Wstęp
Problematyka efektywności zorganizowanych działań ludzi jest jednym
z najbardziej dyskutowanych tematów w naukach o zarządzaniu. Odpowiedź
na pytanie, dlaczego organizacje różnią się w zakresie osiąganych wyników,
jest głównym przedmiotem zainteresowania zarządzania strategicznego [Gulati
i in., 2000]. Problem efektywności organizacji jest także domeną zachowań organizacyjnych. Temat ten mieści się więc na styku obu subdyscyplin, stanowiąc
wspólny mianownik podejmowanych rozważań i wpisując się w zakres badań
nauk o zarządzaniu [Sudoł, 2012b].
Osiąganie efektywności przez organizacje coraz częściej oznacza odejście
od działania w pojedynkę, na rzecz podejmowania działań wspólnie z innymi
organizacjami. Wskazuje się, że granice między poszczególnymi organizacjami
stają się coraz mniej ostre [Perechuda, 1998, s. 36]. „Granice organizacji, wyznaczając zakres oddziaływania organizacji, stanowią mechanizm integracji organizacji z otoczeniem, pozwalający na realizację działań nakierowanych na zapewnienie przetrwania
i rozwoju” [Cyfert, 2012, s. 17]. Zmiany w działaniu organizacji wymusiły zmiany
perspektywy badawczej: można zaobserwować przejście od pozytywistycznego, indywidualistycznego czy też atomistycznego wyjaśniania paradygmatów
w kierunku podejścia relacyjnego, kontekstualnego i holistycznego, co jest właściwe dla paradygmatu sieci [Keast, Brown, 2005].
Obiektem badań w tej pracy jest sieć międzyorganizacyjna, a główny nurt
rozważań mieści się w obszarze problematyki zarządzania strategicznego. Przyjęcie takiej optyki badawczej jest podyktowane dążeniem do wyjaśnienia problemu praktycznego, jakim jest pomiar efektywności i determinanty działań
podejmowanych wspólnie przez różne organizacje. Ogólnie rzecz biorąc, zarządzanie strategiczne skupia się na zrozumieniu, w jaki sposób organizacje mogą
poprawiać swoje wyniki. W miarę jak zmienia się otoczenie, zmieniają się także
podstawowe pytania badawcze. Potocznie zarządzanie strategiczne jest utożsamiane z tworzeniem przewagi konkurencyjnej, tymczasem w wyniku działania
sieci powstaje tzw. przewaga kooperacyjna, która jest oparta na podejściu relacyjnym. Coraz częściej zwraca się uwagę, że jednym z najważniejszych zasobów
są relacje z otoczeniem. Można powiedzieć, że to właśnie znaczenie zasobów
relacyjnych spowodowało wprowadzenie do zarządzania modeli sieci międzyorganizacyjnych [Niemczyk, 2012a, s. 279].
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W nurcie tradycyjnym [Ansoff, 1965; Porter, 1980] skupiano się na wyjaśnieniu, dlaczego organizacje istnieją i jakie czynniki determinują ich działanie. Organizacja była traktowana jako portfolio biznesów. Badacze reprezentujący nurt
kompetencyjny [Prahalad, Hamel, 1994; Barney, 1991] szukali odpowiedzi na pytania: dlaczego organizacje się różnią i w jaki sposób heterogeniczność wpływa
na poziom ich konkurencyjności. Tradycyjny nurt zarządzania strategicznego,
skupiający się na zachowaniach pojedynczych organizacji, a także podejście zasobowe i jego kontynuacja w postaci teorii opartych na kompetencjach i wiedzy
skupiają się na zasobach wewnątrz organizacji i pomijają kwestie relacji międzyorganizacyjnych.
Złożone i niepewne otoczenie sprawia jednak, że zmieniają się źródła przewagi konkurencyjnej. Nie wystarczą już ani unikatowe zasoby materialne, ani
zdolności organizacji. W coraz większym stopniu liczą się informacja i wiedza,
a przetrwać mogą te organizacje, które mają optymalne portfolio relacji. Dlatego też organizacje coraz częściej łączą swoje zasoby i umiejętności z zasobami
i umiejętnościami innych organizacji. Sytuacja ta rodzi jednak pewne problemy, które wymagają zrozumienia dlaczego i w jaki sposób organizacje łączą się
i stają się współzależne oraz w jaki sposób relacje wpływają na ich zdolność
do konkurowania? Z kolei podejście sieciowe skupia się na opisie powodów powiązania organizacji i wpływu relacji na zdolność do konkurowania, a strategię
można potraktować jako portfolio relacji. Opierając się na podejściu sieciowym,
badacze rozwijają nowy nurt w zarządzaniu strategicznym [Venkatraman, Subramanian, 2002].
Omówione powyżej trendy w rozwoju dyscypliny zarządzania strategicznego są widoczne w praktyce działania organizacji nakierowanych na różne cele,
przy czym podwaliny teoretyczne, będące podstawą do zrozumienia tego zjawiska, dotyczą głównie organizacji sektora komercyjnego, podejmujących wspólne projekty biznesowe. Występuje natomiast luka w odniesieniu do tych sieci
międzyorganizacyjnych, których celem działania jest kształtowanie warunków
życia ludności. Rozwój i dobrobyt społeczeństwa zależą w dużym stopniu od
poziomu efektywności zarządzania sprawami publicznymi, a w konsekwencji od efektywności działań podejmowanych przez organizacje je realizujące
[Frączkiewicz-Wronka, 2009b]. Rozwiązania dotyczące sfery społecznej ewoluują. Idea państwa opiekuńczego, która była popularna na początku ubiegłego
wieku, a także po drugiej wojnie światowej, w większości krajów nie wytrzymała konfrontacji z rzeczywistością, dlatego też już od lat 70. poszukuje się nowego sposobu reorganizacji polityki społecznej. W najnowszych ujęciach analizuje
się tzw. podejście wielosektorowe, zgodnie z którym do dobrobytu społecznego przyczynia się nie tylko sektor publiczny, lecz także sektor społeczny czy
prywatny. Wielosektorowa polityka społeczna jest działalnością różnych podmiotów, realizowaną w ramach aktywności sektora publicznego, społecznego,
komercyjnego i nieformalnego, która służy zaspokajaniu społecznych potrzeb
obywateli czy też łagodzeniu kwestii społecznych [Grewiński, 2009].
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Możliwości zwiększania efektywności realizowania zadań stawianych przed
państwem i organizacjami upatruje się w koncepcji sieci. W prezentowanej książce przedmiotem zainteresowania są sieci międzyorganizacyjne, w skład których
mogą wchodzić organizacje publiczne, społeczne i komercyjne, a których celem
jest działanie na rzecz tworzenia korzyści publicznych [Herranz, 2009]. Tego
rodzaju sieci, nazywane publicznymi są popularnym sposobem rozwiązywania ważnych problemów społecznych w wielu krajach na całym świecie, Także
w praktyce działania rodzimych organizacji coraz częściej podejmuje się projekty wspólnie z innymi organizacjami, tworząc porozumienia o współpracy. Można przypuszczać, że przyszłość sektora publicznego związana będzie właśnie
z działaniem sieci.
Po blisko dwudziestu latach od wezwania G. Salancika do podejmowania
wysiłków w kierunku rozwoju teorii sieci [Salancik, 1995], można zauważyć rosnące zainteresowanie badaczy w tym zakresie [Parkhe i in., 2006]. Jest to widoczne także w warunkach polskich, na co wskazuje systematyczna analiza przedmiotu przeprowadzona przez M. Romanowską i R. Krupskiego [Romanowska,
Krupski, 2010]. Temat współdziałania między organizacjami podejmowany jest
głównie na gruncie organizacji biznesowych [por m.in. Niemczyk i in. (red.),
2012; Czakon, 2012; Dyduch, 2010], natomiast liczba opracowań dotyczących
problematyki współdziałania między podmiotami działającymi w sektorze publicznym i społecznym w warunkach polskich jest niewielka. Nieliczne badania
dotyczą przede wszystkim form i uwarunkowań współpracy [por. m.in. Bogacz-Wojtanowska, 2011; Kożuch, 2011].
W literaturze poświęconej zarządzaniu publicznemu w latach 80. ubiegłego
stulecia zarówno same sieci, jak i jednostki wchodzące w ich skład, były przedmiotem studiów, które miały na celu wyjaśnienie przyczyn ich istnienia i funkcjonowania. Starano się także odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób menedżerowie organizacji sieciowych pełnią swoje funkcje, jakie umiejętności są używane
w różnych typach sieci, a także jaki wpływ mają sieci na podejmowanie decyzji, wyniki realizowanej polityki i demokratyczne wartości rządzenia. W latach
90. zaczęto koncentrować się na kwestiach zarządzania sieciami, które zostały
uznane za ważny system świadczenia usług publicznych, a także na wpływie
sieci na wyniki realizowanej polityki [Berry i in., 2004]. Obecnie głównym tematem zainteresowań w obszarze sieci międzyorganizacyjnych jest odpowiedź
na pytanie, czy wspólne działanie organizacji faktycznie pozwala na osiąganie
korzyści i jak mierzyć rezultaty tego działania [Agranoff, 2008]. Temat pomiaru
efektywności sieci oraz jej determinant ma zasadnicze znaczenie, jeśli nauka ma
wspomóc praktyków wskazówkami w zakresie takiego sposobu działania, który ma szansę doprowadzić do ich sukcesu. Szacuje się, że około 50% aliansów
ponosi porażkę. Dane na temat porażek i sukcesów sieci publicznych nie są znane, wiadomo natomiast, że często następuje „inercja współpracy”, która wynika
z jej złożonej, dynamicznej i wieloznacznej natury [Ospina, Saz-Carranza, 2010].
Ocena efektywności działania sieci międzyorganizacyjnych właściwych dla za-
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rządzania publicznego jest dużym wyzwaniem zarówno konceptualnym, jak
i metodologicznym, ze względu na ich wielowymiarowość. Mimo prowadzenia
coraz większej liczby badań empirycznych nad funkcjonowaniem sieci, większość dowodów empirycznych dotyczy jej cech strukturalnych i ich wpływu na
efektywność [Raab, Milward, 2012]. Ten jednostronny rozwój stwarza badaczom
problem w sformułowaniu propozycji w zakresie rozwoju, koordynacji i oceny
sieci publicznych [Herranz, 2010].
Jednym z zagadnień dotyczących sieci są relacje między organizacjami ją
tworzącymi, które nie zawsze maja tak jednoznaczny charakter, jak mogłoby
się wydawać na pierwszy rzut oka. Dotychczasowy wzorzec relacji między organizacją a jej otoczeniem ewoluuje w ostatnim czasie. Organizacje, adaptując
się do otoczenia, wykorzystują cały wachlarz możliwych interakcji – od konkurencji do współpracy, przy czym możliwe jest jednoczesne występowanie
tych dwóch zjawisk (co jest zgodne z podejściem dialektycznym). Fakt, że sieci
zawiązywane są w celach współpracy, nie musi oznaczać, że między partnerami nie występuje pewnego rodzaju konkurencja. Partnerzy mogą mieć różne
wartości i priorytety, które są kształtowane przez ich struktury organizacyjne
i kulturę organizacyjną. Co więcej, często działają w różnych obszarach. Taka
różnorodność musi prowadzić do powstawania napięć, które mogą powodować rozwój organizacji (sieci) bądź go ograniczać [Bryson i in., 2006; Grimshaw
i in., 2002; Huxham, Vangen, 2004]. Tego rodzaju zjawiska nazywa się paradoksalnymi. Jednym z najbardziej popularnych paradoksów zarządzania strategicznego jest koopetycja, polegająca na jednoczesnej konkurencji i współpracy
między tymi samymi organizacjami [Stańczyk-Hugiet, 2011]. J. Cygler opisuje
jednoczesną konkurencję i współpracę jako paradoks rywalizacji i współdziałania [2009]. Koopetycja jest wyborem strategicznym w obszarze treści strategii
[De Witt, Meyer, 2007, s. 32–33]. Przypisuje się jej oddziaływanie na wzrost
całkowitej wartości tworzonej w układach międzyorganizacyjnych [Czakon,
2013]. Zrozumienie napięć, jakie występują w sieciach międzyorganizacyjnych,
jest więc krytyczne dla wyjaśnienia efektywności sieci [Provan, Lemaire, 2012;
Saz-Carranza, Ospina, 2011].
Badania nad sieciami międzyorganizacyjnymi stanowią poważne wyzwanie
dla badacza, ponieważ są one jeszcze bardziej złożonymi bytami niż pojedyncze
organizacje. Aby w pełni zrozumieć działanie sieci, trzeba patrzeć na nią jako
na całość złożoną z organizacji stanowiących jej części. Paradygmat sieciowy
wpisuje się w stanowisko epistemologiczne strukturalizmu, zgodnie z którym
konieczne jest uwzględnienie kontekstu oraz wzajemnych relacji między badanymi zjawiskami a ich kontekstem [Czakon, 2012]. Takie myślenie jest, z kolei,
spójne z podejściem wielopoziomowym, polegającym na rozważaniu zjawiska w odniesieniu do kontekstu, w którym występuje, a także poszukiwaniu
zmiennych, które je kształtują. Zmienne te mogą pochodzić z różnych poziomów analizy, takich jak np. poziom indywidualny, poziom grupy czy organizacji [Mathieu, Chen, 2011]. Podejście wielopoziomowe (inaczej mezo) integruje
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perspektywę makro i mikro. Obecnie badania łączące różne poziomy analizy
w odniesieniu do sieci międzyorganizacyjnych są jednak rzadkie. W obliczu istnienia przesłanek dotyczących roli indywidualnych aktorów organizacyjnych
jako postaci przewodzących i wspomagających funkcjonowanie sieci, korzystne
byłoby zwłaszcza prowadzenie studiów łączących czynniki międzyorganizacyjne z interpersonalnymi [Raab, Milward, 2012].
Powyższe rozumowanie jednoznacznie wskazuje, że niewystarczające byłoby prowadzenie rozważań na temat współpracy i konkurencji w sieciach opartych na jednym paradygmacie badawczym, co jest coraz częściej spotykanym
zjawiskiem w odniesieniu do współczesnej nauki [Okhuysen, Bonardi, 2011].
Także zarządzanie strategiczne jest obszarem wiedzy cechowanym przez wieloparadygmatyczność, a dokładniej – zdolność do integrowania wiedzy z różnych obszarów, takich jak ekonomia, finanse, marketing, socjologia i psychologia [Nogalski, 2013]. Dążenie do wielodyscyplinarności i eklektyczności obszaru
badawczego, przy jednoczesnym zachowaniu jego tożsamości i zunifikowania,
nie jest proste, a może nawet okazać się nieosiągalne [Markoczy, Deeds, 2009].
Do rozwoju dyscypliny zarządzania niewątpliwie może przyczynić się odejście
od pojedynczego poziomu analizy w kierunku badań wielopoziomowych. Multiparadygmatyczność zarządzania strategicznego ma szczególne znaczenie, jeśli
podmiotem badań są sieci międzyorganizacyjne.
Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, celem tej książki jest przedstawienie podstaw teoretycznych, a także wyników badań empirycznych w zakresie
efektywności sieci publicznych w kontekście zjawisk współpracy i konkurencji, jakie zachodzą między zaangażowanymi w sieć podmiotami. W pracy tej
sieci międzyorganizacyjne rozpatrywane są w ujęciu wielopoziomowym, gdzie
przedmiotem zainteresowania będą zarówno wyniki sieci, zrozumienie zjawiska orientacji na współpracę i konkurencję, jak i godzenie jednego z paradoksów
strategicznych – współpracy i konkurencji w aspekcie efektywności sieci. Wielopoziomowe podejście oznacza, że efektywność sieci jest rozważana na trzech
poziomach analizy: organizacji, sieci oraz społeczności, natomiast orientacja na
współpracę i na konkurencję zakłada istnienie trzech poziomów: indywidualnego, organizacji i sieci. Badając wpływ godzenia sprzeczności między orientacją
na konkurencję i orientacją na współpracę na efektywność sieci, założyłam występowanie tych zjawisk na poziomie indywidualnym oraz na poziomie sieci.
Podmiotem badań są sieci międzyorganizacyjne, których emanacją są partnerstwa lokalne działające w obszarze rozwiązywania problemów społecznych.
Partnerstwo może być zawiązane między organizacjami, grupami wspólnotowymi, podmiotami publicznymi czy osobami fizycznymi, a więc partnerzy
mogą pochodzić z różnych sektorów. Organizacje tworzące partnerstwo mają
wspólny cel i interesy, ale pozostają autonomiczne i niezależne [Frączkiewicz-Wronka, Bratnicki, 2013].
Rozumienie efektywności sieci może różnić się w zależności od celu jej działania. Na przykład celem działania sieci w obszarze usług społecznych może być
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poprawa koordynacji usług, polegająca na redukcji ich dublowania, a dla sieci
działających w obszarze edukacji celem może być zwiększenie stopnia wykorzystania wyników badań w praktyce. Dlatego też w przeprowadzonych badaniach
dążyłam do uzyskania danych dotyczących działania sieci, które są jak najbardziej homogeniczne, a działają w obszarze wspomnianych wcześniej, ważnych
kwestii społecznych.
Opisany stan rzeczy był podstawą podjęcia próby przeprowadzenia badań
dotyczących wielopoziomowego ujęcia efektywności sieci międzyorganizacyjnych typowych dla zarządzania publicznego, a także zjawisk współpracy i konkurencji, jakie zachodzą w sieciach.
W pracy postawiono następujące cele teoriopoznawcze:
1) przegląd i systematyzacja literatury przedmiotu w kierunku identyfikacji
kryteriów efektywności sieci;
2) konceptualizacja efektywności sieci w ujęciu wielopoziomowym;
3) przegląd i systematyzacja literatury przedmiotu w kierunku identyfikacji
determinant efektywności sieci;
4) konceptualizacja pojęcia orientacji na współpracę i orientacji na konkurencję w ujęciu wielopoziomowym;
5) identyfikacja powiązań między orientacją na współpracę i orientacją na
konkurencję w aspekcie godzenia sprzeczności;
6) opracowanie modelu opisującego zależności wewnątrz konstruktu efektywności sieci, wewnątrz konstruktu orientacji na współpracę i orientacji na
konkurencję oraz między badanymi konstruktami.
Sformułowano także następujące cele empiryczne:
7) ocena poziomu efektywności badanych partnerstw;
8) ocena stopnia godzenia sprzeczności w zakresie orientacji na konkurencję
i orientacji na współpracę przez partnerstwa;
9) analiza zależności między poziomami konstruktu efektywności sieci;
10) analiza zależności między poziomami konstruktów orientacji na konkurencję oraz orientacji na współpracę;
11) analiza wpływu godzenia sprzeczności między orientacją na konkurencję
a orientacją na współpracę na efektywność sieci.
Zasadniczą tezą pracy jest stwierdzenie, że korzystne jest zastosowanie podejścia wielopoziomowego zarówno do pomiaru efektywności sieci międzyorganizacyjnych, jak i wyjaśnienia zjawisk współpracy i konkurencji, jakie w nich
zachodzą. Jak wskazano, współpraca i konkurencja to zjawiska o charakterze
paradoksu. Zgodnie z podejściem dialektycznym, godzenie wskazanego paradoksu powinno dodatnio wpływać na poziom efektywności.
Struktura publikacji jest typowa dla opracowań o charakterze naukowym
i ma charakter dualny, dzieląc się na część teoretyczną i praktyczną. Praca składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów oraz zakończenia. Rozdział pierwszy ma
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charakter wprowadzający. Ze względu na osadzenie tematu pracy w subdyscyplinie zarządzania publicznego, zaprezentowałam w nim główne zasady funkcjonowania organizacji publicznych, a także zmiany sposobu świadczenia przez
nie usług. Następnie zaprezentowałam znaczenie współdziałania organizacji
dla zarządzania publicznego. Nakreślając ramy teoretyczne współpracy organizacji, odniosłam się do teorii sieci. Rozdział ten kończy się podjęciem rozważań
w zakresie wielopoziomowego ujęcia sieci międzyorganizacyjnych.
Dwa kolejne rozdziały to przede wszystkim wynik szeroko zakrojonej analizy literatury przedmiotu, na podstawie której sformułowałam hipotezy badawcze. Starałam się wykorzystać możliwie najnowsze opracowania dotyczące
problematyki efektywności sieci i jej determinant, ze szczególnym naciskiem na
współpracę i konkurowanie. Prowadząc studia literaturowe, skupiłam się przede
wszystkim na dorobku dotyczącym sieci publicznych. Mimo że obszar zarządzania publicznego korzysta z wiedzy innych dziedzin, jego piętą achillesową
jest właśnie teoretyczna różnorodność, fragmentaryzacja i płytkość rozważań
widoczna w odniesieniu do wielu tematów badawczych. W wielu przypadkach
pojęcia i implikacje zachodzą na siebie, są niejasne i prowadzą do niespójności w nomenklaturze. W konsekwencji częste są przypadki, w których badacze
są odseparowani od siebie nawzajem, co ogranicza ich zdolność do korzystania
z prac prowadzonych zgodnie z innymi podejściami badawczymi [Nesbit i in.,
2011]. Należy także mieć na uwadze, że tak jak organizacje publiczne różnią się
od komercyjnych, tak samo sieci publiczne różnią się od sieci organizacji komercyjnych, choć te różnice, czego staram się dowieść w rozdziale pierwszym,
nie powodują bynajmniej, że organizacjami i sieciami publicznymi nie można
zarządzać.
W rozdziale drugim przedstawiłam pojęcie efektywności w naukach o zarządzaniu, a przede wszystkim wyjaśniłam specyfikę pomiaru efektywności
organizacji publicznych. Przedstawiłam też, w jaki sposób można rozumieć
efektywność sieci międzyorganizacyjnych. Analizując dotychczasowe wyniki
badań, w których zmienną zależną była efektywność sieci, opisałam stosowane
przez badaczy miary, a także poziomy, do których odnoszą się w badaniach, co
jest szczególnie istotne z punktu widzenia poruszanej w pracy tematyki. Rozdział kończy się prezentacją wielopoziomowego ujęcia efektywności sieci.
W rozdziale trzecim, w celu doprecyzowania zainteresowań badawczych
dotyczących determinant efektywności, konieczne było przeprowadzenie przeglądu literatury przedmiotu, dzięki któremu możliwe stało się wskazanie luki
w zakresie wyjaśniania zjawiska współpracy i konkurencji w sieciach w aspekcie efektywności sieci. Podobnie jak w poprzednim rozdziale, skupiłam się nie
tylko na identyfikacji zmiennych, lecz także na określeniu poziomu, jakiego
dotyczą. W dalszej części rozdziału zaprezentowałam stan wiedzy w zakresie
współpracy i konkurencji w sieciach, a następnie przedstawiłam próbę konceptualizacji orientacji na współpracę i na konkurencję w ujęciu wielopoziomowym.
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Rozdział kończy się dialektycznym ujęciem współpracy i konkurencji w aspekcie efektywności sieci.
W rozdziale czwartym wyjaśniłam metodykę badań empirycznych, a dokładniej: uzasadnienie podjęcia badań i ich cele, model badawczy i hipotezy, procedurę badawczą, charakterystykę próby, narzędzie badawcze i jego weryfikację.
Z racji zastosowania podejścia wielopoziomowego, które nie jest powszechnie
stosowane, ta część opracowania ma – w zamiarze – wyjaśnić szczegółowo podjęte przeze mnie kroki.
W rozdziale piątym zaprezentowałam wyniki przeprowadzonych badań
empirycznych. W celu odkrycia zależności strukturalnych między zmiennymi
tworzącymi konstrukty orientacji na współpracę, konkurencję i efektywność
sieci, na różnych poziomach analizy przeprowadzono analizę SEM (Structural
Equation Modelling). Chcąc odkryć zależności między różnymi poziomami konstruktu orientacji na współpracę i konstruktu efektywności sieci, przeprowadzono analizę wielopoziomowego SEM. Pozwoliło to na określenie wpływu
zmiennych na różnych poziomach w ramach poszczególnych konstruktów oraz
na uchwycenie wielopoziomowej natury badanych zjawisk. Ze względu na wielopoziomowy charakter modelu badawczego, do analiz wykorzystano program
MPlus, dedykowany do takich właśnie badań. W rozdziale tym zaprezentowałam szczegółowo wyniki analiz statystycznych, których interpretację zawiera
zakończenie.
W zakończeniu pracy dokonałam omówienia uzyskanych wyników badań,
tak aby możliwe było sformułowanie syntetycznych wniosków. Wskazałam ich
implikacje zarówno dla teorii, jak i praktyki zarządzania. Omówiłam ograniczenia przeprowadzonych badań i zaproponowałam potencjalne kierunki przyszłych badań. Rozdział kończy się podsumowaniem stopnia osiągnięcia celów
stawianych przed pracą oraz bilansem weryfikacji hipotez badawczych.
Niniejszą pracę kieruję do wszystkich osób zainteresowanych działaniem
sieci międzyorganizacyjnych. Biorąc pod uwagę specyfikę układu pracy, a także języka, jakim jest napisana, mam świadomość, że zainteresowani nią mogą
być przede wszystkim badacze. Mam jednak także nadzieję, że będzie ona
– przynajmniej w części – przydatna dla menedżerów i specjalistów pracujących
w różnych organizacjach, działających bądź zamierzających działać w formule
partnerstw, a także dla studentów kierunków związanych z zarządzaniem publicznym.

