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1. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe

Stopief naukowy doktora nauk ekonomicznych, WydziaN Ekonomiczny, Uniwersytet

w

Bialymstoku, tytul rozprawy doktorskiej: lnnowacje produktowe a konkurencyjno6C firmy, mazec
2002 roku.
Tytul naukowy magistra, Wydzial Ekonomiczny, Uniwersytet Warszawski, Filia w Bialymstoku,
maj 1996 roku.
2. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu

-

przebieg pracy zawodowej

W roku 1996 ukoriczylam studia stacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu
Warszawskiego filii w Bialymstoku, uzyskujqc tytul magistra ekonomii. Od 1 pa2dziernika 1996
roku rozpoczglam pracg na Uniwersytecie w Bialymstoku (do czerwca 1997 roku byla to filia
Uniwersytetu Warszawskiego). Pracg doktorskq, kt6ra powstala m.in. dzigki dofinansowaniu grantu
promotorskiego pzez Komitet Badari Naukowych (nr H02C 018 20, tytul: Innowacje produktowe a
konkurencyjnoS6 firmy) obronilam w marcu 2002 roku. W okresie prac nad rczprawq doktorskq
mialam okazjg odby6 szereg wizyt studyjnych w o6rodkach naukowych w Polsce iza granicq:
luty
mazec 2001 (4 tygodnie) training and guidance programme w SPRU (Science &

-

-

Technology Policy Research Unit), University of Sussex, Brighton, Wielka B$ania,

-

mazec

-

m4 2001 (4 tygodnie), sta2 w Wy2szej Szkole PzedsigbiorczoSci i ZazEdzania im.

L.

Kozmihskiego w Warszawie (obecnie Akademia Leona Ko2mi6skiego),

czerwiec 2001 (2 tygodnie), training and guidance programme w BETA - Research
Laboratory in Theoretical & Applied Economics, University Louis Pasteur, Strasbourg, Francja.
Wizyty te pozwolily mi na uczestnictwo w wykladach i rozmowy ze Swiatowej slawy
naukowcami zajmujqcymi sig problematykq innowacji i polityki innowacy.inej, migdzy innymi
z K. Pavittem, Ch. Freemanem oraz N. von Tunzelmannem, kt6ry byl moim opiekunem podczas

-

maj

-

sta2u w SPRU.

W okresie 1996-2003 bylam zatrudniona na stanowisku asystenta, po 2003 roku

na

stanowisku adiunkta. Od 2016 roku pelnig funkcjg kierownika Dzialu Nauki Uniwersytetu w
Bialymstoku.

W trakcie swojej pracy zawodowej pracowalam r6wniez w Podlaskiej Fundacji Rozwoju
Regionalnego na stanowisku kierownika w projekcie Business Innovation Support for North-East
Pofand (2008-2011) oraz bylam czlonkiem zazqdu, a nastepnie prezesem stowarzyszenia o
nazwie Instytut Studi6w Regionalnych (2007-2014). W latach 2004-2008 wsp6lpracowalam
r6wniez z Europejskim Centrum Doradztwa i Szkolelr sp. z o.o. - efektem tej wsp6lpracy byfy
sporzqdzone pzeze mnie studia wykonalno6ci, gl6wnie inwestycji infrastrukturalnych, na zlecenie
JST.

Tabela 1. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia w jednostkach naukowych
Okres zatrudnienia:

do dzisiaj
Uniwersytet w Bialymstoku,

08/20'16

-

Dzial Nauki
Stanowisko

Kierownik Dzialu Nauki

Okres zatrudnienia:

10/1997

-

09/2015

Uniwersytet w BiaNymstoku,
Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania
Wydzial Ekonomiczno-l nformatyczny w Wilnie (Litwa)
(w okresie 10120'10 do O9l2O12)
Stanowisko

asystent, adiunkt (od 0212003)

Okres zatrudnienia:

r0/1996

-

09/1997

Uniwersytet Warszawski, Filia w Bialymstoku,

Wydzial Ekonomiczny
Stanowisko

asystent

3. Wskazanie osiqgniecia wynikajqcego z art.'1'6 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.
2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 131I )

a) tytul osiqgnigcia

naukowego, autor, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci
wydawniczy: Monika Kondratiuk-Nierodziriska, Regionalne systemy innowacji a
konkurencyjnoS6 wojew6dztw w Polsce, 201 3, Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku,
recenzenci: dr hab. Wojciech Bierikowski, prof. Uczelni t azarskiego, dr hab. Sylwia
Pangsy-Kania, prof. Uniwersytetu Gdafi skiego.

b) om6wienie celu naukowego ww. pracy i osiqgnigtych wynik6w wraz z om6wieniem
ich ewentualnego wykorzystania
Wspolczesnie coraz cze6ciej zwraca

sie uwag9 na to, i2 zdolnoS6 do

kreowania

innowacyjnych rozwiqzaft jest jednym z podstawowych czynnik6w determinujqcych
konkurencyjnoS6 iwzrost gospodarczy, szczegolnie w gospodarkach wysoko rozwinietych, gdzie
mo2liwosci zastosowania tradycyjnych czynnik6w wzrostu zostaly juz wyczerpane. Wptyw
kreowania i wdrazania nowych rozwiqzari technologicznych na konkurencyjno66 gospodarek jest
powodem, dla kt6rego
ostatnich dziesigcioleciach obserwuje sig gwaftowny wzrost
zainteresowania pobudzaniem innowacyjnosci w ramach polityki zar6wno szczebla krajowego, jak
regionalnego. Zwraca sig przy tym uwagg na pzestrzenne zr62nicowanie aktywno5ci
innowacyjnej nie tylko pomigdzy gospodarkami narodowymi, ale r6wniez na poziomie region6w

w

i

poszczeg6lnych kraj6w.
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Na pozytywne relacjg pomiedzy innowacyjno6ciq i konkurencyjno6ciq zwracajq uwage
autozy wielu ranking6w konkurencyjno6ci gospodarek narodowych i region6wl, jednak nie
podejmujq oni pr6b zweryfikowania sily wplywu aktywno5ci innowacyjnej na konkurencyjno6d.
Rezultaty takich bada6 sq szczeg6lnie interesujqce z punktu widzenia gospodarek takich jak
Polska, kt6re zaczyn{q aspirowa6 do rangi kraj6w wysoko rozwinigtych gospodarczo, w kt6rych
innowacyjno6c traktowana jest jako podstawowy czynnik decydujqcy o ich konkurencyjnoSci.
Badania takie pozwolilyby okre5li6, czy i w jakim stopniu konkurencyjnoSc polskiej gospodarki, w
tym
ukladzie regionalnym, powinna opierac sig na generowaniu nowych rozwiqzah

w

technologicznych, czy te| w dalszym ciqgu jej mocnq stronq sq tradycyjne czynniki produkcji, a
proces ,,doganiania" (z ang. catch-up) nale2y opiera6 pzede wszystkim na transferze technologii
do kraju. ldentyfikacja tej luki w badaniach nad powiqzaniem innowacyjno5ci i konkurencyjnosci
gospodarek sklonila mnie do zajgcia sig tym zagadnieniem, co znalazlo sw6j wyraz w

pzygotowaniu rozprawy habilitacyjnej

pod tytulem Regionalne systemy innowacii a

konkurencyjnoi;d wojewodztw w Polsce, kt6ra ukazala sig nakladem Wydawnictwa Uniwersytetu w
Bialymstoku i liczy w sumie 308 stron. Recenzentami rozprawy byli: dr hab. Wojciech Bieikowski,

prof. Uczelni Lazarskiego w Warszawie oraz dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. Uniwersytetu
Gdafskiego.
W pracy posluzylam sie metodq hipotetyczno-dedukcyrnq. Stopief spelnienia
poszczeg6lnych funkcji pzez system innowacji okre6la efektywno66 jego dzialania w danej
gospodarce. Za gl6wnq hipotezg pracy przyjglam stwierdzenie, i2 efektywnie dzialaiqcy
regionalny system innowacji jest podstawowym 2r6dlem konkurencyjnosci regionu. Tym samym
wskazalam na pozytywny i silny wplyw stopnia rozwoju regionalnych system6w innowacji na
konkurencyjnos6 region6w. Hipotezy szczeg6lowe pracy stanowiq nastqpujqce stwierdzenia:
- funkcje regionalnego systemu innowacji, kt6re zgodnie z definicjq stanowiq o jego istocie, a

-

wigc kreowanie nowej wiedzy, jej dyfuzja oraz twozenie powiqzai sieciowych pomaedzy
elementami systemu, sq najwazniejsze takze z punktu widzenia konkurencyino6ci
wojew6dztw w Polsce;
sektor pzedsigbiorstw, jako zaangazowany z realizacjq wigkszo5ci podstawowych funkcji
regionalnego systemu innowacji, jest jego najbardziej istotnym elementem z punktu
widzenia konkurencyjno5ci wojew6dztw w Polsce;
koncentracja wsparcia w ramach polityki innowacyjnej jedynie na wybranych funkcjach i
elementach systemu pozwoli na osiqgniecie wysokiej efektywnoSci regionalnych system6w
innowacji i poprawg konkurencyjnoSci.
Kazdy system innowacji sklada siQ z sieci instytucji/organizacji, kt6re oddzialujq na

szybko$6 oraz kierunek proces6w innowacyjnych, a lakze ze wsp6lzalezno6ci i interakcji pomiedzy
tymi organizacjami. Kazdy system innowacji ma f6wniez do spelnienia okre6lone funkcje.

B.-A.Lundvall, jeden z prekursor6w koncepcji narodowego systemu innowacji, uwaza, ze
podstawowE funkcjq systemu jest kreowanie wiedzy, a najwazniejszym procesem zachodzqcym w
ramach systemu jest proces interaktywnego uczenia sig2. Spefnienie pzez system wspomnianej
M.in. K.Schwab (red.), Ihe Global Competitiveness. Repolt 2011-2012, World Economic Forum 2011; J.Fagerberg,
M.Knell i M.Srholec , The competitiveness of nations: Economic growth in the ECE region, "Economic Survey of Europe"
2004, no.2, UNECE; P.Annoni, K.Kozovska, EU Regional Competitiveness lndex RCI 2010, JRc Scientific and
Technical Reports, European Commission 2010.
'z B.-A.Lundvall (ed.), National Systems of lnnovation: Toward a Theory of lnnovation and lnteractive Leaming, Pintel
Publishing, London 2010, s.1-2.
1
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funkcji oraz pozostalych pozwala na organizacjg sprawnego procesu interaktywnego uczenia sig.
Kolejne funkcje sq istotnymi nazgdziami w procesach innowacyjnych lub stanowiq ich tlo,

dostarczajqc niezbgdnych bod2c6w otaz tworzec okre6lone uwarunkowania. Ponadto
poszczeg6lne funkcje sq ze sobq powiqzane, a dynamika systemu zale2y od stopnia interakcji
pomigdzy nimi, co umo2liwia powstanie kumulacyjnego efektu sprzgzenia zwrotnego3. Kazdy kr4
czy region r62ni sig od innych stopniem realizaqi poszczeg6lnych funkcji, co wplywa na
zr62nicowanie owej efektywnoSci, czyli na poziom innowacyjno6ci notowany na jego obszarze, a w
rezultacie na poziom konkurencyjno5ci. Badania niekt6rych autor6uy' sugerujq, i2 mozna jednak

wskaza6 najwa2niejsze funkcje (tzw. katalizatory), kt6rych prawidlowa realizacja

w

wigkszym

stopniu niz pozostaNych wpNywa na efektywnosc funkcjonowania caNego systemu,
Za gl6wny cel pracy pzyjqlam analizg wplywu podstawowych charakterystyk regionalnych

system6w innowacji, okre5lanych przez jego funkcje i elementy skladowe (sektory) na
konkurencyjno66 region6w. Do cel6w szczeg.i{owych zaliczylam:
- pomiar wybranych czynnik6w konkurencyjnoSci w ukladzie regionalnym w Polsce i
sporzadzenie rankingu wojew6dztw pod wzglgdem ich konkurencyjnosci;

-

okreslenie poziomu realizacji podstawowych funkcji regionalnych system6w innowacji w
Polsce;

-

okre6lenie poziomu zaanga2owania poszczeg6lnych element6w regionalnych system6w
innowacji w realizacje jego funkcji w ukladzie regionalnym w Polsce;
ocene efektywnosci dzialania regionalnych system6w innowacji w Polsce na podstawie
poziomu realizacji ich podstawowych funkcji;

-

identyfikacjg obszar6w funkcjonowania regionalnych system6w innowacji (funkcje,
elementy skladowe systemu), kt6re w warunkach polskich silniej ni2 pozostale oddzialujE
na konkurencyjno36 wojew6dztw.

W pzeszloSci czyniono wiele pr6b empirycznego badania system6w innowacji, w

celu

poznania i opisania ich struktury i dynamiki, ale nie odniesiono sukcesu w tym zakresie ze wzglgdu
na brak por6wnywalnosci otaz zbylnie zr6znicowanie koncepcyjne obecne w literaturze na temat

system6w innowacjis. Stqd niekt6zy badacze podkreSlajq potzebg wypracowania wsp6lnej
metodologii, opartej na funkcjach bqdz okreslonych dzialaniach w obrgbie systemu, w celu
ukierunkowania badari empirycznych6. Zagadnienia dotyczqce funkcji innowacji nie zostaly jeszcze
w wyczerpujqcy spos6b zbadane i opisane. Stosunkowo niewielka, w por6wnaniu z liczebno6ciq
pozyqi z zakresu szeroko rozumianych zagadniefi system6w innowacji, liczba publikacji na temat
funkcji systemu innowacji sklonila mnie do bardziej szczeg6lowego zajgcia sig tq kwestiq i budowy

w oparciu o nie oraz analizy modelu powiqzari pomiedzy efektywnosciA funkcjonowania
regionalnych system6w innowacji a konkurencyjnoSciq
3 A.Johnson, Functions

in lnnovation System Approaches, artykul na

DRUID'S Nelson-Winter Conference, 12-15

czerwca 2001, Aalborg, Denmark, s. 15.

a M.P. Hekkert, R.A.A. Suurs, S.O. Negro, S. Kuhlmann, R.E.H.M. Smits, Functions of innovation syslems: A new
approach for analysing technological change, "Technological Forecasting & Social Change' vol.74,2OO75X. Liu, Xielin S. White, Comparing Innovation Systems: A Framework and Application to China's Transitional Context.
"Research Policy' vol. 30, 2001; A. Bergek, S. Jacobsson, B. Carlsson, S. Lindmark, A. Rickne. Analyzing the Functional
Dynamics of Technological lnnovation Sysfems; A Scheme of Analysis, "Research Policy" vol. 37, 2008
6 lbidem oraz A. Bergek, S. Jacobsson. 2003. The emergence of a growth industry: a comparctive analysis of the
cerman, Dutch ard Swedlsh wind turbine industties, in Change, Transformation and Development edited by J.S.

Metcalfe and U. Cantner, Heidelberg: Physica-Verlag, 2003, Ch. Edquist, Systerrs of innovation: perspectives and
challenges, in: The Oxford Handbook of lnnovation edited by Jan Fagerberg, David C. Mowery, Richard R. Nelson,
oxford: Oxford University Press, 2005
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Funkcje systemu innowacji identyfikowane pzez wielu autor6w korespondujq z
podstawowymi dzialaniami, jakie majq do spelnienia jego gl6wne podmioty lub ich grupy,
stanowiece w istocie podstawowe elementy systemu. Wychodzqc od powy2szego zalo2enia,
wyodrgbnilam siedem podstawowych funkcji systemu innowacji: twozenie potencjalu nowej
wiedzy, pzeksztalcanie potencjalu nowej wiedzy w konkretne rozwiqzania innowacyjne, dyfuzja
wiedzy i technologii, formowanie i mobilizowanie zasob6w na rzecz innowacji, twozenie powiqzaf
sieciowych, stymulowanie dzialalno5ci innowacyjnej ijej ukierunkowanie oraz redukowanie ryzyka i

z

dzialalno6ciq innowacyjnq. Kazdej ze zdefiniowanych funkcji
regionalnych system6w innowacji w Polsce przypisalam autorski zestaw wskaZnik6w, kt6re miezq
poziom realizacji danej funkcji. Wykozystalam odpowiednio wyselekcjonowane dane statystyczne,
pochodzqce z kilku og6lnodostgpnych 2r6del, co mialo szczeg6lne znaczenie z punktu widzenia
mo2liwoSci aktualizacji zebranych danych i kontynuacji badah w p6zniejszym okresie.
Wykozystalam gl6wnie wyniki badah z cyklu Community lnnovation Su/vey na temat
innowacyjnoSci przedsiQbiorstw w Polsce oraz raporty Stowarzyszenia Organizator6w O5rodk6w
Innowacji i Przedsigbiorczo6ci w Polsce, kt6re umozliwiajq uzyskanie por6wnywalnych w ukladzie
niepewno6ci zwiqzanych

wojew6dztw danych na temat funkcjonowania regionalnych system6w innowacji Polsce. Analizie
poddatam istnienie zale2no6ci o charakteze liniowym, co pozwolilo na jednoznaczne okreslenie
charakteru wplywu realizacji danej funkcji systemu innowacji na konkurencyjn056 gospodarki.
Z literatury pzedmiotu wynika, i2 do tej pory nie poczyniono og6lnie akceptowanych
ustaleri co do okreslenia rodzaju podmiot6w czy sektor6w, kt6re tworzq system innowacji na
danym obszaze gospodarczym. Jedynie w modelu Triple Helix, kl6ry mozna uznac za pokrewny

koncepcjl system6w innowacji, wyra2nie wyodrebnia sig trzy grupy instytucji: sektor
pzedsigbiorstw, nauki i zqdowy. Sklonilo to mnie do wyodrqbnienia, na podstawie studi6w
literatury, czterech podstawowych element6w systemu innowacji (w tym regionalnego systemu
innowacji): sektor pzedsigbiorstw, sektor naukowy, na kt6ry skladajq sie sektor naukowobadawczy i sektor edukacyjno-szkoleniowy, sektor organizacji wspierajqcych dzialalnoS6
innowacyjnq oraz sektor instytucjonalny, w sklad kt6rego wchodzq sektor administracyjny oraz
instytucje nieformalne. Elementy te poslu2yly za llo analizy efektywnosci funkcjonowania
regionalnych system6w innowacji w Polsce.
Analiza modelu powiqzafi pomigdzy efektywnoSciq systemu innowacji z konkurencyjno5ciq
na poziomie regionalnym, pozwolila na weryfikacjg hipotezy gl6wnej pracy, m6wiqcej, ze

efektywnie dzialajqcy regionalny system innowacji jest podstawowym 2r6dlem konkurencyjnosci
regionu oraz weMikacje hipotez szczegolowych.

Struktura pracy odzwierciedla kolejne etapy budowy oraz analizy pzyjgtego w pracy
modelu zale2noSci pomigdzy efektywnoSciq realizacji poszczeg6lnych funkcji regionalnych
systemu innowacji a ich konkurencyjno6ciq. Praca sklada sig z siedmiu rozdzial6w. Rozdzial
pieruszy stanowi punkt wyj6cia do dalszych, zawartych w pracy rozwa2ah. Definiowane jest tu
pojecie konkurencyjnosci gospodarki narodowej, regionu, a tak2e poje6 pokrewnych. W rozdziale
zawarlam r6wnie2 analizg wyodrgbnionych czynnik6w konkurencyjno5ci oraz sposob6w ich
pomiaru. Na tej podstawie dokonalam wyboru zestawu podstawowych czynnik6w
konkurencyjnosci regionu oraz ich miernik6w odpowiadajqcych potrzebom analizy modelu. W tej
czgsci tekstu przeprowadzilam r6wnie2 analize por6wnawczq wojew6dztw Polski pod wzglgdem
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konkurencyjnosci, wykozystujqc opracowanq na potrzeby pracy metodologig konstruowania
og6lnego indeksu konkurencyjnosci oraz indeks6w czqstkowych.
Rozdzial drugi zawiera opis podstawowych zagadnieh dotyczqcych koncepcji system6w

innowacji.

Na

podstawie pzeglqdu literatury pzedmiotu dokonalam tutaj analizy oraz

wyodrgbnienia podstawowych element6w systemu oraz funkcji, jakie efektywnie dzialajqcy system
innowacji powinien spelnia6. Rezultatem tej pracy sq migdzy innymi autorskie graficzne
opracowania schematu budowy systemu innowacji oraz interakcji jego funkcji. lstotnym elementem
prowadzonych rozwa2ah jest tu pzypozqdkowanie kolejnych funkcji poszczeg6lnym elementom
systemu, czego efektem jest autorskie opracowanie tabelaryczne tzw. mapy funkcji
poszczeg6lnych element6w systemu innowacji
systemu.

W

do cel6w oceny efektywno6ci

funkcjonowanla

rozdziale tym zawarlam r6wnie2 analizg sposob6w pomiaru efektywnosci dzialania

system6w innowacji zar6wno na poziomie narodowym, jak i regionalnym, migdzy innymi pzy
wykozystaniu zlo2onych indeks6w (z ang. composite indicators). W efekcie dokonalam wyboru
zestawu wskaZnik6w opisujqcych stopieri realizacji poszczeg6lnych funkcji systemu innowacji w
podziale na poszczeg6lne elementy systemu. Tym samym, zwtac{qc szczeg6lnq uwage na
dostqpnosi danych na szczeblu regionalnym, skonstruowalam bazg wska2nik6w do poglebionej
analizy.

Rozdzialy od tzeciego do sz6stego slu2q prezentacji wynik6w analizy stopnia spelnienia
poszczeg6fnych funkcji systemu innowacji pzez r62ne elementy systemu w ukladzie regionalnym
w Polsce w powiqzaniu z konkurencyjnoSciq wojew6dztw. Znaczqcych informacji, z punktu
widzenia cel6w i hipotez szczeg6lowych pracy, dostarcza pzeprowadzona w kazdym z rozdzial6w
interpretacja graficzna identyfikowanych zalezno6ci oraz analiza korelacji pomigdzy og6lnym i

czastkowymi indeksami konkurencyjno5ci oraz czqstkowymi indeksami innowacyjno6ci dla
poszczeg6lnych funkcji systemu innowacji. Rozdzial si6dmy stanowi synteze prowadzonych analiz
izawiera wnioski og6lne odnoszqce sig do weryfikacji hipotezy gl6wnej oraz szczeg6lowych pracy,
migdzy innymi przez por6wnanie wynik6w zlo2onych indeks6w innowacyjnoSci dla poszczeg6lnych
wojew6dztw, opisujqcych efektywno66 funkcjonowania ich regionalnych system6w innowacji na
podstawie stopnia realizacji ich funkcji, oraz konkurencyjnoSci.

i

z

w pracy

analizy por6wnawczej danych
statystycznych w ukladzie regionalnym oraz korelacji zlozonych indeks6w innowacyjno6ci i
konkurencyjnoSci wyliczonych dla poszczeg6lnych wojew6dztw w Polsce wynika, i2 efektywno5c

Wyniki badaf

wnioski:

pzeprowadzonej

funkcjonowania regionalnych system6w innowacji jest bardzo istotnym czynnikiem
konkurencyjnosci, determinujEcym tq ostatniq w ponad 50%. Interesujqcym wnioskiem jest
natomiast slaba pozytywna zale2no56 pomigdzy efektywno6ciq funkcjonowania regionalnych
system6w innowacji a wydajno6ciq pracy w ukladzie regionalnym. Oznacza to, ze w warunkach
polskiej gospodarki wysoka efektywnosc proces6w innowacyjnych nie zawsze gwarantuje wysokq
efektywno56 wykorzystania jednego z podstawowych czynnik6w produkcji, jakim jest praca. Mo2e
to mie6 zwiqzek z jako5ciq wdra2anych rozwi4zan bedqcych podstawa innowacji, jednak problemy

mierzeniem zmian o charakterze jako6ciowym, spowodowane brakiem dostepnosci
odpowiednich danych statystycznych, nie pozwolily na weryfikacjg tego stwierdzenia. Jeszcze
slabszq zale2no56 zaobserwowano pomigdzy efektywnoSciq funkcjonowania regionalnych
system6w innowacji w Polsce a charakterystykq sytuacji na rynku pracy w zakresie zatrudnienia i
bezrobocia w poszczeg6lnych wojew6dztwach. Najsilniejszq korelacjq pomigdzy efektywnoscia

z
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funkcjonowania regionalnych system6w innowacji a aspektem konkurencyjno6ci wystepuje w
pzypadku standardu 2ycia, okre6lanego na podstawie wska2nik6w PKB per capita i dochod6w do
dyspozycji na 1 mieszkaica. W warunkach polskich efektywno5c funkcjonowania regionalnych
system6w innowacji w najwigkszym stopniu wplywa zatem na poziom rozwoju gospodarczego
poszczeg6lnych wojew6dztw.

Jednym z wniosk6w wynikajqcych

przeprowadzonych pzeze mnie badah jest fakt, i2
Polsce mozna podzielid na dwie doS6 wyra2nie

z

zdecydowanq wigkszoS6 wojew6dztw w
wyodrgbnione grupy, co potwierdza powy2ej wspomniane wyniki analizy oraz wskazuje na
pozytywnq weryfikacjg hipotezy gl6wnej pracy:
- grupa l- wojew6dztwa, kt6re pzodujq zar6wno pod wzglgdem efektywnoSci dzialania
regionalnego systemu innowacji miezonego 096lnym indeksem innowacyjnoSci oraz
poziomem konkurencyjnoSci mierzonym za pomoce indeksu konkurencyjnoSci,
- grupa ll - wojew6dztwa, kt6re zajmujq odlegle miejsca w kraju zar6wno pod wzglgdem
efektywnosci dzialania regionalnego systemu innowacji jaki i poziomu konkurencyjnoSci.

Wyniki przeprowadzonej analizy wskazujq

na

istotny wplyw

zaangazowania

pzedsigbiorstw iinstytucji naukowo-badawczych w proces kreowania nowej wiedzy dla innowacji
na konkurencyjnoS6 regionu. Wniosek ten pozostaje w zgodzie m.in. ze stwierdzeniem Lundvalla,
dotyczqcym najwa2niejszej funkcji owych system6w, jakq zdaniem tego autora jest twozenie
zasob6w nowej wiedzy. W tym obszaze szczeg6lnie istotne jest zaangazowanie zar6wno
przedsigbiorstw jak i instytucji naukowo-badawczych w dzialalnoSc badawczo-rozwojowq, a w
szczeg6lnoSci finansowy aspekt tej dzialalnosci, czyli poziom naklad6w na ten cel. lstotna jest

r6wnie2 efektywno66 proces6w kreowania nowej wiedzy, ie2eli za ich wynik uznamy liczbg
zgloszonych patent6w oraz wzor6w u2ytkowych.
Uzyskane wyniki potwierdzajq r6wnie2 pozytywny wplyw uczestnictwa podmiot6w systemu
innowacji w procesach dyfuzji wiedzy i technologii na konkurencyjno56 w ukladzie regionalnym w
Polsce. Tym samym potwierdzenie znajduje poglqd, 2e bez dyfuzji innowacje nie mialyby
znaczenia ekonomicznegoT. Na podstawie przeprowadzonej analizy mo2na tez wnioskowa6, 2e w
regionach o wyzszej konkurencyjno6ci, a w szczeg6lnosci tych osiqgajqcych wyzszq wydajnosi
pracy orcz PKB per capita, podmioty wszystkich omawianych sektor6w sq bardzaej aktywne w
procesie formowania i mobilizowania zasob6w na rzee. innowacji.
Trzy wspomniane funkcje, a wiec pierwsza: kreowanie nowej wiedzy dla innowacji, tzecia:
dyfuzja wiedzy i technologii oraz czwatla. formowanie i mobilizowanie zasob6w na tzecz innowacji

stanowiq tzw. funkcje ,,katalizatory", kt6re pelniq rolg sily napgdowej regionalnych system6w
innowacji w Polsce. Realizacja tych funkcji w najwiSkszym stopniu wplywa na konkurencyjnoSc w
ukladzie regionalnym w naszym kraju. Potwierdzenie znajduje zatem cz95c jednej z hipotez
szczegolowych, z kt6rej wynika, Ze kreowanie nowej wiedzy ijej dyfuzja sq bardzo istotne z punktu
widzenia konkurencyjno5ci wojew6dztw w Polsce.
Pzeprowadzona analiza wykazala zdecydowanie slabszy zwiqzek pomiedzy poziomem
realizacji funkcji systemu innowacji polegajqcej na pzeksztalcaniu potencjalu nowej wiedzy w
innowacyjne rozwi4zania a poziomem konkurencyjno5ci w ukladzie regionalnym. Nieco tnaczej
sytuacja pzedstawia sie, gdy w ramach wspomnianej funkcji analizie zostanie poddany wylqcznie
udzial pzychodow ze sprzeda2y nowych i ulepszonych produkt6w, a nie udzial pzedsigbiorstw
Manual- Podrecznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczqcych innowacii- Pomiar
dzialalnoSci naukowej i technicznej, wyd.lzecie, OECD, Eurostat, 2005; wyd. polskie, Warszawa 2008, s. 20.
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deklarujqcych wprowadzanie innowacyjnych rozwiqzaf. Komercyjny sukces innowacji wskazuje na
jako56 wdra2anych w produktach nowych rozwiqzari, potwierdza sig tu wiec sugerowana powyzej
pozytywna relacja pomigdzy jakoi;ciq innowacji a konkurencyjnoSciq.
WedNug definicji systemu innowacji sformulowanej przez prekursor6w badarl nad tq

a wigc B-A. Lundvalla iCh.

Freemana, system innowacji sklada sig, opr6cz
okre5lonych podmiot6w, ze wsp6Nzale2no5ci i interakcji pomigdzy nimi. Wnioski z
pzeprowadzonych analiz nie potwierdzaje jednoznacznie pozytywnej roli powiqzaf sieciowych w
koncepcjq,

budowaniu konkurencyjno6ci wojew6dztw w Polsce. Jednak twozenie powiqzai sieciowych
posiada istotne znaczenie z punktu wiedzenia funkcjonowania systemu innowacji, na co wskazuje
wysoki dodatni wsp6lczynnik korelacji indeksu tej funkcji i og6lnego indeksu innowacyjnosci.
Mo2na wigc wnioskowac, i2 poprawne wypelnianie tej funkcji w znacznym stopniu wpfywa na
reafizacje pozostalych, a zalem w posredni spos6b pozytywnie oddzialuje na konkurencyjnos6
regronu.

Interesujqcym wnioskiem jest r6wnie2 istotny wplyw funkcji polegajqcej na stymulowaniu
oraz ukierunkowaniu dzialalno6ci innowacyjnej, gl6wnie pzez instytucje nieformalne na
konkurencyjnoSd w ukladzie regionalnym w Polsce. Szczeg6lne znaczenie ma w tym wzglgdzie
oddzialywanie instytucji nieformalnych rozumianych jako wyrafinowanie popytu konsument6w
(wynikajqce z wy2szego wyksztalcenia) oraz rozpowszechnienie postaw przedsiebiorczych w5r6d

spoleczefstwa. Na uwagg zasluguje r6wnie2 brak pozytywnego wplywu stymulowania i
ukierunkowania dzialalnoSci innowacyjnej popzez wsparcie finansowe w ramach polityki
innowacyjnej szczebla krajowego i lokalnego na konkurencyjno66 w ukladzie regionalnym, co
moze wskazywa6 na dotychczasowq niskq efektywnoS6 tego wsparcia.
Pr6ba pomiaru wplywu instytucji formalnych, w tym gl6wnie sektora administracyjnego, na
dzialalno5ci innowacyjnej na podstawie percepcji
redukowanie niepewnosci ryzyka

i

przedsigbiorstw

w

w tej kwestii, zakoneyla sig natomiast wnioskiem co do braku powiqzania

oddziatywania instytucji formalnych z tq sferq oraz konkurencyjno6ciq w ukladzie regionalnym.
Analiza por6wnawcza efektywnosci funkcjonowania regionalnych system6w innowacii oraz
konkurencyjnosci wojew6dztw w ukladzie sektorowym wykazala najwigksze znaczenie sektora

pzedsigbiorstw oraz naukowo-badawczego. Potwierdzenie znalazla zatem koleina z hipotez
szczegolowych, m6wiEca o najwazniejszej roli sektora pzedsigbiorstw z punktu widzenia
konkurencyjnosci wojew6dztw w Polsce. Interesujqcym wnioskiem jest r6wnie2 bardzo silne
oddzialywanie, z punktu widzenia konkurencyjnosci w ukladzie regionalnym, instytucji
nieformalnych. Analiza wykazala r6wnie2, 2e sektor administracyjny nie mial zadnego wplywu ani
na funkcjonowanie systemu innowacji jako calo6ci, ani na konkurencyjno5c w ukladzie
regionalnym.

Efektyvno56 funkcjonowania regionalnych system6w innowacji w Polsce wykazuje du2e
z162nicowanie. Wystgpuje znaczna rozbie2no$c pomiedzy poziomem wypelnienia poszczeg6lnych
funkcji systemu innowacji pzez nlbardziej i najmniej konkurencyjne wojew6dztwa w naszym
kraju. Do mocnych stron tych pierwszych mozna zaliczyc przede wszystkim funkcje okreslone jako
najni2szych og6lnych indeksach
wojew6dztwach
tzw. ,,katalizatory", podczas gdy

w

o

konkurencyjnosci w og6le trudno m6wic o wyksztalconych systemach innowacji ale raczej o
niedostatecznym wypelnieniu wszystkich ich funkcji niz o mocnych stronach. Uwag? zwraca tez
wzglgdne zr6wnowa2enie poszczeg6lnych funkcji system6w innowacji w regionach o n4ryZszq
konkurencyjnoSci
umo2liwia to interakcjg pomiedzy nimi i powstanie kumulacyjnego efektu

-
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spzgzenia zwrotnego, co byloby niemozliwe w pzypadku braku, bqd2 niewlasciwego wypelnienia
kt6rej6 z funkcji. Ten fakt r6wnie2 mo2na zaliczye do zdecydowanych mocnych stron system6w
innowacji tych wojew6dztw.

Analiza charakterystyk regionalnych system6w innowacji w wojew6dztwach najbardziej i
najmniej konkurencyjnych potwierdza te2 wysokie znaczenie funkcji ,,katalizator6W' zar6wno dla
efektywnosci funkcjonowania tych system6w jak i wynikajqcej stqd konkurencyjnosci wojew6dztw
w Polsce. Jednocze5nie pzeprowadzone por6wnanie pozwolilo na wysunigcie wniosku, i2
koncentracja, w ramach polityki innowacyjnej, na wybranych funkcjach czy sektorach nie pzynosi
oczekiwanych efekt6w w postaci wyzszej efektywno6ci funkcjonowania system6w innowacji.
Oznacza to, 2e nie potwierdzila sie ostatnia z wyodrgbnionych w pracy hipotez szczegolowych.
Poszczeg6lne elementy systemu powinny by6 w pelni rozwinigte oraz realizowae podobne cele

rozpowszechnianie i wykorzystanie nowej wiedzy).
Niedopasowanie tych element6w, oznaczlqce miedzy innymi brak wsp6lnego kierunku dziala6,
powoduje trudnoSci w tworzeniu sp6jnego systemu innowacji, za pzyklad czego moze poslu2yc
wojew6dztwo podkarpackie, w ktdrym jedynie cze6c funkcji systemu innowacji jest w pelni
rozwiniqta, co skutkuje niskq efektywnosciq systemu i konkurencyjnoscie tego wojew6dztwa.
Wsparciem w ramach polityki innowacyjnej nalezy zatem obejmowad wszystkie elementy systemu
ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem ich wzajemnego dopasowania i interakcji, w celu uzyskania

(byd nastawione na kreowanie,

efektu synergii.
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4. Om6wienie pozostalych osiqgnig6 naukowo-badawczych

Podejmowana pzeze mnie problematyka badawcza skupia sig na dziedzinie nauk
ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia. Przedmiotem mojego szczeg6lnego zainteresowania sq
zagadnienia z zakresu innowacji:

-

systemy innowacyjne,
polityka innowacyjna,
transfer technologii,
pomiar innowacyjnoSci pzedsigbiorstw i gospodarek.

Moje zainteresowanie problematykq polityki innowacyjnej i innowacyjnego rozwoju
gospodarki, w tym wymiarem regionalnym obu tych obszar6w, pojawilo sie r6wnolegle z
zaanga2owaniem w prace nad projektem Regionalna Strategia Innowacii Woiew6dztwa
Podlaskiego (RSl-Podlasie) w 2003 roku. Coraz czgSciej, w owym okresie, uzywane pojqcie
,,regionu peryferyjnego" w odniesieniu do wojew6dztw podlaskiego sklonilo mnie do poszukiwania
czynnik6w, kt6re moglyby wplynq6 na wzrost tempa rozwoju tego regionu i uruchomienie proces6w
,,doganiania" (z ang. catch-up). Ze wzglgdu na wcze6niejsze zainteresowania badawcze otaz cotaz
bardziej powszechne w ostatnich dziesigcioleciach XX wieku opinie w6r6d ekonomist6w, 2e to
wla$nie innowacyjno$c jest jednym z najistotniejszych czynnik6w konkurencyjnoSci gospodarek,
podjelam nowy kierunek badah: systemowe uwarunkowania dzialalno6ci innowacyjnej i ich wplyw
na konkurencyjno66 i rozw6j gospodarczy.
W dominujqcym w literaturze systemowym podej6ciu do zagadniell dotyczqcych innowacji,
zwraca sig uwage na istnienie szeregu uwarunkowaf charakteru oraz efektywnoSci zachodzecych
w gospodarce proces6w innowacyjnych. owe uwarunkowania wynikajq w gl6wnej mierze z
istnienia wielu oddzialujqcych na siebie wzajemnie podmiot6w oraz funkcji jakie indywidualnie lub
wsp6lnie majE one do spelnienia w procesach kreowania nowej wiedzy, niezbqdnej przy tworzeniu
i

wdra2aniu nowych, innowacyjnych rozwiqzafi.

Budowa poprawnie funkcjonujEcego systemu innowacji wymaga wyksztalcenia
podstawowych jego element6w. ze studi6w literatury wynika, i2 owe elementy sq r62nie
pojmowane i definiowane, niemniej jednak wigkszosc autor6w pozostaje w zgodzie, iZ
najwa2niejszq rolg pelniq tu przedsigbiorstwa, jako podmioty dokonujqce przeksztalcenia nowo
wykreowanej wiedzy w gotowe rozwiqzania. Kwestia potencjafu innowacyjnego i efekt6w
prowadzonej pzez lirmy dzialalno5ci innowacyjnej jest kluczowa dla system6w innowacji bez
wzglgdu na szczebel analizy w jakim sq one rozpatrywane. Tej problematyce poSwiecilam
nastgpujqce prace:
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-

Regionalne zr6znicowanie aktywno1ci innowacyjnej pnedsiqbiorstw pnemyslowych w
Polsce w latach 2002-2008,,,Optimum. Studia Ekonomiczne",

InnowacyjnoSd podlaskich przedsiqbiorstw

1

nr 2(50), str. 86-1 02

w kontek9cie budowy regionalnego systemu

Nowakowska (red.) lnnowacyjnoS6 region6w w gospodarce opaftej
na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu t-6dzkiego, L6d2 2009, str. 219-234
Charakterystyka aktyvvno6;ci innowacyjnej firm na Podlasiu lw:l Tendencje innowacyjnego
rozwoju polskich przedsiebiorstw, pod red. E. Okori-Horodyriskiej iA. Zachorowskiej-

innowacji [w:]

-

2O1

A.

Mazurkiewicz, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008, str. 291-306

W

z

powy2szych publikacji zwtacalam uwagg na szeroki zakres pojecia
innowacyjno6ci i aktywno5ci innowacyjnej w odniesieniu do dzialalno6ci przedsigbiorstw, stqd nie
ograniczalam analizy wylqcznie do badania efekt6w proces6w innowacyjnych, ale r6wnie2

ka2dej

uwzglgdnialam czynniki, kt6re mozna uznae za wstgpne, okre6lajqce potencjal innowacyjny (tzw.
czynniki ,,na wej6ciu" - z ang. input), jak i te odnoszqce sie do uczestnictwa w procesach wymiany

wiedzy i informacji (dyfuzja i transfer technologii). Kwestii powiqzania zaangaiowania w dyfuzje
transfer technologii oraz poziomu innowacyjno5ci po5wigcifam nastgpujqce publikacje:

-

i

Dyfuzja technologii a innowacyjnoSe pnedsiqbiorstw na pnykladzie Podlasia, lw:l
Zarzqdzanie wiedzA w warunkach globalnej wspolpracy pnedsiQbiorstw, pod red.
J.Bogdanienki, M.Kuzela, l.Sobczak, Wydawnictwo Adam Marszalek, Torui 2007, str. 262271

-

lnward Technology Transfer as a Chance to lncrease the lnnovative Capability of Poland and
Podlasie Reg,bn (wsp6lautor R.W.Ciborowski) [w:] Transition economies in the European
Research and Innovation Area: New challenges for their science and technology,

pod red. A.H Jasiriskiego, Wydawnictwo Naukowe Wydzialu Zarzqdzania Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa, 2004, sh. 297 -313
Zagadnienia dotyczqce dyfuzji wiedzy itransferu technologii znane mi sq r6wniez z praktyki.
,,lnnovation Relay Centre Nofth-East Poland' (NEPIRC) wsp6ifinansowany w ramach 6{ego
Programu Ramowego UE oraz ,,Bus,ness and lnnovation Suppod for North-East Poland' (BISNEP)

finansowany przez Komis.jg Europejskq i Polskq Agencje Rozwoju Przedsiebiorczo6ci w ramach
Competitiveness and lnnovation Programme to projekty, w kt6rych bralam aktywny udzial, a
kt6rych gl6wnym celem bylo poszukiwanie za granicq partner6w do wspolpracy technologicznej
dla podlaskich pzedsigbiorstw oraz instytucji naukowo-badawczych. Aby zrealizowae len cel, wraz
ze wspolpracownikami, odbywalam wizyty w pzedsigbiorstwach na podstawie wywiadu

i

bezpo6redniego okreslalam ich ewentualne zapytania i oferty technologiczne, kt6re nastepnie
podlegaly publikacji w migdzynarodowej bazie technologii, Zadaniem konsultant6w, w tym i moim,
bylo odpowiednie przeszukiwanie bazy w celu znalezienia partner6w o profilu odpowiadajqcym na
zapotrzebowanie podmiot6w z regionu i doprowadzenie do kontaktu, a nastepnie do podpisania
umowy transferu technologii z podmiotami zagranicznymi. Uczestnictwo w tych projektach

pozwolilo mi zatem do56 doglgbnie zapoznae sie z problemami napotykanymi w ramach
dzialalnosci innowacyjnej przez przedsiQbiorstwa z wojew6dztwa podlaskiego, ale r6wnie2 poznac
ich potencjal w tej dziedzinie. Tq wiedzq systematycznie wykozystywalam zar6wno w moich
publikacjach jak i w kolejnych projektach, majqcych na celu wdra2anie rozwiqzah stymulujqcych
aktywnosc innowacyjnq przedsiebiorstw. Nale2y podkresli6, 2e bylam r6wnie2 wsp6lautorkq obu
wymienionych projekt6w.

t4
Kwestia uczestnictwa przedsigbiorstw w procesie wymiany wiedzy i informacji wymaga
zatem zwr6cenia uwagi na rolg instytucji wsparcia dzialalno6ci innowacyjnej. Stanowiq one istotne
ogniwo posredniczqce w pzekazywaniu wiedzy stanowiacej podstawe do kreowania nowych,
innowacyjnych rozwiqzah i czesto swoiste spoiwo pomigdzy sektorem pzedsiebiorstw i nauki gl6wnymi tw6rcami wiedzy. Dzigki pracy we wspomnianych powy2ej projektach oraz aktywnej
dzialalno5ci we Wschodnim O6rodku Transferu Technologii na Uniwersytecie w Bialymstoku, a
nastepnie w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, mialam okazjg bezposrednio
do5wiadczyi specyfiki funkcjonowania tego typu organizacji. Moje doSwiadczenia sklonily mnie do
podjgcia tematyki roli instytucji wsparcia dzialalno6ci innowacyjnej orcz ich wplywu na
funkcjonowanie system6w innowacji:

-

lnstytucje wsparcia dzialalno5ci innowacyjnej lw:l Ekonomika i zanqdzanie innowaciami
w warunkach zr6wnowa2onego rozwoju, pod red. A.H.Jasifiskiego i R.Ciborowskiego,
Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku, Bialystok 2012, slt.79-90
Instytucje wsparcia dzialalno'ci innowacyjnej w procesie tworzenia regionalnego systemu

Fundusze Pomocowe Unii Europeiskiei,
perspektyvvy, pod red. M. Sapaly-Gazdy, Ministerstwo Rozwoju

innowacji wojewodztwa podlaskiego
DoSwiadczenia

i

lw.l

Regionalnego, Warszawa 2007, str. 1 55-168

-

w

i

ich wplyvv na innowacyinoSC (na pnykladzie Polski
Polnocno-Wschodniej) (wspttautor R.W.Ciborowski) [w:] Polska w Unii Europeiskiei.
Wstepny bilans czlonkostwa, pod red. J. Misala Politechnika Radomska, Radom 2006, str.
Systemy technologiczne

Polsce

399-407

Kazdy system innowacji sklada sie jednak nie tylko z sieci instytucji/organizacji, kt6re
oddzialujq na szybko56 oraz kierunek proces6w innowacyjnych, ale takze ze wsp6kalezno6ci i
interakcji pomigdzy nimi. Moje zainteresowanie efektywno6ciq funkcjonowania systemu innowacji,
jako odpowiedzi na wsp6lczesne wyzwania zwiezane z okre6leniem podstawowych czynnik6w
konkurencyjnoSci gospodarki, znalazly swoje odzwierciedlenie r6wnie2 w doglgbnej analizie
genezy samej koncepcji. W wyniku studi6w literatury, gl6wnie anglojgzycznej, powstaly publikacje
opisujqce etapy prac nad koncepcjq narodowych system6w innowacji, jak r6wnie2 koncepcji
pokrewnych odnoszEcych sig do r6znych szczebli analizy - regionalnych, sektorowychi
technologicznych system6w innowacji:

-

Narodowy system innowacji lw:l Ekonomika i zarzqdzanie innowaciami w warunkach
zrownowa\onego rozwoju, pod red. A. H.Jasilrskiego i R.Ciborowskiego, Wydawnictwo
Uniwersytetu w BiaNymstoku, Bialystok 2012, str. 59-70

Regionatny i sektorowy system innowacii lw.l Ekonomika i zarzqdzanie innowaciami
w warunkach zr6wnowa2onego rozwoiu, pod red. A.H.Jasiiskiego i R.Ciborowskiego,
Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku, Bialystok 2012, stt.71-78
lstotnq czgSciq mojej pracy badawczej byla ijest analiza systemu innowacji jako calo5ci, z
uwzglednieniem jak na.lwigkszej liczby parametr6w okreslajqcych zar6wno wklad w proces
kreowania nowej wiedzy i innowacji w gospodarce jak ijego wyniki. Efektem takiego podej6cia do
analizy system6w innowacji byl cykl publikacii i raport6w obejmujAcy m.in.:

-

Academia-industry-government interaction: a case study in Poland (wsp6lautorka
A.Ofechnicka) [w:] M.Martin (red.) /n Search of the Triple Helix. Academia-industrygovernment interaction in China, Potand, and the Republic of Korea, International Institute for
Educational Planning UNESCO, Paryz 2011, str. 109-161
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-

Stan innowacyjnoSci i konkurencyjnoSci wojew6dztwa podlaskiego (wsp6lautorka Anna
Gardocka-Jalowiec), Raport do projektu: Podlaska Strategia Innowacji - budowa systemu
wdra2ania, Bialystok 201 1,

Anna Gardocka-Jalowiec), Raport do

i

kandydujqcych (wsp6lautorka
projektu: Podlaska Strategia Innowacji
budowa

Stan innowacyjnoSci Polski na tle kraj6w Unii Europejskiej

-

systemu wdrazania, Bialystok 201 1,

-

Regional Innovation System Analysis in Podlasie, Poland (wspolautozy: Robert Ciborowski,
Pawel Piqtkowski) pod red. M. Kondratiuk-Nierodziriskiej. Raport do projektu: VBN InnoReg

-

Strengthening Via Baltica Nordica Macro-Region through Transnational Cooperation for
Regional Innovation Promotion, Bialystok 2007
wybrane
zakresie innowacyjnoi;ci Woiewodztwa Podlaskiego
Wstepna analiza

w

-

i

wnioski (wsp6lautozy: J.Grabowiecki, R.W.Ciborowski), lw:l Diagnoza stanu
innowacyjnosci Wojew6dztwa Podlaskiego, pod red. T. Truskolaskiego, Wydawnictwo UwB,

zagadnienia

BiaNystok 2004, str. 9-35

Moja autorska ksiezka, stanowiqca osiqgnigcia naukowe wynikajqce z art. 16 ust. 2 ustawy,
stanowi niejako podsumowanie moich 6wczesnych badari. Podejmowana w niej tematyka w

dalszym ciqgu nie ulega dezaktualizacji. Po wydaniu ksiq2ki kontynuowalam prace badawcze,
dotyczqce szczeg6lowej analizy poszczeg6lnych aspekt6w funkcjonowania system6w innowacji, w
tym narodowych oraz regionalnych, a tak2e powiqzania tzw.,,zdolnoSci innowacyjnych" (z ang.
innovation capabilities) gospodarek z poziomem ich konkurencyjnoSci i rozwoju. W swoich pracach
zdecydowalam si9 odej56 od ,,benchmarkingowego" podejScia do analizy zdolnoSci innowacyjnych
gospodarek, kt6rym to terminem mo2na okre6lii wszelkiego rodzaju rankingi gospodarek pod
wzglgdem potencjalu do generowania innowacyjnych rozwiqzah oraz skierowa6 wysilek badawczy
na identyfikacjg nie tylko slabych mocnych stron gospodarek, lecz takze wskazanie

i

podstawowych czynnik6w determinujqcych poziom rozwoju gospodarczego i konkurencyjnosci na
szczeblu makroekonomicznym. W artykule:

-

Kreacja wiedzy technicznej a konkurencyjnoiic gospodarek, 2016, Ekonomista, nr 1 , s. 61'84
wskazalam na wystepowanie silnej zaleznosci pomiedzy parametrami okre6lajqcymi zdolno6ci

innowacyjne gospodarek w obszaze tworzenia nowej wiedzy oraz konkurencyjnoSciq pozytywnie zweryfikowane zostalo twierdzenie o pozytywnym wplywie gospodarki opartei na
wiedzy. czy te2 gospodarki ,,uczqcq sig" (z ang. learning economy)8 na potencjal gospodarczy i
konkurencyjnoS6 kraj6w. Przeprowadzone badania pozwolily r6wnie2 na identyfikacje
najwazniejszych czynnik6w determinujqcych wyzszy poziom rozwoju gospodarczego kraj6w okazaly sig nimi og6lny poziom zar6wno nakNad6w na dzialalnoSi badawczo-rozwolowq,
zatrudnienia w tej dzialalno6ci jak i aktywno5ci w zakresie ochrony wlasnoSci intelektualnej.
Kluczowe w tym wzglgdzie okazalo sig jednak zaangazowanie sektora pzedsiebiorstw w

dzialalnosc badawczo-rozwojowq pop2ez wzrost udzialu we wszystkich analizowanych
obszarach, a wigc w jej finansowaniu, zatrudnieniu wigkszej liczby naukowc6w i specjalist6w, a
tak2e poprawie efekt6w procesu generowania nowej wiedzy w postaci wzrostu liczby zgloszei
patentowych.

e Lundvall B.-A., Why the New Economy is a Learning Economy, DRUID Working Paper No 04-01,2004, Lundvall B.-A.,
Bo116s S., The gtobatising leaming economy: lmptications for innovation pollcy, Report based on contributions from

seven projects under the TSER programme DG Xll, Commission of the European Union, December 1997.
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Uzyskane wyniki sklonily mnie do glgbszej analizy wplywu aktywno5ci innowacyjnej
poszczeg6lnych sektor6w gospodarki na jej konkurencyjno5ci i poziom rozwoju. W kolejnej pracy:
- lnnovative capacry and innovation sysfems and the economic development levels of
European countries,2015, My6;l Ekonomiczna i Polityczna, 3(50), s. 19-49
za cef pzyjglam zbadanie znaczenia zdolnoSci innowacyjnych kraj6w europejskich w przekroju
tzech sektor6w: pzedsigbiorstw, badawczego (tu reprezentowanego pzez sektor szkolnictwa
wyzszego) oraz zqdowego, z punktu widzenia poziomu ich rozwoju gospodarczego. Hipotezq
badawczq bylo twierdzenie , 2e ft2nice w poziomie owych zdolno6ci wykazujq zwiqzek ze
zr6znicowaniem poziomu PKB per capita badanych kraj6w europejskich. Pzeprowadzona analiza
pozwolila potwierdzii, 2e zt62nicowanie zdolno5ci innowacyjnych stanowiecych rezultat
aktywnosci dw6ch sektor6w: przedsiebiorstw i szkolnictwa wyzszego faktycznie wykazujq
powiqzanie ze zr62nicowaniem poziomu rozwoju gospodarczego kraj6w europejskich.
Jednocze5nie zaobserwowalam brak takiej zale2noSci przypadku sektora rzqdowego. Ujawnif sie
te2 odmienny charakter zidentyfikowanych powiqzari w przypadku zdolnosci innowacyjnych w
ramach sektora przedsiebiorstw i szkolnictwa wyzszego. Podczas gdy zale2no56 pomigdzy
zr6znicowaniem poziomu zdolnosci innowacyjnych tego ostatniego oraz rozwoju gospodarczego
miala charakter wyra2nie liniowy, w przypadku sektora pzedsigbiorstw mo2na bylo zaobserwowa6
zale2noie nieliniowq. Wy2sze warto6ci zlo2onych indeks6w opisujqcych zdolno6ci innowacyjne
budowane w sektoze pzedsiebiorstw powyzej pewnego poziomu nie byly powiqzane z wyzszym
poziomem dochodu na mieszkafca. Badanie w oparciu o zgromadzony material statystyczny
pozwolilo r6wnie2 na stwierdzenie, 2e w ciqgu 10 lat, a mianowicie pomigdzy dwoma
anafizowanymi okresami: 2OO2-2OO3 oraz 2012-2013, nie nastqpity zadne istotne zmiany na
mapie Europy pod wzgledem kraj6w lider6w innowacyjnych, charakteryzujEcych sig wysokim
poziomem zdolno6ci innowacyjnych w sektoze przedsiebiorstw i szkolnictwa wy2szego, a wigc
tych istotnych z punktu widzenia poziomu rozwoju gospod arczego.
W kolejnych artykulach staralam sie poglebia6 prowadzone analizy w celu uzyskania jak

najbardziej klarownego obrazu powiqzari proces6w innowacyjnych

z

konkurencyjnoSciq

i

poziomem rozwoju gospodarek. W pracy:

-

lnnovation capabilities in El.) countries: have Central and Eastern European countries been
catching up?, 2016, Journal of Bus,ness Economics and Management, Vol. 17(5)' s. 765779, DOI:

1

0.
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podjglam sig odpowiedzi na dwa pytania: kt6re zdolno5ci innowacyjne najbardziej r62nicujq
gospodarki kraj6w europy Srodkowo-wschodniej i wysoko rozwiniqte kraje europejskie oraz w jakim
stopniu zmianie ulegly wyniki dzialalno$ci innowacyjnej w zakresie ka|dq z analizowanych
zdolnoSci innowacyjnych. W ramach samodzielnie pzeprowadzonej analizy danych statystycznych
w oparciu o zlo2one wska2niki (z ang. composite indicab$ opisujqce pie6 zdolno5ci
innowacyjnych w dw6ch okresach (1998-2000 i 20'10-2012) udalo mi sig pokaza6, ze kraje europy
Srodkowo-wschodniej w ciqgu dekady dogonily kraje wy2ej rozwinigte jedynie w zakresie zdolnoSci
do absorpcji innowacji w postaci wykorzystania infrastruktury technologicznej oraz wewnetrznego
transferu technologii w postaci zagranicznych inwestycji i importu d6br kapitalowych. W dalszym
ciqgu daje sie obserwowa6 duza rozbie2nos6 w zdolno5ci do kreowania nowej wiedzy i innowacji a
tak2e w zakresie zaangazowania w prace badawczo-rozwojowe pomigdzy gospodarkami europy
Srodkowo-wschodniej i wysokorozwinigtymi gospodarkami europejskimi. Kontynuacja tego trendu
bedzie sie wiqzala z niemo2no5ciq dogonienia (z ang. catch-up) wysoko rozwinigtych kraj6w

77

Tym samym artykul pokazuje wyra2nie, ze era doganiania kraj6w
wysokorozwinietych oparta na imitacji rozwi4zah innowacyjnych ptzez ktaje Srodkowoeuropejskich.

i

wschodnioeuropejskie dobiegla koica.

Badania, kt6rych efektem byly om6wione artykuty, sklonily mnie do glgbszego
zainteresowania kwestie zdolno6ci gospodarek do kreowania nowej wiedzy, jako jednej z
najwazniejszych zdolno6ci innowacyjnych, kt6re sq gN6wnq pzyczynq 'o2nic w poziomie rozwoju
gospodarczego kraj6w i region6w. W artykule:

-

New Knowledge Generation Capabilities and Economic Peiormance of Polish Regions
2016, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, Vol. 11(3), s.451471

poszukiwalam pzyczyn regionalnego zr62nicowania poziomu PKB per capita w r6znicach
pomigdzy zdolno6ciami gospodarek wojew6dztw w Polsce do generowania nowych zasob6w
wiedzy. Analize ponownie pzeprowadzilam dla dw6ch okres6w, co oprdcz wykazania pozytywnej
relacji pomigdzy badanymi aspektami kreowania nowej wiedzy i poziomem PKB per capita
polskich region6w, pozwolilo na identyfikacjg op62nienia czasowego (z ang. time lag) w
obserwowanej zale2no6ci. Pzeszla aktywnosi w zakresie kreowania nowej wiedzy maafa wyzsze
znaczenie z punktu widzenia poziomu rozwoju gospodarczego dekadq p62niq niz aktualna.
Zdobffq w trakcie badari wiedzg na temat zagadniefi dotyczqcych polityki innowacyjnej'
system6w innowacji i innowacyjno6ci w og6le, wykozystywalam r6wniez w ramach wielu
projekt6w, w kt6rych uczestniczyNam i/lub kt6rych bylam wsp6lautorkq. Nale2y tu wspomniec
pzede wszystkim o projekcie
Centrum lnnowacil' finansowanym w ramach ZPORR na
"Podlaskie
lata 2004-2006, kt6rego bylam wspolautorkE, a kt6rego celem bylo wspieranie dzialah tniqzanych
z podnoszeniem poziomu innowacyjno6ci regionu, promocja rozwiqzah innowacyjnych
generowanych w regionie, ustanowienie sieci wsp6lpracy w celu wymiany informacjt iwiedzy na
zecz przedsigbiorc6w, a tak2e monitorowanie i analiza postep6w realizacji Regionalnej Strategii
Innowacji Wojew6dztwa Podlaskiego. Projekt zostal pozytywnie oceniony w ramach ewaluacji
procesu wdra2ania Regionalnych Strategii Innowacji przeprowadzonej pzez ekspert6w WYG
International Sp. z o-o. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo6ci. W raporcie
zaletq projektu, podkreSlajqcq jego rolg w wojew6dztwie, jest fakt integracji
stwierdzono, i2
"istotna
Srodowiska regionu wok6l podejmowanych inicjatyw itwozenie synergii pomigdzy licznymi, czqsto
lokalnie realizowanymi, projektami. W odniesieniu do problematyki zatzqdzania procesem
wdra2ania strategii innowacji, projekt ten wyksztalcil mechanizmy, poslugujqc sie kt6rymi mozna
m6wi6 o twozeniu szkieletu systemu zazqdzania [. ..] procesem wdrazania Strategii."s
Kolejnq inicjatywq, majqcq z kolei na celu wymianq doswiadczei w promowaniu postaw
innowacyjnych i powigkszaniu potencjalu innowacyjnego region6w, byl projekt ,,Strengthening Via
Baltica Nordica Macro-Region through Transnational Cooperation for Regional lnnovation
Promotion" (VBNlnnoReg) wsp6lfinansowany w ramach Baltic Sea Region INTERREG lllB
Neighbourhood Programme. W projekcie tym pelnilam funkcjg czlonka Komitetu Sterujqcego oraz
aktywnego czlonka zespolu Uniwersytetu w Bialymstoku, co wymagalo szeregu wyjazd6w

zagranicznych i uczestnictwa w warsztatach organizowanych w jego ramach. Dzieki temu mialam
Przeprowadzenie ewaluacji procesu wdra1ania Regionalnych Strategii lnnowacji 15 regiondw Polski pod kqtem
implementacji projekt6w wynikajecych ze strategii. Rapoft koricowy. \NYG International sp. z o.o- na zlecenie PARP,
Warszawa, listopad 2006, str. 136.
e
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mozliwose wymiany wiedzy na temat wdrazania polityki innowacyjnej w r62nych krajach regionu

Morza Baftyckiego. Dzigki udzialowi w projekcie mialam r6wnie2 szansg odbycia wizyt studyjnych
w parkach naukowo-technologicznych: Fifiskim Hermia Business Development (Tampere), gdzie

swoje laboratoria badawczo-rozwojowe miala m.in. Nokia oraz Estoiskim Tartu Science Park
(Tartu).

Udzial we wspomnianych projektach oraz doSwiadczenia praktyczne i wiedza z nich
wyniesione zaowocowaly zaproszeniem do udzialu w kolejnych inicjatywach i projektach. W 2006
roku zostalam zaproszona do udzialu w ,,lnvitational Workshop on Comparative Analysis of
National Research Systems" w gl6wnej siedzibie UNESCO w Paryzu. Celem spotkania
naukowc6w z wielu kraj6w byla dyskusja na temat rekomendacji co do kierunk6w rozwoju
system6w naukowo-badawczych w krajach trzeciego Swiata. W 2006 roku zaproszono mnie
r6wnie2 do udzialu w projekcie " Understanding the Relationship between Knowledge and
Competitiveness in the Enlarging EU' (U-know) wsp6lfinansowanym przez UE w ramach 6
Programu Ramowego UE, jako czlonka zespolu Science and Technology Policy Research Unit
(SPRU) z Uniwersytetu Sussex w Brighton, UK. Gl6wnym celem badawczym, kt6ry mieli
zrealizowa| uczestnicy projektu, byla odpowied2 na pytanie: w jakim stopniu czynniki takie jak
specyficzne typy wiedzy, uwarunkowania instytucjonalne i organizacyjne, systemy bod2c6w,
efastycznoS6 poznawcza oraz dopasowanie sieci (z ang. network alignmentl sq 2r6dlami wiedzy o
charakteze wlasnosci publicznym i prywatnym, hamujq lub pobudzajq twozenie i wykorzystanie
wiedzy, stymulujE czy tez stanowiq bariery transferu wiedzy i innowacji oraz kreujq nowe
rozumienie samej wiedzy1o. Uczestnictwo w programie Ramowym Unii Europejskiej dalo mi
mo2liwo5i wsp6lpracy z grupq naukowc6w z wielu kraj6w Europy i Swiata (w projekcie
uczestniczylo 13 o6rodk6w z 9 kraj6w) i dzigki bezpo6rednim kontaktom z nimi znaczqco wplynelo
na moje naukowe zainteresowania w dalszym biegu kariery naukowej.

W wymiarze bardziej lokalnym moja wiedza w zakresie innowacji skutkowala zaproszeniami
do udzialu w kolejnych projektach: ,,Potencjal lnnowacyiny Subregionu Suwalskiego dla Rozwoiu
tnfrastruktury Nowych Technologii Spoleczehstwa lnformacyinego - eSudovia" finansowany z EFS
Budzetu Paristwa w ramach ZPORR na lata 20O4-2006), gdzie zostalam poproszona o

i

sporzqdzenie diagnozy potencjalu innowacyjnego subregionu Suwalskiego. Efektem prac byla
m.in. publikacja:

Szanse i baiery eRozwoju w Srodowisku innowacii (wsp6lautozy - M. Poniatowicz,
R. Ciborowski, K. Karpieszuk) lw:l Potencjal Innowacyiny Subregionu Suwalskiego dla
rozwoju infrastrul<tury nowych technologii i spoleczehstwa informacyinego. Raport, pod red.
R. Ciborowskiego i M. Kondratiuk-Nierodziriskiej, Stowazyszenie Euroregion Niemen i Park
Naukowo-Technologiczny Polska-Wsch6d, Suwalki 2007, str. 3645
W projekcie ,,REDIS - Restructuring districts into science quafters" finansowanym ze
Srodk6w EFRR w ramach programu URBACT ll, moja rola polegala gl6wnie na uczestnictwie w

-

pzedsigbiorcami z regionu oraz udziale w warsztatach z udzialem
migdzynarodowego grona ekspert6w, majqcych na celu okreslenie trybu postqpowania ptzy
spotkaniach

z

budowie i rozpoczgciu dzialalno5ci Bialostockiego Parku Naukowo-Technolog icznego. Razem z
zespolem ekspert6w bylam autorkq koncepcji sprofilowania dziafalnoSci BPNT uwzglgdniajqcej
specyfikg gospodarki Podlasia.

10

http://cordis.europa.eu/projecUrcn/78648_en. html
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Zainteresowaniu zagadnieniami dotyczqcymi polityki innowacyjnej, opr6cz wspomnianych ju2
pubfikacji z zakresu problematyki system6w innowacji, dalam r6wnie2 wytaz w nastgpujqcych
pozycjach:

-

BezpoSrednie inwestycje zagraniczne a atrakcyjnoi;C inwestycyjna w ukladzie regionalnym w

Polsce, Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio H Oeconomia, 2012 Vol.
XLVI (2), slr.115-127

Wspotpraca migdzynarodowa w zakresie polityki innowacyjnej szansE wzrostu
innowacyjnoSci Polski oraz kraj6w baftyckich lw:l Wsp6lpraca transgraniczna z krajami
baftyckimi, Bialorusiq i Rosjq - Obw6d Kaliningradzki w warunkach integracji Polski z Uniq
Europejskq, pod red. W. Bieikowskiego, J. Grabowieckiego iH. Wnorowskiego,
Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku, PTE, Bialystok 2003, str. 567-584
oraz w aktywnym zaangazowaniu w formulowaniu polityki innowacyjnej w wojew6dztwie
podlaskim. W latach 20'lO-2O'12 uczestniczylam w projekcie
Strategia lnnowacii "Podlaska
budowa systemu wdrazania" wsp6lfinansowanym ze Srodk6w EFS, budzetu paistwa oraz bud2etu

-

Wojew6dztwa Podlaskiego w ramach POKL na lata 2007-2013, gdzie bylam kierownikiem Zadania

4: Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji w powiqzaniu ze Strategie Rozwoju Wojew6dztwa
Podlaskiego. Wraz z zespolem redakcyjnym skladajqcym sig w sumie z trzech os6b, bylam
odpowiedzialna za aktualizacjg Regionalnej Strategii Innowacji Wojew6dztwa Podlaskiego, kt6rq
pzygotowali6my na podstawie wlasnych analiz oraz raport6w powstalych w ramach projektu.
Nale2y wspomnied, 2e jestem autorkq koncepcji aktualizacji, tzn. dokonalam wstepnego wyboru
celu gl6wnego cel6w szczeg6lowych, okreslilam tak2e priorytety, dzialania poddzialania

i

i

Strategii. Z racji charakteru dokumentu i koniecznoSci prowadzenia konsultacji spolecznych,
ostateczna wersja ,,ekspercka" dokumentu uwzglgdnia szereg sugestii iwymagai zglaszanych
pzez potencjalnych beneficjent6w oraz zleceniodawc9 - U-zqd Marszalkowski Wojew6dztwa
Podfaskiego. Po zakoiczeniu projektu zostalam powolana na eksperta Zespolu ds.
programowania perspektywy finansowej 2014-2020 utworzonego przez Departament Zatzqdzania
RPO, Referat programowania perspektywy 2014-2020 w Ungdzie Marszalkowskim Woiew6dztwa
Podlaskiego. Celem prac zespolu bylo opracowanie diagnozy sytuacji spoleczno-gospodarczej
wojew6dztwa podlaskiego pod kqtem analizy SWOT, jako etapu wyjsciowego do prac nad
aktualizacjq Strategii Rozwoju Wojew6dztwa Podlaskiego.
Udzial w projekcie ,,Podlaska Strategia lnnowacji - budowa systemu wdrazania", skutkowal
nie tylko powstaniem szeregu ekspertyz oraz samego dokumentu strategii, ale r6wnie2 artykulu:

-

Bran1owe zr62nicowanie aktrynosci innowacyjnei w sektone pnemyslu na Podlasiu, 2015,

Studia Ekonomiczne, Vol. LXXXIV(1), s. 53-73
Inspiracjq do napisania tekstu byly, podnoszone w trakcie dyskusji nad ksztaftem strategii, glosy za
rezygnacjq ze wsparcia aktywnosci branz niskich technologii w dziedzinie nowych rozwiqzari, ze

wzglgdu na ich ,,niskq innowacyjno66", mimo, i2 stanowiq one jeden z wazniejszych filar6w
gospodarki Podlasia. W artykule poddalam krytyce to podej6cie i zidentyfikowalam te bran2e, ktore
wykazujq ponadprzecigtnE aktywno6c w formie wkladu w procesy innowacyjne jak i ich wynik6w,
zar6wno w skali wojew6dztwa jak i kraju. BiorEc pod uwagq strukturg gospodarki wojew6dztwa
podlaskiego i dominacjg tradycyjnych dzial6w pzemyslu, podjglam pr6be weryfikacji hipotezy
badawczej gloszqcej, Ze w struktuze branzowej pzemyslu wojew6dztwa podlaskiego najbardziei
innowacyjne sq branze z grupy tak zwanych niskich i Srednio-niskich technologii. Pzeprowadzona
analiza pozwolila wyodrebnic grupg pigciu dzial6w, w kt6rych koncentruje sig aktywno6c

20

innowacyjna pzedsiebiorstw wojew6dztwa podlaskiego, co Swiadczy o ,,specjalizacji branzowej' w
zakresie innowacji. Wykazujq one zar6wno ponadpzeciglne zaanga2owanie w dzialalno5c
innowacyjnq w skali wojew6dztwa, jak icharakteryzujA sie wyzsze innowacyjnoSciq ni2 Srednia w
kraju dla tych branz. Ttzy z nich to branze tzw. niskich technologii. Analiza danych statystycznych
przeprowadzona dla tzech edycji badan CIS i obejmujqca okres sze6ciu lat pozwolila na wniosek,
2e uzyskane wyniki nie sq efektem kr6tkookresowej mobilizacji pzedsigbiorstw z tych dzial6w, lecz

odzwierciedlajq staly trend

w ich zachowaniach innowacyjnych. Jest to istotna wskaz6wka

dla

os6b odpowiedzialnych za formuiowanie polityki innowacyjnej w wojew6dztwie podlaskim.

5. Statystyka

publikacji

Moja dotychczasowa praca

naukowo-badawcza zostala udokumentowana 34

opracowaniami, z czego 31 powstalo po uzyskaniu stopnia doktora. Lqczna suma punkt6w moich
publikacji, obliczona wedlug stosowanego pzez MN|SW systemu oceny parametrycznej wyniosla

200 punkt6w (z czego 178 po uzyskaniu stopnia doktora). Uczestniczylam w 10 projektach, z
kt6rych w 4 bylam wsp6lautorkq, a w 4 peNnilam funkcje kierownicze. Opracowalam w sumie 35
ekspertyz dla biznesu i JST, z czego 30 samodzielnie. M6j indeks Hirscha wedlug bazy Web of
Science (WoS) wynosi 1, wedlug Google Scholar - 3. Szczeg6lowy wykaz opublikowanych prac
naukowych lub tw6rczych prac zawodowych zawiera zal4cznik 3, a w tabeli 2 prezentuje ich
syntetyczne zestawienie.
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Tabela 2. Zestawienie dorobku wedfug kategorii

Pzed
uzyskani6m
stoDnia doktora

Razem

Oryginalne opublikowane naukowe
prace tw6rcze
tym:

monoorafie naukowe autorskie
artykuly naukowe w czasopismach
na li6cie A MN|SW
w jezyku polskim
w jqzyku angielskim

0

1

1

0

0

1

1

I

6

7

1

4

0

artykuly naukowe w czasopismach
na li5cie C MN|SW
w jezyku polskim
w jqzyku angielskim
autorstwo rozdzial6w w
monoorafiach
w jqzyku polskim
w jqzyku angielskim

1

0

U

n

0

1

n

1

1

17

18

1

15

16

o

o

1

0

sprawozdania iraporty z badah
w jgzyku polskim
w jezyku angielskim

0

0
0

Razem publikacje i raporty z

badaf

lqcznie w jqzyku polskim
lqcznie w jgzyku angielskim
Punkty MNiSW
Lqczny lmpact Factor
Projekty miedzynarodowe
wsp6lautorka projektu
kierownik zadania/czlonek komitetu
steruiaceqo
wykonawca/ekspert

5
1

3

3{

34

2

25

27

I

6

7

22
0

178
0,968

200
0,968

0

5

5

1

4

5

1

1

0

2

0

0

Projekty krajowe
wsp6lautorka projektu
tym:
kierownik zadania/czlonek komitetu
slerutaceoo
wykonawca/ekspert
Opracowania dla biznesu i JST

"

1

0
0

artykuly naukowe w czasopismach
na liscie B MNiSW
w jqzyku polskim
w jqzyku angielskim

rym:

1

1

0

35

35

dla publikacji po 2013 roku wedfug wykazu czasopism naukowych zawierajqcych historig

czasopisma z publikowanych wykazow za lata 2013-2016, dla publikacji pzed 2013 rokiem wedlug
pierwszych wykaz6w opublikowanych przed 20'13 rokiem.
Indeks Hirscha wedlug bazy Web of Science (WoS) - 1,
h-indeks wedlug Google Scholar - 3, i'1O-indeks - 1
.

