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Cyfryzacja przestrzeni organizacyjnej
– w kierunku streamingu

 
 
Kod JEL: M15 
S owa kluczowe: transformacja, cyfryzacja, streaming, warto , przestrze  organizacyjna 
Streszczenie. W niniejszej publikacji opisano docelowy model transformacji cyfrowej organizacji 
sportowych, który uwzgl dnia trzy mechanizmy tej transformacji: konwersj  zasobów, konwer-
gencj  procesów oraz budowanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii mechanizmów 
organizacyjnych strumieniowania przep ywów warto ci.  
 
 
Wprowadzenie

 Celem bada  jest opis mechanizmów organizacyjnych sprzyjaj cych transformacji 
cyfrowej na przyk adzie przestrzeni organizacyjnej sportu. Docelowo wskazuje si , e 
transformacja cyfrowa ma na celu zbudowanie takich mechanizmów organizacyjnych, 
które z pomoc  najnowocze niejszej technologii IT, ICT oraz technologii medialnej 
sprzyja  b d  wdro eniu mechanizmów organizacyjnych jako akceleratora zmian  
w kierunku strumieniowego przep ywu warto ci-SPW). SPW jest mechanizmem umo -
liwiaj cym przep yw warto ci (danych, informacji, wiedzy, wiadomo ci itp.) w czasie 
rzeczywistym. Przedmiotem bada  jest wyja nienie oraz budowa modeli organizacyj-
nych strumieniowania przep ywów warto ci w procesach transformacji cyfrowej  
organizacji sportowych. Modele te tworzone s  z wykorzystaniem mechanizmów  
zwi zanych z konwersj  zasobów (przekszta canie zasobów w kapita  i w warto ), 
konwergencj  procesów (oznaczaj c  nak adanie si  na siebie procesów z przestrzeni 
realnej, wirtualnej i medialnej) oraz mechanizmów organizacyjnych strumieniowania  
(streaming) przep ywów warto ci w procesach transformacji cyfrowej przestrzeni orga-
nizacyjnej sportu. 
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 Zak ada si , e model cyfrowej transformacji powinien sprzyja  generowaniu 
du ej dynamiki przep ywów warto ci. Bez przep ywów warto ci i zastosowania organi-
zacyjnych mechanizmów strumieniowania transformacja cyfrowa nie b dzie efektywna.  
 
 
1. Za o enia

 Przestrze  organizacyjn  sportu tworz  relacje wynikaj ce z interakcji mi dzy 
interesariuszami klubów sportowych (Cie li ski, G owicki, 2016), jako rdzenia tej prze-
strzeni. Do najwa niejszych interesariuszy klubów sportowych mo na zaliczy : 

zawodników, 
trenerów, 
przedsi biorców, 
sponsorów, 
federacje sportu, 
zwi zki sportowe, 
lokalny samorz d.  

 Wymienieni interesariusze i ich relacje z klubami sportowymi tworz  przestrze  
organizacyjn  sportu, a generalizuj c – potencja  relacyjny klubów sportowych. Dodat-
kowo wskaza  nale y, e interesariusze klubów sportowych mog  pochodzi  z prze-
strzeni: 

publicznej, 
prywatnej, 
spo ecznej. 

Relacje te mog  si  przejawia  w trzech wymiarach: 
realnym, 
wirtualnym, 
medialnym. 

 Powy sza klasyfikacja tworzy podstawy do zdefiniowania problemu badawczego, 
którym jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie mechanizmy organizacyjne sprzyjaj  
transformacji cyfrowej organizacji sportowych. Przyjmuje si , e mechanizmy organi-
zacyjne sprzyjaj ce cyfrowej transformacji przestrzeni organizacyjnej sportu s  nast pu-
j ce: 

konwersja zasobów, 
konwergencja procesów, 
strumieniowanie przep ywów w warto ci.  

 Tak sformu owany problem badawczy generuje nast puj ce szczegó owe tezy 
przyj te w badaniach: 

1. Organizacje osadzaj  si , zakotwiczaj  w p ynnej przestrzeni organizacyjnej, 
co mo e oznacza , e zmieniaj  si  pola znacze  przypisywane zjawiskom 
wyst puj cym w ró nych przestrzeniach organizacyjnych (realnej, wirtualnej  
i medialnej). 
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2. Konwersja zasobów, konwergencja procesów oraz streaming s  mechanizma-
mi organizacyjnymi i technologicznym generuj cymi nowe mo liwo ci  
w transformacji cyfrowej organizacji które generuj  nowe warto ci (Cie li ski, 
2015). 

 Opracowane modele poznawcze opisano na przyk adzie przestrzeni organizacyj-
nej sportu. Przedmiotem bada  s  przep ywy strumieni warto ci w hybrydowej (poj cie 
zaczerpni te z: apczy ski, 2016) przestrzeni organizacyjnej. Mo na równie  za o y , 
e opisane modele stanowi  mog  podstaw  do opracowania z wykorzystaniem nowo-

czesnych technologii predykcyjnych modeli zarz dzania przestrzeni  organizacyjn  
sportu. 
 
 
2. Problem – konwergencja procesów i konwersja zasobów

 Wskazuje si  na potrzeb  opisu i wyja nienia konwergencji strumieni warto ci  
w hybrydowej (realnej, wirtualnej i medialnej) przestrzeni organizacyjnej organizacji. 
Przeplatanie i nak adanie si  tych strumieni powoduje z jednej strony generowanie 
nowych warto ci, z drugiej strony ich rozmycie, bo ka da z nich w ró nych wymiarach 
przestrzeni organizacyjnej generowana jest przez inne no niki. Dlatego s  one trudne do 
zauwa enia i interpretacji. Jedn  z mo liwych narracji, jakie mo na przyj  w takiej 
sytuacji, jest poszukiwanie mo liwo ci operacjonalizacji tego zjawiska do poziomu 
odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób dokonywa  konwersji i rekonwersji zasobów  
w kapita , umo liwiaj c jednoznaczne ich zinterpretowanie. Konwersja zasobów  
w kapita  (Wilkin, 2006) odbywa si  ró nie, w zale no ci od wymiaru przestrzeni. Jed-
nym s owem, konwersja zasobów w kapita  w jednym wymiarze przestrzeni organiza-
cyjnej, czyli w realnym, wirtualnym lub medialnym, nie jest procesem tworz cym osta-
tecznie warto . W niniejszych badaniach konwersj  definiuje si  jako przekszta cenia, 
kontekst technologiczny oraz organizacyjny. Wskazuje si  jednocze nie, e ka de prze-
kszta cenie, transformacja za cel powinna mie  wygenerowanie nowych warto ci i/lub 
rozci gni cie a cuchów warto ci, w tym tzw. materialnych i niematerialnych (Pere-
chuda, 1999).  
 Konwersja mo e wi c odbywa  si  jednowymiarowo (w jednym z trzech wymia-
rów przestrzeni organizacyjnej), generuj c nowe warto ci, i/lub wielowymiarowo, na 
granicach trzech wymiarów przestrzeni organizacyjnej organizacji, czyli realnej i wirtu-
alnej, realnej i medialnej, wirtualnej i medialnej, co mo e skutkowa  rozci gni ciem 
a cuchów warto ci. Wskaza  równie  nale y na mechanizmy odwrotne – rekonwersje, 

czyli przekszta canie odbywaj ce si  w drug  stron . Zasadnicz  kwesti  jest, jakie s  
typy przekszta ce . Generalnie mo na wyró ni  przekszta cenia zasobów w kapita   
i warto  w przestrzeni realnej, wirtualnej i medialnej oraz przekszta cenia na granicach 
tych przestrzeni, czyli czy i w jaki sposób dokonywana jest konwersja zasobów w kapi-
ta  (realny w wirtualny, wirtualny w medialny) oraz czy mo na mówi  o rekonwersji 
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zasobów w kapita  (czyli medialny w wirtualny i wirtualny w realny). Mo na zatem 
zdefiniowa  trzy typy przekszta ce  jednowymiarowych: 

w przestrzeni realnej – zasoby w kapita  i w warto , 
w przestrzeni wirtualnej – zwane cyfryzacj , 
w przestrzeni medialnej – zwane mediatyzacj . 

 Jednocze nie przekszta cenia mog  odbywa  si  wielowymiarowo. Oznacza to, e 
dokonuje si  transformacji zasobów, kapita u i warto ci, przekraczaj c granice poszcze-
gólnych wymiarów przestrzeni organizacyjnej, czyli: 

zasoby, kapita  i warto  z przestrzeni realnej przekszta cane s  do postaci cy-
frowej, 
zasoby, kapita  i warto  z przestrzeni cyfrowej przekszta cane s  do postaci 
medialnej.  

 Przekszta cenia mog  odbywa  równie  w sposób hybrydowy. Wyró nia si  prze-
kszta cenia maszynowe (www.w3.org), kognitywne (Baziewicz, Collen, 1995) oraz 
twórcze (Cie li ski, Idzikowski, Perechuda, G owicki, 2017). Pierwsze to przekszta ce-
nia pozwalaj ce konwertowa  pliki zapisane w innym programie, czyli na przyk ad 
przekszta cenie pliku zapisanego w PDF (Portable Document Format) do pliku na 
przyk ad CSV (Comma Separated Values). Przekszta cenia kognitywne oznaczaj   
w tym wypadku procesy poznawcze zwi zane z przekszta caniem lingwistycznym, 
czyli przekszta ceniami znaku w dane i informacj  do przekszta cenia uzyskanych in-
formacji w wiedz . Trzeci rodzaj konwersji to przekszta cenia twórcze: od preparacji, 
przez inkubacj , do ol nienia (Martyniak, 1988). A zatem mo na wyró ni  nast puj ce 
typy przekszta ce  (konwersji): 

maszynowe, 
kognitywne, 
twórcze. 

 O ile konwersja (przekszta canie, transformacja) jest warunkiem koniecznym 
transformacji cyfrowej przestrzeni organizacyjnej i pozwala generowa  nowe warto ci 
lub rozci ga  a cuchy warto ci, z o ono  rzeczywisto ci organizacyjnej (jednoczesne 
funkcjonowanie organizacji w trzech wymiarach: realnym, wirtualnym i medialnym), 
wymaga równie  konwergencji procesów biznesowych.  
 Znaczny rozwój digitalnych modeli biznesu oraz coraz wi kszy udzia u w tych 
modelach biznesów maj  media spo eczno ciowe (Kopecka-Piech, 2015). Zast puj  
one tradycyjne media, tradycyjn  promocj  i tradycyjny sposób kreowania wizerunku 
przedsi biorstw, produktów, pracowników (w przypadku przestrzeni organizacyjnej 
sportu, media spo eczno ciowe wprost generuj  warto  medialn  klubów, zawodników 
i trenerów oraz poszczególnych dyscyplin, które po rednio przek adaj  si  na kontrakty, 
warto  ofert promocyjnych itp.)1. Dzisiejsz  przestrze  organizacyjn  nie tworzy jed-

                                                 
1  Autor na t  chwil  mo e si  wst pnie powo a  na wyniki bada  w asnych magistran-

tów, którzy wskazali, e warto ci medialne (ilo  wej , ilo  opinii oraz ich jako ) maj  wp yw 
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no, monolityczne rodowisko procesów realnych (Cie li ski, 2015), procesów wirtual-
nych (Chomiak-Orsa, 2013) czy procesów medialnych (Kopecka-Piech, 2015, s. 8–9). 
Niezb dna jest konwergencja tych procesów, rozumiana jako kompatybilno , integra-
cja, hybrydyzacja, zbie no , zbli enie, blendowanie, zmierzanie w kierunku. Konwer-
gencja, jako przenikaj ce si  zale no ci (Kopecka-Piech, 2015, s.19) mi dzy rezultata-
mi przebiegu procesów realnych, wirtualnych i medialnych w przestrzeni organizacyj-
nej sportu sprowadza si  do tego aby rezultaty przebiegu poszczególnych procesów 
by y ze sob  zbie ne, tak aby efekty procesów medialnych (warto  medialna zawodni-
ka) nak ada y si  na efekty przebiegu procesów realnych (aktualna forma sportowa  
i wyniki sportowe) i aby procesy wirtualne, a w szczególno ci ich rezultaty, wspiera y 
efekty dwóch pierwszych procesów, to znaczy dostarcza y danych, informacji i wiedzy, 
jak utrzyma  aktualn  form  sportow  oraz jak utrzyma  aktualn  warto  medialn  
zawodnika. 
Konwergencja zatem to nak adanie si , upodabnianie si , zbli anie procesów do siebie, 
stanowi  musi drugi mechanizm organizacyjny ukierunkowany w transformacji cyfro-
wej przestrzeni organizacyjnej sportu. 
 Konwersji zasobów musi zatem towarzyszy  konwergencja procesów. Te dwa 
organizacyjne mechanizmy transformacji cyfrowej przestrzeni organizacyjnej mog  
sprzyja  rozwojowi docelowego modelu biznesu, jakim jest biznes bazuj cy na mecha-
nizmie streamowania – czyli strumieniowania przep ywu warto ci w czasie rzeczywi-
stym. 
 Konwersja na jednym poziomie ani konwergencja w obszarze jednego procesu nie 
s  efektywnymi mechanizmami transformacji cyfrowej. Strumienie warto ci tworz  si  
(Cie li ski, 2015) na granicach poziomów przetwarzania oraz nak adania si  procesów 
z trzech wymiarów przestrzeni organizacyjnej. Poprzez opis i analiz  przestrzeni orga-
nizacyjnej i wyst puj cych w niej sposobów przekszta ce  (konwersji) zasobów  
w kapita  uzyskany b dzie dynamiczny stan (p ynny) sposobów lokowania si  i osadza-
nia si  w przestrzeni organizacyjnej. Miejsce i czas osadzenia si  organizacji w okre lo-
nym wymiarze przestrzeni (realnej, wirtualnej i medialnej) wynika ze strumieniowania 
warto ci i konwergencji tych strumieni w poszczególnych wymiarach przestrzeni orga-
nizacyjnej. Konwergencja, czyli przenikanie si  tych strumieni w ró nych wymiarach 
przestrzeni organizacyjnej, jest podstaw  kreowania nowych warto ci mog cych stano-
wi  wej cie procesu uruchomienia cyfrowej transformacji. 
 Zak ada si  istnienie logicznych relacji mi dzy ró nymi modelami i mechani-
zmami strumieniowania przestrzeni organizacyjnej jako warunku koniecznego do roz-
woju organizacyjnego. Jednocze nie przyjmuje si , e wspó czesne organizacje to nie 
ich wn trze i otoczenie, a przestrze  organizacyjna, w której organizacja osadza si , 
zakotwicza i zakorzenia. Opisane mechanizmy organizacyjne, wykorzystuj ce najnow-

                                                                                                                        
na warto  kontraktów biznesowych poszczególnych zawodników czy te  ca ych klubów (mgr 
Adam Pawlukiewicz, 2016, AWF Wroc aw; Maksymilian Kloc, 2017, AWF Wroc aw). 
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sze technologie IT i ICT, umo liwiaj  budowanie procesów transformacji cyfrowej, 
które mog  generowa  nowe warto ci lub rozci ga  a cuchy warto ci z mo liwo ci  
ich strumieniowania, czyli przesy ania danych, informacji i wiedzy w czasie rzeczywi-
stym (Cie li ski, 2015).  
 
 
3. Transformacja cyfrowa a strumieniowanie przep ywówwarto ci

 Ostatecznym efektem transformacji cyfrowej powinien by  mechanizm strumie-
niowania warto ci pojawiaj cy si  w procedurach konwersji zasobów i konwergencji 
procesów. Strumieniowanie warto ci to m.in. konwersja i rekonwersja zasobów w kapi-
ta , które umo liwiaj  generowanie nowych warto ci i ich przep ywów. Rozwój organi-
zacji uwarunkowany jest zatem wykorzystaniem potencja u przep ywów strumieni 
warto ci, czyli konwergencji i dekonwergencji procesów, oraz konwersji i rekonwersji 
zasobów w kapita , a zatem docelowy model cyfrowej transformacji przestrzeni organi-
zacyjnej musi generowa  wymienione poni ej predykaty. 

1. Powinien umo liwia  konwergencj  (nak adanie si , synergi ) procesów  
w wymiarze realnym, wirtualnym i medialnym. 

2. Transformacja cyfrowa przestrzeni organizacyjnej zwi zana z procesami kon-
wergencji procesów jest elementem nowoczesnego modelu strumieniowania 
(streamingu) przep ywu warto ci (Perechuda, Ho odnik, 2017; Cie li ski, 
2015, s. 2) i ich p ynnego (w czasie rzeczywistym) monitorowania i dostarcza-
nia w miejscu i czasie, w którym dana warto  jest niezb dna dla podmiotu 
przestrzeni organizacyjnej realizuj cego okre lone zadanie, wynikaj ce z rela-
cji wymiany. 

3. Powinien generowa  mo liwo ci przekszta cania maszynowego do poziomu 
pi ciu gwiazdek. 

4. Model transformacji cyfrowej nie mo e wy cznie bazowa  na przekszta ce-
niach maszynowych, poniewa  nie obejmuje takich aspektów, jak strumienio-
wanie przep ywów warto ci (wiedzy) w przestrzeni organizacyjnej. Dlatego 
niezb dne jest uzupe nianie modelu przekszta ce  zasobów (konwersji zaso-
bów), którymi s  procesy poznawcze cz owieka oraz sposoby komunikowania 
si  w relacjach wymiany wyst puj cych w przestrzeni organizacyjnej. 

 
 
4. Trzy perspektywy narracji a procesy transformacji cyfrowej

 Prezentowana praca jest wynikiem badania i analizy oraz rekomendacji, jakie 
wynikaj  z realizowanych projektów badawczych. Oprócz klubu sportowego, wskazano 
jako obiekt badawczy AWF Wroc aw. W kontek cie przedmiotu bada  (cyfryzacja 
przestrzeni organizacyjnej sportu), wskazuje si , e dla klubu sportowego istotnym 
elementem przestrzeni organizacyjnej jest wspó praca z g ównym interesariuszem, 
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który mo e dostarcza  innowacyjnych rozwi za  na podstawie swoich bada . Jest nim 
uczelnia wy sza, czyli AWF Wroc aw. Aby przep yw danych, informacji i wiedzy mi -
dzy klubem a uczelni  by  wi kszy, a przede wszystkim poprawia  dost p do danych, 
musi zdigitalizowa  swoje zasoby naukowe, badania, które z wykorzystaniem technolo-
gii informatycznej oraz sieci Internet poprawi  komunikacj  mi dzy tymi podmiotami. 
Dlatego, opisuj c funkcjonowanie klubu sportowego, powo ano si  na projekt wdro e-
niowy mi dzy innymi na Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc awiu. 
 Badania oparto wi c na projekcie dotycz cym wdra ania mobilnych systemów 
ICT w klubach sportowych (Platforma e-AZS) oraz zastosowania nowoczesnej techno-
logii informatycznej w edukacji sportowej (Prototypowanie trenad era edukacyjnego 
dla sportu z zastosowaniem technologii rozszerzonej rzeczywisto ci), jak równie  na 
projekcie, który jest zwi zany z digitalizacj  zasobów naukowych uczelni (Interaktywna 
platforma zasobów naukowych). Poni ej opisano trzy narracje, które opisuj  mo liwo-
ci zdefiniowania kierunków budowy nowoczesnych modeli poznawczych w transfor-

macji cyfrowej przestrzeni organizacyjnej sportu (modele te s  na tyle ogólne, e mo na 
je przypisa  wi kszo ci organizacji). 
 
4.1. Pierwsza narracja – mobilne systemy ICT

 Pierwsza narracja zwi zana jest z mo liwo ci  generowania strumieni warto ci 
opartych o system mobilnej komunikacji, który przygotowano do wdro enia w Klubie 
Sportowym AZS-AWF Wroc aw (www.e-azs.pl). Klub wymaga  nowego sposobu or-
ganizowania swojej pracy, zw aszcza e funkcjonuje na poziomie sportu amatorskiego, 
a osi gni cia sportowe ma na europejskim poziomie.  
 Integruj cym elementem dzia a  organizacyjnych by o zdefiniowanie strumieni 
warto ci, które mog  generowa  nowe mo liwo ci pracy i wspó pracy interesariuszy 
tego klubu, tworz c poprzez konferencyjno  relacji wymiany nowy byt organizacyjny, 
jakim jest przestrze  organizacyjna Akademickiego Centrum Rozwoju Sportowego. 
Jego elementem jest w a nie AZS-AWF Wroc aw oraz pozosta e osiem g ównych  
AZS-ów. Narracja pierwsza dotyczy zatem zagadnie  zwi zanych z mo liwo ci  stru-
mieniowania przep ywów warto ci w przestrzeni organizacyjnej klubów sportowych 
wykorzystuj cych mobilne systemy ICT. 
 
4.2. Druga narracja – augmented reality

 Organizacja lokowana jest w ró nym rodowisku. Wskazuje si , e technologia 
rozszerzonej rzeczywisto ci mo e przekracza  granice tradycyjnie pojmowanej rzeczy-
wisto ci, czyli realnej, wirtualnej i medialnej (Biernat, Cie li ski, 2016). Wskazuje si , 
e z wykorzystaniem tej technologii (jak i jej idei) mo na rozci ga  a cuchy warto ci. 

Przestrze  organizacyjna kreowana jest mi dzy innymi przez wykorzystanie najnow-
szych technologii informatycznych, tworz  tzw. mix reality. Rozci ganie a cuchów 
warto ci mo e odbywa  si  w granicach przestrzeni realnej wirtualnej i medialnej po-
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przez wykorzystanie: augemneted reality (rozci ganie realnych = materialnych = a cu-
chów warto ci), augmented virtuality (rozci ganie wirtualnych = niematerialnych = 
a cuchów warto ci) oraz augmented madiality (rozci ganie medialnych = niematerial-

nych = a cuchów warto ci). 
 Generowane przez najnowsze technologie informatyczne nowe strumienie warto-
ci dotycz  równie  samej organizacji. Nak adanie „obrazów”, wizualizacja realnej 

przestrzeni organizacyjnej z wykorzystaniem wygenerowanych wirtualnie i medialnie 
zjawisk, tworzy now  rzeczywisto . Ta nowa rzeczywisto  równie  generuje nowe 
warto ci i rozci ga a cuchy warto ci. A zatem istnieje konieczno  poszerzania per-
spektyw rozwojowych organizacji w oparciu i na bazie nowych technologii, która two-
rzy nowy model biznesu zwany „gospodark  4.0” (https://www.pb.pl/w-gospodarce-4-
0-jest-miejsce-dla-wszystkich-898687/02.2018) – Big data, drukarki 3D, technologie 
chmury, robotyka, symulacje. S  to technologie tworz ce now  rzeczywisto  bizneso-
w . Ale do niej trzeba stworzy  mechanizmy organizacyjne, które pozwol  w pe ni 
zasymilowa  te tendencje rozwojowe nowych technologii. Przestrze  organizacyjna,  
w jakiej wspó cze nie dzia aj  i funkcjonuj , jest rozci g a i w zasadzie nieograniczona. 
Powstaj ce nowe strumienie warto ci wynikaj  z tego, e hybrydyzacja przestrzeni 
organizacyjnej jest sum  pól znacze  generowanych przez nowe technologie. Nowego 
znaczenia nabiera drukarka 3D, nowego znaczenia dla biznesu nabiera nak adanie „ob-
razów” na obiekty, procesy funkcjonuj ce w przestrzeni realnej. Big data jest narz -
dziem stosowanym do doboru zawodników, uczestników meczu pi karskiego (Glick-
man, Stern, 1993, s. 25–35, za: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4419-
6730-5_6/02/2018). 
 Jedn  z takich technologii jest technologia rozszerzonej rzeczywisto ci (augmen-
ted reality), która pozwala poszerza  przestrze  organizacyjn  – w tym wypadku prze-
strze  zwi zan  z edukacj  sportow . Hybrydyzacja przestrzeni organizacyjnej jest 
nieograniczona. Strumienie warto ci generowane w tych przestrzeniach wynikaj  
wprost z konwergencji tych strumieni, nak adania si  warto ci z przestrzeni realnej na 
wirtualn  i wirtualnej na medialn . Jednocze nie strumienie warto ci, zagospodarowane 
w procesach konwersji i rekonwersji zasobów w kapita y, generuj  nowe warto ci. 
 
4.3. Trzecia narracja – cyfryzacja2

 Badania dost pno ci danych, z mo liwo ci  ich wykorzystania w innych obsza-
rach przez inne instytucje, wskazuj , e bez cyfryzacji poziom ten mo na okre li  jako 
                                                 

2  W zwi zku z tym, Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc awiu realizuje projekt 
partnerski Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl – „Atlas Zasobów Otwartej Nauki 
(AZON)”, który ma gromadzi , przetwarza  i udost pnia  zasoby nauki w otwartej formie cyfro-
wej szerokiemu gronu odbiorców. Projekt realizowany jest w okresie od wrze nia 2016 r. do 
sierpnia 2019 r.; koordynatorem projektu jest Politechnika Wroc awska. Partnerzy: Akademia 
Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny i Instytut Bada  
Systemowych Polskiej Akademii Nauk. 
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s aby (www.3org.pl). Trzeci element narracji dotyczy zatem bezpo rednio problemów 
konwergencji i rekonwersji zasobów w kapita  i warto , któr  okre li  mo na „pozio-
mem dost pno ci” danych, informacji i wiedzy przez szeroko rozumianych interesariu-
szy przestrzeni organizacyjnej sportu. Na przyk adzie projektu realizowanego przez 
AWF Wroc aw wraz z Politechnik  Wroc awsk , Uniwersytetem Przyrodniczym i Me-
dycznym opracowano koncepcj  digitalizacji zasobów naukowych tych uczelni. Idea 
sprowadza si  do ujawnienia i u atwienia dost pno ci tych zasobów dla wszystkich, 
którzy ich potrzebuj  albo nie wiedz , e mog  by  one przydatne w ich pracy. Jednym 
s owem digitalizacja zasobów jest niezb dna do tego, aby mo na je by o konwertowa   
z przestrzeni realnej do wirtualnej, a te z kolei do medialnej (www.e-science.pl).  
 Kto jest odbiorc  informacji o AZON? Interesariuszami AZON s  naukowcy, 
studenci, m odzie  oraz osoby starsze chc ce poszerza  swoj  wiedz , oraz osoby  
i instytucje, które poszukuj  mo liwo ci kreowania nowych warto ci poprzez digitali-
zacj  swoich zasobów. Dodatkowo interesariuszami mog  by  wszystkie podmioty 
prywatne, które personalnie s  zainteresowane uczestnictwem w badaniach lub same dla 
siebie chc  przeprowadzi  badania. Digitalizuj c zasoby, udost pniamy i tworzymy 
przestrze  organizacyjn  bada  naukowych, której fizycznym elementem jest interak-
tywna platforma e-science. Zasoby naukowe uczelni i instytucji badawczych s  poten-
cja em, jakim one dysponuj . Istnieje zatem konieczno , aby wspó czesne instytucje 
badawcze i uczelnie wy sze poszerza y swoj  przestrze  organizacyjn . Jedn  z mo li-
wo ci takiego poszerzania jest wirtualizacja tej przestrzeni. Pozwoli ona na dost p on-
line do zasobów naukowych, a w konsekwencji do budowy nowych relacji z badaczami 
z ró nych dyscyplin, co umo liwi tworzenie sieci i konsorcjów badawczych realizuj -
cych interdyscyplinarne badania naukowe. Jednocze nie wirtualizacja to pierwszy krok 
do konwersji zasobów naukowych z przestrzeni wirtualnej do medialnej, co w prosty 
sposób prze o y si  na wi ksz  dynamik  dzia a  promocyjnych i innowacji zwi za-
nych z prowadzonymi badaniami. 
 Posiadanie okre lonego zasobu naukowego nie jest warunkiem wystarczaj cym do 
generowania innowacyjnych bada  naukowych. Warunkiem przekszta cenia udost p-
nionych zasobów jest u atwianie kontaktów osób z innymi podmiotami w ca ej prze-
strzeni organizacyjnej nauki. Zasoby te, poprzez u atwiony dost p w przestrzeni wirtu-
alnej, generuj  mo liwo ci konwersji tych zasobów w kapita  intelektualny, w tym 
naukowy. Skutkiem tych procesów jest integracja (konwergencja) procesów z prze-
strzeni organizacyjnej w wymiarze wirtualnym na procesy realne oraz w wymiarze 
wirtualnym na procesy z wymiaru medialnego. 
 Tworzona w tym projekcie interaktywna platforma wymiany wiedzy, jako zasób 
organizacyjny, poprzez relacje wymiany umo liwia generowanie kapita u relacyjnego,  
a zatem konwersji potencja u badawczego uczelni w kapita  relacyjny, czyli w warto , 
któr  mo na si  wymienia  i dokonywa  transakcji naukowych, generuj cych innowa-
cyjne projekty badawcze ko cz ce si  aplikacj  praktyczn  i komercjalizacj  oraz po-
szerzaniem poznawczych aplikacji naukowych. 
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 Opisane powy ej poznawcze elementy teorii strumieniowania warto ci w prze-
strzeni organizacyjnej stanowi  prób  wyja nienia, jakie mechanizmy i narz dzia mo -
na zastosowa , aby przej  od potencja u, którym dysponuje organizacja, do mo liwo ci 
jego przekszta cenia w kapita , czyli wymienialn  warto  dla organizacji. 
 
 
5. Model cyfryzacji jako generowanie warto ci dla interesariuszy

na przyk adzie sportu

 W zwi zku z przyj t  w pracy analiz  transformacji cyfrowej przestrzeni organi-
zacyjnej sportu, wskazuje si  przede wszystkim na budowanie warto ci dla interesariu-
szy. Cyfryzacja to przede wszystkim zwi kszenie dost pno ci zasobów dla zaintereso-
wanych stron. Interesariuszami klubów sportowych s  przede wszystkim: zawodnicy, 
trenerzy, mened erowie, sponsorzy, instytucje samorz dowe i uczelnie wy sze, które 
wspó pracuj  w ró nych obszarach na rzecz wsparcia organizacji sportowych. Cyfryza-
cja jako docelowy model przyjmuje taki sposób funkcjonowania klubu sortowego oraz 
jego interesariuszy, który powoduje zwi kszony dost p do zasobów, w tym mi dzy 
innymi potrzeb finansowych (sponsorzy), potrzeb sprz towych czy potrzeb zwi zanych 
z innowacjami organizacyjnymi, technologicznymi i procesowymi. Komunikacja inte-
resariuszy klubów sportowych (bezpo rednia – przestrze  realna, hybrydowa – prze-
strze  medialna, po rednia – przestrze  wirtualna) generuje nowe oczekiwania. Otrzy-
manie w czasie rzeczywistym danych, informacji i wiedzy (strumieniowanie) przez 
zainteresowanych interesariuszy klubu sportowego daje przewag , która pozwala gene-
rowa  nowe warto ci i efektywnie sterowa  ich przep ywem. 
 
 
Podsumwoanie – rekomendacje poznawcze i praktyczne

 Strumieniowanie (streaming) przep ywów warto ci w przestrzeni organizacyjnej 
wymaga transformacji cyfrowej. Oznacza ona wielopoziomowy i wieloczynnikowy 
model badawczy, który musi uwzgl dnia  wymienione poni ej uwarunkowania. 
 Przestrze  organizacyjna jest materialnym wytworem relacji wymiany nast puj -
cej mi dzy interesariuszami organizacji. Tworzona poprzez relacje wymiany mi dzy 
interesariuszami ma trzy wymiary: realny, wirtualny i medialny (medialny – tworzony 
przez media spo eczno ciowe). 
 Transformacja cyfrowa jest pierwszym krokiem do budowy mechanizmów i na-
rz dzi organizacyjnych umo liwiaj cych strumieniowanie przep ywów warto ci. Stre-
aming umo liwia przesy anie danych, informacji i wiedzy w czasie rzeczywistym. 
 Niezb dnym elementem rozwoju organizacyjnego jest dynamiczny proces osa-
dzania si  klubu (ka dej organizacji) w przestrzeni organizacyjnej poprzez konwergen-
cj  procesów strumieni warto ci z przestrzeni realnej, wirtualnej i mediowej oraz kon-
wersj  zasobów w kapita  i kapita u w warto  (rozci gni cie a cucha warto ci). 



Wojciech Cie li ski 89

Niezb dnym elementem transformacji cyfrowej ka dej organizacji, a w tym przypadku 
transformacji cyfrowej przestrzeni organizacyjnej sportu, jest poprawa dost pno ci do 
danych, informacji i wiedzy oraz ich wymiany mi dzy interesariuszami. 
 Opisane modele cyfryzacji przestrzeni organizacyjnej sportu mo na traktowa  
bardziej ogólnie i wskaza , e s  one równie  mo liwe do przypisania szeroko rozu-
mianym przedsi biorstwom. Nie ma ró nicy mi dzy Klubem Sportowym w kategoriach 
jego funkcjonowania organizacyjnejgo a przedsi biorstwem.  
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Summary. This publication describes the target model of digital transformation of sports enter-
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