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1. Dane podstawowe. 

Imię i nazwisko:  Piotr Jałowiecki 

Miejsce pracy:    

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe oraz odbyte kursy i szkolenia. 
 

2.1. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe. 

2005 stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej uzyskany w Instytucie 

Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi. Rozprawa doktorska „Opracowanie 

i weryfikacja toksykokinetycznego modelu symulacyjnego opartego na parametrach 

fizjologicznych (PB-TK) dla durenu i izodurenu”; 

1996 dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich i inżynierskich na kierunku 

Informatyka na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki 

Łódzkiej. Tytuł zawodowy magistra inżyniera informatyki. Praca magisterska 

„Internetowa książka adresowo-telefoniczna oparta na protokole komunikacyjnym 

X.400”. 

2.2. Kursy i szkolenia. 

2015 szkolenie i uzyskanie certyfikatu „SAS administration and architecture”; 

2015 szkolenie I uzyskanie certyfikatu „SAS foundation and data processing in SAS”; 

2015 szkolenie I uzyskanie certyfikatu „SAS Data Integration Studio” 

2014 szkolenie i uzyskanie międzynarodowego certyfikatu kompetencji „Time series analysis 

with SAS Forecast Server”; 

2012 szkolenie „Pracownicy SGGW wobec studentów niepełnosprawnych” Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa; 

2009 szkolenie i uzyskanie uprawnień egzaminatora Europejskiego Certyfikatu Umiejętności 

Komputerowych ECDL (ang. European Certified Driver License), Polskie Towarzystwo 

Informatyczne, Warszawa; 

2009 szkolenie „Wdrażanie technologii e-learning”, Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie, Warszawa; 

2003 ukończony kurs International Course „Toxicokinetic and Toxicodynamic Modelling in 

Occupational Health”, Gripsholm, Mariefred, Sweden. 

3. Dotychczasowe zatrudnienie. 

2008 – 2018 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Zastosowań 

Informatyki i Matematyki, Katedra Informatyki, stanowisko adiunkta; 

2005 – 2014 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach (później Collegium Mazovia – 

Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach), Wydział Nauk Technicznych, stanowisko 

adiunkta; 



 
 

4 
 

1998 – 2005 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi, stanowisko starszego 

specjalisty inżynieryjno-technicznego; 

1997 – 2008 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ekonomiczno-

Rolniczy, Katedra Ekonometrii i Informatyki, stanowisko asystenta. 

4. Wskazanie osiągnięcia naukowego z art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.). 
 

4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego. 

Z racji wykształcenia uzyskanego na studiach wyższych, jednym z najważniejszych obszarów 

moich badań naukowych były systemy zarządzania informacją. W okresie, w którym przygotowywałem 

rozprawę doktorską interesowałem się przede wszystkim systemami zarządzania danymi 

biomedycznymi, w tym danymi masowymi np. epidemiologicznymi (ang. Big Data in Health Care)  oraz 

analitycznymi wykorzystującymi metody biostatystyki (ang. Biostatistics). Jednocześnie drugim, równie 

ważnym obszarem moich zainteresowań naukowo-badawczych były gospodarcze systemy 

informacyjne (ang. Business Information Systems), wpływ ich wykorzystywania na różne aspekty 

funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz szeroko rozumiane metody zarządzania i analizy 

danych szczególnie ekonomicznych (ang. Data Science). Właśnie w tym drugim obszarze badawczym 

skoncentrowałem swoje prace naukowe kilka lat po obronie rozprawy doktorskiej. Szczególnie 

interesowało mnie wspieranie przez technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT – ang. Information 

and Communication Technologies) różnych obszarów i poziomów zarządzania, przede wszystkim 

zasobami, przepływami materiałowymi, logistyką oraz informacją. Wdrażanie nowoczesnych 

rozwiązań ICT mając na celu głównie poprawę efektywności zarządzania powinno skutkować wzrostem 

produktywności, a w konsekwencji lepszymi wynikami finansowymi uzyskiwanymi przez podmioty 

gospodarcze. Jednak liczne badania empiryczne prowadzone od przełomu lat 80-tych i 90-tych 

ubiegłego stulecia nie przyniosły jednoznacznego potwierdzenia istnienia takiego przełożenia. Dlatego 

też w swoich badaniach zająłem się zjawiskiem paradoksu produktywności Solowa rozumianego jako 

brak bezpośredniego przełożenia pozyskiwania, wdrażania i użytkowania nowoczesnych technologii 

ICT, a zatem i ponoszenia związanych z tym nakładów na sytuację finansową przedsiębiorstw. Z jednej 

strony, współcześnie wszystkie obszary zarządzania, również te o charakterze logistycznym są bardzo 

silnie wspierane przez technologie ICT. Przykładowo obecnie nie mówi się już o komputerowym 

wspomaganiu logistyki (ang. Computer Aided Logistics), ale o logistyce cyfrowej (ang. e-Logistics). 

Można wręcz mówić o bardzo silnej synergii pomiędzy nowoczesnymi technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi oraz zarządzania zasobami i ich przepływami. Tak silne związki pomiędzy 

rozwiązaniami informatycznymi wspierającymi różne obszary zarządzania skłoniły mnie do 
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poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy paradoks produktywności zidentyfikowany w 1987 roku 

przez Roberta Solowa dotyczy również inwestycji w zakresie zarządzania zasobami i logistyką1. 

Sektorem gospodarki, który szczególnie mnie zainteresował i którego w przeważającej mierze 

dotyczyły moje prace badawcze był przemysł przetwórstwa rolno-spożywczego. Przyczyn takiego 

ukierunkowania moich zainteresowań naukowo-badawczych było kilka. Oczywiście bez wątpienia jest 

to jeden z najważniejszych sektorów polskiej gospodarki2. Ponadto charakteryzuje się on dużym 

zróżnicowaniem i rozdrobnieniem z bardzo wyraźnie zaznaczoną przewagą grupy małych i średnich 

przedsiębiorstw zatrudniających nie więcej niż 250 pracowników3. Jest to grupa podmiotów, które z 

racji ograniczonych możliwości finansowych często mają problemy z pozyskiwaniem i wdrażaniem 

nowoczesnych rozwiązań ICT. Jednocześnie ich systemy zarządzania i sieci logistyczne bardzo często 

charakteryzują się na tyle dużym stopniem złożoności, że wykorzystywanie odpowiednio 

zaawansowanych technologii ICT determinuje możliwość efektywnego funkcjonowania 

przedsiębiorstw należących do tego sektora na współczesnym zmiennym rynku o wysokim poziomie 

konkurencyjności. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech sektora spożywczego, nie tylko zresztą 

w Polsce jest właśnie duża złożoność wielopoziomowych i wielowymiarowych sieci logistycznych i 

struktur zarządzania przedsiębiorstwami. Dodatkowo duża część produktów żywnościowych jest 

zaliczana do kategorii towarów świeżych lub posiadających krótki termin przydatności do spożycia. 

Często są one wytwarzane w wyniku łączenia wielu różnorodnych procesów produkcyjnych o różnym 

stopniu długotrwałości i komplikacji, jak również wymagają wykorzystywania wielu zróżnicowanych 

surowców rolnych i półproduktów. Ponieważ odpowiednia jakość produktów spożywczych jest jedną 

z najważniejszych ich charakterystyk w przypadku przedsiębiorstw produkujących żywność najczęściej 

determinuje ona możliwość odnoszenia sukcesów na rynku, a w konsekwencji decyduje o ich sytuacji 

finansowej, czy pozycji rynkowej. Ocena jakości produktów żywnościowych jest ściśle powiązana z 

możliwością zapewnienia monitoringu drogi surowców, półproduktów i produktów zgodnie z zasadą 

„od pola do talerza” (ang. Traceability). Jest to czynnik, który niejako automatycznie wpływa na 

zwiększenie stopnia złożoności struktury systemów zarządzania zasobami i ich przepływami w 

przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego, jak również jej zróżnicowania z uwzględnieniem 

specyfiki branżowej i wielkości zatrudnienia. 

                                                             
1 Patrz: Solow (1987): “We see computers everywhere, except in the statistics on productivity growth”. 
2 Przykładowo, według danych publikowanych przez GUS, przemysł spożywczy w 2013 roku wytworzył 17,1% 
produkcji sprzedanej; 6,0% PKB, zatrudniał 4,3% wszystkich pracujących i 15,6% pracowników zatrudnionych w 
przetwórstwie przemysłowym. Polska zajmowała 6 miejsce w Europie jako eksporter żywności charakteryzującej 
się wysoką jakością i bardzo dobrą opinią wśród odbiorców zagranicznych.   
3 Według danych znajdujących się w bazie REGON sektor spożywczy składał się z 98,9% przedsiębiorstw, w 
których zatrudnienie nie przekraczało 250 pracowników oraz 69,7% mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 9 
osób włącznie należących do 11 rożnych branż. 
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Rozpoczynając badania, wyodrębniłem pięć obszarów zarządzania zasobami przedsiębiorstw i 

ich przepływami, w których prowadziłem prace badawcze. Były to: (1) zarządzanie zaopatrzeniem, czyli 

przepływami surowców, ich zakupami, dostawami, kontrolą jakości oraz stanu zapasów; (2) działalność 

operacyjna i gospodarka magazynowa rozumiana jako zarządzanie procesami klasyfikacji, 

przechowywania surowców, kompletacji, produkcji i przechowywania produktów gotowych; (3) 

zarządzanie dystrybucją i organizacja transportu, czyli kompletacja zestawów transportowych, 

realizacja dostaw, optymalizacja tras transportowych, śledzenie przesyłek i realizacji zamówień; (4) 

zarządzanie opakowaniami i logistyka zwrotna wraz z serwisem posprzedażowym obejmującym 

politykę obsługi zwrotów i odbioru produktów przeterminowanych; (5) organizacja działań 

logistycznych rozumiana zarówno jako zarządzanie informacją logistyczną, jak i obejmująca takie 

elementy działań przedsiębiorstwa jak polityka cenowa, wsparcie sprzedaży, marketing, polityka 

asortymentowa i produktowa. Piąty z wymienionych obszarów zarządzania, w którym prowadziłem 

badania stanowi element kluczowy dla funkcjonowania przedsiębiorstw, integrując wszystkie cztery 

pozostałe obszary. Zdecydowałem się na prowadzenie badań z uwzględnieniem podziału branżowego 

badanych przedsiębiorstw spożywczych oraz według grup wielkości zatrudnienia4. 

Złożoność systemów zarządzania zasobami i ich przepływami oraz wielowymiarowych sieci 

logistycznych jest obecnie postrzegana jako jeden z najważniejszych problemów na jaki podmioty 

gospodarcze natrafiają w swojej działalności biznesowej. Jest ona konsekwencją przede wszystkim 

wysokiej zmienności i konkurencyjności współczesnej gospodarki. Wzrost jej stopnia powoduje z jednej 

strony zwiększenie różnorodności, a z drugiej dynamiki działań przedsiębiorstw na rynku. Jednocześnie 

bardzo silnie wpływa ona na obszary dystrybucji zasobów, monitorowania i sterowania przepływami 

materiałowymi, na strukturę procesów wewnętrznych i kooperacyjnych, a także bardzo często na 

strukturę organizacyjną podmiotów gospodarczych. Z uwagi na globalny i otwarty charakter, liczne 

powiązania kooperacyjne, jak również wzajemne przenikanie się wielu pozornie odległych od siebie 

sektorów i branż, we współczesnej gospodarce jednowymiarowe łańcuchy logistyczne zostały 

zastąpione wielowymiarowymi sieciami logistycznymi. Ich złożoność stanowi jeden z głównych 

czynników generujących koszty ponoszone przez podmioty gospodarcze. Zatem zapewnienie 

odpowiednio efektywnych rozwiązań w zakresie zarządzania tymi obszarami stanowi już nie tylko 

środek do osiągania sukcesów biznesowych, realizacji celów, czy strategii przez przedsiębiorstwa, ale 

w ogóle warunkuje możliwość ich funkcjonowania na rynku.  

                                                             
4 Patrz: Wicki, L., Jałowiecki, P. (2010): „Zróżnicowanie poziomu organizacji logistyki w wybranych branżach 
agrobiznesu”, Logistyka, 3: 1-21. 
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Rys. 1 Schemat ideowy prowadzonych przeze mnie badań w zakresie tematycznym paradoksu 
produktywności Solowa w polskim przemyśle spożywczym. Źródło: Opracowanie własne. 

Publikacje w obszarze 

tematycznym. 

28 prac naukowych. 
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Schemat ideowy przeprowadzonych przeze mnie badań, jaki przyjąłem przed ich rozpoczęciem 

przedstawiłem na Rysunku 1. Jednocześnie zamieściłem na nim dziedziny nauk, w których prowadziłem 

studia teoretyczne, stosowałem nowo poznawaną metodykę lub prowadziłem badania empiryczne. 

Przykładowo metodykę w zakresie metod statystycznych wykorzystywałem, doskonaliłem, jak również 

rozwijałem merytorycznie głównie w zakresie biologii medycznej i nauk ekonomicznych. Wstępne 

wyniki uzyskiwane podczas prowadzenia badań publikowałem kolejno w 28 pracach naukowych, 

natomiast końcowym wynikiem zawierającym kompletne wyniki moich prac badawczych w tym 

zakresie była monografia stanowiąca jednocześnie moją rozprawę habilitacyjną. 

Czynniki determinujące wzrost złożoności systemów zarządzania zasobami można podzielić na 

zewnętrzne o charakterze społecznym i rynkowym oraz wewnętrzne dla przedsiębiorstw (dostawcy, 

odbiorcy, asortyment, procesy, organizacja). Czynniki te są ze sobą wzajemnie skorelowane, a łączna 

złożoność struktur zarządzania logistyką jest wynikiem multiplikacji złożoności funkcjonalnej, 

produktowej i sieciowej przedsiębiorstwa. Z tego względu jej wzrost ma najczęściej charakter 

wykładniczy5. Dlatego też początkowo w swoich badaniach skoncentrowałem się na określeniu 

czynników, które w największym stopniu determinują złożoność systemów zarządzania zasobami, ich 

przepływami i logistyką, a także ocenie ich zróżnicowania w poszczególnych badanych grupach 

przedsiębiorstw. Wśród najważniejszych czynników wpływających na wzrost złożoności sieci 

logistycznych, zidentyfikowałem przede wszystkim: liczbę i zróżnicowanie dostawców surowców 

rolnych i odbiorców gotowych produktów żywnościowych, liczbę oferowanych przez przedsiębiorstwo 

pozycji asortymentowych oraz rozległość rynków zaopatrzenia i zbytu6, 7. 

Pierwsze wyniki uzyskane podczas tej części badań przedstawiłem w pracy „Zróżnicowanie 

polskich przedsiębiorstw spożywczych pod względem złożoności i poziomu zaawansowania 

logistyki” opublikowanej w czasopiśmie Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 

                                                             
5 Patrz: Giessmann (2000), Krenn i Zsifkovits (2007),  Baller (2008), Schoeller (2009), Krumm i Rennekamp (2013). 
6 Wyodrębniłem pięć głównych kategorii dostawców: rolnicy indywidualni, przedsiębiorstwa rolnicze, grupy 
producenckie, firmy skupujące oraz przetwórnie. Analogicznie wyodrębniłem sześć najważniejszych grup 
odbiorców: sieci handlowe, hurtownie, sklepy detaliczne, przetwórnie, odbiorcy instytucjonalni oraz hotele i 
restauracje. Patrz: Jałowiecki, P., Jałowiecka, E. (2013): Struktura i koszty logistyki w wybranych branżach 
sektora rolno-spożywczego. W: A., Lichota, K., Majewska (red.): Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej. 
Wydawnictwo AGH, Kraków: 155-166 oraz Jałowiecki, P. (2018): Paradoks produktywności Solowa w polskim 
przemyśle spożywczym. Wydawnictwo SGGW w Warszawie, Warszawa: Rozdział 5.1: 182-185. 

7 Do oceny rozległości rynków zaopatrzenia i zbytu zaproponowałem dwa wskaźniki gradacyjne, podczas budowy 
których przyjąłem następującą skalę wartości: 1 – rynki lokalne obejmujące do kilku powiatów, 2 – regionalne 
obejmujące do kilku województw, 3 – ogólnokrajowe, 4 – obejmujące Polskę i państwa sąsiadujące, 5 – 
obejmujące państwa Unii Europejskiej oraz 6 – ogólnoświatowe. Patrz: Jałowiecki, P. (2016): Zróżnicowanie 
polskich przedsiębiorstw spożywczych pod względem złożoności i poziomu zaawansowania logistyki. Roczniki 
Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 103 (1): 62-73 oraz Jałowiecki, P. (2018): Paradoks 
produktywności Solowa w polskim przemyśle spożywczym. Wydawnictwo SGGW w Warszawie, Warszawa: 
Rozdział 5.1 i 5.2: 182-187. 
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Wiejskich w 2016 roku (numer 103 (1), str. 62-73). Kompleksową prezentację, omówienie wraz 

interpretacją kompletnych wyników uzyskanych w trakcie prowadzenia tej części badań zawarłem w 

swojej monografii tematu „Paradoks produktywności Solowa w polskim przemyśle spożywczym” 

wydanej przez Wydawnictwo SGGW w Warszawie w 2018 roku, w rozdziałach 5.1 i 5.2 (str. 182-187). 

Zarówno liczba dostawców surowców rolnych, odbiorców produktów żywnościowych, jak i odrębnych 

pozycji asortymentowych zdecydowanie wzrastała wraz ze wzrostem wielkości zatrudnienia w 

badanych przedsiębiorstwach spożywczych. Biorąc pod uwagę podział branżowy, najwyższe wartości 

tych zmiennych stwierdziłem w branżach, które musiały w największym stopniu dostosować się do 

wymogów jakościowych narzucanych przez unijne regulacje prawne8. Również w przypadku rozległości 

rynków zaopatrzenia i zbytu, ich zasięg zwiększał się w miarę wzrostu wielkości zatrudnienia badanych 

przedsiębiorstw, a obydwa rodzaje rynków maja charakter regionalny, co oznacza, że większość 

przedsiębiorstw pozyskuje surowce rolne i produkuje żywność na rynki ograniczające się do kilku 

powiatów lub województw. W rezultacie wzrostu wartości wymienionych charakterystyk, stwierdziłem 

prawidłowość zgodnie z którą w większych przedsiębiorstwach częściej występowały odrębne działy, 

komórki lub przynajmniej osoby zajmujące się wyłącznie logistyką oraz jej poszczególnymi obszarami. 

Jest to niewątpliwie logiczna konsekwencja prowadzenia działalności rynkowej na większą skalę 

wskutek kooperacji z większą liczbą dostawców i odbiorców. Niewielki udział przedsiębiorstw 

deklarujących posiadanie odrębnego działu logistyki (19%) wynika zatem najprawdopodobniej ze 

wspomnianego dużego rozdrobnienia sektora spożywczego, zdecydowanej przewagi w nim 

przedsiębiorstw małej i średniej wielkości, jak również stosunkowo niewielkiej rozległości ich rynków 

zaopatrzenia i zbytu9. W konsekwencji wśród badanych przedsiębiorstw posiadających wyodrębnione 

                                                             
8 W prowadzonych badaniach przeciętną liczbę dostawców do jednego przedsiębiorstwa oszacowałem na 98 
podmiotów, liczbę odbiorców na 137, a liczbę pozycji asortymentowych na 102. Charakterystyki te bardzo się 
różnią w zależności od branży i wielkości przedsiębiorstw. Przykładowo przeciętna liczba dostawców do piekarń 
wynosiła 8, a do mleczarń 441 podmiotów. Przeciętną liczbę odbiorców przedsiębiorstw olejowo-tłuszczowych 
oszacowałem na 11, mleczarń na 1375, a przedsiębiorstw dużych (o zatrudnieniu 250 i więcej pracowników) na 
1397 podmiotów. Przeciętna liczba pozycji asortymentowych przedsiębiorstw olejowo-tłuszczowych wynosiła 5, 
przedsiębiorstw produkujących inne artykuły spożywcze 213, a przedsiębiorstw z najwyższej grupy zatrudnienia 
222 produktów. Patrz: Jałowiecki, P. (2016): Zróżnicowanie polskich przedsiębiorstw spożywczych pod 
względem złożoności i poziomu zaawansowania logistyki. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, 103 (1): 62-73 oraz Jałowiecki, P. (2018): Paradoks produktywności Solowa w polskim 
przemyśle spożywczym. Wydawnictwo SGGW w Warszawie, Warszawa: Rozdział 5.1 i 5.2: 182-187. 

9 Wśród istniejących działów dedykowanych do poszczególnych obszarów działań logistycznych najczęściej 
występował dział zajmujący się transportem (29%) i gospodarką magazynową (27%), najrzadziej opakowaniami i 
logistyką zwrotną (9%) oraz zarządzaniem informacją logistyczną (10%). Odrębne działy zajmujące się 
sterowaniem zapasami występowały w 17% procentach badanych przedsiębiorstw spożywczych. Widać zatem, 
że nierzadka była sytuacja, w której w konkretnym przedsiębiorstwie nie występował dział zajmujący się całą 
logistyką, ale wyłącznie transportem lub gospodarką magazynową. Patrz: Jałowiecki, P. (2016): Zróżnicowanie 
polskich przedsiębiorstw spożywczych pod względem złożoności i poziomu zaawansowania logistyki. Roczniki 
Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 103 (1): 62-73 oraz Jałowiecki, P. (2018): Paradoks 
produktywności Solowa w polskim przemyśle spożywczym. Wydawnictwo SGGW w Warszawie, Warszawa: 
Rozdział 5.2: 186-187. 



 
 

10 
 

działy, komórki lub osoby zajmujące się wyłącznie logistyką wartości badanych przeze mnie 

charakterystyk najsilniej determinujących złożoność sieci logistycznych były zdecydowanie wyższe niż 

w przedsiębiorstwach takich działów nie posiadających10. We wszystkich badanych grupach 

przedsiębiorstw stwierdziłem częstsze prowadzenie odrębnych rachunków kosztów związanych z 

logistyką, niż posiadanie wyodrębnionych działów lub komórek logistycznych. Jedynym wyjątkiem była 

grupa przedsiębiorstw największych. Zdecydowanie najczęściej prowadzono odrębny rachunek 

kosztów gospodarki magazynowej (41% podmiotów), następnie w zakresie zarządzania transportem 

(29% podmiotów) zdecydowanie najrzadziej natomiast odrębny rachunek kosztów zarządzania 

informacją (4% podmiotów). Szczególnie ta ostatnia liczba jest niezwykle ważna w kontekście dalszych 

badań nad występowaniem paradoksu produktywności Solow’a. Skoro zaledwie 4% przedsiębiorstw 

spożywczych prowadziło odrębną ewidencję kosztów związanych z technologiami przetwarzania i 

zarządzania informacją, to powstaje pytanie na ile realnie pozostałe 96% podmiotów było zdolnych do 

określenia poziomu tych kosztów. 

W literaturze tematu opisano wiele wskaźników służących do oceny różnych aspektów 

działalności logistycznej i zarządzania zasobami, niektóre z nich dotyczą również rynków 

spożywczych11. Brakowało natomiast wskaźników, które mogłyby zostać wykorzystane do oceny 

stopnia złożoności struktury logistyki w przedsiębiorstwie i poziomu zaawansowania rozwiązań 

sosowanych do zarządzania nią. Szczególnego znaczenia nabiera to właśnie w sektorze spożywczym, 

w którym przedsiębiorstwa wytwórcze funkcjonują w ramach wielowarstwowych, 

wielowymiarowych, najczęściej rozległych sieci logistycznych. W przypadku poziomu zaawansowania 

rozwiązań ICT wykorzystywanych w gospodarce, w znanej literaturze tematu zaproponowano nieliczne 

wskaźniki, niemniej albo dotyczą one wyłącznie charakterystyk ilościowych (np. liczba użytkowanych 

komputerów, udział pracowników z dostępem do Internetu, poziom wydatków związanych z 

użytkowaniem ICT) lub agregują zestaw charakterystyk opisujących gotowość do wdrożenia 

technologii informacyjno-komunikacyjnych12. Brakuje natomiast wskaźników, które mogą być 

                                                             

10 Wśród badanych przedsiębiorstw posiadających wyodrębnione działy, komórki lub osoby zajmujące się 
wyłącznie logistyką, przeciętna liczba dostawców wynosiła 206 podmiotów, przeciętna liczba odbiorców 347, 
przeciętna liczba odrębnych pozycji asortymentowych 165, a przeciętne wartości wskaźników rozległości rynków 
zaopatrzenia 3,4 (poziom ogólnokrajowy) i zbytu 3,8 (poziom całej Polski i krajów sąsiednich). Dla porównania 
analogiczne wartości przeciętne dla przedsiębiorstw nie posiadających wyodrębnionych komórek logistycznych 
wynosiły odpowiednio: 41 dostawców, 61 odbiorców, 86 pozycji asortymentu, wskaźnik rozległości rynków 
zaopatrzenia 2,0 i zbytu 1,9 (poziomy regionalne ograniczone do kilku województw). Patrz: Jałowiecki, P. (2016): 
Zróżnicowanie polskich przedsiębiorstw spożywczych pod względem złożoności i poziomu zaawansowania 
logistyki. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 103 (1): 62-73 oraz Jałowiecki, 
P. (2018): Paradoks produktywności Solowa w polskim przemyśle spożywczym. Wydawnictwo SGGW w 
Warszawie, Warszawa: Rozdział 5.2: 186-187. 
11 Patrz: Pfohl (2001), Krauth i in. (2005), Twaróg (2005), Hernández i in. (2013), Domingues i in. (2015). 
12 Patrz: Bolek i in. (2013), Bayaga I Adu (2014). 
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wykorzystywane do syntetycznej oceny również jakościowej poziomu zaawansowania technologii  

ICT i systemów na nich opartych wykorzystywanych w podmiotach gospodarczych w procesach 

zarządzania i logistycznych. 

Dlatego też w prowadzonych przeze mnie badaniach niezbędne okazało się zastosowanie 

oryginalnych narzędzi pomiaru, m.in. opracowanie wskaźników syntetycznych opisujących złożoność 

struktury logistyki, poziom zaawansowania rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami, sterowania 

przepływami materiałowymi, jak również poziom zaawansowania wykorzystywanych technologii ICT. 

Zaproponowane przeze mnie trzy wskaźniki syntetyczne wykorzystane w praktyce do oceny 

złożoności oraz zaawansowania systemów i sieci logistycznych, jak również systemów zarządzania 

informacją opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych są pierwszymi miernikami 

tego typu w znanej literaturze tematu. Konieczne było również opracowanie metody identyfikacji i 

agregacji danych źródłowych pochodzących z ankiet przeprowadzanych w polskich przedsiębiorstwach 

zajmujących się produkcją rolno-spożywczą ze sprawozdaniami finansowymi tych podmiotów 

składanymi przez nie w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Również takie podejście praktyczne 

oparte na połączeniu kompleksowej informacji o systemach logistycznych, zarządzania zasobami i 

ich przepływami oraz informacyjno-komunikacyjnymi pochodzącej z badań ankietowych i 

wywiadów kwestionariuszowych z danymi ekonomicznymi pochodzącymi z rocznych sprawozdań 

finansowych zastosowałem w praktyce po raz pierwszy w tym obszarze tematycznym badań. 

Prezentowana przeze mnie tematyka badawcza koncentruje się wokół głównej osi badań, którą 

jest wpływ nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii ICT i logistyki na sposób zarządzania 

przedsiębiorstwem w polskim przemyśle przetwórstwa rolno-spożywczego, ze szczególnym 

uwzględnieniem obszarów występowania i aspektów funkcjonalnych paradoksu produktywności 

Solowa. Przede wszystkim jednak po raz pierwszy w badaniach ekonomicznych poszerzyłem jego 

pierwotne rozumienie ograniczające się do braku bezpośredniego przełożenia nakładów i w 

konsekwencji poziomu zaawansowania systemów zarządzania informacją na rentowność 

przedsiębiorstw o analogiczne zjawisko dotyczące systemów logistycznych, które współcześnie są w 

znaczącym stopniu wspomagane przez technologie informacyjno-komunikacyjne ICT. Taką właśnie 

tematykę ujętą w sposób kompleksowy obejmuje monografia naukowa mojego autorstwa, którą 

zatytułowałem: 

Paradoks produktywności Solowa w polskim przemyśle spożywczym. 

W dalszej części autoreferatu scharakteryzuję niniejszą monografię stanowiącą moją rozprawę 

habilitacyjną uwypuklając najważniejsze jej części, jak również przedstawię szczegółowo jej, moim 

zdaniem, innowacyjny wkład w rozwój nauk w zarządzaniu posiłkując się odnośną literaturą. 
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4.2. Charakterystyka monografii naukowej będącej osiągnięciem naukowym. 

Spośród wielu moich, opublikowanych prac, właśnie wskazaną monografię uważam za najlepiej 

i najpełniej podsumowującą rezultaty przeprowadzonych przeze mnie badań. Podczas przygotowania 

monografii wykorzystałem rezultaty wcześniejszych moich badań, które zaprezentowałem już w kilku 

pracach naukowych mojego autorstwa lub których byłem współautorem. Oczywiście kolejność 

zagadnień tematycznych zamieszczonych w monografii pt. „Paradoks produktywności Solowa w 

polskim przemyśle spożywczym” nie odzwierciedla chronologii moich badań we wskazanym zakresie 

tematycznym. Podczas jej opracowywania monografii zdecydowałem się przyjąć kolejność, która 

odtwarza nie tyle kolejne etapy prowadzonych przeze mnie prac badawczych, co odzwierciedla 

logiczną kolejność analizy poszczególnych obszarów tematycznych poprzedzonych przez odpowiednie 

wprowadzenie o charakterze teoretycznym. 

Przede wszystkim jednak zarówno we wspomnianej monografii, jak i w moich badaniach można 

wyodrębnić dwa przenikające się, niemniej ściśle ze sobą powiązane i wzajemnie się uzupełniające, 

główne nurty badawcze. Wyznaczają one jednocześnie kierunek dalszych badań empirycznych, a także 

studiów teoretyczno-metodologicznych w zakresie problematyki związanej z zarządzaniem zasobami i 

ich przepływami, zarządzaniem informacją zarządczą i mikroekonomicznymi aspektami efektywności 

przemysłu spożywczego. Pierwszy z nich dotyczy zagadnień metodologicznych, obejmując przede 

wszystkim budowę odpowiedniej metodyki oraz narzędzi w postaci wskaźników syntetycznych do 

badań złożoności struktury logistyki, poziomu zaawansowania rozwiązań w zakresie zarządzania 

zasobami, przepływami materiałowymi i logistyką oraz technologii ICT wykorzystywanych do 

zarządzania informacją i informacyjno-komunikacyjnego wsparcia obszarów i struktur zarządczych, jak 

również metodyki oceny ich wpływu na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstw produkujących 

żywność. Drugi nurt badań obejmował z kolei zastosowania praktyczne przyjętej metodologii do 

formułowania wniosków na podstawie wyników uzyskiwanych podczas prowadzonych badań 

przemysłu przetwórstwa rolno-spożywczego i analizy osiąganych przez nie wyników finansowych. 

4.2.1. Ocena złożoności i zaawansowania rozwiązań w zakresie zarządzania 

zasobami, ich przepływami, logistyką oraz technologii ICT. 

W trakcie badań czynników determinujących złożoność struktury sieci logistycznych, systemów 

zarządzania zasobami, sterowania przepływami materiałowymi, zarządzania informacją i 

informacyjno-komunikacyjnego wspierania procesów zarządczych oraz zaawansowania sosowanych w 

tym zakresie rozwiązań, dostrzegłem potrzebę posiadania wskaźników, które pozwoliłby w syntetyczny 

sposób określić poziom wymienionych charakterystyk w przedsiębiorstwach spożywczych. 

Zaproponowałem trzy takie wskaźniki, których wartości wykorzystałem do kwantyfikacji stopnia 
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złożoności struktury logistyki (WSL), poziomu zaawansowania rozwiązań w zakresie zarządzania 

zasobami, ich przepływami i logistyką (WZL) oraz poziomu zaawansowania rozwiązań w zakresie 

zarządzania informacją i jej przepływami (WZI). Sposób budowy oraz opis wszystkich trzech 

wykorzystanych w badaniach wskaźników syntetycznych przedstawiłem w monografii naukowej 

„Paradoks produktywności Solowa w polskim przemyśle spożywczym” wydanej przez Wydawnictwo 

SGGW w Warszawie w 2018 roku, w rozdziale 4.4 (str. 171-180)13. 

Zaproponowane przeze mnie wskaźniki powstały w wyniku hierarchicznej agregacji zmiennych 

opisujących charakterystyki poszczególnych przedsiębiorstw w pięciu wymienionych wcześniej 

obszarach aktywności zarządzania zasobami i logistyki: zarządzania zapasami, gospodarki 

magazynowej, zarządzania transportem, logistyki zwrotnej i zarządzania zapasami oraz organizacji 

zarządzania logistyką. Najpierw w oparciu o studia literaturowe i przy wykorzystaniu metody 

ekspertowej wyselekcjonowałem zmienne mogące mieć potencjalny wpływ na badane charakterystyki 

złożoności i zaawansowania. Następnie wyeliminowałem zmienne silnie ze sobą skorelowane, 

pozostałe przekształcając w stymulanty, dokonałem normalizacji ich wartości i zbudowałem wskaźniki 

cząstkowe dla wszystkich badanych obszarów aktywności w zakresie zarządzania. Zrezygnowałem przy 

tym z przypisywania poszczególnym zmiennym wag z uwagi na brak możliwości zastosowania metody 

ekspertowej oraz na duże różnice w zakresach wartości poszczególnych zmiennych, co nie 

gwarantowało prawidłowego doboru wag przy użyciu metod tradycyjnych, np. z wykorzystaniem 

klasycznego współczynnika zmienności. W konsekwencji wszystkim zmiennym zakwalifikowanym jako 

składniki poszczególnych wskaźników przypisałem wagi równe 1. W ostatnim etapie zagregowałem 

wartości 5 wskaźników cząstkowych uzyskując finalne wskaźniki WSL i WZL. Również w tym przypadku 

zrezygnowałem z różnicowania wag wskaźników cząstkowych przypisując wszystkim wagi równe 1. W 

przypadku wskaźnika WZI nie było konieczności hierarchicznego wyznaczania najpierw wartości 

wskaźników cząstkowych, a dopiero później wskaźnika końcowego, ponieważ wszystkie zmienne, które 

weszły w jego skład należały tego samego obszaru zarządzania informacją. W celu zapewnienia 

porównywalności wszystkich trzech wskaźników ich wartości zestandaryzowałem do przedziału od 0 

do 5 oraz dokonałem ich kategoryzacji na 5 grup, które można interpretować jako poziom złożoności 

                                                             
13 Propozycję wskaźnika WSL przedstawiłem w pracy: Jałowiecki, P., Jałowiecka, E., Olejniczak, M. (2014): „Ocena 
złożoności struktury logistyki w polskich przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego”, Roczniki 
Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16 (5): 67-72. Z kolei propozycję wskaźnika WSI 
opisałem w pracy: Jałowiecki, P., Jałowiecka, E. (2014): „Ocena zaawansowania systemów logistycznych w 
polskich przedsiębiorstwach produkcji żywności”, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie: Problemy Rolnictwa Światowego, 14 (29, 2): 90-97. Propozycję wskaźnika WZI zamieściłem 
natomiast w pracy: Jałowiecki, P., Jałowiecka, E. (2013): „Ocena stopnia zaawansowania rozwiązań w zakresie 
zarządzania informacją w polskich przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego”, Roczniki Naukowe 
Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 15 (2): 106-111. 
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struktury logistyki: niski – 1, niższy od przeciętnej – 2, przeciętny – 3, wyższy – 4 od przeciętnej oraz 

wysoki – 5. 

Również w monografii naukowej „Paradoks produktywności Solowa w polskim przemyśle 

spożywczym” wydanej przez Wydawnictwo SGGW w Warszawie w 2018 roku, w rozdziałach 5.1 i 5.2 

(str. 182-187) przedstawiłem wyniki badania zróżnicowania wartości wskaźników WSL i WZL w 

branżach i grupach wielkości zatrudnienia przedsiębiorstw spożywczych14. Stwierdziłem, że zarówno 

stopień złożoności łańcuchów logistycznych, jak i poziom zaawansowania wykorzystywanych w ich 

ramach technologii i systemów wzrasta w miarę wzrostu wielkości przedsiębiorstw. Nie były to 

korelacje bardzo silne, niemniej istotne statystycznie (wartości współczynnika korelacji rangowej 

Spearmana ρ = 0,471 dla wskaźnika WSL i ρ = 0,479 dla wskaźnika WZL). We wszystkich branżach i 

grupach wielkości badanych przedsiębiorstw obie charakterystyki były ze sobą ściśle powiązane, zatem 

większa złożoność struktury logistyki oznaczała stosowanie bardziej zaawansowanych technologii i 

systemów logistycznych. Wartość współczynnika korelacji rangowej Spearmana pomiędzy 

wskaźnikami WSL i WZL wynosiła ρ = 0,829. Najbardziej złożonymi łańcuchami logistycznymi i w 

konsekwencji najbardziej zaawansowanymi rozwiązaniami logistycznymi charakteryzowały się branże 

mleczarska, owocowo-warzywna i olejowo-tłuszczowa, najmniej natomiast branża piekarska. 

W tej samej monografii naukowej w rozdziale 5.3 (str. 188-189) przedstawiłem analogiczne 

wyniki badań zróżnicowania wartości wskaźnika WZI. Również w jego przypadku wartość wskaźnika 

wzrastała wraz ze wzrostem wielkości badanych przedsiębiorstw (wartość współczynnika korelacji 

pomiędzy wskaźnikami WSL i WZL wynosiła ρ = 0,514). Zdecydowanie najbardziej zaawansowane 

rozwiązania ICT stwierdziłem w branżach, które w największym stopniu musiały przystosować się 

technologicznie do regulacji i norm jakościowych obowiązujących w UE, przede wszystkim w 

mleczarskiej, a najmniej zaawansowane w branżach piekarskiej i paszowej, w których skala procesów 

dostosowawczych była stosunkowo niewielka15. Należy również podkreślić, że przeciętny poziom 

zaawansowania rozwiązań ICT wykorzystywanych we wszystkich badanych przedsiębiorstwach sektora 

spożywczego był stosunkowo niski. Jest to niewątpliwie konsekwencja dużego odsetka przedsiębiorstw 

nie posiadających wyodrębnionych systemów informacyjnych, co z kolei jest zapewne skutkiem ich 

                                                             
14 Pierwsze wyniki badań nad zróżnicowaniem stopnia złożoności oraz poziomu zaawansowania rozwiązań i 
systemów logistycznych stosowanych w polskim przemyśle spożywczym przedstawiłem w pracy „Zróżnicowanie 
polskich przedsiębiorstw spożywczych pod względem złożoności i poziomu zaawansowania logistyki” 
opublikowanej w czasopiśmie Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2016 roku 
(numer 103 (1), str. 62-73). 
15 Warto podkreślić, że jedynie w trzech badanych grupach przedsiębiorstw spożywczych zidentyfikowano 
podmioty, w których poziom zaawansowania stosowanych rozwiązań w zakresie zarządzania informacją oraz 
wykorzystywanych technologii ICT osiągnął maksymalny możliwy poziom. Były to grupa przedsiębiorstw 
największych o zatrudnieniu 250 i więcej pracowników (7,8% podmiotów), przedsiębiorstwa mleczarskie (4,8% 
podmiotów) oraz przedsiębiorstwa mięsne (1,0% podmiotów). 
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niedużej wielkości, a zatem i niewielkich możliwości finansowych. Badając zależności pomiędzy 

wskaźnikami WSL, WZL z jednej strony, a wskaźnikiem WZI z drugiej, stwierdziłem zgodnie z 

oczekiwaniami dosyć silny związek pomiędzy poziomami zaawansowania zarządzania zasobami i 

logistyki, a ICT (ρ = 0,750) oraz znacznie słabszy pomiędzy stopniem złożoności struktury logistycznej i 

poziomem zaawansowania stosowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ρ = 0,540). 

Należy również podkreślić, że w przypadku wszystkich trzech wskaźników w ramach wszystkich 

badanych branż stwierdziłem duże zróżnicowanie ich przeciętnych wartości dla poszczególnych grup 

wielkości zatrudnienia przedsiębiorstw. Najbardziej „jednorodne” były pod tym względem 

przedsiębiorstwa należące do branż stosujących najbardziej zaawansowane rozwiązania w zakresie 

zarządzania zasobami,  logistyką i informacją, czyli mięsna i mleczarska16. 

Badając z kolei zamierzenia przedsiębiorstw spożywczych w zakresie inwestycji w obszarach 

zarządzania zasobami, logistyką i informacją, stwierdziłem, że również skala planów inwestycyjnych 

zdecydowanie wzrasta nie tylko wraz ze wzrostem wielkości zatrudnienia, ale przede wszystkim ze 

wzrostem wszystkich trzech wskaźników WSL (stopień złożoności struktury logistyki), WZL (poziom 

zaawansowania stosowanych rozwiązań logistycznych) i WZI (poziom zaawansowania stosowanych 

rozwiązań ICT). Zdecydowanie najczęściej deklarowano plany w zakresie transportu, następnie bazy 

magazynowej, urządzeń do pakowania i rozwiązań ICT. Stwierdziłem duże zróżnicowanie planów 

inwestycyjnych w poszczególnych branżach, natomiast zdecydowanie najszersze były one w 

przedsiębiorstwach mleczarskich. Przykładowo prawie połowa z nich planowała wdrożenie bądź 

rozbudowę informatycznych systemów zarządzania informacją17. 

4.2.2. Paradoks produktywności Solowa i próby jego wyjaśnienia w świetle teorii 

ekonomicznych. 

Współczesne społeczeństwo określane jest mianem informacyjnego, czyli takiego w którym 

najważniejszym zasobem jest informacja, która jako dobro niematerialne jest cenniejsza od 

tradycyjnych dóbr materialnych i niematerialnych (kapitał, ziemia, praca). Społeczeństwo informacyjne 

jest traktowane jako kolejna formacja rozwojowa cywilizacji ludzkiej, która zastąpiła społeczeństwo 

industrialne, stąd pierwotnie było określane mianem postindustrialnego. Termin społeczeństwa 

informacyjnego oraz jego podstawowe cechy charakterystyczne określił w 1963 roku Tadao Umesao18. 

Społeczeństwo takie charakteryzuje się odpowiednim przygotowaniem, zdolnościami i wysokim 

                                                             
16 Patrz: Jałowiecki, P., Jałowiecka, E. (2014): „Logistic and IT Solutions Advancement in Polish Agri-Food 
Industry”, Logistyka, 6: CD nr 6. 
17 Patrz: Jałowiecki, P., Jałowiecka, E. (2014): „Investments in Logistic Solutions in Polish Agri-Food Companies”, 
Logistyka, 6: CD nr 6. 
18 Patrz: Umesao (1963). 
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poziomem wykorzystywania cyfrowych technologii i systemów informatycznych i telekomunikacyjnych 

do przechowywania, przetwarzania i przesyłania informacji. Co więcej wysoko rozwinięte środki 

przechowywania, przetwarzania i przesyłania informacji stają się podstawą tworzenia dochodu 

narodowego, co sprawia, że sektor usług z nimi związanych dostarcza źródeł utrzymania większości 

społeczeństwa. W takim społeczeństwie sektor usług nowoczesnych (np. finanse, edukacja, badania i 

rozwój, transport) jest praktycznie całkowicie uzależniony od wspierających go technologii 

informacyjno-komunikacyjnych. W społeczenstwie informacyjnym informacja jest traktowana również 

jako zasób produkcyjny, który przesądza o możliwości osiągania przewagi konkurencyjnej. Zatem 

stanowi ona kluczowy czynnik kształtujący działalność i zmiany ekonomiczne i społeczne19. Oczywiście 

zdolności do pozyskiwania, przyswajania i wykorzystywania nowoczesnych technologii ICT mają 

również bardzo doniosły wpływ na życie codzienne, szczególnie w obliczu bardzo szybkiego rozwoju 

techologicznego i dużej zmienności otoczenia. 

W monografii naukowej „Paradoks produktywności Solowa w polskim przemyśle 

spożywczym” wydanej w 2018 roku przez Wydawnictwo SGGW w Warszawie, w rozdziałach 2.1 (str. 

11-26) szczegółowo omówiłem rolę informacji w kształtowaniu kapitału intelektualnego, który we 

współczesnej gospodarce stał się najważniejszym stymulatorem konkurencyjności, a tym samym 

najważniejszym czynnikiem rozwoju gospodarczego. Z kolei w tej samej monografii w rozdziale 2.2 (str. 

26-32) przedstawiłem kapitał intelektualny jako podstawowy czynnik stymulujący postęp gospodarczy. 

Z drugiej strony, powstanie i rozwój społeczeństwa informacyjnego był konsekwencją postępu 

technologicznego, przede wszystkim w zakresie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. 

Postęp w dziedzinie technologii ICT jest bezpośrednią pochodną wzrostu mocy obliczeniowych 

komputerów, która od połowy lat 60-tych ubiegłego stulecia przyrasta w zawrotnym tempie20. Postęp 

techniczny jest z kolei bezpośrednio jednym z najważniejszych stymulatorów innowacyjności, a w 

konsekwencji pośrednio postępu gospoardczego. Zagadnienia związane z relacjami pomiędzy 

postępem technicznym i innowacyjnością, a postępem gospodarczym szczegółowo omówiłem we 

wspomnianej monografii naukowej, w rozdziale 4.3 (str. 32-45). Z kolei w rozdziale 2.4 (str. 46-59) tej 

monografii szczegółowo scharakteryzowałem wpływ postępu technicznego na tzw. rewolucje 

przemysłowe wraz z uwzględnieniem teorii dotyczących występowania tzw. cykli koniunkturalnych z 

nimi powiązanych. 

                                                             
19 Patrz: Drucker (1968), Touraine (1971), Bell (1973), Ito (1981), Masuda (1981), Beniger (1986), Webster (1995). 
20 Dynamikę przyrostu mocy obliczeniowej komputerów najlepiej opisuje Prawo Moore’a sformułowane w 1965 
roku i zmodyfikowane przez autora 10 lat później. Zgodnie z nim liczba tranzystorów umieszczanych w 
mikroprocesorach podwaja się co 18 miesięcy, a obecnie po skorygowaniu prawa przez Moore’a w 1975 roku, co 
24 miesiące. Patrz: Moore (1965). 
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Społeczeństwo informacyjne funkcjonuje w ramach „nowej gospodarki”, która często jest 

określana jako gospodarka cyfrowa z uwagi na rolę postępu technicznego związanego z technologiami 

cyfrowymi jaką odgrywa w jej kształtowaniu albo gospodarką opartą na wiedzy ze względu na centralną 

rolę informacji jako najważniejszego zasobu ekonomicznego, jak również czynnika wywórczego i 

towaru. Należy przy tym podkreślić, że informacja jest współcześnie rozumiana znacznie szerzej, 

uwzględniając trudne do zdefiniowania pojęcie wiedzy, umiejętności, doświadczenia. Zmiany 

zachodzące w gospodarce charakterystycznej dla społeczeństwa industrialnego dostrzeżono już w 

latach 60-tych i 70-tych ubiegłego stulecia21. Jednak dopiero w 1997 roku Don Tapscott zdefiniował i 

określił najważniejsze cechy charakterystyczne takiej gospodarki, którą początkowo określił „nowym 

ładem gospodarczym”22. W takiej gospodarce największy staje się tzw. trzeci sektor gospodarki 

nazywany usługowym (funkcjonujący obok dwóch sektorów tradycyjnych rolniczego i przemysłowego). 

Mało tego szybko dochodzi do wyodrębnienia czwartego sektora definiowanego jako sektor usług 

nowoczesnych w szerokim zakresie bazujących na technologiach cyfrowych. Szczegółow tą tematykę 

omówiłem we wspomnianej monografii naukowej, w rozdziale 3.1 (str. 61-70). Z kolei w rozdziale 3.2 

(str. 71-85) przedstawiłem szeroko zagadnienia związane z absorpcją, adopcją i dyfuzją technologii i 

rozwiązań w zakresie ICT w środowisku gospodarczym, co w konsekwencji szybkiego zwiększania się 

dynamiki tych procesów skutkowało tzw. trzecią i czwartą rewolucją przemysłową nazywanymi 

odpowiednio rewolucją naukowo-techniczną oraz informacyjną. 

Jest zatem oczywiste, że postęp techniczny, a obecnie przede wszystkim postęp w dziedzinie 

cyfrowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych jest jednym z najważniejszych 

czynników kształtujących wzrost i rozwój gospodarczy23. Istnieje wiele definicji postępu technicznego. 

W prowadzonych przeze mnie pracach badawczych przyjąłem jego rozumienie jako procesu, który 

prowadzi do wzrostu produktywności dzięki temu, że ta sama wielkość produkcji może zostać 

wytworzona z wykorzystaniem mniejszych nakładów innych czynników produkcji lub przy takich 

samych ich nakładach możliwy jest wzrost produkcji. Zarówno wzrost jak i rozwój gospodarczy 

prowadzą do polepszenia standardu życia społeczenstwa, zwiększenia produkcji, jak również do 

poprawy standardów bezpieczeństwa ekonomicznego. W świetle moich zainteresowań naukowych, 

szczególnie interesujący był dla mnie wpływ postepu technologicznego, przede wszystkim w zakresie 

technologii i rozwiązań ICT i logistycznych na produktywność zarówno w skali mikro-, jak 

                                                             
21 Patrz: Machlup (1962), Porat (1977), Toffler i Toffler (1980). 
22 Patrz: Tapscott (1997), Tapscott (1999a), Tapscott (1999b). 
23 Ponieważ pojęcia wzrostu i rozwoju gospodarczego są ze sobą niekiedy utożsamiane (co np. jeszcze w latach 
60-tych XX wieku było uważane za oczywiste), wyjaśniam, że w moim rozumieniu wzrost gospodarczy dotyczy 
zmian ilościowych w gospodarce, czyli przede wszystkim zmian współczynnika produkt-praca, ale także kapitału, 
dochodów, konsumpcji, natomiast rozwój gospodarczy dotyczy zmian gospodarczych o charakterze jakościowym 
dotyczących struktury, organizacji, technologii.  
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makroekonomicznej. Produktywność najczęściej definiowana jest jako pewna wartość wyrażająca 

efektywność wykorzystywania ponoszonych przez przedsiębiorstwo nakładów. Im wyższa jest tak 

rozumiana produktywność, tym większy jest potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa w skali 

mikroekonomicznej. Oczywiście produktywność pojedynczych podmiotów wpływa na poziom 

konkurencyjności obszaru lub segmentu gospodarki w ramach którego funkcjonują. 

Doceniając rolę postępu technicznego, współcześnie przede wszystkim w zakresie cyfrowych 

technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, jako obecnie głównego czynnika kształtującego 

produktywność, wyszedłem z teorii ekonomicznych interesując się przede wszystkim rolą jaką 

postęp techniczny odgrywa w modelach produkcji. Dlatego też poświęciłem temu zagdanieniu tak 

dużo miejsca zarówno w monografii, jak i w niniejszym referacie. Wyraźnie również widać tutaj 

interdyscyplinarność prowadzonych przeze mnie badań, podczas których praktycznie zawsze 

łączyłem prace naukowe z zakresu różnych obszarów i dyscyplin nauk (zarządzania, ekonomii, 

informatyki, biologii, medycyny). Przykładowo, analogiczną zależność widać w roli postępu 

technicznego jaką pełni on w poprawie warunków życia wpływających na wydłużenie długości 

ludzkiego życia, zwiększenie przeżywalności niemowląt, czy wzrost liczby urodzeń (większa higiena, 

skuteczniejsze lekarstwa, również wyższa jakość żywności). W rezultacie w rozdziale 2.3 monografii 

naukowej „Paradoks produktywności Solowa w polskim przemyśle spożywczym” wydanej w 2018 

roku przez Wydawnictwo SGGW w Warszawie (str. 32-46) szczegółowo omówiłem rolę postępu 

technicznego w różnych teoriach ekonomicznych i modelach wzrostu produkcji. Z kolei w rozdziale 3.3 

(str. 86-129) przedstawiłem rozwój i klasyfikacje najważniejszych we współczesnej gospodarce 

technologii ICT i systemów informacyjnych na nich opartych. 

W klasycznych teoriach ekonomicznych wywodzących się z teorii wzrostu gospodarczego Adama 

Smitha, modele wzrostu produkcji koncentrowały się na stronie podażowej. W konsekwencji produkcja 

była kształtowana przez trzy czynniki: pracy, kapitału i ziemi. Ich wzrost powodował wzrost produkcji, 

a zatem zwiększał produktywność. Przyrost populacji był endogeniczny i zależał od zasobów żywności, 

które można było dostarczyć sile roboczej. Również inwestycje miały charakter endogeniczny i były 

zdeterminowane przez stopę oszczędności. Przyrost wykorzystania ziemi mógł mieć dwojaki charakter 

zależąc od zdobywania nowych terenów, np. wskutek kolonizacji lub od lepszego wykorzystania już 

posiadanych areałów wskutek poprawy ich żyzności przy użyciu różnorodnych środków technicznych. 

Chociaż Adam Smith nie uwzględniał w swojej teorii postępu technicznego jako czynnika 

stymulującego wzrost produkcji i zwiększanie produktywności, to jednak twierdził, że wpływa on na 

ogólny wzrost dzięki lepszej organizacji pracy, stosowaniu nowocześniejszych maszyn i urządzeń oraz 

zwiększania efektywności handlu międzynarodowego. W konsekwencji opisując wzrost produktu 
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wprowadził dodatkowy czynnik, który określił jako wzrost produktywności ogólnej24. Poglądy te 

zmodyfikował David Ricardo, który twierdził, że ziemia jest zmienną zależną od jakości i stałą pod 

względem podaży. Oznacza to, że przyrost areału jest ograniczony, a na jakość decydujący wpływ ma 

właśnie postęp technologiczny. Ricardo postrzegał postęp technologiczny dwojako. Z jednej strony jest 

on korzystny dla wzrostu produkcji, z drugiej natomiast coraz wydajniejsze technologie zastepują pracę 

ludzi wywołując tym samym spadek płac i obniżenie dochodów. Aby uniknąć tego negatywnego efektu 

postępu technologicznego musi wzrastać stopa akumulacji kapitału25. 

Nieco inaczej postrzegał rolę postępu technologicznego w kształtowaniu wzrostu produkcji 

Joseph Schumpeter. W swoich najważniejszych pracach oprócz wspomnianych wczesniej czynników 

wzrostu gospodarczego, uwzględnił jeszcze czynnik przedsiębiorczości, który określił jako kombinację 

nowych zasobów, wdrażania nowych technologii oraz modyfikacji organizacji pracy na bardziej 

efektywną. W jego poglądach, wzrost populacji był czynnikiem egzogenicznym, stopa oszczędności nie 

stymulowała wzrostu gospodarczego i była stała. Czynnikiem ograniczającym przedsiębiorczość mógł 

być brak kredytów, co można było przezwyciężyć dzięki innowacjom finansowych. Kluczowym 

czynnikiem przyrostu dochodów była natomiast innowacje przedsiębiorcze oraz instytucjonalne26. W 

mniejszym stopniu czynnik przedsiębiorczości uwzględniał w swoich teoriach John Keynes27. Źródeł 

wzrostu gospodarczego kontynuatorzy szkoły ekonomicznej Keynesa poszukiwali w tzw. Teorii 

równowangi popytowej. Roy Harrod i Evsey Domar uważali, że zagregowany popyt jest 

zdeterminowany przez inwestycje. Dodatkowo jest on ściśle powiązany ze zagregowaną podażą 

produktu przez tzw. Współczynnik kapitał-produkt. Zatem inwestycje zwiększając możliwości produkcji 

jednoczesnie zmieniają stan równowagi rynkowej. W konsekwencji jeżeli wzrost gospodarczy ma być 

stały, zagregowany popyt musi wzrastać w tempie, w którym będą się zwiększać możliwości produkcji. 

W modelu Harroda-Domara, rozwój gospodarczy jest niestabilny w sytuacji, kiedy realna stopa wzrostu 

różni się od stosunku krańcowej skłonności do oszczędności przez współczynnik kapitał-produkt28. 

Model Harroda-Domara był w późniejszym czasie modyfikowany, niemniej podobnie jak w innych 

klasycznych modelach wzrostu nie uwzględniał on w sposób bezpośredni postępu technologicznego 

jako czynnika kształtujacego wzrost gospodarczy29. 

                                                             
24 Zgodnie z modelem klasycznym produkt jest wynikiem nakładów: pracy (L), kapitału (K) i ziemi (Z): 𝑌(𝑡) =

𝐹(𝐿(𝑡), 𝐾(𝑡), 𝑍(𝑡)). Wzrost produktu natomiast jest kształtowany przez wzrost: populacji (wL), inwestycji (wK), 

wykorzystania ziemi (wZ) i produktywności ogólnej (wP): 𝑤𝑌(𝑡) = 𝑓 (𝑤𝐿(𝑡),𝑤𝐾(𝑡),𝑤𝑍(𝑡),𝑤𝑝(𝑡)). 
25 Patrz: Galbraith (1987). 
26 Patrz: Schumpeter (1983, 1911), Schumpeter (2006, 1939). 
27 Patrz: Keynes (1936). 
28 Patrz: Harrod (1939), Domar (1946), Domar (1952). 
29 Nicholas Kaldor zaproponował, aby oszczędności traktować jako zmienną, której skokowe przyrosty wartości 
mogą wpływać na przywrócenie układu gospodarczego na bezpieczną ścieżkę wzrostu. Patrz: Kaldor (1956), 
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W 1956 roku Robert Solow i Trevor Swan zaproponowali wprowadzenie wzrostu 

długookresowego do tradycyjnych neoklasycznych modeli wzrostu. W odróżnieniu od rozwiązania 

zaproponowanego w modelu Harroda-Domara, w którym współczynnik kapitał-produkt był 

traktowany jako egzogeniczny, przyjęli że jest on zmienną, której zmiany wartości mogą spowodować 

wejście układu gospodarczego na ścieżkę stałego wzrostu. W modelu Solowa-Swana najważniejszym 

czynnikiem, który prowadzi do wzrostu gospodarczego, a w konsekwencji do wzrostu poziomu 

wynagrodzeń i podwyższenia poziomu dobrobytu społecznego jest produktywność. W pierwotnej 

wersji modelu Solowa-Swana nadal nie uwzględniono postępu technologicznego, uzależniając poziom 

produkcji jedynie od wielkości kapitału i pracy, podobnie jak w przypadku neoklasycznych modeli 

wzrostu wyjaśniały wzrost produktywności uzależniając go od kapitału i pracy, np. przez funkcję 

produkcji Cobba-Douglasa. Model ten nadal nie wyjaśniał jaki wpływ na produktywność ma 

techologia30. W związku z tym dosyć szybko pojawiły się propozycje modyfikacji podstawowej wersji 

modelu Solowa-Swana. Jako pierwszy prace nad takimi modyfikacjami podjął Moses Abramowitz, a 

wkrótce sam Solow wprowadził do modelu czynnik postępu technologicznego wyodrębniając go poza 

funkcją produkcji. Abramowitz i Solow założyli w swoich modyfikacjach, że wzrost produktywności jest 

wynikiem inwestycji, czyli wzrostu nakładów kapitałowych dokonywanych dzięki oszczędnościom oraz 

wzrostu nakładów pracy dokonywanych dzięki wiekszemu zatrudnieniu. Niemniej przyrosty kapitału i 

pracy w zmodyfikowanym modelu Solowa-Swana prowadzą jedynie do wzrostu czasowego, który trwa 

do momemntu osiągnięcia przez gospodarkę nowe stanu wzrostu zrównoważonego (ang. steady state 

growth), natomiast trwały wzrost zapewniają jedynie zmiany technologiczne31. Przy takim podejściu, 

postęp technologiczny wystepując w iloczynie z funkcja produkcji pełnił rolę „reszty” agregującej 

wszystkie czynniki wpływające na wzrost produktu za wyjątkiem kapitału i pracy jako dodatkowego 

czynnika kształtującego wzrost produkcji. Nazwano ją „resztą Solowa”, ale bardziej znana jest jako 

ogólny czynnik produktywności TPF (ang. Total Productivity Factor). Jest on definioway jako iloczyn 

poziomu postepu technologicznego i stopy wzrostu technologii. Należy przy tym podkreślić, że 

                                                             
Kaldor (1957). Z kolei Joan Robinson traktowałą decyzje inwestycyjne jako funkcję oczekiwanego zysku. Patrz 
Robinson (1962). 
30 Zgodnie z podstawowym modelem Solowa-Swana produkt jest wynikiem nakładów: pracy (L) i kapitału (K): 

𝑌(𝑡) = 𝐹(𝐾(𝑡), 𝐿(𝑡)), a funkcja produkcji Cobba-Douglasa ma postać: 𝑌(𝑡) = 𝐾(𝑡)𝛼 ∙ 𝐿(𝑡)1−𝛼. Patrz: Solow 

(1956), Swan (1956). 
31 Zgodnie ze zmodyfikowanym przez Solowa modelem Solowa-Swana produkt jest wynikiem nakładów pracy (L), 
kapitału (K) oraz trzeciego, neutralnego czynnika wyodrębnionego poza funkcja produkcji – postępu 

technologicznego (A): 𝑌(𝑡) = 𝐴(𝑡) ∙ 𝐹(𝐾(𝑡), 𝐿(𝑡)). Wówczas funkcja produkcji Cobba-Douglas przyjmuje postać: 

𝑌(𝑡) = 𝐴(𝑡) ∙ 𝐾(𝑡)𝛼 ∙ 𝐿(𝑡)1−𝛼, gdzie: α – to elastyczność produktu względem kapitału materialnego. Patrz: Solow 
(1957). 
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poszukiwano również innych sposobów uwzględnienia postępu technologicznego wewnątrz funkcji 

produkcji zakładając, że może on zasilać wzrost kapitału lub wzrost pracy32. 

W 1967 roku Edward Denison wyodrębnił trzy główne składniki TFP: (1) przesunięcia zasobów z 

rolnictwa do przemysłu, (2) postęp w wiedzy i umiejętnościach technicznych, organizacyjnych i 

zarządczych oraz (3) tzw. „produktywności resztowej”33. Ponadto Solow zasugerował, że postęp 

technologiczny zawiera się jedynie w nowych inwestycjach i że ma on wpływ przede wszystkim na 

poprawę jakości pracy. Na podstawie badań empirycznych dla gospodarki USA w pierwszej połowie XX 

wieku, oszacował wielkość reszty Solowa na ok. 87%. Oznaczało to, że wyjaśnienie wzrostu 

gospodarczego w przeważającej mierze nie wynika z akumulacji kapitału i pracy. Ze zmodyfikowanego 

modelu Solowa-Swana wynika, że rozwój technologii ICT powinien prowadzić do wzrostu 

produktywności. Po pierwsze, inwestycje i wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjno-

komunikacyjnych powinno prowadzić do zwiększenia technicznego uzbrojenia pracy, a tym samym do 

wzrostu jej wydajności. Po drugie, postęp technologiczny jest transferowany niejako automatycznie z 

branży wytwarzającej technologie ICT do innych branż dzięki niższym cenom dóbr, co powinno 

prowadzić do obniżenia kosztów produkcji. Wreszcie po trzecie, technologie ICT są technologiami 

uniwersalnymi ogólnego przeznaczenia, w związku z czym generuja również istotne niefinansowe 

efekty zewnętrzne nazywane również efektami rozlewania się (ang. Spillover effects).  

Jednak w latach 70-tych i 80-tych ubiegłego stulecia, wyniki badań empirycznych nad stanem 

gospodarki w USA wykazywały spadek produktywności pomimo bardzo znaczących i coraz większych 

inwestycji w nowoczesne technologie przetwarzania i przesyłania informacji. Uzyskane wyniki nie 

potwierdziły w żadnym stopniu istnienia pozytywnej zależności pomiędzy wdrażaniem nowoczesnych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych, a wzrostem produktywności. Dodatkowo okazało się, że 

największy spadek produktywności wystąpił w sektorach gospodarki, w których inwestycje w 

technologie ICT były największe, a udział w zatrudnieniu osób obsługujących je był najwyższy34. Dlatego 

też już w 1987 roku Robert Solow sformułował swój słynny paradoks produktywności, zauważając, że 

inwestycje w coraz nowocześniejsze rozwiązania ICT będące katalizatorem zmian niemal we wszystkich 

dziedzinach życia, nie przekładają się na wzrost produktywności zarówno w skali mikro- jak i 

makroekonomicznej. W rozdziale 3.4 monografii naukowej „Paradoks produktywności Solowa w 

                                                             
32 Zgodnie z takimi modyfikacjami podstawowego modelu Solowa-Swana przy założeniu, że postęp 

technologiczny zasila kapitał, produkt jest kształtowany następująco: 𝑌(𝑡) = 𝐹(𝐴(𝑡) ∙ 𝐾(𝑡), 𝐿(𝑡)), wówczas 

funkcja produkcji przyjmuje postać: 𝑌(𝑡) = (𝐴(𝑡) ∙ 𝐾(𝑡))
𝛼
∙ 𝐿(𝑡)1−𝛼. Z kolei przy założeniu, że postęp 

technologiczny zasila zasoby pracy, wzrost produktu jest wyrażony równaniem: 𝑌(𝑡) = 𝐹(𝐾(𝑡), 𝐴(𝑡) ∙ 𝐿(𝑡)) 

natomiast funkcja produkcji ma postać: 𝑌(𝑡) = 𝐾(𝑡)𝛼 ∙ (𝐴(𝑡) ∙ 𝐿(𝑡))
1−𝛼

. 
33 Patrz: Denison (1967). 
34 Patrz: Brynjolfsson (1993). 
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polskim przemyśle spożywczym” wydanej w 2018 roku przez Wydawnictwo SGGW w Warszawie (str. 

129-144) omówiłem obszernie praradoks produktywności Solowa, jak również kompleksowo 

przedstawiłem dotychczasowe kierunki badań podejmowanych w celu wyjaśnienia przyczyn jego 

występowania. 

Od momentu sformułowania przez Solowa paradoksu produktywności, podejmowane są liczne 

próby wyjasnienia go. Można je podzielić na dwa główne nurty. W ramach pierwszego, nie odrzucając 

neoklasycznych teorii wzrostu, w szczególności zmodyfikowanego modelu Solowa-Swana, poszukuje 

się różnorodnych czynników wpływających na brak przełożenia inwestycji w rozwiązania ICT na wyniki 

finansowe przedsiębiorstw. Drugi nurt jest związany z nowymi teoriami i modelami wzrostu produktu, 

w których poszukuje się możliwości wyeliminowania niedoskonałości tkwiących w samym modelu 

Solowa-Swana. Zatem w połowie lat 90-tych XX wieku zidentyfikowano cztery główne grupy 

argumentów wyjaśniających istnienie paradoksu produktywności. 

Pierwszym argumentem sformułowanym w 1993 roku przez Erika Brynjolfssona są problemy 

wynikające z braku dokładności pomiaru nakładów i wyników przedsiębiorstw, jak również będące 

pochodną stosowania tradycynych metod pomiarowych nie uwzględniających wielu niematerialnych 

aspektów pozyskiwania i wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych35. Jest to niewątpliwie 

problemem wieloaspektowy. Przede wszystkim dokonywanie prawidłowych pomiarów wartości 

inwestycji, jak również kapitału związanego z technologiami informacyno-komunikacyjnymi jest bardzo 

utrudnione z uwagi na to, że wskaźniki cen ICT uwzględniają jedynie ich zmiany ilościowe, praktycznie 

zupełnie pomijając zmiany jakościowe wynikające z wprowadzania coraz nowocześniejszych generacji 

technologii. W konsekwencji najpopularniejsza miara inflacji – wskaźnik CPI (ang. Consumer Price 

Index) nie uwzględnia zmian jakościowych produktów i usług, co prowadzi do przeszacowywania 

rzeczywistej stopy inflacji. Dlatego też pojawiły się postulaty wprowadzenia deflatorów 

uwzględniających właśnie zmiany jakościowe w technologiach ICT, które bardzo silnie wpływają na 

obniżenie kosztów pozyskiwania tych technologii oraz na ich szybki wzrost dostępności36. Okazało się, 

że przy uwzględnieniu takich zmian jakościowych, wyniki analiz wzrostu gospodarczego przyniosły 

zupełnie odmienne od dotychczasowych wyniki. Okazało się, że uwzględnienie spadku cen technologii 

ICT i obniżenia kosztów ich wdrażania spowodowało wykazywanie dodaniego tempa wzrostu 

całkowiego wskaźnika produktywności TFP (ang. Total Factor Productivity)37. Innym aspektem było ni 

                                                             
35 Patrz: Brynjolfsson (1993). 
36 Dobrym przykładem w tym przypadku mogą być ceny sprzętu komputerowego. Zestaw komputerowy klasy PC 
(ang. Personal Computer) o porównywalnych parametrach, który w 1987 roku kosztował ok. 4000 USD, w 2007 
roku kosztował ok. 39 USD, co oznacza, że jego cena zmalała ponad 100-krotnie przez 20 lat. Patrz: Brynjolfsson 
i Saunders (2010). 
37 Przykładowo, po dokonaniu dekompozycji wzrostu wartości wskaźnika TFP w USA w latach 1990-1998 i 
przyjęciu trzech konkurencyjnych scenariuszy zmian cen technologii ICT w latach 1959-1998: (a) „tradycyjny”, 
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uwzględnianie roli i wpływu na produktwność wprowadzania nowych usług opartych na technologiach 

ICT, których zadaniem jest poprawa jakości obsługi i wygody klienta. Przykładowo, wprowadzenie i 

upowszechnienie bankomatów, komputerowych środków dostępu do baz danych asortymentu, czy 

systemów zakupów zdalych pozwala skrócić czas transakcji, co czyni je dużo bardziej dostępnymi dla 

klientów (często mówimy o dostępności 24/7/365 – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w 

roku), poprawia wygodę korzystania z nich, ale wartości pieniężne związane z tym nie są bezpośrednio 

mierzone, ani uwzględniane w statystykach. Mierzone i uwzględniane za to są w nich nakłady 

ponoszone na wdrażanie i realizację takich usług38. W konsekwencji w statystykach nie uwzględnia się 

tzw. „nadwyżki konsumenta”, czyli większej użyteczności dla konsumentów, którzy mogą efektywniej 

korzystać z oferty producentów, np. dzięki lepszej możliwości zapoznawania się z ofertą 

asortymentową, czy szybszej obsługi transakcji wspierach przez wdrożone rozwiązania ICT. Tego typu 

niematerialne korzyści po stronie konsumenta już nie tylko trudno jest wycenić, w tradcyjnych 

metodach pomiaru wzrostu gospodarczego po prosu w ogóle nie są one brane pod uwagę. Pojawił się 

zatem postulat zastąpienia lub przynamniej uzpełnienia tradycyjnego podejścia opartego na 

szacowaniu wzrostu produkcji i ocenie produktywności przedsiębiorstw przez analizę zmian wartości 

zarówno nadwyżki producenta, jak i konsumenta39. Zauważono również, że inwestycje w nowoczesne 

technologie ICT kreują przede wszystkim właśnie wartości niematerialne, które nie są w żaden sposób 

uwzględniane podczas pomiarów wzrostu produktywności tradycyjnymi metodami, a wymierne 

korzyści pojawiają się dopiero w długim horyzoncie czasowym. Wśród nich należy niewątpliwie 

wymienić: wartość marki, wizerunek, reputacja, renoma firmy, które znacząco wpływają na jej pozycję 

rynkową, czy kapitał inelektualny (Know-how, patenty, wynalazki, przyszłościowe technologie, wyniki 

badań i prac rozwojowych)40. Wdrażaniu rozwiązań ICT zwykle towarzyszą również inwestycje 

komplementarne do nich, szczególnie w zakresie zmian organizacyjnych, a nierzadko srukturalnych w 

                                                             
który wykorzystywał oficjalnie publikowane wartości wskaźnika inflacji CPI; (b) „umiarkowany” zakładający 
średnioroczny spadek cen oprogramowania o 10% i komputerów o 11% oraz (c) „zdecydowany”, w którym 
przyjęto spadek cen oprogramowania średnio o 16% rocznie, a sprzętu komputerowego o 18%. Już w scenariuszu 
(b) otrzymano wyniki wskazujące na dodatni tempo wzrostu TFP, a w scenariuszu (c) okazało się, że inwestycje 
kapitału w technologie ICT odpowiadały za blisko 70% wzrostu wartości wskaźnika TFP. Patrz: Jorgenson i Stiroh 
(2002). 
38 Według oszacowań, w latach 1973-1987, w danych statystyki publicznej w USA nie doszacowywano ok. 2,3% 
wzrostu produktywności rocznie. Patrz: Haltiwanger i Jarmin (2002).  
39 Patrz: Brynjolffson i Saunders (2010). 
40 Znaczący wpływ wartości niematerialnych kreowanych przez pozyskiwanie, wdrażanie i wykorzystywanie 
technologii ICT na wartość wskaźnika produktywności TPF zaczął być zauważany nap oczątku lat 60-tych 
ubiegłego stulecia. Obecnie szacuje się, że szczególnie w przypadku podmiotów z branży ICT, wartości 
niematerialne mogą stanowić zdecydowaną większość wartości rynkowej firmy. Przykładowo w 2009 roku 
wartość rynkowa firmy Google była szacowana na ok. 100 mld USD, z czego aż 77% przypadało właśnie na 
wartości niematerialne. Szacuje się, że Ich nie uwzględnianie w statystykach było w latach 1973-1990  
odpowiedzialne za około 60-65% wartości spowolnienia wzrostu wskaźnika TPF. Patrz: Yang i Brynjolffson (2001), 
Brynjolffson i Saunders (2010).  
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przedsiębiorstwach. Powstaje w ten sposób swoisty kapitał o charakterze organizacyjnym, często 

traktowany jako jeden ze składników kapitału inelektualnego. Chociaż niewątpliwie powinien być on 

zaliczany do aktywów, to zwykle oszacowanie jego wartości jest niezwykle trudne lub niemożliwe przy 

użyciu powszechnie stosowanych technik rachunkowych41. 

Znacznie rzadziej wyjaśnienia paradoksu produktywności Solowa upatruje się w drugiej grupie 

argumentów dotyczących specyfiki zarządzania podmiotami gospodarczymi. Pierwszym z nich jest 

redystrybucja zysków, która sprawia, że inwestycje w technologie ICT mogą przynosić korzyści na 

poziomie pojedynczych przedsiębiorstw, natomiast nie muszą one być zauważalne na poziomie branż, 

sektorów, czy całej gospodarki. Dzieje się tak, ponieważ wdrażanie technologii informacyjno-

komunikacyjnych nie powoduje wzrostu produkcji, a jedynie powoduje zmianę podziału zysków 

między przedsiębiorstwami przy zachowaniu takiego samego globalnego poziomu produkcji42. Biorąc 

pod uwagę uzyskane przeze mnie wyniki badań wśród przedsiębiorstw sektora przetwórstwa rolno-

spożywczego, argument o redystrybucji zasobów jest moim zdaniem najmniej prawdopodobnym 

wyjaśnieniem paradoksu produktywności Solowa. Podczas prowadzonych przeze mnie badań 

stwierdziłem istnienie branż i grup wielkości przedsiębiorstw spożywczych, w których stosowanie 

bardziej zaawansowanych rozwiązań ICT i logistycznych wpływało stymulująco na wzrost 

produktywności w wielu aspektach. Innym argumentem są błędy w zarządzaniu popełniane przez 

kadrę menedżerską. Przyjmując zgodnie z neoklasyczną teorią wzrostu gospodarczego, że 

podstawowym celem strategii biznesowej przedsiębiorstw jest maksmalizacja ich zysków oraz biorąc 

pod uwagę przedstawione wcześniej problemy z właściwym pomiarem wpływu stosowania technologii 

ICT na produktywność, należy się spodziewać podejmowania wielu decyzji dotyczących pozyskiwania, 

wdrażania i wykorzysywania rozwiązań ICT w sposób daleki od optymalnego. Menedżerowie często 

podejmują takie decyzje przy braku wystarczających i jednoznacznych przesłanek, stąd duże 

prawdopodobieństwo podjęcia decyzji błędnych. Dodatkowo dynamiczny postęp technologiczny w 

zakresie rozwiązań ICT sprawia, że pomiędzy wdrażaniem kolejnych generacji systemów informacyno-

komunikacych pozostaje coraz mniej czasu na ich testowanie, identyfikację ewentualnych problemów 

i podjęcie kroków w celu zaradzenia im. Typowa jest przy tym sytuacja, w której ujawnianie problemów 

następuje nie na etapie testów, na które często brakuje czasu, ale już po wdrożeniu. Wreszcie, 

szczególnie do połowy lat 90-tych XX wieku w odniesieniu do technologii ICT stosowane były procedury 

wdrażania oparte na rozwiązaniach wykorzystywanych i skutecznych w przypadku technologii zupełnie 

                                                             
41 Patrz: Brynjolffson i Saunders (2010). 
42 Patrz: Cardona i in. (2013). 
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innych jakościowo, charakterystycznych dla gospodarki industrialnej, a nie cyfrowej opartej na 

wiedzy43. 

W 1990 roku Paul David analizując historyczne schematy transformacji gospodarczych 

związanych z wdrażaniem tzw. „przełomowych” technologii, a za takie niewątpliwie należy uznać 

technologie ICT, wskazał, że występowanie paradoksu produktywności nie jest niczym nietypowym. 

Idąc krok dalej, David stwierdził, że właściwie bardziej zasadne byłoby rozpatrywanie go nie w 

kategoriach paradoksu, ale jako wyniku procesów dostosowawczych, które musi przejść gospodarka 

podczas każdego masowego wdrażania nowych, zupełnie odmiennych od dotychczas stosowanych 

technologii, co nieuchronnie wywołuje czasowy spadek produktywności. Procesy transformacji 

gospodarczych towarzyszące wdrażaniu technologii ICT porównał on z analogicznymi procesami 

towarzyszącymi upowszechnieniu i masowemu wdrażaniu silnika elektrycznego, co wywołało tzw. 

drugą rewolucję przemysłową w drugiej połowie XIX wieku. W analogiczny sposób postrzega się 

obecnie technologie związane z przechowywaniem, przetwarzaniem i przesyłaniem informacji jako 

główny katalizator innowacyjności, dynamicznego rozwoju badań naukowych, a w konsekwencji tzw. 

trzeciej rewolucji okeślanej mianem naukowo-technicznej44. Dalsze badania w tym obszarze 

doprowadziły do konkluzji, że paradoks produktywności Solowa jest znacznie bardziej widoczny w 

słabiej rozwinięych państwach oraz że okres dostosowywania się gospodarki do technologii ICT, po 

którym następuje wzrost produktywności jest krótszy w państwach bardziej rozwiniętych45. 

Również w 1990 roku Paul Milgrom i John Roberts przedstawili nowy model procesów 

produkcyjnych w przedsiębiorstwach uwzględniający wpływ zmian technologicznych w zakresie 

wdrażania rozwiązań ICT nie tylko na produktywność, ale i na zmiany organizacyjne, modyfikacje 

strategii biznesowej oraz na wystąpienie potrzeby licznych inwestycji komplementarnych w stosunku 

do wdrażanych technologii ICT.  Podkreślili również nowy sposób pojmowania komplementarności, nie 

                                                             
43 Patrz: Brynjolffson (1993). 
44 David konstatuje, że w przypadku wdrażania silnika elektrycznego i towarzyszących mu wynalazków, procesy 
dostosowawcze trwały ok. 50 lat, zanim osiągnięty został zauważalny i trwały wzrost produktywności przede 
wszystkim w skali makro.  W przypadku technologii ICT okres ten trwał co najmniej 20-25 lat od początku lat 70-
tych do połowy lat 90-tych ubiegłego stulecia. Wyniki badań przeprowadzonych w USA i wiodących państwach 
najbardziej rozwiniętych wydają się potwierdzać tę hipotezę. Patrz: David (1990), Oliner i Sichel (2000), Jorgenson 
(2001), Colecchia i Schreyer (2002). 
45 Przykładowo porównując dane na temat szybkości rozwoju technologii ICT, ich upowszechniania i wdrażania 
w gospodarce, jak również dotyczące zmian produktywności w gospodarkach USA i państw UE w latach 1990-
2008, stwierdzono znaczące różnice na korzyść gospodarki amerykańskiej. Wyodrębniono również trzy czynniki 
mające najsilniejszy wpływ na te różnice: szybszy rozwój sektora usługowego, szybszy postęp technologiczny, 
większe rozmiary producentów rozwiązań ICT w USA. Patrz: Van Ark i in. (2003), Jorgenson i Vu (2005), Van Ark i 
in. (2008). Jorgenson i Vu (2010). Dopiero w ostatnich latach różnice we wpływie stosowania zaawansowanych 
technologii ICT na wzrost produktywności pomiędzy gospodarką USA, a gospodarkami wiodących państw UE 
zaczęły się znacząco zmniejszać. Patrz: Dimelis I Papaioannou (2010), Van Reenen i in. (2010), Dedrick i in. (2013), 
Niebel (2014).  
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jako prostej zależności pomiędzy dwoma różnymi rodzajami nakładów, ale jako wielowymiarowej 

relacji pomiędzy obszarami różnych działań przdsiębiorstwa. Konieczność ich wzajemnego powiązania 

ze sobą jest uzasadnione przez fakt, że wzrost poziomu wykorzystywania któregokolwiek obszaru tych 

działań doprowadzi do uzyskania maksymalnych korzyści jedynie przy jednoczesnym zwiększeniu 

poziomu wykorzystywania pozostałych46. Działania komplementarne, które powinny towarzyszyć 

wdrażaniu nowych rozwiązań w zakresie zarządzania informacją można podzielićna dwie kategorie: 

bezpośrednio oraz pośrednio powiązane z wdrażanymi technologiami ICT. Pierwsza grupa obemuje 

działania związane z wprowadzaniem technologii, nowych rozwiązań organizacyjnych i zmianami 

strukturalnymi w przedsiębiorstwie, bez których wkorzystywanie możliwości nowych technologii ICT 

będzie niemożliwe lub znacząco ograniczone. Druga grupa obejmuje natomiast znacznie szersze 

spektrum działań w innych obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego, często skutkując 

wdrażaniem kolejnych nowych rozwiązań i systemów opartych na technologiach ICT. Można 

powiedzieć, że w tym przypadku pierwotnie wdrażana technologia ICT spełnia bardzo często rolę 

katalizatora znacznie szerszej informatyzacji przedsiębiorstwa47. Obecnie, od kilkunastu lat uznaje się 

konieczność podejmowania wielu działań w zakresie: technologii komplementarnych, form 

organizacyjnych, form własności, norm regulacyjnych, poziomu kompetencji, umiejętności 

pracowników, nawet ich nawyków, które powinny towarzyszyć pozyskiwaniu i skutecznemu wdrażaniu 

nowych rozwiązań ICT w taki sposób, aby skutkować wzrostem produktywności48. Na podstawie badań 

empirycznych przeprowadzonych w USA zidentyfikowano naważniejsze obszary, działania w których 

wpływają stymuluąco na wzrost produktywności indukowanej przez inwestycje w zakresie technologii 

ICT. Na poziomie mikro są to przede wszystkim: digitalizacja procesów obiegu dokumentów; 

zapewnienie otwartego dostępu do informacji wewnętrzych i zewnętrzych; decentralizacja procesów 

decyzyjnych zgodnie z zasadą, że decyzja powinna być podejmowana przez pracownika mającego 

                                                             
46 Milgrom i Roberts analizowali efekt wdrażania komputerowych systemów komputerowego zarządzania 
produkcją CAD/CAM (ang. Computer Aided Design / Computer Aided Manfacturing). Wdrażanie oprogramowania 
tej klasy, aby przyniosło wymierne korzyści pociąga za sobą konieczność różnych działań komplementarnych. 
Patrz: Milgrom i Roberts (1990). 
47 Milgrom i Roberts wśród działań komplementarnych bezpośrednio powiązanych z wdrożeniem  systemu 
CAD/CAM wymienili takie jak: zakup i uruchomienie odpowiednio przystosowanych maszyn i urządzeń, 
zmniejszenie serii produkcyjnych, obniżenie stanów magazynowych, zwiększenie częstotliwości 
przeprojektowywania wytwarzanych produktów, zwiększenie poziomu wykorzystywania technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych. Natomiast wśród działań komplementarnych powiązanych pośrednio z 
wdrażanym nowym oprogramowaniem wymieniają działania w takich obszarach jak marketing, dystrybucja, 
inżynieria produkcji, organizacja i zarządzanie zasobami ludzkimi, co często wiązało się z wdrażaniem kolejnych 
nowych rozwiązań ICT, np. systemów zarządzania relacjami z klientami CRM (ang. Customer Relationships 
Management), czy systemów zarządzania zasobami ludzkimi HRM (ang. Human Resources Management). Patrz: 
Milgrom i Roberts (1990), Milgrom i in. (1991), Milgrom i Roberts (1995). Współcześnie coraz częściej podmioty 
gospodarcze decydują się na kompleksową informatyzację całego przedsiębiorstwa lub znaczącej liczby jego 
obszarów funkcjonalnych wdrażając zintegrowane systemy informacyjne ERP (ang. Enterprise Resources 
Management) lub BI (ang. Business Inelligence). Patrz: Jałowiecki (2014). 
48 Patrz: David (2002). 
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dostęp do niezbędnych informacji; wprowadzenie motywacyjnego systemu wynagrodzeń; 

zdefiniowanie norm i celów operacyjnych i strategicznych zgodnie z przyjętą strategią biznesową i 

kulturą korporacyjną; polityka rekrutacyjna ukierunkowana na pozyskiwanie pracowników z wysokimi 

kompetencjami przede wszystkim w zakresie przetwarzania i analizy informacji; inwestycje w kapitał 

ludzki, czyli w permanentne podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych pracowników oraz 

rozpowszechnianie wiedzy o organizacji49. Z kolei na poziomie makroekonomicznym wśród czynników 

komplementarnych w stosunku do technologii ICT wskazuje się głównie na: odpowiednio wysoki 

poziom wykształcenia społeczeństwa determinują dostępność kapitału ludzkiego, dostępność 

inwestycji zagranicznych mogących stanowić źródło transferu nowoczesnych technologii i know-how, 

niski koszt i odpowiedni zasięg telefonii komórkowej z uwagi na wzrastającą rolę technologii ICT 

wkorzysutujących sieci bezprzewodowe i dostęp mobilny oraz zapewnienie odpowiedniego otoczenia 

insytucjonalnego w gospodarce rozumianego jako jakość regulacji prawnych, otwartość gospodarki, 

poziom rozwoju rynków finansowych, elastyczność rynków dóbr i pracy, poziom przedsiębiorczości, co 

ułatwia i pzyspiesza dyfuzję nowych technologii50. 

W neoklasycznym, zmodyfikowanym modelu wzrostu Solowa-Swana postęp technologiczny był 

uwzględniony jako czynnik egzogeniczny, który był odpowiedzialny za kreowanie wzrostu w długim 

horyzoncie czasowym. Modele neoklasyczne jako piewsze w sposób bezpośredni uwzględniały wpływ 

postępu technologicznego na wzrost produktywności. Jednak sformułowany w 1987 roku paradoks 

produktywności Solowa bardzo poważnie zakwestionował to założenie. Co więcej z neoklasycznej 

teorii wzrostu wynikał postulat konwergencji w skali makroekonomicznej, który odnoszony przede 

wszystkim do państw oznaczał, że gospodarki krajów słabiej rozwiniętych powinny stopniowo 

„doganiać” gospodarki państw lepiej rozwiniętych zarówno biorąc pod uwagę wzrost, jak i rozwój. 

Jednak w praktyce nie zaobserwowano występowania takich procesów, obserwując w wielu 

przypadkach procesy wręcz odwrotne, czyli postępujące rozwarstwienie pomiędzy gospodarkami 

krajowymi. Początkowo regres rozwoju gospodarek państw „trzeciego świata” tłumaczono 

występowaniem takich zjawisk jak epidemie, głód, konflikty zbrojne, korupcja, czy wreszcie 

niewłaściwy sposób zarządzania na szczeblu rządów (ang. Government failure)51. Wkrótce jednak taka 

argumentacja okazała się niewystarczająca i sięgnięto po jeszcze inne wytłumaczenie braku 

konwergencji pomiędzy gospodarkami krajów rozwiniętych i rozwijających się. Była nią teoria tzw. „luki 

technologicznej” sformułowana już na przełomie lat 50-tych i 60-tych XX wieku, zgodnie z którą 

społeczeństwa pod względem rozwoju gospodarczego można podzielić na pięć kategorii: tradycyjne; 

                                                             
49 Patrz: Brynjolfsson (2005). 
50 Patrz: Brynjolfsson i Hitt (2003), Yanikkaya (2003), Barro i Sala-i-Martin (2004), Brynjolfsson (2005), Dedrick i 
in. (2013). 
51 Patrz: Stern (1989), Krueger (1990). 
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przed wejściem na ścieżkę wzmożonego wzrostu i rozwoju; rozpoczynające taki rozwój gospodarczy; 

kierujące się w stronę masowej i wysokiej konsumpcji; charakteryzujące się taką konsumpcją. Do 

przejścia gospodarki do wyższej kategorii rozwojowej niezbędny był wzrost stopy inwestycji do ok. 10% 

dochodu narodowego, pojawienie się jednego lub kilku tzw. sektorów wiodących w gospodarce (np. 

sektora ICT, czy usług finansowych) oraz pojawienie się sprzyjającego impulsom wzrostowym w tych 

sektorach, otoczenia politycznego i społecznego. Państwa, które nie były w stanie przekroczyć wartości 

progowej produktu krajowego brutto na osobę, wpadały w tzw. „pułapkę technologiczną”, w 

konsekwencji nie mogły rozwijać się wystarczająco szybko, aby wystąpiło zjawisko konwergencji ich 

gospodarek z gospodarkami państw bardziej rozwiniętych, które dzięki odpowiednim nakładom 

kapitałowym były w stanie ten próg przekroczyć. Jedynym rozwiązaniem był zatem napływ inwestycji 

zagranicznych lub publicznych związanych ze zwiększaniem zadłużenia wewnętrznego52. 

Biorąc pod uwagę, że wspomniane problemy z konwergencją słabiej i lepiej rozwiniętych 

gospodarek można przenieść z poziomu państw na poziom innych układów gospodarczych, np. 

sektorów, czy branż gospodarczych, grup, a nawet pojedynczych przedsiębiorstw, efekty „luki” i 

„pułapki” technologicznej mogą być również traktowane jako próba wyjaśnienia paradoksu 

produktywności Solowa. Tym bardziej, że główna różnica pomiędzy neoklasycznymi teoriami wzostu 

gospodarczego, a teoriami „luki technologicznej” polegała na tym, że w przypadku tych drugich 

technologie nie były traktowane jako powszechnie dostępne dobro publiczne, ale jako czynnik o różnej 

dostępności w różnych układach i dla różnych podmiotów gospodarczych. Był to zatem czynnik, który 

znacząco róznicuje możliwość osiągania wyższych dochodów53. 

W neoklasycznym modelu Solowa-Swana jednym z założeń była egzogeniczność stopy wzrostu 

technologicznego, co prowadziło do tworzenia przez postęp technologiczny wzrostu długofalowego. 

W latach 1965-1967 Hirofumi Uzawa i Karl Shell przyjęli założenie o endogenicznym charakterze zmian 

technologicznych kładąc tym samym podwaliny pod rozwiniętą w latach 80-tych ubiegłego stulecia 

tzw. „Nową teorię wzrostu”54. Za jej prekursora uznawany jest Nikolas Kaldor, który zastąpił 

neoklasyczną funkcję produkcji, funkcją innowacji i postępu technicznego, która uwzględniała różne 

dodatkowe czynniki zewnętrzne, np. tworzenie kapitału ludzkiego, nakłady na badania i rozwój, 

wzajemne przenikanie się technologii, rolę handlu zagranicznego, postępująca globalizację. Kaldor 

stwierdził, że nie jest możliwe rozdzielenie postepu technicznego i akumulacji kapitału, zatem jeżeli 

inwestycje są większe niż postęp technologiczny, następuje spadek produktywnoci kapitału, a w 

konsekwencji zmniejsza się wartość inwestycji. W sytuacji odwrotnej, szybszy postęp technologiczny 

                                                             
52 Patrz: Myrdal (1957), Rostow (1960). 
53 Patrz: Fageber (1990). 
54 Patrz: Uzawa (1965), Shell (1967). 
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powoduje wzrost produktywności kapitału, co skutkuje nowymi inwestycjami. Upraszczając nieco 

zagadnienie, można powiedzieć, że w takim ujęciu akumulacja kapitału kształtowana jest przez 

dynamikę postępu technologicznego55. 

Paul Romer stwierdził z kolei, że ograniczoność zasobów w rozumieniu zarówno ilości, jak i 

możliwości dostępu do nich oraz różnorodne zewnętrzne uwarunkowania wpływające na poziom 

produkcji stanowią nieprzekraczalne ograniczenie wzrostu gospodarczego. Dalszy wzrost jest wówczas 

możliwy jedynie w wyniku tworzenia i wykorzystywania idei postrzeganych jako swoiste algorytmy 

łączenia ograniczonych zasobów materialnych w nowe kombinacje charakteryzujące się większą 

wartością od stosowanych dotychczas56. Jednak ponieważ podstawowa różnica idei w stosunku do 

pozostałych dóbr polega na tym, że są one tworzone raz i chociaż mogą nie być powszechnie 

dostępnymi dobrami publiczymi (wyłączalność idei), to mogą być wykorzystywane przez wiele 

podmiotów. Idee są zatem z samej swojej istoty niekonkurencyjne, ponieważ są wytwarzane raz przy 

dosyć dużych nakładach, a ich wielokrotne stosowanie odbywa się przy bardzo niskich kosztach lub 

wręcz przy ich braku. Tymczasem dobra konkurencyjne są wytwarzane za każdym razem, kiedy mają 

stać się przedmiotem transakcji. W konskwencji modele oparte na stosowaniu nowych idei jako 

czynnika stymulującego wzrost gospodarczy zakładają tzw. „konkurencję niedoskonałą”57. Modele 

zbudowane zgodne z założeniami Nowej teorii wzrostu nazywane są modelami drugiej generacji w 

odróżnieniu od modeli neoklasycznych określanych mianem generacji pierwszej. Pierwszy taki model 

zaproponował w 1986 roku właśnie Paul Romer. Wyjaśnienia długoterminowego wzrostu 

gospodarczego poszukiwał on m.in. w zwiększającej się roli akumulacji wiedzy oraz różnych 

instrumentów polityki makroekonomicznej. Rozszerzył też rozumienie kapitału o kapitał ludzki i 

wiedzę58. Przeprowadzone pzez Romera, Mankiwa i Weila badania empiryczne wskazywały na mniej 

więcej równoważny wpływ kapitału materialnego, nakładów pracy i kapitału ludzkiego na kształowanie 

                                                             
55 Patrz: Kaldor (1980). 
56 Patrz: Romer (1994). 
57 Nowa teoria wzrostu oprócz idei, wykorzystuje również pojęcie tzw. „meta-idei”, czyli takich, które służą do 
tworzenia i wykorzystywania innych idei. Przykładami meta-idei są patenty, licencje, prawa autorskie, również 
tzw. know-how. Patrz: Romer (1986), Lucas (1988), Romer (1990), Grossman i Helpman (1991), Aghion i Howit 
(1998). 
58 Modyfikacja modelu neoklasycznego Solowa-Swana dokonana przez Mankiwa, Romera i Weila polegała przede 
wszystkim na wprowadzeniu do niego kapitału ludzkiego (H) jako nowego czynnika kształtującego wzrost 
produktu oraz ”egzogenizacja” postępu technologicznego. Wówczas produkt jest kształtowany następująco: 

𝑌(𝑡) = 𝐹(𝐾(𝑡),𝐻(𝑡), 𝐴(𝑡) ∙ 𝐿(𝑡)), a funkcja produkcji przyjmuje postać: 𝑌(𝑡) = 𝐾(𝑡)𝛼 ∙ 𝐻(𝑡)𝛽 ∙ (𝐴(𝑡) ∙

𝐿(𝑡))
1−𝛼−𝛽

, gdzie: α – to elastyczność produktu względem kapitału materialnego, β – to elastyczność produktu 

względem kapitału ludzkiego. Patrz: Romer (1986), Mankiw i in. (1992). 
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wzrostu gospodarczego. Jako miarę kapitału ludzkiego przyjęli współczynnik skolaryzacji wznaczany dla 

szkół średnich59. 

W 1990 roku Paul Romer zaproponował model dwusektorowy, który podkreślał endogeniczny 

przyrost wiedzy, badań i rozwój technologiczny jako główny czynnik wzrostu produkcji. W modelu tym 

nowa wiedza, nowe technologie wytwarzane w jednym sektorze były wykorzystywane jako zmienna 

wejściowa kształtująca poziom produkcji. W kolejnych pracach zaproponowany przez Romera model 

był modyfikowany przede wszystkim w kierunku poszerzania sektora wiedzy, czy uwzględniania 

innowacji i dyfuzji wiedzy pomiędzy sektorami i krajami. Nieco później Romer zmodyfikował swoje 

potrzeganie idei, których nie traktował ani jako dóbr prywatnych, ani publicznych. Stanowiły one 

swoistą kombinację kontroli prywatnej i braku koszów alternatywnych60. Jego model został rozwinięty 

przez Nonnemanna i Vanhoudta, którzy odrzucili założenie o „niedoskonałej konkurencji”, 

wprowadzając w zamian tzw. technologiczne Know-how. Czynnik ten poraktowali jako specyficzną 

formę kapitału rozumianą jako wzorce procesów wytwórczych, nowych produktów zakładając 

jednocześnie kompletność praw własności inelektualnej61. W modelach „nowej teorii wzrostu” 

wprowadzono jeszcze dodakowo pewien bazowy poziom dochodu w przeliczeniu na osobę w celu 

sprawdzenia, czy w danym układzie gospodarczym zachodzą warunki do wystąpienia konwergencji62. 

Według modeli zgodnych z ”nową teorią wzrostu” w gospodarce występuje tzw. „efekt skali” związany 

z kapitałem ludzkim. Oznacza to, że skoro np. większa liczba ludności wpływa na wyższy długookresowy 

wzrost gospodarczy, to zwiększenie liczby osób zatrudnionych w sektorze naukowo-badawczym 

powinno proporcjonalnie zwiększyć stopę wzrostu gospodarki63. Niemniej badania empiryczne 

przeprowadzone w kikunastu państwach nie powierdziły występowania „efektu skali” związanego z 

kapitałem ludzkim i sektorem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zatem ani bardziej 

zaawansowane technologie, jak i wyższy poziom wiedzy nie przekładały się na szybszy, bądź wyższy 

wzrost gospodarczy64.  

                                                             
59 Współczynnik skolaryzacji jako podstawowy wskaźnik poziomu wykształcenia społeczeństwa lub grupy 
społecznej w podstawowej wersji jest definiowany jako odsetek lub udział procentowy osób uczących się w 
stosunku do wszystkich osób w określonym przedziale wiekowym związanym z danym etapem kształcenia. 
Przykładowo wg. metodologii stosowanej przez GUS dla szkół podstawowych jest to przedział wiekowy od 7 do 
13 lat, dla gimnazjów od 13 do 16 lat, dla szkół średnich od 16 do 18 lat, dla szkół wyższych od 18 do 24 lat.    
60 Patrz: Romer (1990), Romer (1992). 
61 Nonnemann i Vanhoudt na podstawie badań empirycznych oszacowali, że wzrost produktu jest kształtowany 
w 42% przez nakłady pracy, w 35% przez kapitał materialny, w 15% przez kapitał ludzki i w 8% przez czynnik 
technologiczny. Obaj oceniali, że ich model wyjaśnia produktywność w ok. 80%, w porównaniu do 65% dla 
modelu Romera,Mankiwa i Weila. Patrz: Nonnemann i Vanhoudt (1996). 
62 Patrz: Aghion i Howitt (1992), Eicher (1996), Barro i Sala-i-Martin (2004). 
63 Patrz: Romer (1990). 
64 Patrz: Backus i in. (1992), Jones (1995). 
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Oznacza to poszerzenie rozumienia paradoksu produktywności, który dotyczy nie tylko 

nowoczesnych technologii ICT, ale również samego sektora badawczo-rozwojowego 

odpowiedzialnego za ich tworzenie i rozwój. Christopher Freeman upatrywał przyczyn tego zjawiska w 

braku uwzględniania wpływu otoczenia instyucjonalnego oraz zmian w nim zachodzących na 

gospodarkę zarówno przez modele neoklasyczne, jak i zgodne z „nową teorią wzrostu”65. W 

późniejszym okresie stwierdzono, że efekty skali w odniesieniu do procesów produkcynych są 

czynnikiem utrwalającym i stymulującym wzrost długookresowy jedynie w połączeniu ze wzrostem 

liczby zatrudnionych. W takiej sytuacji postęp technologiczny o charakterze egzogenicznym nie musi 

być czynnikiem niezbędnym dla długookresowego wzrostu gospodarczego, który może być wynikiem 

jedynie wzrostu liczby pracowników i rosnącymi efektami skali66. Jest do dosyć ważny przyczynek do 

prób wyjaśnienia istoty paradoksu produktywności Solowa, ponieważ wskazuje na układ czynników, w 

którym postęp technologiczny nie stymuluje wzrostu gospodarczego. 

Już w 1994 roku Paul Romer zwrócił uwagę na fakt, iż określenie sposobu i kwantyfikacja 

wielkości wpływu jaki nowe idee i wynalazki wywierają na wzrost gospodarczy jest mocno 

problematyczne, tym bardziej, że efekty ich wdrażania w praktyce w postaci nowych technologii, 

produktów, rozwiązań organizacyjnych, strukturalnych, proceduralnych, czy modeli biznesowych są 

odczuwalne i obserwowalne dopiero po upływie pewnego czasu67. Na przełomie XX i XXI wieku w 

odniesieniu do modeli uwzlędniających postęp technologiczny i kapitał ludzki jako czynniki stymulujące 

wzrost gospodarczy sformułowano podstawowe zastrzeżenie, że nie posiadają one odpowiednio 

zdefiniowanych metod pomiaru. Co więcej, chociaż dostępne są odpowiednie dane, nie istnieją 

przesłanki teoretyczne wskazujące w jaki sposób je mierzyć, a następnie uwzględniać w modelowaniu 

wzrostu gospodarczego68. Jest to jeden z najważniejszych problemów związanych z modelowaniem 

wzrostu we współczesnej gospodarce opartej na wiedzy, dlatego wciąż poszukiwane są sposoby 

efektywnego mierzenia czynników wpływających na wzrost gospodarczy powiązanych z postępem 

technologicznym i kapitałem ludzkim69. 

                                                             
65 Brak uwzględniania wpływu na gospodarkę otoczenia instytucjonalnego oznaczał brak uwzględniania np. 
przepisów i regulacji prawnych, systemów finansowych, edukacji i szeroko rozumianego podnoszenia poziomu 
wiedzy i kompetencji w społeczeństwie, czy chociażby działalności związków zawodowych. Patrz: Freeman 
(1994). 
66 Patrz: Tokarski (2005). 
67 Patrz: Romer (1994). 
68 Patrz: Aghion i Howit (1998). Jeszcze dalej w swojej krytyce modeli neoklasycznych i zgodnych z „nową teorią 
wzrostu” poszedł Ian Steedman, który w 2002 roku sformułował ów problem następująco: „Zadziwiająco duży 
udział literatury dotyczącej „nowej teorii wzrostu” zajmuje się opracowywaniem analiz modeli, które opierają się 
na kompletnie niejasnych założeniach (…) z uwzględnieniem wielu zmiennych, spośród których w stosunku do 
zasobu wiedzy nie pokazano, że jest, ani że w ogóle może być zasadniczo mierzalna.” Patrz: Steedman (2002). 
69 Patrz: Piech (2004). 
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Jeszcze w latach 90-tych ubiegłego stulecia wśród ekonomistów wykrystalizowały się poglądy, 

zgodnie z którymi wiedza, technologie i stanowiąca sposób ich rozposzechniania szeroko rozumiana 

edukacja stanowią zbiór czynników nasilniej kszałtujących wzrost gospodarczy przede wszystkim dzięki 

zapewnianiu układom gospodarczym odpowiedniego poziomu konkurencyjności. Znalazło to 

odzwierciedlenie w modyfikacji tradycyjnego podziału gospodarki wg. Clarka i Fishera na trzy sektory 

oraz modelu jej rozwoju, którego etapy wyznacza dominacja kolejno: sektora działalności podstawowej 

(rolnictwo, rybołóstwo, leśnictwo, działalność wydobywcza), sektora produkcyjnego (wytwarzanie i 

przetwórstwo) i sektora usług70. W latach 60-tych XX wieku Fritz Machlup po raz pierwszy 

zaproponował wyodrębnienie czwartego sektora informacyjnego obemującego technologie i usługi 

związane z przchowywaniem, przetwarzaniem i przekazywaniem informacji wyodrębnione z sektorów 

drugiego (produkcja) i trzeciego (usługi)71. Należy przy tym podkreślić, że rola informacji, czy w 

szerszym rozumieniu wiedzy we współczesnej gospodarce i jej rozwoju nie jest skoncnrowana, ani nie 

ogranicza się jedynie do czwartego sektora, ale przenika wszystkie cztery sektory nowoczesnej 

gospodarki. W konskwencji w 1990 roku Michael Porter zaproponował model rozwoju gospodarki, 

której rozwój w pierwszym etapie jest napędzany przede wszystkim przez podstawowe czynniki 

produkcyjne, w drugim przez inwestycje, a w trzecim przez innowacje związane z tworzeniem i 

masowym wykorzystywaniem nowych technologii w warunkach globanej konkurencji. Jednak 

nowoczesne i kosztowne technologie ICT chociaż dla części państw i układów gospodarczych są 

niewątpliwie czynnikiem stymulującym wzrost gospodarczy, w przypadku innych stanowią element 

zwiększający tzw. podział cyfrowy (ang. Digital divide) w porównaniu z nabardziej zaawansowanymi 

gospodarkami72. Współcześnie w kontekście przestrzennego podziału pracy gospodarki krajowe i 

układy gospodarcze funkcjonujące w ich ramach dzielone są na trzy kategorie: tzw. „rdzeń”,czyli 

gospodarki najbardziej zaawansowane technologicznie; tzw. „częściowe peryferia”, czyli gospodarki ze 

znaczącym udziałem dobrze wykształconych pracowników, ale charakteryzujące się jednocześnie 

brakiem dywersyfikacji i tradycyjną srukturą przemysłu; tzw. „peryferia”, czyli gospodarki posiadające 

nawyżki zatrudnienia w rolnictwie, których przemysł oparty jest na tradycyjnych gałęziach, posiadające 

znaczące rezerwy nisko wykwalifikowanej siły roboczej73. 

                                                             
70 Patrz: Fisher (1935), Clark (1940). Niemniej w drugiej połowie XX wieku okazało się, że niektóre gospodarki 
narodowe rozwijają się nieco inaczej z pominięciem etapu dominacji sektora produkcyjnego, dotyczyło to przede 
wszystkim nowych państw (Izrael) lub krajów postkolonialnych (Nigeria, Dżibuti). 
71 Patrz: Machlup (1962). 
72 Przepaść cyfrowa jest zjawiskiem, które dotyczy również pojedynczych osób, członków społeczeństwa, 
pomiędzy którymi istnieją znaczące różnice w dostępie i umiejętnościach posługiwania się oraz wykorzystywania 
nowoczesnych cyfrowych technologii ICT. Pochodną podziału cyfrowego jest zjawisko wykluczenia cyfrowego 
(ang. Digital exclusion), czyli powstawanie grup osób, które nie w pełni uczestniczą w życiu społecznym z powodu 
braku umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych. Patrz: Di Maggio i Hargitai (2001), Norris (2001), 
Hilbert (2014). 
73 Patrz: Hamilton i Linge (1983), Knox i Agnew (1994). 
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Reasumując, na gruncie neoklasycznych teorii wzostu gospodarczego, wyjaśnienia paradoksu 

produktywności Solowa poszukiwano zatem przede wszystkim w niedoskonałych, niedokładnych 

sposobach mierzenia zarówno niematerialnych czynników stymulujących wzrost produkcji 

powiązanych z postępem technologicznym, jak i samego poziomu produktywności. Wykazywano, że 

przy zastosowaniu innych niż tradcyjne sposobów dokonywania pomiarów, inwestycje w ICT wpływają 

istotnie na wzrost produkcji. Podnoszono również kwestię długiego horyzontu czasowego niezbędnego 

do zaobserwowania takiego wpływu. Należy przy tym stwierdzić, że liczne badania prowadzone w ciągu 

ostatnich 25 lat nie pozwoliły jednoznacznie zweryfikować tezy o prawdziwości, bądź nie paradoksu 

produkytwności Solowa. Z kolei rozpatrując modele opracowane na podstawie „nowe teorii wzrostu” 

wskazywano nieco inne przyczyny występowania paradoksu produktywności Solowa, nie kwestionując 

przy tym powodów wymienionych wcześniej. Przede wszystkim głównej przyczyny upatrywano w 

braku odpowiednich możliwości właściwego wykorzystywania nowoczesnych, zaawansowanych 

technologii ICT. Przy tym był on konsekwencją zarówno braku odpowiednich zasobów materialnych 

umożliwiających pozyskiwanie, wdrażanie i stosowanie drogich, złożonych i szybko starzejących się 

technologicznie rozwiązań ICT, jak również braku odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej i często 

braku możliwości wykształcenia kadr w danym układzie gospodarczym. W takiej sytuacji zgodnie z 

teorią „luki i pułapki technologicznej” nowoczesne technologie zamiast pełnienia roli stymulatora 

wzrostu gospodarczego stanowią koszowne obciążenie będąc jednocześnie przyczyną braku 

konwergencji pomiędzy układami gospodarczymi. 

4.2.3. Poszerzenie rozumienia paradoksu produktywności Solowa w moich 

badaniach. 

W podmiotach gospodarczych przepływom materiałowym zawsze towarzyszą przepływy 

informacyjne, których rolą jest opis ilościowy i jakościowy oraz kwantyfikacja tych pierwszych. We 

współczesnej gospodarce opartej na wiedzy, w której informacja stanowi kluczowy zasób 

ekonomiczny, zarządzanie informacją, jej przepływami, możliwości w zakresie przekształcania jej w 

informację użytkową wraz ze zdolnościami do jej analizy i wykorzystywania silnie determinują 

możliwości efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku oraz realizowania przez nie swoich 

celów biznesowych. Ze względu na szybko wzrastającą ilość, dużą różnorodność, wysoką zmienność i 

stałą potrzebę aktualizacji informacji o charakterze gospodarczym do zarządzania nią niezbędne jest 

szerokie wykorzystywanie cyfrowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Rozwiązania ICT 

umożliwiając efektywne zarządzanie zasobami informacyjnymi stanowią w konsekwencji jeden z 

najważniejszych elementów wsparcia wszystkich obszarów zarządzania w przedsiębiorstwach, a ich 
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funkcjonalność i złożoność są pochodną struktury organizacyjnej i funkcjonalnej podmiotów 

gospodarczych74. 

Dlatego też ze względu na złożoność i rozległość współczesnych łańcuchów logistycznych są one 

w bardzo dużym stopniu nasycone przez różnorodne technologie ICT, bez wykorzystywania których nie 

jest możliwe efektywne zarządzanie zasobami i ich przepływami. Szczególnego znaczenia wsparcie 

takie nabiera w przypadku rozległej współpracy kooperacyjnej, która sprawia, że w przypadku 

współczesnych przedsiębiorstw mamy do czynienia właściwie z wielowymiarowymi sieciami, a nie 

liniowymi łańcuchami logistycznymi. Wówczas najważniejszą rolę odgrywają rozwiązania ICT o 

charakterze rozproszonym, sieciowym, oparte przede wszystkim na technologiach internetowych. 

Dotyczy to również sektora MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa), jak również branż o charakterze 

tradycyjnym np. powiązanych z rolnictwem i zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym75. 

Właśnie sektor spożywczy jest dobrym przykładem występowania rozległych, złożonych i bardzo 

zróżnicowanych sieci logistycznych, przede wszystkim ze względu na wskazaną wcześniej dużą liczbę 

dostawców surowców rolnych i odbiorców produktów żywnościowych, ale również z uwagi na często 

bardzo rozległy obszar działań rynkowych poszczególnych podmiotów. 

Omówienie sposobów wykorzystywania technologii ICT oraz rozwoju gospodarczych systemów 

informacyjnych przedstawiłem w monografii naukowej „Paradoks produktywności Solowa w polskim 

przemyśle spożywczym” wydanej w 2018 roku przez Wydawnictwo SGGW w Warszawie, w rozdziale 

3.3 (str. 85-129). W najbardziej ogólnym ujęciu, funkcjonalność systemów informacyjnych 

wykorzystywanych we współczesnych przedsiębiorstwach w celu wspierania ich działalności 

biznesowej można podzielić na pięć głównych kategorii: (1) wspomaganie wytwarzania CIM (ang. 

Computer Aided Manufacturing), (2) zarządzanie relacjami z klientami CRM (ang. Customership 

Resource Planning), (3) zarządzanie zasobami ERP (ang. Enterprise Resource Planning), (4) zarządzanie 

i kontrola przepływami materialnymi, czyli wspomaganie działań logistycznych CAL (ang. Computer 

Aided Logistics) oraz (5) zarządzanie, analiza informacji w celu dostarczania informacji zarządczej BI 

(ang. Business Intelligence)76. Dominującą obecnie tendencją jest dążenie do jak największej i 

najpełniejszej integracji wymienionych funkcjonalności oferowanych przez rozwiązania ICT, tak aby 

wykorzystywane systemy informacyjne obejmowały, jeśli nie wszystkie to przynajmniej większość 

aspektów funkcjonalnych współczesnych przedsiębiorstw. Jeżeli wykorzystywane rozwiązania nie 

funkcjonują w postaci zintegrowanych systemów informacyjnych zarządzania to przynajmniej mamy 

                                                             
74 Patrz: Niedzielska (2003), Januszewski (2008), Kisielnicki (2013). 
75 Patrz m.in. Wiesinger (2005), Fritz i Hausen (2006), Dos Santos Vieira I in. (2013), Tongzon I Nguyen (2013). 
76 Oczywiście istnieje wiele różnorodnych klasyfikacji systemów informacyjnych wykorzystywanych w 
gospodarce. Przyjęta tutaj dosyć ogólna klasyfikacja została oparta na charakterystykach funkcjonalności różnych 
kategorii systemów informacyjnych przedstawionych przez Niedzielską (2003) i Januszewskiego (2008). 
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do czynienia ze ścisłą współpracą i wymianą danych w czasie rzeczywistym pomiędzy równolegle 

funkcjonującymi odrębnymi systemami informacyjnymi. W szczególności dotyczy to funkcjonalności 

oferowanych przez systemy klasy ERP i CAL. 

Z kolei technologie ICT wykorzystywane do wspomagania zarządzania działaniami logistycznymi 

można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza z nich obejmuje technologie umożliwiające i ułatwiające 

identyfikację i śledzenie (ang. Traceability) materiałów, półproduktów, produktów na całej długości i 

szerokości łańcucha logistycznego, np. kody kreskowe, znaczniki radiowe RFID (ang. Radio-Frequency 

Identification), etykiety logistyczne, czy standardy elektronicznej wymiany informacji. Druga grupa to 

systemy wspomagające zarządzanie różnymi obszarami logistyki, np. gospodarką magazynową WMS 

(ang. Warehouse Management Systems), czy łańcuchem zaopatrzenia SCM (ang. Supply Chain 

Management)77. Synergia systemów logistycznych i ICT jest obecnie tak ścisła, że znacznie częściej niż 

o komputerowym wspomaganiu logistyki mówi się o logistyce cyfrowej, w skrócie o e-logistyce (ang. 

e-Logistics)78. 

Z przedstawionych wcześniej powodów wydawało mi się zasadne poszerzenie zakresu 

prowadzonych przez mnie badań w obszarze paradoksu produktywności Solowa o zagadnienia 

związane z technologiami wykorzystywanymi do zarządzania zasobami, ich przepływami i logistyką. 

Kierowałem się również stwierdzonym silnym związkiem pomiędzy wskaźnikami zaawansowania 

rozwiązań logistycznych i informacyjno-komunikacyjnych. Należy podkreślić, że zależność ta była 

silniejsza w grupach przedsiębiorstw spożywczych charakteryzujących się większym stopniem 

złożoności struktury sieci logistycznych oraz procesów zarządczych79. W konsekwencji poszerzyłem 

swoje badania z jednej strony o analizę wpływu poziomu zaawansowania rozwiązań ICT na koszty 

zarządzania zasobami, ich przepływami i logistyki i poziomem wiedzy w tym zakresie, a z drugiej o 

analizę wpływu zaawansowania nowoczesnych technologii logistycznych na różne aspekty 

produktywności badanych przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich podziału branżowego i według 

wielkości zatrudnienia. 

Pragnę w tym miejscu podkreślić jeszcze raz, że ze względu na interdyscyplinarny charakter w 

zasadzie wszystkich moich badań naukowych interesuje mnie rola jaką odgrywa postęp techniczny 

w różnych dyscyplinach nauk przede wszystkim biologicznych oraz medycznych, gdzie np. jego 

wpływ na wydłużenie wieku życia, czy wzrost przeżywalności niemowląt można traktować w sposób 

                                                             
77 Obszerny przegląd i klasyfikacje technologii ICT wspomagających różne obszary działań logistycznych 
przedstawili m.in. Januszewski (2008), Majewski (2008), Długosz (2009). 
78 Patrz m.in. Edwards i in. (2001), Daly i Cui (2003), Sarkis i in. (2004), Gunasekaran i in. (2007). 
79 Patrz: Jałowiecki, P. (2018): „Paradoks produktywności Solowa w polskim przemyśle spożywczym”, 
Wydawnictwo SGGW w Warszawie, Warszawa, rozdział 5.3: 188-189 oraz Jałowiecki, P., Jałowiecka, E. (2014): 
„Logistic and IT Solutions Advancement in Polish Agri-Food Industry”, Logistyka, 6: CD nr 6. 
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analogiczny do wpływu na produktywność przedsiębiorstw. Warto zauważyć, że współcześnie 

technologie ICT są powszechne w zasadzie w każdej dziedzinie ludzkiej aktywności. Zatem być może 

również w innych dziedzinach nauk istnieją inne paradoksy, analogiczne do paradoksu 

produktywności Solowa. 

4.2.4. Paradoks produktywności Solowa w przemyśle spożywczym w świetle 

wyników moich badań. 

Badania paradoksu produktywności Solowa rozpocząłem od oceny kierunku i siły wpływu 

stosowania bardziej zaawansowanych rozwiązań w zakresie zarządzania informacją opartych na 

technologiach ICT na sytuację finansową, pozycję rynkową i koszty logistyki badanych przedsiębiorstw 

spożywczych. Uzyskane wyniki zamieściłem w monografii mojego autorstwa „Paradoks 

produktywności Solowa w polskim przemyśle spożywczym” wydanej w 2018 roku przez 

Wydawnictwo SGGW w Warszawie, w rozdziale 5.4 (str. 189-193), a częściowo także w kilku 

wcześniejszych pracach naukowych. 

Badając wpływ poziomu zaawansowania rozwiązań ICT wykorzystywanych do zarządzania 

informacją oraz informacyjno-komunikacyjnego wspierania procesów zarządczych i logistyki na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw spożywczych, stwierdziłem niezbyt silny, niemniej wyraźny oraz 

istotny statystycznie, ale destymulujący wpływ zaawansowania stosowanych systemów 

informatycznych na sytuację finansową (wartość współczynnika korelacji rangowej Spearmana ρ = -

0,262). Stwierdziłem również nieznacznie słabszy związek pomiędzy wyższym poziomem 

zaawansowania wykorzystywanych rozwiązań w zakresie ICT, a wyższym poziomem kosztów 

logistycznych (ρ = 0,180). Uzyskane wyniki zdają się potwierdzać zatem występowanie paradoksu 

produktywności Solowa w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego. Jednak stwierdziłem również 

wpływ zaawansowania rozwiązań ICT na lepszą pozycję rynkową przedsiębiorstwa, którego siła była 

wyraźnie większa (ρ = 0,289) i wzrastała w coraz większych grupach zatrudnienia (od ρ = 0,044 dla 

mikroprzedsiębiorstw do ρ = 0,589 dla przedsiębiorstw dużych)80. Zdecydowanie najsłabszy był ten 

związek w odniesieniu do zarządzania opakowaniami i logistyki zwrotnej  (ρ = 0,370), natomiast w 

przypadku pozostałych czterech obszarów logistyki charakteryzował się on podobną siłą: zarządzanie 

zapasami (ρ = 0,540), zarządzanie transportem (ρ = 0,510), gospodarka magazynowa (ρ = 0,490) i 

zarządzanie informacją (ρ = 0,460)81. 

                                                             
80 Patrz również: Jałowiecki, P., Gostkowski, M. (2013): „Productivity Paradox in Polish Food Processing Sector”, 
Information Systems in Management, 4: 263-273. 
81 Patrz Jałowiecki, P., Olejniczak, M. (2013): „Rola współczesnych technologii informacyjnych w zarządzaniu 
działalnością logistyczną w polskim sektorze produkcji żywności”, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia 
Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 15 (5): 1-7. 
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Zarówno w przypadku wpływu zaawansowania stosowanych technologii ICT na pozycję rynkową 

badanych przedsiębiorstw, jak i sytuację finansową badanych przedsiębiorstw, stwierdziłem znaczne 

różnice ich siły tych zależności pomiędzy poszczególnymi branżami przemysłu spożywczego82. Badania 

w poszczególnych branżach wykazały, że wyższy poziom zaawansowania stosowanych rozwiązań ICT 

nie był związany w istotny statystycznie sposób z pogorszeniem wyników finansowych przedsiębiorstw 

jedynie w branżach mleczarskiej (ρ = -0,022) i mięsnej (ρ = -0,018). Zatem jedynie w tych dwóch 

branżach nie występował paradoks produktywności Solowa w tradycyjnym ujęciu. Należy przy tym 

podkreślić, że w obu wymienionych branżach wśród dostawców surowców rolnych zdecydowanie 

dominowali rolnicy indywidualni, a wśród odbiorców produktów żywnościowych sklepy detaliczne. 

Jednocześnie były to branże charakteryzujące się najwyższą przeciętną liczbą dostawców i odbiorców 

przypadających na pojedyncze przedsiębiorstwo. Obie branże musiały również w największym stopniu 

dostosować się do regulacji prawnych i wymogów jakościowych obowiązujących w UE w całym 

sektorze spożywczym. W branż mleczarskiej stwierdziłem także najsilniejszy związek pomiędzy 

poziomem zaawansowania technologii ICT, a wyższą pozycją rynkową przedsiębiorstwa na rynku (ρ = 

0,548), jak również brak istotnej statystycznie korelacji pomiędzy wyższym poziomem zaawansowania 

stosowanych rozwiązań ICT, a wzrostem kosztów logistycznych (ρ = 0,114)83. 

Uzyskane wyniki potwierdziły istnienie paradoksu produktywności także w odniesieniu do 

wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa rozwiązań w zakresie logistyki. Potwierdziłem w ten sposób 

również brak wpływu stosowania nowoczesnych rozwiązań ICT na obniżenie kosztów logistyki. 

Stwierdziłem także, że w miarę wzrostu wielkości zatrudnienia występował coraz silniejszy związek 

pomiędzy stosowaniem nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarządzania informacją, a deklarowanym 

poziomem wiedzy na temat organizacji, zarządzania i technologiami wykorzystywanymi w logistyce. 

Wśród branż związek ten był najsilniejszy w branżach mięsnej, mleczarskiej i owocowo-warzywnej, 

zatem w tych, w których stopień złożoności struktury logistyki był najwyższy84. We wspomnianej 

monografii naukowej mojego autorstwa pt. „Paradoks produktywności Solowa w polskim przemyśle 

spożywczym” wydanej przez Wydawnictwo SGGW w Warszawie, w rozdziałach 5.2 (str. 182-187) i 5.4 

(str. 189-193) przedstawiłem również wyniki badań wpływu poziomu zaawansowania rozwiązań w 

zakresie zarządzania zasobami i logistyką na funkcjonowanie przedsiębiorstw produkujących żywność. 

Stwierdziłem występowanie analogicznych zależności jak w przypadku zaawansowania rozwiązań 

                                                             
82 Patrz również: Jałowiecki, P., Gostkowski, M. (2013): „Pozycja rynkowa a stan zaawansowania rozwiązań 
informatycznych w polskim sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego”, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia 
Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 15 (5): 121-125. 
83 Patrz również Jałowiecki, P., Gostkowski, M., Zmarzłowski, K., Woźniakowski, T. (2018): „Productivity Paradox 
in Selected Sectors of Agri-Food Production Branch in Poland”, Quantitative Methods in Economy, (w druku). 
84 Patrz również: Jałowiecki, P. (2018): „Is Productivity Paradox Related to Logistics? Research on Polish Agri-
Food Industry”. Quantitative Methods in Economy, (w druku). 
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ICT85. Prowadząc dalsze badania w tym obszarze uzyskałem bardzo interesujące rezultaty 

jednoznacznie wskazujące na brak zależności pomiędzy niższym poziomem kosztów logistyki i 

zarządzania zasobami, a lepszą sytuacją finansową (ρ = – 0,050) i wyższą pozycją rynkową (ρ = 0,050), 

jak również wyraźną i odwrotnie proporcjonalną zależność pomiędzy sytuacją finansową i pozycją 

rynkową badanych przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (ρ = –0,570)86. 

Przedstawione dotychczas wyniki moich badań zostały uzyskane na podstawie analizy ankiet 

przeprowadzonych w przedsiębiorstwach spożywczych, zatem uzyskane informacje na temat sytuacji 

finansowej, pozycji rynkowej, czy poziomu kosztów miał charakter orientacyjny. Dlatego też w 

ostatnim etapie prowadzonych przeze mnie badań wykorzystałem dane pochodzące ze sprawozdań 

finansowych składanych w KRS obligatoryjnie co roku przez wszystkie podmioty gospodarcze 

zatrudniające 10 i więcej osób. Na podstawie zawartych w nich danych przeprowadziłem analizę 

wskaźnikową w celu oceny produktywności badanych przedsiębiorstw produkujących żywność87. Jako 

punkt wyjścia dla analizy produktywności przyjąłem schemat du Ponta, badając najpierw ogólne 

charakterystyki finansowe w sektorze spożywczym z uwzględnieniem podziału branżowego i według 

wielkości zatrudnienia. Stwierdziłem, że największą rentownością charakteryzowały się małe 

przedsiębiorstwa spożywcze zatrudniające od 10 do 49 osób, chociaż różnica w porównaniu do 

przedsiębiorstw o średnim i dużym zatrudnieniu nie była zbyt duża. Małe podmioty gospodarcze 

wypracowywały zdecydowanie większą nadwyżkę finansową, a wartości mnożnika kapitałowego 

wskazują, że swoją działalność finansowały w przeważającej części z kapitałów własnych, podczas, gdy 

przedsiębiorstwa większe z kapitałów obcych. Wyraźnie wyższa rentowność małych przedsiębiorstw 

produkujących żywność wydaje się świadczyć o ich wysokiej i stabilnej pozycji na rynku spożywczym. 

We wszystkich grupach wielkości zatrudnienia i branżach stwierdziłem zbliżony do siebie poziom 

rotacji aktywów, który wskazywał na krótkie cykle produkcyjne. Wszystkie pozostałe badane wskaźniki 

                                                             
85 Wzrost stopnia złożoności struktury logistyki i organizacji procesów zarządczych (wskaźnik WSL) był niezbyt 
silnie, ale istotnie statystycznie skorelowany ze wzrostem kosztów z nimi związanych (ρ = 0,241), podobnie jak w 
przypadku poziomu zaawansowania rozwiązań stosowanych w tym zakresie (wskaźnik WZL, ρ = 0,219). Zarówno 
w jednym, jak i w drugim przypadku stwierdziłem też związek pomiędzy wzrostem wartości wskaźników WSL (ρ 
= - 0,199) i WZL (ρ = - 0,241), a gorszą sytuacją finansową badanych przedsiębiorstw, jak również lepszą pozycją 
rynkową (wskaźnik WSL, ρ = 0,253; wskaźnik WZL, ρ = 0,295). Patrz również: Jałowiecki, P. (2016): 
„Zróżnicowanie polskich przedsiębiorstw spożywczych pod względem złożoności i poziomu zaawansowania 
logistyki”,  Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 103 (1): 62-73. 
86 Zależność ta była potwierdzeniem pozornie sprzecznych rezultatów, zgodnie z którymi przedsiębiorstwa 
olejowo-tłuszczowe deklarując najgorszą sytuację finansową jednocześnie zadeklarowały najwyższą pozycję 
rynkową. W przypadku branży paszowej sytuacja była odwrotna. Patrz: Jałowiecki, P. (2016): „Zróżnicowanie 
polskich przedsiębiorstw spożywczych pod względem złożoności i poziomu zaawansowania logistyki”,  Roczniki 
Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 103 (1): 62-73. 
87 Brak obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych przez mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 
pracowników włącznie spowodował, że wśród te grupy przedsiębiorstw dysponowałem danymi finansowymi 
jedynie dla 2 podmiotów, co spowodowało konieczność wykluczenia grupy najmniejszych przedsiębiorstw z tej 
części badań.  
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ekonomiczne charakteryzowały się dosyć dużym zróżnicowaniem w badanych branżach, co jest 

niewątpliwie konsekwencją zróżnicowania branżowego przede wszystkim z uwagi na stwierdzone 

wcześniej bardzo duże różnice w liczbie dostawców, odbiorców i pozycji asortymentowych88. 

Dalszą część badań prowadziłem przy założeniu rozpatrywania produktywności w czterech jej 

głównych obszarach: efektywności działania, rentowności, płynności finansowej i zadłużenia.  

Również w monografii naukowej mojego autorstwa pt. „Paradoks produktywności Solowa w 

polskim przemyśle spożywczym” wydanej przez Wydawnictwo SGGW w Warszawie, w rozdziale 6.1 i 

6.2 (str. 196-203) przedstawiłem wyniki badań dotyczące wpływu poziomu nowoczesności 

stosowanych rozwiązań logistycznych i ICT na efektywność i rentowność podmiotów produkujących 

żywność. Efektywność działania przedsiębiorstw była rozumiana jako sprawność wykorzystywania 

posiadanych zasobów, przy czym skoncentrowałem się na analizie obrotowości posiadanych zasobów 

i wykorzystując w tym celu wskaźniki wyrażające relacje pomiędzy przychodami ze sprzedaży i 

zrównanymi z nimi, a stanem zasobów przedsiębiorstwa zaangażowanych w jego działalność 

operacyjną. W konsekwencji zrezygnowałem z analizy kosztochłonności, ponieważ podczas jej 

prowadzenia operuje się wskaźnikami wyrażającymi odwrotną relację. Musiałem również zrezygnować 

z badania trzeciego obszaru analizy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw spożywczych, z 

analizy stopnia finansowania przyrostu aktywów, ponieważ wykorzystuje ona ich poziomy zmieniające 

się w czasie, a takimi danymi niestety nie dysponowałem89. 

Analizując wartości wskaźników rotacji zasobów, stwierdziłem, że dla wszystkich badanych 

przedsiębiorstw spożywczych wzrost poziomu zaawansowania stosowanych rozwiązań logistycznych i 

ICT wpływał na zmniejszenie intensywności wykorzystywania zasobów. Najsilniejszy był ten wpływ w 

przypadku rotacji zobowiązań. Należy przy tym podkreślić, że w poszczególnych branżach i grupach 

wielkości zatrudnienia badanych przedsiębiorstw zależności te były bardzo silnie zróżnicowane. 

Niemniej w grupach przedsiębiorstw charakteryzujących się najwyższym stopniem złożoności struktury 

logistyki (branże mleczarska, owocowo-warzywna, olejowo-tłuszczowa i duże podmioty), stwierdziłem 

stymulujący wpływ wykorzystywania nowocześniejszych technologii logistycznych i w zakresie 

zarządzania informacją na wzrost intensywności wykorzystywania zapasów. Co ciekawe najsilniejszą 

tego typu zależność stwierdziłem w branży paszowej, w której przeciętna złożoność systemów 

logistycznych była bardzo zbliżona do wartości średniej dla wszystkich przedsiębiorstw. 

                                                             
88 Patrz: Jałowiecki, P., Jałowiecka, E., Woźniakowski, T. (2015): „Ocena efektywności ekonomicznej polskich 
przedsiębiorstw rolno-spożywczych z wykorzystaniem analizy Du Ponta”, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia 
Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17 (2): 75-80. 
89 Patrz również: Jałowiecki, P., Samiec, P., Jałowiecka, E. (2016): „Wpływ zaawansowania rozwiązań 
logistycznych i ICT na rentowność polskich przedsiębiorstw spożywczych”, Roczniki Naukowe Ekonomii 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 103 (2): 119-128. 
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Z kolei analiza wskaźników rentowności wykazała, że jedynie w branżach mięsnej i paszowej 

wzrost poziomu zaawansowania wykorzystywanych rozwiązań logistycznych i ICT znajdował 

przełożenie na wyższą rentowność aktywów, sprzedaży, kapitałów własnych i inwestycji. Pomimo 

dużego zróżnicowania tych zależności w badanych grupach przedsiębiorstw spożywczych, częściej 

stymulujący wpływ na rentowność miało stosowanie nowocześniejszych technologii informatycznych, 

niż logistycznych. Sytuacja taka miała miejsce np. w branżach owocowo-warzywnej, mleczarskiej, 

zbożowo-skrobiowej oraz w podmiotach małej i średniej wielkości. Sytuacja odwrotna miała natomiast 

miejsce wśród przedsiębiorstw produkujących napoje. Interesująca sytuacja miała miejsce w branży 

mięsnej, w której wyższy poziom stosowanych rozwiązań logistycznych i ICT wpływał na wzrost 

wskaźników rentowności, ale jednocześnie powodował spadek wartości wskaźników rotacji zasobów. 

Na podstawie uzyskanych wyników, stwierdziłem, że czynnikiem zdecydowanie bardziej 

różnicującym wpływ wykorzystywania bardziej zaawansowanych technologii logistycznych i 

informatycznych na rentowność i efektywność działania przedsiębiorstw spożywczych jest 

przynależność branżowa, niż podział według grup wielkości zatrudnienia. 

We wspomnianej monografii naukowej w Rozdziale 6.3 (str. 203-207) przedstawiłem wyniki 

badań nad wpływem stosowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie logistyki i ICT na płynność 

finansową przedsiębiorstw spożywczych. Również w tym aspekcie produktywności, paradoks Solowa 

nie dotyczył branż i grup wielkości zatrudnienia, w których badane przedsiębiorstwa posiadały 

najbardziej złożone łańcuchy logistyczne. Wśród branż o najbardziej złożonej strukturze logistyki 

jedynym wyjątkiem w tym względzie były przedsiębiorstwa produkujące oleje i tłuszcze. Stwierdziłem 

również, że w miarę wzrostu wielkości zatrudnienia korelacja pomiędzy poziomem zaawansowania 

wykorzystywanych rozwiązań logistycznych i informatycznych, a wskaźnikami płynności finansowej 

zmieniała się z ujemnej na coraz silniejszą dodatnią90.  

Z kolei w Rozdziale 6.4 (str. 207-209) tej samej monografii mojego autorstwa przedstawiłem 

analogiczne wyniki badań dotyczących wpływu poziomu zaawansowania technologii logistycznych i ICT 

wykorzystywanych w polskich przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego, na poziom ich 

zadłużenia. Również w tym przypadku stwierdziłem, że paradoks Solowa nie występował w branżach i 

grupach zatrudnienia przedsiębiorstw charakteryzujących się wysokim stopniem złożoności struktury 

logistyki. Wyjątek stanowiła podobnie jak w przypadku płynności finansowej branża olejowo-

tłuszczowa. W branżach mięsnej, owocowo-warzywnej, w przedsiębiorstwach średniej i dużej 

wielkości wzrost poziomu zaawansowania systemów logistycznych i informatycznych wpływał na 

                                                             
90 Patrz również: Jałowiecki, P., Jałowiecka, E. (2016): „Wpływ poziomu zaawansowania rozwiązań 
logistycznych i informatycznych na płynność finansową przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego w 
Polsce”, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i agrobiznesu, 18 (1): 71-77. 
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obniżenie poziomu zadłużenia, w tym długoterminowego oraz na wzrost wypłacalności podmiotów. Z 

kolei w branży mleczarskiej nie stwierdzono istotnych statystycznie związków pomiędzy stosowaniem 

nowocześniejszych technologii, a zmianami poziomu zadłużenia91.  

Uzyskane przeze mnie wyniki badań wskazują, że nakłady na modernizację istniejących oraz 

wdrażanie nowych rozwiązań zarówno ICT, jak i w zakresie zaządzania zasobami, ich przepływami i 

logistyką, również w polskim sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego przynoszą przede wszystkim 

korzyści niewymierne, takie jak np. lepsza pozycja na rynku, wyższy poziom zadowolenia klientów i 

kontrahentów, czy pozytywne postrzeganie producenta przez konsumentów. Wartości takie są dosyć 

trudne do kwantyfikacji, a w konsekwencji najczęściej nie są w żaden sposób ujmowane w 

statystykach, czy sprawozdaniach finansowych, podczas, gdy znadują się w nich wydatki związane z 

pozyskiwaniem, wdrażaniem i eksploatacją nowych rozwiązań ICT. W konsekwencji, prowadząc 

badania, których wyniki zaprezentowałem w omówionej wcześniej monografii oraz wymienionych 

pracach naukowych, natrafiłem na duże problemy z oszacowaniem zarówno skali wydatków 

przeznaczonych na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań ICT, w zakresie zarządzania zasobami, czy 

logistyką, jak również niematerialnych wartości dzięki nim uzyskiwanych. Niestety w obu przypadkach 

musiałem bazować jedynie na ocenach i oszacowaniach osób uczestniczących w badaniach 

ankietowych ze strony badanych przedsiębiorstw spożywczych. 

Wyniki przeprowadzonych przeze mnie badań wykazały również, że w branżach 

charakteryzujących się bardziej złożoną srukturą sieci logistycznych i organizacji procesów zarządczych 

(mleczarska, owocowo-warzywna, olejowo-tłuszczowa) lub takich, które musiały prześć znaczące 

przeobrażenia technologiczne i organizacyjne przede wszystkim wskutek konieczności dostosowania 

się do regulacji prawnych obowiązujących w UE, jak również do wysokich wymogów jakościowych 

panujących na wspólnym rynku unijnym (mięsna, mleczarska) wdrożenie zaaawansowanych echnologii 

ICT było po prostu koniecznością warunkującą możliwość efektywnego prowadzenia działalności 

biznesowej. Analogiczna sytuacja miała miejsce w grupach przedsiębiorstw o większym zatrudnieniu, 

o czym świadczy stwierdzony przeze mnie wzrost siły zależności pomiędzy stosowaniem coraz bardziej 

zaawansowanych rozwiązań informatyczno-komunikacyjnych, a różnymi aspektami korzyści, także 

finansowych, uzyskiwanych w coraz większych przedsiębiorstwach. W tych grupach przedsiębiorstw, 

jak i w całym sektorze spożywczym rolę najważniejszych technologii komplementarnych pełniły 

rozwiązania w zakresie poszczególnych obszarów aktywności logistyczych, przede wszystkim w 

zakresie zarządzania transportem, zapasami i gospodarki magaznowej, w dalszej kolejności logistyki 

                                                             
91 Patrz również: Jałowiecki, P., Jałowiecka, E. (2016): „Paradoks produktywności w polskim przemyśle 
spożywczym – Aspekt zadłużenia przedsiębiorstw”, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa 
i agrobiznesu, 18 (2): 116-122. 



 
 

42 
 

zwrotnej, zarządzania opakowaniami, zarządzania informacją logistyczną, marketingu i działań 

towarzyszących sprzedaży. Sytuacja taka jest spowodowana wysokim stopniem złożoności sieci 

logistycznch przedsiębiorstw spożywczych, który jest pochodną dużej liczby i zróżnicowania 

dostawców surowców rolnych, odbiorców produktów żywnościowych (nawet w przypadku 

mikroprzedsiębiorstw i podmiotów małych), zróżnicowanym i obszernym asortymentem (za wyjątkiem 

przedsiębiorstw olejowo-tłuszczowych), jak również zdecdowanie wzrastającym zasięgiem 

przestrzennym rynków dostawców i odbiorców w coraz większych przedsiębiorstwach. Oprócz 

komplementarności technologii logistycznych w odniesieniu do rozwiązań ICT, należy również 

podkreślić wzajemną synergię obu grup technologii, które wzajemnie stymulowały się we wdrażaniu 

coraz nowszych i bardziej zaawansowanych rozwiązań. 

Biorąc pod uwagę ścisły związek pomiędzy stosowaniem nowoczesnych rozwiązań ICT i 

logistycznych (koncepcja e-logistyki), znaczne koszty pozyskiwania i wdrażania takich technologii 

szczególnie w przypadku pojedynczych przedsiębiorstw, w prowadzonych badaniach zwróciłem 

szczególną uwagę na grupy namniejszych przedsiębiorstw i branże, w których udział takich podmiotów 

o niewielkim zatrudnieniu jest wyższy niż w całm sektorze spożywczym. W tych grupach przesiębiorstw 

(mikro- i małe przedsiębiorstwa, branże piekarska, zbożowo-skrobiowa i paszowa) stwierdziłem dwa 

dosyć charakrysyczne zjawiska. Po pierwsze poziom złożoności struktury logistyki był zecydowanie 

niższy niż w pozostałych grupach przedsiębiorstw i w całym sektorze. Po drugie deklarowany poziom 

wiedzy o logistyce, jej poszczególnych obszarach, organizacji działań logistycznych i nowoczesnych 

rozwiązaniach w tym zakresie również był zdecydowanie niższy. W konsekwencji w tych grupach 

podmiotów produkujących żywność dominowało tradycyjne „Non-IT” podejście do działań 

logistycznych. Wytłumaczeniem jest brak uświadomionej i rzeczywistej potrzeby korzystania z 

nowoczesnych, drogich, często skomplikowanch i trudynch do wdrożenia systemów ICT i e-logistyki 

oraz niewielkie możliwości finansowe takich podmiotów. Wnioski te korespondują ze stwierdzonym 

wcześniej przez zwolenników teorii „luki” i „pułapki technologicznej” braku konwergencji pomiędzy 

gorzej i lepiej rozwiniętymi grupami przedsiębiorstw w aspekcie przyczyn występowania paradoksu 

produktywności Solowa. 

Analizując wyniki uzyskane podczas badania sprawozdań finansowych przesiębiorstw 

spożywczych, swierdziłem prawidłowość, zgodnie z którą postęp echnologiczny w rozumieniu 

stosowania bardziej zaawansowanych rozwiązań logistycznych i informatycznych wpływa na lepszą 

płynność finansową, niższy poziom zadłużenia oraz lepszą wypłacalność w grupach podmiotów 

charakteryzujących się bardziej złożonymi łańcuchami logistycznymi. I odwrotnie, paradoks 

produktywności Solowa w aspektach płynności finansowej, zadłużenia i wypłacalności dotyczył przede 

wszystkim grup przesiębiorstw o niższym stopniu złożoności ich sieci logistycznych. Zatem stosowanie 
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nowoczesnych i bardziej zaawansowanych technologii logistycznych i ICT przekłada się w sposób 

bezpośredni na wyższą efektywność zarządzania środkami finansowymi umożliwiając funkcjonowanie 

przedsiębiorstw w oparciu w większym stopniu o kapitały własne, chociaż nie musi to znajdować 

bezpośredniego odzwierciedlenia w uzyskiwaniu przez nie lepszych wyników finansowych. Wyniki te 

korespondują z wyjaśnieniem częstszego występowania paradoksu produktwności Solowa w słabiej 

rozwiniętych układach gospodarczych, przynamniej w krótszej perspektywie czasowej. 

Wyniki prowadzonych przeze mnie badań uzyskane w odniesieniu do wpływu poziomu 

zaawansowania rozwiązań ICT oraz w zakresie zarządzania zasobami, sterowania przepływami 

materiałowymi i logistyką stosowanych przez przedsiębiorstwa spożywcze na ich efektywność 

działania rozumianą jako poziom rotacji różnych kategorii zasobów, stwierdziłem bardzo duże 

zróżnicowanie branżowe. Podział branżowy jest w tym przypadku znacznie silniej róznicującym 

czynnikiem niż wielkość zatrudnienia. W branżach o najbardzie złożonej strukturze logistyki postęp 

technologiczny w zakresie ICT i e-logistyki oddziaływał stymulująco na większą rotację i lepsze 

wkorzysywanie inwestycji oraz dstymulująco na rotację pozostałych aktywów, w tym należności i 

zobowiązań. Jednoznacznie destymuljący wpływ na wszystkie wskaźniki rotacji zasobów stwierdziłem 

natomiast w branżach o niskim poziomie złożoności sieci logisycznych (za wyjątkiem branży zbożowo-

skrobiowej). Analogiczne zależności stwierdziłem w wyniku badań nad wpływem poziomu 

zaawansowania rozwiązań logistycznych i ICT na rentowność przedsiębiorstw rolno-spożywczych. 

Jedynm wjątkiem była branża olejowo-tłuszczowa należąca do branż o wysokim sopniu złożoności 

struktury logisyki, w której swierdziłem wyraźne występowanie paradoksu produktywności Solowa w 

aspekcie rentowności. 

Z uwagi na charakter posiadanych danych źródłowych nie było możliwości sprawdzenia dwóch 

ważnych aspektów, które w literaturze tematu są często podnoszone jako argumenty mające 

tłumaczyć występowanie paradoksu produktywności Solowa przede wszystkim w skali makro- i 

mezoekonomicznej. Chodzi o pomiar i uwzględnienie korzyści niematerialnych, jakie z wdrażania 

nowoczesnych rozwiązań w zakresie ICT i logistyki odnoszą klienci i konsumenci oraz o możliwość 

ujawniania się wmiernych i dobrze mierzalnych tradycyjnmi metodami korzyści, np. finansowych w 

dłuższej perspektywie czasu. W prowadzonych przeze mnie badaniach nie uwzlędniłem również 

niektórych aspektów wpływu na występowanie braku przełożenia postępu technologicznego w 

zakresie logistyki i ICT na wyniki finansowe, dotyczących otoczenia gospodarczego przedsiębiorstw 

spożywczych. Niemniej w niedalekiej przyszłości wymienione obszary zamierzam włączyć w zakres 

prowadzonych badań.  

Reasmując, uzyskane przeze mnie wyniki badań przedsiębiorstw polskiego sektora spożywczego 

dotyczące zróżnicowania stopnia złożoności struktury ich logistyki, poziomu zaawansowania 
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stosowanych przez nie rozwiązań logistycznych oraz informatycznych pozwoliły zweryfikować dużą 

część argumentów podnoszonych w literaturze tematu jako wyjaśnienia przyczyn paradoksu 

produktywności Solowa. Jednocześnie po raz pierwszy w znanej literaturze tematu wykazałem, że 

pomimo, iż wdrażanie nowoczesnych technologii w zakresie zarządzania zasobami i logistyki stanowi 

jedno z najważniejszych działań komplementarnych w odniesieniu do technologii ICT, jak również 

pomimo wyraźnej synergii obydwu grup technologii, paradoks produktywności Solowa dotyczy 

również inwestycji w rozwiązania logistyczne. Zatem inwestycje w technologie ICT powinny być z kolei 

traktowane jako najważniejsza kategoria działań komplementarnych do rozwiązań w zakresie 

organizacji procesów zarządczych oraz zarządzania zasobami i logistyką, co skutkuje ścisłą synergią tych 

grup nowoczesnych rozwiąząń technologicznych i organizacyjnych. W swoich badaniach po raz 

pierwszy wskazałem również grupy przesiębiorstw spożywczych, w których paradoks prodktywności 

nie występuje lub występuje w bardzo ograniczonym zakresie. Są to podmioiy należące do grup 

wielkości zatrudnienia i branż o najbardziej złożonej strukturze logistyki. Oznacza to, że 

występowanie paradoksu produktywności Solowa jest ściśle powiązane ze stopniem złożoności 

zarówno zewnętrznych sieci logistycznych, jak również wewnętrznych przepływów materiałowych w 

sektorze spożywczym. Im wyższa jest ta złożoność, tym zdecydowanie słabszy jest efekt braku 

przełożenia inwestycji w nowoczesne rozwiązania ICT i logistyczne na produktywność przedsiębiorstw 

spożywczych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zidentyfikowana przeze mnie prawidłowość 

dotyczy również innych sektorów gospodarki, niemniej wymaga to potwierdzenia poprzez 

odpowiednie badania naukowe. Po raz pierwszy wykazałem również, że o ile paradoks 

produktywności Solowa jest wyraźnie widoczny w odniesieniu do wyników finansowych, 

wskaźników rentowności i efektywności działania, to praktycznie nie występuje w odniesieniu do 

płynności finansowej, poziomu zadłużenia, czy wypłacalności, jak również w stosunku do korzyści 

przedsiębiorstw o charakterze niematerialnym, np. lepszej pozycji rynkowej. 
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statystycznych, które wyszczególniłem w spisie literatury zamieszczonym w przedstawionej monografii 

naukowej mojego autorstwa (str. 221-245). 
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4.3. Wkład prezentowanej monografii w rozwój nauk o zarządzaniu 

W monografii „Paradoks produktywności Solowa w polskim przemyśle spożywczym” wydanej 

w 2018 roku przez Wydawnictwo SGGW w Warszawie, jak również w licznych wcześniejszych 

pracach naukowych, których pełną listę zamieściłem w Załączniku nr 1, kompleksowo 

zaprezentowałem wyniki badań, które w moich zamierzeniach stanowią próbę wypełnienia luk 

badawczych w dwóch ważnych obszarach tematycznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu. Pragnę 

także podkreślić, że uzyskane wyniki moich badań naukowych tych obszarów w przemyśle 

spożywczym, są pierwszymi takimi w Polsce. 

 Pierwszy obszar obejmuje identyfikację zakresu i ocenę siły wpływu szeroko rozumianych 

rozwiązań technologicznych i organizacyjnych związanych z zarządzaniem zasobami, sterowaniem 

przepływami informacyjnymi i logistyką oraz zarządzaniem informacją i informacyjno-komunikacynego 

wsparcia procesów zarządczych na funkcjonowanie sektora spożywczego w skali mikro- 

(przedsiębiorstwa), mezo- (grupy wielkości zatrudnienia, branże) i makro- (cały sektor) ekonomicznej.  

Drugim z kolei obszarem jest identyfikacja obszarów występowania paradoksu produktywności 

Solowa w rozumieniu grup przedsiębiorstw oraz różnych aspektów produktywności (zadłużenie, 

płynność finansowa, rentowność, sprawność funkcjonowania), jak również identyfikacja czynników 

determinujących jego występowanie lub brak. Dodatkowo uzyskane przeze mnie wyniki badań 

wykazały jednoznacznie, że tradycyjne rozumienie praradoksu produktywności Solowa ograniczające 

go do rozwiązań w zakresie zarządzania informacją opartych na trechnologiach ICT należy poszerzyć o 

rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami przedsiębiorstw oraz ich logistyki współcześnie oparte na 

technologiach cyfrowych i funkcjonujące w ścisłej synergii z systemami informacyjnymi. 

Reasumując, za najważniejsze elementy mojego wkładu w rozwój nauk ekonomicznych, 

szczególnie w zakresie nauk o zarządzaniu uważam przedstawione niżej osiągnięcia o charakterze 

teoretycznym, empirycznym, jak i aplikacyjnym opisane we wspomnianej monografii stanowiącej 

moją rozprawę habilitacyjną. 

1. Za najważniejsze osiągnięcie o charakterze aplikacyjnym uważam opracowanie trzech wskaźników 

syntetycznych agregujących w sposób hierarchiczny naważniejsze charakterysyki badanych 

przedsiębiorstw pod kątem złożoności (WSL) i zaawansowania systemów zarządzania zasobami, 

ich przepływami i logistyką (WZI) oraz informatyczno-komunikacyjnych (WZI). Dzięki ich 

wykorzystaniu możliwa była kompleksowa ocena zróżnicowania badanych przedsiębiorstw 

spożywczych pod tym kątem z uwzględnieniem podziału na branże i grupy wielkości zatrudnienia. 

Przede wszystkim jednak wkorzystanie wskaźników WSL, WZL i WZI umożliwiło dokonanie oceny 

siły zależności pomiędzy zaawansowaniem rozwiązań stosowanych w zakresie zarządzania 
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zasobami, sterowania przepływami materiałowymi i logistyką oraz technologii ICT stosowanych 

do zarządzania informacją i wsparcia procesów zarządczych z jednej strony, a produktywnością 

przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego w czterech jej aspektach: zadłużenia, płynności 

finansowej, rentowności i sprawności funkcjonowania. Zaproponowane przeze mnie i 

wykorzystane w praktyce trzy wskaźniki stanowią w znanej literaturze tematu pierwszą taką 

propoyzcję mierników stopnia złozoności i poziomu zaawansowania rozwiązań w zakresie 

zarządzania zasobami i logistyki oraz zarządzania informacją opartych na technologiach ICT. 

2. Za pierwsze z dwóch najważniejszych moim zdaniem osiągnięć o charakterze teoretycznym była 

identyfikacja złożoności struktury sieci logistycznych, organizacji obszarów zarządczych w zakresie 

sterowania zasobami i ich przepływami jako najważniejszego czynnika różnicującego sektor 

przetwórstwa rolno-spożywczego pod względem wstępowania paradoksu produktywości Solowa. 

Jego różnicujący charakter jest silniejszy w podziale przedsiębiorstw spożywczych na branże niż 

na grupy wielkości zatrudnienia. Dokonanie tego osiągnięcia było możliwe właśnie dzięki 

wykorzystaniu wspomnianych w pkt. 1 wskaźników. 

3. Drugim najważniejszym moim zdaniem osiągnięciem naukowym o charakterze teoretycznym było 

poszerzenie pierwotnego rozumienia paradoksu produktywności dotyczącego technologii i 

systemów ICT na technologie i systemy zarządzania zasobami i przepływami materiaowymi oraz 

logistyką. Uzyskane rezultaty badań wykazały bardzo zbliżone efekty wpływu technologii ICT oraz 

zarządczych i logistycznych na różne aspekty produktywności w poszczególnych grupach 

przedsiębiorstw spożywczych, a tym samym jednoznacznie potwierdziły zasadność tak 

poszerzonego ujęcia paradoksu Solowa. Obydwa wspomniane osiągnięcia o charakterze 

teoretycznym (pkt. 2 i 3), zaprezentowałem po raz pierwszy w znanej literaturze tematu 

zarówno krajowej, jak i zagranicznej. 

4. Opracowanie koncepcji i budowa wskaźników złożoności i zaawansowania struktury zarządczej i 

logistycznej oraz rozwiązań ICT nie byłoby możłiwe bez diagnozy badanego sektora pod kątem 

najważnieszych czynników determinujących stopień złożoności i poziomy zaawansowania 

rozwiązań w zakresie logistyki i procesów zarządczych oraz zarządzania informacją w 

przedsiębiorstwach spożywczych. Dlatego też selekcję i określenie tych czyników uważam za 

ważne osiągnięcie o charakterze empirycznym. W szczególności, że w znanej krajowej 

literaturze tematu są to pierwsze takie wyniki badań 

5. Za bardzo ważne osiągnięcie osiągnięcie empiryczne uważam wyniki uzyskane w trakcie analizy 

występowania paradoksu Solowa w poszczególnych branżach i grupach wielkości przedsiębiorstw 

oraz w różnych aspektach produktywności. Wskazują one, że paradoks produktywności nie 

występuje lub występuje w bardzo ograniczonym zakresie w przedsiębiorstwach należących do 

grup o największej wielkości zatrudnienia, branż o najbardziej złożonej strukturze logistyki i 
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tych, które w największym stopniu musiały się dostosować do wymogów jakościowych i 

proceduralnych narzucanych przez regulacje prawne obowiązjące w UE.  

6. Jednak za naważniejsze osiągnięcie empiryczne uważam uzyskane wyniki badań, które pokazały, 

że paradoks ten w praktyce nie dotyczy płynności finansowej, poziomu zadłużenia, czy 

wypłacalności badanych przedsiębiorstw, co oznacza jednoznaczny wpływ inwestycji w 

nowoczesne rozwiązania ICT, zarządcze i logistyczne na poprawę zarządzania aktywami 

umożliwiając finansowanie działalności operacynej w większym stopniu z kapitałów własnych. 

Niewątpliwie wpływ ten jest widoczny w znacznie krótszym horyzoncie czasowym niż w przypadku 

wyników finansowych, czy wskaźników rentowności i efektywności działania. Badania paradoksu 

produktywności Solowa w ujęciu różnych jej aspektów: efektywności funkcjonowania, 

rentowności, płynności finansowej i zadłużenia podmiotu gospodarczego zostały przeprowadzone 

przeze mnie po raz pierwszy w zakresie badawczym, jakim zajmują się nauki o  zarządzaniu. W 

konsekwencji po raz pierwszy zidentyfikowałem zróżnicowanie paradoksu produktywności 

Solowa w różnych aspektach produktywności wskazując te z nich, w których on nie wystepuje 

lub jego skala jest znacznie słabsza niż w pozostałych. 

Oczywiście prowadzone przeze mnie badania przyiosły szereg bardzo interesujących rezultatów 

szczegółowych, które przedstawiłem zarówno w monografii stanowiącej moją rozprawę doktorską, jak 

i w licznych pracach mojego autorstwa i współautorstwa, które ująłem w szczegółowym wykazie w 

Załączniku nr 1. Uważam, że cała ta część mojego dorobku naukowego stanowi istotny wkład w 

rozwój nauk o zarządzaniu, jak również na podstawie interdyscyplinarnego charakteru całej mojej 

kariery naukowej, że może być dobrym stymulatorem i przykładem dla przeprowadzenia 

analogicznych badań w innych dyscyplinach nauk. 

5. Podsumowanie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych. 

Działalność naukowo-badawczą rozpocząłem w latach 1997-1998 bezpośrednio po zatrudnieniu 

w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. 

dr hab. Jerzego Nofera w Łodzi. Moje zainteresowania naukowe początkowo koncentrowały się w 

obszarze bezpośrednio związanym z wykształceniem uzyskanym w trakcie studiów na kierunku 

Informatyka. Były nim praktyczne aplikacje różnorodnych technologii informacyjno-komunikacyjnych 

w celu szeroko rozumianego podnoszenia kompetencji dla potrzeb współczesnej gospodarki. 

Początkowo zajmowałem się aplikacjami języków programowania w dydaktyce na poziomie 

szkolnictwa wyższego, czego efektem był rozdział w monografii polskojęzycznej oraz dwie monografie 
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wieloautorskie w języku polskim, których byłem głównym autorem92. Chociaż w późniejszym okresie 

pracy naukowej nie był to główny kierunek moich badań, kontynuowałem prace badawcze w tym 

obszarze koncentrując się głównie na praktycznym wykorzystywaniu multimedialnych platform 

edukacyjnych dla potrzeb szeroko rozumianej gospodarki elekronicznej, a w szczególności na ich 

wykorzystywaniu dla dydaktyki w zakresie przetwarzania, analizy danych i dostarczania informacji 

zarządczej zgodnie z koncepcą BI (ang. Business Intelligence). Zaproponowałem koncepcję systemu 

symulującego informatyczno-analityczne środowisko pracy w średniej wielkości przedsiębiorstwie w 

celu umożliwienia zapoznania się ze specyfiką pracy specjalistów w zakresie ICT, analityków i kadry 

zarządzającej. Badania te zaowocowały jedną publikacją polskojęzyczną w czasopiśmie z listy B oraz 

trzema rozdziałami w monografiach, w tym jednym w języku angielskim93. Kontynuacją tego kierunku 

badań był obszar aplikacji wspierających szeroko rozumiane nauczanie zdalne (ang. e-Learning) do 

zaządzania poziomem kompetencji pracowników współczesnych podmiotów gospodarczych ze 

szczególnym uwzględnieniem sektora przetwórstwa rolno-spożywczego. Wyniki badań prowadzonych 

przeze mnie w tym zakresie opublikowałem w postaci trzech publikacji w czasopismach z listy B 

MNiSW, w tym dwóch w języku angielskim oraz czterech rozdziałów w monografiach anglojęzycznych. 

W ten nurt badawczy wpisują się także dwa monograficzne opracowania zbiorowe przygotowane pod 

moją redakcją naukową94. Doświadczenia uzyskane podczas prowadzenia badań w tym zakresie 

tematycznym zostały wykorzystane podczas budowy multimedialnych platform edukacyjnych dla 

potrzeb zorganizowanych przeze mnie w późniejszym okresie trzech kierunków studiów 

podyplomowych. 

W międzyczasie podjąłem również badania dotyczące diagnozy zróżnicowania stanu szkolnictwa 

wyższego w Polsce ze szczególnym uwzględnienie wkorzysywania nowoczesnych technologii 

wspomagających podnoszenie kompeencji oraz zmian zachodzących w tym obszarze. Było to w 

okresie, w którym zaczęła wyraźnie zaznaczać się tendencja spadkowa liczby studentów w naszym 

kraju (najwyższy poziom 1 953 832 studiujących odnotowano w roku akademickim 2005/2006). Wyniki 

badań w tym zakresie opublikowałem w postaci trzech publikacji polskojęzycznych z listy B MNiSW95. 

Zidentyfikowałem prawidłowość, zgodnie z którą spadek liczby studentów w niewielkim stopniu lub 

wcale nie dotyczył kierunków studiów umożliwiających zdobycie kompetencji w zakresie tworzenia i 

użykowania nowoczesnych technologii, przede wszystkim ICT oraz w zakresie organizacji i zarządzania 

nowoczesnymi usługami. W konsekwencji podjąłem badania w obszarze identyfikacji i zróżnicowania 

                                                             
92 Patrz „Wykaz opublikowanych prac naukowych oraz wskaźniki dokonań naukowych” (w dalszych przypisach 
„Wykaz”), pkt B), pozycje nr 1, 4, 9. 
93 Patrz „Wykaz”, pkt B), pozycje nr 12, 14, 24, 25. 
94 Patrz „Wykaz”, pkt B), pozycje nr 32, 33, 34, 35, 40, 49, 74 oraz pkt C), pozycje nr 2, 6. 
95 Patrz „Wykaz”, pkt B), pozycje nr 19, 20, 28. 
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obszarów wykluczeń technologicznych w Polsce związanych z ograniczeniami lub brakiem dostępu do 

różnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, bądź brakiem wiedzy i umiejętności w zakresie ich 

prakycznego wykorzystywania. Prace w tym obszarze badawczym zaowocowały dwoma publikacjami 

z listy B MNiSW, w tym jedną w języku angielskim96. Badania naukowe prowadzone w tych obszarach 

badawczych, analiza uzyskanych wyników stały się również katalizatorem do opracowania koncepcji i 

programu, a następnie uruchomienia w 2011 roku studiów podplomowych „Informatyka i Technologie 

Informacyjne” umożliwiających uzyskanie uprawnień do nauczania przedmiotów informatycznych w 

szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich. 

Drugim obszarem badań związanych z wykształceniem informatycznym uzyskanym w czasie 

studiów, który podjąłem w niedługim czasie po rozpoczęciu pracy, ale jeszcze przed obroną dokoratu, 

była szeroko rozumiana informatyka gospodarcza oraz rola jaką pełni we współczesnej cyfrowej 

gospodarce opartej na wiedzy oraz w społeczeństwie informacyjnym. Początkowo prowadziłem 

badania w zakresie wpływu nowoczesnych rozwiązań w zakresie przewarzania, przesyłania i analizy 

danych na efektywność zarządzania działaniami marketingowymi. Był to okres, w którym wiele 

podmiotów gospodarczych wrażało systemy informacyjne oparte na hurtowniach danych, 

technologiach eksploracji informacji i zaawansowanch metodach analitycznych. W trzech rozdziałach 

w polskojęzycznych monograficznych opracowaniach zbiorowych przedstawiłem ich rolę jako 

potencjalnego czynnika zwiększającego skuteczność działań marketingowych97. Następnie 

skoncentrowałem się na badaniu poprawy efektywności działań biznesowych poprzez wdrażanie 

zintegrowanych systemów informacyjno-komunikacyjnych, technologii elektronicznego obiegu 

dokumentów cyfrowych oraz związanych z nimi kwestii bezpieczeństwa danych i sieciowych kanałów 

komunikacyjnych. Wyniki badań w tych obszarach opblikowałem w pięciu rozdziałach w 

monograficznych opracowaniach zbiorowych, w tym czterech w języku angielskim. W ten nurt moich 

badań naukowych wpisuje się również dziewięć monograficznych opracowań zbiorowych, których 

byłem redaktorem naukowym98. 

W swoich badaniach naukowch podjąłem również temat metodyki prowadzenia badań 

rynkowych. Zajmowałem się m.in. praktycznym wykorzystywaniem zaawansowanych statystycznych 

metod analitycznych do modelowania różnych rodzajów ryzyka finansowego, elastyczności popytu, 

zróżnicowania wydatków konsumpcyjnych oraz oceny poziomu korupcji. Wykazałem m.in. niższą 

efektywność metod szacowania wartości LGD (ang. Loss Given Default) opartych na regresji Beta od 

tradycyjnych modeli logitowych. Opracowałem również metody transformacji danych statysyki 

                                                             
96 Patrz „Wykaz”, pkt B), pozycje nr 47, 73. 
97 Patrz „Wykaz”, pkt B), pozycje nr 5, 6, 7. 
98 Patrz „Wykaz”, pkt B), pozycje nr 13, 15, 18, 27, 39, 73 oraz pkt C), pozycje nr 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13. 
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masowej pomiędzy jednostkami podziału tertorialnego Polski wg. podziałów administracyjnych 

obowiązujących przed i po 1998 roku oraz wizualizacji dwuwymiarowych danych rynkowych według 

koncepcji tzw. „map zróżnicowania”. Obie metody wkorzystałem w prakyce prowadząc badania 

polskiego rynku wyrobów tytoniowych oraz sektora przetwórstwa rolno-spożywczego. Moja 

aktywność naukowo-badawcza w tych obszarach zaowocowała autorstwem monografii naukowej, 

publikacji anglojęzycznej w czasopiśmie z listy A MNiSW i siedmioma publikacjami w czasopismach z 

listy B MNiSW, w tym dwoma w języku angielskim99. Prowadzenie badań naukowych, analiza ich 

wyników, porównywanie z danymi lieraturowymi w tych obszarach skłoniły mnie do opracowania 

koncepcji i programu uruchomionych w 2007 roku studiów podyplomowych „Systemy Informacyjne i 

Analiza Danych”, które są obecnie jednym z największych i najpopularniejszych tego typu kierunków w 

Polsce. 

Moje zainteresowania badawcze dotyczące języków i technik programowania dosyć szybko 

poszerzyłem na obszary symulacji komputerowych. W konsekwencji, trzecim obszarem moich badań 

naukowych było tworzenie, optymalizacja i wykorzystywanie toksykokinetycznych i 

toksykodynamiczncznych modeli symulacyjnych opisujących wchłanianie, dystrybucję i wydalanie 

substancji toksycznych w organizmach ssaków i człowieka z zastostowaniem zaawansowanych języków 

symulacyjnych, m.in. ACSL (ang. Advanced Continuous Simulation Language) oraz metod analizy 

biostatystycznej. Efektem prac badawczo-naukowych w tym zakresie była przygotowana pod opieką 

prof. dr hab. Marka Jakubowskiego dysertacja doktorska pt. „Opracowanie i weryfikacja 

toksykokinetycznego modelu symulacyjnego opartego na parametrach fizjologicznych (PB-TK) dla 

durenu i izodurenu”, obroniona w 2005 roku. Należy przy tym podkreślić, że byłem pierwszą osobą w 

Polsce, która budowała i wykorzystywała w badaniach naukowych komputerowe toksykokineyczne 

modele symulacyjne oparte na danych fizjologicznych PB-TK (ang. Pysiologically Based Toxicokinetic 

Models). Jednocześnie byłem jedynym badaczem w Polsce wkorzystującym w praktyce 

oproramowanie symulacyjno-opmalizacyjne ACSL i Simnon. Również jako pierwszy na świecie 

opracowałem toksykokinetykę izomerów tetrametylobenzenu: durenu, izodurenu i mezytylenu. Prace 

badawcze w tym obszarze kontynuowałem po obronie doktoratu, w wyniku czego opublikowałem 

jedną publikację anglojęzyczną w czasopiśmie z listy A oraz trzy publikacje w czasopismach z listy B, w 

tym jedną anglojęzyczną100. Badania w tym obszarze prowadziłem w Pracowni Monitoringu 

Biologicznego będąc objętym systemem akredytacji oraz we współpracy z wiodącym ośrodkiem 

zagranicznym zamującym się symulacjami toksykokinetycznymi – Karolinska Institutet w Solna w 

Szwecji, co zaaowocowało licznymni wyjazdami studyjnymi oraz ukończeniem w 2003 roku 

                                                             
99 Patrz „Wykaz”, pkt A), pozycja nr 2 oraz pkt B), pozycje nr 16, 17, 26, 44, 48, 56, 59, 61, 67.  
100 Patrz „Wykaz”, pkt A), pozycja nr 1 oraz pkt B), pozycje nr 2, 3, 11. 
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międzynarodowego kursu „Toxicokinetic and Toxicodnamic Modelling in Occupational Health” w 

Mariefred w Szwecji. Prowadząc badania naukowe w tym obszarze w szerokim zakresie 

wykorzysywałem techniki zaządzania danymi i metody statystycznej analizy danych biomedycznych. W 

ostatnich latach w obszarze nakowym związanym z badaniami biomedycznmi nawiązałem współpracę 

z wiodącymi ośrodkami naukowymi i akademickimi w Polsce, m.in. z Uniwersytetem Medycznym w 

Białymstoku, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Collegium Medicum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie, Instytutem Zoologii Polskiej Akademii Nauk, jak również z wiodącymi 

firmami prowadzącmi badania kliniczne, dwoma funkcjonującymi w Polsce stowarzyszeniami 

podmiotów prowadzących takie badania, jak również z najważnieszymi dostawcami oprogramowania 

dla potrzeb zarządzania i analizy danych biomedycznych. W efekcie opracowałem koncepcję i program 

uruchomionych w 2015 roku studiów podyplomowych „Biostatystyka i Analiza Danych w Ochronie 

Zdrowia Publicznego” pierwszych o takiej tematyce w Polsce.  

Czwartym i obecnie najważnieszym obszarem prowadzonych przeze mnie prac naukowo-

badawczych są badania polskiego rynku przewórstwa rolno-spożywczego. Początkowo zamowałem się 

przede wszystkim wspólnie z dr Ewą Jałowiecką rynkiem wyrobów tytoniowych w Polsce koncentrując 

się na prognozowaniu tendencji rozwojowych produkcji i konsumpcji papierosów oraz na diagnozie jej 

zróżnicowania w zależności od różnorodnych czynników o charakterze ekonomicznym, społecznym, 

demograficznym i terytorialnym. W badaniach w szerokim zakresie stosowaliśmy opracowane 

wcześniej przeze mnie metody transformacji danych statysyki masowej pomiędzy jednostkami 

podziału tertorialnego Polski wg. podziałów administracyjnych obowiązujących przed i po 1998 roku 

oraz wizualizacji dwuwymiarowych danych rynkowych według koncepcji tzw. „map zróżnicowania”. 

Również jako pierwsi w Polsce wykorzystaliśmy w praktyce metody typu „corner” identyfikacji modeli 

prognostycznych ARIMA, jak również addytywną dekompozycę wskaźnika zróżnicowania Theila do 

oceny dywersyfikacji wpływu różnych grup ekonomiczno-społecznych na zróżnicowanie poziomu 

konsumpcji papierosów. Nasze prace badawcze zaowocowały rozdziałem w monogaficznym 

opracowaniu zbiorowym w języku polskim oraz trzynastoma publikacjami w czasopismach z listy B 

MNiSW, w tym jedną anglojęzyczną101. Dodatkowo uczestniczyłem w pracach badawczych dotyczących 

zróżnicowania polskiego rynku wyrobów regionalnych i tradycyjnych oraz wyrobów alkoholowych102.  

Jednak głównym nurtem badań prowadzonych przeze mnie w tym obszarze był wpływ 

zaawansowanych technologii ICT i logistycznych na funkcjonowanie przedsiębiorstw spożywczych w 

Polsce z szczególnym uwzględnieniem paradoksu prodktywności Solowa. Ponieważ tę tematykę 

badawczą obszernie omówiłem w Rozdziale 4, podkreślę jedynie, że ten temat badań został podjęty w 

                                                             
101 Patrz „Wykaz”, pkt B), pozycje nr 8, 10, 21, 22, 23, 29, 30, 45, 46, 50, 59, 63, 64, 69, 70, 75, 79, 80, 81, 82 i 84. 
102 Patrz „Wykaz”, pkt B), pozycje nr 41, 78. 
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badaniach naukowych po raz pierwszy w Polsce. Dodatkowo liczne doniesienia literaturowe wskazują 

na dosyć znaczące różnice w specyfice systemów logistycznych w poszczególnych państwach, co 

utrudnia przenosznie doświadczeń pomiędzy różnymi rynkami krajowymi103. Prace naukowe 

prowazone przeze mnie w tym nurcie badawczym zaowocowały jedną monografią naukową 

wieloauorską wyróżnioną nagrodą naukową JM Rektora SGGW w Warszawie w 2015 roku, czterema 

rozdziałami w monograficznych opracowaniach zbiorowych, w tym dwoma w języku angielskim oraz 

dwudziestoma czterema publikacjami w czasopismach z listy B MNiSW, w tym siedmioma 

aglojęzycznymi. Spośród nich, siedem zaliczyłem do monotemaycznego cyklu publikacji omówionego 

w Rozdziale 4, który według mnie stanowi znaczący wkład w rozwój nauk ekonomicznych i nauk o 

zarządzaniu. W ten nurt temayczny badań nakowych wpisują się również dwa monograficzne 

opracowania zbiorcze przygotowane pod moją redakcją naukową oraz publikacja popularno-naukowa 

opublikowana w popularnym i prestiżowym kwartalniku branżowym „Wieś Jutra”104. 

5.1. Statystyka publikacji i aktywności naukowej. 

Przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora, w latach 1999-2005 opublikowałem 7 prac 

naukowych, w tym: 1 monografię naukową, 2 publikacje w czasopiśmie z listy B MNiSW i 4 rozdziały w 

monograficznych pracach zbiorowych, wszystkie w języku polskim. Mój dorobek naukowy po obronie 

doktoratu obemuje 95 opublikowane prace naukowe i 1 pracę popularno-naukową. Wśród nich 

znajdują się 3 monografie naukowe w języku polskim, 1 podręcznik akademicki, 16 rozdziałów w 

monograficznych pracach zbiorowych, w tym 10 w języku angielskim, pozostałe w języku polskim, 12 

redakcji naukowych monograficznych prac zbiorowych, wszystkie w języku angielskim, 2 publikacje 

anglojęzyczne w czasopismach z listy A MNiSW oraz 62 publikacje w czasopismach z listy B, w tym 20 

w języku angielskim, pozostałe w języku polskim. Zbiorcze zestawienie moich prac naukowych 

opublikowanych po uzyskaniu stopnia naukowego doktora przedstawiłem w tabeli 1. Szczegółowe 

zestawienie wszystkich moich prac naukowych opblikowanych w latach 1999-2016 zamieściłem w 

załączniku nr 1 pt. „Wykaz opublikowanych prac naukowych i popularno-naukowych”. 

Tabela 1. Zestawienie zbiorcze prac naukowych opublikowanych po uzyskaniu stopnia naukowego 
doktora. 

Grupa Kategoria Liczba publikacji 

A Autorstwo lub współautorstwo publikacji 
naukowych w czasopismach znajdujących się w 
bazie JCR lub na liście ERIH. 

Razem: 2 

B Autorstwo lub współautorstwo monografii, 
publikacji naukowych w czasopismach 

Razem: 81 

                                                             
103 Patrz: Bookbinder I Tan (2003), Mentzer i in. (2004), Sheu i in. (2004), Arroyo I in. (2006). 
104 Patrz „Wykaz”, pkt B), pozycje nr 31, 36, 37, 38, 42, 43, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 61, 64, 65, 66, 67, 73, 74 oraz 
pkt C), pozycje nr 5, 10. 
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międzynarodowych lub krajowych innych niż 
znajdujących się w bazie JCR lub ERIH. 

W tym: Monografie naukowe 3 

Podręczniki 1 

Rozdziały w monografiach 16 

W tym: w języku angielskim 10 

w języku polskim 6 

Publikacje w czasopismach 
międzynarodowych lub krajowych 
innych niż znajdujących się w bazie JCR 
lub ERIH.  

57 

W tym: w języku angielskim 20 

w języku polskim 42 

C Autorstwo lub współautorstwo opracowań 
zbiorowych, katalogów zbiorów, dokumentacji 
prac badawczych, ekspertyz, utworów i dzieł 
artystycznych. 

Razem: 12 

W tym: Opracowania zbiorowe  12 

 W tym: w języku angielskim 12 

Zdecydowaną większość moich prac naukowych stanowią oryginalne prace twórcze 

przygotowane w oparciu o wyniku badań w obszarze przemysłu przetwórstwa rolno-spożywczego, 

zarządzania, oranizacji i logistyki przedsiębiorstw spożywczych, informatyki gospodarczej, cyfrowej 

gospodarki opartej na wiedzy, społeczeństwa informacyjnego, toksykokineycznych i 

toksykodynamicznych modeli symulacynych. Wśród tych prac znadują się publikacje o charakterze 

aplikacyjnym, których wynikiem był procedury i programy komputerowe implementujące opracowane 

przeze mnie metody badawcze. 

Tabela 2. Zestawienie zbiorcze punktacji prac naukowych po uzyskaniu stopnia doktora. 

Rok Grupa A Grupa B Grupa C Razem 

 Liczba Pkt. Liczba Pkt. Liczba Pkt. Liczba Pkt. 

2006   2 12   2 12 

2007   3 16   3 16 

2008 1 15 8 36   9 51 

2009   8 40   8 40 

2010   7 45 2 10 9 55 

2011   5 33 8 40 13 73 

2012   9 70 2 10 11 80 

2013   11 76   11 76 

2014   10 93   10 93 

2015 1 15 6 63   7 78 

2016   8 86   8 86 

2017   1 10   1 10 

2018   4 46   4 46 

Razem 2 30 82 626 12 60 91 716 
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Chronologiczne zestawienie liczby oraz punktacji za prace naukowe mojego autorstwa 

przedstawiłem w Tabeli 2. Z kolei podział tematyczny prac naukowych, których jestem autorem lub 

współautorem zgodny z obszarami moich badań naukowych zaprezentowałem w Tabeli 3. 

Tabela 3. Zestawienie zbiorcze liczby i punktacji prac naukowych po uzyskaniu stopnia doktora z 
podziałem na obszary moich badań naukowych. 

Obszar badań Grupa A Grupa B Grupa C Razem 

         

Zarządzanie, logistyka, ICT w 
przemyśle spożywczym 

  24 227   24 227 

Analiza rynków finansowych 1 15 4 28   5 43 

Analiza danych z rynków 
tytoniowego i alkoholowego 

  19 121   19 121 

Pozostałe badania ekonomiczne   13 102   13 102 

Technologie i metody ICT   19 133 13 65 32 198 

Biostatystyka i analiza danych 
biomedycznych 

1 15 1 10   2 25 

Razem 2 30 80 621 13 65 95 716 

Sumaryczny wskaźnik Impact Factor (IF) moich publikacji naukowych wg. listy Journal Citation 

Reports (JCR) zgodnie z rokiem opublikowania wynosi 2,158. Cytowalność prezentowanego dorobku 

wynosi 1,0 (wartość indeksu Hirscha) zgodnie z bazą Web of Science), natomiast zgodnie z bazą Google 

Scholar h-indeks za ostanie 5 lat wynosi 6105. Po uzyskaniu stopnia nakowego doktora zgodnie z 

puktacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego obowiązującą dla poszczególnych lat w okresie 

2006-2018 uzyskałem łącznie 716 punktów za publikacje naukowe, w tym 227 w obszarze 

badawczym, który wybrałem na temat mojej rozprawy habilitacyjnej. 

5.2. Charakterystyka aktywności organizacyjnej związanej z działalnością naukową. 

Od początku mojej działalności naukowo-badawczej uzyskiwane przeze mnie wyniki badań miały 

także zastosowania praktyczne, również o charakterze aplikacyjnym. Przykładowo, opracowane przeze 

mnie lub z moim udziałem toksykokinetyki różnych rozpuszczalników organicznych były 

wykorzysywane podczas opracowywania wartości NDS, czyli najwyższych dopuszczalnych stężeń tych 

substancji w powietrzu, w miejscu pracy, które nie zagrażają zdrowiu, ani życiu pracowników. Z kolei 

opracowane przeze mnie modele toksykokineyczne możliwiły oganiczenie prowadzenia kosztownych i 

związanych z pewnym ryzykiem doświadczeń empirycznych na zwierzętach i ludziach na rzecz 

symulacji komputerowych106. 

                                                             
105 W bazie Google Scholar h-indeks oznacza największą liczbę publikacji, z których pochodzi co najmniej h 
cytowań. 
106 W latach 2003-2004 uzyskałem zgodę Komisji Bioetycznej na prowadzenie eksperymentów inhalacyjnych w 
toksykologicznej komorze doświadczalnej w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi. 
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Wyniki badań prowadzonych przeze mnie w obszarach związanych z szeroko rozumianą rolą 

informatyki gospodarczej we współczesnej cyfrowej gospodarce opartej na wiedzy i społeczeństwie 

informacyjnym oraz metod zarządzania i analizy danych w celu tworzenia i dostarczania gospodarczej 

informacji użytkowej o charakterze zarządczym wykorzystałem bardzo szeroko podczas opracowania i 

modyfikacji koncepcji i programu studiów podplomowych „Systemy Informacyjne i Analiza Danych”, 

które są prowadzone na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie 

nieprzerwanie od 2007 roku. Studia te są obecnie największym pod względem liczby uczestników 

kierunkiem studiów podyplomowch o charakterze analitycznym w Polsce. W analogiczny sposób 

wyniki moich badań w obszarach stanu szkolnictwa wyższego w Polsce, jego zróżnicowania i zmian w 

czasie, jak również identyfikacji obszarów wykluczeń technologicznych przede wszystkim o charakterze 

cyfrowym został przeze mnie wykorzystane do opracowania koncepcji i programu studiów 

podplomowych „Informatyka i Technologie Informacyjne” prowadzonych nieprzerwanie od 2011 roku 

na tym samym wydziale SGGW w Warszawie. Obecnie są to jedyne w Warszawie studia podyplomowe 

umożliwiające zdobycie przez nauczycieli kwalifikacji do prowadzenia przedmiotów o charakterze 

informatycznym w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich. Z kolei badania nakowe o 

charakterze biomedycznym zaowocowały opracowaniem przeze mnie koncepcji i programu, a 

następnie uruchomieniem w 2015 roku pierwszych tego typu w Polsce studiów podyplomowych 

„Biostatyska i Analiza Danych w Ochronie Zdrowia Publicznego” na Wydziale Medycyny Weterynarynej 

SGGW w Waszawie pod paronatem SAS Institue, POLCRO i GCP.pl. Studia te cieszą się bardzo dużą 

popularnością stanowiąc odpowiedź na znaczne zaporzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie na 

rynku pracy. Dodatkowo wyniki moich badań w obszarze podnoszenia poziomu kompetencji z 

wykorzystaniem technologii nauczania zdalnego zostały wykorzystane podczas opracowywania 

multimedialnej platformy edukacyjnej dla potrzeb prowadzenia wymienionych trzech kierunków 

studiów podyplomowych. 

W latach 2009-2012 byłem przewodniczącym komitetu organizacyjnego Konferencji Naukowej 

„Information Systems in Management”, co zaoowocowało nawiązaniem licznych kontaktów i 

współpracy naukowej z przedstawicielami wiodących ośrodków naukowych i akademickich 

prowadzących badania w zakresie tematyki informatyki gospodarczej i gospodarki cyfrowej, jak 

również opublikowaniem pod moją redakcją naukową 13 ważnych prac zbiorowych w formie 

monografii w latach 2010-2013. Do 2015 roku byłem członkiem komitetu organizacyjnego tej 

konferencji. Jednocześnie w latach 2011-2012 byłem współpomysłodawcą i współorganizatorem 

anglojęzycznego czasopisma naukowego „Information Systems in Management” oraz jego pierwszym 

sekretarzem naukowym i redaktorem prowadzącym, które za mojej kadencji było sklasyfikowane na 

liście B MNiSW z liczbą 7 punktów za publikację naukową. W 2008 roku uczestniczyłem jako członek 
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komitetu organizacynego w organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Nakowe „Uwarunkowania rozwoju 

polskiego rolnictwa” w ramach obchodów 55-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w 

Warszawie. W 2010 roku uczestniczyłem jako członek komitetu organizacyjnego w organizacji 5 

Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego „Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych”. 

Od 2007 roku roku jestem aktywnym członkiem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i 

Agrobiznesu. W 2008 roku założyłem i zorganizowałem Koło Polskiego Towarzystwa Informatycznego 

na SGGW w Warszawie, którego byłem pierwszym przewodniczącym. Wśród wielu działań, za jedno z 

njaważnieszych uważam organizację egzaminów Europejskiego Certyfikatu Umiejętności 

Komputerowych (ECDL). Od 2009 roku posiadam uprawnienia egzaminatora ECDL i do dnia dzisiejszego 

przeprowaziłem wiele egzaminów zarówno dla studentów SGGW, jak i osób spoza Uczelni. 

Od 2013 roku jestem organizatorem i opiekunem naukowym największego na Wydziale 

Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie koła naukowego „Business Intelligence 

Group SAS” pod patronatem SAS Institute. 

W latach 2008-2016 byłem również członkiem Rady Wydziału Zastosowań Informatyki i 

Matematyki SGGW w Warszawie, członkiem Komisji ds. Dydaktyki, a w latach 2008-2012 członkiem 

Komisji ds. Hospitacji. Z tych względów aktywnie uczestniczyłem w pracach nad przygotowaniem 

programu dla kierunku studiów Informatyka oraz nad modyfikacjami programu studiów dla kierunku 

Informatyka i Ekonometria. 

W latach 2006-2017 byłem promotorem kilkudziesięciu prac dyplomowych: licencjackich, 

inżynierskich i magisterskich na kierunkach studiów: Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Informatyka, 

Informatyka i Ekonomeria oraz Zaządzanie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i 

w Collegium Mazovia – Inowacyjnej Szkole Wyższej w Siedlcach. W czterech przypadkach 

przygotowane pod moim kierunkiem prace dyplomowe zaowocowały publikacjami naukowymi, 

których moi dyplomanci byli współautorami107. 

5.3. Uczestnictwo w projektach badawczych. 

W latach 2009-2011 uczestniczyłem w projekcie „Systemy logistyczne w funkcjonowaniu 

przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego” jako wykonawca odpowiedzialny za wykonanie 

15% prac badawczych. Był to pierwszy projekt naukowo-badawczy realizowany w Polsce w tym 

obszarze tematycznym. Uzyskane wyniki badań zostały opublikowane w naukowej monografii 

                                                             
107 Patrz „Wykaz”, pkt B), pozycje nr 16, 39, 75 oraz pozycja nr 5 wyszczególniona w cyklu publikacji wchodzących 
w skład osiągnięcia naukowego. 
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wieloautorskiej pt. „Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-

spożywczego” oraz w licznych publikacjach w języku angielskim i polskim. 

W latach 2009-2013 uczestniczyłem w projekcie „Program unowocześnienia kształcenia w 

SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów” jako kierownik 

zadania. W realizacji projektu w szerokim zakresie wykorzystywane były wyniki prowadzonych przeze 

mnie badań naukowych przede wszystkim w zakresie technologii naczania zdalnego, multimedialnych 

platform edukacyjnych oraz stanu szkolnicwa wyższego w Polsce. 

5.4. Nagrody za działalność naukową. 

W latach 2007-2015 otrzymałem następujące nagrody i wyróżnienia za działalność naukowo-

badawczą oraz organizacyjną: 

 W 2015 roku nagrodę Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zbiorową 

II stopnia za osiągnięcia naukowe; 

 w 2013 roku nagrodę Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

indwidualną II stopnia za osiągnięcia naukowe; 

 w 2013 roku wyróżnienie w konkursie Mistrzowie Edukacji w kategorii Mistrzowie Osobowości; 

 w 2012 roku nagrodę Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

indwidualną III stopnia za osiąnięcia organizacyjne; 

 w 2011 roku nagrodę Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

indwidualną II stopnia za osiąnięcia organizacyjne; 

 w 2007 roku nagrodę Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

indwidualną II stopnia za osiągnięcia naukowe. 

5.5. Czynny udział w konferencjach naukowych. 

W latach 1999-2015 byłem aktywnym uczestnikiem wielu międzynarodowych i ogólnopolskich 

konferencji, sympozjów i seminariów naukowych. W latach 2010-2013 kilkakrotnie pełniłem rolę 

przewodniczącego jednej z sesji konferencyjnych, w tym panel biznesowego z udziałem wiodących na 

rynku polskim dostawców rozwiązań w zakresie ICT (m.in. Microsoft, Passus, SAS, StatSoft) w czasie 

trwania konferencji „Information Systems in Management” organizowanej przez Szkołę Główną 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w latach 2005-2017 jako autor lub współautor 

wygłosiłem referat lub zaprezentowałem poster m.in. na następujących konferencjach naukowych: 

 17 wystąpień na Kongresach Naukowych Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu w 

latach 2007-2017; 
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 10 wystąpień na Konferencjach Naukowych „Information Systems in Management” w latach 

2007-2013; 

 9 wystąpień i posterów na Konferencjach Naukowych „Total Logistic Management” w latach 2012-

2017; 

 3 wystąpienia na Konferencjach Naukowych „Global Problems of Agriculture and Food Economy” 

w latach 2014-2015; 

 2 postery na Konferencji Naukowej „International Forum on Agri-Food Logistics and the 2nd 

National Scientific Conference “AGROLOGISTYKA” w 2014 roku; 

 2 postery na Konferencji Naukowej „Warszawskie Dni Logistyki” w 2012 roku; 

 2 wystąpienia na Konferencjach Naukowych „Rolnictwo i Gospodarka Żywnościowa Polski w 

Ramach Unii Europejskiej” w latach 2007-2008; 

 1 wystąpienie na Konferencji Naukowej „Oszczędność i Efektywność: Współczesne Rozważania w 

Logistyce i Produkcji w 2017 roku. 

 1 wystąpienie na Konferencji Naukowej „Electronic Data Interchange – Electronic Commerce” w 

2008 roku. 

Wyniki badań oraz główne tezy przedstawione powyżej w moich wystąpieniach i posterach 

zostały zawarte w publikacjach wyszczególnionych w Załączniku nr 1. Kilka innych referatów zostało 

wygłoszonych przez pozostałych współautorów na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. 

 W nabliższej przyszłości mam zamiar rozwijać prace naukowo-badawcze w zakresie 

tematycznym wskazanym w przedstawionym cyklu publikacji, w tym również przez aplikowanie o 

krajowe granty naukowe na finansowanie projektów badawczych. Ze względu na interdyscyplinarny 

charakter mojej dotychczasowej działalności naukowej, moje przyszłe plany naukowe można ująć w 

dwóch perspektywach. W węższej z nich, prowadzone dotychczas badania chcę poszerzyć przede 

wszystkim o analizę wyników finansowych mikroprzedsiębiorstw spożywczych zatrudniających do 9 

pracowników włącznie, rozszerzyć horyzont czasowy dla badanych przedsiębiorstw oraz poszerzyć 

dokładność informacji uzyskiwanych podczas badań ankietowych głównie w odniesieniu do 

rozwiązań organizacyjnych i technicznych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W 

perspektywie szerszej chcę poszukiwać występowania paradoksów analogicznych do paradoksu 

produktywności Solowa w innych dziedzinach nauk, przede wszystkim w naukach biologicznych i 

medycznych, z którymi jestem dosyć ściśle związany, chociażby z racji tematyki mojej rozprawy 

doktorskiej i w których współcześnie cyfrowe technologie ICT odgrywają coraz ważniejszą rolę. 

 

Warszawa, dn. 12 lipca 2018 roku      Piotr Jałowiecki 


