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Wprowadzenie 

 

 

Autoreferat rozpoczynam od informacji o posiadanym stopniu naukowym                 

i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia w jednostkach naukowych. Głównym 

punktem autoreferatu jest wskazanie i omówienie osiągnięcia naukowego 

stanowiącego podstawę postępowania habilitacyjnego. W ostatniej części omawiam 

pozostały dorobek naukowo-badawczy z okresu po uzyskaniu stopnia doktora, 

czyli po 2004 roku. Część ta koresponduje z załącznikiem nr 3 „Wykaz dorobku 

naukowego”, pkt II i III, s. 4-22, gdzie szczegółowo prezentuję dorobek                 

w poszczególnych obszarach mojej aktywności naukowej.  

 

 

1. Posiadany stopień naukowy  

 

 

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Stopień naukowy 

nadany uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie w dniu 15 grudnia 2004 r. na podstawie przedstawionej 

rozprawy doktorskiej pt. „Znaczenie finansowych instrumentów pochodnych w 

polskim systemie bankowym w warunkach globalizacji” napisanej pod kierunkiem 

prof. dr hab. Ewy Okoń-Horodyńskiej. Uzyskanie stopnia naukowego było 

poprzedzone udziałem w 4-letnich studiach trzeciego stopnia prowadzonych przez 

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.   

 

 

2. Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

 
 

od IX 2016 - 

obecnie 

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie 

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania  
Stanowisko: Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomii, Finansów i 

Zarządzania na kadencję 2016-2020 

  

 

od III 2008 – 

obecnie 

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie 

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania  

Katedra Ekonomii i Innowacji  
Stanowisko: adiunkt (pracownik naukowo-dydaktyczny) 

 

 

II 2005 – II 2008  

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie 

Instytut Ekonomii i Zarządzania, Katedra Ekonomii  
Stanowisko: asystent (pracownik naukowo-dydaktyczny) 
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3. Osiągnięcie naukowe stanowiące podstawę postępowania habilitacyjnego 

 

3.1. Cykl publikacji powiązanych tematycznie wchodzących w skład osiągnięcia naukowego  

 

 

Poniżej prezentuję cykl 11 publikacji powiązanych tematycznie wchodzących w skład 

osiągnięcia naukowego podejmującego problematykę wzorców akumulacji technologicznej. 

 

 (1) R. Wisła (2018), The potential technological advantage of European Union 

countries, Transylvanian Review, Vol. XXVI, No. 30, pp. 7839-7852. 

 (2) R. Wisła (2017a), Patent Data in Economic Analysis [in:] Intellectual Property 
Rights, edited  by S. Lakshmana Prabu, InTech, Croatia, pp. 65-81. DOI: 10.5772/68100 

 (3) R. Wisła (2017b), Ochrona własności przemysłowej materialnych komponentów 

społeczeństwa informacyjnego – analiza konwergencji do roku 2025 [w:] Trendy i 
scenariusze rozwoju wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego, red. nauk. 

Andrzej M. J. Skulimowski, Problemy Nauk o Decyzji i Prognozowania: Tom 1, 

Wydawnictwo Naukowe Fundacji Progress & Business Kraków, s. 525-545. 

 (4) R. Wisła (2015a), Gender and Industrial Creativity in Poland [in:] Contemporary 
Global Perspectives on Gender Economics, edited  by Susanne  Moore, A volume in the 

Advances in Finance, Accounting, and Economics (AFAE); Book Series: IGI Global, 

International Publisher of Progressive Academic Research, Hershey, Pennsylvania, pp. 

230-243. 

 (5) R. Wisła (2015b), Regionalne zróżnicowanie kreatywności przemysłowej w 

Polsce [w:] Determinanty rozwoju Polski. Polityka innowacyjna, red. nauk. Joanna 

Kotowicz-Jawor, Stefan Krajewski, Ewa Okoń-Horodyńska, Polskie Towarzystwo 

Ekonomiczne, s. 134-150. 

 (6) R. Wisła (2014), Regionalne wzorce akumulacji wiedzy technicznej w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 14-34. 

 (7) R. Wisła, T. Sierotowicz (2018), Innovation in the pharmaceutical and medical 

technologies industries of Poland, WIPO Economic Research Working Paper, No. 45, 

September 2018. 

 (8) R. Wisła, K. Filipowicz, T. Tokarski (2018), Zróżnicowanie rozwoju 

ekonomicznego krajów UE na podstawie grawitacyjnego modelu wzrostu, Wiadomości 
Statystyczne, Nr 7, Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne, s. 

37-55. 

 (9) R. Wisła, T. Sierotowicz (2016), Medical Technological Specializations of Central 

and Eastern European Regions, Economics and Sociology, Vol. 9, No. 3, pp. 195-209. DOI: 

10.14254/2071-789X.2016/9-3/17 

 (10) R. Wisła, T. Sierotowicz (2015), Patent Licensing in Selected European 

Countries, Journal of Entrepreneurship Management and Innovation, Vol. 11, Issue 3, pp. 

67-88. DOI: 10.7341/20151134 

 (11) E. Okoń-Horodyńska, R. Wisła, T. Sierotowicz (2011), Evaluation of the 

development potential of the information society in European Union countries on the basis 

of patent activity in the ICT sector, Transformation in Business & Economics, Vol. 10 No. 

2A (23A), pp. 452-462. 
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3.2. Założenia, pytania badawcze i cel naukowego poznania osiągnięcia naukowego 

 

Wiedza naukowo-techniczna, technologia, ich akumulacja oraz postęp 

techniczny są zagadnieniami dostrzeganymi w teorii ekonomii niemalże od początku 

jej rozwoju. Ale, to XX wiek, głównie pod wpływem dynamicznych zmian 

strukturalnych w gospodarce światowej przynosi pogłębioną refleksję nad 

możliwościami włączenia tych kategorii do opisu przyczyn obserwowanych 

szybkich zmian w wielu krajowych gospodarkach.  

Ważny wkład w dorobek naukowych dociekań z tego zakresu przynoszą 

prace poświęcone: roli innowacji technologicznych w procesie przemian 

gospodarczych (J. Schumpeter) i ich oddziaływaniu na zmiany społeczne (L. 

Mumford); włączeniu wiedzy, kapitału ludzkiego do nowej teorii wzrostu (R. Lucas, 

R. Barro, G. Mankiw, P. Romer, D. Weil, W. Welfe); czy też uznaniu postępu 

technicznego jako czynnika endogennego wynikającego z aktywności badawczo-

rozwojowej (P. Romer, G. Grossman, E. Helpman). 

Podjęta przeze mnie problematyka wzorców akumulacji technologicznej we 

wskazanym – w pkt 3.1. autoreferatu cyklu 11 publikacji powiązanych tematycznie 

wpisuje się w program badawczy ekonomii poświęcony: akumulacji wiedzy 

naukowo-technicznej, zmianom technicznym, postępowi technicznemu oraz 

potencjałowi innowacyjnemu.  

Zrealizowane przeze mnie badania osadzają się na przecięciu tych nurów 

dociekań naukowych, które poszukują odpowiedzi na pytanie o zasoby i warunki 

uruchamiania zdolności do rozwoju innowacji na różnych poziomach 

(makroekonomicznym, sektorowym i regionalnym). Wiążę problem zdolności do 

rozwoju innowacji z określonym wzorcem akumulacji technologicznej, który uznaję 

za istotną część potencjału innowacyjnego stanowiącym o jego sile. Wzorce te nie 

były zidentyfikowane zarówno w teorii jak również w praktyce. 

Przez wzorzec akumulacji technologicznej rozumiem schemat tworzenia i 

gromadzenia: kompetencji, umiejętności i przewag w zakresie działalności 

badawczo-rozwojowej (B+R) oraz powiązań naukowo-przemysłowych w obrębie: 

gospodarki krajowej, sektora gospodarki lub/i regionu. Procesy te materializują się 

w opisie patentowym (w sensie jednostkowego zapisu nowej wiedzy naukowo-
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techniczno-technologicznej) oraz w metadanych jednostkowych zapisów wiedzy (w 

sensie kierunku i dynamiki określonej tendencji rozwojowej). Zakładam bowiem, iż 

metadane patentowe jako zobiektywizowane, znormalizowane i skalowalne źródło 

danych pierwotnych, powstające w wyniku silnej ekonomicznej motywacji, są 

źródłem wysokiej jakości informacji w badaniach procesu akumulacji 

technologicznej z dowolnej perspektywy analitycznej. Przyjmuję, że wzorzec 

akumulacji technologicznej wyraża się w następujących cechach: ciągłości, 

koncentracji i współpracy w wytwarzaniu nowej wiedzy przemysłowo stosowalnej o 

rosnącej wartości ekonomicznej i naukowej. 

Przez ciągłość rozumiem systematyczne w czasie prowadzenie prac B+R, 

które kończą się monopolami patentowymi w określonym polu technologicznego 

rozwoju. Incydentalność tworzenia określonego rozwiązania techniczno-

technologicznego przez podmioty sektora, regionu nie spełnia kryterium ciągłości.  

Przez koncentrację rozumiem gromadzenie nowych rozwiązań techniczno-

technologicznych jedynie w kilku/kilkunastu z 35 analizowanych pól 

technologicznego rozwoju w ujęciu krajowym i regionalnym.  

Przez współpracę rozumiem trwałość powiązań osób fizycznych (twórców 

przemysłowych) oraz podmiotów gospodarczych (uprawnionych do nowych 

rozwiązań techniczno-technologicznych) przy eksploatacji danego pola 

technologicznego (trwałość sieci naukowo-przemysłowej). 

Przez rosnącą wartości ekonomiczną i naukową rozumiem: liczbę lat 

utrzymywania monopolu patentowego, zakres geograficzny monopolu, 

częstotliwość zmian uprawnionego do monopolu, liczbę udzielonych licencji na 

gospodarczą eksploatację wynalazku przez inne podmioty oraz liczbę cytowań 

danego rozwiązania w literaturze patentowej i naukowej.         

Przedmiotem moich badań było zidentyfikowanie wyżej wymienionych cech 

wzorca akumulacji technologicznej interpretowanego jako: (1) endogeniczny zasób 

gospodarki kraju i regionu, (2) źródło potencjalnej przewagi komparatywnej oraz 

(3) alternatywne podejście wyłaniania krajowych i regionalnych specjalizacji 

materializujących potencjał innowacyjny gospodarki.  
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Koncepcja inteligentnej specjalizacji w kontekście poszukiwania sposobów i 

ścieżek rozwoju w oparciu o wiedzę i innowacje została zaproponowana przez D. 

Foraya, P. A. Davida, B. Hall (2009)1. Dość szybko pojawiła się w pakiecie nowych 

dokumentów strategicznych rozwoju UE do 2020 r. Zaadaptowana na potrzeby 

nowej wieloletniej perspektywy finansowej UE 2014–2020, głównie polityki 

spójności i polityki w zakresie badań naukowych i rozwoju technologicznego, 

wymusza na krajach członkowskich i regionach europejskich konieczność 

odkrywania dotąd niewykorzystywanych możliwości, potencjałów i zasobów. 

Koncepcja stanowi syntezę dorobku ekonomii z następujących obszarów: 

przewag komparatywnych (jako fragmentu teorii handlu międzynarodowego), 

narodowych i regionalnych systemów innowacji, które do teorii ekonomii włączył 

Freeman (1987)2 oraz endogenicznego paradygmatu rozwoju gospodarczego, w 

którym zakłada się, iż procesy rozwoju bazują na wewnętrznej akumulacji kapitału i 

wiedzy w ramach poszczególnych krajów i regionów (Myrdal 1957)3. 

Aby interwencja publiczna (określona polityka gospodarcza) pozwalała 

zwiększyć szansę na trwały, samodzielny i długookresowy rozwój gospodarki kraju, 

regionu i jego podmiotów ważna jest właściwa diagnoza zasobów; a ich aktywizacja 

nie może być przypadkowa. Teoretyczny i aplikacyjny wymiar narodowego i 

regionalnego systemu innowacji (Lundvall, 19924; Okoń-Horodyńska, 19985; 

Weresa, 20146) wskazuje na sposoby wspólnego wypracowywania przedmiotu 

alokacji (obszaru, dziedziny) maksymalizującego użyteczność ekonomiczną i 

społeczną, również w aspekcie osiągania przewag konkurencyjnych w długim 

okresie. W praktyce europejskiej wiąże się ze strategiczną i ponadsektorową 

częścią polityki strukturalnej, której w obecnej perspektywie finansowej 

nadrzędnym celem jest wsparcie dziedzin wyselekcjonowanych, zapewniających 

korzyści ekonomiczne i wysoką pozycję w rankingu innowacyjności. Jest to więc 

proces ciągłej, nieprzypadkowej selekcji.  

                                                 
1 Foray D., David P.A., Hall B. (2009), Smart Specialisation – The Concept, „Knowledge Economists Policy Brief”, No 9. 

2 Freeman Ch. (1987), Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan, Frances Printer Publishers, London, New York. 

3 Myrdal G. (1957), Economic Theory and Under-Developed Regions, Duckworth, London. 

4 Lundvall B. (1992), National System of Innovation. Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, Pinter Publishers, London.   

5 Okoń-Horodyńska E. (1998), Narodowy system innowacji w Polsce, Prace Naukowe, Akademia Ekonomiczna w Katowicach. 

6 Weresa M. A. (2014), Polityka innowacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 
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Dotychczas nie prowadzono badań w zakresie identyfikacji wzorców 

akumulacji technologicznej, jak również nie stosowano ich do wyłaniania 

inteligentnych specjalizacji – stąd oryginalność podejmowanych prac badawczych w 

celu zdobycia nowej wiedzy w tym obszarze. Zrealizowane przeze mnie prace 

badawcze, znajdują uzasadnienie w: badaniu kreatywności przemysłowej, 

wykorzystaniu informacji patentowej do opisywania wzorców akumulacji 

technologicznej, nowym podejściu do selekcjonowania i pozycjonowania krajowych 

i regionalnych specjalizacji.  

Podstawowym problemem badawczym przybierającym charakter celu 

głównego, była identyfikacja wzorców akumulacji technologicznej, które mogą 

stanowić podstawę do budowy nowej metodyki wyłaniania inteligentnych 

specjalizacji w wymiarze regionalnym, krajowym i wspólnotowym (UE). Źródłem 

danych pierwotnych identyfikacji tych wzorców był zbiór szczegółowych opisów 

patentowych z okresu 1990-2014, zarejestrowanych w trybie zgłoszenia 

europejskiego. W literaturze, wcześniej nie zrealizowano powyższego dualnego 

celu badawczego. Dlatego niezbędne było wypracowanie dedykowanej metodyki 

badawczej, która bazuje na teorii kapitału kreatywnego oraz kategorii potencjału 

innowacyjnego. 

Teoria kapitału kreatywnego podkreśla, że siłą napędową gospodarki są 

osoby kreatywne, a miejsca, które zamieszkują (skupiska talentu) rozwijają się 

bardziej dynamicznie i mają zdolność przyciągania jeszcze większej liczby 

twórczych jednostek. Można więc stwierdzić, że tradycyjna gospodarka 

przemysłowa w krajach rozwiniętych i demokratycznych przekształca się w 

gospodarkę opartą na coraz intensywniejszej kreatywności przemysłowej bazującej 

na rosnącej sile pomysłów, własności i wartości intelektualnej co prowadzi do 

wykształcenia różnych wzorców akumulacji myśli technologicznej, które 

materializują potencjał innowacyjny gospodarki. 

 Potencjał innowacyjny jako kategoria ekonomiczna jest immanentną częścią 

badań nad innowacyjnością (Kotowicz-Jawor, 20167; NBP, 20168). Może być 

rozumiany jako zdolność do wytwarzania i dyfuzji innowacji. Ale jest też zbiorem 

                                                 
7 Innowacyjność polskiej gospodarki w przejściowej fazie rozwoju (2016), J. Kotowicz-Jawor (red.), Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa. 

8 Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy (2016), Narodowy Bank Polski, Warszawa. 
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wzajemnie powiązanych zasobów, które są niezbędne do wprowadzenia nowych 

bądź ulepszonych rozwiązań do praktyki gospodarczej.  

Dostrzeżona przeze mnie nisza w teorii innowacji, pomysł na jej wypełnienie, 

doprowadziły do zainicjowania badań i uzyskania wyników, które stanowią nowe 

źródło wiedzy o strukturze i koncentracji zasobów – potencjalnych czynników 

produkcji. Oryginalność zrealizowanych przeze mnie badań przejawia się w: (1) 

połączeniu problematyki wzorców akumulacji technologicznej i inteligentnych 

specjalizacji, (2) opracowaniu i adaptacji autorskich tablic łącznikowych różnych 

klasyfikacji gospodarki w celu poszukiwania nowej ścieżki poznania naukowego, (3) 

w autorskim podejściu do wyłaniania inteligentnych specjalizacji oraz ich (4) 

konfrontacji ze światowymi trendami rozwoju technologicznego. 

 

3.3. Omówienie uzyskanych wyników badań  

 

Zrealizowane przeze mnie badania otworzyły nową perspektywę naukowych 

poszukiwań w zakresie ekonomii innowacji. Zastosowane podejście, metody i 

techniki analizy stanowią sekwencję kolejnych etapów metodyki badawczej, która 

jest rozwijana w prezentowanych poniżej tekstach naukowych, które składają się na 

przedkładany przeze mnie do oceny cykl 11 publikacji powiązanych tematycznie 

wchodzących w skład osiągnięcia naukowego podejmującego problematykę 

wzorców akumulacji technologicznej. 

Pierwszym, moim ogólnym ustaleniem jest to, że charakterystyczną cechą 

działalności B+R podmiotów sektora wytwarzającego urządzenia telekomunikacyjne 

i informatyczne oraz usługi im towarzyszące (ICT) jest wysoki odsetek rezultatów 

tej działalności, które przechodzą w fazę biznesowej eksploatacji. Prawidłowość tą 

uwzględniam w modelowaniu społeczeństwa informacyjnego i technologicznych 

trendów rozwojowych w tym obszarze. W przestrzeni między pracami B+R, a 

innowacjami w branżach zaliczanych do ICT jest obserwowana intensywna 

„produkcja” przemysłowej własności intelektualnej (Wisła, 2017b, Okoń-

Horodyńska, Wisła, Sierotowicz, 2011). Prawa ochronne (w różnej postaci) są tutaj 

rezultatem prowadzonych intensywnie, w sposób ciągły i celowy prac B+R; są 

również wynikiem zdolności i motywacji zespołów ich realizujących oraz 
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ustawicznego poszukiwania lepszego wykorzystania opracowywanych rozwiązań 

technologicznych. Ważną zaletą praw ochronnych (w tym głównie patentów) oraz 

zbiorów informacji o nich (baz danych) jest ich dostępność w długim okresie. Daje 

to istotne możliwości ich wykorzystania w badaniach naukowych. Pozwalają one 

opisywać m.in. kierunki i tendencje działalności B+R (przedsiębiorstw, branż 

gospodarki); rodzaje rozwiązań technicznych mających znamiona potencjalnych 

innowacji; kompetencje technologiczne; źródła innowacji; czy tempo i kierunki 

rozprzestrzeniania się wiedzy (Wisła, 2017a; Wisła, 2017b).  W przeprowadzonym 

przeze mnie badaniu potencjału innowacyjnego sektora ICT krajów UE-27, dla 

okresu 1990-2007 ustaliłem (we współautorstwie) następujące ogólne tendencje 

(Okoń-Horodyńska, Wisła, Sierotowicz, 2011). Po pierwsze, w 22 krajach UE była 

obserwowana ciągłość, silna koncentracja i współpraca w 4 głównych polach 

technologicznych (przyrządy pomiarowe i rejestrujące; komputery; elektronika; 

systemy komunikacyjne). Po drugie, w Belgii, Litwie, Łotwie, Cyprze i Malcie 

dostrzeżono inne specjalizacje (obwody elektryczne, optyka). Po trzecie, w 

przeliczeniu na 1 mln mieszkańców danego kraju, w 4 wyżej wymienionych 

wiodących polach technologicznych, Niemcy, Finowie, Holendrzy i Szwedzi 

opracowują najwięcej nowych rozwiązań w zakresie materialnych komponentów 

społeczeństwa informacyjnego; najmniej Litwini, Łotysze i Rumuni. 

 W przeprowadzonej przeze mnie w 2013, i powtórzonej w 2017 roku analizie 

konwergencji materialnych komponentów społeczeństwa informacyjnego (tj. 

sprzętu komputerowego, telekomunikacyjnego, elektroniki konsumenckiej) w 

grupie 42 najbardziej uprzemysłowionych krajów świata, w okresie 2000-2014, 

dostrzegłem (Wisła, 2017b): silną pozycję Finlandii, Holandii, Niemiec, Szwecji - 

obok Izraela, Japonii i Korei Południowej; relatywnie słabą pozycję Polski, przy 

równocześnie szybkiej dynamice wzrostu jej potencjału innowacyjnego – wraz z 

Indiami, Słowacją i Łotwą oraz proces międzynarodowej ϭ-konwergencji we 

wszystkich materialnych komponentach społeczeństwa informacyjnego.         

 W 2018 opublikowałem wyniki badania w zakresie potencjalnej przewagi 

komparatywnej krajów UE-28; oddzielnie dla dwóch grup analitycznych (UE-15 i 

UE-13). W badaniu wykorzystałem technologiczną tablicę łącznikową Światowej 
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Organizacji Własności Intelektualnej (The WIPO Technology Concordance Table) 

oraz indeks względnej przewagi komparatywnej (Balassa’s Revealed Comparative 

Advantage) w celu odpowiedzi na pytanie o kierunki i dynamikę zmian 

technologicznych w krajach UE. Przeprowadzone przeze mnie badania pozwalają na 

sformułowanie następujących ogólnych wniosków (Wisła, 2018). Po pierwsze, 

wielkość gospodarki determinuje liczbę rozwijanych specjalizacji technologicznych. 

Po drugie, przewagi (i kompetencje) technologiczne są stabilne w czasie; tym 

samym potwierdziłem wynik badań Bella i Pavitta (1993)9, że krajowe i regionalne 

kompetencje w zakresie zdolności wytwarzania technologii nie mogą być zmienione 

gwałtownie; w 1988 Pavitt10 wskazywał na 15-20 letnie cykle w tym zakresie. Po 

trzecie, zaobserwowałem dużą stabilność w czasie liderów technologicznych 

badanych grup. Po czwarte, w obu badanych grupach państw widać wyraźnie pola 

technologiczne rozwijane z podobną intensywnością w obrębie grupy; takiej 

prawidłowości nie dostrzega się np. dla regionu Bałkanów Południowo-Wschodnich. 

 Dystans między liderem technologicznym a poszczególnymi podmiotami w 

branży znajdującymi się na niższym poziomie technologicznym ma wymiar 

mezoekonomiczny. Nie wyklucza to jednak możliwości posługiwania się tą kategorią 

w porównaniach między krajami. Wskazanie niekwestionowanego lidera (kraju) nie 

zawsze jest sprawą łatwą. W przeprowadzonych przeze mnie badaniach (Wisła, 

2018; Wisła 2017b; Wisła, 2015b; Okoń-Horodyńska, Wisła, Sierotowicz, 2011) 

taką próbę wskazania wiodącego kraju lub grupy krajów podejmuję.     

 Dystans technologiczny to kategoria łącząca rozważania na gruncie teorii 

handlu międzynarodowego oraz teorii wzrostu gospodarczego. W moich pracach 

(Wisła, 2018, 2017b, 2015b; Wisła, Sierotowicz, 2016) zidentyfikowałem różnice w 

potencjale technologicznym - rozumiane jako potencjalne technologiczne przewagi 

komparatywne - pomiędzy krajami i regionami UE. Same zaś zapóźnienia 

technologiczne, na gruncie teorii wzrostu, są traktowane jako potencjalne 

możliwości przyspieszenia wzrostu gospodarczego, przy założeniu otwartości 

gospodarki i dyfuzji wiedzy i technologii (Wisła, 2014).  

                                                 
9 Bell M., Pavitt K. (1993), Technological Accumulation and Industrial Growth: Contrasts Between Developed and Developing Countries, „Industrial and Corporate Change”, Vol. 2, 

s.157-210. 

10 Pavitt K., (1988), International Patterns of Technological Accumulation, [w:] N. Hood, J.E.Vahlne (red.), Strategies in Global Competition, Croom Helm, London, s. 126-157.   
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 Technika i technologia produkcji to mikroekonomiczne charakterystyki, a ich 

transpozycja na poziom mezo- i makroekonomiczny rodzi wiele problemów. Jeśli 

przyjąć, że technologia oznacza ogół procesów przetwarzania dóbr materialnych i 

niematerialnych w dobra użyteczne, a w szczególności stanowi zakumulowaną 

wiązkę wiedzy naukowo-technicznej na temat praktycznego wykorzystania 

osiągnięć określonej dziedziny nauki w przemyśle, transporcie, medycynie, itp. – to 

jej transpozycja i agregacja w ujęciu mezo- i makroekonomicznym polegać będzie 

na sumowaniu, w obrębie sektorów, gałęzi lub obszarów technologicznego rozwoju, 

jednostkowych zapisów narastania nowej wiedzy naukowo-technicznej (por. 

Gomułka, 1998)11. Dla diagnozy dystansu względem innych gospodarek konieczna 

jest obserwacja wszelkich pozytywnych przemian technologicznych w 

poszczególnych podmiotach, regionach, w konsekwencji gospodarkach krajowych. 

W badaniach empirycznych jest to trudne zadanie. Stąd obok podejść 

zastosowanych w pracach: Wisła (2018, 2017b, 2015b), Wisła, Sierotowicza (2016), 

Okoń-Horodyńska, Wisła, Sierotowicz (2011) uwzględniłem również najbardziej 

ogólne przybliżenie skali różnic technologicznych – tj. wydajność pracy (Wisła, 

Filipowicz, Tokarski, 2018). Zakładam bowiem, że technologia jest pojęciem 

szerokim i nie ogranicza się jedynie do kategorii wyłącznie techniczno-

inżynieryjnych (Wisła, 2014). Efektywne zastosowanie technologii, postęp 

techniczny przejawia się we wzroście łącznej produktywności czynników produkcji, 

rozumianym jako każdy długookresowy wzrost strumienia produktu, który nie jest 

związany z procesem akumulacji kapitału rzeczowego lub ze wzrostem zasobu 

pracy w gospodarce (Tokarski, 1998)12. Z przeprowadzonej analizy przestrzennego 

zróżnicowania rozwoju ekonomicznego krajów UE w latach 2000—2015 oraz 

wykonanych symulacji zmian wydajności pracy do roku 2050 z wykorzystaniem 

grawitacyjnego modelu wzrostu gospodarczego (Wisła, Filipowicz, Tokarski, 2018) 

można szacować, że przy utrzymaniu dotychczasowych średnich krajowych stóp 

inwestycji w krajach członkowskich  UE w perspektywie 2050 r. Polska ma szansę 

znaleźć się na 10-12 pozycji w rankingu przyszłych zmian wartości wydajności 

pracy i zaawansowania technologicznego krajów UE. 

                                                 
11 Gomułka S. (1998), Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa. 

12 Tokarski T. (1998), Postęp techniczny a wzrost gospodarczy w modelach Solowa i Lucasa, „Ekonomista” 1998, nr 2-3. 
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 W konsekwencji prowadzonych poszukiwań i prezentowanych wyżej 

wyników, dominujący wzorzec akumulacji i rozwoju technologicznego w regionie 

Europy Środkowo-Wschodniej charakteryzuje następującymi cechami. Po pierwsze,  

w ujęciu technologicznym - osadza się na: chemii organicznej, sprzęcie 

gospodarstwa domowego, technologiach z zakresu transportu, technologiach 

medycznych, urządzeniach elektrycznych, elektrotechnicznych, energii 

elektrycznej, technologiach sterowania, pomiaru, analizy i manipulacji. Po drugie, w 

ujęciu podmiotowym - w Polsce dominuje wzorzec wypracowany przez sektor 

publiczny (dominują publiczne jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe); stąd 

wynikają nikłe szanse znaczącego awansu Polski w rankingach innowacyjności 

procesowej i produktowej w najbliższych latach z uwagi na początkowy etap 

tworzenia ekosystemów innowacji z trwałą, skuteczną siecią powiązań podmiotów 

sektorów publicznego i prywatnego w procesie komercjalizacji potencjału 

innowacyjnego (por. Okoń-Horodyńska, 2015)13. Po trzecie, akumulacja 

technologiczna w branżach tzw. wysokiej techniki, do której zalicza się dziedziny 

aktywności gospodarczej charakteryzujące się wysoką intensywnością prac B+R w 

krajach i regionach konwergencji jest najsłabsza w porównaniu z innymi 

dziedzinami techniki. 

 Poza dotychczasowymi ustaleniami pragnę podkreślić, że wzorzec 

akumulacyjny był poszukiwany również z wykorzystaniem kategorii płci (Wisła, 

2015a) oraz wartości rynkowej technologii (Wisła, Sierotowicz, 2015). Z analiz z 

wykorzystaniem kryterium płci, wyłaniają się dwa zasadnicze ustalenia. Po 

pierwsze duża i utrzymująca się w czasie luka wynalazczości między kobietami i 

mężczyznami. Po drugie, zauważalna „kobieca” akumulacja technologiczna w 

obszarach: chemii organicznej, biotechnologii, chemii przemysłowej, technologii 

medycznych. Z kolei, analiza udzielonych licencji na technologie (Wisła, 

Sierotowicz, 2015), które należy interpretować jako jeden z wymiarów 

wartościowania technologii, prowadzi do ustalenia, iż  rozwiązania z zakresu: 

produkcji chemikaliów, transportu, technologii budowlanych, urządzeń i 

instrumentów medycznych oraz maszyn i urządzeń znajdują największy światowy 

                                                 
13 Determinanty Rozwoju Polski. Polityka Innowacyjna (2015), J. Kotowicz-Jawor, S. Krajewski, E. Okoń-Horodyńska (red.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.   
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popyt; są często przedmiotem transakcji rynkowych.  

 Uszczegółowieniem prowadzonych przeze mnie dotąd badań jest praca 

(Wisła, Sierotowicz, 2018) powstała w ramach projektu badawczego Światowej 

Organizacji Własności Intelektualnej pt. “Intellectual Property and Socio-Economic 

Development: Intellectual Property in the Health Sector Innovation System in 

Poland”. Opracowanie prezentuje wyniki analiz najnowszych trendów 

ekonomicznych, w tym zmian w zakresie innowacyjności, sektora ochrony zdrowia 

w branżach (i polach technologicznego rozwoju): farmaceutycznej i wyrobów 

medycznych. W okresie 2006-2014 r., przedsiębiorstwa polskiego sektora ochrony 

zdrowia znacznie częściej nabywały niż sprzedawały nowe technologie. Głównymi 

rynkami, na których polskie firmy poszukują nowych technologii są rynek krajowy 

oraz rynek krajów UE. Pozostałe kraje Europy oraz rynek USA rzadko są rynkami, 

na których poszukuje się nowych rozwiązań przydatnych w procesach wytwórczych 

w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. Z kolei, głównymi rynkami zbytu polskich 

technologii są rynki: krajowy oraz całej Europy. Sporadycznie pojawia się rynek 

USA. Przedsiębiorstwa przemysłu ochrony zdrowia objęte badaniem w 

poszczególnych cyklach badaniach zadeklarowały, że łącznie udzieliły zaledwie 96 

licencji (wszystkie do krajów  Europy).   

 Opracowania (Wisła, 2014; Wisła, 2017a) stanowią bazę teoretyczną 

prowadzonych poszukiwań, i argumentację na rzecz wykorzystania jednostkowych 

zapisów wiedzy technicznej (zastrzeżeń patentowych) w badaniach wzorców 

akumulacji technologicznej w różnych ich wymiarach. 

 

3.4. Wkład w rozwój dyscypliny    

 

Oryginalność prezentowanych osiągnięć badawczych znajduje następujące 

uzasadnienie. Po pierwsze, warunki oryginalności spełniają: badania nad wzorcem 

akumulacji technologicznej z zastosowaniem różnych podejść metodycznych (Wisła, 

2018, 2017b, 2015a, 2015b; Wisła, Sierotowicz 2016; Okoń-Horodyńska, Wisła, 

Sierotowicz, 2011), wykorzystanie informacji patentowej do opisywania tychże 

wzorców (Wisła, 2018, 2017a, 2017b, 2015a, 2015b, 2014; Wisła, Sierotowicz 

2016; Okoń-Horodyńska, Wisła, Sierotowicz, 2011), nowe podejście do 
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selekcjonowania i pozycjonowania inteligentnych specjalizacji i w konsekwencji 

wyznaczania kierunków rozwoju technologicznego w ujęciu krajowym i regionalnym 

(Wisła 2018, 2015b, 2014; Wisła, Sierotowicz 2016). Po drugie, zrealizowany 

przeze mnie program badawczy wytworzył wiązkę nowej wiedzy poszerzającej 

dorobek w zakresie ekonomii innowacji. 

Specyfika dostrzeżonego i podjętego przeze mnie problemu badawczego, 

propozycja metodyczna jego opisu, kontekst i charakter wykorzystanej bazy 

teoretycznej -  która jest kanwą prowadzonego rozumowania - sytuują 

prezentowany przeze mnie cykl publikacyjny w dyscyplinie naukowej ekonomia. 

Omawiana w niniejszym autoreferacie problematyka wpisuje się w rozległy 

program badawczy poświęcony: akumulacji wiedzy naukowo-technicznej, zmianom 

technicznym oraz potencjałowi innowacyjnemu. Dorobek teoretyczny i empiryczny 

m.in.: J. Schumpetera, Z. Grilichesa, K. Pavitta jest kanwą prowadzonej 

argumentacji. Cykl publikacji powiązanych tematycznie wchodzących w skład 

omawianego osiągnięcia naukowego podejmującego problematykę wzorców 

akumulacji technologicznej poszerza dorobek ekonomii w trzech wymiarach. 

W warstwie metodologicznej nauk ekonomicznych, moje badania wpisują się 

w paradygmat odkrywania wiedzy, w którym sekwencja: formułowanie hipotezy → 

projektowanie badania → realizacja → analiza wyników → ewaluacja hipotezy – jest 

zastępowana nowym modelem: formułowanie hipotezy → poszukiwanie danych do 

jej przetestowania → analiza wyników → ewaluacja hipotezy (Wisła 2018, 2017b, 

2015a; Wisła, Filipowicz, Tokarski 2018). Pomysł na sformułowanie problemu 

naukowego zrodził się z potrzeby możliwie pełnego wykorzystania wiedzy ukrytej 

w statystyce patentowej do zbadania właściwości wzorców akumulacji 

technologicznej (również poziomu kreatywności technologicznej), nie tylko 

gospodarki jako całości, ale również poszczególnych jej składowych (Wisła 2017a). 

Uzyskane w ten sposób wyniki stanowią nowe źródło wiedzy o strukturze 

krajowych i regionalnych zasobach oraz o uwarunkowaniach ich wytwarzania; 

szczególnie dotyczy to Polski (Wisła 2015a, 2015b; Wisła, Sierotowicz 2018). 

Rozpatrywana klasa zasobów nie jest wąska. Ogniskuje ogół kompetencji, 

umiejętności i skuteczności w zakresie działalności B+R, w obrębie poszczególnych 
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gałęzi gospodarki kraju i regionu.     

 W warstwie teoretycznej i empirycznej, podzielam pogląd Cortrighta 

(2001)14, iż strategie rozwojowe powinny bazować przede wszystkim na już 

istniejących przewagach komparatywnych. Biorę pod uwagę ustalenia Grossmana, 

Helpmana (1991)15 oraz Hausmana, Hwanga, Rodrika (2007)16 o negatywnym 

wpływie błędnej specjalizacji na wzrost i rozwój gospodarczy, ale również wyniki 

obserwacji Bella, Pavitta (1993)17 o wieloletnich cyklach w zakresie możliwości 

kształtowania nowych kompetencji techniczno-technologicznych i ich akumulacji 

regionalnej. W kontekście tego dorobku ekonomii projektuję deskryptywne 

podejście analizy krajowych i regionalnych wzorców akumulacji technologicznej 

(potencjałów naukowo-przemysłowych) o walorach aplikacyjnych.   

Problematyka statystyki patentowej i jej wykorzystanie w badaniach 

ekonomicznych jest zagadnieniem podejmowanym w nauce światowej. Stanowi 

istotne, wciąż niedostatecznie wykorzystane źródło informacji o aktualnym 

poziomie rozwoju gospodarek. Główną przyczyną takiego stanu jest niedoskonałość 

metod wykorzystania statystyk patentowych. Obecny stan prac badawczych, 

szczególnie metodologicznych nad oceną przydatności i możliwości wykorzystania 

opisów i statystyki patentowej, można określić: w Polsce jako fazę startu, a na 

świecie – daleko więcej niż początkową. Moje opublikowane podejścia metodyczne i 

wyniki badań stanowią kompleksowe omówienie możliwości i ograniczeń 

wykorzystania statystyki patentów jako źródła wskaźników ekonomicznych, wraz z 

ich weryfikacją empiryczną (Wisła 2017a).  

Ekonomia innowacji jest obszarem ciągle otwartym. Obejmuje badania: 

przyczyn powstawania innowacji, mechanizmów je napędzających oraz czynniki je 

hamujące. Istnieje już rozwinięty system pomiaru rezultatów procesów 

innowacyjnych. Jednak kwestia wykorzystania danych, jakie dzięki niemu 

uzyskujemy, jest ciągle dużym wyzwaniem (Kotowicz-Jawor, 2016)18. W 

zrealizowanych przeze mnie badaniach nad wzorcami akumulacji technologicznej 

                                                 
14 Cortright J. (2001), New Growth Theory, Technology and Learning. A Practitioners Guide, Review of Economic Development Literature an Practice, No. 4. 

15 Grossman G.M, Helpman E. (1991), Innovation and Growth in the Global Economy, MIT Press, Cambridge. 

16 Hausman R., Hwang J., Rodrik D. (2007), What you exports matters, Journal of Economic Growth, Vol. 12. 

17 Bell M., Pavitt K. (1993), Technological Accumulation and Industrial Growth: Contrasts Between Developed and Developing Countries, „Industrial and Corporate Change”, Vol. 2. 

18 Innowacyjność polskiej gospodarki w przejściowej fazie rozwoju (2016), J. Kotowicz-Jawor (red.), Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa. 
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podjąłem się tego wyzwania, a uzyskane wyniki są kolejnym krokiem do stworzenia 

spójnej bazy teoretycznej ekonomii innowacji.   

 

4. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

 

4.1. Aktualny obszar zainteresowań naukowo-badawczych: Ekonomia własności 

intelektualnej  

 

 W pracy doktorskiej pt. Znaczenie instrumentów pochodnych w polskim 

systemie bankowym w warunkach globalizacji (2004) podjąłem problem innowacji 

finansowych i ich znaczenia w procesie kształtowania ładu finansowego w skali 

makro i mikroekonomicznej. Do roku akademickiego 2007/2008 r. pracowałem nad 

zagadnieniami instytucjonalnymi w obszarze rynku kapitałowego i terminowego. 

Główne tematy badawcze z tego okresu to: rozwój alternatywnych systemów 

obrotu instrumentami finansowymi (rynki kapitałowe typu: multilateral trading 

facility) w kontekście liberalizacji przepływu kapitału; znaczenie instytucji sfery 

regulacyjnej dla budowania przewagi konkurencyjnej operatorów rynków 

giełdowych oraz rynek oferty publicznej. Wątek ten zamyka się: pięcioma 

autorskimi tekstami naukowymi o charakterze rozdziałów w monografiach; autorską 

monografią: R. Wisła (2008) pt. Rynek finansowych instrumentów pochodnych w 

Polsce w latach 1991 – 2006, która ukazała się nakładem Wydawnictwa  

Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz czteroma autorskimi tekstami o charakterze 

artykułów w czasopismach naukowych. 

 Badania nowego mechanizmu alternatywnej konwersji oszczędności w 

inwestycje (multilateral trading facility – nowego rozwiązania systemowego) 

zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu (w 

okresie 2005-2008) oraz niedostatki i słabości metodyk wyceny zasobów 

niematerialnych przedsiębiorstw, stanowiły pierwszy punkt zwrotny w kierunku 

nowego pola badawczego. Drugim punktem zwrotnym, o zdecydowanie większym 

ciężarze gatunkowym, przesądzającym o wyborze obecnego nurtu badawczego był 

udział w cyklu warsztatów i seminariów naukowych z zakresu ekonomicznych 

aspektów własności intelektualnej w połączeniu z rynkiem kapitałowym 

zorganizowanych przez Uniwersytet Stanforda i Uniwersytet Kalifornijski (maj, 
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2008 r., Palo Alto, Berkeley) oraz Europejski Urząd Patentowy, Center for 

Academic Spin-offs Tyrol, Business Innovation Center Bratislava (wrzesień, 2008 

r., Innsbruck). Dzięki uzyskanej wiedzy i kompetencjom stałem się członkiem 

zespołu opracowującego podręcznik pt. Zarządzanie własnością intelektualną w 

przedsiębiorstwie – regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych 

powstałych w przedsiębiorstwie (du Vall, Kasprzycki, Matczewski, Okoń-

Horodyńska, Wisła 2008). A następnie głównym wykonawcą oraz z-cą kierownika 

projektu pn. Wypracowanie standardów zarządzania prawami własności 

intelektualnej w ramach Programu MNiSzW „Kreator Innowacyjności - wsparcie 

innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”. Bezpośrednim rezultatem projektu 

było uruchomienie w 2011 roku unikatowej specjalności pn. Zarządzanie własnością 

intelektualną w ramach kierunku zarządzanie na Wydziale Zarządzania i 

Komunikacji Społecznej UJ. W 2009 r., na zamówienie publiczne Ministra 

Gospodarki, jako kierownik interdyscyplinarnego zespołu, wykonałem badanie na 

temat rozwoju sektora prywatnego i publicznego w zakresie koordynacji działań na 

rzecz poprawy wykorzystania własności intelektualnej wśród małych i średnich 

przedsiębiorstw w Polsce. Najważniejszym rezultatem tego projektu stała się 

książka pt: Rozwój współpracy sektorów publicznego i prywatnego z 

wykorzystaniem praw własności intelektualnej (2009) pod moją redakcją.  

 W 2009 roku współorganizowałem dwie tematyczne konferencje: (1) V 

Konferencja Naukowa z cyklu „Wiedza i innowacje” pt. Ochrona wiedzy i innowacji 

(organizatorzy: Katedra Ekonomii i Innowacji UJ, Instytut Wiedzy i Innowacji, IP 

Management Polska, 19-20 stycznia 2009, Kraków) – jako podsumowanie prac 

projektowych oraz (2) Międzynarodową konferencję pt. Challenges and 

opportunities in technology transfer w Krakowie w dniach 28-30 października 2009 

r. (organizatorzy: Association of European Science & Technology Transfer 

Professional, IP Management Poland, Katedra Ekonomii i Innowacji UJ). 

Najważniejszym rezultatem tych wydarzeń stała się książka Kapitał intelektualny i 

jego ochrona (2009) pod redakcją E. Okoń-Horodyńskiej i moją. 

 Praca badawcza w okresie 2008-2009 była powiązana z częstymi 

wystąpieniami seminaryjnym, podczas których referowałem pierwsze wyniki badań 
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z omawianego obszaru badawczego. Na cykl wykładów seminaryjnych złożyły się: 

R. Wisła, Czy rynek kapitałowy jest efektywnym miejscem wyceny innowacyjnych 

przedsiębiorstw? (Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ, październik 2008); R. 

Wisła, Wpływ zasobów niematerialnych na wartość rynkową przedsiębiorstwa, 

Politechnika Wrocławska (17 czerwca 2009), Uniwersytet im. A. Mickiewicza w 

Poznaniu (18 czerwca 2009), Politechnika Rzeszowska (24 czerwca 2009) oraz 

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii (26 czerwca 2009). 

 Wyniki pracy badawczej z okresu 2008-2009 stały się punktem wyjścia do 

badań nad technologicznymi zasobami gospodarek krajowych i regionalnych oraz 

sposobami wyłaniania krajowych i regionalnych specjalizacji technologicznych.  

 Ramowa umowa o współpracę z kwietnia 2009 r. między Wydziałem 

Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (z inicjatywy Katedry Ekonomii i 

Innowacji UJ) a Fundacją „Progress and Business” z Krakowa, doprowadziła do 

podjęcia działań merytorycznych i  organizacyjnych, których efektem stał się 3-

letni (2010-2013) projekt badawczy pn. Scenariusze i trendy wybranych 

technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025. W trakcie realizacji tego 

projektu udało mi się wypracować i zastosować podejście do opisu zjawisk i 

procesów ekonomicznych z zastosowaniem metadanych informacji patentowej. Za 

ważne osiągnięcia z tego okresu uważam: (1) opracowanie i zastosowanie przeze 

mnie w badaniach dwóch tablic łącznikowych opisujących relacje dwuczłonowe, 

określone w skrócie jako: IPC19→NACE20 oraz IPC→Tech21 (zob. m.in. Pomiar 

aktywności patentowej gałęzi gospodarki z wykorzystaniem tablic 

konkordancyjnych (2012), opracowanie, które ukazało się nakładem Polskiego 

Towarzystwa Ekonomicznego); (2) identyfikację głównych trendów rozwojowych 

materialnych komponentów technologii społeczeństwa informacyjnego (zob. m.in. 

Leading trends of the information society technology development, 2013, artykuł, 

który ukazał się w “Transformation in Business & Economics” Vol. 12).    

Połączenie mojego dorobku badawczego w zakresie wiedzy (naukowej, 

technicznej, technologicznej), informacji, własności intelektualnej, technologii 

                                                 
19 International Patent Classification. 

20 Statistical Classification of Economic Activities in the European Community, Rev. 2 (2008), NACE Rev. 2. 

21 IPC and Technology Concordance Table. 
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społeczeństwa informacyjnego zostało zogniskowane w kolejnym dużym projekcie 

badawczym pt. Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy 

hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i 

otwartego społeczeństwa wiedzy, realizowanym w ramach Strategicznego 

Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych pn. „Interdyscyplinarny system 

interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej”, NCBiR 2010-2014, w 

którym pełniłem funkcję koordynatora merytorycznego oraz z-cy kierownika 

Części Zadania Badawczego w UJ. Projekt ten był jednym z kluczowych projektów 

infrastrukturalnych dla usieciowienia rozproszonych zasobów wiedzy w Polsce. Był 

zapleczem badawczym i testowym dla Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie 

Wyższym. Mój udział w tym przedsięwzięciu polegał na analizie i ocenie 

ekonomicznych skutków tworzenia i utrzymania zintegrowanej infrastruktury 

informatycznej i instytucjonalnej dla nauki i edukacji w Polsce. Wyniki tych badań 

wraz rekomendacjami zostały przygotowane i opublikowane przeze mnie we 

współautorstwie z E. Okoń-Horodyńską i T. Sierotowiczem w 2013. Pierwsze 

wyniki badań ukazały się nakładem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, drugie 

nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prócz tych dwóch 

podsumowujących opracowań, w ramach 4-letniej realizacji projektu zredagowałem 

9 merytorycznych raportów okresowych o łącznej objętości 450 stron (zob. 

załącznik nr 3 „Wykaz dorobku naukowego”, pkt II i III, s. 13-14), które znajdują 

się w archiwum projektu - Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania 

Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. 

Moja praca naukowa w okresie 2008-2013 doprowadza do wykształcenia się 

autorskiego programu badań pod nazwą: wzorce akumulacji technologicznej, 

którego rezultaty zostały opisane w pkt 3 niniejszego autoreferatu. 

Potwierdzeniem moich kompetencji w zakresie ekonomii innowacji i 

ekonomicznych aspektów własności intelektualnej był wybór mojej osoby do 

projektu badawczego pn. „Intellectual Property and Socio-Economic Development: 

Intellectual Property in the Health Sector Innovation System in Poland”, którego 

liderem była Światowa Organizacja Własności Intelektualnej. Tekst pt. Innovation in 

the pharmaceutical and medical technologies industries of Poland, który ukazała się 
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w “WIPO Economic Research Working Paper”, No. 45, September 2018 jest jednym 

z rezultatów tego projektu.    

  

4.2. Prace koncepcyjne, metodologiczne, teoretyczne – obszary towarzyszące 

 

Trudnym do przeceniania pod względem naukowym, badawczym i 

organizatorskim, pierwszym doświadczeniem pracy naukowo-badawczej (2003-

2005) był udział w projekcie badawczym pn. The Provision of Basic Services in 

Liberalised Markets (BASIC), w ramach VI Programu Ramowego Unii Europejskiej. 

Rezultatem mojego udziału było sześć autorskich opracowań eksperckich, które 

zostały wykorzystane w kolejnych raportach dla Komisji Europejskiej The 

Provision of Basic Services in Liberalised Markets (BASIC), Report 1, oraz 3-6. 

Przedmiotem zrealizowanych badań był proces liberalizacji sektorów sieciowych 

oraz ocena efektywności usług podstawowych oferowanych przez podmioty tych 

sektorów w krajach członkowskich UE. 

Obok głównego nurtu badawczego (opisanego w pkt 3 i 4.1 niniejszego 

autoreferatu), w okresie 2010-2018 pojawił się nurt dodatkowy: przestrzenne 

zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego. Impulsem do podjęcia badań z tego zakresu 

były zaproszenia do dwóch inicjatyw badawczych. Pierwsza, to projekt badawczy 

pt. Konkurencyjność regionalna i lokalna rynków pracy w Polsce. Zróżnicowanie, 

skutki i wnioski dla polityki gospodarczej (lider projektu: Uniwersytet Łódzki). 

Druga, to Norwegian EEA and Polish Government Grant pn. Civilization 

Competences and Sustainable Development of Polish Regions (lider projektu: 

Uniwersytet Warszawski).  

Do najważniejszych osiągnięć w ramach tego nurtu badawczego zaliczam 

pracę zbiorową pt. Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy (2016) pod moją 

redakcją, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego 

(433 strony). W warstwie metodologicznej, książka stanowi zaproszenie do dyskusji 

o metodach i technikach poznawania zjawisk, procesów i mechanizmów 

ekonomiczno-politycznych analizowanych z perspektywy makropodejścia. W 

warstwie poznawczej, to diagnoza, ale również częściowa odpowiedź na zadawane 

współcześnie pytania o kondycję Europy i jej szanse w globalnej gospodarce.  
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We wcześniejszych tekstach rozważam (we współautorstwie) przyczyny 

polaryzacji rozwoju ekonomicznego jako wynik zróżnicowanej produktywności 

czynników produkcji oraz kierunków i dynamiki przepływów inwestycyjnych 

(Produktywność kapitału a inwestycje zagraniczne w dwubiegunowym modelu 

wzrostu gospodarczego – Analiza konwergencji, tekst, który ukazała się w 2015 

roku w „Przeglądzie Statystycznym”, czy też tekst pt. Wzrost PKB a zatrudnienie i 

bezrobocie w krajach UE, „Wiadomości Statystyczne” z 2014 roku). 

Zdobyte doświadczenie badawcze, wiedza oraz wypracowane kompetencje 

warsztatu naukowego w okresie 2004-2013 doprowadziły mnie (w zespole) do 

podjęcia nowej inicjatywy badawczej, której finałem stał się 3-letni projekt 

badawczy pt. „„Innovative Gender” as a New Source of Progress” (2013-2016, 

pierwsze  miejsce na liście rankingowej). W projekcie pełniłem funkcję 

koordynatora projektu i głównego wykonawcy. Głównym założeniem 

zrealizowanego projektu badawczego było to, że fenomen zróżnicowania płci nie 

jest wystarczająco wykorzystywany w kontekście rozwoju innowacji. Identyfikacja i 

analiza obszarów wspólnych i różnice między rolami, postawami, oczekiwaniami 

kobiet i mężczyzn w procesie rozwoju innowacji to główne cele zrealizowanego 

projektu badawczego. Mój udział merytoryczny polegał m.in. na ustaleniu dorobku 

metodologicznego w zakresie możliwości i ograniczeń kwantyfikacji kategorii 

gender w obszarze aktywności naukowej, technologicznej oraz innowacyjnej. W 

tym zakresie zaproponowałem argumentację i podejście dla uchwycenia kategorii 

gender z wykorzystaniem zbiorów informacji patentowej. W innym, w 

przykładowym z serii opracowań, we współautorstwie podjąłem problematykę 

instytucjonalnych i społecznych  uwarunkowań rozwoju innowacji w 

przedsiębiorstwach. Wyniki tych badań zostały opublikowane w 2016 r. nakładem 

Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głównym celem tych badań było 

odnalezienie stałych mechanizmów wspierania kreatywności i innowacyjności 

pracowniczej w wiodących polskich przedsiębiorstwach innowacyjnych oraz 

inwentaryzacja instrumentów wchodzących w skład tych mechanizmów. W wyniku 

przeprowadzonych badań, ostatecznie nie potwierdziliśmy jakichkolwiek narzędzi 

wspierania innowacyjności, które uwzględniałyby w swojej specyfice różnice w 
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postawach, zachowaniach i pełnionych rolach kobiet i mężczyzn w organizacji. 

Przedsiębiorstwa stosują uniwersalne typy działań pobudzających innowacyjność – 

w takiej samej formie i tak samo dostępne dla pracowników obydwu płci. 

Załączniku nr 3, WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO, pkt II (I) zawiera pełny 

wykaz dorobku publikacyjnego wyżej omówionego projektu (np. pozycje: 16, 20, 

41, 43, 44, 47, 48). 

W 2017 roku zostałem zaproszony do inicjatywy “Project IND4.0 – Industry 

4.0. The Perspective of Technology Assessment”. Konsorcjum w składzie: EA 

European Academy of Technology and Innovation Assessment GmbH (Germany), 

University of Ljubljana,  Silesian University of Technology, Czech Academy of 

Sciences - Centre for Science, Technology, and Society Studies oraz Katedra 

Ekonomii i Innowacji UJ latem 2018 roku złożyło projekt pn. " Industry and Society 

4.0 - Smart technologies as determinants of transformation" w ramach COST 

Action Proposal OC-2018-1-22700.      

   

4.3. Prace eksperckie  

 

Prace, zamawiane przez urzędy administracji publicznej, organizacje 

społeczne oraz przedsiębiorstwa, stanowią w moim dorobku mniejszy ale istotny 

obszar mojej aktywności akademickiej.  

Sporym wyzwaniem było zlecenie: R. Wisła (2010), Wycena technologii 

produkcji dwuskładnikowej poliuretanowej masy klejąco-uszczelniającej (JOD-32) 

chronionej patentem udzielonym przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej o 

numerze Pat. 206101, (wycena na potrzeby projektu finansowanego z regionalnego 

programu operacyjnego).       

 Zrealizowanym, wartościowym dla gospodarki regionu Małopolskiego było 

zamówienie: E. Okoń-Horodyńska, R. Wisła, T. Sierotowicz (2011), Metodyka 

pomiaru poziomu innowacyjności oraz procesów innowacyjnych zachodzących w 

przedsiębiorstwach oraz jednostkach wspierania innowacyjności (z wyłączeniem 

jednostek samorządu terytorialnego); opracowanie wykonano w ramach projektu 

pt. „Model transferu innowacji w Małopolsce” współfinansowanego przez 

Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 
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 W ramach pełnionej funkcji eksperta Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania 

Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2013-2020 oraz 

Programu Wykonawczego dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 

Małopolskiego 2013-2020, powstało opracowanie: R. Wisła, T. Sierotowicz (2012), 

Identyfikacja trendów technologicznych w obszarze ICT z wykorzystaniem 

statystyki patentowej: ekspertyza na zmówienie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego.  

 Głosami w dyskusji nad reformą systemu szkolnictwa wyższego w Polsce 

były: [1] E. Okoń-Horodyńska, J. Bugaj, Z. Godzwon, M. Hulicka, R. Wisła (2010), 

Analiza porównawcza modeli zarządzania finansami w polskich uczelniach na tle 

modeli zagranicznych, opracowanie wykonane na zamówienie Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego, Kraków-Warszawa, oraz [2] Opinia na temat projektu 

reform w ramach pakietu „Partnerstwo dla wiedzy” (2009); opinia dla Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rada Ekspertów Instytutu Wiedzy i Innowacji 

(współautorstwo), Warszawa.   

 

4.4. Konferencje i seminaria naukowe 

 

W latach 2007-2018 uczestniczyłem w 33 krajowych, międzynarodowych i 

zagranicznych konferencjach i seminariach w charakterze prelegenta. Kompletne 

zestawienie wystąpień konferencyjnych znajduje się w Załączniku nr 3, WYKAZ 

DOROBKU NAUKOWEGO, pkt II (I), s. 15-18. Zorganizowałem lub 

współorganizowałem 12 konferencji i seminariów naukowych. 

 

4.5. Współpraca międzynarodowa   

 

Załącznik nr 3, WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO, pkt III (Współpraca 

międzynarodowa), s. 19-21 omawia moją współpracę międzynarodową w różnych 

wymiarach. 

 

Uwagi podsumowujące osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej 

 

Stosownie do obowiązującego zwyczaju oceny dorobku naukowego, przedstawiam 
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dwie grupy wskaźników umożliwiających jego kwantyfikację, tj. wskaźniki 

naukometryczne oraz bibliometryczne. Oto całościowa ocena punktowa od 

uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych.  

 

Zestawienie nr 1 - Sumaryczna ocena punkowa dorobku naukowego w okresie po uzyskaniu 

pierwszego stopnia naukowego   
Nazwa parametru  Liczba punktów    

z uwzględnieniem 

udziału 

procentowego 

Liczba 

punktów 

Publikacja naukowa w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w części A 

wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 

2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowymi 

i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono 

podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154). Publikacja 

naukowa w czasopiśmie naukowym posiadającym współczynnik wpływu 

(Impact Factor) znajdujące się w bazie Web of Sciences - Journal Citation 

Reports (Clarivate Analytics).  
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70
 

Publikacja naukowa w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w części B 

wykazu czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

 

103 

 

180
 

Recenzowana publikacja naukowa w języku innym niż polski, o której mowa 

w § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia(z 12 grudnia 2016), zamieszczona w 

zagranicznym czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie 

czasopism naukowych. 
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45 

Autorstwo monografii naukowej, w której liczba autorów nie przekracza 3 

(25 pkt).  
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100 

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej wieloautorskiej (5 pkt) 

 

87 95 

Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej (5 pkt)  

 

12 20 

Realizowane lub współrealizowane projekty obejmujące badania naukowe 

lub prace rozwojowe, na realizację, których środki finansowe zostały 

przyznane w ramach międzynarodowych lub zagranicznych postępowań 

konkursowych – 2 pkt za każde 100 tys. zł pozyskane przez autora na 

realizację projektów  

 

 

10
*
 

 

 

80
* 

 

Realizowane lub współrealizowane projekty obejmujące badania naukowe 

lub prace rozwojowe, na realizację których środki na badania zostały 

przyznane w ramach krajowych postępowań konkursowych – 1 pkt za każde 

100 tys. zł pozyskane przez autora na realizację projektów  

 

16
*
 

 

100
* 

Ogółem: 352 690 

Podstawą formalną do wyliczenia sumarycznej oceny punktowej są:  

(1) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej 

jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek 

organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), Załącznik nr 5, s. 61-72 

(2) kolejne edycje Komunikatu MNiSW w sprawie wykazu czasopism naukowych.  
* Liczba punktów jest wynikiem podzielenia przyznanej kwoty dofinansowanie przez liczbę osób zaangażowanym w 

merytoryczne i organizacyjne w przygotowanie wniosków i realizacji projektów badawczych. Osoby te to co najmniej główni 

wykonawcy. 

       

W przeliczeniu na skalę punktową, obowiązującą zwyczajowo w Polsce, mój 

dorobek po doktoracie (a precyzyjniej z lat 2007-2018) wyniósł 352 pkt, a we 

współautorstwie 690 pkt.  

Dalej, prezentuję kwantyfikację mojego dorobku naukowego, z 
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wykorzystaniem sumarycznego wskaźnika wpływu, h-indeksu i liczby cytowań, 

potwierdzonych przez Sekcję Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej 

Biblioteki Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.     

Sumaryczny Impact Factor moich publikacji wykazywanych w bazie Web of 

Sciences (Clarivate Analytics) wynosi 2,242.  

Narzędzia Scholarometer (School of Informatics and Computing, Indiana 

University Bloomington) oraz Publish or Perish wyliczają dla mojego dorobku 

naukowego h-index=4, g-index=7, liczba zaindeksowanych publikacji = 68; liczba 

cytowań = 96. 

Baza Scopus wydawnictwa naukowego Elsevier wylicza: h-index=2, liczba 

zaindeksowanych publikacji = 7; liczba cytowań = 14. 
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