorami 

otoczenia gospodarczego oraz polityką innowacyjną dla sukcesu działań (Lundvall, 1992). 

Pojęcie „ecosystem” wprowadził po raz pierwszy James Moore, który zdefiniował go jako 
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ekonomiczną społeczność tworzoną przez interakcje zachodzące między organizacjami  

i jednostkami składającymi się na organizm (Moore, 1993, s. 75-83). Kluczowe staje się 

budowanie komplementarności w konfiguracji zasobów i umiejętności z kooperantami  

w ramach zarządzania wspólnym i spójnym procesem innowacji( Mielcarek 2016, s. 123-128.). 

Ekosystem wymaga różnorodnych podmiotów , w tym silnych uczelni, otwartych na innowacje 

przedsiębiorców umożliwiających testowanie rozwiązań w rzeczywistych warunkach oraz 

instytucji otoczenia biznesu tworzonych zarówno przez jednostki badawcze, samorządy oraz 

sektor prywatny (Autio, Thomas, 2014). Instytucje otoczenia biznesu tworzą środowisko 

sprzyjające wymianie wiedzy, jej komercjalizacji i rozwojowi firm opartych na wiedzy 

(Bąkowski, Mażewska, 2018, s. 6-9). Sprawnie działające ekosystemy innowacji tworzą 

warunki w których małe i duże przedsiębiorstwa, uniwersytety, organizacje publiczne 

współdziałają w celu tworzenia wiedzy i rozwijania nowych technologii w regionie lub kraju. 

Siła współpracy uczelni z przemysłem jest jednym z najważniejszych wymiarów współpracy 

ekosystemu innowacji. Uniwersytety zazwyczaj nie są organizacjami nastawionymi na zysk. 

Interakcja między uniwersytetami a przemysłem  przyspiesza tworzenie innowacji (Augustyn, 

2019, s. 63–88.).  

Zasady współpracy nauki i biznesu określają by wszyscy zaangażowani w ten proces 

wiedzieli czego mogą oczekiwać i jak daleko mogą dotrzeć. Każdy ma swoja rolę i funkcję do 

spełnienia. Także i spółki celowe uczelni wyższych, które od kilku lat powoływane są w celu 

wsparcia procesu wdrażania myśli naukowej do biznesu. Działające w oparciu o model  

komercyjny, z własną obsługą księgową, prawną oraz szybszą decyzyjnością. Co ważne z 

gotowością do podjęcia ryzyka, co jest często niemożliwe w jednostce publicznej. Jednak 

geneza powstawania spółek celowych jest bardzo różnorodna, a ich zakres działania zależy od 

specyfiki jednostki, z jakiej się wywodzą.  

 

Charakterystyka funkcjonowania spółek celowych uczelni wyższych  

w  Polsce 

Jednym z podstawowych zadań uczelni określonych w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy  Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz.U.2017.0.2183) jest m.in. transfer technologii do gospodarki. 

Ponadto z art. 4 ust. 4 ustawy Psw wynika podjęcie przez uczelnie współpracy z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac 

rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych, w wyodrębnionych formach działalności, w 

tym poprzez spółkę celową. 
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Przepis art. 86a ust. 1 ustawy Psw w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2014 r. 

określał, że uczelnia w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych 

tworzyła spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną zwaną spółką celową. 

Spółkę celową tworzył rektor za zgodą senatu uczelni lub innego organu kolegialnego uczelni. 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014r (Dz.U. 2014 poz. 1198) określa wprost, że uczelnia w celu  

komercjalizacji pośredniej, polegającej na obejmowaniu lub nabywaniu udziałów lub akcji w 

spółkach lub obejmowaniu warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu lub objęcia 

akcji w spółkach, w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników działalności 

naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami, może tworzyć wyłącznie jednoosobowe 

spółki kapitałowe, z zastrzeżeniem art. 150 ust. 1, zwane dalej „spółkami celowymi”.  

Spółka celowa (SC) uczelni wyższej jest zatem szczególnym rodzajem spółki kapitałowej 

prawa handlowego, której podstawowym zadaniem jest prowadzenie za jej pośrednictwem 

procesu komercjalizacji pośredniej wyników badań naukowych. Zasadą jest także, że spółka 

celowa ma być spółką jednoosobową, w której jedynym wspólnikiem posiadającym całość 

udziałów lub akcji jest uczelnia. Zgodnie z ustawą, powinna generować zyski i przekazywać je 

na cele statutowe uczelni. Analizując dalej treści przepisów ustawy jasno z nich wynika zakres 

przedmiotu działania. Określenie jej jako „celowa” nie jest przypadkowe i definiuje, iż spółka 

taka ma realizować wyłącznie zadania związane z prowadzeniem komercjalizacji pośredniej. 

Wniesienie własności intelektualnej w zamian za udziały i stworzenie spółki spin-off, spin-out 

wpisują się bezpośrednio w nurt „przedsiębiorczości akademickiej”, „przedsiębiorczości 

opartej na wiedzy” lub „przedsiębiorczości intelektualnej (Elektroniczne publikacje, 2019). 

Utworzenie spółki odpryskowej stanowi jeden z najważniejszych mechanizmów transferu 

technologii (Tamowicz, 2006, s.17-21). Spółki celowe mają być pewnego rodzaju pomostem 

pomiędzy uczelnią, a spółką odpryskową (spin-off). Spin-off to nowe przedsiębiorstwo 

tworzone na bazie wiedzy i rozwiązań powstałych w trakcie badań prowadzonych na uczelniach 

i w instytucjach naukowo-badawczych (Elektroniczne publikacje, 2002). 

 

Spółki celowe uczelni wyższych w ekosystemie innowacji 

Idea ekosystemu innowacji polega na tworzeniu odpowiednich warunków sprzyjających 

współpracy jednostek sektora publicznego i prywatnego. Zainteresowanie wiedzą 

wypracowaną na uczelniach zwiększa się wielokrotnie w sytuacji, gdy wokół lokalnych 

uniwersytetów tworzy się innowacyjny ekosystem, przyciągający kapitał i zdolnych 

pracowników. Polityka danej instytucji naukowej to nie tylko formalne uchwały, regulaminy, 

ale także nastawienie władz uczelni oraz elastyczność w podejściu do przedsiębiorczych 
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naukowców. Przekształcenie wiedzy w pomysł biznesowy, a w rezultacie w innowacyjną firmę 

wymaga od naukowców umiejętności menedżerskich, kapitału, a przede wszystkim wsparcia 

ze strony uczelni w tworzeniu akademickich firm odpryskowych (spin-off) i te zadanie 

realizowane są właśnie przez spółkę celową. To jej przypisuje się role instytucji 

odpowiedzialnej za transfer wyników badań naukowych lub prac rozwojowych do gospodarki. 

To jej aktywność powinna wpływać pozytywnie na ilość, jak i jakość współpracy środowiska 

naukowego z biznesem. To efekty jej działalności powinny stanowić dodatkowe źródło 

dochodów uczelni i finansowania prac naukowo-badawczych. Do zalet takiego rozwiązania 

należy (Kardas, 2016, s. 59–69):  

 niezależność finansowa i organizacyjna, 

 mentalność biznesowa – proste procesy decyzyjne, 

 lepsza współpraca z biznesem (poprzez spin-offs), 

 rozpoznawalna marka i reputacja, 

 podział ryzyka na niezależny podmiot 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Elektroniczne publikacje, 2016) również 

podkreśla że, rola spółek celowych w procesie komercjalizacji i transferu technologii do tej 

pory była niewielka, jednak ich potencjał powinien być zdecydowanie większy niż dotychczas 

wykorzystywany w obrocie własnością intelektualną. Spółki celowe są ważnym elementu 

szerszego ekosystemu transferu technologii w Państwowych Jednostkach Badawczych (PJB). 

Pełnią istotną rolę w komercjalizacji wyników prac badawczych, ale tylko przy wsparciu władz 

swoich jednostek macierzystych. Dobre relacje i zrozumienie przez jednostki macierzyste 

celowości i specyfiki działania ich spółek  usprawni procesy transferu wiedzy i technologii do 

gospodarki. Spółki celowe - jako biznesowy lewar swoich jednostek macierzystych - bazują nie 

tylko na wiedzy i kompetencjach pozyskanych z jednostek macierzystych, ale również na 

budowanym przez lata wizerunku i renomie. Przychylność władz jednostki macierzystej 

prowadzi do zintensyfikowanej działalności spółek celowych odpowiedzialnych za rezultaty 

współpracy PJB z otoczeniem gospodarczym. Konieczna jest zatem akceptacja środowiska 

uczelnianego, szeroka kooperacja wydziałów ze spółką, stabilne i jasne usytuowanie jej w 

systemie organizacji nauki. 

 

Transfer wiedzy i technologii do gospodarki poprzez spółki celowe 

Transfer technologii często wpisywany jest w schemat procesu komercjalizacji, ponieważ 

wynikiem wdrożenia powinna być taka działalność, która spowoduje rozpowszechnienie 

przedmiotu wdrożenia. Związany jest z dyfuzją innowacji, czyli upowszechnianiem nowych 

rozwiązań w społeczeństwie (Bolek M.2014, s. 37-44).  Matusiak podkreśla „interakcyjny 
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charakter transferu technologii, w którym występują rozmaite pętle sprzężeń zwrotnych między 

nadawcami i odbiorcami wiedzy, rozwiązań technologicznych i organizacyjnych” (Matusiak, 

2010, s. 213-215). Proces transferu wyników prac naukowo-badawczych do przedsiębiorstw, 

które w oparciu o nie wprowadzają z sukcesem innowacje na rynek i osiągają dzięki temu duże 

zyski, jest nazywany procesem komercjalizacji (Elektroniczne publikacje, 2013).  

Badania nad transferem technologii w dużej mierze koncentrują się na tematyce 

przedsiębiorczości akademickiej wywodzącej się uczelni wyższych ( Siegel , 2015). Lockett w 

swoim artykule artykule pt. Creation of Spin off firms at public research institutions: 

Managerial and policy implications, podkreśla że dla celów formułowania i realizacji polityki 

innowacyjnej niezwykle ważny jest całościowy obraz „przedsiębiorczości opartej na wiedzy”, 

jej potencjału oraz uwarunkowań (Lockett, 2005, s. 981–993).  

Spojrzenie na proces transferu wiedzy i technologii oraz ujęcie go w sposób 

wielopłaszczyznowy ma kluczowe znaczenie dla działalności spółek celowych PJB. 

Powodzenie całego procesu komercjalizacji wyników badań naukowych zależy nie tylko od 

działań prowadzonych przez spółki wraz z podmiotami je tworzącymi, ale także od aktywności 

przedsiębiorców. Zgodnie z teorią Schumpetera szczególną rolę w procesie transferu 

technologii odgrywają przedsiębiorstwa, są głównym nośnikiem zmian, postępu i rozwoju 

gospodarczego (Matusiak, 2010). Na podstawie badań Gwardy-Gruszczyńskiej można 

stwierdzić, że potencjał do współpracy uczelni z biznesem jest ogromny. Tylko co czwarte 

badane przedsiębiorstwo w Polsce ma wystarczające zasoby, by zakupić nowe technologie dla 

wprowadzenia innowacji, a co piąte, by je współtworzyć (Gwarda-Gruszczyńska,  2013, s.275-

277).  

Filozofia jednego z najlepszych światowych uniwersytetów, Uniwersytet Stanforda 

znajdujących się w Dolinie Krzemowej w Kalifornii, była tworzona w oparciu o współpracę 

nauki z gospodarką (Elektroniczne publikacje, 2019). Komunikacja między tymi dwoma 

światami, często tak różnymi pod względem kultury organizacyjnej jest niezbędna do tego, aby 

innowacje mogły być wprowadzane w życie. Aby skorzystać z wynalazków naukowych, uczeni 

i biznesmeni muszą znaleźć wspólny język, przekonuje Tim Cook26, założyciel Isis Innovation 

– firmy zajmującą się transferem technologii z Uniwersytetu w Oksfordzie do różnego typu 

przedsiębiorstw. Dzięki transferowi technologii naukowcy i biznesmeni mogą wchodzić w 

interakcje. Jednak są to dwie bardzo różne kultury. Dlatego potrzebny jest pośrednik, który 

rozpocznie i ułatwi komunikację. Oczywiście aktywne zaangażowanie stron jest wymagane na 

każdym etapie tego procesu, co w głównej mierze warunkuje jego sukces i powinno być  

                                                           
26 Tim Cook od lat zajmuje się inwestycjami, w 1987 roku założył Isis Innovation – firmę zajmującą się 

transferem technologii z Uniwersytetu w Oksfordzie. 
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jednym z niezbędnych warunków efektywnej komercjalizacji. Współpraca będzie skuteczna w 

sytuacji, gdy strona trzecia dobrze rozumie i naukowców i inwestorów (Elektroniczne 

publikacje , 2019). Tą właśnie trzecią stroną są spółki celowe, które  pełnią pewnego rodzaju 

rolę katalizatorów w procesie komercjalizacji. Wielopłaszczyznowość działań SC w obszarze 

transferu wiedzy i technologii bardzo dobrze opisuje Poradnik Centrum Transferu Technologii 

Politechniki Krakowskiej pod redakcja D. Markiewicza, który definiuje pojęcie komercjalizacji 

jako (Markiewicz red, 2009, s. 38–39) :  

 działania związane z budowaniem modelu biznesowego technologii,  

 kształtowanie procesu sprzedaży lub wdrożenia technologii na rynku,  

 spowodowanie, że coś, co ma potencjalną wartość i zdolność do przynoszenia 

zysku, zostaje sprzedane, wyprodukowane, udostępnione lub użytkowane w 

celu osiągnięcia zysku lub wykreowania kapitału,  

 budowanie wartości dodanej technologii. 

Prezentowane wyżej pojęcie komercjalizacji wskazuje jaka wiedza i umiejętności 

powinny wspierać proces komercjalizacji przekształcenia wyników badań uzyskanych w 

laboratoriach naukowych w wartość rynkową. Stworzenie procesu komercjalizacji wyników 

prac badawczo-rozwojowych przy udziale spółek celowych wymaga od nich szerokich 

kompetencji i zdolności do koordynacji wielu elementów procesu. Szczególne uwarunkowania, 

relacje lub ich brak między uczestnikami, stymulujące i wspierające środowisko, wzajemne 

oddziaływanie tych elementów czy inne czynniki procesu mogą mieć potencjalny wpływ na 

sprawność i efektywność działań spółek celowych.   

 

Mierniki oceny działalności spółek celowych uczelni wyższych 

Wyniki spółek kapitałowych są weryfikowane miarami biznesowymi pod kątem uzyskanych 

przychodów i zysków. Zgodnie z Ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2019.0.1500) 

każda spółka handlowa musi złożyć sprawozdanie finansowe i inne wymagane dokumenty do 

KRS. Spółki celowe, jako spółki prawa handlowego także podlegają takowej ocenie. Jednak ze 

względu na specyfikę funkcjonowania spółek celowych, ich ocena powinna obejmować nie 

tylko aspekty ekonomiczne, w tym przychody uzyskiwane przez tworzone przez nie spółki 

spin-offs, a w efekcie przekazywane dywidenda  dla uczelni. Powinno się uwzględnić 

wieloaspektowość ich działania, misje i cel do zrealizowania w dziedzinie komercjalizacji, 

wpływu na otoczenie społeczno-gospodarcze i jego interesariuszy.  

Ocena przeprowadzona w roku 2018 przez Najwyższą Izbę Kontroli wykazała niską 

skuteczność transferu wiedzy poprzez spółki jednostek naukowych. Jak czytamy  
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w raporcie pokontrolnym (Elektroniczne publikacje, 2018) „Dotychczasowe efekty 

działalności spółek nie przynoszą, w kontekście głównego celu ich powołania, istotnych 

wymiernych wyników, a spółki nie mają realnych możliwości przekazywania właścicielom 

oczekiwanych dywidend”. Tak zdefiniowana ocena wynikać może z samej trudności w 

określeniu mierników oceny efektywności działania uczelnianych spółek celowych, specyfiki 

przedmiotu jakim jest komercjalizacja pośrednia oraz złożoności samego podmiotu i jego 

uzależnienia od potencjału jednostki macierzystej. Przytoczone w raporcie dane o przychodach 

z komercjalizacji spółek nie dają pełnego obrazu potencjału jaki niosą spółki celowe.  Temat 

okresu zwrotu z inwestycji w spółki spin-off, w których udziały obejmują spółki celowe, 

potrzebują zazwyczaj kilku lat, aby rozwinąć technologię i z sukcesem zaistnieć na rynku. 

Dopiero wtedy spółka celowa może osiągnąć korzyści ekonomiczne (dywidenda, odsprzedaż 

swoich udziałów z zyskiem). Dlatego należałoby postawić pytanie czy weryfikacja i ocena 

funkcjonowania spółek celowych tylko poprzez pryzmat mierników finansowych jest zasadna 

i wystarczająca?.  

Spółki celowe dysponują potencjałem swoich jednostek naukowych. Same nie generują  

i nie mają wpływu na jakość wyników prac naukowych, na które jest lub nie ma rzeczywistego 

zapotrzebowania gospodarczego. Słusznie zostało to podkreślone w raporcie, że nie jest rolą 

spółek celowych generować wyniki: „Spółki generalnie nie otrzymują wyników prac 

badawczych, które mogłyby podlegać komercjalizacji”. Potencjał komercjalizacyjny nie leży 

bezpośrednio w spółce celowej, a w jej jednostce macierzystej (uczelnia, instytut badawczy). 

SC w celu zwiększenia zaangażowania w transfer technologii naukowców, władz PJB, 

potrzebują synergii w całym ekosystemie komercjalizacji. Istotny dla ich działania jest 

chociażby problem niedostosowania oceny parametrycznej naukowców i PJB do transferu 

technologii i działalności komercjalizacyjnej. Zakres znajomości prawa i konieczność 

przestrzegania zasad ochrony IP powstałej w wyniku pracy w PJB (np. zakaz publikacji 

wyników badań przed uzyskaniem ochrony) jest także elementem, który wpływa na 

powodzenie całego procesu komercjalizacji wyników badań naukowych.  

Działalność operacyjna spółek celowych pokazała, że przedmiot ich działalności nie 

może być traktowany wąsko, bowiem specyfika komercjalizacji pośredniej i wynikających  

z niej ewentualnych korzyści finansowy jest procesem wieloaspektowym i rozłożonym  

w czasie. Dyskusje oraz postulaty przedstawicieli tych podmiotów znalazły swoje 

odzwierciedlenie w założeniach zmian legislacyjnych w celu poprawy otoczenia prawnego 

działalności innowacyjnej. Najważniejsza zmiana dotyczyła przede wszystkim prowadzenia 

dodatkowej działalności gospodarczej przez spółki celowe oraz uelastycznienie możliwości 

tworzenia spółek w celu komercjalizacji pośredniej przez uczelnie wspólnie z innymi 



97 
 

uczelniami, instytutami badawczymi lub instytutami naukowymi Polskiej Akademii Nauk, a 

także ze spółkami utworzonymi przez te podmioty oraz innych partnerów gospodarczych (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1842, 1010, 1311, 1933, 2169, 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 859).  

Zwiększenie zakresu działania spółek celowych dotyczy możliwości prowadzenia 

działalności gospodarczej (np. usługowej) obok działań związanych z komercjalizacją 

pośrednią, które wynikają wprost z zapisów ustawowych. Te zmiany umożliwiły spółkom 

poszerzenie spektrum swojej działalności i realizację zadań komplementarnych w stosunku do 

komercjalizacji pośredniej przy wykorzystaniu potencjału badawczo-rozwojowego uczelni i 

jednostek macierzystych. Ułatwiło to spółkom optymalizację ryzyka związanego z 

przygotowaniem potencjału dóbr intelektualnych do komercjalizacji oraz odpowiednie ich 

przygotowanie do późniejszego wdrożenia. Z kolei zaś, rynek usług badawczych bardzo dobrze 

przyjął nowego pośrednika sektora naukowego. Przedsiębiorstwa przemysłowe mają więc za 

partnera podmiot, który  działa i opiera się na tych samych podstawach prawnych i rynkowych.  

Spółki celowe ze względu na swoje unikalne cechy oraz cel działalności, aktywnie biorą 

udział w różnych elementach procesu transferu technologii na kolejnych etapach swojego 

rozwoju. Przygotowanie technologii do wdrożenia poprzez nową spółkę już obejmuje 

zdefiniowanie rynku (nabywcy). Spółka podczas tworzenia, powinna mieć jasne perspektywy 

sprzedaży wyników badań lub nowej technologii oraz prognozy wyników swojej działalności. 

Przygotowywanie planów wdrożenia i rozwoju na rynku tworzone jest już przed rozpoczęciem 

działalności, w celu minimalizacji kosztów działalności. To pokazuje jaki zakres wiedzy i 

kompetencji posiada spółka oraz że ich działalność nie sprowadza się tylko do podmiotu 

odpowiedzialnego za kreowanie technologicznych przedsiębiorstw opartych o wyniki prac 

B+R uczelni wyższej.   

Powyższe, rodzi dyskusje co do być może zbyt wąskiego sposobu oceny 

funkcjonowania spółek celowych, którego to właśnie wynikiem jest stwierdzenie, że efekty 

działalności spółek nie przynoszą w kontekście głównego celu ich powołania, istotnych 

wymiernych wyników. Wielość zadań i złożoność procesu komercjalizacji w którym 

uczestniczą spółki celowe potwierdza, że należy jednak potraktować ten podmiot z szerszą 

perspektywą funkcjonowania i  misją do zrealizowania i przyjrzeć się całemu ekosystemowi na 

jaki mają wpływ. Warto zdefiniować dodatkowe, być może trudno mierzalne kryteria ich 

efektywności działań, jak chociażby: 

 wpływ na pozycjonowanie jednostki macierzystej, mierzony odpowiednią jakością  ofert 

technologicznych do komercjalizacji, kreowaniem przedsiębiorczości akademickiej czy 

zaoferowaniem znacznie większego potencjału jednostki poprzez wachlarz spółek 

portfelowych opierających rozwój o nowe technologie czy nowe produkty; 
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 wpływ na lepsze miejsce na arenie międzynarodowej, mierzony planem rozwoju z jasną 

strategią badawczą, gdzie proces sprawnego zarządzania i koordynowania przepływem 

wiedzy oraz tworzenia partnerskiej kultury organizacyjnej w perspektywie procesu 

komercjalizacji wyników działalności intelektualnej stanowi istotną wartość;  

 wypracowanie mechanizmów komunikacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi  

i naukowymi, które dodatkowo stoją przed problemem znalezienia odpowiedniego 

partnera na uniwersytecie, który jest postrzegany jako duża złożona i nieprzejrzysta 

organizacja. 

 wpływ na zespoły  naukowo- badawcze, mierzone jakością publikacji, częstszymi 

publikacjami z przemysłem; 

 wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze mierzony ilością projektów B+R z 

przemysłem, aplikacyjnością badań, które są wynikiem rozmów i spotkań z parterami 

przemysłowymi;  

 wpływ na podjęcie długoterminowych interakcji nauka-przemysł, mierzony 

interdyscyplinarnymi strategicznymi agendami badawczymi w oparciu o dobrze 

zaprojektowaną i jasną strategię wdrożeń; 

 wpływ na region, mierzony lepszym otoczeniem konkurencyjnym, który kreować będzie 

przyszłych liderów dynamicznych ekosystemów gotowych na wyzwania w nowych 

uwarunkowaniach  rynkowych czy przyciąganiem zagranicznych graczy z wybranych 

sektorów; 

 wpływ na rynek kapitałowy, który jest fundamentem rozwoju gospodarczego opartego 

na wiedzy i nowych technologiach, mierzony ilością innowacyjnych wysoko 

ryzykownych przedsięwzięć opartych o wyniki prac badawczo-rozwojowych; 

 tworzenie kluczowych kompetencji w zakresie komercjalizacji wiedzy i technologii 

mierzonych  umiejętnością absorbowania nowych technologii, w celu udoskonalenia 

działalności zarówno przedsiębiorstwa jak i uczelni. 

 

Podsumowanie 

Zaproponowane kryteria to tylko propozycja wieloaspektowego spojrzenia na podjęty w 

publikacji problem dotyczący oceny funkcjonowania spółek celowych. Międzynarodowe 

przykłady pokazują, że w całym procesie komercjalizacji podkreślany jest społeczno-

gospodarczy wymiar komercjalizacji nowych technologii jako korzyść dla konsumentów oraz 

wspieranie rozwoju gospodarczego. Transfer technologii to swoista misja, która powinna być 

konsekwentnie planowana i wdrażana w długiej perspektywie czasu. Dlatego niezbędny jest 

pośrednik z umiejętnością praktycznego zarządzania know-how w celu skutecznego wdrożenia 
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strategii komercjalizacji na uczelni. Pośrednik, który dba, aby współpraca uniwersytetów z 

przemysłem była zarządzana, koordynowana lub moderowana w taki sposób, aby zapewnić 

wartość dodaną dla każdego z pomiotów w niej uczestniczących. Być może takie podeście 

powinno być głównym kryterium weryfikowalności działania spółek celowych uczelni 

wyższych w Polsce.  

 

Bibliografia 

Autio E.,&Thomas, L. D. W. (2014). Innovation ecosystems: Implications for innovation 

management. In M. Dodgson, N. Philips, & D. M. Gann (Eds.). The Oxford handbook of 

innovation management. 

 

Augustyn K. (2019). Rola i znaczenie Uniwersytetu w obliczu przemian dokonywanych na 

rzecz utowarowienia wiedzy, NAUKA 2/2019, 63–88. 

 

Bąkowski A., Mażewska M. (red.) (2018), Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w 

Polsce, Raport 2018, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i 

Przedsiębiorczości w Polsce”, Warszawa, 6-9. 

 

Bolek M., Bolek C., Komercjalizacja innowacji. Zarządzanie projektami i Finansowanie, 

Difin, Warszawa 2014, 37-44. 

 

Chyba Z., Przedsiębiorczość w kapitale intelektualnym a firmy akademickie, 

http://www.orgmasz.pl/ wydawnictwo/"files/59-Chyba.pdf , dostęp 8.11.2019.   

 

European Trend Chart on Innovation, The changing role of public suport to academic spin-

off’s, Policy Benchmarking Workshop Conclusions, 2002. 

 

Gwarda-Gruszczyńska E., , Modele procesu komercjalizacji nowych technologii w 

przedsiębiorstwach. Uwarunkowania wyboru – kluczowe obszary decyzyjne, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013,. 275-277. 

 

Lundvall B. A. (1992). National systems of innovation: An analytical framework. London: 

Pinter. 

 

Kardas M. (2016), Organizational aspects of knowledge transfer and commercialization of 

public research at polish universities, „Problemy Eksploatacji. Maintenance Problems”, nr 

2, 59–69. 

 

Komercjalizacja wyników badań naukowych praktyczny poradnik dla naukowców, 

Warszawa, styczeń 2013. 

 

Komercjalizacja wyników badań naukowych – krok po kroku, red. D. Markiewicz, CTT 

Politechnika Krakowska, Kraków, wrzesień 2009, 38–39. 

 

Lockett A. Creation of Spin-off Firms at Public Research Institutions: Managerial and 

Policy Implications, „Research Policy’’ Vol. 34/7, 2005, 981–993. 

 

http://www.orgmasz.pl/


100 
 

Matusiak K.B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola 

i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 

2010, 213-215. 

 

Mielcarek P. (2016). Ekosystem innowacji w świetle paradygmatu otwartej innowacji, 

Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 422, 123-128.  

 

Moore J. F. (1993). Predators and prey: a new ecology of competition. Harvard business 

review, 71(3), 75-83. 

 

Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli pt. Transfer wiedzy i technologii 

poprzez spółki jednostek naukowych, KNO.410.003.00.2018, Nr ewid. 

148/2018/P/18/023/KNO. 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (2016), Diagnoza stanu transferu technologii za 

pośrednictwem spółek celowych wykorzystująca dotychczasowe doświadczenia z realizacji 

programu SPIN-TECH, Warszawa [online], 

https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/user_upload/pUBLIKACJE/Ewaluacje/spintech_ewalu

acja.pdf, dostęp: 08.11.2019. 

 

Perkins M., Chief Executive Officer of Oxford University Innovation, Future fusion 

Booklet, Where ideas come to life, May 2019. 

 

Siegel D. S., Wright M., Academic Entrepreneurship: Time for a Rethink?, „British Journal 

of Management” Vol. 26, 2015. 

 

University of Oxford Statutes, Statute XVI: Property, Contracts, and Trusts,  October 2002. 

Wiesendanger H., ( Former Senior Licensing Associate), A History of OTL of Stanford 

University, https://otl.stanford.edu/history-otl , dostęp 28.12.2019. 

 

Tamowicz P., Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce, PARP, Warszawa 

2006, 17-21. 

 

 

Źródła internetowe 

http://www.stcatz.ox.ac.uk/node/355, dostęp 29 październik 2019r. 

http://www.orgmasz.pl/. 

https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/user_upload/pUBLIKACJE/Ewaluacje/spintech_ewalu

acja.pdf. 

 

Inne źródła 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1198). 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym Dz.U.2017.0.2183 - AKT 

ARCHIWALNY. 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1842, 1010, 1311, 1933, 2169, 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 859). 

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2019.0.1500). 

 

 

 

 

https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/user_upload/pUBLIKACJE/Ewaluacje/spintech_ewaluacja.pdf
https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/user_upload/pUBLIKACJE/Ewaluacje/spintech_ewaluacja.pdf
https://otl.stanford.edu/history-otl
http://www.stcatz.ox.ac.uk/node/355
http://www.orgmasz.pl/
https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/user_upload/pUBLIKACJE/Ewaluacje/spintech_ewaluacja.pdf
https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/user_upload/pUBLIKACJE/Ewaluacje/spintech_ewaluacja.pdf


101 
 

Anna Gałecka, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna 

Agnieszka Klembalska, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn 

Rolniczych 

 

Repozytoria cyfrowe instytutów badawczych jako narzędzie w transferze 

wiedzy z instytucji badawczych do przedsiębiorstw 
 

Digital repositories of research institutes as a tool for the transfer of knowledge 

 

Abstrakt 

Instytuty badawcze stanowią ważny element w procesie transferu wiedzy z jednostek 

naukowych do gospodarki. Prowadzona przez nie działalność badawczo-rozwojowa jest 

istotnym czynnikiem determinującym poziom rozwoju gospodarczego, innowacyjność, 

transfer i wykorzystywanie wiedzy oraz warunkuje generowanie podaży nowych rozwiązań 

produktowych, procesowych i organizacyjnych. W większości przypadków dostęp do 

informacji w zakresie dorobku naukowego odbywa się wewnątrz instytutu w formie 

rozproszonej, w różnych standardach wymagających ujednolicenia (biblioteka, moduł 

publikacji na stronie internetowej, oprogramowanie do podstawowego zarządzania pracami 

B+R, bazy danych). Po stronie przedsiębiorstw – głównego odbiorcy prac instytutów 

badawczych – istnieje potrzeba (zweryfikowana na podstawie przeprowadzonych badań) 

korzystania z dorobku tych instytucji, co niejednokrotnie uniemożliwia techniczny brak 

dostępu do źródeł. Potrzeba dostosowania działalności upowszechniającej wyniki prac 

naukowych i badawczych instytucji naukowych do wymogów funkcjonowania współczesnej 

nauki i gospodarki implikuje zatem konieczność digitalizacji i udostępnienia zasobów nauki 

instytutów badawczych w formie cyfrowego otwartego repozytorium. Integracja dorobku 

naukowego instytutów badawczych w ramach cyfrowego repozytorium zwiększy dostęp do 

zasobów nauki, wpłynie na oszczędność czasu poświęcanego na wyszukiwanie i pozyskiwanie 

źródeł, rozszerzy funkcjonalność narzędzi promocji i źródeł informacji o instytucie, udoskonali 

archiwizację i długotrwałe przechowywanie materiałów oraz zapewni efektywną komunikację 

naukową i transfer wiedzy pomiędzy użytkownikami. 

Słowa kluczowe: cyfrowe repozytorium instytucjonalne, instytut badawczy, otwarta nauka, 

transfer wiedzy 

 

Abstract 

Research institutes are an important component in the process of knowledge transfer from 

scientific units to the economy. The research and development activity carried out by them is a 

crucial factor determining the level of economic development, innovation, transfer and use of 

knowledge and the condition of generating a new product, process and organizational solutions. 

Mostly, an access to information in the field of scientific achievements is held inside the 

institute, in a dispersed form, in various standards requiring the unification (library, publication 

module on the website, software for basic management of R&D works, databases). In case of 

enterprises - the main recipient of the research institutes activity - a need (verified on the basis 
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of the conducted research) to use the achievements of these scientific exists. Quite often, the 

action is prevented by a technical lack of access to the assets. The need to adapt the activity of 

disseminating the results of scientific and research works of these scientific institutions to 

requirements of functioning of modern science and economy implies the initiative to digitize 

and open the research resources of research institutes in the form of a digital open repository. 

The integration of scientific achievements of research institutes within the digital repository 

will increase the access to scientific assets, save time dedicated to searching and acquiring the 

resources, extend the functionality of the promotion tools and sources of information 

concerning the institute, improve the archiving and long-term storage of materials and provide 

the effective scientific communication and knowledge transfer between users. 

Keywords: institutional digital repository, knowledge transfer, open science, research institute 

 

Działalność informacyjna w instytutach badawczych 

Instytuty badawcze, działając od wielu dziesięcioleci w sektorze nauki w Polsce, stanowią 

ważne ogniwo w transferze wiedzy między nauką a gospodarką27. Ich podstawowa misja, 

zdefiniowana jako udzielanie wsparcia przemysłowi w postaci realizacji prac badawczo-

rozwojowych stale się rozszerza. Choć w ustawowym zakresie działalności instytutów 

badawczych (Ustawa  o instytutach badawczych, 2010) od lat znajdują się zapisy o działalności 

informacyjnej i upowszechnianiu wyników realizowanych prac, współczesne narzędzia 

komunikacji i wizualizacji efektów działalności pozwalają na wypełnianie tej przesłanki w 

szerszym niż dotychczas zakresie. Jednym z takich narzędzi jest cyfrowe repozytorium 

zasobów, zapewniające nieograniczony dostęp do zamieszczonych treści wszystkim 

zainteresowanym użytkownikom. Swobodny i powszechny dostęp do publikacji naukowych 

jest coraz mocniej akcentowanym punktem w polityce dotyczącej nauki, zarówno na poziomie 

europejskim – w ramach obligatoryjnych kryteriów realizacji projektów finansowanych przez 

instytucje unijne (m. in. European Research Council, Komisja Europejska), jak i krajowym – 

                                                           
27 Do 31 marca 2019 r. instytuty badawcze nadzorowane przez poszczególne ministerstwa stanowiły grupę 114 

instytutów badawczych, podlegających przepisom ustawy o instytutach badawczych (Ustawa  o instytutach 

badawczych, 2010). 1 kwietnia 2019 r. utworzona została Sieć Badawcza Łukasiewicz, w skład której weszły 

instytuty badawcze w większości nadzorowane dotychczas przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 

oraz jedna nowoutworzona jednostka (obecnie Sieć Badawczą Łukasiewicz tworzy 38 instytutów – stan na 15 

lipca 2019 r.). Instytuty wchodzące w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz podlegają przepisom ustawy o Sieci 

Badawczej Łukasiewicz (Ustawa o Sieci Badawczej Łukasiewicz, 2019)  i noszą nazwę „Instytutów Sieci”. Mając 

na uwadze fakt, że zarówno w przypadku instytutów badawczych, jak i instytutów Sieci, obok działalności 

podstawowej, jaką jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (w przypadku instytutów badawczych – badań 

naukowych i prac rozwojowych; w przypadku instytutów Sieci – badań aplikacyjnych i prac rozwojowych oraz 

transfer ich wyników do gospodarki), wszystkie instytuty upoważnione są do prowadzenia działalności w zakresie 

popularyzacji i upowszechniania wyników działalności. Ponadto, biorąc pod uwagę kilkudziesięcioletnią historię 

funkcjonowania instytutów badawczych w ramach jednych wytycznych ustawowych i retrospektywny charakter 

opracowania w zakresie analizy wypracowanych rozwiązań informacyjnych w instytutach, na potrzeby 

niniejszego artykułu zastosowano nazwę „instytuty badawcze” dla jednostek podlegającym obecnie przepisom 

obu ustaw. 
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w ramach rekomendowanych zaleceń (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich) (Kierunki rozwoju, 2015; Stanowisko 

Prezydium KRASP, 2013; Stanowisko Prezydium KRASP, 2017; Stanowisko Prezydium 

KRASP, 2018). Upowszechnianie i promocja dorobku naukowego ściśle związane są z 

widocznością (przekładającą się na zwiększenie cytowalności) prac naukowych w globalnej 

sieci.  

Instytuty badawcze przez dziesięciolecia gromadziły liczne zbiory tworzące cenny 

zasób wiedzy. Mimo, iż niełatwym zadaniem jest ocena potencjału naukowo-badawczego 

instytucji, a liczby nie przekładają się zawsze na jakość i użyteczność źródła lub rozwiązania 

dla odbiorcy, opracowano zestawienie służące nakreśleniu obrazu w zakresie działalności 

instytutów badawczych. Dane raportowane przez poszczególne instytuty badawcze za lata 

2013-2016 i opublikowane w ogólnodostępnym module systemu informacji o nauce POLon, 

będące podstawą ewaluacji i parametryzacji polskich instytucji naukowych, pozwoliły na 

dokonanie zestawienia w zakresie potencjału instytutów badawczych, przedstawionego w 

Tabeli 1. 

 

Tabela 1. Liczba wydawanych czasopism naukowych, opracowanych publikacji, 

realizowanych projektów, uzyskanych patentów i wzorów użytkowych przez instytuty 

badawcze w latach 2013-2016 

 Liczba 

wydawanych 

czasopism 

naukowych 

Liczba 

publikacji 

(artykuły, 

monografie, 

materiały 

konferencyjne) 

Liczba 

realizowanych 

projektów 

Liczba 

uzyskanych 

patentów i 

wzorów 

użytkowych 

Instytuty 

badawcze (114) 

134 51 671 8 726 2 628 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Zintegrowany System, 2019) 

W instytutach badawczych zagadnieniami informacji naukowej i upowszechnieniem 

dorobku zajmują się wydzielone w strukturach zespoły (ośrodki informacji naukowej, 

naukowej i technicznej, działy promocji, marketingu, wydawnictwa, biblioteki). Niezależnie 

od terminologii zastosowanej w nazwie komórki powołanej do wsparcia prac badawczych w 
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zakresie działalności informacyjnej instytutu, obszar ich czynności obejmuje administrowanie 

zasobami wiedzy, jej gromadzeniem, porządkowaniem i udostępnianiem w ramach: 

1)  działalności bibliotecznej,  

2) wewnętrznych baz tematycznych i programów ERP z modułem deponowania zasobów,  

3) zewnętrznych baz publikacji, abstraktów, cytowań oraz wszelkich informacji dotyczących 

realizowanych prac; 

4) wydawnictw własnych (czasopisma, monografie, materiały konferencyjne), 

5) administrowania stroną www oraz innymi mediami (w tym social media), 

6) opracowywania i dystrybucji materiałów promocyjnych dotyczących dorobku naukowego i 

badawczego. 

W wielu instytutach badawczych dostęp do zgromadzonych zasobów odbywa się 

jedynie w wyznaczonych miejscach (biblioteka/czytelnia) w ograniczonym zakresie (materiały 

bieżące lub archiwalne, odpowiednio wcześniej zamówione). To rozwiązanie mocno ogranicza 

przepływ innowacji i informacji z jednostek naukowych do przemysłu. Dotychczasowa 

rozproszona infrastruktura informatyczna przygotowana była głównie do zaspokajania 

wewnętrznych potrzeb informacyjnych jednostek i nie była przygotowywana do obsługi wielu 

zapytań i skalowania systemów. Dodatkową trudność stanowi fakt, że wewnętrzne bazy danych 

dostępne są w różnych standardach (ISIS, Marc21, MySQL).  

 Z nakreślonej sytuacji rozproszonych i zróżnicowanych pod kątem przygotowania 

deponowanego materiału źródeł informacji, wyłania się potrzeba utworzenia uniwersalnego 

narzędzia ułatwiającego pracę zarówno depozytariuszom, jak i odbiorcom zasobów. 

 

Cyfrowe repozytoria zasobów nauki w Polsce 

Celem zdefiniowania przedmiotu niniejszego opracowania konieczne jest określenie pojęcia 

„repozytorium”. W literaturze przedmiotu traktuje się o repozytoriach niejednokrotnie 

synonimicznie używając tego określenia w odniesieniu do bibliotek cyfrowych (Directory of 

Open Access Repositories, 2019) lub archiwów cyfrowych (Reference Model, 2019). Biblioteki 

cyfrowe opisywane są jako kolekcja dzieł w formacie cyfrowym, dostępna użytkownikom lub 

grupom użytkowników (Feather, Sturges, 2013, s. 651). Repozytorium utożsamiane bywa z 

archiwum cyfrowym (Reitz, 2004, s. 216), w ramach którego deponowane materiały 

poddawane są pracom z zastosowaniem zaawansowanych metod ochrony i archiwizacji. Takie 

repozytoria określić można mianem repozytoriów archiwalnych (służące głównie 

długoterminowej ochronie). Z kolei, przyjmując za główny (nie jedyny) cel funkcjonowania 
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organizację bieżącego dostępu do zbiorów kolekcji cyfrowej danej instytucji, terminologicznie 

wśród tego typu cyfrowych baz wyodrębnić można repozytoria instytucjonalne (Januszko-

Szakiel, 2017, s. 35). 

Określenie pola semantycznego omawianego narzędzia dla potrzeb artykułu obejmuje 

cechę otwartości deponowanych zasobów oraz ich zakres w postaci dorobku pracowników 

instytutu badawczego (Rysunek 1). Z uwagi na przesłankę stosowania otwartego modelu 

udostępniania oraz kolekcję dokumentów związanych z działalnością danej instytucji, 

najtrafniejsze będzie tu stosowanie pojęcia „repozytorium instytucjonalne”.  

 

Rysunek 1. Podstawowe funkcje cyfrowego repozytorium instytutu badawczego 

(opracowanie własne) 

 

Celem zobrazowania sytuacji w zakresie aktywności w tworzeniu cyfrowych narzędzi 

udostępniania zasobów nauki w Polsce i na świecie, zestawiono dane obejmujące istniejące 

biblioteki i repozytoria cyfrowe instytucji naukowych:  

- świat: 4 217; 

- Europa: 1 920 

- Polska: 104 (Directory of Open Access Repositories, 2019). 
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Polska, pod względem liczebności funkcjonujących repozytoriów i bibliotek cyfrowych 

znajduje się na dziesiątym miejscu na świecie i siódmym w Europie (Directory of Open Access 

Repositories, 2019). 

W Tabeli 2 przedstawiono podział istniejących repozytoriów i bibliotek cyfrowych w Polsce 

ze względu na rodzaj. Zdecydowaną większość z nich stanowią bazy instytucjonalne. 

Głównymi autorami repozytoriów są uczelnie wyższe (45). 

 

Tabela 2. Repozytoria i biblioteki zasobów nauki w Polsce 

 Rodzaj cyfrowego repozytorium/biblioteki 

 Instytucjonalne 

(institutional) 

Dziedzinowe 

(disciplinary) 

Publiczne 

(governmental) 

Zagregowane 

(aggregating) 

Liczba cyfrowych 

repozytoriów/bibliotek 

w Polsce 

(104) 

89 8 5 2 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Directory of Open Access Repositories, 2019) 

W instytutach badawczych utworzono dotychczas zaledwie 1 repozytorium 

instytucjonalne (Instytut Medycyny Pracy im. Prof. Nofera w Łodzi – ECNIS-NIOM 

Repository) oraz 1 bibliotekę cyfrową (Instytut Geodezji i Kartografii – Biblioteka Cyfrowa 

Instytutu Geodezji i Kartografii). Sytuacja ta ukazuje, iż zagadnienia związane z tworzeniem 

cyfrowych repozytoriów zasobów nauki instytutów badawczych w Polsce są kwestią 

wymagającą jeszcze wiele pracy. 

 

Stan wiedzy i sytuacja w zakresie korzystania z cyfrowych repozytoriów 

zasobów nauki wśród przedsiębiorstw 

 
Nauka i działalność badawczo-rozwojowa, jako narzędzia wykorzystywane w budowaniu 

gospodarki opartej na wiedzy, są ważnym elementem Czwartego Paradygmatu (Hey, Tansley, 

Tolle, 2009). Jego zakres obejmuje przede wszystkim działalność instytutów badawczych jako 

kreatora innowacyjności przedsiębiorstw. Implikuje to konieczność zacieśniania współpracy 

badaczy, zwłaszcza z kadrą konstruktorską przedsiębiorstw produkcyjnych, skoncentrowaną 
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wokół sektora nowoczesnych technologii. Nieznane wcześniej rozwiązania techniczne (analiza 

znacznej ilości danych, bezpieczny transfer danych poprzez chmurę, symulacja pracy obiektów 

rzeczywistych przy użyciu ich wirtualnych odwzorowań, nowa jakość komunikacji) 

umożliwiają postęp czwartej rewolucji przemysłowej. Misją instytutów badawczych jest 

współpraca z przemysłem, a stanowiąc jego wsparcie naukowo-badawcze, zobligowane są do 

stałej współpracy, realizacji prac na zlecenie i monitorowania potrzeb rynku. 

Docelowymi odbiorcami zasobów wiedzy instytutów badawczych są przede wszystkim 

jednostki przemysłowe, będące aktualnymi i potencjalnymi odbiorcami prac i usług instytutów, 

współpracujące w ramach wspólnych projektów i zleceń, a także wieloletnich lub stałych 

umów. Zapewnia to instytutom długookresową perspektywę, pozwalającą na rozwój danej 

specjalizacji – zarówno pod względem kadrowym, aparaturowym, jak i informacyjnym – 

przyczyniając się do ciągłości baz danych. Zleceniodawcy przemysłowi oczekują zapewnienia 

wysokiej jakości informacji i rzetelności danych, a stały dostęp zarówno w dane historyczne, 

jak i bieżące jest niezbędny dla opracowywania trendów rozwoju techniki w określonym 

obszarze działalności gospodarczej. Wieloletnia współpraca instytutów z przemysłem prowadzi 

do lepszego spełnienia wzajemnych oczekiwań, ułatwia proces identyfikacji problemu, 

uzyskania informacji o jego charakterystykach ilościowych i przyspiesza podjęcie decyzji 

rozwojowych w warunkach współczesnej konkurencji. Pilną potrzebą przedsiębiorstw stała się 

zatem umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania niezbędnych informacji oraz ich właściwa 

interpretacja. Wyniki badań i pomiarów, systematycznie gromadzone w instytutach, stanowią 

cenną bazę podstawowych danych wyjściowych dla prowadzonych prac konstrukcyjnych w 

przedsiębiorstwach i jednostkach zaplecza naukowo-badawczego branż reprezentowanych 

przez instytuty. Zgromadzone informacje są wykorzystywane także przez organy administracji 

rządowej i samorządowej jako podstawa decyzji gospodarczych w skali makro. 

Mając na względzie główny filar działalności (prace B+R służące transferowi do 

przemysłu) oraz stałą współpracę utrzymywaną przez instytuty badawcze z przedsiębiorstwami 

(zwłaszcza produkcyjnymi), w styczniu 2018 r. przeprowadzono wśród nich badanie 

sondażowe, mające na celu ocenę stanu wiedzy, sytuacji w zakresie korzystania oraz ocenę idei 

utworzenia cyfrowego repozytorium w instytucie badawczym. Dla celów badania 

zidentyfikowano populację 100 przedsiębiorstw (małe, średnie, duże), współpracujących przez 

ostatnie 10 lat z jednym z instytutów badawczych (Przemysłowym Instytutem Maszyn 

Rolniczych). Jako próbę określono 21 przedsiębiorstw, które w 100% odpowiedziały na 

kwestionariusz ankiety (przesłany i wypełniony drogą elektroniczną oraz przedkładany do 

wypełnienia podczas bezpośrednich rozmów z respondentami). W efekcie przeprowadzonych 

badań uzyskano następujące wyniki: 
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 67% ankietowanych zetknęło się z pojęciem „cyfrowe repozytorium/cyfrowa biblioteka”; 

 24% ankietowanych korzystało z zasobów cyfrowego repozytorium lub biblioteki 

cyfrowej instytucji naukowej (w 80% przypadków była to cyfrowa biblioteka uczelni wyższej); 

 100% ankietowanych deklarowało chęć korzystania z udostępnionych zdigitalizowanych 

zasobów instytutów badawczych (artykuły naukowe, monografie, prace naukowo-badawcze, 

dokumentacja konstrukcyjna, dane surowe, np. wyniki z badań i pomiarów, opisy patentowe, 

normy branżowe, materiały konferencyjne, instrukcje i filmy instruktażowe); 

 jako najistotniejsze funkcjonalności repozytorium ankietowani wskazali:  

‒ możliwość otwartego dostępu on-line do zasobów (86%),  

‒ możliwość dowolnego (w granicach prawa) wykorzystania dostępnych zasobów nauki 

(pobieranie, kopiowanie, dalsze udostępnianie) (76%),  

‒ możliwość wyszukiwania niepublikowanych wcześniej on-line zasobów poprzez 

nowoczesne narzędzia informatyczne, skutkującą oszczędnością czasu i redukcją kosztów 

pozyskania informacji (71%). 

Wyniki badania sondażowego wskazują na wyraźną potrzebę (wyrażoną przez 

zidentyfikowanych odbiorców) tworzenia repozytoriów instytutów badawczych, stałego 

zasilania ich cyfrowymi wynikami działalności i publikowania w formule otwartego dostępu. 

 

Wnioski 

Instytuty badawcze stale podejmują nowe wyzwania badawcze, w sposób ciągły rozwijają 

wybrane techniki i technologie, zdobywają nowe doświadczenie i najwyższe kompetencje w 

zakresie innowacyjnych obszarów badawczych, wyznaczanych przez tendencje światowej 

nauki i techniki. Stąd, wyniki ich badań, zwłaszcza tych najnowszych, ale także i starszych, są 

oryginalne i unikalne; stanowią bezcenne źródło innowacji dla przedsiębiorców oraz wiedzy –  

dla badaczy i naukowców.  

Barierę efektywnej współpracy (nie tylko z przemysłem – także z innymi, 

zidentyfikowanymi grupami odbiorców: sferą nauki, szkolnictwem, instytucjami otoczenia 

biznesu, administracją, indywidualnymi użytkownikami) stanowi zatem dotychczasowa 

ograniczona dostępność kolekcji instytutów, możliwa do szerokiego udostępnienia w ramach 

cyfrowego repozytorium. Niewielka znajomość tych zasobów przez potencjalnych odbiorców 

wpływa niekorzystnie na stan wiedzy na temat zakresu działalności instytutów oraz 

świadomość ich potencjału naukowo-badawczego. Ponadto, kolekcje są nierzadko 

niezabezpieczone – stanowią je niejednokrotnie materiały kilkudziesięcioletnie, które aby 

przetrwać wymagają digitalizacji (część z nich ulegnie zniszczeniu już podczas skanowania). 
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Rozproszenie zasobów w różnych miejscach i formatach wpływa niekorzystnie na możliwość 

ich odnalezienia – integracja pełnotekstowych dokumentów w jednej cyfrowej bazie znacznie 

poprawi tę sytuację i skróci czas dotarcia do dokumentu. Zebranie tych dokumentów ujednolica 

także dotychczasową różnorodność form przechowywania. 
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Abstrakt 

Celem większości redakcji czasopism naukowych w Polsce stało się ostatnio 

umiędzynarodowienie wyników badań, które zostały opublikowane na ich łamach. Przede 

wszystkim poszukiwana jest strategia działań, które ułatwią włączenie czasopisma do 

indeksowania w bazach Web of Science lub Scopus. Wykorzystując narzędzia bibliometrii 

pokażemy dane dokumentujące działalność czasopisma, któremu się to udało w siódmym roku 

działalności (2015), zanim MNiSW wprowadziło w roku 2019 nowe zasady ewaluacji 

dyscyplin naukowych w uczelniach. Przedstawimy zatem zbiorcze charakterystyki w zakresie 

autorstwa prac, autorów oraz reprezentowanych przez nich instytucji i krajów. Tę analizę 

formalną uzupełnimy analizą tematyki artykułów, którą przeprowadzimy w oparciu o 

klasyfikację JEL. Przedstawimy też analizy związku czasopisma z literaturą wcześniejszą oraz 

jego cytowalność. Artykuł zakończy krótkie zestawienie wskaźników platformy analitycznej 

SciVal dla czasopism polskich, należących do tego samego co CEJEME obszaru tematycznego 

w bazie Scopus w latach 2017-2018.   

 

Słowa kluczowe: analiza cytowań, bibliometria, czasopisma ekonomiczne, ewaluacja 

czasopism polskich, informetria 

 

 

Abstract 

Internationalization of research results that have been published has recently become the goal 

of most editors of scientific journals in Poland. Above all, a strategy is sought that will make it 

easier to include a journal for indexing in Web of Science or Scopus databases. Using 

bibliometric tools, we will present data documenting how the journal reached this goal in the 

seventh year of existence (2015), before the Ministry of Science and Higher Education 

introduced (in 2019) new rules for the evaluation of academic disciplines at universities. 

Therefore, we will present characteristics concerning authorship pattern, ranking of authors, 

geographical, institutional and country’s diffusion of contributors. This formal approach will 

be supplemented by subject analysis based on JEL classification. The study is completed with 

analysis concerned on references appended and citations received up to 2018. A further look at 

the journal includes a comparative analysis with other Polish journals belonging to the same 

subject area in the Scopus database in 2017-2018, based on the SciVal analytical platform. 

 

Keywords: bibliometrics, economic journals, citation analysis, informetrics, scientific 

journals evaluation 
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Wprowadzenie 

Kształt i funkcjonowanie czasopisma dwaj jego założyciele i redaktorzy naczelni 

zaprojektowali w 2008 roku w następujący sposób: językiem artykułów ma być wyłącznie 

język angielski, ich tematykę (zgodnie z ekonomicznym profilem czasopisma) określać będą 

symbole klasyfikacji Journal of Economic Literature (JEL), teksty te mają być dostępne bez 

ograniczeń w Internecie, a komunikację między autorami, redaktorami i recenzentami ma 

ułatwiać i dokumentować platforma elektroniczna.  

Jako fundamentalną zasadę ustanowiono wysoki poziom merytoryczny prac, co 

oznaczało liczenie się z wysokim udziałem prac odrzuconych i ogólnie niewielką liczbą prac 

przyjętych. Nadzieją na dopływ dobrych autorów z kraju był dla całej redakcji osobisty kontakt 

z doktorantami i habilitantami w macierzystych uczelniach, a także udział w organizowanych 

przez Profesora Aleksandra Welfe ogólnopolskich Warsztatach Doktorskich z Zakresu 

Ekonometrii i Statystyki oraz międzynarodowej konferencji Macromodels. Nadzieje na dopływ 

autorów i recenzentów zagranicznych redaktorzy naczelni wiązali z rozpoznawalnością 

międzynarodową własną, rady naukowej i zespołu redaktorów. Zaproszenie CEJEME do WoS 

w roku 2015 (Emerging Sources Citation Index) było dla nich jednak zaskoczeniem. 

Dopełnieniem kariery czasopisma stało się wejście czasopisma do bazy Scopus (2017). Jak 

pokażemy dalej, w obu przypadkach analitycy wymienionych systemów dysponowali 

materiałem potwierdzającym rosnący wpływ czasopisma na autorów czasopism już 

indeksowanych w swoich bazach.  

Najpierw jednak zaprezentujemy autorów CEJEME i tematykę ich opracowań na 

podstawie klasyfikacji JEL. Następnie spróbujemy ukazać czasopismo w sieci powiązań 

publikacyjnych, zaczynając od analizy piśmiennictwa, do którego odwołali się autorzy 

CEJEME. W szczególności ujawnimy najczęściej cytowane utwory i korpus cytowanych 

czasopism, jako że odwołania do artykułów z czasopism stanowią 69% cytowanych w 

CEJEME prac w badanym okresie. Dalej pokażemy jak cytowane są artykuły naszego 

czasopisma: w ogólności i w poszczególnych bazach. Podstawowym komponentem tej analizy 

będzie całościowy raport cytowalności czasopisma. Osobno przeanalizujemy cytowania do 

CEJEME z czasopism indeksowanych w bazach WoS i Scopus. Podejmiemy też próbę 

wyłonienia (metodami bibliometrii strukturalnej) kierunków badawczych podejmowanych na 

łamach badanego czasopisma. Na zakończenie przedstawimy inne czasopisma polskie, które w 

latach 2017-2018 również były indeksowane w bazie Scopus, gdzie podobnie jak CEJEME 

zostały przypisane do obszaru tematycznego „Economics, Econometrics and Finance”.  

                                                           
 Profesorowie (w kolejności alfabetycznej) Jacek Osiewalski i Aleksander Welfe 
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1. Artykuły z roczników 2009-2018 CEJEME – analiza formalna 

Ze 127 artykułów opublikowanych w rocznikach 2009-2018, uwzględniamy 126 należących 

do kategorii oryginalnych artykułów naukowych (pomijamy erratę jednego artykułu). Korpus 

191 autorów tak określonego zbioru artykułów tworzy 140 osób. Większość artykułów 

w CEJEME (77) stanowią prace jednoautorskie. Razem z pracami dwuautorskimi (38) 

stanowią one 91% ogółu artykułów. Maksymalna liczba autorów to 4 osoby, prac o tej liczbie 

autorów jest 5. Dane te ilustruje Rys. 1. 

 

Rys. 1. Wzorce publikacyjne dotyczące współautorstwa (udział prac jedno–, dwu– trój– i 

czteroautorskich) 

 

 

Żródło: oprac. własne 

 

Udziały autorów w CEJEME 

Produktywność autorów w naszym czasopiśmie można przedstawić według liczby 

artykułów, których są autorami lub według sumy punktów za ich udział w artykułach. To drugie 

podejście, jakkolwiek trudniejsze w percepcji, jest bardziej precyzyjne i daje lepsze 

dopasowanie danych do funkcji potęgowej o wykładniku ujemnym (prawidłowość 

zaobserwowana przez Lotkę). Pokazujemy to na rysunkach 2 i 3. Przedstawiają one szacunki 

tego samego modelu, ale dla różnych, wymienionych wyżej kategorii danych (liczby artykułów 

lub sumy punktów za artykuły). W nawiasach pod ocenami parametrów każdego modelu 

podajemy błędy średnie szacunku oraz współczynnik określoności R2. Wielkość ta, 

przemnożona przez 100 to właśnie stopień dopasowania modelu do danych..  

Rozkład liczby artykułów opublikowanych przez poszczególnych autorów 

przedstawiamy na Rys. 2 jako etykiety danych. Dołączona do wykresu potęgowa linia trendu 

to właśnie krzywa, której dopasowanie do danych określa R2.  
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Rys. 2. Produktywność autorów CEJEME wg liczby artykułów   

 

 

 

 

 

 

Żródło: oprac. własne 

 

 

          ln (y) = –2,47 ln (x) + 4,46 + reszta,   R2 = 0,91; 

                                  (0,34)            (0,47) 

x – liczba artykułów z udziałem poszczególnego autora;  

y – liczba autorów tej liczby artykułów. 

 

Podstawą dalszego porównania jest rozkład liczby punktów za współautorstwo w CEJEME, 

który przedstawiamy w Tabeli 1. Jak widzimy, liczby punktów za artykuł przemnożone przez 

liczbę autorów o danej liczbie punktów, sumują się do 126 artykułów. Rozkład tych wartości 

w przedziałach (i-1,i], dla i=1,2, 3, 4, 5 przedstawia Rys. 3. 

 

Tabela 1. Rozkład liczby punktów za artykuł w grupie 140 unikatowych autorów CEJEME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

      

Źródło: obliczenia własne 
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Rys. 3. Produktywność autorów CEJEME wg sumy punktów za artykuł. Tym razem etykiety 

przedstawiają łączną liczbę punktów w przedziałach punktowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żródło: oprac. własne 

          

 

 

 ln (y) = –2,71 ln (x) + 4,63 + reszta,  R2 = 0,96; 

                           (0,32)                (0,35) 

 

x – suma udziałów danego autora w poszczególnych artykułach;  

y – liczba autorów o danym udziale. 

 

Rozkład według liczby punktów jest lepiej (w 96%) dopasowany do funkcji potęgowej o 

wykładniku ujemnym. Oszacowania parametrów są także bardziej precyzyjne. 

Wyizolowane na oba sposoby grupy pięciu najbardziej produktywnych autorów przedstawiamy 

w Tabeli 2. Są to autorzy w przynajmniej pięciu artykułach lub autorzy, których liczba punktów 

za współautorstwo jest większa niż 3,5. Mimo różnic w sposobie liczenia zbiory te w 80% 

pokrywają się.  

 

Tab. 2. Grupy  najbardziej produktywnych autorów CEJEME według liczby artykułów z ich 

udziałem (lewa strona tabeli) i liczby punktów za artykuły (strona prawa).  

 

 

 

 

 

 

Żródło: oprac. własne 
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Ponieważ autorzy często podawali afiliacje wielokrotne, konwencja punktowa posłuży nam 

dalej w rankingach udziału instytucji i krajów, do których można przypisać każdy z 126 

artykułów.  

 

Udziały poszczególnych instytucji 

Spośród 62 różnych afiliacji podawanych przez autorów CEJEME w Tabeli 3 

przedstawiamy te z nich, których sumaryczny udział był większy lub równy cztery. 

Tab. 3. Fragment rankingu instytucji, podawanych jako afiliacje autorów, przedstawiający te 

z nich, dla których suma punktów była większa lub równa 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: obliczenia własne  

 

Najwięcej (44 punkty) ma Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Większość autorów pracuje 

w polskich uczelniach, a wielu  posługuje się dodatkowo afiliacją instytucji państwowych.  

 

Udziały poszczególnych krajów 

Wskazane przez autorów instytucje umiejscowione są w 23 krajach. Największy udział 

punktowy ma Polska; liczba punktów za artykuły stanowi tu 77%. Punktowy ranking 

wszystkich krajów pokazujemy w Tabeli 4.  
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Tab. 4. Rozkład punktów za współautorstwo według krajów zgodnie z afiliacją autorów 

CEJEME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żródło: oprac. własne 

 

2. Tematyka artykułów 

Od samego początku redakcja CEJEME wymaga od autorów samodzielnego określenia 

tematyki artykułu symbolami popularnej wśród ekonomistów klasyfikacji Journal of Economic 

Literature (JEL) oraz słowami kluczowymi. Tym samym autor decyduje o przypisaniu artykułu 

do jednej z subdyscyplin ekonomii (zapewnia to początkowy, jedyny literowy symbol 

klasyfikacji JEL). Autor zachowuje przy tym swobodę określenia tematu językiem quasi 

naturalnym, za jaki uważany jest język słów kluczowych (W. Babik, 2010). 

W bibliograficznych bazach danych nie ma standardu w zakresie umieszczania 

i przedstawiania tych właśnie danych w rekordzie indeksowanego dokumentu. Autorskie słowa 

kluczowe pokazują bazy interdyscyplinarne WoS i Scopus. Klasyfikację JEL widzimy w 

rekordach dziedzinowej bazy Research Papers in Economics (RePEc). Ta gigantyczna baza 

rozproszona prac z dziedziny ekonomii dodatkowo indeksuje symbole JEL. W związku z 

przynależnością CEJEME do tej właśnie dyscypliny, potwierdzonej indeksowaniem w bazach 
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RePEc i BazEkon, zdecydowaliśmy, że autorskie symbole JEL wykorzystane zostaną do opisu 

tematyki artykułów. Aby nieco przybliżyć charakter tej klasyfikacji, na Rys. 4 przedstawiamy 

najbardziej ogólny przekrój indeksu JEL z bazy RePEc.  

 

Rys. 4. Zrzut ekranu bazy RePEc (interfejs EconPapers) z indeksem JEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://econpapers.repec.org/scripts/jelsearch.pf 

 

Oprócz rozpoczynającej symbol obowiązkowej litery, autorzy CEJEME zazwyczaj 

dookreślali temat dość dokładnie, sięgając do poddziałów tej klasyfikacji reprezentowanych 

przez dwie cyfry (czyli na ostatnim w tej klasyfikacji poziomie szczegółowości). Sporadycznie 

(w 6% artykułów) użyto określeń na jednocyfrowym poziomie szczegółowości (szerszych, 

obejmujących podklasy drugiego stopnia). Żaden artykuł nie został zaklasyfikowany symbolem 

JEL ograniczonym jedynie do symbolu literowego. 

Ze względu na hierarchiczność klasyfikacji JEL, rozkład liczby artykułów według tych 

symboli przedstawimy w dwóch ujęciach. Najpierw skumulujemy je do symbolu jednej litery, 

by uzyskać obraz związku artykułów z dyscyplinami szczegółowymi ekonomii. Rozkład ten 

przedstawiamy w Tabeli 5.  
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Tab. 5. Dane o liczbie artykułów z każdej subdyscypliny ekonomii (poziom litery klasyfikacji 

JEL) i ich wagach w badanym zbiorze 126 artykułów CEJEME 

Liczba 

Artykułów 

z danym 

symbolem 

liczba 

wystąpień 

danego 

symbolu 

(jego waga) 

JEL Opis symbolu 

0 0 A Ekonomia ogólna i nauczanie 

0 0 B Historia myśli ekonomicznej, metodologia i zróżnicowane 
podejścia 

104 211 C Metody matematyczne i ilościowe 
23 32 D Mikroekonomia 
36 55 E Makroekonomia i ekonomia monetarna 
22 30 F Ekonomia międzynarodowa 
27 34 G Ekonomia finansowa 
5 10 H Ekonomia sektora publicznego 
3 4 I Zdrowie, edukacja i dobrobyt 
7 12 J Ekonomia pracy i demografii 
0 0 K Prawo i ekonomia 
3 3 L Ekonomia niedoskonałej konkurencji 

2 2 M Ekonomia biznesu i administracji, marketing, 
rachunkowość 

0 0 N Historia ekonomii 
6 11 O Rozwój gospodarczy, postęp technologiczny i wzrost 
1 1 P Systemy gospodarcze 

3 3 Q Ekonomia zasobów naturalnych i rolniczych, ekonomia 
środowiska i ekologii 

4 5 R Ekonomia obszarów miejskich i wiejskich oraz regionalna 
0 0 Y Pozostałe kategorie 
0 0 Z Inne tematy specjalne 

 

Żródło: oprac. własne 

Zauważmy, że najwięcej deskryptorów odnosi się do zakresu metod matematycznych i 

ilościowych C oraz że liczba wystąpień symboli z „rodziny C[…]” jest dwukrotnie wyższa. Niż 

liczba artykułów z takimi symbolami. Ilustracją tych danych niech będzie mocno 

wykorzystywany przez serwis SCImago Journal & Country Rank wykres bąbelkowy, widoczny 

na Rys. 5. Zaletą tego typu wykresu jest prostota interpretacji danych silnie zagregowanych, 

przy zachowaniu ich zróżnicowania w trzech wymiarach.  

 

Rys. 5. Rozkład artykułów CEJEME według subdyscyplin ekonomii  

 

 

 

 

 

Żródło: oprac. własne 
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Położenie bąbelka na osi Y na Rys. 5 odpowiada liczbie artykułów, w których symbol 

z daną literą był obecny. Rozmiar bąbelka odpowiada sumie powtórzeń zmodyfikowanego 

symbolu w każdym artykule. Nawiązując do danych z Tabeli 5 widzimy, że najwyżej położony 

na osi Y jest symbol C. Przypomnijmy, że analizujemy 126 artykułów. 104 z nich (85,5%) 

należy do subdyscypliny „Metody matematyczne i ilościowe”. Duża liczba powtórzeń symbolu 

C wskazywać może, że wiele artykułów poświęconych było szczegółowym problemom 

metodologicznym.  

W Tabeli 6 pokazujemy rozkład symboli skumulowanych do poziomu litery i jednej cyfry 

(bo jest to poziom wspólny wszystkich artykułów). Za każdym razem zachowujemy informację 

o rzeczywistej liczbie wystąpień symbolu danego poziomu. Traktujemy tę liczbę jako wagę dla 

danego poziomu (kumulowanie deskryptorów do wyższego poziomu klasyfikacji oznacza 

możliwość wielokrotnego występowania symbolu ogólniejszego w opisie artykułu). Na 

podstawie danych z tej tabeli można stwierdzić, że w bardzo dużej części proponowane metody 

ilościowe (głównie ekonometryczne) wykorzystywane były do analizy zagadnień z zakresu 

makroekonomii, mikroekonomii i finansów. Przy zaawansowanych metodach matematyczno-

statystycznych nadal mamy do czynienia z czasopismem stricte ekonomicznym.  
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Tab. 6. Dane o liczbie artykułów pierwszego podziału subdyscypliny ekonomii (poziom litery 

i jednej cyfry klasyfikacji JEL) i ich wagach w badanym zbiorze 126 artykułów CEJEME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żródło: oprac. własne 
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Na zakończenie opisu tematyki podejmowanych w badanym czasopiśmie zagadnień 

przedstawimy wynik analizy skupień artykułów na podstawie opisujących je symboli JEL.  

Analizę skupień przeprowadzono z wykorzystaniem wielowymiarowych technik 

eksploracyjnych programu Statistica. Powiązania artykułów i klas JEL reprezentuje w niej 

macierz Boola (czyli macierz, która składa się z zer i jedynek). Podobieństwo mierzone jest 

jako znormalizowany iloczyn skalarny wektorów (dokumentów lub klas JEL), co nadaje temu 

miernikowi interpretację geometryczną cosinusa kąta między tymi wektorami (tzw. miara 

cosinusowa). Macierz podobieństwa, przekształcona na macierz odległości, służy następnie do 

tworzenia skupień wyodrębnionych metodą Warda. Podstawy tego podejścia za podręcznikiem 

Glänzela (2003) opisuje Osiewalska (2009). Będzie ono wykorzystywane dalej do klasycznych 

w bibliometrii analiz: współcytowań i powiązań bibliograficznych.  

Analiza, którą teraz proponujemy, jest analizą powiązań dokumentów symbolami 

klasyfikacyjnymi. Macierz powiązań skonstruowano jako macierz tych artykułów i tych 

symboli JEL, które mają szansę na powiązanie (artykuły z symbolami użytymi w całym zbiorze 

więcej niż raz). W tym celu sprowadzono poziom symboli do poziomu symboli trójznakowych 

(wspólnego dla 94% artykułów), rozbijając symbole bardziej ogólne na wszystkie symbole 

podrzędne. Macierz ta w naszym przypadku ma wymiary 124x75: 124 (prawie wszystkie) 

artykuły oraz 75 trójznakowych symboli JEL.  

Wyniki analizy skupień tego przypadku prezentujemy na Rys. 6a. Ponieważ jest to 

pierwszy w tym artykule diagram drzewa klasyfikacyjnego, zatem warto wyjaśnić, że etykiety 

zmiennych przedstawiają informacje skrócone (w opisach bibliograficznych jest tylko pierwszy 

autor, tytuły ucięto do 20 znaków).  

Zauważamy podział tego dendrogramu na dwie części. Pierwszą, prezentowaną w 

powiększeniu na rysunku 6b, tworzy 68 artykułów. Skupienia według klasyfikacji JEL są tu 

większe i bardziej wyraźne. Pozostałe 56 artykułów to zbiór prac o bardziej szczegółowej 

tematyce, tworzące mikroskupienia, często na sporej już odległości wiązania. Mimo tych 

różnic, w każdej z tych dwóch  dużych grup artykułów trudno jest wyróżnić prace, które pod 

względem tematyki byłyby zdecydowanie jednorodne wewnątrz swoich skupień i różne od prac 

należących do innych skupień. Podjęta próba nie przyniosła zatem w pełni zadawalających 

rezultatów. Mamy do czynienia z dość jednorodną grupą artykułów o bardzo zbliżonej, 

wysokospecjalistycznej tematyce.   
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Rys. 6a. Analiza powiązań artykułów z CEJEME  symbolami klasyfikacji JEL 
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Rys. 6b. Powiększony fragment Rys. 6a: Grupa pierwszych 68 artykułów tworzących 

wyraźniejsze skupienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żródło: oprac. własne 

 

Metodami statystycznymi (kryterium największej odległości wiązania) daje się tu 

wyodrębnić 3 lub 4 skupienia, jednak w opinii eksperta nie byłyby to skupienia odrębne. Jak 

widzimy, analizy skupień nie można w pełni zautomatyzować. Jej wyniki zawsze powinny być 

konsultowane ze specjalistami danej dziedziny. Nie podważamy informacyjności tego 

podejścia, gdyż zwraca ono uwagę na zróżnicowanie i podobieństwo badanych obiektów, 

wzbogacając wiedzę specjalistów. Nie jest to jednak podejście, które mogłoby wyeliminować 

eksperta. Surowe wyniki analizy skupień bez jego opinii nie powinny budować obrazu żadnej 

zbiorowości. 
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Aby zrozumieć, jaką informację niesie łączenie dokumentów na podstawie użytych przez 

autorów symboli JEL, prześledźmy jak te symbole były w artykułach stosowane i czy one z 

kolei tworzą skupienia (Rys. 7). Sprawdzenie przydatności symboli JEL do analizy skupień 

artykułów wymaga żmudnej analizy znaczenia zarówno poszczególnych symboli, jak i ich 

współwystępowania w artykułach. Na przykład (skupienie wyróżnione kolorem czerwonym), 

częste współwystępowanie C23 i O47 oznacza, że pomiar wzrostu gospodarczego i 

zagregowanej produktywności (O47) dokonywany był w artykułach CEJEME za pomocą 

modeli dla danych panelowych; równocześnie modele danych panelowych (C23) pojawiły się 

w CEJEME głównie w związku z badaniem wzrostu (O47). Z kolei obie klasy (C23 i O47) 

występowały dość często razem z D24 (produkcja, kapitał i łączna produktywność czynników 

produkcji). Są to bardzo logiczne związki, oczywiste dla ekonomistów akademickich.  

 Rys. 7. Analiza skupień symboli klasyfikacji JEL na podstawie ich współwystępowania w 

artykułach z CEJEME  
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Opis tematyki podejmowanych artykułów w pełni uzasadnia przypisanie czasopisma w 

listopadzie 2018 roku do dyscypliny ekonomia i finanse. Skutkiem przypisania czasopisma do 

dyscyplin: informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria mechaniczna; informatyka; 

matematyka** było zaniżenie punktacji czasopisma na wykazie z lipca 2019. Przyznanie 

większej wagi ocenie specjalistów z dyscypliny wiodącej spowodowało zwiększenie liczby 

punktów na wykazie z grudnia 2019. 

 

CEJEME w sieci powiązań publikacyjnych 

Powiązania z literaturą wcześniejszą 

Odniesienia literaturowe artykułów CEJEME to opisy (w sumie) 3914 publikacji. Większość z 

nich nawiązuje do utworów napisanych w języku angielskim (blisko 95%), które zostały 

opublikowane w czasopismach (69%). Analiza wieku tej literatury wskazuje, że najczęściej 

cytowane są pozycje literaturowe opublikowane na 4 lata przed publikacją przywołującego je 

artykułu. Mediana wieku cytowanego piśmiennictwa to 10 lat. Rozkład wieku cytowanej w 

CEJEME literatury – dla większej przejrzystości – przedstawiamy na Rys. 8 dla 99% 

obserwacji. Są to prace starsze co najwyżej o 63 lata w stosunku do prac cytujących. Biorąc 

pod uwagę, że pierwszy rocznik CEJEME opublikowano w roku 2009, na rysunku 

uwzględniamy publikacje z roku 1946 i młodsze. Wykres jest wyraźniejszy, bo nie jest 

rozciągnięty w pełnym wymiarze lat (nie ujmuje pojedynczo cytowanych prac sprzed roku 

1946). 

 

Rys. 8. Rozkład wieku cytowanej w CEJEME literatury (dla utworów opublikowanych 

po roku 1946) 
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** https://www.gov.pl/documents/1068557/1069061/20181105_Wykaz_czasopism_z_baz_Scopus_i_Web_of_ 
Science_-_dyscypliny.pdf/1d025268-d7fb-f114-e5eb-6a6362b833ac 
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Zgodnie z prawidłowością Lotki, większość utworów cytowana była jednokrotnie. W 

analizie tej pominęliśmy autocytowania, ale – chcąc zwiększyć szanse odszukania prac 

tożsamych –  zdecydowaliśmy się na skrócenie opisów bibliograficznych do poziomu autorów 

i tytułu (z pominięciem roku wydania i tytułu wydawnictwa seryjnego). Dało to efekt agregacji 

opisów różnych wydań monografii, ale także agregacji prac wydanych najpierw jako 

dokumenty robocze różnych instytucji, a następnie jako artykuły w czasopismach. Mimo tych 

zabiegów, tylko 35 utworów cytowanych było co najmniej 4 razy. Przedstawiamy je w Tabeli 

7. 

 

Tabela 7 Fragment rankingu najczęściej cytowanych w CEJEME utworów (cytowanych więcej 

niż 3 razy) 
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Niewielka jest także liczba autorów, których wpływ na autorów CEJEME mierzony 

indeksem Hirscha jest wyższy niż 2 (autorów cytowanych co najmniej 3 razy; odpowiednich 

dokumentów jest w naszej próbie 96). W Tabeli 8 pokazujemy wszystkich autorów, którzy 

osiągnęli wartość tego indeksu na poziomie 3 (dane bez autocytowań), wraz z liczbą prac 

cytowanych co najmniej 3 razy. Jak widzimy czwarta praca żadnego z autorów nie była 

cytowana 4 razy.   

 

Tabela 8. Fragment rankingu najbardziej wpływowych w CEJEME autorów (o indeksie Hirscha 

wyższym niż 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Żródło: oprac. własne 

 

Traktując utwory trzykrotnie cytowane jako bazę do wyszukania podejmowanych na 

łamach czasopisma nurtów badawczych, zastosowaliśmy klasyczną już w bibliometrii analizę 

powiązań bibliograficznych i uzyskaliśmy skupienia tematyczne artykułów z CEJEME, które 

przedstawiamy na Rys. 9. Są to wszystkie te artykuły, w których były odwołania do 

wzmiankowanych już 96 utworów cytowanych w całym zbiorze co najmniej trzykrotnie i które 

mają szanse na powiązanie (każdy artykuł zawiera odniesienia co najmniej do dwóch z 96 prac). 

Takich artykułów było 67, odwoływały się one w sumie do 89 utworów.   

Skupienia uzyskane metodą powiązań bibliograficznych nie pokrywają się ze 

skupieniami uzyskanymi za pomocą symboli JEL choćby z tego powodu, że artykułów jest 

mniej (połowa ogólnej liczby). Ogólnie możemy powiedzieć, że nawet po zawężeniu liczby 

analizowanych artykułów obserwujemy sporo wąskospecjalistycznych skupień, które raczej 

znów skłonni jesteśmy interpretować nie osobno, ale razem - jako zbiór dość jednorodny. 

Czasopismo jest otwarte na wszelkiego typu zagadnienia z ogólnego zakresu ekonometrii, 

modelowania ekonomicznego i metod matematyczno-statystycznych służących opisowi 

zjawisk gospodarczych. 
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Diagram drzewa

Metoda Warda

Odmienności z macierzy

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Odległość wiąz.

Wróblewska J. (2012), Bayesian Analysis of
Wróblewska J. (2015), Common Trends and Co

Wróblewska J. (2011), Bayesian Analysis of
Kelm R. (2017), The Purchasing Power

Humanicki M. (2017), Foreign Direct and P
Majsterek M. (2012), Cointegration Analys

Kelm R. (2010), The Exchange Rate an
Leszkiewicz-Kędzior K. (2011), Modelling Fuel Price

Bęza-Bojanowska J. (2009), Behavioural and Perm
Torój A. (2010), Rationality of Expec
Torój A. (2012), Crisis Resistance Ve

Torój A. (2013), Why Don't Blanchard-
Torój A. (2009), Solving Forward-Look

Duszak A. (2018), Does the Way of Fina
Mkhatrishvil i S. (2015), Modeling Macro-Fisca

Chortareas G. (2011), Fiscal Policies and
Bystrov V. (2018), Measuring the Natura
Makieła K. (2017), Bayesian Inference a

Makieła K. (2009), Economic Growth Deco
Makieła K. (2014), Bayesian Stochastic
Marzec J. (2017), The Effect of CAP Su

Das A. (2015), Copula-based Stochas
Rubaszek M. (2010), Forecasting the Poli

Kliber A. (2013), Influence of the Gre
Ben M. (2018), Modelling Foreign Ex

Ratuszny E. (2013), Robust Estimation in
Amado C. (2017), Modelling and Foreca

Mazur B. (2012), On the Empirical Imp
Kouretas G. (2012), Switching Volatil ity

Lawrance A. (2010), Volatile ARMA Modell
Lenart Ł. (2017), Non-Parametric Test

Cholewiński R. (2009), Real-Time Market Abu
Lenart Ł. (2015), Empirical Properties

Lenart Ł. (2017), Examination of Seaso
Lenart Ł. (2013), Seasonality Revisite

Osiewalski J. (2016), Hybrid MSV-MGARCH Mo
Osiewalski K. (2013), A Long-Run Relations

Osiewalski J. (2010), Bayesian Value-at-Ri
Osiewalski J. (2009), Bayesian Analysis fo

Kwiatkowski Ł. (2011), Bayesian Analysis of
Kwiatkowski Ł. (2010), Markov Switching In-

Osiewalski K. (2012), Missing observations
Kostrzewski M. (2016), Bayesian SVLEDEJ Mod

Kwiatkowski Ł. (2015), A Note on Compatible
Kostrzewski M. (2015), Bayesian DEJD Model

Pajor A. (2009), A Note on Option Pri
Chen Y. (2011), Forecasting Yield Cu
Pajor A. (2011), A Bayesian Analysis

Ayinde K. (2015), Modeling Nigerian Go
Płuciennik P. (2012), The Impact of the Wo

Skrzypczyńska M. (2014), Cyclical Processes i
Leszkiewicz-Kędzior K. (2014), Asymmetric Price Adj

Socha R. (2018), Crude Oil Price and
Maciejowska K. (2010), Estimation Methods C

Serwa D. (2017), Modeling Macro-Finan
Huptas R. (2014), Bayesian Estimation

Huptas R. (2016), The UHF-GARCH-Type M
Bień-Barkowska K. (2012), A Bivariate Copula-b

Doman M. (2014), Dynamic Linkages in
Wróblewska J. (2009), Bayesian Model Selec

Strachan R. (2014), Divergent Priors and
Pajor A. (2013), A Note on Lenk's Cor

Wróbel-Rotter R. (2016), Impulse Response Fun
Osiewalski J. (2011), Bayesian Variations

Staszewska-Bystrova A. (2014), Measuring Forecast U
Stelmasiak D. (2016), Forecasting the Poli

Koop G. (2012), Using VARs and TVP-V

Tekst użytkownika

Rys. 9. Skupienia 67 artykułów w CEJEME na podstawie powiązań bibliograficznych między 

utworami cytowanymi co najmniej 3 razy 
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Kolejne spojrzenie na tematykę artykułów w CEJEME oferuje analiza cytowanych w nim 

czasopism. Spośród 544 tytułów czasopism, z których przywołane zostały poszczególne 

artykuły, przedstawiamy te, do których autorzy CEJEME odwołali się co najmniej 17 razy (Tab. 

9); są to w ogromnej większości bardzo prestiżowe czasopisma światowe. 

 

Tab. 9. Fragment rankingu najczęściej cytowanych w CEJEME czasopism (cytowanych 

więcej niż 17 razy) 

193 Journal of Econometrics 

132 Econometrica 

86 Journal of Business and Economic Statistics 

77 American Economic Review 

59 Journal of Finance 

57 Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) 

50 Journal of Monetary Economics 

50 Review of Economics and Statistics 

49 Journal of Applied Econometrics 

44 Journal of Political Economy 

32 Energy Economics 

32 Journal of the American Statistical Association 

31 Journal of International Money and Finance 

30 Journal of Financial Economics 

30 Quarterly Journal of Economics 

29 Review of Economic Studies 

28 Annals of Statistics 

28 Bank i Kredyt 

28 Economics Letters 

28 Journal of the Royal Statistical Society. Series B. 

27 International Journal of Forecasting 

27 Przegląd Statystyczny 

26 Journal of Economic Dynamics & Control 

25 Journal of Time Series Analysis 

25 Oxford Bulletin of Economics and Statistics 

24 Economic Modelling 

23 Econometric Reviews 

22 International Economic Review 

22 Journal of Banking & Finance 

21 Journal of International Economics 

20 Biometrika 

20 Econometric Theory 

20 Econometrics Journal 

20 Review of Financial Studies 

19 Journal of Empirical Finance 

19 Journal of Money, Credit and Banking 

19 Journal of Productivity Analysis 

17 European Economic Review 

 

Żródło: oprac. własne 
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Istotnym uzupełnieniem Tabeli 9 będzie przedstawienie rankingu czasopism według 

indeksu Hirscha. Okazuje się, że indeks ten nie jest w badanej zbiorowości wysoki. Rozkład tej 

charakterystyki przedstawiamy w Tabeli 10. 

 

Tabela 10. Rozkład wartości indeksu Hirscha wśród cytowanych w CEJEME czasopism 

H (indeks Hirscha) 1 2 3 4 

l. czasopism o danej wielkości H 385 154 3 2 

 

Źródło: obliczenia własne  

 

Wartość najwyższą w badanej zbiorowości czasopism (H=4) osiągnęły tylko dwa czasopisma:   

Journal of Econometrics  

1     [9 cytowań] Bollerslev T. / 1986 / Generalized autoregressive conditional 

heteroskedasticity // Journal of Econometrics 

2 [5 cytowań] van den Broeck J.; Koop G.; Osiewalski J.; Steel M. / 1994 / Stochastic 

frontier models : a bayesian perspective // Journal of Econometrics 

3 [5 cytowań]  Kwiatkowski D.; Phillips P.; Schmidt P.; Shin Y. / 1992 / Testing the 

null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. How sure are we 

that economic time series have a unit root // Journal of Econometrics 

4 [4 cytowania]  Aigner D.; Lovell C.; Schmidt P. / Aigner D.; Lovell C.; Schmidt P. / 

1977 / Formulation and estimation of stochastic frontier production function models // 

Journal of Econometrics  

oraz Econometrica: 

1     [7 cytowań]  Hamilton J. / 1989 / New approach to the economic analysis of 

nonstationary time series and the business cycle // Econometrica 

2 [6 cytowań]  Engle R. / 1982 / Autoregressive conditional heteroscedasticity with 

estimates of the variance of united kingdom inflation // Econometrica 

3 [5 cytowań]  Engle R.; Granger C. / 1987 / Co-integration and error correction: 

representation, estimation, and testing // Econometrica 

4 [4 cytowania]  Kahneman D.; Tversky A. / 1979 / Prospect theory: an analysis of 

decision under risk // Econometrica 

Nieco słabszy wpływ (w sensie indeksu Hirscha, H=3) na autorów CEJEME mają czasopisma: 

Journal of Business and Economic Statistics oraz Journal of Monetary Economics (pomijamy 

tu własne cytowania CEJEME). Także w obrębie czasopism obserwujemy silne rozproszenie 

cytowanej literatury. 
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Przyjrzyjmy się jeszcze, jaką informację niesie analiza skupień cytowanych czasopism 

na podstawie ich współcytowania w artykułach w CEJEME  (ang. journal co-citation analysis). 

Tym razem macierz powiązań nie jest już macierzą Boola (dane czasopismo może być w 

artykule przywołane wielokrotnie). Skupienia cytowanych w CEJEME czasopism 

przedstawiamy kontrastując dwa różne sposoby ich tworzenia.  

Najpierw przedstawiamy skupienia wykonane programem Statistica, którym 

posługiwaliśmy się we wszystkich dotychczasowych analizach wielowymiarowych (Rys. 10). 

Dane do analizy zostały pobrane z bazy BazEkon z wszystkich roczników CEJEME (format 

VOSviewer), gdyż tylko w tej bazie czasopismo zindeksowane jest w sposób kompletny. 

Analizę przeprowadzono dla 38 czasopism cytowanych co najmniej 17 razy (czasopisma z 

Tabeli 9). 

 

Rys. 10. Skupienia cytowanych w CEJEME czasopism wykonane z wykorzystaniem miary 

cosinusowej i programu Statistica 
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Skupienia czasopism wyodrębnione tą metodą mają dla eksperta jedną zasadniczą zaletę: 

ujmują łącznie czasopisma: Journal of Economerics i Econometrica oraz CEJEME i Przegląd 

Statystyczny. Skupienie, które do którego one przynależą (1) tworzy 25 czasopism, w których 

publikowane są artykuły z zakresu statystyki, prognozowania, zaawansowanej ekonometrii 

i ekonometrii stosowanej. Występują tam wspólnie wymienione przez eksperta tytuły. 

Następne czteroelemetowe skupienie (2) obejmuje czasopisma z zakresu finansów. Ostatni 

zbiór dziewięciu czasopism (3) można interpretować jako zbiór czasopism 

ogólnoekonomicznych. Dendrogram przedstawia dodatkowo informacje o odległości wiązania 

badanych obiektów. Ta charakterystyka pogłębia wiedzę eksperta, jest dla niego nową i cenną 

informacją.  

Wyniki te porównamy z wynikami uzyskanymi dla tej samej macierzy powiązań, 

ale wykonane z wykorzystaniem programu VOSviewer dla trzech innych metod obliczania 

(miar) podobieństwa obiektów (Rys. 11). 

Rys. 11. Zrzut ekranu programu VOSviewer przedstawiający skupienia cytowanych w 

CEJEME czasopism wykonane z wykorzystaniem miar: fractionalization, association strength 

i LinLog 
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Żadne skupienie wykonane programem VOSviewer nie grupuje łącznie wskazanych przez 

eksperta czasopism. Chcemy zwrócić uwagę na możliwą wielość wyników analizy skupień. 

Łatwość przeprowadzenia tych analiz w dostępnym bez ograniczeń i świetnie opracowanym 

przez holenderskich bibliometryków programie VOSviewer, jak również nieskomplikowana 

ścieżka pobierania tych danych z baz bibliograficznych rokują, że analizy te upowszechnią się. 

Warto zatem po pierwsze wyjaśnić różnice w wynikach, a po wtóre upomnieć się raz jeszcze o 

ich konsultację z ekspertami.  

Cytowalność CEJEME 

 

Cytowalność podmiotów nauki jest wypadkową wielu czynników, ale decydujący wpływ mają: 

otwarty dostęp do opublikowanych utworów oraz indeksowanie w głównych bazach zarówno 

tych publikacji, jak i cytujących je prac. Najbardziej znane profile cytowalności czasopism to 

raporty cytowalności w poszczególnych bazach danych, w większości nie pokrywające się – z 

racji różnic stażu czasopisma w tych bazach i różnego zestawu indeksowanych w nich 

czasopism. Dlatego podejmowane są inicjatywy przedstawienia całościowego raportu 

cytowalności, który łączyłby informacje z wszystkich baz. Najbardziej znana jest kwerenda 

programistyczna Google Scholar (GS). W bibliotekach akademickich takie kwerendy są 

tworzone przez bibliotekarzy na zamówienie pracowników naukowych macierzystej instytucji. 

W Bibliotece Głównej UEK, która sprawuje nadzór informatyczny nad bazą BazEkon, zadanie 

to realizowane jest w formie kwerendy programistycznej na materiale z tej właśnie bazy. 

Dodatkowo, dla podmiotów związanych z UEK, baza Cytowania uzupełniana jest o wszelkie 

inne cytowania wraz z zaznaczeniem ich proweniencji. Wykaz tych podkolekcji oraz ich 

omówienie znaleźć można na stronie internetowej przewodnika po bazie Cytowania, które w 

postaci zrzutu ekranowego przedstawiamy na Rys. 12. 

 

Rys. 12. Opis kolekcji cytowań w przewodniku po bazie Cytowania 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://osiewalska.000webhostapp.com/forum/zawartosc.php 
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Opis dokumentacyjnych walorów takiego raportu omawiamy w publikacji (Osiewalska, 2019). 

Tutaj ograniczymy się do prezentacji statystycznej części całościowego raportu cytowalności 

CEJEME w latach 2009-2018  (Rys. 13). Uszczegółowione dane z raportu posłużą do analizy 

wieku cytowanych artykułów badanego czasopisma w stosunku do prac cytujących (Rys. 14) i 

analizy trendów cytowalności czasopisma w bazach WoS i Scopus, do czego zobowiązaliśmy 

się we wstępnej części artykułu.  

 

Rys. 13. Statystyczna część raportu cytowalności CEJEME w latach 2009-2018 (według  stanu 

bazy Cytowania w dniu 24 sierpnia 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykazana w raporcie liczba 445 cytowań pochodzi z 343 utworów, w których artykuły 

z CEJEME przywoływano niekiedy wielokrotnie. Analizując rozstęp czasu pomiędzy datą 

publikacji tych utworów a datą publikacji cytowanych artykułów z CEJEME, uzyskaliśmy 

rozkład wieku cytowanych artykułów, który przedstawiamy na Rys. 14.  
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Rys. 14. Rozkład wieku cytowanych artykułów z CEJEME 

 

 

 

 

 

 

 

Żródło: oprac. własne 

 

Artykuły z badanego czasopisma cytowano najczęściej po dwóch latach od ich ukazania 

się. Mediana wieku cytowań wynosi 3 lata (połowa cytowań odnosi się do prac sprzed 3 lat).  

Całościowy raport cytowalności dokumentuje spory udział cytowań w bazach Web of Science 

i Scopus, co ułatwiło przyjęcie czasopisma do indeksowania w tych informatorach. Liczbę tych 

cytowań w kolejnych latach w przedstawiamy osobno dla WoS (Rys. 15) i Scopus (Rys. 16). 

Wykresy uzupełniane są informacją o odstępie czasu pomiędzy datą publikacji cytującej a 

rocznikiem CEJEME pracy cytowanej. Zwracamy uwagę na fakt, iż zarówno modalna jak i 

mediana pokrywają się na tych wykresach i wynoszą 4 lata. Jedynym wskaźnikiem z bazy WoS, 

który odzwierciedla ten zakres prawidłowo, jest IF pięcioletni.  

 

 

Rys. 15 Web of Science: rozkład cytowań do CEJEME w latach i wiek cytowanych publikacji 

 

 

  

 

 

 

 

 

Żródło: oprac. własne 

 

 

 



137 
 

0

10

20

30

40

50

60

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0

5

10

15

20

25

30

35

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rys. 16 Scopus: rozkład cytowań do CEJEME w latach i wiek cytowanych publikacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żródło: oprac. własne 

 

Trzyletnie wskaźniki cytowalności CiteScore bazy Scopus będą lepiej odzwierciedlały 

rzeczywisty wpływ czasopisma niż dwuletni IF bazy Web of Science, jednak wciąż nie 

pokrywają się one z rzeczywistym czasem żywotności artykułów w czasopismach 

indeksowanych w omawianych bazach (dodajmy: czasopismach o dość długim czasie 

oczekiwania na publikację artykułu). 

Wśród 343 prac cytujących aż 259 to artykuły, pochodzące z 131 różnych tytułów 

czasopism. Większość tych czasopism została ujęta w wykazach MNiSW za lata 2013-2017 

oraz 2019. Wykazy ministerialne różnią się punktacją i zbiorem czasopism, który w roku 2019 

został rozszerzony o czasopisma indeksowane w bazie Scopus. Ponieważ CEJEME ma sporo 

cytowań w tej bazie, interesujące stało się porównanie sposobu tworzenia wykazu na ocenę, jak 

wpływowym jest ono czasopismem.  

Skonstruowaliśmy zatem dwie osobne listy 131 czasopism cytujących (wraz z liczbą 

cytowanych artykułów z CEJEME) oraz właściwą w różnych okresach punktacją. Mnożąc 

liczbę cytowań przez liczbę punktów i sumując ten wynik otrzymaliśmy „wartość” cytowań z 

czasopism i udział każdego tytułu w tej wartości. Poniżej przedstawiamy zbiory 16 czasopism, 

których udział przekracza połowę tej sumy dla każdego z okresów (Tabele 11 i 12).  
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Tab. 11. Ranking pierwszych 16 czasopism cytujących według obliczeń uwzględniających 

punktację czasopisma (wykaz 2013-2017) i liczbę cytowanych z CEJEME artykułów 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żródło: oprac. własne 

Stosując punktację MNiSW za lata 2013-2017 na wysokich miejscach pojawiają się 

czasopisma polskie i z Europy Środkowo-Wschodniej (wyróżniamy je kursywą). Są to 

czasopisma, w których jest sporo odwołań do artykułów z CEJEME. Przy zastosowaniu 

punktacji z roku 2019 (Tab. 12), na wyższe miejsca w rankingu wchodzą czasopisma o 

najwyższej liczbie punktów, czyli czasopisma najbardziej prestiżowe (cytowania z tych 

czasopism, które autorzy i redakcja czasopisma cenią najwyżej).  

 

Tab. 12. Ranking pierwszych 16 czasopism cytujących według obliczeń uwzględniających 

punktację czasopisma (wykaz z grudnia 2019) i liczbę cytowanych z CEJEME artykułów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żródło: oprac. własne 
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Obydwa rankingi czasopism cytujących otwiera grupa następujących czasopism: CEJEME, 

Economic Modelling, Bank i Kredyt, Bayesian Analysis oraz Journal of Business and Economic 

Statistics.  

 

Zakończenie 

Prezentowane czasopismo nie jest jedynym polskim czasopismem ekonomicznym, które 

w ostatnich latach weszło do międzynarodowego obiegu. Korzystając z platformy analitycznej 

SciVal bazy Scopus możemy odnieść go do tych, które także określono w tej bazie do obszaru 

tematycznego „Economics, Econometrics and Finance”. Informacje o tych czasopismach, 

uzupełnione danymi z wykazu czasopism z roku 2019, przedstawiamy w  Tabeli 13. 

 

Tab. 13. Dane o polskich czasopismach z obszaru tematycznego „Economics, Econometrics 

and Finance” bazy Scopus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żródło: oprac. własne 
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W całym artykule unikaliśmy szczegółowego komentowania przedkładanych informacji. 

Naszym zadaniem było przedstawienie czasopisma, w czym bardzo pomocne są narzędzia 

bibliometrii. Taka jest właśnie rola informacji naukowej i informatorów naukowych (głównie 

bazodanowych). Te najbardziej rozbudowane mają już w większości narzędzia  analityczne, 

które pozwalają diagnozować zindeksowane w całości czasopisma w dowolnych zakresach 

czasowych według wybranych cech (Osiewalska, 2017). Jeśli warunek ten nie jest spełniony, 

alternatywą są bardziej pogłębione, indywidualnie zaprojektowane analizy o charakterze 

dokumentacyjnym (Osiewalska, 2019). Przedstawione tu z okazji pierwszego dziesięciolecia 

CEJEME wyniki dają jednak podstawę do następującego podsumowania: w krótkim czasie 

wyrosło ono na czasopismo atrakcyjne dla środowiska ekonomistów akademickich; jest otwarte 

na wszelkie zagadnienia ekonomiczne podlegające modelowaniu matematycznemu lub 

statystycznemu, jest dostępne i cenione.   
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