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jako instrument usprawniający  
orkiestrację sieci     

Patrycja Jędrysik

wprowadzenie 

spółczesne otoczenie stało się gąszczem róż-
nego rodzaju sieci. organizacje coraz rza-
dziej są w stanie samodzielnie uczestniczyć 

w wyścigu po przewagę strategiczną [1, s. 14]. W za-
leżności od konkretnych uwarunkowań danej organi-
zacji i jej otoczenia, cele tworzenia sieci mogą być 
różne [2, s. 90–116]. Czynnikiem wielokrotnie deter-
minującym wejście do sieci jest zdobycie dostępu do 
wiedzy i internalizacja1) [1, s. 26]. Sieć może być 
traktowana jako „karta dostępu” do wiedzy (jawnej 
i niejawnej, zimnej i ciepłej), know-how, patentów czy 
konkretnych umiejętności, a nawet zachowań w okreś-
lonych sytuacjach. Tego typu przesłanki zawiązywa-
nia sieci nabierają szczególnego znaczenia w dobie 
gospodarki opartej na wiedzy, w której wiedza może 
być źródłem przewagi konkurencyjnej [3]. Sieci, 
w których procesy generowania, transferu i zarzą-
dzania wiedzą odgrywają pierwszoplanową rolę, są 
tworzone głównie w sektorach wysokiej technologii. 

Celem artykułu jest przedstawienie wyników bada-
nia wysokotechnologicznej sieci Aeronet przeprowa-
dzonego z wykorzystaniem analizy sieciowej (Social 
Network Analysis – SNA). Badanie służyło do identy-
fikacji węzłów sieci oraz głównych kanałów transferu 
wiedzy, wymagających szczególnego zainteresowania 
ze strony orkiestratora. Artykuł przedstawia analizę 
sieciową jako narzędzie identyfikacji ról pełnionych 
przez członków sieci na podstawie cech struktural-
nych. Pozwala ona również wspierać realizację proce-
sów orkiestracji sieci2), między innymi w obszarze 
zarządzania mobilnością wiedzy w sieci. 

wiedza a sieci wysokotechnologiczne 

czestnicy sieci wysokiej technologii koope-
rują przede wszystkim w celu transferu 
pomysłów, wynalazków, patentów czy licen-

cji [4, s. 331] mających (bezpośrednie / pośrednie) 
przełożenie na nowe produkty i usługi. Wynikiem 
działania organizacji w sieci ma być utrzymanie  
odpowiedniego tempa postępu technologicznego 
(utrzymywanie odpowiedniego poziomu konkuren-
cyjności) zapewniającego przetrwanie (rozwój). 
W tego typu sieciach istotne znaczenie odgrywa 
zarządzanie wiedzą, a w jego ramach proces trans-
feru wiedzy, na który składają się: pozyskiwanie 
wiedzy od partnerów, udostępnianie wiedzy partne-
rom, rozpowszechnianie i dzielenie się wiedzą w sieci 

[5, rozdz. 3]. Transfer odbywa się na trzech pozio-
mach jednocześnie: mikro (poszczególni uczestni-
cy), mezo (subsieci) oraz makro (cała sieć). Proces 
rozprzestrzeniania wiedzy w sieci zależy od sposo-
bu jej zorganizowania. Dyfuzja wiedzy w przypadku 
sieci pochłaniających zachodzi w sposób: celowo 
chaotyczny, niejawny, asymetryczny, drgający. 
Z drugiej strony w sieciach przyjaznych dyfuzja wie-
dzy jest zorganizowana, jawna, symetryczna 
[6, s. 346–347]. Sieci wysokotechnologiczne przyj-
mują głównie postać sieci pochłaniających z silnym 
podmiotem orkiestrującym, sieci opartych na współ-
pracy nauki i biznesu [4, s. 331], mających charak-
ter sieci innowacyjnych3). W sieci innowacyjnej 
pierwszoplanową rolę pełni orkiestrator, koncentru-
jący się na zarządzaniu mobilnością wiedzy, zarzą-
dzaniu kreowaniem i apriopracją wartości oraz 
zapewnianiu stabilności sieci. Dhanaraj i Parkhe 
wskazują, że im lepiej orkiestrator zarządza mobil-
nością wiedzy w sieci, tym wyższa jest jej innowacyj-
ność. Sprawne i skuteczne zarządzanie mobilnoś- 
cią wiedzy powinno koncentrować się na propago-
waniu absorpcji wiedzy z sieci i spoza niej, zwięk-
szaniu poczucia identyfikacji z siecią (motywowanie 
do szczerego i otwartego uczestnictwa), aktywizacji 
procesów socjalizacyjnych w ramach sieci (nawiązy-
wanie i utrzymywanie formalnych oraz nieformal-
nych powiązań między uczestnikami) [7]. 

Nieodłącznym elementem sieci międzyorganiza-
cyjnych są nawiązywane i utrzymywane w toku jej 
istnienia relacje interpersonalne między przedstawi-
cielami partnerów. Na kanwie sieci międzyorganiza-
cyjnej tworzy się sieć społeczna, stanowiąca faktycz-
ny „schemat” rozprzestrzeniania się danych, infor-
macji i wiedzy między uczestnikami. Sieci społeczne 
stanowią istotny aspekt indywidualnych i grupo-
wych procesów generowania, przejmowania wiedzy 
oraz procesów uczenia się. Relacje społeczne, stano-
wiące nieodłączny element kooperacji, przyjmują  
postać kanałów przepływu wiedzy o innowacjach, 
pomysłach, koncepcjach, doświadczeniach. W istocie 
to relacje społeczne umożliwiają realizację procesów 
uczenia się [8, 9]. 

Dla sprawnego funkcjonowania sieci wysokotech-
nologicznych kluczowe znaczenie ma odpowiednie 
modelowanie procesów kreowania i dystrybuowania 
wiedzy, za co w dużej mierze odpowiada podmiot  
orkiestrujący. Realizacja funkcji orkiestratora z per-
spektywy zarządzania wiedzą i jej mobilnością  
wymaga znajomości: 
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,

zz struktury sieci (liczba członków, znaczenie poszcze-
gólnych członków, gęstość sieci, stabilność sieci, sto-
pień centralizacji), 
zz układu relacji w sieci (liczba, charakter, siła relacji). 

Rozeznanie struktury oraz układu relacji w sieci 
pozwoli zidentyfikować źródła wiedzy (jawnej i niejaw-
nej), kanały transferu wiedzy (aktywne i nieaktywne) 
czy partnerów, bez których sieć przestałaby istnieć. 

analiza sieciowa w badaniu sieci  
wysokotechnologicznej 

naliza sieciowa zakłada, że poszczególni 
partnerzy w sieci są współzależni, relacje 
między partnerami są kanałami transferu 

zasobów materialnych i niematerialnych, różne mode-
le sieci stwarzają różne możliwości dla uczestników, 
modele sieci stanowią podstawę do relacji między 
uczestnikami4) [10, s. 4–10]. Przeprowadzenie anali-
zy sieciowej pozwala przede wszystkim uzyskać  
wyczerpujące informacje na temat sieci, opierając 
się na mapowaniu i analizie relacji zachodzących  
pomiędzy węzłami (w zależności od typu sieci węzła-
mi mogą być ludzie, zespoły robocze, działy, depar-
tamenty, zakłady, organizacje). Analiza sieciowa  
poprzez badanie zachodzących w sieci interakcji jest 
również narzędziem oceny i badania zachodzących 
w sieci procesów transferu i dyfuzji wiedzy5). 

Przedmiotem badania była sieć stworzona z orga-
nizacji powiązanych z sektorem lotniczym, uczestni-
czących w projekcie badawczym Aeronet. Węzłami 
sieci oznaczono poszczególnych partnerów w projek-
cie, relacjami natomiast kontakty w toku realizacji 
badań6). Biorąc pod uwagę klasyfikację sieci zapro-
ponowaną przez M. Castellsema, Aeronet jest typo-
wą siecią kooperacji technologicznej [4, s. 329], skła-
dającą się z jednostek naukowych, organizacji nauko-
wo-badawczych oraz przedsiębiorstw. Utworzenie 
sieci ma przynieść korzyści w postaci „opracowywa-
nia, wdrażania i komercjalizacji nowych technologii 
związanych z lotnictwem”7). Za pośrednictwem sieci 
zaangażowane organizacje mogą wspólnie prowadzić 
badania (efekt synergii), rozwijać technologie (niż-
sze koszty badań dla poszczególnych uczestników), 
ale przede wszystkim partycypują w transferze naj-
nowszej wiedzy (wymiana poglądów i doświadczeń, 
udostępnianie stosowanych rozwiązań), co powinno 
mieć odzwierciedlenie w utrzymywaniu (poprawie) 
konkurencyjności. Sieć jest pomostem między nauką 
a biznesem, dzięki niej wysiłki badawcze doświad-
czonych naukowców koncentrują się na obszarach, 
stwarzających problemy „żywym” organizmom gospo-
darczym (tabela 1). 

Analizę Aeronetu podzielono na dwa etapy – bada-
nie całości sieci (poziom makro) oraz badanie znacze-
nia poszczególnych jej uczestników (poziom mikro). 

Rys. 1. aeronet – relacje jedno- i obustronne 
Źródło: opracowanie własne. 

Tab. 1. Uczestnicy aeronetu 

Uczelnie techniczne Przedsiębiorstwa Pozostali 

Politechnika Częstochowska (PCz)
Politechnika Lubelska (PL) 
Politechnika Łódzka (PŁ) 
Politechnika Rzeszowska (PRz) 
Politechnika Śląska (PŚ) 
Politechnika Warszawska (PW) 
Uniwersytet Rzeszowski (UR) 

Stowarzyszenie grupy 
Przedsiębiorców Przemysłu 
Lotniczego Dolina Lotnicza  
(w skład Stowarzyszenia 
wchodzą 82 przedsiębiorstwa) 

Instytut Lotnictwa (IL)  
Instytut Maszyn Przepływowych PAN (IMP)  
Instytut Podstawowych
Problemów Techniki PAN (IPPT)  
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL) 

Źródło: opracowanie własne. 
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analiza sieci jako całości 

pis projektu sugeruje, że uczestniczy w nim 
ponad 80 przedsiębiorstw (członkowie Doli-
ny Lotniczej). Biorąc jednak pod uwagę rze-

czywistą partycypację w zadaniach badawczych, pro-
jektach cząstkowych, środowisko gospodarcze jest  
reprezentowane przez 16 przedsiębiorstw (z czego 10 
to członkowie Doliny Lotniczej). Sieć składa się  
z 28 węzłów8) (8 uczelni technicznych, 16 przedsię-
biorstw, 4 instytutów sfery lotniczej oraz 326 jedno- 
i dwustronnych relacji – rysunek 1). Aeronet jest 
siecią połączoną. Składa się z jednego komponentu, 
co oznacza, że w sieci jest tylko jeden subgraf, dla 
którego możliwe jest powiązanie dowolnej pary węzłów 
poprzez relacje i inne jego węzły [11, s. 101–103]. 

Liczba węzłów i relacji pozwala określić gęstość 
sieci, będącą proporcją możliwych do rzeczywistych 
relacji w sieci [11, s. 71]. Im większa gęstość sieci, 
tym silniejsze powiązanie między jej elementami. 
Aeronet jest siecią o dość dużej gęstości 0,8382, co 
oznacza, że w sieci wykorzystuje się niemal 84% 
możliwych kanałów transferu informacji, doświad-
czeń i wiedzy. gęstość sieci jest miarą spójności sie-
ci. Węzły gęstej sieci tworzą jedną, zwartą i silnie 
powiązaną grupę9). Aeronet jest siecią o stosunkowo 
dużej spójności. 

Średnie oddalenie poszczególnych węzłów wyno-
si 1,538, co oznacza, że średnia długość najkrót-
szych ścieżek między węzłami jest równa 1,538. 
Średnica sieci jest równa 3 (diameter – najdłuższy 
dystans). Im dłuższy dystans, tym węzeł jest bar-
dziej oddalony od pozostałych uczestników sieci, co 
może skutkować odizolowaniem od przepływu wie-
dzy, informacji, doświadczeń. Najdłuższe dystanse 
w Aeronecie dotyczą PZL Kalisz (relacje z WSK 
Rzeszów, Pratt and Whitney, PZL Mielec, Ultratech, 
PZL Świdnik, AeroKros, AgH, IMiIM, ITE), który 
jest podmiotem stosunkowo odciętym. Ten sam  
dystans widoczny jest w relacjach pomiędzy Avio-
Polska oraz Solveree a AgH i IMiIM, co również 
świadczy o ich peryferyjnych pozycjach. 

analiza węzłów 

nalizując parametry poszczególnych węzłów, 
wyraźnie widoczne są dysproporcje znacze-
nia, prestiżu oraz siły oddziaływania  

poszczególnych uczestników. Badanie znaczenia oraz 
ról pełnionych przez poszczególnych uczestników 
opiera się na analizie stopnia (degree), relacji inicjo-
wanych (outdegree), relacji przychodzących (indegree) 
oraz centralności. Parametry charakteryzujące 
uczestników sieci zostały zaprezentowane w tabeli 2. 

Tab. 2. Parametry węzłów aeronetu 

Partnerzy Relacje 
przychodzące 

Relacje 
inicjowane Centralność* Stopień gęstość 

IL 12 20 10,3/92 20 0,6
IMP 12 19 7,6/93 19 0,7
IPPT 14 17 13,1/95 17 0,8
ITWL 10 18 2,6/94 18 0,7
PCz 10 17 2,3/95 17 0,8
PL 14 24 32,6/88 24 0,5
PŁ 10 17 28,3/95 17 0,6
PRz 15 26 84,4/86 26 0,4
PŚ 13 19 19,2/93 19 0,7
PW 16 23 47,1/89 23 0,5
UR 10 13 0/99 13 1
WSK Rz 14 4 2,3/109 14 0,9
P&W 8 3 0/110 8 1
PZL Kalisz 1 0 0/841 1 1
PZL Mielec 8 1 0/112 8 1
Ultratech 5 0 0/841 5 1
PZL Świdnik 10 7 0,5/106 10 0,9
AeroKros 7 0 0/841 7 1
AgH 12 6 0/109 13 1
IMiIM 12 6 0/109 13 1
ITE 7 7 0/106 7 1
AvioPolska 2 0 0/841 2 1
Solveree 2 0 0/841 2 1
M&M 3 0 0/841 3 1
ZCh organika 3 0 0/841 3 1
ZoP Świdnik 4 0 0/841 4 1
CEREL 6 0 0/841 6 1
Adaptica 7 0 0/841 7 1

* Centralność zbadano, wykorzystując dwa mierniki: betweenness centrality / outcloseness centrality. 
Źródło: opracowanie własne.  
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Znaczenie węzła w sieci jest tym większe, im 
większa liczba relacji wiąże go z pozostałymi węzła-
mi. Największą liczbę relacji (najwyższy stopień 
w sieci) i jednocześnie największą liczbę relacji ini-
cjowanych mają PRz (26 – 8% wszystkich relacji 
w sieci), PL (24) oraz PW (23). organizacje te 
mają największy wpływ na dobór partnerów do 
współpracy przy realizacji zadań wynikających 
z założeń projektu. o znaczeniu węzłów świadczy 
również liczba relacji przychodzących, która może 
być traktowana jako miara prestiżu [10, s. 174–175]. 
Najczęściej wybieraną organizacją do współpracy 
wśród uczelni jest PW (16), wśród przedsiębiorstw 
WSK Rzeszów (14), a wśród instytutów IPPT (14). 
Wykorzystując liczbę relacji przychodzących i ini-
cjowanych, można zbudować macierz współpracy 
(rysunek 2). 

Budowa macierzy współpracy pozwoliła przypi-
sać członkom projektu trzy role [12, s. 73–74]: 
zz integratorów sieci (liderów) – najważniejsze węzły 

sieci z punktu widzenia zarządzania wiedzą i jej 
przepływem w sieci; to głównie dzięki ich aktywności 
następuje przyrost kapitału intelektualnego; 
zz źródeł wiedzy (informacji) – węzły pełniące rolę 

ekspertów w swoich dziedzinach, jednak z różnych 
względów rzadko nawiązujące relacje; 
zz jednostek peryferyjnych – węzły połączone z sie-

cią niewielką liczbą relacji, w dużej mierze odizolo-
wane od procesów tworzenia, dyfuzji i transferu 
wiedzy. 

W sieci nie występują tzw. inicjatorzy (pole 4 
w macierzy), uczestniczący w sieci, w celu zdobywa-
nia informacji i wiedzy oraz realizacji procesów 
uczenia się, ale jednocześnie same niebędące cenio-
nym źródłem informacji. Brak inicjatorów nie dziwi; 
sieć została stworzona do realizacji projektów i zadań 
badawczych z obszaru wysokiej technologii; nie ma 
tu miejsca dla nowicjuszy. 

Węzły dzierżące największą władzę oraz najwięk-
szy dostęp do informacji, mające największe możli-
wości wywierania wpływu na funkcjonowanie sieci, 
identyfikuje się za pomocą miar centralności [13, 
s. 179]. organizacje zajmujące pozycje centralne  
zidentyfikowano na podstawie: 
zz stopnia – PRz (26), PL (24) oraz PW (23); 
zz częstości pojawiania się w najkrótszych ścież-

kach (betweenness centrality) – PRz (84,4), PW (47,1) 
oraz PL (32,6); 
zz odległości od pozostałych węzłów (closeness cen-

trality) – PRz (86), PL (88), PW (89). 
oceniając znaczenie węzłów sieci, określa się rów-

nież tzw. punkty odcięcia (cut points). Punkt odcięcia 
to węzeł, którego usunięcie z sieci spowodowałoby 
oderwanie od sieci pewnych jej fragmentów, sieć  
podzieliłaby się na mniejsze, niepowiązane ze sobą 
sieci (nastąpiłoby rozłączenie sieci, wzrosłaby liczba 
komponentów sieci) [11, s. 107]. Punkty odcięcia są 
istotne nie ze względu na zaangażowanie w działal-
ność sieci, prestiż, ale z powodu skutków, jakie może 
wywołać ich usunięcie z sieci. W przypadku Aeronetu 
punktem odcięcia jest Politechnika Łódzka, jednak 
jej wyłączenie z sieci nie miałoby istotnego wpływu 
na jej funkcjonowanie (z uczestnictwa automatycznie 
wyeliminowany zostałby PZL Kalisz, będący najbar-
dziej odizolowanym węzłem sieci). 

zakończenie 

prawna i skuteczna realizacja procesów  
orkiestracji w obszarze zarządzania mobil-
nością wiedzy wymaga skupienia większej 

uwagi na niektórych węzłach sieci. Analiza sieciowa 
pozwala je zidentyfikować. Rozeznanie struktury 
oraz układu relacji w sieci dostarczyło wielu istot-
nych informacji z punktu widzenia orkiestracji, mię-
dzy innymi zidentyfikowano integratorów sieci, źródła 

Rys. 2. Macierz współpracy 
Źródło: opracowanie własne na podstawie P. STęPKA, K. SUBDA, Wykorzystanie analizy sieci społecznych (SNA) do budowy 
organizacji opartej na wiedzy, „E-mentor” nr 1/2009, s. 73–74. ,
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wiedzy, podmioty wyizolowane i peryferyjne, naj-
ważniejsze kanały komunikacyjne i transferowe. 

W tym miejscu należy podkreślić, że uzyskane 
wyniki są fotografią sieci. Statyczność analizy sie-
ciowej jest jej istotnym mankamentem. Kolejnym 
ograniczeniem badania, mogącym mieć znaczenie 
dla wyciągania wniosków, rzetelnie odwzorowują-
cych stan faktyczny, jest oparcie sieci tylko i wyłącz-
nie na relacjach formalnych. Relacje nieformalne 
nie mogły zostać uwzględnione w badaniu, gdyż nie 
są one uwidocznione w dokumentacji sprawozdaw-
czej projektu. 

mgr Patrycja Jędrysik 
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem 

Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach 

Badania prowadzące do osiągnięcia zaprezentowanych w artyku-
le rezultatów otrzymały dofinansowanie z 7. Programu Ramo-
wego Komisji Europejskiej (Nauki Społeczno-Ekonomiczne 
i Humanistyczne, numer umowy 225546) – projekt FRIDA; 
prace zespołu polskiego są prowadzone pod kierunkiem prof. 
UE w Katowicach dr. hab. Wojciecha Czakona. 

PRZYPISY 
1) Ciekawe, nowatorskie w swoim czasie spojrzenie na alianse 
strategiczne jako drogę dostępu do wiedzy prezentują grant 
i Baden-Fuller w: R.M. gRANT, CH. BADEN-FULLER, 
A Knowledge Accessing Theory of Strategic Alliances, „Journal 
of Management Studies” 2004, vol. 41, s. 61–84. 
2) orkiestracja sieci jest definiowana jako zestaw celowo dobra-
nych działań, podejmowanych przez podmiot centralny w celu 
tworzenia większej wartości w sieci oraz wydobywania więk-
szej jej części dla siebie. Zob. C. DHANARAJ, A. PARKHE, 
Orchestrating Innovation Networks, „Academy of Management 
Review” 2006, vol. 31, s. 659–669. 
3) Sieci innowacyjne tworzone są z organizacji zorientowa-
nych na poszukiwanie innowacji. Zob. M.H. BATTERINK, 
E.F.M. WUBBENA, L KLERKx, S.W.F. oMTA, Orchestrating 
Innovation Networks: The Case of Innovation Brokers in the 
Agri-Food Sector, „Entrepreneurship & Regional Development” 
2010, vol. 22, s. 47–76. 
4) Założenia leżące u podstaw analizy sieciowej wpisują się 
dokładnie w sposób postrzegania sieci w zarządzaniu strate-
gicznym. Stosując SNA w analizach i badaniach nad sieciami 
wewnątrz- i międzyorganizacyjnymi coraz częściej określa się ją 
mianem analizy sieci organizacyjnych (Organizational Network 
Analysis). Zob. P. ANKLAM, Net Work . A Practical Guide to 
Creating and Sustaining Networks at Work and in the World, 
Butterworth-Heinemann, oxford 2007, s. 53. 
5) Wyniki badań na ten temat można znaleźć w pracy Crossa, 
Parkera i Prusaka [9]. 
6) Jedną z trudności analizy sieciowej jest dobre zdefiniowanie 
granic sieci poddanej analizie. W tym przypadku do wyzna-
czenia granic posłużono się kryterium przynależności do pro-
jektu badawczego Aeronet. 
7) Misja Aeronetu: http://aeronet.pl/misja.html (dostęp elek-
troniczny: 5.08.2010). 

8) Wśród formalnych uczestników nie wskazano Akademii 
górniczo-Hutniczej (AgH) oraz Komitetu Metalurgii PAN 
(IMiIM). organizacje te uczestniczą jednak w projekcie. 
9) Szerzej na temat znaczenia gęstości zob. K. EHRLICH, 
I. CARBoNI, Inside Social Network Analysis, in: S.P. BoRgATTI, 
H.R. BERNARD, P. PELTo, NSF Summer Institute on Ethnographic 
Research Methods 1992, s. 12, www.analytictech.com (dostęp 
elektroniczny: sierpień 2010).
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Summary
The paper presents Aeronet network analysis with the 
application of social network analysis (SNA) methodology. 
The SNA has allowed to identify: the network integrators, 
sources of knowledge, isolated and peripherial nodes, the 
most important channels for knowledge transfer. This infor-
mation can be used by the orchestrator to improve knowled-
ge mobility management in a network.
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