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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.):  

 

a) tytuł osiągnięcia naukowego:  

monografia: 

„Transformacja regionu przemysłowego w kierunku regionu wiedzy.  

Studium socjologiczne województwa śląskiego” 

 

b) (autor, tytuł, rok wydania, nazwa wydawnictwa),  

Małgorzata Suchacka, (2014), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice  

 

c) omówienie celu naukowego i osiągniętych wyników:   

 Głównym problemem badawczym monografii pt.: „Transformacja regionu 

przemysłowego w kierunku regionu wiedzy. Studium socjologiczne województwa śląskiego” 

są socjologiczne uwarunkowania dynamicznych zmian gospodarczych w starym regionie 

przemysłowym, prowadzące do przekształceń w kierunku regionu wiedzy. Towarzyszące tym 

zjawiskom procesy tworzenia sieci powiązań, transferu wiedzy, powstawania lokalnych 

wspólnot wspierających innowacje, budowania klimatu innowacyjnego sprawiły, że wystąpiła 

konieczność spojrzenia na rozwój społeczny regionu, uwzględniając wszystkie jego - dotąd 

niebrane pod uwagę - wymiary. Praca składa się z trzech rozdziałów teoretycznych, trzech 

empirycznych oraz podsumowania. Część teoretyczna stanowi próbę uporządkowania 

aktualnej literatury, sięgając do interdyscyplinarnego dorobku pokrewnych nauk. Na tej 

podstawie zaproponowałam próbę systematyzacji strukturalnych czynników rozwoju regionu 

ujmując je w postaci kotwicy regionalnej.  

 Przedstawione w rozprawie analizy osadziłam w nurcie badań regionalnych, z 

naciskiem na społeczny wymiar potencjałów endogennych oraz rosnącą rolę procesów 

instytucjonalizacji. W oparciu o dokonany przegląd literatury stwierdzić należy, że jednym z 

najskuteczniejszych kierunków osiągania poziomu najlepiej rozwiniętych regionów jest 

inicjowanie rozwoju opartego na wiedzy i ciągłym procesie uczenia się w wielu 

płaszczyznach. Funkcjonujące w literaturze pojęcia regionu uczącego się i regionu opartego 

na wiedzy potwierdzają ten kierunek analiz naukowych, wskazując jednak na brak możliwości 

recepturalnego podejścia do transformacji starych regionów przemysłowych, przeobrażanych 

w region oparty na wiedzy. Mimo opracowanych regionalnych dokumentów strategicznych w 

województwie śląskim, nie wszystkie z nich w wystarczający sposób uwzględniają specyfikę 
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koniecznych zmian prowadzących w kierunku rozwoju i tworzenia regionu opartego na 

wiedzy. Realizacja założeń tych dokumentów wymaga w każdym przypadku, od wielu grup 

aktorów regionalnych, odpowiedniego przeniesienia punktu ciężkości z działań 

krótkookresowych i doraźnych na zadania zorientowane w stronę długofalowego budowania 

zdolności innowacyjnych regionu.  

 Z tego względu w swoich badaniach przyjęłam założenie, że taki region jest 

elementem całościowo zarządzanego systemu, w którym procesy kreowania, absorpcji i 

dyfuzji wiedzy są najlepiej obserwowane. Towarzyszy temu szereg dodatkowych i 

specyficznych dla badanego regionu uwarunkowań. Biorąc je pod uwagę, rozwój regionalny 

interpretuję jako sumę zjawisk zależnych od kontekstu społeczno – kulturowego, a nie tylko 

od działań gospodarczych. Wiąże się to z szerszym ujmowaniem relacji między gospodarką i 

społeczeństwem, uwzględniającym kilka takich czynników jak: uwarunkowania historyczne, 

polityczne, wielokulturowość regionu, monokulturę gospodarczą oraz mentalność 

mieszkańców i jakość ich życia. Stały się one fundamentem mojej autorskiej próby ich 

systematyzacji w postaci kotwicy regionalnej (śląskiej), która kompleksowo obejmuje całość 

poruszanych zagadnień rozwoju regionu. Elementy śląskiej kotwicy, jako jej ramiona 

stanowią strukturalne wyznaczniki rozwoju, będące w istocie dylematami rozwojowymi - 

pewną ramą. Są one z jednej strony potencjałem, ale mogą też być hamulcem rozwojowym. 

Syndrom kotwicy regionalnej składającej się z wymienionych ramion (uwarunkowań) może 

przyczyniać się pozytywnie, czy też – w innych warunkach - negatywnie do rozwoju, bądź 

stagnacji w regionie. Osadzenie głównych problemów przekształceń regionu przemysłowego 

na ramionach kotwicy śląskiej umożliwiło mi uporządkowanie prowadzonych analiz 

zależności kulturowych, politycznych i społecznych, warunkujących transformację 

województwa śląskiego w kierunku regionu wiedzy.  

 Województwo śląskie jest bardzo dobrym przykładem do badań procesu transformacji 

starego regionu przemysłowego w kierunku regionu opartego na wiedzy. Zachodzące w kraju 

przemiany ustrojowe po roku 1990 wymusiły i zdynamizowały w tym regionie procesy 

reindustrializacji, modernizacji i restrukturyzacji istniejących tu sektorów gospodarki. Tym 

zjawiskom towarzyszyło opracowywanie strategicznych dokumentów rozwoju regionu, 

subregionów i głównych miast województwa. Przeprowadzona w rozprawie analiza 

wybranych, regionalnych dokumentów strategicznych posłużyła do opracowania narzędzia 

badawczego, które konsekwentnie nawiązywało do treści problemowych ramion kotwicy 

śląskiej. Podjęta problematyka badawcza odzwierciedlała się w konstrukcji narzędzia 

badawczego i wskazywała na różne czynniki związane z rozwojem regionu. Dotyczyły one 
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określenia roli kapitału ludzkiego i powstawania klasy kreatywnej, wprowadzania i 

rozumienia pojęcia innowacji, określenia kierunków współpracy najważniejszych aktorów 

regionalnych i relacji firm ze społecznością lokalną. Ponad to uwzględniały one konieczność 

poznania opinii o roli instytucji wsparcia biznesu, kapitału zagranicznego, działań 

hamujących i sprzyjających rozwojowi w postępującej transformacji w kierunku regionu 

wiedzy. Biorąc pod uwagę przygraniczny charakter województwa śląskiego, w narzędziu 

badawczym umieściłam także zagadnienia dotyczące współpracy polsko – czeskiej w 

kontekście rozwoju regionalnego.  

 Badania terenowe przeprowadzone zostały techniką wywiadu pogłębionego w 

czterech subregionach województwa. Zebrałam 100 wypowiedzi przedstawicieli głównych 

aktorów regionalnych.  Zostali oni dobrani w taki sposób, by zachować równowagę pomiędzy 

subregionami zakładając w każdym - liczbę 25 respondentów. Uznałam także, iż istotna 

będzie reprezentacja 5 kategorii badanych – decydentów, ekspertów instytucji wsparcia 

biznesu oraz przedsiębiorców 3 sektorów gospodarki.  

 Analiza zebranego materiału, przeprowadzona zgodnie z zasadami socjologii 

interpretatywnej, ukierunkowana była na zweryfikowanie przyjętych założeń o wewnętrznym 

charakterze czynników mających wpływ na tempo rozwoju województwa oraz roli instytucji 

wspierania przedsiębiorczości w dynamice transferu i dyfuzji wiedzy. Przyjęłam także, że 

znaczna koncentracja wyższych uczelni, placówek badawczych i instytucji wspierania 

przedsiębiorczości na terenie województwa, będzie bodźcem umożliwiającym aktywną 

kooperację zainteresowanych stron, a oferowane rozwiązania techniczne znajdą szybkie 

zastosowania w praktyce. Założyłam wreszcie, że udział kapitału zagranicznego w procesie 

realnego transferu nowoczesnych technologii do gospodarki regionalnej nie będzie 

obejmował spektakularnych przedsięwzięć i projektów badawczych znanych najważniejszym 

aktorom regionalnym, a sprowadzi się jedynie do pomnażania jakości regionalnego kapitału 

ludzkiego. Uwzględniając wielokulturowość regionu i jego transgraniczny charakter, duży 

nacisk położyłam także na ocenę możliwości powstania regionu uczącego się 

uwzględniającego obszar od Wrocławia, przez Kraków, aż po czeską, przemysłową część 

Śląska. Zakładałam naturalną otwartość rozmówców wobec tej perspektywy, wyrażającą się 

w jednoznacznym pozytywnym stosunku do takiej wizji. 

 Przeprowadzone badania dowodzą, że transformacja województwa śląskiego w 

kierunku regionu wiedzy polega na ciągłości działań modernizacyjnych i adaptacyjnych 

istniejącej, starej bazy przemysłowej, co stanowi szansę jego dalszego rozwoju. Istotą tych 

przemian jest także ciągłość procesów uczenia się przedsiębiorstw, władz regionalnych, 
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agencji i organizacji działających na rzecz przedsiębiorczości i innowacji oraz tworzenie sieci 

współpracy. Taki trend przemian jest akceptowany społecznie, a idzie z tym w parze 

przekonanie o konieczności jego utrzymywania i budowania atmosfery zaufania oraz 

sprzyjających warunków kształtowania procesów decyzyjnych. Towarzyszyć temu powinien 

ciąg zdarzeń zarówno spontanicznych, jak i intencjonalnych, tworzenie sieci dynamicznych 

interakcji i kojarzenie wielorakich zasobów. Biorąc pod uwagę stopień skomplikowania 

zachodzących procesów stwierdziłam, że nie mają one charakteru linearnego, zatem 

niemożliwe jest opisanie ich, jako sekwencji uporządkowanych, następujących po sobie 

etapów. Zachodzące zjawiska cechują się raczej spiralnym charakterem zmierzającym do 

kolejnych ciągłości zmian poszczególnych celów cząstkowych. W takim przypadku trudno 

jest wyznaczyć punkt końcowy takich spiralnych ciągów zmian rozwojowych. Można 

dostrzec w tych procesach analogię do analiz prowadzonych przez I. Nonakę i H. Takeuchi 

dotyczących spiralnego obiegu wiedzy w organizacjach. Ten paralelny układ sytuuje 

prowadzoną analizę w szerszym kontekście odwołując się - obok teorii uczenia się - także do 

teorii zarządzania i ujęcia sieciowego. Stwierdziłam, że ciągłość i intensywność procesu 

przekształcania się w region uczący się, związane są z synergią działań o charakterze 

sieciowym, takich podmiotów regionalnych jak przedsiębiorstwa, grupy i organizacje, 

zbiorowość lokalna i społeczeństwo. Ich działania postrzegane są głównie lokalnie - z 

największą intensywnością występują jednak w subregionie centralnym i zachodnim 

województwa.  

Analiza badań wykazała znaczącą rolę zasobów kapitału ludzkiego, będącego 

źródłem wielu szans rozwoju regionu. Zasoby te biorą udział w procesach zmian 

wynikających z adaptacji i modernizacji struktury przemysłowej regionu. Przyczyniają się w 

coraz większym stopniu do kształtowania się gospodarki opartej na wiedzy. Towarzyszy temu 

zjawisko sprzężenia zwrotnego polegającego na pomnażaniu wartości kapitału ludzkiego, 

poprzez nabycie nowych kompetencji, umiejętności i utrzymaniu poziomu motywacji 

pracowników, jakości współpracy między różnymi szczeblami struktur lokalnych. W miarę 

pomnażania wartości kapitału ludzkiego powstają warunki właściwe narodzinom klasy 

kreatywnej, która w województwie śląskim jest dość rozproszona terytorialnie i mało 

widoczna medialnie. Lokuje się ona głównie w większych miastach subregionów, które ją 

przyciągają. Największe ośrodki miejskie województwa konkurują między sobą i w niemal 

równym stopniu promują zdolności artystyczne, projektowe i technologiczne, wspierają 

lokalne talenty oraz organizują usługi na najwyższym poziomie. Do tych miast należą: 

Katowice, Gliwice, Żory, Rybnik, Bielsko-Biała, Tychy, Częstochowa. W tym miejscu warto 
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podkreślić, że opisywane w literaturze poglądy – w szczególności ujęcie klasy kreatywnej 

według R. Floridy - dotyczą końcowego efektu, jakim jest koncentracja na określonym 

obszarze osób o konkretnej tożsamości etnicznej, płciowej, czy obyczajowej - stąd 

dostrzegalna jest kondensacja pewnych procesów obsługi gospodarki innowacyjnej, 

zarządzania wiedzą w centrach i regionach. Przeprowadzone badania wskazały na nieco inny 

wymiar powstawania klasy kreatywnej – jako grupy, która przekształca się od tradycyjnego 

zakorzeniania w przemyśle, do humanistycznych elit o zróżnicowanym pochodzeniu, 

zakorzenionych jednak w śląskiej i regionalnej tożsamości - z jej różnorodnym dorobkiem. 

Aktywizująca się obywatelsko nowa, śląska elita podejmuje ciekawe inicjatywy, wywiera 

presję na treści kulturowe. Coraz częściej, na poziomie tej aktywności obywatelskiej 

społeczność lokalna opiera się o wytwarzanie dyskursu tożsamościowego, poddając analizie 

dorobek przemysłowy Śląska z czasów pruskich, czy niemieckich. Wszystkie te zjawiska 

związane ze społecznością lokalną są dowodem na przebieg procesów transformacji 

gospodarki nie tylko w jej technologicznym aspekcie, ale także kulturowym i społecznym. 

 Niezależnie od subregionu i prowadzonej działalności definiując pojęcie innowacji, 

respondenci wskazywali jej cechy i źródła. Za innowację uznawano konkretny, nowo 

stworzony produkt, opracowany od pomysłu do wdrożenia i sprzedaży na rynku, ale przede 

wszystkim także wszelką formę deklarowanej zmiany w prowadzonej działalności, opartej o 

wcześniejszą analizę i refleksję, której celem jest zwiększenie efektywności uzyskiwanych 

rezultatów. Innowacje jednak muszą charakteryzować się przewagą w stosunku do rozwiązań 

dotychczasowych. Zachętą do stosowania innowacyjnego rozwiązania powinna być 

możliwość próbnego zastosowania i obserwowania skutków jego stosowania u innych. 

Najczęściej innowacje rozumiane są bardzo szeroko i definiowane poprzez przykładowe 

aktywności różnych jednostek organizacyjnych oraz sieci odpowiedzialnych za całościową 

realizację zadań innowacyjnych. Przyjmują one bardzo zróżnicowane formy organizacyjne 

jak: parki naukowe, technologiczne, centra transferu, inkubatory i klastry, spiny itp., w 

których, dyfuzja rozwiązań innowacyjnych zachodzi po węzłach sieci. Jako dominującą siłę 

wsparcia transferu technologii i dyfuzji innowacji uznaje się bliskość organizacyjną instytucji, 

o wiele silniejszą, niż tylko sama bliskość geograficzna. Te wyspy wiedzy i umiejętności 

sprawiają, że województwo śląskie jest największym w kraju skupiskiem podmiotów 

działających w branżach zaliczanych do wysokich technologii. Wskazywano na najszybciej 

rozpoczęte i z powodzeniem prowadzone procesy restrukturyzacyjne przemysłu ciężkiego 

oraz na nowe szanse dla przemysłów – motoryzacyjnego, lotniczego, branży technologii 

medycznych, czy informatycznych. Mimo, że szanse działań innowacyjnych nie są 



7 

 

jednakowo rozłożone w województwie śląskim, ze względu na nierównomierną, terytorialną 

gęstość instytucjonalną ośrodków wsparcia biznesu, to jednak towarzyszy tej opinii wysoka 

ocena innowacyjności przedsiębiorstw, będąca efektem szczególnych cech konkretnych, 

zatrudnionych tam osób.  

W swojej rozprawie analizowałam także kierunek i jakość współpracy 

najważniejszych regionalnych aktorów społecznych, jako jedno z fundamentalnych 

zagadnień z punktu widzenia budowy regionu wiedzy. Z analizy tej wynika, że stale 

podejmowane są próby poszukiwania nowych dróg i form utrzymywania ciągłości kontaktów. 

Efektem procesu transformacji są jednak wyraźnie formułowane opinie świadczące o 

dezintegracji i braku koordynacji działań w regionie. Przejawia się to głównie w 

ukierunkowaniu sympatii niektórych aktorów regionalnych do osiągania mało strategicznych 

celów rozwoju województwa. W rezultacie większość aktorów koncentruje się na 

przyziemnych zadaniach, na poziomie przedsiębiorstwa, instytucji lub wynikających z 

zakresu możliwości władzy gminnej, czy powiatowej. Wyjątkowe są sytuacje odnoszenia się 

do dokumentów rozwoju strategicznego różnego szczebla. Może to świadczyć o 

prowincjonalizmie i braku umiejętności łączenia zadań na poszczególnych poziomach. 

Podobnie w przypadku ich relacji z klientami, dostawcami, konkurentami, kooperantami i 

partnerami biznesowymi oraz instytucjami wsparcia biznesu - również najważniejszą zasadą 

był dobór partnera do swoich potrzeb. Zakres prowadzonej przez nich współpracy jest dość 

szeroki, ale często powierzchowny i obejmuje najczęściej kontakty z instytucjami 

wspierającymi rozwój w regionie, a także z organizacjami pozarządowymi lub jednostkami 

utworzonymi przez samorządowe władze lokalne. 

Niepokój budzą sporadyczne kontakty świata biznesu ze światem nauki. Przyczyną 

tych ograniczonych relacji jest swoistego rodzaju dystans hierarchiczny. Zjawisko to dotyczy 

także kontaktów z częścią decydentów. Z badań wynika, że istnieje konieczność poprawy 

jakości współpracy przedsiębiorstw z władzami lokalnymi, kontrahentami, instytucjami 

wspierania biznesu i ekspertami. Priorytetem powinno być jednak dynamiczne ożywienie 

sieciowych, formalnych relacji z przedstawicielami nauki, wzmacniane kontaktami 

nieformalnymi.   

 Niewykorzystany pozostaje także potencjał rozwiniętych sieci instytucji wsparcia 

biznesu, które przedstawiają szeroką ofertę inicjatyw organizowania lokalnej współpracy 

transferu i konwersji wiedzy, wdrażania innowacyjnych rozwiązań, tworzenia kreatywnych 

przedsięwzięć. Instytucje wsparcia biznesu wykazują dużą aktywność i kooperują 

wielotorowo z trzema rodzajami aktorów regionalnych – głównie z administracją samorządu 
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terytorialnego, z uczelniami wyższymi i szkołami średnimi oraz organizacjami 

pozarządowymi. W niektórych przypadkach instytucje te dublują swoją pracę i nie są 

wystarczająco dobrze przygotowane do współpracy. Zdaniem przedsiębiorców efektywność 

działania tych podmiotów i ich aktywność w obrębie tworzenia innowacji jest dość niska, a 

uciążliwość stosowanych procedur sprawia, że potencjalni beneficjenci liczą przede 

wszystkim na własne siły. Główną barierą w dostępie do rozwiązań innowacyjnych jest słaba 

jakość i rozproszenie posiadanych informacji oraz skoncentrowanie się na podtrzymaniu 

własnej egzystencji i realizacji własnych interesów. Struktury organizacyjne instytucji 

wsparcia biznesu charakteryzują się dużą kosztochłonnością, ponieważ same konsumują 

sporą część środków przeznaczonych na wsparcie biznesu.   

 Dużą szansą rozwoju regionu są kontakty przedsiębiorców ze społecznością 

lokalną. Stwierdziłam, że kontakty te ułatwiają nieustanny przepływ informacji i kapitału. 

Ponad to stanowią one przyczynę powstania nowych uwarunkowań społeczno-

ekonomicznych i kulturalnych oraz wskazują na stopień zakorzenienia firmy w regionie. 

Kontakty te przyjmują trzy typowe formy. Po pierwsze - firmy udzielają wsparcia 

finansowego dla instytucji i przedsięwzięć lokalnych. Po drugie - postrzegają swój związek z 

danym środowiskiem lokalnym przez bycie atrakcyjnym pracodawcą, który zatrudnia dużą 

grupę mieszkańców. Po trzecie – dbają o wizerunkowe związanie przedsiębiorstwa z 

regionem poprzez przyjmowanie w nazwie firmy nazwy miejscowości lub lokalizacji. Biorąc 

pod uwagę aspekt terytorialny, gęstość sieci tych kontaktów nabiera coraz wyraźniej 

enklawowego charakteru, co w dużym stopniu pokrywa się ze strukturą kapitału społecznego, 

czyli wspólnych wartości i norm, poziomu zaufania i aktywności obywatelskich. Widoczne 

jest to głównie w subregionach centralnym i zachodnim oraz jedynie w głównych miastach 

pozostałych subregionów województwa. Szczególnym przypadkiem angażowania się w 

relacje ze społecznością lokalną są firmy zagraniczne, będące częścią dużych koncernów. 

Najczęściej ich kontakty ze społecznością lokalną są skutkiem przemyślanej strategii 

związanej ze spodziewanymi zyskami finansowymi.   

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na pozytywne następstwa obecności 

inwestorów zagranicznych, takie jak przede wszystkim nowe miejsca pracy, rozwój 

specjalistycznej kadry, wzrost konkurencyjności. Inwestowanie w kapitał ludzki i 

zaszczepianie w nim elementów nowoczesnej kultury pracowniczej czy biznesowej jest 

stałym elementem transformacji, a z pewnością stanowi kolejną szansę trwałego rozwoju 

regionu. Taka sytuacja wymusza uczenie się i podnoszenie jakości produkcji rodzimej. 

Jednakże inwestorzy zagraniczni ograniczają nowe inwestycje do minimum, nie sprowadzają 
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najnowszych technologii i w znikomym stopniu angażują się w regionalne przedsięwzięcia 

dotyczące rozpowszechnienia oraz udostępnienia nowych rozwiązań technologicznych. 

Zaangażowany kapitał zagraniczny w widoczny sposób wpływa jedynie - na poziomie 

jednostkowym, na kulturę pracy, przechwytywanie wiedzy, tworzenie sieci współpracy, 

motywowanie i inspirowanie lokalnych przedsiębiorstw. Na poziomie organizacyjnym i 

instytucjonalnym międzynarodowe koncerny angażują się tylko w projekty dające 

prawdopodobieństwo szybkiego, medialnego sukcesu, a w konsekwencji zysku 

przedsiębiorstwa. Natomiast nie angażują się one w niepewne i długoterminowe inwestycje w 

badania naukowe, które mogą okazać się nieefektywne. 

Z racji transgranicznego charakteru i wspólnego podłoża kulturowo - historycznego 

oraz podobnego charakteru gospodarki południowych subregionów województwa śląskiego i 

czeskiego Śląska i Moraw, spodziewano się dynamicznych relacji polsko – czeskich, co 

miałoby być dowodem na współkształtowanie szerzej rozumianego regionu wiedzy. 

Dostrzeżenie możliwości tworzenia się szerokiego terytorialnie regionu - od Wrocławia po 

Kraków, z włączeniem do niego czeskiej strony Śląska i Moraw - wzbudziło wiele 

różnorodnych emocji, najczęściej pozytywnych, ale o zabarwieniu sceptycznym. Najbardziej 

przekonani do wspólnej perspektywy rozwoju byli przedstawiciele sektora usług. Ich zdaniem 

stworzenie warunków do takiej współpracy zdynamizowałoby cały obszar i sprawiłoby, że 

region miałby szansę stać się jednym z bardziej liczących się w Europie. Większość badanych 

wskazywała jednak na wiele trudności organizacyjnych, instytucjonalnych i brak 

zdefiniowanych kompetencji powołanych do takiej pomocy instytucji. Dotychczasowe 

kontakty opierają się głównie o relacje nieformalne samych mieszkańców terenów 

przygranicznych, a na poziomie instytucjonalnym nie są szczególnie intensywne, ograniczając 

się do współpracy kulturalno – oświatowej.  

 Końcowe rozdziały dysertacji dotyczą czynników mających pozytywny i negatywny 

wpływ na rozwój regionu w kierunku regionu wiedzy. Na postawie uzyskanych wypowiedzi 

potwierdziłam przyjęte w badaniach założenie o wewnętrznym charakterze czynników 

mających pozytywny wpływ na rozwój regionu. Wiążą się one z terytorialną gęstością 

różnego rodzaju przedsiębiorstw, uczelni oraz specjalistycznych instytutów badawczo - 

rozwojowych, agencji rozwoju regionalnego, a także organizacji wspierających 

przedsiębiorczość i innowacje. Nie bez znaczenia dla rozwoju województwa pozostają 

czynniki związane z tradycjami regionalnymi – szczególnie w górnictwie i rolnictwie – 

przyczyniające się do procesów tworzenia nowych, nieznanych dotąd form integracji firm ze 

społeczeństwem w regionie. Niemniej jednak pierwszoplanowym czynnikiem rozwoju 
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regionu, podkreślanym przez wszystkich respondentów jest kapitał ludzki, nagromadzony w 

nowoczesnych strukturach organizacyjnych gospodarki, w sieciach powiązań różnych 

instytucji i wzajemnych zależności. Jest on najcenniejszym składnikiem postępu i rozwoju w 

regionie. Bierze udział w procesach zmian wynikających z adaptacji i modernizacji struktury 

przemysłowej regionu. Przyczynia się coraz bardziej do powstawania gospodarki opartej na 

wiedzy, stanowiąc fundament dla powstania klasy kreatywnej. Czynnikiem pozytywnie 

wpływającym na rozwój województwa jest zatem zmieniająca się mentalność jego 

mieszkańców. Towarzyszy temu pojawienie się nowych szans związanych z przemysłem 

motoryzacyjnym, lotniczym, maszynowym, bioinżynierią i biotechnologią. Nowym 

kierunkiem rozwoju staje się na północy regionu turystyka pątnicza, na południu – górska, a 

w części centralnej – turystyka przemysłowa. Szczególnie ta ostatnia, dotąd nieznana 

przeżywa swój rozkwit i staje się elementem ogólnokrajowych promocji całego 

województwa. W kategoriach pozytywnego czynnika decydującego o poziomie rozwoju 

regionu rozpatrywano wpływ inwestorów zagranicznych. Ogólnie, pozytywnie odbierano ich 

aktywność w dużych zakładach pracy, podkreślając możliwość satelitarnego podłączenia 

innej produkcji w kooperacji wspólnych działań. Kapitał zagraniczny nie był jednak 

czynnikiem zdecydowanie i bezpośrednio wpływającym na podniesienie poziomu 

innowacyjności w regionie. Założenie o pozytywnym wpływie kapitału zagranicznego na 

rozwój regionu sprawdziło się zatem tylko częściowo. Podkreślano za to wyraźnie znaczenie i 

rolę koncernów zagranicznych w kształtowaniu nowej kultury biznesu i specyficznej etyki 

pracy powstałej na bazie śląskiego etosu pracy. Oczekuje się jednak na propozycję rozwiązań 

zachęcających firmy funkcjonujące w strefach ekonomicznych do kontynuowania 

działalności, również po wygaśnięciu przywilejów związanych z tą lokalizacją. Zachęty te 

powinny być ukierunkowane na rozwój usług świadczonych na rzecz przedsiębiorstw 

prowadzących działalność w strefach ekonomicznych oraz stosowania ulg w podatkach 

lokalnych.   

 Wśród czynników ograniczających rozwój regionu wskazać można szereg trudności 

natury prawnej, politycznej, organizacyjnej, a przede wszystkim społecznej. Województwo 

śląskie nie posiada ukształtowanego, właściwego wizerunku i nie promuje się, jako region 

nowoczesnych technologii. Dostrzec można natomiast wiele branż alternatywnych, 

stanowiących pakiet szans rozwoju i promocji regionu. Niektóre jednak działania blokowane 

są chociażby przez ruchy ekologiczne lub prawny brak możliwości wywłaszczenia 

gruntowego pod inwestycje strategiczne. Dodatkowym problemem jest duży dystans 

hierarchiczny między osobami funkcjonującymi w ramach jednej organizacji, instytucji, czy 
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firmy oraz między tymi podmiotami. Uniemożliwia to efektywny kontakt i szybkie 

rozwiązanie najbardziej palących kwestii. Zjawisko to, obecne przede wszystkim w świecie 

nauki, dotyka także środowisko instytucji wsparcia biznesu i grupę decydentów. Z tego 

między innymi powodu oraz panującego w tych środowiskach chaosu informacyjnego nie 

potwierdziły się założenia o ich decydującej roli w procesie tworzenia innowacji. Ponad to 

bogate, wielofunkcyjne otoczenie instytucjonalne firm jest nierównomiernie zlokalizowane w 

regionie – głównie w dużych miastach. Często zakres ich oddziaływania pokrywa się 

obszarowo. Działalność tych instytucji podnosi atrakcyjność regionu w oczach inwestorów, 

jednak w opinii badanych przedsiębiorców nie spełnia stawianych im oczekiwań. Istnieje 

pilna potrzeba poprawy transparentności ich działania, ograniczenia tzw. samozwrotności i 

kierunkowego zinwentaryzowania prowadzonej działalności oraz strukturalnego 

uporządkowania oferowanych możliwości. Założenie o znacznym wpływie ośrodków nauki w 

regionie na powstawanie innowacji okazało się również nietrafne - ze względu na problem 

niewłaściwego wydatkowania środków publicznych i marnotrawienia energii badaczy na 

działalność biurokratyczną. W tym temacie potrzebne są systemowe działania na szczeblu 

krajowym oraz konsekwentna integracja wysiłków środowisk naukowych, politycznych i 

gospodarczych.  

  Podsumowując, przedstawiona praca prezentuje zwięzłą analizę aktualnych opinii 

najważniejszych aktorów regionalnych na temat szans rozwojowych województwa w 

kontekście budowy regionu wiedzy. Rozważania prowadzone w części teoretycznej dysertacji 

porządkują aktualną wiedzę w tym zakresie, osadzając całość analiz w głównych nurtach 

badawczych nauk społecznych i nawiązując do interdyscyplinarnego dorobku innych nauk, 

takich jak geografia czy ekonomia. Nowością jest próba uchwycenia na tej podstawie natury 

zjawisk transformacji regionu przemysłowego w kierunku regionu wiedzy w autorskiej 

propozycji syndromu śląskiej kotwicy. W jej ramionach osadziłam główne problemy 

badawcze związane z czynnikami sprzyjającymi lub hamującymi rozwój regionu. Na tej 

podstawie otrzymałam szerokie spektrum poglądów głównych aktorów regionalnych na 

wybrane procesy społeczne dotyczące rozwoju regionu.  

 Mnogość uzyskanych opinii, a także krytycznych uwag i sugestii, wskazała na 

skomplikowaną naturę badanych procesów i brak możliwości wyznaczenia uniwersalnych 

recept właściwego kierunku transformacji. Niemniej jednak występuje zgodność opinii, co do 

charakterystycznych cech potwierdzających ciągłość transformacji. Zachodzące zmiany nie 

mają charakteru linearnego, a ich przebieg polega na spiralnej ciągłości zmian osiągania 

poszczególnych celów cząstkowych. Spiralny obieg wiedzy w organizacjach może być zatem 
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analogiczne transponowany na poziom regionalny – co stanowi swoistego rodzaju ujęcie 

rozwoju regionalnego, w którym zdobywanie wiedzy zależy od czynników regionalnych. 

Kotwica regionalna stanowić ma propozycję scalenia najważniejszych uwarunkowań 

rozwoju, w których wiedza istotna jest w każdym przypadku. Kumulacja kapitału wiedzy daje 

podstawy do wykorzystania znacznych zasobów kapitału ludzkiego województwa śląskiego i 

wzrostu kapitału społecznego. Konsekwencją tego jest tworzenie specyficznej klasy 

kreatywnej, która nie jest już zakorzeniona w tradycyjnym, śląskim przemyśle, ale nabiera 

humanistycznego charakteru elity śląskiej odwołującej się do regionalnej tożsamości. Sprzyja 

temu rozwój klimatu innowacyjnego i sieci współpracy głównych aktorów regionalnych w 

szerzej rozumianym obszarze – w całym regionie. Prowadzi to do rozwoju kapitału ludzkiego 

oraz stosowania innowacyjnych procesów w technologii, w zarządzaniu i organizacji 

produkcji. To innowacyjne podejście do zarządzania wiedzą rozumiane jako ciągłe uczenie 

się, osiągnięcie wysokiego poziomu konkurencyjności, a także sprzężenie zwrotne między 

gospodarką i różnorodnymi zjawiskami społeczno – kulturowymi, jest cechą gospodarki 

opartej na wiedzy. Jest ona częściowo wspomagana zaangażowaniem się kapitału 

zagranicznego w rozwój przemysłu wysokich technologii w regionie. 

 Wszystkie te cechy zachodzących przemian w poszczególnych subregionach wynikają 

z ogromnego potencjału wiedzy skumulowanej w innowacyjnych enklawach rozwoju, 

podlegających coraz częściej koalescencji w różnych sieciach współpracy i wspierania 

biznesu, tworząc przez to coraz sprawniejsze jednostki zwiększające szanse rozwoju w 

kierunku regionu opartego o wiedzę. Towarzysząca temu potencjałowi rozbudowa 

nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i przesyłu informacji, wraz z wyżej 

przedstawionymi uwarunkowaniami sprawia, że województwo śląskie staje się regionem 

wiedzy o wyraźnej tendencji do pogłębienia tego procesu. 

  Zasadnicze osiągnięcia tej pracy skierowane są do głównych podmiotów realizacji 

polityki regionalnego rozwoju gospodarczego w kierunku regionu wiedzy: do aktywnych 

przedsiębiorców wszystkich sektorów gospodarki, ekspertów i decydentów z sugestią 

wykorzystania w bieżącym działaniu. 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowych 

 Pracę naukową rozpoczęłam w roku 2000, będąc jeszcze na studiach doktoranckich. 

Zajmowałam się wówczas badaniem społecznych, ekonomicznych i kulturowych 

uwarunkowań zmian przeprowadzanych głównie w przedsiębiorstwach. Stąd w publikacjach 

z tamtego okresu podejmowałam najczęściej zagadnienia związane z transformacją regionu 
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województwa śląskiego
1
, umiejętnościami prowadzenia negocjacji

2
, tolerancją odmienności 

kulturowych w regionie
3
 oraz motywacją menedżerów w przedsiębiorstwach województwa 

śląskiego
4
. Prawdziwym bodźcem do pogłębienia metodologicznego i merytorycznego moich 

pierwotnych zainteresowań okazał się międzynarodowy projekt badawczy, w którym 

uczestniczyłam jako wykonawca pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Marka S. 

Szczepańskiego. Projekt był realizowany wspólnie z Brandenburg-Berliner Institut Für 

Sozialwissenschaftliche Studien. (koordynator - dr Michael Thomas).
5
 Przeprowadzone 

wówczas badania doprowadziły mnie do wniosków, że nieustabilizowana sytuacja polityczna 

i zmieniające się kolejne ekipy rządowe wcale nie sprzyjają zachodzącym zmianom oraz 

modernizacji przemysłu, a wprowadzanie zmian gospodarczych i systemowych wymaga 

skoncentrowania się na ludziach charakteryzujących się osobowością nowoczesną, na ich 

potencjale, indywidualnych potrzebach i umiejętnościach. Taki kierunek ewolucji moich 

zainteresowań naukowych doprowadził mnie do podjęcia rozprawy doktorskiej związanej z 

osobowością społeczną i procesem transformacji. Przeprowadziłam osobiście 101 

pogłębionych wywiadów z przedstawicielami regionalnej elity politycznej i gospodarczej, 

analizując ich kariery, ścieżki osiągania sukcesu, sposoby podejścia do motywacji swoich 

podwładnych, a także ich opinie na temat zachodzących zmian i możliwych scenariuszy 

przyszłych wydarzeń w wymiarze zarówno krajowym, regionalnym, a nawet światowym. 

Wyniki moich badań w tym zakresie przedstawiłam w rozprawie doktorskiej
6
, której 

promotorem był prof. zw. dr hab. Marek S.Szczepański. Główne osiągnięcia rozprawy 

opublikowane zostały w kilku pracach
7,8,9,

 a część wyników została zaprezentowana na 

konferencjach – w tym także międzynarodowych.  

                                                 
1
 M.BUDNIOK, A.Cybula „Profile badanych miast”, w: „Zbiorowości i społeczności lokalne. Gotowość i 

adaptacja do zmian”, red. A.Cybula i M.S Szczepański, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk 

Społecznych, Tychy 1999, str. 13-31, ISBN 909523-1, 
2
 M.BUDNIOK „Negocjacje ze związkami zawodowymi w zakładzie pracy a wzajemna tolerancja i zaspokajanie 

potrzeb”, w: „Tolerancja tom V. Studia i szkice”, red. A.Rosół, M.S.Szczepański, Wydawnictwo Wyższej 

Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa 1998, str. 173-183, ISBN 83-7098-616-1,   
3
 M.BUDNIOK, T.Suchacki „Tolerancja - „swoi - obcy” - integracja kulturowa. Województwo śląskie w nowej 

rzeczywistości”, w: „Tolerancja tom VI. Studia i Szkice”, red. A.Rosół, M.S.Szczepański, Wydawnictwo 

Wyższej Szkoły Pedagogicznej Częstochowa 1999, str. 239-249, ISBN 83-7098-780-X, 
4
 M.SUCHACKA, M.Gacek - Cop "Motivation of Professional Staff in Commercial Company", w: "Labor Market 

in New Millenium" based upon the First Annual Conference held in Gdańsk, Poland, 2001, red. J.Grodzicki,  

Wydawnictwo: Polish - American Center for Resolution of Labor Management Disputes Chicago – Gdańsk, 

2001, str. 39-45, ISBN 83-88829-24-6,   
5
 Międzynarodowy Projekt Badawczy: “Przeobrażenie tradycyjnych regionów przemysłowych w RFN i Polsce” 

finansowany przez Berlińską Fundację BiSS (Brandenburg-Berliner Institut Für Sozialwissenschaftliche Studien 

koordynator - dr Michael Thomas), (2000-2003), 
6
 M.SUCHACKA niepublikowana praca doktorska: „Osobowość społeczna i proces transformacji.  Studium z 

socjologii zmiany społecznej”, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2001, 
7
 M.SUCHACKA, “Social personality and the process of transformation. Economical and political elite in 

sociological research”, w: "Labor Market in New Millenium", red. J.Grodzicki, Wydawnictwo: Polish - 
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 Wspólnie z profesorem Markiem S. Szczepańskim i dr hab. Robertem Geislerem
10

 

uczestniczyłam w badaniach pilotażowych pt. „Przedsiębiorstwo – wiedza – 

przedsiębiorstwo”, których inicjatorem był profesor Antoni Kukliński. Główne wnioski z tych 

badań przedstawione zostały w opracowaniu monograficznym, w którym będąc autorką kilku 

rozdziałów (rozdz. III, VI, VII i VIII), analizowałam szanse rozwoju przedsiębiorstw w 

oparciu o kapitał ludzki, politykę marketingową i informacyjną. Z badań wynikało, że 

przedsiębiorstwa opierają swoją przewagę konkurencyjną na kapitale ludzkim i tworzeniu 

odpowiednich warunków wewnętrznych sprzyjających osiągnięciu sukcesu. Generalny 

wniosek dotyczył stopniowej reorientacji współczesnej gospodarki w regionie w kierunku od 

gospodarki materiałochłonnej, do gospodarki opartej na wiedzy (GOW).  

 Problemy GOW stały się głównymi kierunkami mojej dalszej działalności i wokół 

nich gromadził się mój dorobek naukowy. Analizowałam obszerny zakres powiązanych z 

nimi zagadnień, skupiając się z jednej strony na poziomie przedsiębiorstw – a w nich na 

doskonaleniu kapitału ludzkiego i opracowywaniu systemów szkoleń
11,12

, przepływie 

informacji
13

, zarządzaniu wiedzą
14

, działaniach marketingowych i tworzeniu wizerunku 

przedsiębiorstwa
15,16

.
 
Z drugiej strony wskazywałam na regionalne i kulturowe aspekty 

                                                                                                                                                         
American Center for Resolution of Labor Management Disputes, Fundacja na Rzecz Rozwoju Uniwerystetu 

Gdańskiego, Chicago - Gdańsk 2002, str. 207-218, ISBN 83-88829-48-3,    
8
 M.SUCHACKA, S.Kamińska–Berezowska, “Barriers of professional women’s promotions in different type of 

organizations. Conclusions from qualitative research in the area of Silesian province”, w: "Labor Market in the 

Era of Globalization", red. J.Grodzicki, Wydawnictwo Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Polish - 

American Center for Resolution of Labor Management Disputes, Chicago - Gdańsk, 2003, str. 212-227,  ISBN 

83-915508-0-X, 
9
 M.SUCHACKA „Elity województwa śląskiego o nowym regionie i wyzwaniach na przyszłość”, w: „Razem i 

osobno. Społeczności regionalne wobec skutków reformy administracyjnej z 1999 roku. Przypadek Bielska – 

Białej, Częstochowy, Katowic, Opola”, red. R. Geisler, B. Pawlica, M.S.Szczepański., Śląskie Wydawnictwa 

Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 

Prace Naukowe i Konferencyjne, Tychy – Częstochowa 2004, str. 129-135, ISBN 83- 89055-21-X, ISBN 83-

7098-825-3, 
10

 M.SUCHACKA, R. Geisler, M.S. Szczepański, „Wiedza w przedsiębiorstwie. Kapitał ludzki w zarządzaniu 

wiedzą”, Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy 2003, str. 

148, ISBN 83 - 89055-13-9, 
11

 M. SUCHACKA, R. Geisler, M. S. Szczepański, „Wiedza i ludzie. Zarządzanie wiedzą a zarządzanie zasobami 

ludzkimi”, w: „Humanizacja pracy”, nr 4-5, (214-215), 2003, str. 37-49, ISSN 1643 – 7446,  
12

 M.SUCHACKA, M.S.Szczepański, „Między tradycją a nowym ładem ekonomicznym. Socjologiczne studium 

przypadku górnośląskich instytucji uczących się”, w: „Nowa ekonomia a społeczeństwo”, t.1, red. S.Partycki, 

Wydawnictwo KUL, Lublin, 2006, str. 322-330, ISBN 83-7363-366-9, 
13

 M.SUCHACKA, „Informacja – wiedza – społeczeństwo. Indywidualne i organizacyjne aspekty zarządzania 

przedsiębiorstwem w społeczeństwie informacyjnym”, w: „Oblicza Internetu”, red. M.Sokołowski, PWSZ Elbląg 

2005, str. 85-93, ISBN 83-915484-2-2, 
14

 M.SUCHACKA, „Socjologiczne aspekty zarządzania wiedzą”; w: „Człowiek a rynek”, t.2, red. S.Partycki, 

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, 2004, str. 59-64, ISBN 83-7306-177-0. 
15

M.SUCHACKA „Human resources management in Social Responsible Corporate”, w: "Zarządzanie – 

doskonalenie - zmiany”, red. L.Jeziorski, S.Borkowski, Oficyna Wydawnicza „Humanitas” WSH, Sosnowiec 

2008, str. 75-81, ISBN 978-83-89275-39-4, 
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zachodzących zmian
17,18,19

, uwarunkowania kobiecego przywództwa
20

 oraz wzrost 

aktywności obywatelskiej
21,22

.  

 W tym czasie ważnym źródłem inspiracji badawczych i gruntownego pogłębiania 

tematu były dwa międzynarodowe projekty badawcze, które ukierunkowały moje 

zainteresowania na kwestie regionalne
23,24

. Szczególnie współpraca z brytyjskim University 

of Aberdeen w ramach VI Programu Ramowego nad przeobrażeniami tradycyjnego regionu 

przemysłowego stała się zarzewiem do własnych badań, których wyniki zaczęłam 

prezentować w formie publikacji
25,26

. Z kolei ponowna współpraca z Brandenburg – Berliner 

Institut Für Sozialwissenschaftliche Studien, zwróciła moją uwagę na związki społecznej 

odpowiedzialności przedsiębiorstw z kształtowaniem sprzyjającego rozwojowi kapitału 

ludzkiego i klimatu innowacyjnego w szerzej rozumianym obszarze – całym regionie. 

Wynikiem tych kontaktów był artykuł opublikowany w „Studiach Socjologicznych” (JCR), 

                                                                                                                                                         
16

 M.SUCHACKA „Elektroniczne zrzadło - internetowy wizerunek śląskich przedsiębiorstw przemysłu 

tradycyjnego”, w: „E- gospodarka, E- społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej”, t.2, red. S.Partycki, 

Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, str. 356-361, ISBN 837363840-7, 
17

 M. SUCHACKA, M. S. Szczepański „Kultura organizacji uczącej się. Mit, fakt czy przyszłość?”; w: 

„Humanizacja Pracy” 4-5 (232-233), 2006, str. 9-21, ISSN 1643-7446,    
18

 M.SUCHACKA, J.Korski, M.Piłat, „Kulturowe aspekty gospodarki opartej na wiedzy”, w: „Kultura i 

gospodarka. Ku antropologii życia gospodarczego we współczesnej Polsce”, red. J.Mucha, M.Nawojczyk, 

G.Woroniecka, Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Tychy 2007, str. 111-123, ISBN 978-83-89055-46-0, 
19

 M. SUCHACKA, R. Geisler, M.S. Szczepański, „Dylematy rozwoju starych regionów przemysłowych. O 

kapitale społecznym na Śląsku”, w: „Kultura Współczesna” nr 1 (47), red. E. Bendyk, K. Krzysztofek, 

Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2006, str. 226-240, ISSN 1230-4808, 
20

 M.SUCHACKA, S.Kamińska–Berezowska, „Kulturowe uwarunkowania kobiecego przywództwa w świetle 

badań jakościowych śląskich elit”, w: „Model przywództwa. Wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy”, red. 

A.K.Piasecki, Wydawnictwo „Profesja”, Kraków 2006, str. 546-567, ISBN 83-923884-0-2, 
21

 M.SUCHACKA, M.S.Szczepański, „Obywatel i przedsiębiorca. Społeczna odpowiedzialność biznesu a 

wyzwania rynkowe”, w: „Od robotnika do internauty. W kierunku społeczeństwa informacyjnego”, red. A.Siwik, 

L.Haber, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne, Kraków 2008, str. 43-55, ISBN 978-83-7464-

214-9, 
22

 M.SUCHACKA, M.S.Szczepański, „Społecznie odpowiedzialny obywatel, czyli rzecz o cnotach obywatelskich i 

menedżerskich”, w: „Kultura a rynek”, t.1, red. S.Partycki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, str. 96-105, ISBN 

978-83-7363-693-4, 
23 

Międzynarodowy Projekt Badawczy: Social responsibility of firms as an instrument for sustainable 

stabilization of networks of SME in different regional context. Landkreis Elbe-Elster/ Brandenburg – Berliner 

Institut Fuer Sozialwissenschaftliche Studien, Grant UE Vs/2005/0498 2005- 2006,  
24

 Program The VI-th European Framework Project, 1.1.6.3. „Global Change and Ecosystems”. Współpraca z 

Forest Research - University of Aberdeen w ramach Konsorcjum SENSOR finansowanego ze środków Komisji 

Europejskiej,  2006, 
25

M.SUCHACKA „Nowe, duże, obce? Wartości i normy pracowników w obliczu zmian własnościowych w 

przemyśle energetycznym”, w: „Praca w perspektywie humanistycznej”, red. J.Sikora, D.Walczak–Duraj, 

Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku – Wydawnictwo Naukowe Novum Płock-

Poznań 2008, str. 335-345, ISBN 978-83-60662-79-3, 
26

 M.SUCHACKA „Doliny innowacyjne jako enklawy nowoczesności. Przykład województw śląskiego i 

podkarpackiego”, w: „Enklawy życia społecznego. Kontynuacje”, red. L.Gołdyka, I.Machaj, Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, str. 473-487, ISBN 978-83-7241-751-0, 
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który stanowił podstawę do dalszych rozważań teoretycznych zamieszczonych następnie w 

mojej rozprawie habilitacyjnej.
27

 

 Zdobyte doświadczenia badawcze stały się dla mnie inspiracją do dalszych 

poszukiwań naukowych. Po aplikacji do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

powierzono mi kierowanie projektem badawczym zatytułowanym: „Region przemysłowy jako 

"region uczący się" - socjologiczne uwarunkowania przekształceń na przykładzie 

województwa śląskiego” (nr projektu NN 116335538). Badania prowadzone w latach 2010-

2012 zlokalizowane były na terenie województwa śląskiego. Skupiały się na określeniu szans 

zbudowania regionu uczącego się i zbadaniu tendencji zachodzących zmian. Główne 

osiągnięcia w tym zakresie, rozszerzone podbudową teoretyczną, zebrałam w swojej 

rozprawie habilitacyjnej
28

, a niektóre dodatkowe aspekty charakterystyczne dla rozwoju 

regionu województwa śląskiego przedstawiłam w kilku innych pracach
29,30,31

, z których część 

opublikowana została w zagranicznych czasopismach i monografiach
32,33,34,35

. 

 Moje szerokie kontakty naukowe są wynikiem podjęcia działań na wielu 

płaszczyznach, takich jak udział w zagranicznych i krajowych konferencjach, realizowanie 

staży zagranicznych, gościnnych wykładów w wybranych ośrodkach uniwersyteckich. Jestem 

                                                 
27 

M.SUCHACKA „Syndrom śląskiej kotwicy - wokół dylematów tworzenia klimatu innowacyjnego”, w: „Studia 

Socjologiczne”, 4/2009 (195), Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2009, str. 273-295, 

ISSN 0039-3371 , 
28

 M.SUCHACKA, „Transformacja regionu przemysłowego w kierunku regionu wiedzy. Studium socjologiczne 

województwa śląskiego”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet Śląski, str. 408, Katowice 2014, ISSN 0208-

6336, ISBN 978-83-226-2239-1, ISBN 978-83-226-2380-0 (wersja elektroniczna)     
29

 M.SUCHACKA “O przemianach kapitału ludzkiego i szansach na klasę kreatywną na przykładzie regionu 

przemysłowego”, w: „Studia Regionalne i Lokalne” Nr 3(49)/201, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012, str. 5-

21, ISSN 1509–4995,   
30

 M. SUCHACKA “Global and local enterprises facing the challenges of the learning region”, w: „The Scale of 

Globalization Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century”, red. P.Mácha, T.Drobík, 

Wydawnictwo Department of Human Geography and Regional Development Faculty of Science University of 

Ostrava, 2011, str. 325-331, ISBN 978-80-7368-963-6,  
31

 M. SUCHACKA „Sociological determinants of the role of innovation in enterprises”, w: „Toyotarity. 

Reflections on the improvement”, red. S.Borkowski, J.Rosak – Szyrocka, Publisher Yurii V.Makovetsky, 

Dnipropetrovsk 2011, str. 118-134,  ISBN 978-966-1507-72-1,  
32

 M.SUCHACKA „Virtual image of traditional Silesian enterprises as an effect of globalization process”, w: 

„Beyond Globalisation. Exploring the Limits of Globalizsation in the Regional Context”, red. P.Măcha, 

V.Kopeček, Wydawnictwo University of Ostrava, Ostrava 2010, str. 163-169, ISBN 978-80-7368-717-5, 
33 

M.SUCHACKA „Toward the Creative Class – the Chalange for the Industrial Region”, w: “Acta Geographica 

Universitatis Comenianae”, Vol. 55, 2011, No. 2, Wydawnictwo: Geographical Section of the Faculty of Natural 

Sciences of the Comenius University, Bratysława 2012, str. 133-148, ISBN 978-80-223-3204-0; ISSN 1338-

6034, 
34

M.SUCHACKA „Around dilemmas of creating innovative climate in a traditional industrial region - 

conditionings of Silesia’s development”, w: „Regional responses and Global Shifts: Actors, Institutions and 

Organizations”, red. A.Beauclair, Published: Regional Studies Association – University of  Pecs, Hungary 2010, 

str. 181-182,  ISBN 978-897721-36-0, 
35

 M.SUCHACKA, R.Pyka „Entrepreneurs of industrial region about opportunities to build the learning region –  

the results of empirical research in the Silesia region”, w: “Acta Geographica Universitatis Comenianae”, 

Vol.56 No.1, 2012, Wydawnictwo Geographical Section of the Faculty of Natural Sciences of the Comenius 

University, Bratysława 2012, str. 59-77,  ISBN 978-80-223-3204-0; ISSN 1338-6034, 
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aktywna w prezentowaniu swoich osiągnięć na konferencjach i zjazdach naukowych w kraju 

oraz za granicą. Łączna liczba wygłoszonych referatów naukowych na zjazdach i 

konferencjach wynosi 44 (w tym 14 anglojęzycznych). Uczestniczyłam także w 20 

konferencjach o charakterze szkoleniowo-informacyjmym. Cyklicznie biorę udział w 

zjazdach Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. 

 Od 2004 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, gdzie przez 

9 lat – do 2013 pełniłam funkcję skarbnika oddziału katowickiego. Od 2010 roku jestem także 

członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Regional Studies Association (RSA) oraz jego 

polskiego oddziału przy EUROREG-u - Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i 

Lokalnych w Warszawie. Biorąc udział w międzynarodowych konferencjach organizowanych 

przez RSA miałam okazję przewodniczyć obradom sesji "The Creative Class" na konferencji 

organizowanej w Pécs na Węgrzech, co traktowałam jako szczególne wyróżnienie. 

Aktywność w RSA dała mi możliwość nawiązania interdyscyplinarnych kontaktów 

naukowych, których efektem były moje autorskie prezentacje na seminariach w EUROREG-u 

i Zakładzie Rozwoju Regionalnego Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

 Cennym doświadczeniem były dla mnie także staże zagraniczne, jakie odbyłam w 

latach 2010 – 2012 w ramach programu LLP/ERASMUS - Teaching Staff Mobility w 

University of Palacky w Olomuncu, w Uniwersytecie Karola w Pradze i w Comenius 

University w Bratysławie. Celem tych staży była wymiana doświadczeń w zakresie dydaktyki 

i pogłębienie współpracy naukowej. Wygłosiłam tam sumarycznie kilkanaście godzin 

wykładów na temat rozwoju regionalnego i tworzenia regionów uczących się na przykładzie 

badań, które były podstawą do napisania rozprawy habilitacyjnej. Oprócz tego 

współpracowałam także z Department of Human Geography and Regional Development 

Faculty of Science University of Ostrava przy prowadzeniu badań, będących częścią 

prowadzonych przeze mnie praktyk studenckich z udziałem regionalnych ekspertów na temat 

„Podstawowe szanse i zasadnicze bariery w przeobrażeniach przedsiębiorstw w kierunku 

gospodarki opartej na wiedzy”. Przeprowadzono wówczas 122 wywiady pogłębione, z czego 

kilkanaście w Czechach. Studenci brali udział we wszystkich etapach i procedurach 

związanych z tworzeniem narzędzia badawczego, przeprowadzali pod moim kierunkiem 

wywiady i opracowywali przekrojowo wyniki końcowe. W ten sposób zdobyli doświadczenie 

i umiejętności organizowania warsztatu pracy oraz dokumentowania otrzymanych wyników.  

 Mając na uwadze kierunek dalszej międzynarodowej współpracy naukowej aktualnie 

uczestniczę w rozwijaniu kontaktów z Instytutem Badawczo-Rozwojowym Agderforskning w 
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Norwegii, w celu przygotowania wspólnego projektu pod wstępnym tytułem: „CSR as a way 

to innovative practices in business and activation process of social and cultural resources - 

case study of two business networks in Poland and Norway.”  

  Równocześnie, w ciągu ostatnich lat rozwijając kontakty zagraniczne, nie 

zaniedbywałam kontaktów w wymiarze lokalnym. Od września 2013 roku jest członkiem 

zespołu w projekcie badawczym Narodowego Centrum Nauki kierowanym przez dr hab. prof. 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Macieja Mitręgę pt. „Networking a 

produktywność badawcza pracownika naukowego w naukach o zarządzaniu” (nr projektu: 

2012/05/E/HS4/02216). Pełnię w tym zespole funkcje konsultanta merytorycznego w zakresie 

socjologii. Współpracuję na bieżąco z wieloma badaczami jako członek Komisji Studiów nad 

Przyszłością Górnego Śląska Polskiej Akademii Nauk - Oddział Katowice. Wykonałam wiele 

prac o charakterze eksperckim w zakresie podstaw metodologicznych badań i opracowywania 

lub opiniowania raportów dotyczących analiz procesów społecznych wpływających na 

zmianę struktury gospodarczej śląskich powiatów (Ruda Śląska, Wodzisław Śląski), edukacji 

formalnej osób dorosłych w województwie opolskim, czy diagnozy e-edukacji zawodowej 

osób dorosłych w województwie śląskim. Wszystkie badania były finansowane w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

 Mój sumaryczny dorobek publikacyjny obejmuje 76 pozycji w postaci monografii, 

rozdziałów w książkach, artykułów w pracach monograficznych, prac w czasopismach 

naukowych oraz prac popularno - naukowych. Wśród nich znajduje się 14 prac 

anglojęzycznych opublikowanych w czasopismach o szerokim zasięgu terytorialnym. 

Znaczna część publikacji, bo 44 pozycje to prace samodzielne, a pozostałe 32 to prace 

współautorskie. Pragnę zwrócić także uwagę na szerokie rozpowszechnienie moich wyników 

badań, na co wskazuje lokalizacja wydawnictw publikowanych prac: Szczecin, Gdańsk, 

Warszawa, Katowice, Opole, Tychy, Kraków, Poznań, Łódź, Lublin, Rzeszów, a także Pest, 

New Castle, Bratysława, Ostrawa, Dnepropetrovsk, Chicago. Niektóre problemy społeczne 

będące wynikiem zmian ekonomicznych i społecznych przedstawiłam w kilku pracach 

popularyzujących naukę 
36,37, 38

. W moich kontaktach z mediami wyrażałam swoją opinię dla 

                                                 
36

 M.BUDNIOK, „Przodownicy pracy zrobili już swoje”, „Gospodarka Śląska” nr 4, 1998, str. 30-33, ISSN 1505-

893X, 
37

 M.BUDNIOK, „Same pieniądze wszystkiego nie załatwią”, „Gospodarka Śląska” nr 4, 1999, str. 53-55, ISSN 

1505-893X, 
38

 M.SUCHACKA, „Z najwyższych stołków ludzi już nie widać”, „Gospodarka Śląska” nr 12, 1999, str. 50-51, 

ISSN 1505-893X,   
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Tygodnika Społeczno – Gospodarczego „Trybuna Górnicza”
39

, amerykańskiego kwartalnika 

polonijnego „POLKI W ŚWIECIE”
40

, czy przy okazji realizacji filmu z okazji 40 –lecia Huty 

Katowice
41

. Jestem recenzentem prac w monografii pokonferencyjnej „Oblicza Humoru”, T 

VI/ 2012.  W czasopiśmie „Humanizacja pracy”, (2/2014) przedstawiłam swoją rekomendację 

monografii: „Kobiety w wybranych segmentach polskiego ruchu związkowego, a równość 

płci. Studium z zastosowaniem teorii Pierre`a Bourdieu”, Sławomiry Kamińskiej – 

Berezowskiej, wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2013 

roku. 

 W zakresie mojej aktywności dydaktycznej w macierzystym Instytucie Socjologii 

Uniwersytetu Śląskiego prowadzę zajęcia związane w większości z moimi zainteresowaniami 

naukowymi. Opracowałam treści wykładów i ćwiczeń w postaci prezentacji audiowizualnych 

na dwóch stopniach kształcenia z zakresu: teorii rozwoju społecznego, socjologii ogólnej, 

socjologii organizacji, stratyfikacji, public relations, przedmiotu fakultatywnego - innowacje 

w regionie. Prowadzę seminaria specjalizacyjne oraz dyplomowe - licencjackie. Byłam 

opiekunem kilkudziesięciu prac licencjackich i recenzentem kolejnych kilkudziesięciu prac 

magisterskich. Obecnie prowadzę również zajęcia dydaktyczne współpracując ze Szkołą 

Wyższą Psychologii Społecznej, czy niegdyś z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych i 

Zarządzania w Tychach oraz Górnośląską Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Kardynała A. 

Hlonda.  

W zakresie działalności organizacyjnej angażowałam się w przygotowanie w Instytucie 

Socjologii Uniwersytetu Śląskiego cyklicznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

Festiwal Humoru, gdzie w latach 2009-2012 przewodniczyłam i prowadziłam sesję naukową. 

Ponad to w roku akademickim 2012/13 pełniłam obowiązki sekretarza naboru kandydatów na 

kierunku socjologia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  

W swojej pracy zawodowej staram się być aktywna na wielu polach, jednak moja 

aktywność naukowa jest dla mnie priorytetowa. Dowodem tego jest znalezienie się w 2013 

roku w pierwszej trójce najbardziej aktywnych pracowników niesamodzielnych w 

wewnętrznym konkursie ewaluacyjnym Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Śląskiego.    
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 http://www.youtube.com/watch?v=viAmPBzycVg – cz I http://www.youtube.com/watch?v=DFQEY5Q1pq4 

– cz II,  


