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Działanie naukowe: „Inteligentne organizacje samorządowe a zrównoważony rozwój gmin w Polsce”.  

 

Cel naukowy projektu: 

 

Celem projektu jest przedstawienie funkcjonowania inteligentnej organizacji w jednostkach samorządu Terytorialnego (JST) oraz 

jej wpływu na zrównoważony rozwój lokalny gmin w Polsce. Przez inteligentną organizację należy rozumieć podmiot, w którym 

procesy podejmowania decyzji są oparte na procesach zbierania, analizowania, interpretowania, dzielenia się oraz gromadzenia 

wartościowych danych i informacji, służących do użycia we właściwym czasie w celu rozwiązywania problemów i generowania 

przewag konkurencyjnych (LópezRobles, Otegi-Olaso, Porto-Gómez, Cobo, 2019).  

 

Inteligentne organizacje były przedmiotem licznych badań w odniesieniu do praktyki gospodarczej i sektora przedsiębiorstw 

(Bergstein, 2019; Kaczmarek 2013; MusiołUrbańczyk 2016; Schwaninger 2001), natomiast w stosunku do sektora publicznego 

oraz JST autor projektu zidentyfikował lukę badawczą (popartą wynikami wstępnego przeglądu piśmiennictwa oraz 

realizowanych projektów badawczych w bazach informacji naukowej Web of Science, Scopus oraz Nauka Polska OPI PIB), którą 

zamierza zagospodarować zaplanowanymi działaniami naukowymi.  

 

Za przyjęciem proponowanej perspektywy badawczej przemawiają szeroko dyskutowane nurty reformatorskie sektora 

publicznego, w tym nowe zarządzanie publiczne, państwo neoweberowskie, koncepcja sieci i partnerstw, współzarządzanie 

(Pollit, Bouckeart, 2011), a także tzw. orientacja przedsiębiorcza JST (Kowalik, 2011). Ww. nurty uzasadniają poszukiwania 

sposobów pomyślnej realizacji zachowań oraz praktyk typowych dla sektora przedsiębiorstw w podmiotach publicznych, w tym 

JST w celu kreowania przewag konkurencyjnych oraz podnoszenia tzw. skumulowanej użyteczności miejsc w odniesieniu do 

przedsiębiorców, inwestorów, turystów i mieszkańców.  

 

Zaplanowane działania naukowe obejmują realizację systematycznego przeglądu krajowej i międzynarodowej literatury 

przedmiotu (SLR), eksploracyjne badania jakościowe (FGI), mające na celu identyfikację przejawów inteligentnej organizacji na 

poziomie JST oraz ilościowe badania pilotażowe (CAWI) mające charakter uzupełniający do badań jakościowych. Weryfikacji 

wśród menedżerów JST zostaną poddane praktyki typowe dla inteligentnych organizacji w sektorze przedsiębiorstw związane  

z instytucjonalnym uczeniem się i zarządzaniem informacją oraz wiedzą, angażowaniem wewnętrznych i zewnętrznych zasobów 

rozwojowych w kontekście osiągania celów organizacyjnych (w odniesieniu do JST m.in. przez współpracę z krajowymi  

i zagranicznymi gminami bliźniaczymi, partnerskimi, zaprzyjaźnionymi), podejście dotyczące projektowania nowych produktów 

i usług dla interesariuszy rozwoju lokalnego, sposoby angażowania, rozpoznawania i zaspokajania potrzeb klientów (Wyskarski, 

Adamczewski, 2016; Drgas 2019; Stenvall, Virtanen, 2015; Wereda, 2010; Hovland, 2003) . 

 

W toku realizacji działań naukowych planuje się zweryfikowanie możliwości badania współwystępowania funkcjonowania 

inteligentnej organizacji na poziomie JST z tworzeniem korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na poziomie 

lokalnym, powstawaniem nowych przedsiębiorstw i generowaniem nowych miejsc pracy. Planowane działanie naukowe stanowi 

próbę przedstawienia nowej perspektywy teoretycznej dla jednostek sektora publicznego w tworzeniu przewag konkurencyjnych 

na regionalnych rynkach inwestycyjnych oraz uzupełnienia luki badawczej dotyczącej funkcjonowania inteligentnej organizacji 

na poziomie samorządu gminnego.  

 

Głównym celem projektu jest odpowiedzenie na pytanie w jaki sposób inteligentna organizacja funkcjonująca na poziomie 

jednostki samorządu terytorialnego wpływa na powstawanie przewag konkurencyjnych, atrakcyjność inwestycyjną  

i zrównoważony rozwój gmin. W toku zaplanowanego działania naukowego planowane jest położenie nacisku na aspekty 

praktyczne i docelowe walory aplikacyjne przez wskazanie sposobów efektywnego przyciągania, utrzymywania i angażowania 

do procesów rozwoju lokalnego zasobów rozwojowych przez JST. Szczególnej uwadze zostaną poddane zachowania 

menedżerów jednostek sektora publicznego związane z praktykami dotyczącymi korzystania z narzędzi cyfrowych oraz tzw. 

nowych mediów. Z perspektywy rozwoju nauk ekonomicznych badanie wpisuje się w ekonomię rozwoju oraz teorie rozwoju 

lokalnego (nurt endogeniczny oraz egzogeniczny teorii rozwoju lokalnego) oraz ostatnio intensywnie dyskutowane paradygmaty 
dotyczące inteligentnych specjalizacji, lokalnej odporności na szoki rozwojowe, dyfuzji innowacji organizacyjnych oraz 

lokalnych ekosystemów przedsiębiorczości i innowacji (Ajobiewe, 2020). W kontekście nauk o zarządzaniu i jakości działanie 

naukowe przyczyni się do zrozumienia praktyk w warstwie zarządzania operacyjnego oraz doskonalenia jakości procesów w JST.  
 

 


