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JOLANTA SALA

-Mazurski w Olsztynie

POLSKIE O INFORMACYJNE
– WYZWANIA KU

Streszczenie

2003– o-
n-

Wprowadzenie

a-
d a-

ce
A. Tofflera z 1970 roku1. Natomi o-

ls
w 2008 roku, 
w 2013 roku.

1

w 1975 roku.
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, a nawet ,
(Sienkiewicz 2009, s. 15–24) przeprowadzono

e-
u-
w-

ale na niskim poziomie. Obecnie dysponujemy ami z ery feudalnej, ery 

XX wieku ieku. Celem opracowania jest sfor-

1. Paradygmaty i definicje

e-

- z-
sfery biznesu i sfery 

polityki.
(Covey 2012)

o-
we niniejszego opracowania, ,

snymi paradygmatami2

o-
wej analizie. W zestawie definicji s
J.S. Nowaka (Nowak 2009) , tj. ONZ, i krajowych,

, tj. 
M. Castells, i krajowym,
mediów (m.in. Wikipedia, The Economist), dziennikarzy (m.in. E. Bendyk), polity-

J.

2 Zgodnie 
e lub punkt odniesienia” (Covey 2012, s. 19–50).
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y-
o-
o-

W wyniku pogrupowania 30 wspomnianych definicji (rys. 

Rys. 1.

opracowanie na podstawie (Nowak 2009, s. 25–31)
cyzyjny przy podawaniu daty publikacji definicji.

a-
ytkowania systemów informa-

a-
nia i zdalnego przetwarzania informacji” (Nowak 2009, s. 25). Natomiast z drugiej 

-Klas, Sien-

a-
(Nowak 2009, s. 27)

,
.

, jakim 
jest ,
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a-
3. z-

j-
e-

a w konsekwencji tworzy podstawy sukcesu o-
po-

ziomie ponadorganizacyjnym miast, regionów, sektorów gospodarki i
(Kozarkiewicz 2015, s. 281–282).

–

e-
a-

ni (Sala i
2014,

o-

i ska 2014) autorki na metodach4 5, w szcze-
r-
e-

,
, grupach 

pracowników (rys. 2):
n-

tyfikowanych przez GUS jako innowacyjne lub aktywne innowacyjnie 
(dane GUS 2008–2010 – o-

,

3 M.in. –2010, GUS US 
w Szczecinie, Informacje i opracowania statystyczne, Warsz
niejsze publikacje.

4 j-
n

robocze, szkolenie pracowników, ro n-

5 i-
ków dla procesów innow g; 

dzania bazami danych; badania rynku; 



137

e-
–2013 – populacja 2300 

osób).

r-
6. Nie-

a-
nia o-

n-

Rys. 2. Obszary badawcze – identyfikacja, wyniki i wnioski

.

w których 
multidyscyplin r-

o-
wana, tj. w badanym okresie7

6 jest uwarun-
i-

7 o-
wane w 2011 roku za okres 2008–2010
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pracowników do 23,9% „burza mózgów”).
nia przeprowadzone przez 

-
i mikropolitykach innowacji konieczne gnozy 
oraz zaplanowanie etapu preinkubacji innowacji, który m.in. przysposobi do ak-

t to warunek 
konieczny, ale nie

8.

o-
a-

nia bazami danych (19,9%, 14,8%) oraz multimediów (21,0%, 16,1%). Zdziwienie 
r-

prz y-

z-
nych, a nie

–
y-

nierii i nauk stosowanych (50– zenia opro-

–

o-
j-

nych i aktywnych innowacyjnie).

8 : - y-

a-
–2014, a wyniki opublikowano w m.in. (Sala

i ska 2014).
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Podsumowanie

n-
nowacyjne metody, ani proin

l-
9

procedury unijne 2004–2007, 2007–2013 oraz 2014-
a-

cyjnej.

wypracowywanie i a-
n-

wyzwaniem dla pracodawców, a zgodnie ze standardowa
OECD i Eurostatu) „poprawa 

pomiaru w zakresie polityki innowacji

(Sala 2015, s. 25).

–2013 (Sala i
e-

spr

twa, przed-
e-
d-

poprzez 
podniesienie
ICT, , e-

niu umie-
pracowników poprzez stymulowanie pracodawców do doskonale-

9 ,
www.wiedzadlaprzemyslu.pl.
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e-
nie etapu preinkubacji innowacji,

poprzez:
- r-

a-
graniczne 

- n-
formacyjnego o charakterze pozornym i wizerunkowym,

- podniesienie/wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych;
go 

.
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THE CHALLENGES TO INNOVATIVE POLISH INFORMATION SOCIETY

Summary

The article is a summary of own research conducted in 2003–2013. The aim of the 
study is to expose stimulating aspects of innovation and motivating aspects of creative 
project management in the context of pro-innovative methods and skills, and also speci-
fication of challenges to innovative Polish information society.
Keywords: information society, innovation, creative teamwork.
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