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WSTĘP

Trafne decyzje gospodarcze, tak w odniesieniu do pojedynczych podmio-
tów, jak też te podejmowane w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej, 
wymagają szerokiego spojrzenia. Konieczność ta wyniku z wielu powiązań, 
które występują między podmiotami gospodarczymi na różnych poziomach. 
Powiązania te bowiem w sposób istotny determinują skutki podejmowanych 
decyzji. Dlatego dogłębne, naukowe poznanie możliwych i koniecznych za-
leżności w gospodarce – tak w sensie pozytywnym, jak i negatywnym – ma 
ogromne znaczenie w ekonomii oraz naukach o zarządzaniu. 

Systemowe podejście do innowacyjnych działań przedsiębiorczych ma 
również szczególne miejsce w nauce. Konieczność jego nieustannej eksplo-
racji wynika zaś z przemian zachodzących w rzeczywistości gospodarczej. 
Przemiany te wpływają bowiem na logikę myślenia, strategie działania 
podmiotów gospodarczych, występujące układy sił, a także wyzwania sta-
wiane przed instytucjami publicznymi i otwierające się dla nich możliwości. 
Wynikają stąd nowe wyzwania dla badaczy zajmujących się tematem szeroko 
rozumianej przedsiębiorczości i innowacyjności.

S.A. Zahra i M. Wright1 zwracają uwagę, że zmiany zachodzące 
w procesach innowacyjnych powodują konieczność przejścia od postrzegania 
systemów innowacyjnych jako sieci instytucji sektora prywatnego i publicz-
nego, których działania i związki inicjują, nakierowują rozwój na właściwe 
tory, modyfikują i rozprzestrzeniają nowe technologie2, do ich opisu jako 
ekosystemów innowacji, rozumianych jako sieć zróżnicowanych podmiotów, 

1 S.A. Zahra, M. Wright, Entrepreneurship’s next act, „Academy of Management 
Perspectives” 2011, vol. 25, s. 67–83.

2 C. Freeman, The case for technological determinism, w: Information technology: 
Social issues. A reader, red. R. Finnegan i inn., Hodder and Stoughton 1987, s. 5–18 http://
www.abebooks.com/Information-Technology-Social-Issues-Reader-Finnegan/1145572961/bd 
(28.03.2014).
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włącznie z tworzącymi się nowymi przedsiębiorstwami oraz dojrzałymi, śred-
nimi i dużymi firmami, instytucjami otoczenia biznesu oraz samorządami, 
między którymi zachodzą interakcje wynikające ze zróżnicowanych celów 
wszystkich podmiotów3. Podobne podejście jest prezentowane w odniesieniu 
do samego procesu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy4. Wskazuje 
się, że rozważania powinny iść w kierunku badań nad społeczno-bizneso-
wymi ekosystemami i różnymi konfiguracjami ekosystemów związanych 
z przedsiębiorczością oraz wyzwań, jakie są związane z wejściem w ekosystem 
biznesowy. Inni badawcze5 wyraźnie zaznaczają, że instytucje wsparcia inno-
wacyjnej przedsiębiorczości powinny być analizowane na wielu poziomach, 
w tym na poziomie regionalnych/narodowych systemów innowacji. Wskazuje 
się ponadto, że wysiłek badawczy, skierowanie na poznanie tych systemów, 
nie jest wystarczająco satysfakcjonujący6.

Istota powyższego tematu wynika także ze znaczącej intensyfikacji dzia-
łań publicznych skierowanych na wspieranie innowacyjnej przedsiębiorczości. 
Pociąga to za sobą daleko idące skutki finansowe, wynikające z polityki 
alokacji środków publicznych. Strategiczne wytyczne na różnych poziomach 
nakazują tworzenie instytucji wspierających przepływ wiedzy z nauki do 
biznesu oraz stymulujących powstawanie nowych firm7. Również tworzenie 
warunków sprzyjających rozwojowi firm sektora MSP oraz wzmocnieniu 

3 E.G. Carayannis, D.F. Campbell, Knowledge creation, diffusion, and use in innovation 
networks and knowledge clusters. A comparative systems approach across the United States, 
Europe and Asia, Praeger, Westport, Connecticut, London 2009.

4 E. Stawasz, Główne obszary sił motorycznych i napięć w systemie transferu i komer-
cjalizacji technologii w Polsce, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 642, 
Ekonomiczne Problemy Usług nr 64, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
2011, s. 13–26; System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – Siły moto-
ryczne i bariery, red. K.M. Matusiak, J. Guliński, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Warszawa 2010.

5 Zob. np. P.H. Phan, D.S. Siegel, M. Wright, Science parks and incubators: observations, 
synthesis and future research, „Journal of Business Venturing” 2005, vol. 20, nr 2, s. 165–182.

6 Ibidem; M. Mcadam, B. Galbraith, R. Mcadam, P. Humphreys, Business processes  
and networks in university incubators, s. a review and research agendas, „Technology 
Analysis & Strategic Management” 2006, vol. 18, nr 5, s. 451–472.

7 Innovation Union Scoreboard 2011. Research and innovation Union Scorebord, Pro inno 
Europe, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2011_en.pdf (28.03.2014); 
Regionalna strategia innowacji województwa zachodniopomorskiego do roku 2020. Program 
rozwoju, Szczecin 2011, http://www.rsi.wzp.pl/wrr/regionalna_strategia_innowacji/pliki_do_
pobrania.htm (28.03.2014).
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innowacyjności gospodarki znajduje się w obrębie wytycznych polityki sze-
roko udokumentowanych na poziomie Unii Europejskiej8. Na funkcjonowanie 
instytucji wspierających działania przedsiębiorcze i innowacyjne chociażby 
w Polsce wydaje się miliony euro. Wiele programów w ostatnich latach wspar-
ło komercjalizację wiedzy oraz funkcjonowanie akademickich inkubatorów 
przedsiębiorczości, zarówno w zakresie infrastruktury, jak i utrzymania 
sztabu ludzi świadczących usługi wsparcia oraz organizacji z nimi współ-
pracujących9. Stąd niezwykle ważne wydaje się wyposażenie decydentów 
w odpowiednie narzędzia pozwalające im lepiej rozumieć procesy zachodzące 
w gospodarce, co pozwoliłoby im na projektowanie skuteczniejszych narzędzi 
oddziaływania w ramach prowadzonej polityki społeczno-gospodarczej.

Wskazana i uzasadniona jest dlatego eksploracja problemów przedsiębior-
czości i innowacyjności w kontekście systemowym. Były one przedmiotem 
dyskusji podjętej w ramach Letniej Szkoły Innowacji we wrześniu 2013 roku. 
Wydarzenie to, gromadzące od 2006 roku przedstawicieli różnych środowisk 
związanych z powyższą tematyką, w tym środowiska naukowe różnych 
ośrodków akademickich (m.in. Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu 
Łódzkiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu) oraz prakty-
ków gospodarczych i decydentów (Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Ośrodka Przetwarzania Informacji, inkubatorów przedsiębiorczości, parków 
naukowo-technologicznych, centrów transferu technologii), daje niepowta-
rzalną okazję konfrontacji poglądów teoretycznych z praktyką. Rezultaty 
podjętej debaty zebrano w przedstawionym opracowaniu.

Prezentowany wybór artykułów dotyka bardzo ważnych i aktualnych 
problemów innowacyjnej przedsiębiorczości w odniesieniu do aspektów 

8 Strategia lizbońska – droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Urząd Komitetu Integracji 
Europejskiej, Warszawa 2002; Innovation Union Scoreboard 2011...

9 Zob. np. opis priorytetów na lata 2007–2013 programów: POIG – http://www.poig.
gov.pl/Dokumenty/Documents/szczegolowy_opis_priorytetow_poig_7022008_ost6.pdf 
(28.03.2014); POKL – http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/fundu-
sze_europejskie/PO_KL/20100617_SzOP-_od_1_czerwca_2010_r..pdf (28.03.2014); Kreator 
Innowacyjności –http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/pl/defaultopisy/560/2/1/program_ncbr_kre-
ator_innowacyjnosci_28.11.2011_final_ver.pdf (28.03.2014); RPO(WZ) – http://www.rpo.wzp.
pl/rpo/uszczegolowienie_rpo/p-r-m-a1164/uszczegolowienie_rpo.htm (28.03.2014).



8 Przedsiębiorczość i innowacje – analiza systemowa

rozwoju współczesnej gospodarki, problemów, z którymi spotykają się 
przedsiębiorcy i decydenci, na co dzień podejmując decyzje inwestycyjne, 
rozwojowe i stymulujące rozwój. Z przeprowadzonych przez Autorów analiz 
wynika wiele wniosków, które mają wymiar poznawczy, metodologiczny oraz 
praktyczny. 

Formułując wspomniane wnioski, skupiono się na trzech aspektach za-
prezentowanych w publikacji: 1) przedsiębiorstwa w otoczeniu strategicznym;  
2) czynników stymulujących przedsiębiorczość i innowacyjność; 3) konsekwen-
cji systemowych uwarunkowań innowacyjnych działań przedsiębiorczych.

W części pierwszej – Przedsiębiorstwo w otoczeniu strategicznym – ze-
brano teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania firm we współczesnej 
gospodarce, dylematy, przed jakimi stają przedsiębiorcy, a także koncepcje 
teoretyczne je opisujące. Na początku przedstawiono ewolucję podejścia 
do zarządzania strategicznego, następnie zestawiono analizy wskazujące 
wyzwania decyzji strategicznych przedsiębiorstw w nowoczesnej gospodarce 
w odniesieniu do nowoczesnych koncepcji zarządzania, w tym m.in. wyboru 
kreatywnego modelu biznesowego czy funkcjonowania w strukturach kla-
strowych. Część ta stanowi wstęp do dalszych rozważań nad konsekwencjami 
tych decyzji w ujęciu systemowym.

Część druga – Czynniki stymulujące przedsiębiorczość i innowa-
cyjność – zawiera opracowania dotyczące uwarunkowań innowacyjnych 
działań przedsiębiorczych we współczesnej gospodarce. Szczególny nacisk 
położono na formułowanie strategii innowacyjnych i kooperacje w procesach 
innowacyjnych. Zestawiono przekrój różnych przedsiębiorstw pod względem 
wielkości i specyfiki działania (przedsiębiorstwa usługowe, przemysłowe).

W części trzeciej – Konsekwencje systemowe uwarunkowań innowacyj-
nych działań przedsiębiorczych – przedstawiono zaś możliwości wykorzy-
stania skutków, jakie niosą ze sobą czynniki stymulujące przedsiębiorczość 
i innowacyjność, szczególnie rolę instytucji otoczenia biznesu. Na konkretnych 
przykładach wskazano konsekwencje funkcjonowania innowacyjnych sekto-
rów dla systemów ekonomicznych i możliwości ich wsparcia. Wykorzystano 
przykład przemysłów kreatywnych, słabo dotychczas opisanych w literaturze 
przedmiotu.

Zapraszając do lektury, pragniemy podziękować wszystkim Autorom 
za wzięcie udziału w dyskusji i przedstawienie swojego spojrzenia na tak 
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ważne w obecnych czasach zagadnienie, jakim jest podejście systemowe do 
innowacyjności i przedsiębiorczości. Specjalne podziękowania należą się 
również Zarządowi SOOiPP za stworzenie platformy wymiany myśli i twór-
czych poszukiwań efektywnych rozwiązań prowadzących polską gospodarkę 
w kierunku efektywniejszego rozwoju.

Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa – grudzień 2013





PRZEDSIęBIORSTWO  
W OTOCZENIU STRATEGICZNYM





ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

NR 796 2014EKONOmICZNE pROblEmY USłUG NR 110

WŁadySŁaW JanaSZ*
Uniwersytet Szczeciński

EWOLUCJA PODEJŚCIA DO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI

Streszczenie

Zarządzanie współczesnymi organizacjami staje się coraz bardziej złożone 
wobec określonych wyzwań, jakie niesie za sobą przyszłość. Oznacza to koniecz-
ność pozyskiwania nowych wzorców instytucjonalnych i zachowań kierowniczych 
w praktyce, tj. identyfikacji potencjalnych zmian, myślenia strategicznego, odnowie-
nia organizacji, nowych koncepcji zarządzania i przyjęcia określonego paradygmatu.

Słowa kluczowe: ewolucja, potencjalne zmiany, zarządzanie strategiczne

Wprowadzenie

Koncepcje podejścia strategicznego w zarządzaniu organizacjami łączy 
się z ideą przetrwania organizacji. To powiązanie kwestii przetrwania orga-
nizacji wiąże się ściśle z formułowaniem strategii jej rozwoju, co jest zgodne 
z pojęciem logiki i stanowi podstawę różnorodnych działań menedżerskich. 
Zarządzanie organizacjami odbywa się na podstawie szeroko rozumianych 
procesów wymiany lub handlu z dużą zbiorowością grup wspierających 
i udziałowców, którzy funkcjonują w danej organizacji bądź poza nią w celu 
zapewnienia długofalowego przetrwania organizacji. Niniejszy artykuł odnosi 
się do kontekstu długofalowego przetrwania organizacji jako podstawowego 

* prof. zw., dr hab. Władysław Janasz, Katedra Efektywności i Innowacji, Wydział Zarzą-
dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, wladyslaw.janasz@wzieu.pl
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ogniwa pozwalającego wyjaśnić logikę jej funkcjonowania, który wynika 
z teorii nowoczesnej organizacji (idea ekologii populacji, koncepcja zależności 
środków).

Organizacje przekonują się, że aby przetrwać, ich działania muszą 
być inne od dotychczasowych. Powtórzenie dotychczasowego schematu 
funkcjonowania nie pozwoli na stworzenie wizji jutra (międzynarodowy 
podział pracy i obowiązków, starzenie się produktów i technologii, powolny 
rozkład wartości społeczeństwa)1. Sfera wyobraźni zbiorowej poszczególnych 
typów organizacji formułuje swoje strategie w ścisłym związku z własnymi 
doświadczeniami i przeszłością. Z obserwacji wynika, że dopiero organiza-
cje bazujące na doświadczeniu swoich poprzedników potrafią wyodrębnić 
z otoczenia spośród wielu różnorodnych sygnałów te, które charakteryzują 
się właściwością zespalającą2. Otoczenie z jednej strony ogranicza, z drugiej 
natomiast stymuluje organizacje, czyniąc dostosowania nietrwałymi, przy 
ograniczonym polu manewru. Przyjmuje się, że organizacje pozostają ze 
swym otoczeniem w następujących relacjach3:

1. Otoczenie ogranicza poparcie, zawęża granice decyzyjne podmiotu, 
wymaga ustanowienia funkcji obserwatora umiejącego oceniać tendencje 
zachodzące w świecie zewnętrznym, z uwzględnieniem zmienności i ryzyka.

2. Zarządzanie adaptacyjne, cechujące organizację na etapie jej powsta-
wania, powinno lepiej zarządzać jej zasobami, przewidywać i wytwarzać 
(produkty, usługi) przy permanentnym zwalczaniu przejawów tendencji do 
chaosu (konformizm w myśleniu, skłonności ludzi do ograniczania zapału, 
wewnętrzne konflikty między poszczególnymi jednostkami).

3. Wyniki uzyskane przez określoną organizację to rezultat wszystkich 
form aktywności, a nie tylko wartość dodana przypadająca na nią. Tworząca 
się teoria zysku zwraca uwagę na to, że organizacja powinna się dzielić po-
wstającym bogactwem z coraz większą zbiorowością partnerów społecznych.

Perspektywa wymiany strategicznej stanowi sposób postrzegania jed-
nostki i życia społeczeństwa w ujęciu, które dociera do całego łańcucha pojęć 

1 G. Nizard, Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organi-
zacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 94.

2 Ibidem.
3 Ibidem, s. 95.
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teorii4. Pojęciowe ramy odniesienia ujmują dwa podstawowe aspekty życia 
społecznego. Z jednej strony jednostka może być postrzegana jako podmiot 
inicjujący, wybierający i kształtujący postrzegany przez siebie świat, z drugiej 
strony natomiast jako podmiot podlegający ograniczeniom i kształtowany 
przez otoczenie (wpływy zewnętrzne). Działania czynnika osobowego, 
zarówno w płaszczyźnie zarządzania, bądź jakiejkolwiek innej, charaktery-
zuje się określonymi wzorcami, które wynikają z gry między świadomym 
wyborem lub celem, a warunkami (relacjami) społecznymi, ekonomicznymi 
i politycznymi. Kształtuje to określoną specyfikę sytuacji, z której wynika 
niezbędność permanentnej współpracy (walki), przetrwania i radzenia sobie5. 

Organizacje jako instytucje społeczne spełniają różnorodne funkcje two-
rzenia produktów i usług, podlegają grze stosunków międzyludzkich, towa-
rzyszą wysiłkowi przedsiębranemu dla złagodzenia niepokojów społecznych. 
Wobec rozmaitych i zmiennych form oddziaływania ze strony otoczenia, 
organizacja pragnąca przetrwać przekonuje się, że jej działania prowadzące 
ku przyszłości będą tym skuteczniejsze, im bardziej okażą się innowacyjne.

1. Czynniki potencjalnych zmian

Podejście zmierzające do ustalenia czynników potencjalnych zmian, 
a także ich celów, staje się koniecznością, ponieważ czasy zapewniające 
harmonijność ustąpiły miejsca procesom, w których nietrwałość jest bardziej 
widoczna niż ciągłość; złożoność i niepewność przesuwają się z obszarów 
peryferyjnych w kierunku centrum systemu społeczno-ekonomicznego. 
Uważa się, że systemy współczesne stają się złożone, policentryczne, podda-
ne natłokowi przekazów, charakteryzują się brakiem pewności. Jednakże są 
zasobne w kreatywność, możliwości adaptacyjne i stanowią zmienną formę 
w porównaniu do systemu wykorzystującego zjawisko homeostazy i przepisy 
prawa6.

4 T.J. Watson, W poszukiwaniu doskonałego zarządzania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
2001, s. 33.

5 Ibidem.
6 C. Riviere, L’analyse dynamique en sociologue, PUF Collogue de Sociologie, Paris 1978.
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Podstawową składową wszystkich ludzkich interakcji są procesy wymia-
ny, tj. różnorodnych działań bądź aktów odwzajemnionego otrzymywania i da-
wania dóbr (usług). Przykładem działań są transakcje ekonomiczne: np. kupno, 
sprzedaż, oszczędności, inwestycje itp. Najprostszą wizję interakcji spotyka 
się w teorii behawioralnej. W tym rozumieniu interakcja oznacza wzajemne 
powiązanie, zachowanie jednostek, sekwencje bodźców i reakcji7. Temu podej-
ściu behawioralnemu najbliższa jest teoria wymiany czy jej odmiana – teoria 
racjonalnego wyboru. Ta ostatnia pojmuje interakcję jako wzajemną wymianę 
określonych dóbr czy wartości między partnerami. Modelowym przykładem 
jest transakcja ekonomiczna kupna i sprzedaży. Podstawowa idea teorii wy-
miany oznacza przeniesienie wspomnianego modelu ekonomicznego na inne, 
także pozaekonomiczne sfery życia społecznego. Wymienia się coś w każdej 
interakcji (idea wzajemności). Postrzeganie społeczeństwa i występujących 
(zachodzących) w nim relacji w kategoriach wymiany między jednostkami 
i grupami ludzi nie odbywa się w sposób przypadkowy. Wszelkiego rodzaju 
wymiany dotyczą ludzkich interesów, celów i programów charakteryzujących 
się ogromną różnorodnością działań ludzkich.

W literaturze przedmiotu uważa się, że wymiany mają z reguły cha-
rakter strategiczny8. Twierdzenie, że główny nurt strategiczny we wszystkich 
funkcjonujących organizacjach daje się sprowadzić do strategicznej wymiany, 
może być uzasadnione na wiele sposobów, co wynika z dostrzegania pewnych 
związków konkretnych przedsięwzięć z ogólnym i zmierzającym do celu pla-
nem (osiągnięcie stanu długofalowego przetrwania, osiągnięcie rentowności, 
udziału w rynku, własne zaangażowanie ludzi, poczucie bezpieczeństwa 
i pewności siebie). Trzeba powiedzieć, że zarówno jednostka ludzka, jak 
i organizacja starają się funkcjonować i przetrwać w pełnym różnorodnych 
wyzwań i ryzyka świecie. Jednocześnie sugeruje się, że występują określone 
wzory radzenia sobie z tym światem, umożliwiające przetrwanie zarówno 
jednostkom, jak i organizacjom9. 

Różnorodne działania podmiotu doznającego (człowieka) można uznać 
za strategiczne w takiej mierze, w jakiej kształtowane są one przez zindywidu-
alizowane potrzeby jednostek i grup społecznych, a także przez niezbędność 

7 P. Sztompka, Socjologia. analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2012, s. 86–87.
8 T.J. Watson, W poszukiwaniu doskonałego…, s. 34, 112.
9 Ibidem, s. 34–35.
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przeciwstawiania się wyzwaniom środowiska, w którym jednostki i grupy 
te działają. Z kolei działania organizacji można nazwać strategicznymi 
w takiej mierze, w jakiej pozwalają na sprostanie wymaganiom otoczenia 
i przetrwanie organizacji. Najważniejszą kwestią wymiany strategicznej jest 
sprawa powiązań, w które angażuje się jednostka, a tymi, które podejmują 
organizacje. W wypadku ludzi głównymi procesami, w które się angażują, 
są procesy wymiany (produkty, wartości materialne). Z kolei organizacje 
wyróżniają się podstawowymi interakcjami z otoczeniem, którymi są akty 
wymiany (sprzedaż towarów, usług, wizerunku) w celu uzyskania zarobków 
potrzebnych do długofalowego przetrwania w burzliwym otoczeniu.

Perspektywa wymiany strategicznej z pracownikami, licznymi organiza-
cjami, udziałowcami w ich środowisku sugeruje więc potrzebę odpowiedzi na 
pytanie, jak dochodzi do formułowania przyjętej strategii w konkretnej orga-
nizacji, tj. poznania stanowisk wszystkich zainteresowanych stron, ale także 
innych jednostek; jak projektowane zmiany odpowiadają specyficznym inte-
resom, osobistym priorytetom i spodziewanym wizerunkom. Wielu badanych 
twierdzi, że organizacja, aby była w stanie zapewnić sobie funkcjonowanie 
w przyszłości, potrzebuje strategii, struktury i kultury10. Strategia organizacji 
obejmuje ogólną wizję, określa, w jakim kierunku podąża organizacja, oraz 
wyjaśnia podstawowe sposoby jej realizacji. Struktura organizacji oznacza 
podział obowiązków, określa reguły i procedury postępowania wyznaczające 
skojarzenie nowo przyjętych zadań z innymi działaniami. Kultura organizacji 
to system zaakceptowanych wartości, prawd, które determinują formułowane 
cele organizacji, a także wszystko, co dla niej istotne wraz z zasadami jej 
funkcjonowania.

Dzisiaj powszechnie się uważa, że w procesie rozwoju organizacji 
zmiany tworzące obszar strategiczny podmiotu stały się normą, zjawiskiem 
normalnym. Proces ten jest uciążliwy, ryzykowny i trudny do realizacji. Jest 
jednak niezbędny. Interpretowanie, wyjaśnianie i radzenie sobie z wciąż 
zmieniającym obszarem strategicznym to nic innego, jak wykonywanie waż-
nej funkcji destabilizującej (nowe sposoby działania i rodzaje działalności, 
rozwiązywanie konfliktów, nowe priorytety, obawy przed niepowodzeniem)11. 

10 Ibidem, s. 229.
11 M. Bratnicki, Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, wyd. 2, Wyd. Uczelniane 

Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 1998, s. 40–41.
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Stąd wyzwaniem dla zarządzania XXI wieku jest propagowanie zmian rozu-
mianych jako szansa, a nie zagrożenie, podążanie za nowością, innowacją, co 
oznacza racjonalne i efektywne ich wykorzystanie zarówno wewnątrz, jak i na 
zewnątrz organizacji. Wymaga to z kolei12:

 – budowy polityki kreowania przyszłości,
 – wykorzystania metod (instrumentarium) szukania i możliwości prze-

widywania zmian,
 – odpowiedniej metody wprowadzania zmian zarówno wewnątrz, jak 

i na zewnątrz organizacji,
 – prowadzenia polityki równoważenia zmian i ich kontynuacji.

2. Myślenie strategiczne

Stały rozwój poszczególnych obszarów działań wymaga podejmowania 
istotnych decyzji i odpowiedzi na pytanie, co wchodzi w zakres działań w po-
szczególnych obszarach i jakie będą konsekwencje zmian w dotychczasowej 
działalności. Myślenie strategiczne polega na podejmowaniu decyzji tak przez 
poszczególnych pracowników, jak i całą organizację, a także na identyfikacji 
ważnych problemów i przesłanek związanych z podejmowaniem tychże 
decyzji.

Myślenie strategiczne wpływa na konstrukcję rozwiązań alternatywnych, 
co prowadzi do obiektywizacji oceny. Swym zakresem obejmuje kreatywne 
pomysły, ich powstawanie, oryginalny sposób rozumowania, a w szczególno-
ści myślenie logiczne i racjonalne.

Najczęściej myślenie strategiczne przedstawia się za pomocą wszystkich 
lub tylko niektórych następujących cech13:

 – identyfikacji najistotniejszych kwestii, a następnie koncentrowaniu 
się na nich,

 – selekcji kluczowych informacji,
 – identyfikacji wszelkiego rodzaju zależności, interakcji i wzorów po-

stępowania,

12 P.F. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku, Muza SA, Warszawa 2000, s. 75.
13 J. Sutherland, D. Canwell, Klucz do zarządzania strategicznego, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2007, s. 128.
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 – podkreślania przyczyn i skutków,
 – zdefiniowania założeń,
 – obserwowania problemów i sytuacji w szerokim kontekście,
 – podejścia długofalowego,
 – rozumienia implikacji i konsekwencji,
 – konstruowania rozwiązań alternatywnych i ich obiektywnej oceny,
 – elastyczności,
 – myślenia logicznego i racjonalnego, a także generowania kreatyw-

nych pomysłów.
Synteza prawidłowego, strategicznego ukierunkowania organizacji jest 

zadaniem złożonym, ponieważ wymaga uwzględnienia wielu czynników14:
 – spojrzenia w przyszłość, aby móc porównać wizję zmiany z prawdo-

podobną ewolucją organizacji,
 – spojrzenia w przeszłość, aby możliwa była ocena, w jakim zakresie 

i stopniu wizja narusza tradycję i ukształtowaną kulturę organizacyj-
ną organizacji,

 – szerokości postrzegania, pozwalającej zinterpretować wpływ nowych 
zdarzeń i możliwych spodziewanych tendencji,

 – głębokości spojrzenia, która pozwala na umiejscowienie szczegółów 
we właściwej perspektywie,

 – otwartości spojrzenia, która pozwala na uwzględnienie zmian oto-
czenia.

Postrzegając przywołane wymiary, można podejmować bardziej racjo-
nalne decyzje, które wyjaśnią trwałość perspektywy, złożoność bądź prostotę 
obrazu, stopień ciągłości określający zakres projektowanych przeobrażeń, 
a także podejście występujące w wizji, jego wiarygodność, prawidłowość 
i potencjalny wpływ na organizację. Zarządzający zmianą – na podstawie 
selekcjonowania, organizowania, identyfikacji informacji o przyszłości, 
teraźniejszości i przeszłości – wybiera z tej mozaiki obrazów, sygnałów, prze-
widywań i alternatywnych rozwiązań wizję zmiany pobudzającą i pożądaną, 
określającą przyszłość organizacji15. Podstawowe czynniki powodzenia zmia-
ny organizacyjnej, bezpośrednio oddziałujące na efektywność realizowanych 
przekształceń, zaprezentowano na rysunku 1.

14 M. Bratnicki, Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie…, s. 53.
15 Ibidem.
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Rysunek 1. Czynniki powodzenia zmiany organizacyjnej
Źródło: M. Bratnicki, Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Wyd. Uczelniane 

Akademii Ekonomicznej w Katowicach, wyd. 2, Katowice 1998, s. 46.

Rozważania na temat perspektywy ukierunkowania strategicznego 
zmian w organizacji nigdy nie są do końca przekonujące, ponieważ zjawiska 
(kategorie), których dotyczą, są bardzo wielostronne. Występuje bowiem 
wiele czynników powodzenia, jak i barier utrudniających jego realizację. 
Rzeczywistość gospodarcza, społeczna i kulturowa są o wiele bardziej złożone. 
Przedstawione na rysunku 1 czynniki powodzenia uznano za najważniejsze. 
We współczesnym zarządzaniu eksponuje się przedsiębiorczość, inicjatywę 
i kreatywność postępowań przy przestrzeganiu sprawności (oszczędności) 
wykorzystywania zasobów. G. Hamel i H. Breen podkreślają, że najistotniej-
szymi celami organizacji w XXI wieku są16:

 – radykalne przyspieszenie tempa zmian strategicznych, niezależnie od 
wielkości organizacji,

 – uczynienie innowacji zjawiskiem powszechnym i naturalnym,
16 G. Hamel, B. Breen, Zarządzanie jutra, jakie jest twoje miejsce w przyszłości, Wyd. Red 

Horse, Warszawa 2008, s. 61.
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 – ukształtowanie satysfakcjonującego środowiska pracy, stanowiącego 
zachętę pracowników do zwiększenia starań.

Nierównowaga w relacjach organizacji z otoczeniem zmusza tę pierwszą 
do adaptacji. Wspomniana nieprzewidywalność przyszłości zmusza poszcze-
gólne (różne) rodzaje organizacji do permanentnych reorientacji. Z kolei każda 
określona adaptacja pociąga za sobą współewolucję, tj. zmiany otoczenia 
wynikające ze skumulowanych sprzężeń z organizacjami, indukując w nich 
kreatywność, nowe formy zachowań, reorganizację struktur i przedsiębranych 
zamierzeń17. Jak już wspomniano, nierozerwalny związek między organizacją 
i jej otoczeniem powoduje współewolucję tych systemów. Mogą one przebiegać 
płynnie lub chaotycznie, w sposób elastyczny lub nacechowany trudnościami. 
Ważne jest zatem dążenie do tego, aby każda zmiana proponowana ludziom 
gwarantowała, że jeśli nawet wystąpią trudności, to będą one mieć charakter 
przejściowy. Przewidywane przekształcenia przyniosą więc korzyści zarówno 
pojedynczym ludziom, jak i całej organizacji.

Adaptacja rozwija się w pełni w pięciu następujących płaszczyznach18:

Czuwanie → Obserwacja zaburzeń i identyfikacja okazji do zmian.
+ Reakcja → Dostosowanie krótkoterminowe do istotnych odchyleń od 

równowagi. Realizacja nadarzających się korzystnych okazji.
+ Wyprzedzenie → Określenie prawdopodobnych przebiegów zdarzeń 

i zidentyfikowanie pierwszych sygnałów, które je zapowiadają.
+ Poszukiwanie → Systematyczne badanie obszarów wysokiej szansy.
+ Kreatywność → Zdolność do stawiania czoła wydarzeniom nadzwy-

czajnym i zaskakującym. Nowatorskie rozwiązania.

Na rysunku 2 przedstawiono schematycznie podstawowe czynniki 
prowadzenia adaptacji w organizacji. 

17 G. Nizard, Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie…, s. 119.
18 Ibidem.
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Rysunek 2. Czynniki powodzenia adaptacji w organizacji
Źródło: G. Nizard, Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otocze-

niu organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 119.

W warunkach przyspieszenia tempa strategicznych zmian powodzenie pole-
ga przede wszystkim na umiejętnej adaptacji rozwiązań, zachowań występujących 
w podobnych organizacjach na świecie, a zwłaszcza w Europie (benchmarking).

Uzyskanie zadowalających rezultatów nie jest możliwe bez stworzenia przy-
szłej wizji organizacji ukierunkowującej wysiłki w celu odnowy swej strategii.

Pojęcia wizja strategiczna i misja organizacji należą do ogólnych kategorii 
celu działania. Obydwa te pojęcia odgrywają istotną rolę w procesie formu-
łowania strategii oraz jej wdrażania i kontroli. Zarówno wizja, jak i misja są 
pojęciami trudnymi do jednoznacznego zdefiniowania. Pojęcia te są często ze 
sobą mylone, a niekiedy uważane za tożsame, zwłaszcza w krajach nieanglo-
języcznych ze względu na trudności przekładu. Zdaniem R. Kocha, chodzi 
tu jednak o dwie różne koncepcje19. Wizję można formułować w kategoriach 
wyznaczonych celów jako inspirującą koncepcję przyszłości organizacji, jej 
potencjału i wyobrażenie pożądanej przyszłości. Wizja stanowi dalekosiężne 
aspiracje lidera związane z organizacją. Jest sumą trzech podstawowych 
czynników: 

 – kluczowych wartości,
 – najistotniejszego celu istnienia organizacji,
 – najważniejszych celi na przyszłość.

19 R. Koch, Strategia. Jak opracować i wprowadzić w życie najskuteczniejszą strategię. 
Przewodnik, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998, s. 269.
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W drugim znaczeniu wizja stanowi koncepcję modelową struktury orga-
nizacji, jej funkcjonowania i postulowanego rozwoju podmiotu, określonego 
przez aspirację i kreatywną wyobraźnię właściciela (kierownictwa, członków 
organizacji)20. Wizja jest pojęciem służącym do opisu obrazu podmiotu w rela-
tywnie odległej przyszłości; przedstawiającego stan, który mógłby on uzyskać 
przy kształtowaniu najbardziej korzystnych warunków rozwoju (pewnego 
idealnego stanu). Wizja wyznacza określony punkt orientacyjny, który poka-
zuje obraz (stan) możliwy do osiągnięcia w działalności gospodarczej. Wiąże 
się z zachowaniem charakteryzującym się przedsiębiorczością i wysokim 
stopniem aspiracji. Wizja, stanowiąc składową zbioru celów organizacji, nie 
musi być zawsze w pełni zrealizowana, lecz może i powinna być korygowana 
w miarę uzyskiwania rezultatów do niej się odnoszących21.

Wizja strategiczna może być przyjmowana jako proces tworzenia nowych 
wartości i perspektyw, który wytycza kierunki rozwoju organizacji w długim 
przedziale czasu i jej miejsca w otoczeniu22. Wyznacza więc przyszłą projek-
towaną pozycję i miejsce w otoczeniu, domenę działania i model organizacji. 
Wizja formułowana jest przez właścicieli lub ludzi zarządzających, a w wielu 
przypadkach powstaje w wyniku pracy zespołowej. Stąd ważne jest ustalenie, 
czy uczestnicy kreacji, wizji identycznie ją rozumieją, pojmują jej składowe 
i czy się z nią identyfikują. Sprawność i skuteczność komunikowania wizji 
w istotny sposób wpływa na skalę integracji podmiotów, co z kolei stanowi 
jeden z ważnych czynników wpływających na formułowanie i wdrażanie 
strategii23.

Tworzenie wizji organizacji to znajdowanie wariantów mających na celu 
odkodowanie przyszłości (wychodzenie od przyszłości do teraźniejszości), 
które trzeba sprowadzić do realnej rzeczywistości.

20 A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa–Kraków 2005, s. 48.

21 B. Karlöf, Strategia biznesu. Koncepcje i modele – Przewodnik, Biblioteka Menedżera 
i Bankowca, Warszawa 1992, s. 81.

22 G. Gierszewska, Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji, Oficyna Wydawnicza 
Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, Warszawa 2003, s. 12.

23 T. Gołębiowski, Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 
2001, s. 16.
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W odróżnieniu od wizji, misja – jakkolwiek ukierunkowana na przy-
szłość – powstaje odmiennie od teraźniejszości do przyszłości24. „Wizja to 
rozwijająca treść misji i opisana na różnych płaszczyznach analitycznych 
wiązka przyszłych pożądanych stanów lub rezultatów działalności przed-
siębiorstwa, możliwych do osiągnięcia w długookresowej perspektywie”25. 
Trzeba powiedzieć, że w literaturze przedmiotu występują również poglądy 
odmiennie postrzegające relację między wizją a misją. Według jednego z nich 
trzeba posiadać własną wizję przedsiębiorstwa, a następnie dostosować do 
niej misję26. Cechą wizji strategicznej organizacji jest jej twórczy, wizjonerski 
charakter. Wizja powinna się odnosić do kluczowych kompetencji i przyszłego 
otoczenia27.

Koncepcja misji i poczucia jej posiadania odnosi się do wszystkich 
aspektów kierunku działania organizacji, a także zachowań jej pracowników. 
Niezbędny jest spójny wzorzec, stanowiący całą tożsamość podmiotu. Trzeba 
jednak wyraźnie odróżnić fakt posiadania takiego dokumentu od samej 
misji czy jej poczucia28. Organizacja może mieć poczucie misji, choć nie jest 
ona wyraźnie sformułowana. Misję można wyrazić (opisać) przez czterema 
parametrami: celem, wartościami, strategią i standardami zachowań29. Misja 
organizacji ściśle wiąże się z zasadami i filozofią funkcjonowania określonego 
biznesu skojarzonego z wizją.

Misja organizacji jest również rozumiana jako sposób komunikowania 
wizji, przekonujący dla adresatów, zwarty i realnie na nich oddziałujący. 
Misja organizacji jest rozumiana jako soczewka podmiotu odzwierciedlająca 
domenę jego działania, cel i aspiracje, cechy odróżniające go i jego posłan-
nictwo. Według L. Rue i P. Hollanda, misja stanowi najwyższy poziom celów 

24 J.D. Antoszkiewicz, Metody skutecznego zarządzania, Wyd. Instytut Organizacji 
i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa 1996, s. 49.

25 E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk, H. Witczak, Zarządzanie strategiczne przedsię-
biorstwem, PWE, Warszawa 2007, s. 237.

26 J.D. Antoszkiewicz, Metody skutecznego zarządzania..., s. 67.
27 G. Hamel, C.K. Prahalad, Competing for the Future, Harvard Business Press, Boston 

1994, s. 63–67.
28 R. Koch, Strategia. Jak opracować..., s. 239.
29 W. Janasz, Podstawowe koncepcje formułowania strategii przedsiębiorstwa,  

w: K. Janasz, W. Janasz, K. Kozioł, K. Szopik-Depczyńska, Zarządzanie strategiczne. 
Koncepcje, metody, strategie, Difin, wyd. 2, Warszawa 2010, s. 78.
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organizacji, odpowiada na pytanie, dlaczego podmiot istnieje, co go różni od 
innych występujących na rynku w kategoriach produktu i wszystkich składo-
wych z nim związanych. Misja wyznacza produkty, rynki, a także technologie 
wiodące w danym podmiocie30. Misję organizacji można przedstawić jako 
samookreślenie w kategoriach31:

 – po co istnieje, działa,
 – do czego dąży,
 – czyje i jakie potrzeby ma zaspokajać,
 – jakie jest jej społeczne przeznaczenie czy posłannictwo.

Misja wyjaśnia powody funkcjonowania organizacji:
 – wyznacza kierunek działań przez określenie granic, w których miesz-

czą się wybory strategiczne i zachowania,
 – akceptuje działania organizacji i informuje wszystkich zainteresowa-

nych rozwojem podmiotu, że zmierza on do uzyskania wartościowych 
celów za pomocą właściwych metod,

 – wyjaśnia motywację i pobudza ludzi w organizacji do wspólnej pracy 
we właściwym kierunku.

Z powyższego wynika, że misja stanowi narzędzie integracji ludzi wokół 
celów organizacji, określa wewnętrzną atmosferę, klimat, a tym samym two-
rzy określoną kulturę. Z misji wynikają przesłanki alokacji zadań, środków, 
zasobów, projektowania systemów organizacyjnych (informacyjno-decyzyjne, 
motywacyjne, kontroli, organizacyjne). Misja współokreśla strategię ogólną 
na różnych szczeblach organizacji, a także strategie funkcjonalne.

Określenie misji organizacji nie jest sprawą prostą. Wymaga ona roz-
patrzenia wielu przesłanek, a szczególnie zidentyfikowania grup odbiorców, 
których potrzeby będzie zaspokajać, przyszłych i dzisiejszych potrzeb oraz 
potencjalnych nabywców. Organizacja powinna koncentrować swoją uwagę 
na przyszłych potrzebach klientów. Przy ustalaniu misji organizacji formułuje 
się następujące postulaty32:

 – zakotwiczenie w przyszłości,
 – motywacyjny charakter,
 – wiarygodność,

30 L. Rue, P. Holland, Strategic management, McGraw – HiU Pub., New York 1989, s. 16.
31 G. Gierszewska, Strategie przedsiębiorstw w dobie..., s. 11.
32 K. Obłój, Strategia sukcesu firmy, RWE, Warszawa 1998, s. 38–43.
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 – lapidarność,
 – zawierać powinna element marzenia,
 – być jednocześnie ogólna i konkretna.

Misji przypisuje się potencjalne funkcje, które ona wypełnia wśród ludzi 
wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Wyraża się to tym, że33:

 – kształtuje wizerunek organizacji w otoczeniu,
 – stwarza przesłanki identyfikacji przez interesariuszy (klientów, do-

stawców, kooperantów, a także konkurentów),
 – stanowi legitymizację organizacji w otoczeniu,
 – wyznacza możliwość wyboru postępowań przez członków organi-

zacji,
 – określa zasady etyczne obowiązujące w organizacji,
 – określa poziom zaangażowania kapitału ludzkiego w organizacji.

3. Odnawianie organizacji

Zarządzania współczesnymi organizacjami staje się coraz bardziej zło-
żone wobec określonych wyzwań, jakie niesie ze sobą przyszłość. Oznacza to 
konieczność poszukiwania nowych wzorców instytucjonalnych i zachowań 
kierowniczych w praktyce. Taka sytuacja pociąga za sobą nowe wyzwania 
dla organizacji, co oznacza potrzebę stałego redefiniowania misji i strategii 
podmiotów, zmiany struktur, podnoszenia umiejętności pracowników, kre-
owania sprawnych systemów uczenia się, umiejętności budowy strategicznych 
odpowiedzi na warunki występujące w otoczeniu, tj. odnawiania przedsiębior-
stwa34. Działania te są z jednej strony rezultatem szeroko rozumianej wiedzy 
i praktyki ludzi, z drugiej natomiast metodą powstawania i rozwijania wiedzy, 
kapitału ludzkiego, jak i przede wszystkim organizacji, w których ten kapitał 
ludzki funkcjonuje, czyli stanowi podstawę mechanizmów kształtowania 
wiedzy organizacyjnej.

W warunkach postępującej globalizacji – gdzie uzewnętrznia się dzia-
łanie rynku w skali międzynarodowej, gdzie zmieniają się istotne warunki 

33 L. Rue, P.G. Holland, Strategic management…, s. 229.
34 B. Wawrzyniak, Odnawianie przedsiębiorstwa. na spotkanie XXI wieku, Poltext, 

Warszawa 1999.
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wyboru czynników produkcji, które otwierają możliwości wyboru miejsca 
produkcji i sprzedaży (likwidacja ograniczeń konkurencji zewnętrznej), 
a kapitał intelektualny współokreśla przewagę konkurencyjną – w sposób 
zasadniczy zmianie ulegają podstawy rozwoju organizacji (zarządzanie 
strategiczne, zarządzanie międzynarodowe). Jeśli wiedza współcześnie staje 
się podstawowym strategicznym zasobem, na którym buduje się przewagę na 
konkurencyjnych rynkach, to również zarządzanie, zwłaszcza zarządzanie 
strategiczne, staje się jednym z najważniejszych obszarów zarządzania or-
ganizacją. Obserwuje się relatywny wzrost znaczenia zasobów „miękkich” 
(kompetencje, normy, wartości kulturowe, relacje, systemy i postawy). Są 
one wyrazem (rezultatem) działań intelektualnych, kreatywnych, twórczych 
kapitału ludzkiego zaangażowanego w organizacjach.

Jakościowa zmiana wspomnianych uwarunkowań występujących 
w świecie wymaga od organizacji reorientacji w podejściu do strategii długo-
okresowej, co wymaga odpowiedniej wiedzy i wyobraźni. Konkurencyjność 
ex post zastępować należy czynnikami, które warunkują konkurencyjność 
ex ante, a więc przede wszystkim innowacyjnością i przedsiębiorczością, 
jakością technologii i wydajnością pracy oraz wspomnianymi wysokimi 
kwalifikacjami kapitału ludzkiego35.

Przyjmuje się, że kluczowymi kategoriami przyszłości w zarządzaniu 
stają się36: różnorodność i elastyczność, adaptatywność, zdolność reagowania 
na otoczenie, ukierunkowanie na spełnienie oczekiwań klienta tak, aby wy-
twarzane produkty i usługi w pełni zaspokajały potrzeby nabywcy.

Doskonalenie zasad zarządzania strategicznego miało charakter ewo-
lucyjny i było wyrazem zmian organizacji i jego otoczenia. Zmieniały się 
wagi i znaczenia poszczególnych stanowisk, wykorzystywano różne metody, 
techniki i procedury, posługiwano się różnymi pojęciami (m.in. planowanie 
finansowe, planowanie długookresowe, planowanie zorientowane na otocze-
nie, planowanie strategiczne, zarządzanie strategiczne, myślenie strategiczne, 
polityka strategiczna, kontrola strategiczna). Istotna trudność towarzysząca 
jego zgłębianiu, to złożoność i dyskusyjność wielu nurtów, podziałów,  
 

35 W. Szymański, Globalizacja, wyzwania, zagrożenia, Difin, Warszawa 2001, s. 63.
36 W.M. Grudzewski, J.K. Hejduk, Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technolo-

gie i wyzwanie ich komercjalizacji, Difin, Warszawa 2008, s. 249.
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wyodrębnień – ważnych zarówno w obrębie nauk o zarządzaniu, jak i szerzej 
rozpatrywanych na mapie nauk społecznych37.

Z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że zarządzanie strate-
giczne przechodzi ewolucję od planowania funkcjonalnego skierowanego na 
realizację budżetu – przez planowanie długookresowe (wieloletnie budżety, 
analiza luki strategicznej, ekstrapolacja trendów), metody ekstrapolacyjne, 
przewidywanie przeszłości – w kierunku analizy pozycyjnej podmiotu, 
budowania wariantowych strategii, wypływających z orientacji na otoczenie. 
Zmierza do kierowania przyszłością przez analizę celów, ocenę możliwości 
rozwoju podmiotu gospodarczego, motywację, myślenie strategiczne i orien-
tację strategiczną (sformalizowane założenia strategiczne, podmiot zoriento-
wany strategicznie, zarządzanie procesami, tworzenie kultury zarządzania 
strategicznego)38.

Rozwój zarządzania strategicznego ewoluował więc zmianami wystę-
pującymi tak w samych organizacjach, jak i w ich otoczeniu. Zmieniające się 
otoczenie, które tworzy nowe warunki funkcjonowania i rozwoju organizacji, 
ma wpływ na nowe koncepcje, nowe podejścia czy filozofię zarządzania orga-
nizacjami. Na współczesne zarządzanie wywarły wpływ39:

 – teorie systemów,
 – podejście behawioralne,
 – podejście sytuacyjne, nakierowane na kulturę, zmierzające do dosko-

nałości i wprowadzanie w praktykę organizacji inteligentnej.
Podejście behawioralne akcentuje rolę czynnika podmiotowego w or-

ganizacji, podkreśla ważność dynamiki grup, a także złożoność ludzkiej 
motywacji (odmienny układ genetyczny, endokrynny i nerwowy).

Podejście systemowe charakteryzuje organizację jako zbiorowość 
elementów wzajemnie połączonych relacjami, nastawione jest na realizację 
określonych celów lub działań (zarządzanie przez cele, zarządzanie przez 
odchylenia, zarządzanie przez systemy mini-maxowe). 

37 S. Sudoł, nauki o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2012.
38 G. Gierszewska, Strategie przedsiębiorstw w dobie…, s. 78. Zob. m.in. Praktyka za-

rządzania strategicznego. Studia polskich przypadków, red. E. Urbanowska-Sojkin, PWE, 
Warszawa 2008; J. Ignacy, J. Radomska, L. Sołoducho-Pelc, P. Wołczek, Praktyka zarządza-
nia strategicznego. Studia przypadków, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 
Wrocław 2012.

39 W.M. Grudzewski, J.K. Hejduk, Zarządzanie technologiami. Zaawansowane…, s. 251.
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Podejście sytuacyjne artykułuje rolę adaptacyjności w stosunku do zaist-
niałego zdarzenia. Ukierunkowanie na kulturę umożliwia poświęcanie więcej 
uwagi ludziom komunikacji, wartości w relacji: pracodawca – pracownik, 
pracownik – klient, odbiorca – kooperant40.

4. Nowe koncepcje zarządzania

W świecie biznesu powstają wciąż nowe koncepcje zarządzania, sta-
wiające menedżerów przed wyborem konkurencyjnych modeli kierowania 
organizacją (np. lean management, TQM, human resources management, 
outsourcing, controlling, zarządzanie innowacyjne, organizacja wirtualna, 
organizacja sieciowa, organizacja ucząca się, organizacja relacyjna, orga-
nizacja kreująca wiedzę, organizacja zwinna, alianse strategiczne, strategia 
globalna, teoria chaosu, wartość dla akcjonariuszy). Wszystkie te koncepcje 
usiłują dotrzymać kroku najnowszym trendom rynkowym, żywiąc przekona-
nie, że pozwolą organizacjom uzyskać rynkowy sukces i zająć miejsce przed 
konkurencją. Na tym tle pojawia się słuszna myśl, że nasza wiedza z zakresu 
zarządzania strategicznego (strategii) pozostaje nadal fragmentaryczna, nieko-
herentna, a nawet niekiedy wewnętrznie sprzeczna41. Gwałtownie, z każdym 
rokiem, wzrasta podaż koncepcji zarządzania strategicznego, co powoduje 
coraz trudniejsze przeprowadzenie oglądu sytuacji.

Dodać należy, że niejednokrotnie proponowane teorie się rozmijają, 
a niekiedy sugerują odmienne, przeciwstawne podejście metodyczne do 
tego samego zagadnienia, natomiast badacze – jak dotąd – nie ustalili, które 
z przedstawionych teorii są najbliższe prawdy42. Z drugiej strony podkreśla się 
i jednoznacznie wskazuje na postępującą, epistemologiczną dojrzałość i prak-
tyczną użyteczność zarządzania strategicznego43. Współczesne organizacje 

40 Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, 
Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2001, s. 29–31.

41 B. de Wit, R. Meyer, Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez ana-
lizowanie paradoksów, PWE, Warszawa 2007, s. 11.

42 Ibidem, s. 11.
43 C. Suszyński, Ewolucja kategorii przedsiębiorstwa w procesie rozwoju nauk o zarzą-

dzaniu, w: Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. S. Lachiewicz, B. Nogalski, 
Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 43.
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– w tym organizacje wirtualne i uczące się – nie są już podmiotami o stałych 
strukturach, a rozwój metod zarządzania mających na celu uzyskanie przewagi 
konkurencyjnej opiera się na łączeniu nowych technologii i nowych struktur. 
Stąd w rozwiniętych gospodarkach rynkowych drugiej dekady XXI wieku 
można mówić o wieloaspektowym zarządzaniu strategicznym, skupiającym 
się na wiedzy i kapitale ludzkim. To połączenie w wizji przyszłości zarządzania 
bazującego na wiedzy z wykorzystaniu kapitału ludzkiego nazywa się global-
nym zarządzaniem strategicznym lub zarządzaniem wizjonerskim. Cechuje je 
kompleksowość procedur, globalizacja walki konkurencyjnej, jedność celów 
organizacji, strategiczna wizja organizacji, filozofia ambicji, odważne cele, 
wydłużający się horyzont czasowy, strategie globalne, elastyczna weryfikacja 
oraz korekta celów i osiągnięć, wielkie struktury gospodarcze, pozytywny 
wizerunek, budowanie przewagi konkurencyjnej44. Współcześnie ten proces 
przystosowania uczenia się i adaptowania nowych zachowań przebiega nie 
w ciągu pokoleń, lecz w ciągu miesięcy czy dni. Na etapie globalnego zarzą-
dzania strategicznego (wizjonerskiego) powstają wielkie struktury gospodar-
cze, które skupiają się na tworzeniu strategii transnarodowych i globalnych.

Obszar badawczy zarządzania strategicznego ma charakter pluralistycz-
ny pod względem metodycznym i naturę eklektyczną45. Jak już nadmieniono, 
występuje koegzystencja wielu podejść, co wynika między innymi z przy-
wiązania autorów do swoich teorii. Trudno byłoby w tym miejscu chociażby 
zasygnalizować wszystkie myśli z licznych studiów teoretycznych czy też 
obszernych badań empirycznych wielu autorów46. Z perspektywy współcze-
snych doświadczeń zarządzanie strategiczne powstawało pod dominującym 
wpływem teorii zasobowej, w określonej mierze powiązanej z ekonomią 
neoklasyczną. Znaczącym procesem był także wzrost zainteresowania 

44 Z. Drążek, B. Niemczynowicz, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, 
Warszawa 2003, s. 17; A Zelek, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. diagnozy, de-
cyzje, strategie, Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2001, s. 11.

45 M. Gorynia, T. Kowalski, nauki ekonomiczne a kryzys gospodarczy, „Studia ekono-
miczne” 2009, nr 3–4, s. 209–234; R.H. Hoskinson, M.A. Hitt, W.P. Wan, D. Yiu, Theory 
and research in strategic management: Swings a pendulum, „Journal of Management” 1999,  
vol. 25, nr 3, s. 417–456.

46 Zob. m.in. Osiągnięcia i perspektywy…, red. S. Lachiewicz, B. Nogalski.
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przedsiębiorczością47, potwierdzony w licznych badaniach empirycznych. 
Do połowy pierwszej dekady XXI wieku sporadycznie nawiązywano do 
ekonomii behawioralnej. Zainteresowanie podejściem behawioralnym w za-
rządzaniu strategicznym stale wzrasta, czego wyrazem są rozważania na 
temat nowych mikropodstaw zarządzania strategicznego wykorzystujących 
najnowsze osiągnięcia medycyny, a w szczególności neurologii (pojęcia stra-
tegii behawioralnej i neurostrategii)48. Ma to stanowić przesłankę poznania 
funkcjonowania ludzkiego mózgu przy podejmowaniu decyzji strategicznych, 
a także wyjaśnienia wpływu przywództwa na realizację strategii organiza-
cji49. Na sukces każdej organizacji wpływają wielorakie czynniki, zarówno 
od strony zasobowej, jak i od strony otoczenia. Na rysunku 3 przedstawiono 
wahadłowy kierunek ewolucji zarządzania strategicznego, poczynając od 
pierwszych lat 60. XX wieku do końca pierwszej dekady XXI wieku, a także 
prognozę dalszego rozwoju.

Zarządzanie strategiczne, będąc multiparadygmatycznym obszarem 
wiedzy mikroekonomicznej, wymaga różnych teoretycznych perspektyw 
badawczych. Na ewolucję teorii zarządzania strategicznego wpłynęły 
w szczególności teoria zasobowa i teoria instytucjonalna, a także współcze-
sne osiągnięcia innych nauk społecznych, w szczególności psychologii oraz 
socjologii.

47 M.in. R.A Bettis, M.A. Hitt, The new competitive landscape. „Strategic Management 
Journal” 1995, vol. 16, nr 1, s. 7–19; H. Mintzberg, B. Ahlstrand, J. Lampel, Strategy Safari: 
A guided tour through the wilds of strategic management, Free Press, New York 1998.

48 Por. T.C. Powell, neurostrategy, „Strategic Management Journal” 2011, vol. 32, nr 13, 
s. 1484–1494; T.C. Powell, D. Lovallo, C.R. Fox, Behavioral strategy, „Strategic Management 
Journal” 2011, vol. 32, nr 13, s. 1369–1386.

49 J. Polowczyk, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie w ujęciu behawioralnym, 
Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, s. 44–45.
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Rysunek 3. Ruch wahadłowy ewolucji zarządzania strategicznego na osi czasu
Źródło: J. Polowczyk, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie w ujęciu beha-

wioralnym, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, 
s. 46.

Podstawowym narzędziem zarządzania strategicznego jest strategia jako 
zestaw działań kierownictwa skierowany ku przyszłości, wykorzystujący 
oceny przyszłych warunków działania i wypływającą stąd wizję organizacji 
spójną z misją, celami i systemem zachowań. W strategii powinniśmy połączyć 
siły moralne i zdolności umysłowe – wolną, twórczą moc naszego umysłu, 
która stwarza podmiotowi korzystne okazje. Według C. Clausewitza duchem 
strategii jest permanentne kojarzenie oraz rekombinacja elementów wolnej, 
twórczej mocy naszego umysłu i sił moralnych w miarę rozwoju sytuacji oraz 
dążenie do prawdopodobnego postrzegania rzeczywistości50.

50 T. von Ghyczy, B. von Oetinger, Ch. Bassford, Clausewitz o strategii, PWE, Warszawa 
2002, s. 60.
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Współczesne organizacje tworzą nowe koncepcje (wiele modeli rozwoju 
wiedzy o zarządzaniu), w których powstają nowe rozwiązania zarządzania 
strategicznego (planowania, organizowania, motywowania, kontrolowania 
i weryfikacji). W ujęciu J. Brilmana dla nowych form zarządzania charakte-
rystyczne są koncepcje51:

 – wartości dla klienta, wartości dla akcjonariusza, wartości dla perso-
nelu,

 – nowe koncepcje strategiczne, rozwoju myślenia strategicznego, wzro-
stu i kreatywności,

 – przejęcia, fuzji, integracji,
 – zarządzania jakością totalną, satysfakcjonowania klienta, reengine-

ering, benchmarking, inżynierii symultanicznej, koncepcja najlepsze-
go dopasowania,

 – wyzwania i postępu,
 – szybkości i elastyczności działania,
 – procesów, projektów, przedsiębiorstwa horyzontalnego,
 – sieci, partnerstwa, przedsiębiorstwa rozległego, specjalizacji, alian-

sów,
 – autonomii, empowerment, możliwości i zaangażowania, spójnych sys-

temów wynagradzania,
 – organizacji uczącej się, zarządzania wiedzą i kompetencjami.

Zwraca się w literaturze przedmiotu uwagę na to, że w teorii nastę-
puje zmiana akcentu z procesu strategicznego na myślenie strategiczne. 
Jednocześnie podkreśla się znaczenie (rolę) projekcji przyszłości, tj. for-
mułowania wizji, misji i filozofii zachowania wyrażającej się w dążeniu do 
identyfikowania wyzwań przyszłości i natychmiastowego reagowania na nie, 
a nawet – w miarę możliwości – antycypowania. Znajduje to swoje odzwier-
ciedlenie w programowaniu wielowariantowych scenariuszy w odniesieniu do 
warunków, w których organizacja będzie funkcjonować.

Te nowe koncepcje kształtują warunki zarządzania we współczesnej 
gospodarce. W różnym zakresie i stopniu organizacje absorbują te zmiany, co 
wynika z inwencji menedżerów i pracowników, a w szczególności zależy od 
specyfiki dziedziny, w której funkcjonują. Jednocześnie zwraca się uwagę na 

51 J. Brilman, nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002,  
s. 36–37.
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fakt, że niekoniecznie strategię należy łączyć z długim okresem. Zrównywanie 
pojęć długookresowe i strategiczne może być mylące. Decyzje strategiczne 
mogą również dotyczyć okresu średniego czy krótkiego, jeżeli odnoszą się do 
kwestii o istotnym znaczeniu dla organizacji52. Z przeprowadzonych rozwa-
żań wynika, że strategiczny wymiar zarządzania według J. Brilmana można 
przedstawić następująco53:

Tabela 1

Podstawowe trendy zmian w strategii

Wczoraj i dziś Dzisiaj i jutro
– strategia bez określonej wizji
– zmiana to ryzyko
– znaczenie planowania

– konkurowanie jakością i/lub ceną

– planowanie strategiczne scentralizowane, 
ilościowe, ujmowane w budżet

– ograniczanie permanentnych pomiarów 
strategicznych do takich wskaźników, jak 
wielkość sprzedaży, udział w rynku oraz 
wyniki finansowe
– koncentracja na wybranych dziedzinach 
działalności potwierdzonych wynikami 
sprzedaży lub eksternalizacja funkcji
– strategia poprawiania produktywności 
i zysków przez zmniejszanie rozmiarów, 
dokonywanie cesji, minimalizowanie 
zaangażowanych środków
– strategia reagowania na zmiany w otoczeniu, 
potrzeby klientów i zachowania konkurentów

– strategia osadzona w dobrze określonej wizji
– zmiana to szansa
– znaczenie elastyczności konkurencji 
bazującej na szybkości reagowania, skracania 
czasu procesów rozwojowych (inżynieria 
symultaniczna)
– jednoczesne konkurowanie wszystkimi 
czynnikami: szybkością, serwisem, 
innowacjami, projektowaniem, wartością, 
jakością, ceną, szerokim docieraniem do 
klienta
– tworzenie strategii wielodyscyplinarnych, 
opracowywanych w sposób partycypacyjny 
i zbliżony do procesów realnych
– istnienie wielu wskaźników strategicznych 
oraz tablic równowagi strategicznej

– to, co wczoraj i dzisiaj, ale uzupełnione 
pozbywaniem się tych rodzajów działalności, 
które nie przynoszą efektu synergii
– poszukiwanie rozwoju za pomocą nowych 
sposobów, takich jak wzrost, integracja 
działalności, namnażanie

– to, co wczoraj i dzisiaj, plus nastawienie 
proaktywne: zmienianie reguł gry, nowe 
specjalności, rewolucje sektorowe, „podbój 
przyszłości”

52 J. Rokita, Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, 
PWE, Warszawa 2005, s. 20.

53 J. Brilman, nowoczesne koncepcje i metody…, s. 122–123.
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– strategiczne łączenie w jedną całość takich 
metod, jak TQM, reengineering, redukcja 
kosztów, wojny cenowe

– tworzenie wartości w procesie produkcji

– dzielenie się wartością przez producentów

– strategiczna koncentracja na linii  produkty–
rynki–usługi
– doktryny strategiczne bazujące na analizach 
rynku, klientów, konkurentów, dostawców, 
relacji sił, wnoszonej wartości
– samodzielne opracowywanie strategii przez 
przedsiębiorstwo

– zakładanie, że zyski są pochodną relacji sił 
między przedsiębiorstwem a jego klientami, 
dostawcami i konkurentami, niewchodzenie 
w sojusze z konkurentami)

– trudności w zarządzaniu aliansami, które 
zawiera się tylko w wyjątkowych przypadkach
– fuzje i przejęcia są rzadkością, a ich efekty 
bywają zniechęcające

– strategie krajowe, regionalne 
i międzynarodowe
– nowe technologie informacyjne 
i komunikacyjne traktowane jako narzędzia 
produkcji i zarządzania, niemające większego 
znaczenia strategicznego

– odrębne traktowanie strategii i organizacji

– wielcy mają przewagę we wszystkim 
z wyjątkiem reaktywności, mali zaś zajmują 
nisze rynkowe; innowacje często są dziełem 
nowych przedsiębiorców, a zatrudnienie 
w małych i średnich przedsiębiorstwach wzrasta

– poszukiwanie oryginalnych strategii drogą 
myślenia kreatywnego i nowych podejść 
strategicznych w celu uniknięcia konkurencji 
frontalnej
– przemieszczanie tworzonej wartości 
„w przód” łańcucha, tworzenie wartości 
w procesie dystrybucji, tworzenie wartości 
przez nowe formy dystrybucji
– unikanie pośrednictwa, zarządzanie własną 
dystrybucją
– to, co wczoraj i dzisiaj, plus strategia 
kluczowych kompetencji
– to, co wczoraj i dzisiaj, plus analiza zasobów 
przedsiębiorstwa (Resource-Based View 
Strategy)
– to, co wczoraj i dzisiaj, plus strategie 
współewolucji i ekosystemów (przedsiębiorstwo 
jako część szerszego ekosystemu)
– koncepcja przedsiębiorstwa rozległego, 
partnerskie stosunki z klientami i dostawcami, 
alianse i współpraca z konkurentami, 
koncepcja kompetycji (konkurencja połączona 
ze współpracą)
– alianse stają się powszechnym i często 
koniecznym rozwiązaniem strategicznym
– fuzje i przejęcia stają się coraz 
powszechniejsze, a zarządzanie zintegrowaną 
działalnością staje się coraz bardziej 
profesjonalne
– strategie stają się coraz bardziej globalne, 
możliwa ich lokalna adaptacja
– nowe technologie informacyjne 
i komunikacyjne stają się elementem 
istotnym każdej strategii oraz instrumentami 
marketingu, sprzedaży i rentowności 
bazującymi na ponownie zdefiniowanej 
formule specjalności
– integrowanie strategii i organizacji na bazie 
wizji i strategii organizacyjnej
– lider bierze wszystko i zajmuje wszystkie 
nisze rynkowe dzięki rozprzestrzenianiu 
swoich produktów, skupieniu uwagi na 
konkurencji, wykupywaniu małych, 
innowacyjnych przedsiębiorstw

Źródło: J. Brilman, nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 
2002, s. 122–123.
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Studia nad przyszłością mają na celu budowę ogólnego jej obrazu, 
przyjmując za prospekcję holistyczne przedstawienie przyszłych zdarzeń, co 
wymaga wysiłku badawczego reprezentantów wielu dyscyplin. Poznawanie 
przyszłości, w szczególności określenie, w jaki sposób przebiegać będą przy-
szłe relacje gospodarczo-techniczne, posiada dla zarządzania organizacjami 
istotne znaczenie. Przywołany J. Brilman twierdzi54, że w zarządzaniu strate-
gicznym niezwykle ważne są długofalowe poszukiwania rozwoju organizacji 
za pomocą nowych sposobów, takich jak wzrost, integracja działalności, 
partycypacja rozciągnięta na interesariuszy, koopetycja, alianse strategiczne 
czy nowe technologie informacyjne i komunikacyjne, które stać się powinny 
drogą myślenia kreatywnego i nowych podejść strategicznych w zarządzaniu 
organizacjami. Stąd organizacje muszą się kierować w stronę bardziej dyna-
micznych koncepcji. U ich podłoża występuje myślenie strategiczne, które 
może być przesłanką zrównoważonego rozwoju organizacji przez potencjalną 
możliwość jej wielokrotnego odradzania się. W literaturze przedmiotu uważa 
się, że dotychczasowe paradygmaty – klasyczne podejścia do budowania 
i realizacji strategii – wymagają w XXI wieku zweryfikowania, a nauka 
i praktyka zarządzania stają przed kolejnymi wyzwaniami55.

W bogatej literaturze przedmiotu – zagranicznej, jak i krajowej – mówi 
się o różnych szkołach (kierunkach, nurtach i modelach) myślenia strategicz-
nego. Wynika to z faktu, że opracowanie strategii jest procesem, który można 
wyjaśniać na wiele sposobów, co w konsekwencji doprowadziło do powstania 
wielu różnych podejść metodycznych (szkół i modeli). Podstawowe różnice 
podziałów dotyczą trzech wymiarów: swobody decyzyjnej, formalizacji 
strategii i punktu ciężkości strategii56.

5. Paradygmaty zarządzania

Szkoły myślenia strategicznego nawiązują do trzech ważnych paradyg-
matów zarządzania: paradygmatu racjonalności strategicznej, paradygmatu 

54 Ibidem, s. 121.
55 Por.: Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu, red. W. Kowalczewski, Difin, 

Warszawa 2008; S. Sudoł, nauki o zarządzaniu…, s. 77–108.
56 K. Obłój, Strategia sukcesu firmy…, s. 29.
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zachowań strategicznych i paradygmatu procesualnego57. Przyjęcie określo-
nego paradygmatu wpływa na sposoby formułowania (modelowania) strategii 
przedsiębiorstwa i jej obrazu.

W paradygmacie racjonalistycznym strateg, myślący w imieniu 
przedsiębiorstwa, formułuje optymalną strategię, wybierając ją spośród 
kilku wariantów. Na paradygmacie racjonalności strategicznej, jego cechach, 
opierają się cztery szkoły myślenia strategicznego: harwardzka, planowania 
strategicznego, pozycjonowania macierzowego i szkoła ilościowa. 

W drugim paradygmacie zachowań strategicznych podkreśla się socjopo-
lityczny wymiar strategii i jej ujęcie inkrementalne (przyrostowe)58. Daje się to 
scharakteryzować polityką „małych kroków” w dążeniu do poprawy sytuacji 
w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Podejmowanie decy-
zji nie stanowi wyłącznie procesu racjonalistycznego, a organizacyjny proces 
podejmowania decyzji ma charakter policentryczny. Wymaga zatem wielu 
wzajemnych korekt i uzgodnień niezbędnych do osiągnięcia sukcesu. Pod 
wpływem tego paradygmatu pozostają trzy szkoły myślenia strategicznego: 
behawioralna, systemowa i szkoła inkrementalistów59.

Uważa się, że większą wartość aplikacyjną posiadają szkoły wykorzystu-
jące paradygmat racjonalności strategicznej (metody analizy o dużym stopniu 
konkurencyjności)60. Szkoły oparte na paradygmacie zachowań strategicznych 
wniosły wkład do teorii zarządzania (teoretyczne metody analizy i projekto-
wania strategii). Ten drugi paradygmat, choć atrakcyjniejszy intelektualnie, 
nie jest wystarczająco doceniany przez ludzi biznesu, ponieważ w określonej 
mierze pozbawia ich władzy.

W ostatnich latach teoria chaosu wykształciła przekonanie, że wiele 
zjawisk i zdarzeń występujących w przyrodzie jest z natury rzeczy nieprze-
widywalnych, ale nie dlatego, że człowiekowi brakuje wiedzy lub zdolności 
analitycznych (złożoność i nieliniowość całych systemów). Stąd w niezwykle 

57 G. Gierszewska, M. Romanowska, analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, 
Warszawa 2002, s. 21.

58 J.B. Quinn, Strategies for change: Logical incrementalism, Homewood–Georgetown 
1980, s. 58.

59 Obszerne omówienie znanych lub wykształcających się szkół (nurtów) zarządzania stra-
tegicznego występuje w przywołanych pracach: K. Obłój, Strategia sukcesu firmy..., s. 33–100; 
A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii..., s. 38–41.

60 G. Gierszewska, M. Romanowska, analiza strategiczna przedsiębiorstwa…, s. 23–24.
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burzliwych czasach otoczenie biznesowe stwarza wrażenie chaosu. Przebieg 
zdarzeń często różni się od zaplanowanego, a wdrażanie strategii jest obar-
czone znaczną niepewnością. Paradygmat procesualny wychodzi z założenia, 
że sukcesu w biznesie nie można skodyfikować, ale wymaga on inwencji 
zatrudnionych osób61. Podmiot gospodarujący powinien zgromadzić takie 
swoje zasoby, jak kapitał intelektualny, umiejętności obserwowania i tworze-
nia powiązań. Organizacja musi posiadać umiejętność stwarzania miejsca dla 
nowych idei. Należy wydobyć na światło dzienne i rozpatrzyć każdy pomysł 
mający na celu poprawienie dostosowania atutów organizacji do otoczenia 
biznesowego, niezależnie od tego, na jakim szczeblu organizacji się pojawia. 
Procesualistyczne myślenie polega na żywotnym zainteresowaniu wewnętrz-
nymi procesami zachodzącymi w organizacji. Punktem wyjścia paradygmatu 
procesualnego jest badanie procesów zachodzących wewnątrz organizacji, 
a także o wzajemnym przeplataniu myślenia i działania62. Do podstawo-
wych koncepcji zarządzania bazujących na podejściu procesowym można 
zaliczyć: TQM (Total Quality Management), SE (Simultaneous Engineering), 
TCM/FCR (Management / Fast Cycle Response), BPR (Business Procesess 
Reengineering).

W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że artykulacja w procesie 
zarządzania strategicznego przesuwa się od kierunków kładących nacisk 
na procedury decyzyjne (modele, techniki), przez szkoły bądź metodologie 
bardziej powszechne, w kierunku podejść skupiających się na procesach po-
dejmowania decyzji w przedsiębiorstwach, a następnie przez jednostki (szkoły 
formalistyczne, szkoły niepewności, szkoły skoncentrowane na procesach) 
w kierunku podejścia integratywnego63. Oceny strategiczne nabierają więk-
szego stopnia złożoności, natomiast wybory nabierają cech silnie zrelatywizo-
wanych. Nie wykształca się ani model rozstrzygający, ani dominująca szkoła 
myślenia. Stąd wybory strategiczne muszą być permanentnie poddawane 
modyfikacjom i ocenie (niepewność, nieustanne zmiany, dynamika, ruch, 
zasada sprzężeń zwrotnych). Zdaniem M. Croziera, najistotniejsze jest podą-

61 K. van der Heijden, Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym, Oficyna 
Ekonomiczna, Kraków 2000, s. 49–50.

62 W. Janasz, Podstawowe koncepcje formułowania…, s. 55.
63 M. Marschesnay, Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój, Poltext, Warszawa 1994, 

s. 20–22.
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żanie w określonym kierunku, a więc „nieustanny rozwój, a nie zmierzanie 
do wyraźnie z góry określonego celu czy wizji”64. Zarządzanie rozwojem 
organizacji polega więc z jednej strony na dążeniu do wydłużania czasu zmian 
pozytywnych, z drugiej natomiast na zmniejszaniu bądź eliminowaniu zmian 
negatywnych, które składają się na ten proces.

Literatura

Antoszkiewicz J.D., Metody skutecznego zarządzania, Wyd. Instytutu Organizacji 
i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa 1996.

Bettis R.A., Hitt M.A., The new competitive landscape, „Strategic Management 
Journal” 1995, vol. 16, nr. 1.

Bratnicki M., Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, wyd. 2, Wyd. Uczelniane 
Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 1998.

Brilman J., nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindu-

strialnego, PWE, Warszawa 1993.
de Wit B., Meyer R., Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez 

analizowanie paradoksów, PWE, Warszawa 2007.
Drążek Z., Niemczynowicz B., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, 

Warszawa 2003.
Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, Muza SA, Warszawa 2000.
Gierszewska G., Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji, Oficyna Wydawnicza 

Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, Warszawa 2003.
Gierszewska G., Romanowska M., analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, 

Warszawa 2002.
Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 

2001.
Gorynia M., Kowalski T., nauki ekonomiczne a kryzys gospodarczy, „Studia ekono-

miczne” 2009, nr 3–4.
Grudzewski W.M., Hejduk J.K., Zarządzanie technologiami. Zaawansowane techno-

logie i wyzwanie ich komercjalizacji, Difin, Warszawa 2008.
Hamel G., Breen B., Zarządzanie jutra, jakie jest twoje miejsce w przyszłości, Wyd. 

Red Horse, Warszawa 2008.

64 M. Crozier, Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrial-
nego, PWE, Warszawa 1993, s. 102.



40 Władysław Janasz

Hamel G., Prahalad C.K., Competing for the future, Harvard Business Press, Boston 
1994.

Hoskinson R.H., Hitt M.A., Wan W.P., Yiu D., Theory and research in strategic 
management: Swings a pendulum, „Journal of Management” 1999, vol. 25, nr. 3.

Janasz W., Podstawowe koncepcje formułowania strategii przedsiębiorstwa, w: 
Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik-Depczyńska K., Zarządzanie strate-
giczne. Koncepcje, metody, strategie, Difin, wyd. 2, Warszawa 2010.

Karlöf B., Strategia biznesu. Koncepcje i modele – Przewodnik, Biblioteka Menedżera 
i Bankowca, Warszawa 1992.

Koch R., Strategia. Jak opracować i wprowadzić w życie najskuteczniejszą strategię. 
Przewodnik, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.

Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, red. A. Potocki, Wyd. Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2001.

Marschesnay M., Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój, Poltext, Warszawa 1994.
Mintzberg H., Ahlstrand B., Lampel J., Strategy Safari: A guided tour through the 

wilds of strategic management, Free Press, New York 1998.
Nizard G., Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu 

organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Obłój K., Strategia sukcesu firmy, RWE, Warszawa 1998.
Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. S. Lachiewicz, B. Nogalski, 

Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
Polowczyk J., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie w ujęciu behawioralnym, 

Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
Powell T.C., neurostrategy, „Strategic Management Journal” 2011, vol. 32, nr. 13.
Powell T.C., Lovallo D., Fox C.R., Behavioural strategy, „Strategic Management 

Journal” 2011, vol. 32, nr. 13.
Quinn J.B., Strategies for change: Logical incrementalism, Homewood−Georgetown 

1980.
Riviere C., L’analyse dynamique en sociologue, PUF Collogue de Sociologie, Paris 

1978.
Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyj-

nej, PWE, Warszawa 2005.
Rue L., Holland P., Strategic management, McGraw – HiU Pub., New York 1989.
Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa–Kraków 2005.
Sudoł S., nauki o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2012.
Suszyński C., Ewolucja kategorii przedsiębiorstwa w procesie rozwoju nauk o zarzą-

dzaniu, w: Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. S. Lachiewicz, 
B. Nogalski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.



41Ewolucja podejścia do zarządzania organizacjami

Sutherland J., Canwell D., Klucz do zarządzania strategicznego, Wyd. Naukowe 
PWN, Warszawa 2007.

Sztompka P., Socjologia. analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2012.
Szymański W., Globalizacja, wyzwania, zagrożenia, Difin, Warszawa 2001.
Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsię-

biorstwem, PWE, Warszawa 2007.
van der Heijden K., Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym, Oficyna 

Ekonomiczna, Kraków 2000.
von Ghyczy T., von Oetinger B., Bassford Ch., Clausewitz o strategii, PWE, Warszawa 

2002.
Watson T.J., W poszukiwaniu doskonałego zarządzania, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2001.
Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa. na spotkanie XXI wieku, Poltext, 

Warszawa 1999.
Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu, red. W. Kowalczewski, Difin, 

Warszawa 2008.
Zelek A., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. diagnozy, decyzje, strategie, 

Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2001.

EVOLUTION APPROACH TO MANAGING ORGANIZATIONS

Summary

Managing modern organizations is becoming more complex with certain chal-
lenges that lie ahead. This means we need to look for new patterns of the institutional  
and managerial behaviour in practice.

Keywords: evolution, potential changes, strategic management

Translated by Władysław Janasz





ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

NR 796 2014EKONOmICZNE pROblEmY USłUG NR 110

MOnIKa TOMCZyK*
Uniwersytet Szczeciński

DETERMINANTY WYBORU  
KREATYWNEGO MODELU BIZNESOWEGO

Streszczenie

We współczesnej rzeczywistości gospodarczej innowacja jest coraz częściej 
stymulowana przez czynniki nietechnologiczne, takie jak kreatywność, wzornictwo, 
nowe procesy organizacyjne i modele biznesowe. Twórczość oparta na kulturze 
i kreatywności staje się podstawową cechą gospodarki postprzemysłowej. Aby zatem 
organizacja mogła odnaleźć się w tej rzeczywistości i być konkurencyjną, potrzebuje 
czegoś więcej niż tylko wydajnego procesu produkcyjnego, kontroli kosztów i dobrej 
bazy technologicznej. Organizacja taka potrzebuje silnego, nowoczesnego modelu 
biznesowego oraz silnej marki, zmotywowanych pracowników, produktów i usług, 
które spełniają oczekiwania klientów – lub takie potrzeby tworzą – i które budują 
wartość oraz doświadczenie.

Słowa kluczowe: modele biznesowe, kreatywność, sektor kreatywny

Wprowadzenie

W dobie kryzysu i szybko zmieniających się warunków społeczno-gospo-
darczych samo wdrażanie innowacji produktowych czy procesowych nie jest 
już wystarczające. R. Amit i Ch. Zott twierdzą, że aby firma mogła przetrwać 
i zapewnić sobie rozwój, jedynie innowacje w obszarze całego modelu bizne-
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sowego mogą w tym pomóc1. Inni znawcy tematu również podkreślają zna-
czenie zmian w modelach; przeprowadzone w 2005 roku badania Economist 
Intelligence Unit wykazały, że ponad 50% menedżerów jest przekonanych 
o tym, że innowacje w zakresie modelu biznesowego będą miały o wiele 
większe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu niż tworzenie nowych produktów2.

Badania prowadzone przez Global CEO Study potwierdzają, że dla 
menedżerów wyższego szczebla priorytetem jest stworzenie innowacyjnego 
modelu biznesowego, a trudne warunki gospodarcze mogą spowodować 
coraz częstsze i bardziej radykalne zmiany w modelach biznesowych, a na-
wet „ciągu do tworzenia innowacyjnych modeli biznesowych”3. Analizując 
literaturę przedmiotu, zauważamy duży nacisk autorów na wykorzystanie 
dorobku kulturowego i kreatywności do zwiększania wartości organizacji. 
Kultura i kreatywność są opłacalne, ponieważ inwestycje w kulturę cechuje 
duża stopa zwrotu, co pozwala nie tylko zarabiać – jako przemysł kultury czy 
przemysł kreatywny, ale także pozwala zaoszczędzić – ubiegając problemy 
społeczne, takie jak brak ekonomicznej aktywności4. Kultura ożywia i mo-
bilizuje do działania, a aktywność kulturalna jest wstępem do innych form 
aktywności, wzmacniając wartości grupowe i więzi międzyludzkie. R. Towse 
pisze, że to właśnie kreatywność jest źródłem kultury5, a kreatywność może 
być definiowana na różne sposoby. W Creative Economy Report 2008 znaj-
dziemy szeroką definicję, która obejmuje twórczość artystyczną, naukową, 
ekonomiczną i technologiczną6:

1. Kreatywność artystyczna to talent i wyobraźnia do tworzenia orygi-
nalnych pomysłów i interpretacji świata w postaci dźwięków, słów i obrazów.

1 R. Amit, Ch. Zott, Creating value through business model innovation, „MIT Sloan 
Management Review” 2012, nr 53 (3).

2 M. Johnson, C. Christensen, H. Kagermann, Jak fundamentalnie zmienić model bizne-
sowy?, „Harvard Business Review Polska”, lipiec–sierpień 2009, s. 155–163.

3 R. Casadesus-Masanell, J.E. Ricart, Jak skonstruować zwycięski model biznesowy, 
„Harvard Business Review Polska”, wrzesień 2011, s. 74–85.

4 M. Kowalewski, A. Nowak, R. Thurow, Czy kultura może wzmacniać spójność społeczną?, 
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ZAPOL, Szczecin 2011, s. 75.

5 R. Towse, Ekonomia kultury. Kompendium, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 
2011, s. 128.

6 UnCTad Creative economy report, The challenge of assessing the creative econo-
my. Towards informed policy-making, 2008, http://unctad.org/fr/Docs/ditc20082cer_en.pdf 
(20.03.2014).
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2. Kreatywność naukowa to ciekawość świata i chęć eksperymentowania 
oraz nowatorskie podchodzenie do rozwiązywania problemów.

3. Kreatywność ekonomiczna to taka kreatywność, która prowadzi do 
innowacji technologicznych, biznesowych oraz marketingowych. Proces ten 
jest tożsamy z uzyskiwaniem przewagi konkurencyjnej. 

Według A. Ostrowskiej składowymi kreatywności są: wiedza, zdolności 
intelektualne, preferowany styl myślenia, motywacja, cechy osobowościowe 
i cechy otoczenia7. Kreatywność polega na wykorzystywaniu wiedzy po-
chodzącej z różnych dziedzin w celu tworzenia nowych myśli8. Wyraża się 
w zdolności do tworzenia czegoś nowego, dotychczas niewystępującego. Może 
być definiowana jako zespół cech danej jednostki lub grupy osób, pozwalający 
na permanentne poszukiwanie nowych rozwiązań9.

Kreatywność składa się ze zdolności i umiejętności niezbędnych do 
tworzenia nowych koncepcji idei, które w każdej organizacji są generowane 
lub pozyskiwane przez indywidualnych pracowników bądź ich zespoły. 
Kreatywności towarzyszy proces twórczy, który można podzielić na 4 etapy: 

1. Przygotowanie – obejmuje gromadzenie, analizowanie informacji, jak 
również zastanowienie się nad alternatywnymi rozwiązaniami.

2. Inkubacja – składa się z niezbędnego czasu pozostawionego umysłowi 
do przepracowania problemu na poziomie podświadomości.

3. Iluminacja – moment olśnienia, który może mieć miejsce, gdy umysł 
jest zrelaksowany i nie zajmuje się świadomie problemem. 

4. Weryfikacja – polega na sprawdzeniu możliwości wykonania różnych 
pomysłów, propozycji i rozwiązań10.

7 A. Ostrowska, Zarządzanie kreatywnością, s. 12, www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197 
(21.08.2014).

8 M.A. West, Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 2000, s. 12.

9 W. Janasz, Kreatywność i innowacyjność w organizacji, w: Innowacyjność organizacji 
w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, red. J. Wiśniewska, K. Janasz, Difin, 
Warszawa 2012, s. 39.

10 Ibidem, s. 42.
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Kreatywność stanowi początkowy mechanizm, warunek innowacyjności 
pojedynczych ludzi, zespołów organizacji i całych gospodarek, co sprzyja 
powstaniu przewagi konkurencyjnej w globalnym świecie11.

Co determinuje zachowania i postawy kreatywne? T. Seelig opracowała 
model, w którym obrazuje komponenty wpływające na naszą kreatywność. 
Model nazwała innovation engine – silnik/motor innowacji. Składa się on 
z zewnętrznych i wewnętrznych czynników determinujących naszą kreatyw-
ność. We wnętrzu znajdują się trzy współzależne od siebie składniki, którymi 
są: wiedza, wyobraźnia oraz nastawienie. Wiedzę potraktować możemy jako 
napęd dla wyobraźni. Wyobraźnia jest katalizatorem transformacji wiedzy 
w nowe pomysły. Nastawienie to iskra, która wprawia motor innowacji 
w ruch. Trzy części, które możemy wyróżnić na zewnątrz motoru innowa-
cji, to: zasoby, zachowania oraz otoczenie. Zasoby to cały majątek i dobra 
należące do społeczności, w której się znajdujemy. Otoczenie jest to lokalne 
środowisko, np. dom, szkoła czy miejsce pracy, kultura natomiast to zespół 
wierzeń, wartości i zachowań, w których się wychowaliśmy i w których 
obecnie egzystujemy12.

Wszystkie te czynniki od siebie zależą i na siebie wpływają. Brak lub 
niski poziom któregoś z nich wpływa na ograniczenie potencjału kreatywnego 
jednostki. Wysoki poziom wymienionych czynników sprawia, że jednostka 
charakteryzuje się ogromnym potencjałem kreatywnym. Kreatywność jest 
nieskończonym, odnawialnym źródłem, z którego czerpać możemy w każdym 
czasie.

Źródłem kreatywności w każdej organizacji są jej pracownicy. Można 
jednak zgromadzić kreatywne jednostki i utworzyć z nich bardzo nie-
kreatywny zespół13. Organizacja powinna wypracować zatem określone 
do interakcji warunki, które sprzyjałyby współpracy ze sobą jednostek 
i zespołów w celu realizacji strategii organizacji. Kreatywni i utalentowani 
pracownicy potrzebują miejsc i organizacji, które są otwarte na nowe idee 

11 K.B. Matusiak, Od przedsiębiorczości technologicznej do opartej na wiedzy (kreatyw-
nej) – innowacyjna przedsiębiorczość ery postindustrialnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego nr 653, Strategiczne podstawy przedsiębiorczości opartej na wiedzy EPS nr 
69, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 25.

12 T. Seelig, In Genius, Harper Collins, Stanford 2012, s. 15.
13 W. Janasz, Kreatywność i innowacyjność…, s. 39.
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i wyróżniające się jednostki14. Miasta muszą być zatem miejscami otwartymi 
na imigrantów, ludzi o alternatywnym stylu życia i pracy, muszą zmienić 
poglądy na status społeczny i strukturę społeczną. Szybko zmieniające się 
warunki prowadzenia biznesu, nasilające się procesy globalizacji, konieczność 
przeprowadzenia gwałtownych zmian w organizacjach oraz pojawiająca się 
i wzrastająca w szybkim tempie wartość własności intelektualnej przesądzają 
o rozwoju gospodarek, o przetrwaniu wielu przedsiębiorstw. Prowadzą do 
konieczności reagowania i tworzenia nowych, kreatywnych modeli biznesu. 
Wszystkie działy sektora kreatywnego mają zarówno w swojej ofercie pro-
dukty lub usługi tradycyjne, jak i cyfrowe. Na przykład wydawcy mają obok 
książek drukowanych, e-booki czy audiobooki. W tabeli 1 zestawiono zmiany 
w prowadzeniu biznesu, porównując tradycyjną gospodarkę przemysłową do 
gospodarki wiedzy.

Rysunek. 1. Motor innowacji
Źródło: T. Seelig, In Genius, Harper Collins, Stanford 2012, s. 12.

14 Ibidem, s. 40.
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Tabela 1

Zmiana warunków prowadzenia biznesu

Wyszczególnienie Tradycyjna gospodarka 
przemysłowa

Nowa gospodarka oparta  
na wiedzy

1 2 3

Rozwój ekonomiczny stabilny, przewidywalny

nieprzewidywalny, szybkie 
zmiany otoczenia, chaotyczne 

wzloty i upadki, kierunek 
zmian ekonomicznych 

niejasny

Zmiany na rynkach powolne, w sposób liniowy, 
kontrolowany

szybkie i trudne  
do przewidzenia 

Gospodarka model podażowy model popytowy

Cykl życia produktów 
i technologii długi krótki

Kluczowi gracze w gospodarce wielkie przemysłowe firmy przedsiębiorstwa innowacyjne 
bazujące na wiedzy

Zakres konkurencji lokalny globalna hiperkonkurencja

Konkurencja: reguły gry rozmiar: duży połyka małego szybkość: szybszy połyka 
wolniejszego

Marketing: reguły gry marketing masowy wyróżnianie się
Przedsiębiorstwo

Tempo wzrostu wolne
szybsze, z coraz nowymi 
eksplozjami oczekiwań 

klientów
Przywiązanie wagi do stabilizacji zarządzania zmianami

Podejście do rozwoju biznesu piramida strategii: wizja, 
misja, cele, plany działań

szanse umożliwiają rozwój – 
strategia dynamiczna

Miara sukcesu zysk kapitalizacja rynkowa  
(cena rynkowa firmy)

Organizacja produkcji produkcja masowa produkcja elastyczna, 
krótkoseryjna

Kluczowe czynniki wzrostu kapitał ludzie, wiedza, zdolności

Kluczowe czynniki innowacji badania

badania i innowacje 
systemowe, zarządzanie 

wiedzą, integracja, kreowanie 
nowych biznesów, venture 

strategii, nowe modele biznesu

Kluczowe czynniki 
technologiczne automatyzacja i mechanizacja

technologie informacyjne  
i komunikacyjne, e-biznes, 

komputerowe projektowanie  
i wytwarzanie
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1 2 3

Główne źródła przewagi 
konkurencyjnej

dostęp do surowców, taniej 
siły roboczej i kapitału do 
przetwarzania, redukcja 

kosztów z ekonomią skali

charakterystyczne zdolności: 
doskonalenie instytucjonalne, 
szybkie reagowanie, zasoby 

ludzkie, partnerstwo 
z klientem, strategie 

wyróżnienia, strategie 
konkurencyjne

Rzadkie zasoby kapitał finansowy kapitał ludzki
Proces decyzyjny pionowy podzielony
Proces innowacyjny okresowy, liniowy ciągły, systemowy 

Cel produkcji procesy wewnętrzne
szeroko rozumiany proces 

zarządzania biznesem i całym 
łańcuchem wartości

Strategiczne alianse z innymi 
firmami

rzadkie, nastawienie „idź 
sam”

tworzenie zespołów,  
aby pomóc w uzupełnianiu 

zasobów

Struktura organizacyjna
hierarchiczne, biurokratyczne, 

funkcjonalne, struktura 
piramidy

powiązane wzajemnie 
elastyczne podsystemy 

z rozdzieloną 
odpowiedzialnością  

i decyzyjnością, struktura 
płaska lub sieciowa

Model biznesu tradycyjny – rozkaz i kontrola nowy – nastawiony na ludzi, 
wiedzę i spójność

Siła robocza

Przywództwo pionowe podporządkowanie upodmiotowienie załogi  
i samoprzywództwo

Charakterystyka siły roboczej
głównie mężczyźni, duży 
udział niewykształconych  

lub samouków

bez uprzedzeń do płci, duży 
udział wykształconych

Umiejętności wąska specjalizacja, 
standardowe elastyczne, szeroko profilowe

Wymagania umiejętności zawodowe lub dyplom kształcenie ustawiczne
Relacja: przełożony – 
podwładny konfrontacja kooperacja, wspólna praca

Warunki zatrudnienia stałe umowy wynikające z rynkowych 
szans i czynników ryzyka

Postrzeganie zatrudnionych jako koszt jako inwestycja

Źródło: M. Duczkowska-Piasecka, Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 34–40.
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Z danych w tabeli jasno wynika, że warunki prowadzenia biznesu dia-
metralnie zmieniają się. Wiedza na temat zmieniających się uwarunkowań 
pomaga w tworzeniu nowych, kreatywnych modeli biznesu15. Ciągła obserwa-
cja zmieniającego się otoczenia jest niezwykle ważna, ponieważ w otoczeniu 
pojawiają się zupełnie nowe elementy, które mogą wpływać pozytywnie na 
rozwój organizacji lub stanowić dla niej wyzwanie. Na poniższym diagra-
mie przedstawiono główne siły zewnętrzne, wpływające na zmianę modelu 
biznesu:

Trendy ustawodawcze Trendy społeczne i kulturowe

Trendy technologiczne Trendy społeczno-gospodarcze

Dostawcy i inne elementy łańcucha wartości Segmenty rynku

Potrzeby i oczekiwania

Problemy rynku

Koszty zmiany

Atrakcyjność przychodowa

Interesariusze

Konkurenci (obecni)

Nowi gracze

Uwarunkowania rynku globalnego

Rynki kapitałowe Towary i inne zasoby

Infrastruktura

Produkty i usługi substytucyjne

PRZEWIDYWANIA

MAKROEKONOMIA

ANALIZA RYNKU ANALIZA KONKURENCJI

SIŁY  
BRANŻOWE

KLUCZOWE 
TRENDY

SIŁY 
MAKRO-

EKONOMICZNE

SIŁY 
RYNKOWE

KP KD PW RzK SK

KZ K

KS PS

Rysunek 2. Zewnętrzne determinanty wpływające na zmianę modelu
Źródło: A. Osterwalder, Y. Pigneur, Tworzenie modeli biznesowych, Helion, Gliwice 

2012, s. 205.

Kreatywny, konkurencyjny model biznesowy, który doskonale sprawdza 
się w dzisiejszych realiach, jutro może okazać się nieadekwatny do panujących 
warunków rynkowych. Dlatego ważne jest, aby zdobywać wiedzę na temat 
otocznia, w którym funkcjonuje organizacja, oraz potencjalnych kierunków 

15 A. Osterwalder, Y. Pigneur, Tworzenie modeli biznesowych…, s. 204.
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jego rozwoju. Znajomość założeń dotyczących najważniejszych trendów 
i uwarunkowań makroekonomicznych umożliwia nakreślenie przestrzeni, 
w której można tworzyć model biznesowy16. Dla organizacji sektora kre-
atywnego kluczowymi wydają się obserwacja i kształtowanie trendów pro-
wadzących do budowania doświadczeń klientów. Kluczowe trendy omówiono 
i przedstawiono tabeli 2.

Tabela 2

Kluczowe trendy wpływające na zmianę modelu biznesowego

TRENDY 
TECHNOLOGICZNE

Trendy technologiczne, 
które mogłyby utrudniać 
funkcjonowanie według 

twojego modelu biznesowego 
bądź otwierałby drogę 

do jego rozwoju lub 
doskonalenia.

Jakie są najważniejsze trendy 
technologiczne występujące na 
twoim rynku i poza nim? Które 

technologie stwarzają największe 
szanse lub największe zagrożenie? 
Które spośród nowych technologii 

cieszą się zainteresowaniem klientów 
z segmentów o drugorzędnym 

znaczeniu?

TRENDY 
USTAWODAWCZE

Trendy technologiczne, 
które mogłyby utrudniać 
funkcjonowanie według 

twojego modelu biznesowego 
bądź otwierałby drogę 

do jego rozwoju lub 
doskonalenia.

Jakie cechy ustawodawcze mają 
wpływ na funkcjonowanie twojego 
rynku? Które rozwiązania prawne 

mogą zaważyć na kształcie twojego 
modelu biznesowego? Które przepisy 

i zasady podatkowe wpływają  
na popyt?

TRENDY  
SPOŁECZNE  
I KULTUROWE

Najważniejsze trendy 
społeczne, które mogą 

wpływać na funkcjonowanie 
twojego modelu 
biznesowego.

Jakie trendy można zaobserwować? 
Które zmiany w obszarze kultury lub 

wartości społecznych mają wpływ  
na kształt twojego modelu 

biznesowego? Które trendy mogą 
wpływać na zachowania twoich 

nabywców?

TRENDY  
SPOŁECZNO- 
-GOSPODARCZE

Najważniejsze trendy 
społeczno-gospodarcze 

istotne z punktu 
funkcjonowania twojego 

modelu biznesowego.

Jakie są podstawowe trendy 
demograficzne? Jak wygląda struktura 
dochodów i majątku na twoim rynku? 

Na jakim poziomie kształtuje się 
dochód rozporządzany? Na co wydają 

pieniądze przedstawiciele twojego 
rynku (np. na dom, na zdrowie,  
na rozrywkę itd.)? Jaki odsetek 

populacji żyje w mieście,  
a jaki na wsi?

Źródło: A. Osterwalder, Y. Pigneur, Tworzenie modeli biznesowych, Helion, Gliwice 
2012, s. 210.

16 Ibidem, s. 214.

TRENDY 
SPOŁECZNE
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W myśl zasady, że zmiany są konieczne, by organizacja funkcjonowała 
na określonym poziomie, każda organizacja, która chce osiągać sukces, po-
winna śledzić trendy lub je samodzielnie kreować po to, by potrafić zaspakajać 
potrzeby danego segmentu klientów. A. Osterwalder i Y. Pigneur przedsta-
wiają niewyczerpaną listę różnych elementów, które mogą przyczyniać się do 
generowania wartości przez klienta, np. nowość produktu, wydajność, produk-
ty i usługi szyte na miarę, skuteczność, wzornictwo, design, marka i status, 
cena, niższe koszty, niższe ryzyko, dostępność, wygoda i użyteczność17. 
Uwarunkowaniami do wyboru kreatywnego modelu biznesu są, według  
C. Zooka i J. Allena, nadmierna złożoność starego modelu i słabnące wyróż-
nianie się na rynku. M. Johnson, C. Christensen i H. Kagermann odwołują 
się do swojego modelu biznesowego i jego czterech kluczowych elementów 
i zalecają zmiany wtedy, gdy wszystkie elementy wymagają zmian. Wskazują 
również pięć strategicznych okoliczności sprzyjających zmianie18:

1. Szansa pozyskania zupełnie nowych odbiorców, dla których obecna 
oferta rynkowa jest poza zasięgiem, gdyż obecne rozwiązania są dla nich zbyt 
drogie lub skomplikowane.

2. Szansa wykorzystania nowej technologii poprzez zbudowanie wokół 
niej nowego modelu lub poprzez wprowadzenie jej na nowy rynek.

3. Wprowadzenie do firmy podejścia „zadanie do wykonania” tam, gdzie 
firmy za bardzo koncentrują się na produktach lub segmentach klientów, co 
prowadzi do ciągłego ulepszania produktów i rosnącego utowarowienia.

4. Konieczność odstraszenia innowatorów z dolnych segmentów rynku.
5. Potrzeba reagowania na zmieniające się z upływem czasu zmiany 

postaw konkurowania19.

17 Ibidem, s. 27–29.
18 M. Johnson, C. Christensen, i inn., Jak fundamentalnie zmienić…, s. 162–163.
19 B. Moszoro K. Gadomska-Lila, Innowacyjny model biznesowy – kluczowe elemen-

ty, „Management and Business Administration. Central Europe” 2013, vol. 21, nr 1(120),  
s. 98–107.
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Podsumowanie

Współczesna literatura, zwłaszcza amerykańska, omawiająca zagadnienia 
związane z innowacyjnością i rozwojem przedsiębiorstwa, podkreśla znaczenie 
modeli biznesu, które określają sposób, w jaki firma – wykorzystując swoje 
zasoby i kompetencje, wpływa na swoją pozycję rynkową i rozwój. Model 
biznesu może zatem posłużyć do opisania firmy, dla której samo opracowanie 
innowacyjnego rozwiązania nie gwarantuje sukcesu, jeżeli nie będzie ona miała 
odpowiednio dostosowanej sieci partnerów, kanałów dystrybucji, zasobów, 
kluczowych działań, oferty, relacji z klientami, segmentów klientów, a także 
struktury kosztów i dochodów. Zatem niezmieniernie ważne dla każdej or-
ganizacji jest zdefiniowanie własnego modelu biznesowego oraz ciągłe jego 
udoskonalanie i adaptowanie do panujących warunków. Każda organizacja 
posiada charakterystyczny dla siebie model warunkujący sposób, w jaki tworzy, 
dostarcza i akumuluje wartość oraz generuje dochód. Organizacje coraz częściej 
konkurują już nie tylko produktem czy usługą, ich jakością i ceną, ale także 
modelem biznesowym. Tylko te organizacje, które posiadają efektywny model, 
osiągają większą kapitalizację, są atrakcyjniejsze dla inwestorów i przyciągają 
do siebie większą liczbę interesariuszy. Wartość przedsiębiorstw w dużej mierze 
zależy od modelu biznesowego i umiejętności wprowadzania w nim dynamicz-
nych zmian wewnętrznych, jak i wynikających z potrzeb otoczenia. 
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DETERMINANTS OF THE CHOICE OF CREATIVE BUSINESS MODEL

Summary

In the contemporary economic reality, innovation is increasingly driven by 
non-technological factors, as creativity, design, new organizational processes and 
therefore business models. The work based on culture and creativity becomes a fun-
damental feature of the post industrial economy. In order for the organization to 
find themselves in this reality and be competitive, it needs something more than just 
an efficient manufacturing process, cost control and good technological base. Such 
organization needs a strong brand, motivated employees, products and services that 
meet customer expectations, create value and experience, and are closed in modern, 
efficient business model.

Keywords: business models, creativity, creative industries

Translated by Monika Tomczyk
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Streszczenie

Dotychczas sukces przedsiębiorstwa opierał się głównie na jakości i użytecz-
ności oferowanych produktów czy usług. Obecnie czynniki te nadal wywierają 
ważny wpływ na powodzenie jednostki, jednak postępująca globalizacja zmieniła 
nieco rzeczywistość gospodarczą1. Współczesne przedsiębiorstwa, działając w stale 
zmieniającym się otoczeniu, zmuszone są do dostosowywania się do tych zmian 
i podążania za wszelkimi nowinkami. Współcześnie, aby dorównać konkurencji na 
rynku, należy „być innowacyjnym”. Referat ten na przykładzie firmy edukacyjnej 
Galileusz ma na celu wyjaśnić, co oznacza pojęcie innowacyjnego przedsiębiorstwa 
i jakie czynniki tę innowacyjność kształtują. 

Słowa kluczowe: innowacyjność, innowacje, społeczna odpowiedzialność biznesu, 
franczyza

Wprowadzenie

Podstawowym celem każdego przedsiębiorstwa jest generowanie zy-
sków. Cel ten może być osiągnięty dzięki zdobyciu i utrzymaniu odpowiedniej 

* mgr Maja Żychlewicz, Katedra Doskonałości Biznesowej, Wydział Nauk Ekonomicznych 
i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, majazychlewicz@onet.pl

1 M. Bieńkiewicz, Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako narzędzie budowy 
przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, „Working Paper” 2008, vol. 2, nr 2008, s. 10.
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pozycji firmy na rynku. W warunkach gospodarki rynkowej osiągnięcie 
tego zamierzenia związane jest ze stałym podnoszeniem konkurencyjności 
jednostki, co jest możliwe dzięki ciągłym zastępowaniu dotychczasowych 
rozwiązań nowymi, dotąd niewykorzystywanymi metodami, a dotychcza-
sowych narzędzi – sprzętem nowej generacji. Unowocześnienia te nazwane 
są w literaturze przedmiotu innowacjami. W związku z tym, że innowacje 
znajdują się w grupie czynników mających największy wpływ na rozwój 
przedsiębiorstwa, warto dokładniej przyjrzeć się tej sferze jego działalności2.

Najczęściej innowacje kojarzone są głównie z przedsiębiorstwami sektora 
prywatnego, co spowodowane jest ograniczeniami, jakim podlegają instytucje 
sektora publicznego, oraz brakiem kompetencji osób na stanowiskach kie-
rowniczych w tych instytucjach. Należy jednak podkreślić, że w warunkach 
dynamicznie zmieniającego się otoczenia działalność innowacyjna również 
w przypadku sektora publicznego stała się pewną normą3. Innowacyjność 
sektora publicznego od prywatnego różni się jednak jednym elementem. 
Istota innowacyjności przedsiębiorstw polega na dążeniu do konkurencyj-
ności, natomiast w organizacjach publicznych jest ona podążaniem za ideą 
i trendami. W artykule wskazano istotę innowacyjności firmy na przykładzie 
przedsiębiorstwa prywatnego Galileusz. 

1. Formy innowacyjności przedsiębiorstw

1.1.  Franchising 

Franczyza to specyficzna metoda prowadzenia działalności gospodarczej, 
która odnosi spektakularne sukcesy. Powodem rozwoju franczyzy jest poszu-
kiwanie przez osoby planujące założenie własnej działalności gospodarczej 
bezpiecznych i efektywnych metod prowadzenia biznesu. Należy podkreślić, że 
w sytuacji wzmagających się procesów koncentracji przedsiębiorstw, postępują-
cych procesów globalizacji, jak i rosnącej konkurencji prowadzenie działalności 

2 M. Cholew-Wiktor, działalność innowacyjna organizacji publicznych na przykładzie 
szpitala, w: Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii, red. E. Mieszajikina, WSPA, Lublin 
2012, s. 13.

3 Ibidem, s. 14.
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na własny rachunek jest trudne. Franchising jest formą atrakcyjną dla obu stron 
umowy. Dla franczyzodawcy jest ona rodzajem ekspansji i szansą rozwoju 
działalności gospodarczej, a dla franczyzobiorcy stanowi „receptę na sukces”4. 

Franczyza wykorzystywana jest w wielu krajach i różnych dziedzinach 
gospodarki. Skutkiem takiego stanu jest różnorodność definicji określających 
ten termin. Dla potwierdzenia tej tezy przytoczona zostanie definicja pojęcia 
franczyza obowiązująca w Francuskiej Federacji Franczyzy, prawie kalifor-
nijskim, angielskiej literaturze oraz najczęściej cytowana definicja franczyzy 
w Polsce.

Według Francuskiej Federacji Franczyzy franchising to metoda współ-
pracy między przedsiębiorstwem organizatora z jednej strony a jednym lub 
wieloma biorcami licencji franczyzy z drugiej strony. Od franczyzodawcy 
wymaga się, aby 5:

 – był właścicielem firmy, znaku, symbolu, marki wytwórczej, handlo-
wej lub usługowej, jak również know-how, które zostają oddane do 
dyspozycji przedsiębiorstwa franczyzowego biorcy,

 – w szczególny sposób oferował biorcy asortyment towarów lub usług, 
wykorzystywany wyłącznie z zastosowaniem jednolitych metod han-
dlowych, które zostały wcześniej przez organizatora wypróbowane 
i są na bieżąco uzupełniane, doskonalone i kontrolowane6.

Prawo kalifornijskie wskazuje, że umowa franczyzowa oparta jest na 
następujących składnikach:

 – uprawnieniu franczyzobiorcy do włączenia się do sieci franczyzowej 
na podstawie planu marketingowego lub systemu opisanego w znacz-
nej części przez dawcę,

 – jednoznacznemu określeniu, że prowadzenie firmy na podstawie ta-
kiego systemu odbywać się będzie pod nazwą handlową, znakiem 
towarowym czy innym handlowym symbolem franczyzodawcy,

 – zobowiązaniu franczyzobiorcy do pośredniego lub bezpośredniego 
wnoszenia opłaty franczyzowej.

4 B. Pokorska, Przedsiębiorca w systemie franczyzowym, Instytut Technologii 
i Eksploatacji, Warszawa 2004, s. 6.

5 A. Tokaj-Krzewska, Franchising. Strategia rozwoju małych firm w Polsce, Difin, 
Warszawa 1999, s. 12.

6 Y. Marot, La Franchise, Guanino èditeur, Paris 2000, s. 5.
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Według angielskiego znawcy franczyzy – M. Mendelsohna, franczyza 
oparta jest na tzw. franczyzowej formule przedsiębiorstwa, na którą składa się:

 – kompletna koncepcja przedsiębiorstwa,
 – proces wprowadzenia i szkolenia we wszystkich dziedzinach zgodnie 

z przyjętą koncepcją,
 – stała pomoc i doradztwo7.

W Polsce najpopularniejszą definicję pojęcia przedstawia Kodeks Etyczny 
Franczyzy przyjęty przez Europejską Federację Franczyzy. Kodeks określa 
ten termin jako system sprzedaży towarów, usług lub technologii oparty na 
ścisłej i ciągłej współpracy między prawnie i finansowo odrębnymi i nieza-
leżnymi przedsiębiorcami – franczyzodawcą i jego franczyzobiorcami lub 
franczyzobiorcą. Istota tego systemu polega na nadaniu przez franczyzodawcę 
swoim franczyzobiorcom prawa oraz nałożeniu na nich obowiązku prowadze-
nia działalności zgodnie z koncepcją franczyzodawcy, w ramach i na okres 
sporządzonej na piśmie umowy franczyzowej oraz w zamian za bezpośrednie 
lub pośrednie świadczenia finansowe. W zamian franczyzodawca upoważnia 
franczyzobiorcę do korzystania z nazwy handlowej franczyzodawcy, znaku 
towarowego lub usługowego, know-how, metod prowadzenia działalności 
gospodarczej, wiedzy technicznej, systemu postępowania i innych praw 
własności przemysłowej lub intelektualnej, a także do korzystania ze stałej 
pomocy handlowej i technicznej franczyzodawcy.

Franczyza w Polsce rozwija się od ponad dwudziestu lat, a jej pionierem 
była francuska sieć Yves Rocher. W 1989 roku stanowi ona pierwszą sieć fran-
chisingową w Polsce. Aktualnie do wyboru jest ponad 700 systemów, z czego 
aż 75% ma polskie pochodzenie8. Przykładem polskiej sieci franczyzowej jest 
m.in. Alior Bank, Telepizza czy system, który szerzej omówiono w dalszej 
części pracy – Galileusz. 

Reasumując, franczyza jest formą umożliwiającą ekspansję firmy na 
rynek. Pozwala na promocję marki w skali globalnej. Ponadto wprowadzona 
w przedsiębiorstwie, które dotychczasowo działało jedynie na rynku lokal-
nym, staje się przejawem innowacyjności firmy i szansą rozwoju jednostki 
w warunkach globalizacji. 

7 B. Pokorska, Przedsiębiorca w systemie…, s. 10.
8 www.franchising.pl (17.08.2013). 
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1.2.  Istota społecznej odpowiedzialności biznesu

W literaturze przedmiotu definicja społecznej odpowiedzialności biz-
nesu nie jest ujmowana jednoznacznie. Widoczne są różnice w rozumieniu 
tego pojęcia. Zauważono różnorodność nie tylko definicji społecznej odpowie-
dzialności, ale także jej modeli i innych aspektów teoretycznych. W związku 
z tymi rozbieżnościami próba zdefiniowania CSR jest trudna i podejmowana 
w odniesieniu do różnych kategorii.

Zauważono trojaki stosunek autorów do koncepcji społecznej odpowie-
dzialności biznesu9:

 – CSR jako element dodatkowy, 
 – CSR jako element public relations,
 – CSR jako filantropia. 

Pierwsze podejście nie uwzględnia konieczności stosowania praktyk 
społecznie odpowiedzialnych. Zwolennicy tej koncepcji uznają, że podstawo-
wym celem przedsiębiorstwa jest poprawa ekonomicznych wyników firmy. 
Zdaniem autorów tego podejścia CSR jest działaniem, które często prowa-
dzi do poważnych strat finansowych. Promotorem takiej definicji CSR jest  
M. Friedman.

Kolejne podejście przedstawia społeczną odpowiedzialność jako element 
public relations. Zakłada ono działania społecznie odpowiedzialne, jedno-
cześnie oczekując zwrotu kosztów poniesionych w ich ramach i w rezultacie 
zysków. Przedstawiciele tej koncepcji widzą w CSR wiele korzyści, głównie 
finansowych i wizerunkowych10.

Trzeci rodzaj rozumienia CSR dotyczy społecznej odpowiedzialności 
w szerszym ujęciu. Przedstawiciele tej koncepcji głoszą bezinteresowność 
działań podejmowanych w zakresie społecznej odpowiedzialności. Traktują 
oni działania społecznie odpowiedzialne jako potrzebę serca i społeczny 
obowiązek11.

9 H. Zboroń, dyskurs o społecznej odpowiedzialności ekonomistów (z kryzysem w tle), 
w: Społeczna odpowiedzialność organizacji. Polityczna poprawność czy obywatelska posta-
wa?, red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 
Wrocław 2011, s. 32. 

10 M. Stefańska, CSR a wartość przedsiębiorstwa, w: Społeczna odpowiedzialność orga-
nizacji…, s. 304. 

11 Ibidem. 
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Wydaje się, że CSR należy rozumieć przez połączenie wszystkich trzech 
zaprezentowanych podejść. Każda z wymienionych płaszczyzn postrzegania 
CSR charakteryzuje się elementem, który można uznać za słuszny. W osta-
tecznym rozrachunku należy sądzić, że CSR to strategia zarządzania, która 
odbywa się dzięki prowadzeniu dobrowolnego dialogu społecznego. Proces 
ten pomaga zachować konkurencyjność na poziomie globalnym i wspomaga 
zapewnienie warunków do zrównoważonego rozwoju. Reasumując, przedsię-
biorstwa działające w zakresie CSR powinny dokładać starań, aby generować 
zysk, działać zgodnie z etyką i przepisami prawa oraz być dobrym członkiem 
społeczności12. Tak pojmowane CSR jest formą budowania innowacyjności 
przedsiębiorstwa.

1.3.  Innowacje 

Słowo innowacja pochodzi od łacińskiego słowa innovatio, oznaczają-
cego odnowienie. Innowacja nierozłącznie wiąże się ze zmianą, nowością, 
ulepszeniem, reformą, działalnością nowatorską. Za innowacje uważa się nowe 
fakty, procesy, zjawiska zainicjowane w różnych dziedzinach życia. Należy 
jednak podkreślić, że nie każda rzecz nowa jest innowacją, innowacja bowiem 
charakteryzuje się dwoma wymiarami: kreowaniem nowości oraz płaszczyzną 
kreowania wartości. Jak twierdzą W. Załęski i M. Gajewski „sama nowość jest 
warunkiem niezbędnym, ale niewystarczającym do uznania danego zjawiska 
za innowację. Z nowości musi wynikać konkretna wartość dla odbiorcy”13.

Zgodnie z definicją OECD z 2005 roku innowacja to wdrożenie nowego 
lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie 
ulepszonego procesu, nowej metody marketingu lub nowej metody organizacji 
w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy lub relacji ze 
środowiskiem zewnętrznym14. Należy podkreślić, że innowacje są motorem 
rozwoju przedsiębiorczości. 

12 Ibidem. 
13 W. Załęski, M. Gajewski, Zagadnienie innowacyjności we wniosku aplikacyjnym, 

Informator konsultanta PK, Warszawa 2002, s. 3. 
14 A. Ćwik, CSR i innowacje. Społecznie odpowiedzialna uczelnia, Wyższa Szkoła 

Pedagogiczna w Warszawie, Warszawa 2010, s. 3. 
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Tezę tę potwierdza J. Schumpeter, który wskazał, że innowacje stanowią 
główny czynnik rozwoju gospodarczego. Według autora innowacja to „two-
rzenie zmian fundamentalnych lub radykalnych – zmian niepowtarzalnych 
(jednorazowych, nieciągłych). Transformacja nowej idei lub wynalazku 
technologicznego w rynkowy produkt lub proces”15. 

Innowacje są podstawą rozwoju każdej jednostki i warunkiem utrzyma-
nia pozycji na rynku. Rzadko zdarza się, że firma nieinwestująca w innowacje 
działa z powodzeniem długoterminowo. Jak twierdzi A. Ćwik, „obecnie 
trudno znaleźć dokument z obszaru polityki gospodarczej państw i międzyna-
rodowych organizacji ekonomicznych, niezawierający postulatu wzmacniania 
konkurencyjności opartej o innowacje”16.

Działalność innowacyjna organizacji powinna przebiegać wieloetapowo. 
Może się to odbywać w warunkach naturalnych lub być wynikiem długiego 
procesu przygotowania17, co zaprezentowano na rysunku 1.

 

Rysunek 1. Proces tworzenia innowacji 
Źródło: S. M. Shortell, Podstawy zarządzania opieką zdrowotną, Vesalius, Kraków 

2001, s. 356.

Pierwszym etapem cyklu procesu innowacji jest odkrycie zapotrzebo-
wania na zmianę, które polega na dostrzeżeniu przez organizację potrzeby 
zmiany. Zmiana ta charakteryzowana jest jako luka pomiędzy stanem 
rzeczywistym a pożądanym. Warto zaznaczyć ważną cechę innowacji, otóż 
innowacje jako proces ciągłego doskonalenia mogą powodować zmianę wy-

15 W. Załęski, M. Gajewski, Zagadnienie innowacyjności we wniosku…, s. 3.
16 A. Ćwik, CSR i innowacje…, s. 3.
17 M. Cholew-Wiktor, działalność innowacyjna organizacji…, s. 17.
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obrażenia stanu pożądanego. Oznacza to, że wprowadzając jedno ulepszenie, 
zarządzający zdają sobie sprawę z nowych możliwości, które dotychczas były 
niezauważalne. Kolejnym krokiem jest opracowanie projektu wprowadzenia 
innowacji. Polega on na przygotowaniu propozycji usprawnień, oceny ich 
przydatności dla osiągnięcia wyznaczonego celu oraz na wyborze rozwiąza-
nia najlepszego. Ponadto niezbędne jest przygotowanie planu wprowadzania 
innowacji, z uwzględnieniem zadań wszystkich jej uczestników. Następnie 
występuje wprowadzenie projektu w praktykę i dyfuzja, czyli zaadaptowanie 
usprawnień w pozostałych podsystemach18.

2. Istota firmy edukacyjnej Galileusz

Firma Galileusz jest prywatną jednostką świadczącą kompleksowe 
usługi w zakresie edukacji opartej na praktyce. Prowadzi ona zajęcia z nauk 
matematyczno-przyrodniczych i językowych na poziomie szkoły podstawo-
wej, średniej i wyższej. 

Jednostkę cechuje partnerskie podejście do ucznia, który traktowany jest 
jak klient i ma dostęp do darmowych materiałów edukacyjnych udostępnianych 
przez nauczycieli prowadzących lub w wersji elektronicznej zamieszczonych 
na stronie www.galileusz.com.pl. Jednostka dysponuje zapleczem umożli-
wiającym dostęp do napojów, łazienką oraz poczekalnią dla uczniów i ich 
rodziców. Zajęcia prowadzone są w sposób niekonwencjonalny i zrywający 
z obecnymi metodami nauczania w szkołach publicznych. Wiedza nie jest 
przekazywana w sposób masowy i ilościowy. W trakcie zajęć jest czas na hu-
mor, ale głównym celem lekcji jest przekazanie potrzebnej wiedzy uczniowi. 
Kadra pracująca w firmie Galileusz to osoby zrównoważone, lubiące młodzież 
i posiadające ogromną wiedzę w swojej dziedzinie. 

W sferze innowacji firma Galileusz jest jednostką z ambicjami do ekspan-
sji rynkowej stale doskonalącą swój wachlarz usług i narzędzi technicznych, 
co sprawia, że przedsiębiorstwo można uznać za innowacyjne. 

18 Ibidem.
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2.1.  Ekspansja rynkowa firmy Galileusz za pomocą franczyzy jako 
przejaw innowacyjności jednostki

W roku 2012 firma Galileusz była jednostką działającą jedynie na rynku 
lokalnym. Rok później zarządzający firmą postanowili wprowadzić franczyzę 
i poszerzyć swoją działalność. Zgodnie z zasadami, jakie należy uwzględnić 
przy dokonywaniu decyzji o wprowadzeniu sieci franczyzowej, zarządzający 
firmą Galileusz przeprowadzili badanie wstępne, które pozwoliło:

 – ocenić miejsce ich przedsiębiorstwa na rynku,
 – zidentyfikować jego otoczenie rynkowe,
 – upewnić się, czy produkty lub usługi, które będzie oferowało, są wy-

starczająco konkurencyjne i nowatorskie,
 – ocenić własne zasoby, które będą stanowić bazę do przekształcenia 

w firmę-dawcę,
 – dokonać analizy mocnych i słabych stron jednostki,
 – zastanowić się, co może być dla przedsiębiorstwa szansą, a co zagro-

żeniem przy przekształceniu w firmę-dawcę,
 – ocenić czynniki, które stanowią o sukcesie firmy, a co za tym idzie 

powodzeniu franczyzodawcy.
Sukces firmy Galileusz to przede wszystkim wysokie wyniki osiągane 

przez uczniów na egzaminach. Z punktu widzenia biznesowego firma osiąga 
bardzo dobre wyniki finansowe, jest odporna na zmiany koniunktury na 
rynku oraz wyeliminowała praktycznie konkurencję na rynku lokalnym. Te 
wyznaczniki sukcesu osiągniętego przez firmę Galileusz przyczyniły się do 
pozytywnej decyzji zarządzających firmą o rozszerzeniu działalności jednost-
ki i podjęciu próby wdrożenia sieci franczyzowej.

System franczyzowy firmy prezentuje się następująco: Galileusz prze-
kazuje franczyzobiorcom własny pakiet franczyzowy w zamian za określone 
w umowie franczyzowej świadczenia finansowe (opłaty franczyzowe). Pakiet 
składa się z prawa do używania praw własności przemysłowej i intelektualnej 
chronionych przez prawo oraz podręcznika operacyjnego. Pozwala to franczyzo-
biorcy czuć się pewnie, bezpiecznie i pomaga uniknąć błędów najczęściej popeł-
nianych przy zakładaniu nowej działalności. Za sprawą realizacji przekazanego  
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profilu dydaktycznego i specyfiki prowadzenia działalności umacnia się 
marka, a obie strony stają się częścią prężnie działającego systemu19.

Oferta franczyzowa jest skierowana do następujących grup docelowych:
 – dzieci nieodnajdujących się w tradycyjnym systemie edukacyjnym 

w Polsce i ich rodziców,
 – osób zainteresowanych branżą edukacyjną,
 – absolwentów uczelni wyższych, którzy nie znaleźli zatrudnienia, np. 

w szkołach publicznych, chcących prowadzić własną działalność go-
spodarczą,

 – osób udzielających korepetycji, które chcą zalegalizować i rozszerzyć 
swoją działalność,

 – osób niebojących się wyzwań i lubiących działać w sposób niekon-
wencjonalny.

Marka firmy, na którą przedsiębiorstwo nieustannie pracuje przez do-
skonalenie i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, jest bardzo ważnym 
czynnikiem, decydującym o wyborze przez franczyzobiorcę określonego 
przedsiębiorstwa, które udzieli mu licencji franczyzowej. Dla franczyzy 
bardzo istotne jest również oznaczenie przedsiębiorstwa, które umieszcza się 
na szyldach, wizytówkach, projektach, prospektach, wszelkiego rodzaju ko-
respondencji, gadżetach reklamowych. Oznaczenie to, nazywane logo, składa 
się przeważnie ze znaku graficznego i nazwy. Pozwala na identyfikację firmy, 
ma ogromne znaczenie w działaniach marketingowych. Bardzo ważnym 
elementem franczyzy jest nazwa handlowa, która może wystąpić w postaci 
znaku logo danego przedsiębiorstwa i ma na celu wyodrębnienie firmy spośród 
innych przedsiębiorstw20. Logo firmy to napis Galileusz zachowany w szarych 
barwach i stworzony za pomocą specyficznej czcionki.

Jak twierdzi B. Pokorska, bardzo istotne w umowie franczyzowej dla 
franczyzobiorcy jest dokładne określenie i ograniczenie terytorium jego 
działania oraz zastrzeżenie prawa do kontroli franczyzobiorcy przez dawcę. 
Biorca powinien otrzymać zapewnienie, że w najbliższej okolicy nie będzie 
funkcjonowała podobna placówka należąca do systemu, czyli nie będzie miał 

19 Firma Galileusz, Podręcznik operacyjny firmy Galileusz, www.galileusz.com.pl/pli-
ki_franczyza/prospektinformacyjny.pdf (18.08.2013).

20 B. Pokorska, Przedsiębiorca w systemie…, s. 19.
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konkurenta21. Takie zapewnienie jest również widoczne i wyraźnie wskazane 
w umowie franczyzowej sieci Galileusz. W umowie tej jest również zawarte 
prawo dawcy do kontroli biorcy. Dawca jest uprawniony do kontroli przede 
wszystkim jakości usług świadczonych przez biorcę, również do sprawdzania 
dokumentacji finansowej i zgodności zasad funkcjonowania jednostki pochod-
nej z umową franczyzową. Umowa franczyzowa firmy Galileusz obowiązuje 
na okres trzech lat. Kolejnym czynnikiem, obowiązkowo zawartym w umowie 
franczyzowej, jest wysokość opłat, które powinny odzwierciedlać koszty 
stworzenia i rozbudowy sieci oraz stanowić późniejsze dochody. Względy 
finansowe są bardzo ważnym elementem decyzji o wyborze franczyzy w celu 
rozszerzenia własnej działalności gospodarczej. Wynagrodzenie franczyzo-
dawcy składa się zwykle z trzech podstawowych części i w przypadku firmy 
Galileusz kształtuje się w następujący sposób:

1. Opłata wstępna: franczyzobiorca ma obowiązek uiszczenia na 
wskazane w umowie franczyzowej konto bankowe opłaty podstawowej 
w wysokości od trzech do siedmiu tysięcy złotych netto. Wysokość tej opłaty 
jest uzależniona od liczby mieszkańców miasta, w którym zostanie założona 
działalność gospodarcza. Jest to opłata jednorazowa za przystąpienie do 
systemu franczyzowego i udostępnienie wszystkich poufnych informacji.

2. Roczna opłata marketingowa: franczyzobiorca ma obowiązek uiścić 
tę opłatę do końca lipca danego roku rozliczeniowego. Wysokość opłaty 
kształtuje się na poziomie 300 zł netto. 

3. Miesięczna opłata podstawowa: franczyzobiorca ma obowiązek 
uiszczenia na wskazane w umowie franczyzowej konto bankowe każdego 
pierwszego dnia miesiąca opłaty podstawowej w wysokości od trzystu do 
sześciuset złotych. Kwota ta jest uzależniona od ilości osób zamieszkujących 
miasto, w którym działa jednostka22.

Po podpisaniu umowy i uiszczeniu wszelkich opłat związanych z wkro-
czeniem do sieci Galileusz dawca jest zobowiązany wręczyć biorcy pakiet fran-
czyzy. Jest on zbiorem elementów (świadczeń) oferowanych franczyzobiorcy 
przez franczyzodawcę, odzwierciedlającym całe zgromadzone przez niego  
 

21 Ibidem, s. 21.
22 Firma Galileusz, Podręcznik operacyjny firmy…
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doświadczenie w prowadzeniu przedsiębiorstwa23. Do typowych składników 
pakietu franczyzy należą:

1. Pomoc w wyborze miejsca mającego stanowić siedzibę przedsiębior-
stwa franczyzobiorcy. W przypadku sieci Galileusz sprawdza się lokalizacja 
w centrum miasta, gdzie nietrudno jest dotrzeć zarówno samodzielnie nasto-
latkowi, jak i rodzicom.

2. Wielkość obiektu, plany jego urządzenia, niezbędne elementy wy-
posażenia. Siedziba jednostki Galileusz to lokum, które musi składać się 
z przynajmniej dwóch sal wykładowych, kącika gastronomicznego wraz 
z poczekalnią, toalety z umywalką oraz miejsca do przeprowadzania pro-
stych doświadczeń. W każdej sali wykładowej musi znaleźć się tablica do 
pisaków sucho ścieralnych wraz z materiałami piśmienniczymi, ławki wraz 
z krzesłami, komputer z dostępem do internetu oraz drukarką i niezbędne 
artykuły piśmiennicze. W dużej sali wykładowej może znaleźć się kącik 
laboratoryjny. Miejsce to powinno umożliwić przeprowadzenie w bezpieczny 
sposób doświadczeń chemicznych i fizycznych. Ponadto w lokalu powinno 
znaleźć się pomieszczenie lub zamykana szafka, w której znajdują się np. 
próbówki, menzurki, siłomierze i odczynniki. Poczekalnia powinna zawierać 
krzesła lub ławki oraz półkę z gazetami. Kącik gastronomiczny powinien za-
wierać: ekspres do kawy lub czajnik bezprzewodowy oraz niezbędne produkty 
spożywcze do sporządzenia napojów, np. kawy czy herbaty. Obowiązkowy 
jest również dystrybutor wody dostępny dla wszystkich pracowników, jak 
i uczniów. W toalecie powinny znaleźć się ręczniki jednorazowe, dozownik 
do mydła oraz odświeżacz powietrza. Wygląd zewnętrzny i wewnętrzny 
lokalu franczyzobiorcy nie musi być zgodny z lokalem firmy Galileusz we 
Włocławku. Na zewnątrz lokalu konieczne jest jednak umiejscowienie w wi-
docznym miejscu tablicy informacyjnej o firmie Galileusz, którą udostępni 
franczyzobiorcy franczyzodawca.

3. Plany organizowania reklamy bieżącej oraz specjalnych kampanii 
reklamowych przez portale internetowe. Firma Galileusz w ramach opłaty 
marketingowej zapewnia reklamę w lokalnych oraz ogólnopolskich portalach 
ogłoszeniowych. Franczyzodawca zapewnia także franczyzobiorcy reklamę 
poprzez Facebook czy Google Adwords. Głównym elementem reklamy ofero-

23 B. Pokorska, Przedsiębiorca w systemie…, s. 51.
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wanej franczyzobiorcy w ramach opłaty marketingowej jest strona internetowa 
sieci Galileusz. Franczyzodawca za pomocą systemu CMS i otrzymanego od 
franczyzodawcy loginu i hasła może samodzielnie wprowadzać zmiany na 
swojej podstronie. Dane wprowadzane przez franczyzobiorcę pojawiają się na 
podstronie franczyzobiorcy, do której klient ma dostęp przez stronę główną 
www.galileusz.com.pl. 

4. Pomoc przy uzyskiwaniu zezwoleń o charakterze publiczno-praw-
nym, np. specjalnych zezwoleń, koncesji.

5. Ustalenie kryteriów wymagań w sprawach dotyczących zatrudnienia 
personelu. Osoby chcące pracować w jednostce Galileusz muszą wykazywać 
się ogromnym potencjałem intelektualnym i unikatowym podejściem do ucznia 
i systemu nauczania. Dlatego też franczyzobiorca otrzyma od franczyzodawcy 
niezbędną pomoc i wskazówki w zakresie doboru kadry nauczycielskiej.

6. Zobowiązanie się do dostarczania odpowiednich towarów. Firma 
Galileusz w ramach współpracy udostępnia autorskie materiały edukacyjne 
oraz informacje o prowadzonych działaniach marketingowych i zmianach 
zachodzących w programie nauczania w szkołach. 

7. Opis stosowanego systemu pracy. Firma Galileusz posiada elastyczny 
czas pracy uzależniony od grafiku zajęć. Grafik jest ustalany indywidual-
nie i na bieżąco aktualizowany, ponieważ część uczniów to klienci stali, 
chodzący na zajęcia cały rok szkolny, a część uczniów to klienci okresowi, 
korzystający z zajęć dorywczo. Najczęściej zajęcia odbywają się w godzinach 
popołudniowych ze względu na wcześniejsze lekcje prowadzone w szkołach 
lub w godzinach rannych przed rozpoczęciem lekcji. Jednostka z powodze-
niem funkcjonuje także w okresie ferii zimowych, kiedy odbywają się kursy 
przygotowujące do egzaminu maturalnego, gimnazjalnego i sprawdzianu 
szóstoklasisty oraz korepetycje24.

8. Podręcznik operacyjny, który zawiera szczegółowy opis metod pro-
wadzenia przedsięwzięcia opartego na umowie franczyzy. Zawarte są w nim 
wszystkie procedury niezbędne do prowadzenia firmy przez franczyzobiorcę. 
Procedury te opatrzone są komentarzem przekazującym istotę i specyfikę 
kierowania określoną placówką firmy Galileusz. Podręcznik zawiera opis 
systemu operacyjnego, instrukcje i szczegółowe metody eksploatacji czy 

24 Firma Galileusz, Podręcznik operacyjny firmy…
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wdrażania procedur, opis standardów nauczania i prowadzenia działal-
ności. Rola podręcznika jest bardzo duża, gdyż musi on zawierać opisane 
w wyczerpujący sposób know-how dawcy systemu tak, aby było możliwe 
zweryfikowanie, czy franczyzobiorca spełnia kryteria poufności i istotności. 
Podręcznik operacyjny stanowi istotną część metod prawnych, za pomocą 
których franczyzodawca chroni swoje pomysły, know-how i tajemnice handlo-
we. Podręcznik operacyjny sieci Galileusz perfekcyjnie opisuje wszystkie te 
elementy, które franczyzobiorca otrzymuje w zamian za opłaty franczyzowe. 
Po lekturze podręcznika stwierdzono, że sieć Galileusz ma ogromne szanse 
na wypłynięcie na „szerokie wody biznesu”. Być może już niedługo sieć ta 
stanie się jeszcze prężniej działającą jednostką. Firma posiada ogromne moż-
liwości rozwojowe i wielki potencjał, który jest prawidłowo wykorzystywany. 
Dowodem na to jest fakt, iż w ciągu 6 miesięcy jednostka podpisała dziesięć 
umów franczyzowych.

2.2.  CSR jako przejaw innowacyjności firmy Galileusz

Galileusz jest jednostką działającą w sposób odpowiedzialny społecznie 
na wielu płaszczyznach swojej działalności gospodarczej. Jako przejaw CSR 
w firmie można zaprezentować wymiar wewnętrznej działalności firmy, jaką 
jest sfera dotycząca współpracy z personelem. Właściciel przedsiębiorstwa 
w kontaktach ze swymi pracownikami przestrzega podstawowych zasad etyki 
i zważa na problemy zarówno zawodowe, jak i osobiste podwładnych, przez 
co buduje przyjazną atmosferę w firmie. Galileusz ponadto wspiera rozwój 
zawodowy swoich pracowników przez stwarzanie możliwości podjęcia przez 
pracowników studiów w wymiarze dziennym lub zaocznym bez konieczności 
rezygnacji z części bądź całości prowadzonych zajęć. W jednostce w okresie 
powakacyjnym odbywają się coroczne szkolenia pracowników w zakresie 
zmian, jakie zostały zaplanowane w firmie na najbliższy rok. Z racji tego, 
że firma jest jednostką edukacyjną, tego typu spotkania są niezbędne w celu 
dyfuzji zaplanowanych zmian w każdym sektorze firmy. 

Galileusz jest jednostką odpowiedzialną społecznie także w sferze 
współpracy z franczyzobiorcami. Warunki umowy są skrupulatnie prze-
strzegane i nie są podejmowane żadne negatywne działania, które wpłyną na 
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niekorzyść którejś ze stron. Umowa franczyzowa jest przyjazna i czytelna dla 
potencjalnego franczyzobiorcy oraz nie posiada żadnych ukrytych zapisów. 
Franczyzobiorcy jednostki Galileusz mogą liczyć na wsparcie i stałą pomoc 
w całym okresie swojej działalności gospodarczej. 

Działania w zakresie CSR widoczne są także w sferze kontaktów z ze-
wnętrznymi interesariuszami jednostki. Firma Galileusz na rynku lokalnym 
znana jest jako jednostka silnie angażująca się w rozwój intelektualny osób 
wybitnie zdolnych. W tym zakresie jednostka organizuje darmowe lekcje 
przygotowujące do olimpiad naukowych osoby o szczególnym poziomie roz-
woju umysłowego, ale nieposiadające funduszy na cele edukacyjne. Darmowe 
korepetycje cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród klientów tego typu 
usług, a uczestnictwo w nich jest pewnego rodzaju zaszczytem. 

Firma Galileusz jest także przedsiębiorstwem podejmującym działania 
proekologiczne. W ramach wydawnictwa Galileusz dwa lata temu została 
wydana ogólnopolska książka z matematyki. Przy pracy nad nią twórcy tej 
pozycji zadbali o odpowiednią czcionkę i grubość opracowania. Działania te 
zostały podjęte w celu oszczędności papieru. W tym celu książka jest wydana 
również w wersji elektronicznej.

Firma Galileusz jest jednostką, która przez wdrażanie przejawów 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa kreuje swoją innowacyjność 
i buduje pozytywny wizerunek jednostki na rynku ogólnopolskim. Dzięki tym 
działaniom marka Galileusz staje się rozpoznawalna. Innowacyjność firmy 
Galileusz w zakresie CSR to przede wszystkim podążanie za rynkowymi 
trendami w zakresie społecznej odpowiedzialności oraz wprowadzanie ich 
w życie, a także pozytywne kontakty z interesariuszami firmy. 

2.3.  Innowacje podejmowane w firmie Galileusz

Działalność innowacyjna firmy Galileusz dotyczy wielu obszarów jej 
aktywności, które zaprezentowano na rysunku 2. 
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Rysunek 2. Rodzaje innowacji podejmowanych w firmie Galileusz
Źródło: Firma Galileusz, Podręcznik operacyjny firmy Galileusz, www.galileusz.

com.pl/pliki_franczyza/prospektinformacyjny.pdf (18.08.2013).

Do zmian zwiększających konkurencyjność firmy Galileusz można 
zaliczyć dwa rodzaje usprawnień – techniczne oraz usługowe. Innowacje 
techniczne dotyczą sfery zarządzania przedsiębiorstwem i w tym zakresie 
okazały się cennym narzędziem. Do tego rodzaju innowacji należy zaliczyć 
wszystkie zmiany informatyczne. Instrumentem ułatwiającym zdobywanie 
przewagi nad konkurencją za pomocą internetu jest system CMS. Każdy 
z franczyzobiorców posiada własną podstronę edytowalną z wykorzystaniem 
tego systemu. Za jego pomocą możliwe jest samodzielne wprowadzanie 
zmian na stronie internetowej jednostki bez udziału informatyka. Takie ulep-
szenie znacznie ułatwiło proces komunikowania się przedsiębiorstwa z jego 
otoczeniem. Następną innowacją techniczną, której potrzebę odkryto wraz 
z wzrostem popytu na usługi świadczone w firmie, są elektroniczne zapisy na 
zajęcia, tzw. „zapisy online”. Nowość ta okazała się niezwykle przydatnym 
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narzędziem zwłaszcza w okresie powakacyjnym, kiedy to telefony od klien-
tów nie pozwalały na wykonywanie innych czynności. Innowacją ułatwiającą 
zarządzanie salami natomiast okazał się elektroniczny plan zajęć. Jak widać 
na podstawie powyższych przykładów, podążanie za trendami i nowościami 
technicznymi oraz możliwościami, jakie stwarza otoczenie, jest podstawowym 
przejawem innowacyjności firmy Galileusz. 

W związku ze stałym rozwojem edukacji i ogromnymi możliwościami 
firmy Galileusz innowacje usługowe są równie cennym jak innowacje tech-
niczne rodzajem usprawnień w przedsiębiorstwie. Przede wszystkim dotyczą 
one zastosowania nowych metod nauczania, które przez zaspokajanie ocze-
kiwań klientów powodują wzrost konkurencyjności placówki. Do innowacji 
usługowych firmy Galileusz należy zaliczyć wprowadzenie zajęć w ramach 
Galileusz Junior. Przez pierwsze sześć lat funkcjonowania firmy na rynku 
Galileusz był jednostką oferującą usługi dla dzieci od 13. roku życia. Kadra 
zarządzająca firmą zdecydowała się jednak na poszerzenie oferty. Obecnie 
grupa docelowa firmy Galileusz zwiększyła się o kolejną grupę wiekową. 
Dzięki tym działaniom Galileusz jest jednostką oferującą swoim klientom 
usługi na każdym poziomie edukacji dziecka. Kolejną innowacją usługową 
przedsiębiorstwa jest stworzenie wydawnictwa pod taką samą nazwą i wyda-
nie książki z zadaniami maturalnymi do matematyki podstawowej. Książka 
została napisana przez właściciela firmy Galileusz oraz jej pracowników 
a całość jej nakładu sprzedano na polskim rynku. W roku 2014 kadra zarzą-
dzająca firmą planuje wznowić wydawnictwo. Trwają prace nad kolejnym 
wydaniem książki. Kolejną innowacją firmy Galileusz jest portal sqlmedia.pl. 
Jego celem jest internetowa sprzedaż testów przygotowujących do egzaminu 
maturalnego, których autorami są pracownicy przedsiębiorstwa. 

Podsumowanie

Reasumując, należy stwierdzić, że innowacyjnym można nazwać 
przedsiębiorstwo, które w sposób ciągły opracowuje i wdraża innowacje. 
Natomiast za innowację uznaje się zastosowanie nowego lub istotnie ulepszo-
nego produktu, usługi lub procesu, nowej metody organizacyjnej lub nowej 
metody marketingowej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy 
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lub w zakresie stosunków z otoczeniem25, które generują wartość dodaną. 
Przy czym nowy lub istotnie ulepszony produkt zostaje wdrożony, gdy jest 
wprowadzony na rynek. Nowe procesy, metody organizacyjne lub metody 
marketingowe zostają wdrożone, kiedy rozpoczyna się ich faktyczne wyko-
rzystywanie w działalności przedsiębiorstwa. 

Kadra zarządzająca firmą Galileusz wykryła zapotrzebowanie na podej-
mowanie innowacji w postaci poszerzania usług jednostki oraz usprawnień 
technicznych. Jak zostało to ukazane w artykule, firma Galileusz w sposób 
ciągły analizuje rynek i reaguje na jego potrzeby; śledzi nowości techniczne 
dostępne na rynku i stara się je wprowadzać do działalności gospodarczej, 
jeżeli taka potrzeba zaistnieje. Ponadto przedsiębiorstwo jest innowacyjne 
przez dostosowanie się do zmian, jakie zachodzą na rynku globalnym i speł-
nia postulaty przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego w wielu sferach 
swojej działalności gospodarczej. 

W dobie globalizacji istotnym jest element ekspansji przedsiębiorstw poza 
rynek lokalny. Firma Galileusz spełnia również ten postulat przez rozwijanie 
franczyzy. Należy więc sądzić, że firma Galileusz jest jednostką innowacyjną 
i w pełni oddaje istotę pojęcia innowacyjności przedsiębiorstwa. 

W tym zakresie innowacyjność należy rozumieć jako jedno z głównych 
źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Pod pojęciem tym kryje 
się zespół cech i właściwości psychicznych człowieka lub grup ludzkich 
wyrażających się pozytywnym nastawieniem do nowości, zdolnością ich 
przyswajania, a nawet zdolnością ich tworzenia26.
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INNOVATIVE COMPANIES. COMPANY GALILEO – THE CASE STUDY

Summary

In the past success of an enterprise was based mainly on the quality and useful-
ness of offered products. At present these factors still exert the important influence on 
business success of the individual, however development of globalization has slightly 
changed the economic reality. Currently enterprises are operating in a changing and 
self improving environment and are forced to accommodate themselves to these 
changes. The bottom line is that an entrepreneur in order to defeat competition on the 
market must “be innovative”. This paper is aimed at explaining what comprehension 
of the innovative enterprise means and what factors are shaping this innovation. 
Therefore a purpose of this paper is a presentation of possible areas of the innovative 
activity based on the example of the educational enterprise Galileo.

Keywords: innovation, innovative, corporate social responsibility, franchising

Translated by Maja Żychlewicz
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ograniczonej liczby powiązanych sektorów (branż). Środowiska te cechuje wy-
specjalizowany zasób kompetencji, intensywność relacji sieciowych oraz liczebne 
zdominowanie przez populację małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Celem artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób środowisko klastra 
sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości strategicznej. Opracowanie oparte jest 
na studiach literaturowych z zakresu koncepcji klastrów i analizie własnych 
oraz cudzych badań empirycznych. 

1. Pojęcie klastra

Klaster traktowany jest jako geograficzna aglomeracja przedsiębiorstw 
działających zarówno w konkurencyjnych, jak i kooperacyjnych relacjach 
oraz w związkach z organizacjami otoczenia, w ramach jednego sektora 
lub ograniczonej liczby powiązanych sektorów1. Przeprowadzone badania 
wskazują, że firmy z określonych sektorów zgrupowane w klastrach odzna-
czają się wyższą konkurencyjnością niż przedsiębiorstwa zlokalizowane poza 
tymi skupiskami. W ślad za konkurencyjnością firm rozwija się przewaga 
konkurencyjna regionu, w którym są one zlokalizowane2. Regionalne aglo-
meracje branżowe stanowią znaczący odsetek w eksporcie i zatrudnieniu. Pod 
koniec lat 90. XX wieku ok. 380 klastrów w USA tworzyło 57% miejsc pracy, 
osiągając 45% udział w eksporcie3. Jak wynika z nowszych badań European 
Cluster Observatory, europejskie klastry zatrudniają ok. 38% pracowników  
w 32 krajach i osiągają 45% eksportu4.

Pojęciem klastra obejmuje się współcześnie takie stosowane wcześniej okre-
ślenia jak okręg/dystrykt przemysłowy (industrial district), wyspecjalizowana 
aglomeracja przemysłu (specialized industrial agglomeration) czy branżowy 

1 M.E. Porter, Clusters and the new economics of competition, „Harvard Business Review” 
1998, vol. 76, issue 6, s. 77–90; European Commission, Clusters in Europe, „Observatory  
of European SMEs” 2002, nr 3.

2 Ibidem.
3 M.J. Enright, I. Ffowsc-Williams, Local partnership, clusters and SME globalisa-

tion, Materiały konferencji Enhancing the competitiveness of SMEs in the global economy: 
Strategies and policies, Bologne, 14−15 czerwiec 2000.

4 European Commission, Innovation clusters in Europe. A Statistical analysis and over-
view of current policy support, DG Enterprise and Industry, Brussels 2008.
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system produkcyjny (industrial production system)5. Wszystkie dotychczasowe 
ujęcia tego zjawiska akcentują fenomen przestrzennej koncentracji powiąza-
nych rodzajów działalności gospodarczej (sektorów)6 jako jego podstawową 
cechę i obiektywną podstawę wyróżnienia. Aspekt geograficznej koncentracji 
akcentują m.in. G. Becattini, M. Bellandi, M. Piore i C. Sabel, P. Krugman oraz  
M. Porter7. Aglomeracja branżowa implikuje regionalną specjalizację działalności 
gospodarczej i zasób specjalistycznej infrastruktury, kadry i wiedzy w regionie.

Wśród przesłanek konkurencyjności klastrów wymieniane są korzyści 
zewnętrzne z dostępu do informacji, wiedzy i wykwalifikowanych kadr8; 
korzyści skali i zakresu osiągane przez firmy kooperujące w formie elastycz-
nych systemów produkcji; niskie koszty transakcyjne związane z relacjami 
opartymi na bliskości przestrzennej i zaufaniu9 oraz korzyści skali i niskie 
koszty transportu (logistyka)10. Wymienione przesłanki nie są warunkowane 
samą bliskością geograficzną, lecz wykorzystaniem potencjału aglomeracji 
przez wymianę między jej uczestnikami. Sieci powiązań są zatem niezbęd-
nym mechanizmem dla wykorzystania potencjalnej przewagi związanej 
z przestrzenną koncentracją i mogą być traktowane jako źródła przewagi kon-
kurencyjnej klastrów, zarówno w obszarze efektywności kosztów, jak i inno-
wacyjności11. Rozbudowany system powiązań sprawia, że firmy i organizacje 

5 W. Vanhaverbeke, Realizing new regional core competencies: Establishing a customer-or-
iented SME network, „Entrepreneurship and Regional Development” 2001, vol. 13, nr 2, s. 97–116.

6 Pojęcia sektor i branża są w tekście stosowane zamiennie.
7 M. Gancarczyk, J. Gancarczyk, Współdziałanie przedsiębiorstw w układzie regionalnym 

na przykładzie clusteru, w: Z. Dworzecki, Przedsiębiorstwo kooperujące, SGH; EuroExpert, 
Warszawa 2002, s. 317–327.

8 A. Marshall, Industry and trade. a Study of industrial technique and business organization; 
and their influences on the conditions of various classes and nations, Macmillan, London 1927.

9 S. Brusco, The Emilian model: productive decentralisation and social integration, 
„Cambridge Journal of Economics” 1982, vol. 6, nr 2, s. 167−184; F. Pyke, W. Sengenberger, 
Industrial districts and local economic regeneration, International Institute for Labour 
Studies, Geneva 1992.

10 P. Krugman, Geography and trade, MIT Press, Cambridge 1991.
11 A. Markusen, Sticky places in slippery space: A Typology of industrial districts, 

„Economic Geography” 1996, vol. 72, nr 3, s. 293−313; A. Saxenian, Regional networks  
in Silicon Valley and Route 128, w: Regional innovation, knowledge, and global change, red. 
Z.J. Acs, Pinter, London−New York 2000, s. 123−138; X. Molina-Morales, M.T. Martínez-
-Fernández, Industrial clusters: something more than a neighbourhood, „Entrepreneurship  
& Regional Development” 2006, vol. 18, nr 6, s. 503–524.



78 Jacek Gancarczyk

otoczenia tworzą w znacznym stopniu samowystarczalny system produkcyjny 
i społeczny. System zależności wewnątrz klastra powinien być jednak połą-
czony z zależnościami o charakterze ponadregionalnym i międzynarodowym, 
które stanowią warunek podtrzymywania konkurencyjności przez wymianę 
wiedzy i chronią przed izolacją (lock-in) w dostępie do zasobów, zwłaszcza 
technologicznych12.

Do najbardziej znanych branżowych aglomeracji (klastrów) podmiotów 
gospodarczych powiązanych wzajemnymi relacjami należą:

1. Wielkie aglomeracje, które gromadzą przemysły o jednolitym profilu, 
takie jak Los Angeles, Media City w Lipsku z przemysłem filmowym czy 
Londyn i Nowy Jork jako centra usług finansowych i biznesowych.

2. Usługi telemarketingowe w Omaha oraz produkcja kart kredytowych 
w Południowej Dakocie, USA.

3. Oprogramowanie w Bangalore, Indie.
4. Kalifornia, a zwłaszcza Dolina Krzemowa (przemysł elektroniczny, 

oprogramowania, biotechnologie).
5. Badenia-Wirtembergia w Niemczech (przemysł motoryzacyjny, 

elektryczny i maszynowy).
6. Regiony „Trzecich Włoch” (Emilia Romania – produkcja płytek 

ceramicznych, Toskania – przemysł tekstylny, Parma – przemysł spożywczy).
7. Aglomeracje turystyczne w USA (Hawaje, Klaster Turystyczny 

Karoliny Południowej, Klaster Turystyki i Gościnności w Maryland, Klaster 
Turystyczny w Oregonie), Australii (Tropical North Queensland), Meksyku 
(Cancun), Szwecji (Åre & Funäsdalsfjällen), Nowej Zelandii (Klaster Turystyki 
Golfowej), Sri Lance, Jamajce13.

12 H. Sornn-Friese, J.S. Sørensen, Linkage lock-in and regional economic development:  
The Case of Øresund medi-tech plastics industry, „Entrepreneurship & Regional Development” 
2005, vol. 17, nr 4, s. 267–292.

13 S. Nordin, Tourism clustering and innovation. Paths to economic growth and develop-
ment, ETOUR, Stockholm 2003.
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2. Koncepcja przedsiębiorczości strategicznej

Przedsiębiorczość strategiczna jest modelem działalności firmy, który 
oparty jest na łączeniu zdolności do wykorzystywania okazji i do kształtowa-
nia przewagi konkurencyjnej14.

 

Rysunek 1. Model przedsiębiorczości strategicznej
Źródło: R.D. Ireland, M.A. Hitt, D.G. Sirmon, A model of strategic entrepreneurship: 

the construct and its dimensions, „Journal of Management” 2003, nr 6 (29), 
s. 963–989.

Zgodnie z koncepcją przedsiębiorczości strategicznej, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) wykazują się zdolnością do identyfikowania 
i wykorzystywania okazji (szans) w otoczeniu, jednak najczęściej brakuje 
im umiejętności przekształcania tej okazji w przewagę konkurencyjną, 
która prowadziłaby do wzrostu i umocnienia pozycji w perspektywie czasu. 
Relatywnie rzadka jest też w grupie MŚP orientacja na budowanie trwałej 
przewagi konkurencyjnej, którą określa się takimi cechami jak wartościowość, 
unikatowość, trudność naśladownictwa, złożoność i ograniczona mobilność15.

W koncepcji przedsiębiorczości strategicznej przyjmuje się ponadto, że 
to duże firmy charakteryzuje świadomość potrzeby i zdolność kształtowania 

14 R.D. Ireland, M.A. Hitt, D.G. Sirmon, A model of strategic entrepreneurship: the con-
struct and its dimensions, „Journal of Management” 2003, nr 6 (29), s. 963–989.

15 J.B. Barney, Firm resources and sustained competitive advantage, „Journal  
of Management” 1991, nr 1 (17), s. 197–211; R.M. Grant, Contemporary strategy analysis, 
Blackwell, Cambridge 2007.
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przewagi konkurencyjnej, jednak przy słabszej umiejętności identyfikowania 
i wykorzystywania okazji w otoczeniu. Wnioski co do różnic w przedsiębior-
czych (okazja) i strategicznych (przewaga konkurencyjna) kompetencjach 
MŚP i dużych firm znajdują generalnie potwierdzenie w badaniach empi-
rycznych, także tych prowadzonych w polskich warunkach16. Przedsiębiorcze 
i strategiczne nastawienie tak małych, jak i dużych firm w koncepcji przed-
siębiorczości strategicznej ujmowane jest jednak z perspektywy statycznej. 
W tym podejściu badawczym rozmiar firm jest dany i nie rozważa się jego 
zmiany w procesie rozwoju indywidualnej firmy. Populację przedsiębiorstw 
dzieli się na podmioty o zróżnicowanych rozmiarach (ten sam rozmiar 
przypisany firmie raz na zawsze), którym to podmiotom w drodze badań 
przypisuje się określone cechy i zachowania. Jeśli rozmiar firmy traktować 
statycznie, jako dany, postulat przedsiębiorczości strategicznej ma charakter 
nierealistyczny. Wynika bowiem ze sztucznego połączenia w jeden model 
zachowań przedsiębiorstw, które działają w rzeczywistych warunkach jako 
podmioty o odmiennych cechach i zachowaniach (duże firmy i MŚP).

Należałoby uznać, że firmy, które realizują wzorzec przedsiębiorczości 
strategicznej, w rzeczywistości nie istnieją, tak jak nie istnieje organizacja 
jednocześnie duża i mała. Perspektywa, którą określono powyżej jako sta-
tyczną, dominuje obecnie w opisie zróżnicowanych zachowań przedsiębiorstw 
i okazała się użyteczna dla określenia różnic w funkcjonowaniu małych 
i dużych firm. Pomija się w niej jednak aspekt zmian rozmiaru w czasie, 
tymczasem rozmiar nie jest dany raz na zawsze, lecz podlega kształtowaniu 
przez firmę17. Wszystkie obecnie duże firmy kiedyś były małymi podmiotami. 
Istotnym problemem badawczym byłoby w tej sytuacji określenie, jakie cechy 
i zachowania strategiczne wyróżniają niewielką grupę małych firm, które 
zdołają przekształcić się w duże przedsiębiorstwa, stanowiące w UE mniej 
niż 0,2% populacji.

Można sformułować założenie, że te przedsiębiorstwa (określane w li-
teraturze jako firmy wzrostowe, szybko rosnące lub gazele) łączą w sobie 
zdolności przedsiębiorcze i strategiczne i w procesie swego rozwoju realizują 

16 R. Krupski, Strategie elastyczne, w: R. Krupski, J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, 
Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa 2009.

17 F.G. Alberti, S. Sciascia, C. Tripodi, F. Visconti, Entrepreneurial growth in industrial 
districts, Edward Elgar, Cheltenham 2008.
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wzorzec przedsiębiorczości strategicznej. Analiza determinantów ich wybo-
rów strategicznych na różnych etapach rozwoju (od przedsiębiorstw małych aż 
po duże organizacje) nie ma charakteru fragmentarycznego, jak w wypadku 
analizy skoncentrowanej na firmach na jednym tylko etapie rozwoju, charakte-
ryzujących się określonym rozmiarem. Należy dodać, że specyfika zachowań 
firm szybko rosnących możliwa będzie do określenia tylko pod warunkiem 
porównania ich do zachowań firm, które nie zdecydowały się na wzrost.

W literaturze określono dominujące wśród MŚP opcje na różnych po-
ziomach strategii (np. specjalizacja na poziomie strategii przedsiębiorstwa 
czy koncentracja na poziomie strategii konkurencji)18. Opcje te wynikają 
z określonych w teorii właściwości małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
z rezultatów badań empirycznych, które korzystają z dorobku nurtu pozycyj-
nego lub zasobowego w zarządzaniu strategicznym. W tradycyjnym ujęciu 
strategie MŚP uzależnione są od strategii dużych przedsiębiorstw, które 
działają jako nabywcy wobec tej grupy lub podmioty narzucające warunki 
gry rynkowej. Bardziej współczesne badania wskazują na znaczenie wpływu 
szerzej rozumianych zależności z innymi organizacjami, które określa się jako 
zależności sieciowe, angażujące podmioty o różnych rozmiarach i statusie (np. 
komercyjne i niekomercyjne, publiczne i prywatne).

3. Klaster a przedsiębiorczość strategiczna

Problem strategii MŚP w kontekście przedsiębiorczości strategicznej 
i koncepcji sieci nabiera szczególnej wagi w klastrach. Ta charakterystyka 
zjawiska stała się impulsem do szerokiego nurtu badań empirycznych nad 
wpływem sieciowych zależności w klastrze na konkurencyjność przedsię-

18 G. Sobczyk, Strategie konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. UMCS, 
Lublin 2006; Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe 
PWN, Warszawa 2007; K. Safin, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wyd. 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
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biorstw19. Dość wszechstronnie opisano też występujące tu formy przestrzen-
nej organizacji produkcji, a zidentyfikowane w ten sposób modele kooperacji 
w procesie wytwarzania pozwalają na interpretację istoty i konsekwencji 
relacji firm także poza lokalizacjami klastrów. Jakkolwiek klastry wyróżnia 
specyfika na tle innych środowisk, na podstawie zachowań zlokalizowanych 
w nich firm i organizacji otoczenia dokonuje się generalizacji i formułuje 
zalecenia dotyczące strategii i metod budowania przewagi konkurencyjnej.

W tradycyjnym ujęciu klastry nie są zazwyczaj analizowane z perspekty-
wy indywidualnego przedsiębiorstwa i jego wyborów, lecz z perspektywy grupy 
firm w relacjach sieciowych, działających jako system liczebnie zdominowany 
przez małe i średnie podmioty20. Analizy zjawiska klastrów podejmowane 
są współcześnie przez przedstawicieli kilku dyscyplin naukowych – przede 
wszystkim geografii gospodarczej, ekonomii i socjologii. Z perspektywy tych 
dyscyplin klastry traktowane są jako systemy produkcyjne i usługowe oparte 
na lokalnym kapitale społecznym i ściśle uzależnione od społecznego i kultu-
rowego kontekstu. Indywidualne przedsiębiorstwo w tym ujęciu jest jedynie 
elementem struktury złożonej z firm i instytucji otoczenia. Potencjalna ko-
operacja może być zarówno jednofunkcyjna, jak i wielofunkcyjna, natomiast 
ważne jest określenie korzyści wynikających ze współpracy21. Przedmiotem 
badania jest system – jego konkurencyjność i korzyści, które odnosi jako pew-
na zorganizowana całość. W środowisku tym małe firmy osiągają dzięki ko-

19 Por. S. Brusco, The Emilian model..., s. 167−184; F. Pyke, W. Sengenberger, Industrial 
districts and local…; R. Putnam, demokracja w działaniu, Znak, Kraków 1995; A. Markusen, 
Sticky places in slippery…, s. 293−313; A. Saxenian, Regional networks in Silicon Valley…,  
s. 123−138; M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001; B.T. Asheim, A. Isaksen, 
SMEs and the regional dimension of innovation, w: Regional innovation policy for small-
medium enterprises, red. B.T. Asheim, A. Isaksen, C. Nauvelaers, T. Tödtling, Edward Elgar 
Publishing, Cheltenham 2003, s. 49 –77; A. Eraydin, B. Armatli-Köroğlu, Innovation, net-
working and the new industrial clusters: the characteristics of networks and local innovation 
capabilities in the Turkish industrial clusters, „Entrepreneurship & Regional Development” 
2005, nr 4(14), s. 237–266; X. Molina-Morales, M.T. Martínez-Fernández, Industrial clusters: 
something…, s. 503–524.

20 S. Brusco, The Emilian model…, s. 167−184; M.J. Piore, C. Sabel, The second industrial 
divide, Basic Books, New York 1984; M. Granovetter, Economic action and social structure: 
the problem of embeddedness, „American Journal of Sociology” 1985, vol. 91, nr 3, s. 481–510; 
F. Pyke, W. Sengenberger, Industrial districts and local...

21 A. Krasnodębski, J. Tej, The role of partnerships in contemporary development of rural 
area, „Act Scientarum Polonorum. Oeconomia” 2009, nr 8 (4), s. 105–114.
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operacji korzyści zbliżone do korzyści skali i zakresu dużych przedsiębiorstw, 
co ogranicza lub pozbawia zasadności dążenie do powiększania rozmiarów. 
Środowisko firm jest zatem homogeniczne – złożone w większości z małych 
i średnich przedsiębiorstw, podlegających procesom koewolucji, rozumianych 
jako wspólne ścieżki rozwoju. Myślenie w kategoriach systemowych – struk-
tur i określających je wewnętrznych zależności – łączy się z pominięciem roli 
indywidualnych firm oraz osoby przedsiębiorcy.

Clusters and the new economics of competition M.E. Portera, najbardziej 
popularne opracowanie czynników powstawania i konkurencyjności klastrów, 
nie wyjaśnia w pełni mechanizmów i zależności przyczynowo-skutkowych 
w tym procesie. Już jednak pod koniec lat 90. XX wieku zaproponowano 
podejścia odmienne od systemowego ujęcia Portera. Należy do nich koncepcja 
M.H. Besta, bazująca na modelu wzrostu firmy według E. Penrose22. Koncepcja 
ta zakłada, że rozwój klastra i regionalnych struktur gospodarczych zależy od 
przedsiębiorczych firm, których wzrost wynika z powiązania odpowiednich 
umiejętności technologicznych z szansami rynkowymi. Po etapie ekspansji 
indywidualnych przedsiębiorstw, przez dywersyfikację istniejących i powsta-
nie nowych firm, następuje etap tworzenia sieciowych powiązań między tymi 
przedsiębiorstwami. Podstawą rozwoju klastra jest splot technologicznych 
umiejętności i szans rynkowych indywidualnych, szybko rosnących firm, 
jednak kolejne etapy ewolucji uzależnione są także od zasobów firm koope-
rujących z liderami. W tej sytuacji na przykład szanse rynkowe postrzega się 
z perspektywy umiejętności dostępnych nie tylko we własnej firmie, ale także 
w sieci firm współpracujących.

Lukę związaną z pomijaniem roli przedsiębiorczych jednostek i wzrosto-
wych firm starają się ostatnio wypełnić badacze obszaru przedsiębiorczości oraz 
nauk o zarządzaniu, zwłaszcza zaś zarządzania strategicznego23. Akcentują 
oni niejednorodność środowiska firm w klastrach i wyodrębniają wiele zróż-
nicowanych ról przedsiębiorstw w sieciach organizacyjnych i powiązanych 
z nimi strategii. Istotną cechą tych badań jest analiza wpływu strategicznych 
wyborów firm na ewolucję całych branżowych skupisk. Z dotychczasowych 

22 H. Bathelt, Regional competence and economic recovery: divergent growth paths 
in Boston’s high technology economy, „Entrepreneurship & Regional Development” 2001,  
nr 4(13), s. 287–314.

23 F.G. Alberti, S. Sciascia, C. Tripodi, F. Visconti, Entrepreneurial growth in industrial...
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studiów wynika, że ewolucja ta przebiega dwutorowo i jest silnie związana 
z procesami internacjonalizacji działalności gospodarczej24.

1. Z jednej strony obserwuje się powstanie tzw. modułowych sieci pro-
dukcyjnych, w których elementy o wyższej wartości dodanej (rozwój innowa-
cji produktu, marketing, wzornictwo) koncentrują się w klastrach, a elementy 
o niższej wartości dodanej (innowacje procesu, produkcja i logistyka) zostają 
wyprowadzone poza klaster źródłowy i rozproszone w kierunku lokalizacji 
o niskich kosztach25.

2. Z drugiej strony zauważa się dążenie do repliki systemów wytwarza-
nia w macierzystym regionie i osiągania podobnych korzyści skali i zakresu. 
Rozwinięte i wysoce konkurencyjne klastry z krajów Europy Zachodniej 
i USA rozwijają współpracę z branżowymi skupiskami, które charakteryzują 
się podobnym profilem działalności oraz systemem instytucjonalnym. W ten 
sposób dochodzi do powstania sieci międzynarodowych powiązań między 
klastrami o bliskiej charakterystyce. Współpraca obejmuje zarówno badania 
i rozwój, jak i produkcję i logistykę. Z racji przewagi klastrów zachodnich, 
relacje z klastrami gospodarek rozwijających się mają często charakter 
hierarchiczny26.

Podsumowanie

Każdy z przedstawionych kontekstów stwarza inne miejsce dla MŚP 
w zmieniającym się systemie klastra i implikuje określony dobór opcji stra-
tegicznych (np. inne są możliwości rozwoju strategii firm podwykonawców 
w systemach sieci modułowych, inne zaś w systemach współpracy między 
branżowymi skupiskami). Należy zaznaczyć, że analiza procesów struktu-

24 M. Gancarczyk, J. Gancarczyk, Wzrost i internacjonalizacja przedsiębiorstw w kla-
strach, „Organizacja i Kierowanie” 2011, nr 3.

25 T.J. Sturgeon, What really goes on in Silicon Valley? Spatial clustering and disper-
sal in modular production networks, „Economic Geography” 2003, nr 2(3), s. 199–225;  
M. Gancarczyk, Model schyłku i odrodzenia klastrów, „Gospodarka Narodowa” 2010, nr 1, 
s. 1–21.

26 L. Propris de, S. Menghinello, R. Sugden, The internationalization of production sys-
tems: embeddedness openness and governance, „Entrepreneurship & Regional Development” 
2008, nr 6(2), s. 489–493.
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ralnych zmian w skupiskach pod wpływem internacjonalizacji oraz przedsię-
biorczości strategicznej należy do najnowszych nurtów badawczych i rośnie 
w tej dziedzinie liczba studiów empirycznych, także o charakterze porów-
nawczym. Procesy te analizowane są jednak niemal wyłącznie z perspektywy 
rozwiniętych klastrów w Europie Zachodniej i USA27. W polskiej literaturze 
współczesne zmiany w strukturze klastrów dyskutowane były w nielicznych 
dotąd publikacjach28. Wyraźnie brakującym elementem analizy w badaniach 
międzynarodowych jest wpływ tych procesów na branżowe aglomeracje 
w krajach rozwijających się. 

Literatura

Alberti F.G., Sciascia S., Tripodi C., Visconti F., Entrepreneurial growth in industrial 
districts, Edward Elgar, Cheltenham 2008.

Asheim B.T., Isaksen A., SMEs and the regional dimension of innovation, w: Regional 
innovation policy for small-medium enterprises, red. B.T. Asheim, A. Isaksen, 
C. Nauvelaers, T. Tödtling, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2003.

Barney J.B., Firm resources and sustained competitive advantage, „Journal of 
Management” 1991, nr 1 (17).

Bathelt H., Regional competence and economic recovery: divergent growth 
paths in Boston’s high technology economy, „Entrepreneurship & Regional 
Development” 2001, nr 4 (13).

Biggiero L., Industrial and knowledge relocation strategies under the challenges 
of globalization and digitalization: the move of small and medium enterprises 
among territorial systems, „Entrepreneurship & Regional Development” 2006, 
nr 6 (18).

Brusco S., The Emilian model: productive decentralisation and social integration, 
„Cambridge Journal of Economics” 1982, nr 2 (6).

Enright M.J., Ffowsc-Williams I., Local partnership, clusters and SME globalisation, 

27 L. Biggiero, Industrial and knowledge relocation strategies under the challenges 
of globalization and digitalization: the move of small and medium enterprises among ter-
ritorial systems, „Entrepreneurship & Regional Development” 2006, nr 6(18), s. 443–472;  
A. Saxenian, Brain circulation and regional innovation: the Silicon Valley–hsinchu–Shanghai 
triangle, w: The economic geography of innovation, red. K.R. Polenske, Cambridge University 
Press, Cambridge 2007, s. 190–212.

28 M. Gorynia, B. Jankowska, Wpływ klasterów na konkurencyjność i internacjonalizację 
przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa” 2007, nr 7–8, s. 1–18; M. Gancarczyk, Model schył-
ku i odrodzenia…, s. 1–21.



86 Jacek Gancarczyk

Materiały konferencji Enhancing the competitiveness of SMEs in the global 
economy: Strategies and policies, Bologne 14−15 czerwiec 2000.

Eraydin A., Armatli-Köroğlu B., Innovation, networking and the new industrial 
clusters: the characteristics of networks and local innovation capabilities in 
the Turkish industrial clusters, „Entrepreneurship & Regional Development” 
2005, nr 4 (14).

European Commission, Clusters in Europe, „Observatory of European SMEs” nr 3, 
2002.

European Commission, Innovation clusters in Europe. A statistical analysis and 
overview of current policy support, DG Enterprise and Industry, 2008.

Gancarczyk M., Model schyłku i odrodzenia klastrów, „Gospodarka Narodowa” 2010, 
nr 1.

Gancarczyk M., Gancarczyk J., Współdziałanie przedsiębiorstw w układzie regional-
nym na przykładzie clusteru, w: Z. Dworzecki, Przedsiębiorstwo kooperujące, 
SGH; EuroExpert, Warszawa 2002.

Gancarczyk M., Gancarczyk J., Wzrost i internacjonalizacja przedsiębiorstw w kla-
strach, „Organizacja i Kierowanie” 2011, nr 3.

Gorynia M., Jankowska B., Wpływ klasterów na konkurencyjność i internacjonaliza-
cję przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa” 2007, nr 7–8.

Granovetter M., Economic action and social structure: the problem of embeddedness, 
„American Journal of Sociology” 1985, vol. 91, nr 3.

Grant R.M., Contemporary strategy analysis, Blackwell, Cambridge 2007.
Ireland R.D., Hitt M.A., Sirmon D.G., A model of strategic entrepreneurship: the 

construct and its dimensions, „Journal of Management” 2003, nr 6 (29).
Krasnodębski A., Tej J., The role of partnerships in contemporary development  

of rural area, „Act Scientarum Polonorum. Oeconomia” 2009, nr 8 (4).
Krugman P., Geography and trade, MIT Press, Cambridge 1991.
Krupski R., Strategie elastyczne, w: R. Krupski, J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, 

Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa 2009.
Markusen A., Sticky places in slippery space: a typology of industrial districts, 

„Economic Geography” 1996, nr 3 (72).
Marshall A., Industry and trade. a study of industrial technique and business orga-

nization; and their influences on the conditions of various classes and nations, 
Macmillan, London 1927.

Molina-Morales X., Martínez-Fernández M.T., Industrial clusters: something more 
than a neighbourhood, „Entrepreneurship & Regional Development” 2006,  
nr 6 (18).

Nordin S., Tourism clustering and innovation. Paths to economic growth and devel-
opment, ETOUR, Stockholm 2003.



87Klaster jako otoczenie przedsiębiorczości strategicznej

Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe 
PWN, Warszawa 2007.

Piore M.J., Sabel C., The second industrial divide, Basic books, New York 1984.
Porter M.E., Clusters and the new economics of competition, „Harvard Business 

Review” 1998, vol. 76, issue 6.
Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
Propris de L., Menghinello S., Sugden R., The internationalization of production sys-

tems: embeddedness openness and governance, „Entrepreneurship & Regional 
Development” 2008, nr 6 (2).

Putnam R., demokracja w działaniu, Znak, Kraków 1995.
Pyke F., Sengenberger W., Industrial districts and local economic regeneration, 

International Institute for Labour Affairs, Geneva 1992.
Safin K., Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wyd. Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
Saxenian A., Brain circulation and regional innovation: the Silicon Valley–

hsinchu–Shanghai triangle, w: The economic geography of innovation, red.  
K.R. Polenske, Cambridge University Press, Cambridge 2007.

Saxenian A., Regional networks in Silicon Valley and Route 128, w: Regional in-
novation, knowledge, and global change, red. Z.J. Acs, Pinter, London–New 
York 2000.

Sobczyk G., Strategie konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. UMCS, 
Lublin 2006.

Sornn-Friese H., Sørensen J.S., Linkage lock-in and regional economic development: 
The case of Øresund medi-tech plastics industry, „Entrepreneurship & Regional 
Development” 2005, vol. 17, nr 4.

Sturgeon T.J., What really goes on in Silicon Valley? Spatial clustering and dispersal 
in modular production networks, „Economic Geography” 2003, nr 2 (3).

Vanhaverbeke W., Realizing new regional core competencies: Establishing a cus-
tomer-oriented SME network, „Entrepreneurship and Regional Development” 
2001, vol. 13, nr 2.

CLUSTER AS A STRATEGIC ENTREPRENEURSHIP ENVIRONMENT

Summary

In the context of strategic entrepreneurship and the concept of strategic en-
terprise strategy issue becomes particularly important in clusters, understood as 
a geographical concentration of companies that operate in the mutual relations and 
relationships with environmental organizations, in one or a limited number of related 
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sectors (industries). These environments are characterized by resource specialized 
competence, the intensity of the relationship network and numerical population 
dominated by SMEs. This article attempts to present how the cluster environment 
conducive to the development of strategic entrepreneurship. The text is based on 
literature studies in the field of the cluster concept and analysis of their own and 
others’ empirical research.

Keywords: cluster, strategic entrepreneurship, small and medium sized enterprises 
(SMEs), regional development
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Streszczenie
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przedsiębiorstwa i wykorzystanie unikalnych cech, takich jak: ograniczona wielkość 
podmiotu, szybkość i elastyczność w podejmowaniu decyzji, bliskie i niesformali-
zowane kontakty z pracownikami. Istotna jest również sieć osobistych kontaktów 
z klientami i dostawcami oraz szybka reakcja na zmiany w otoczeniu, ułatwiająca 
wprowadzanie innowacji. 
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Wprowadzenie

Dynamika procesów globalizacyjnych, występujących w XXI wieku, 
stawia przed gospodarkami państw coraz większe wymagania. Globalizacja 
gospodarek sprawia, że nieustannie zachodzą zmiany w państwach będących 
liderami gospodarczymi. Unia Europejska, chcąc zachować wiodącą rolę, 
musi przywiązywać większą wagę do rozwoju innowacyjności. Także dla 
gospodarki Polski innowacyjność jest kluczowa jako jeden z czynników osią-
gania wysokiego tempa rozwoju gospodarczego. Postęp globalizacji oraz nara-
stająca konkurencja powodują, że perspektywy rozwoju gospodarczego Polski 
zależne są do umiejętności podnoszenia poziomu innowacyjności organizacji 
gospodarczych, instytucji publicznych i naukowych, które zdają sobie sprawę, 
że chcąc zapewnić sobie utrzymanie konkurencyjności, muszą wprowadzać 
coraz lepsze produkty i usługi, ulepszać procesy wytwórcze oraz sposoby 
organizacji i zarządzania. W tym aspekcie innowacyjność postrzegana jako 
kluczowy czynnik, decydujący o tempie rozwoju społeczno-gospodarczego, 
akcentowana jest przez Unię Europejską w strategii Europa 20201. Również 
w Polsce zyskuje na znaczeniu coraz wyraźniej widoczne poszukiwanie 
osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przez rozwój i wdrażanie większego 
stopnia innowacyjności. Trzeba jednak zauważyć, że jest to nadal dość nowa, 
świeża idea, z którą muszą zmierzyć się polscy przedsiębiorcy.

Niewątpliwe poziom innowacyjności polskiej gospodarki uzależniony jest 
w głównej mierze od poziomu wdrażania innowacji przez przedsiębiorstwa. 
Można postawić tezę, że o poziomie innowacyjności państwa w znacznym 
stopniu decyduje poziom innowacyjności jego przedsiębiorstw. Na osiągnię-
cie wysokiego poziomu innowacyjności wpływa także budowa efektywnej 
sieci partnerstwa na rzecz wzrostu innowacyjności gospodarki polskiej, 
obejmująca zarówno środowiska naukowe, jak też administrację rządową 
i samorządową, instytucje otoczenia biznesu oraz wiele innych podmiotów, 
wpływających na kreowanie polityki innowacyjnej państwa. Trzeba jednak 
pamiętać, że samo prowadzenie badań czy też odkrycie czegoś nowego nie 

1 Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, sprzyja-
jącemu włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji Europejskiej, KOM (2010)2020, wersja 
ostateczna, Bruksela, 3 marca 2010, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf 
(30.11.2014). 
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stanowi o innowacyjności przedsiębiorstwa. Warunkiem zaistnienia innowacji 
jest pomyślne zastosowanie w praktyce i wdrożenie rozwiązań do własnego 
modelu biznesowego. Innowacje stanowią jeden z kluczowych czynników 
zwiększających konkurencyjność przedsiębiorstwa i realnie przekładają się 
na wielkość osiąganych zysków. 

Polska należy do najmniej innowacyjnych krajów Unii Europejskiej, 
nasze wyniki są znacznie niższe od średniej UE. Szczególne zaniepokojenie 
budzi niska aktywność w zakresie innowacji technologicznych i nietechno-
logicznych małych przedsiębiorstw w Polsce. Jak pokazują dane Eurostatu, 
Polska plasuje się na przedostatnim miejscu w Europie2, co jest niepokojącą 
sytuacją, ponieważ w krajach Unii Europejskiej, będących w czołówce 
w dziedzinie innowacji, to właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 
jedną z kluczowych sił napędowych wzrostu innowacji3.

Podjęcie działań mających na celu zwiększenie innowacyjności polskich 
małych przedsiębiorstw oraz promocja dobrych praktyk w zakresie pobudza-
nia innowacyjności oraz rozwoju wiedzy o mechanizmach transferu wiedzy 
i komercjalizacji osiągnięć naukowych wydaje się jednym z priorytetów 
polityki innowacyjności i stanowi jeden z kluczowych problemów polskiej 
gospodarki. 

Wdrażanie innowacji wymaga wprowadzenia przez małe przedsiębior-
stwo nowych metod zarządzania oraz dokonania zmian w kulturze organi-
zacyjnej. Szczególna rola w tym zakresie przypada zarządzającym małymi 
podmiotami gospodarczymi, którzy muszą zapewnić przestrzeń w środowi-
sku działania przedsiębiorstwa, w której nowe pomysły będą miały szanse 
nie tylko powstać, ale i zostać wdrożone. W małym przedsiębiorstwie istotne 
jest wypracowanie takiego modelu prowadzenia biznesu, w którym proces 
innowacji będzie miał charakter stały. W tworzeniu takiego modelu niezbędne 
staje się wykorzystanie specyficznych cech podmiotów MŚP, takich jak m.in.: 
ograniczona wielkość podmiotu, szybkość i elastyczność w podejmowaniu 
decyzji, ścisłe – a zarazem niesformalizowane – kontakty z pracownikami. 

2 M. Neć, działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle innych krajów 
Europy, w: Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, red. P. Zadura-
Lichota, PARP, Warszawa 2013, s. 117.

3 Innovation Union Scoreboard 2013, European Union, Brussels 2013, s. 12–18, http://
ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf (30.11.2014).
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Istotną rolę we wdrażaniu innowacji spełnia także sieć osobistych kontaktów 
z klientami i dostawcami i szybka reakcja na zmiany zachodzące w otoczeniu.

Na rozwój innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw muszą 
wpływać także działania organów państwa i samorządu terytorialnego 
oraz szeroko rozumianych instytucji otoczenia biznesu oraz wiele czynni-
ków społeczno-gospodarczych. Szeroka współpraca i współdziałanie we 
wdrażaniu innowacji musi dawać efekt synergii, z którego będą korzystali 
wszyscy interesariusze. Pomimo zmian, jakie zachodzą w procesach wdra-
żania innowacji, jedno pozostaje bezsporne – że są one jedną z głównych 
podstaw rozwoju cywilizacji, a proinnowacyjna postawa przedsiębiorców do 
poszukiwania i wdrażania kolejnych innowacji stanowi podstawę rozwoju ich 
przedsiębiorstw.

Celem artykułu jest analiza aktywności innowacyjnej oraz uwarunko-
wań wdrażania innowacji wynikających ze specyfiki małych przedsiębiorstw 
w Polsce.

1. Istota i pojęcie innowacji

Każdy menedżer kierujący przedsiębiorstwem zakłada, że pod jego 
kierunkiem przedsiębiorstwo będzie się rozwijało i przynosiło zyski. Zawsze 
poszukuje sposobów osiągnięcia przewagi nad konkurencją. Umiejętność 
wprowadzenia innowacji stanowi jedną z kluczowych dróg kreowania wzro-
stu w prowadzonym biznesie. We współczesnej gospodarce zwraca się coraz 
większą uwagę na rolę zasobów niematerialnych, wśród których informacja, 
wiedza i innowacja stają się kluczem dla zrozumienia zasad i mechanizmów 
rozwoju zarówno poszczególnych organizacji, jak i całych gospodarek4. 

Pojęcie innowacji pochodzi od łacińskiego słowa innovare, co oznacza 
odnawiać5. Innowacje (innovations) nie mogą być utożsamiane z wynalazkami 
(inventions), ponieważ nie każdy wynalazek jest praktycznie wdrożonym 

4 A. Nowakowska, Region innowacyjny – procesy innowacji i polityka innowacyjna 
w rozwoju regionu, w: A. Nowakowska, Z. Przygodzki, M.E. Sokołowicz, Region w gospo-
darce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2011, s. 80. 

5 Innowacja, hasło w: W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, 
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 143.
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pomysłem. Innowacja stanowi przekształcanie idei w nowe użyteczne pro-
cesy, metody, produkty lub usługi, które mają podstawowe znaczenie dla 
rozwoju gospodarczego państw, regionów i pojedynczych przedsiębiorstw. 
Przedsiębiorstwa mogą wykorzystać innowacje jako źródło sukcesu na rynku6. 

Pojęcie innowacji stanowi bardzo szeroką kategorię, która może być 
opisywana i analizowana z wielu perspektyw badawczych przy użyciu wielu 
zróżnicowanych technik i metod analizy naukowej. Zdefiniowanie innowa-
cyjności napotyka na wiele trudności i prowadzi do skoncentrowania się na 
zasadniczych nurtach rozważań nad jej istotą. Niewątpliwie innowacyjność 
stanowi atrybut przedsiębiorczości i jest utożsamiana z wprowadzaniem no-
wości w procesach funkcjonowania przedsiębiorstwa, zatem innowacja jest 
pojmowana jako nowość, wprowadzenie czegoś nowego lub czegoś ulepszo-
nego w jakimś obszarze. Obszar wprowadzania innowacji może obejmować 
konkretne rzeczy, działania, procesy, idee i pojęcia oraz zwyczaje, normy 
postępowania i zachowania w różnych dziedzinach i sytuacjach prowadzenia 
działalności gospodarczej i życia społecznego7. 

Jednym z prekursorów współczesnego pojmowania innowacji był  
J. Schumpeter, który wskazywał na innowację jako istotną zmianę funkcji 
produkcji, charakteryzującą się odmiennym niż uprzednio kombinowaniem – 
łączeniem czynników produkcji8. P.F. Drucker wskazuje, że innowacja stanowi 
szczególne narzędzie dla przedsiębiorców, którzy za jego pomocą ze zmiany 
czynią okazję do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub świadczenia 
nowych usług. Wskazuje także, że przedsiębiorczość i innowacyjność – wbrew 
powszechnym opiniom – nie musi być związana z wysokim ryzykiem9.

Powszechnie obecnie stosowaną definicję innowacyjności stworzyła 
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), która określa 
innowację jako zastosowanie w praktyce nowego lub znacząco ulepszonego 
rozwiązania w odniesieniu do procesu, wyrobu lub usługi, nowej metody or-
ganizacyjnej lub marketingowej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca 
pracy lub w zakresie stosunków z otoczeniem. Warunkiem wdrożenia nowego 

6 B. Glinka, S. Gudkova, Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 85–87.
7 J. Duraj, M. Papiernik-Wojdera, Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa 

2010, s. 61. 
8 J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
9 P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992, s. 29, 37.
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(ulepszonego) wyrobu lub usługi jest ich wprowadzenie na rynek, natomiast 
wdrożenie nowych procesów organizacyjnych lub marketingowych następuje 
z chwilą ich faktycznego wykorzystania w działalności przedsiębiorstwa10. 
Powszechnie przyjmuje się, że innowacje mogą przybierać formę produktową, 
procesową, marketingową i organizacyjną. 

Polityka innowacyjna wchodzi w skład polityki gospodarczej i według 
podręczników Frascati Manual oraz Oslo Manual swoimi celami obejmuje:

 – wzmacnianie powiązań w narodowym systemie innowacji,
 – kształtowanie i rozbudowywanie zdolności do wprowadzania inno-

wacji, zarówno w dziedzinie techniki i technologii, jak i organizacji 
i edukacji, optymalne wykorzystanie innowacji jako podstawowego 
czynnika wzrostu gospodarczego i rozwoju społeczno-gospodarcze-
go, wpływającego na zwiększenie liczby trwałych miejsc pracy, po-
prawę dobrobytu,

 – dokonywanie strukturalnych zmian technicznych, technologicznych 
i jakościowych w przemyśle,

 – wykorzystanie współpracy międzynarodowej oraz procesów globa-
lizacji w gospodarce11.

Innowacyjność wymaga umiejętności podważenia stosowanych „od 
zawsze” utartych zwyczajów – zarówno tych widocznych, jak i tych skry-
wanych, zakorzenionych w każdej kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. 
Wprowadzenie innowacji wymaga także przygotowania odpowiedniego 
środowiska wspierającego zmianę, w którym nowe pomysły mają szansę 
zaistnieć, zostać wypróbowane, a następnie wdrożone. Innowacja nie zostanie 
wdrożona w żadnej organizacji, jeśli nie zostaną dla niej stworzone odpowied-
nie warunki. 

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw stanowi bardzo szerokie 
pojęcie i odnosi się do wielu działań o charakterze naukowym, technicznym, 
organizacyjnym, finansowym i komercyjnym, które prowadzą lub mają w za-
mierzeniu prowadzić do wdrażania innowacji. Niektóre z tych działań mają 
innowacyjny charakter, natomiast inne nie są nowością, lecz są konieczne do 

10 Oslo Manual. Proposed guidelines for collecting and technological interpreting innova-
tion, Eurostat, OECD, http://www.oecd.org/sti/inno/2367580.pdf (31.10.2013).

11 S. Pangsy-Kania, Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego 
rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 57.
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wdrażania innowacji. Działalność innowacyjna obejmuje również działalność 
badawczo-rozwojową (B+R), która nie jest bezpośrednio związana z tworze-
niem konkretnej innowacji12.

J.D. Antoszkiewicz podkreśla, że oczyszczenie pola dla nowych pro-
jektów stanowi nakaz chwili przed wprowadzeniem innowacji. Wskazówka 
heurystyczna: niszcz, twórz i udoskonalaj, stanowi zalecenie do wypracowa-
nia przestrzeni do zaistnienia, a następnie rozwoju nowego pomysłu. Nawet 
najlepiej przygotowane i przemyślane pomysły po zastosowaniu w praktyce 
wymagają modyfikacji, bowiem rzeczywistość jest zawsze bogatsza od najlep-
szych wyobrażeń na jej temat. Zawsze zatem należy liczyć się z koniecznością 
weryfikacji planów13. Innowacje stanowią rezultat pomysłowości człowieka 
i jego umiejętności odkrywania i formułowania praw, reguł, zasad rządzących 
światem, tworzenia nowych koncepcji, rozwiązań i pomysłów, a także możli-
wości ich urzeczywistnienia i rozpowszechniania14.

Można z pewnością stwierdzić, że innowacja stanowi zjawisko społecz-
no-ekonomiczne, które pozostaje trudne do jednoznacznego zdefiniowania. 
Zazwyczaj utożsamiana jest z nowością, która może być interpretowana 
w różnych wymiarach w zależności od tego, kto ją wdraża. Także różne 
mogą być źródła jej pochodzenia – od procesów wewnętrznych zachodzących 
w organizacji, do zmian zachodzących w otoczeniu działania podmiotu. We 
współczesnej gospodarce procesy innowacji mają skomplikowany charakter 
i są najczęściej uzależnione od wielu różnorodnych czynników. 

2. Stan aktywności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw 

Polska gospodarka, tak jak inne gospodarki europejskie, znajduje się 
pod wpływem turbulencji gospodarczych, które stanowią poważne wyzwanie 
ekonomiczne o globalnym charakterze. Istotną rolę w wyprowadzeniu gospo-
darek z recesji oraz wprowadzeniu na nowe, zrównoważone źródła wzrostu 
odgrywają przedsiębiorstwa, które potrafią się dynamicznie rozwijać przez 

12 działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008–2010, GUS, Warszawa 2012, 
s. 13.

13 J.D. Antoszkiewicz, Innowacje w firmie, Poltext, Warszawa 2008, s. 13. 
14 J. Duraj, M. Papiernik-Wojdera, Przedsiębiorczość i innowacyjność..., s. 61. 
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wdrażanie innowacji w zakresie nowych produktów i usług, technologii oraz 
nowych rozwiązań organizacyjnych i marketingowych15. Postępujący wzrost 
konkurencji ze strony państw rozwijających się stanowi olbrzymie wyzwanie 
dla gospodarek krajów członkowskich i całej Unii Europejskiej. Do inno-
wacyjności, jako kluczowego czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego, 
odnoszą się strategiczne dokumenty Unii Europejskiej, takie jak strategia 
Europa 202016. Istotną rolę spełnia priorytetowy obszar „rozwój inteligentny” 
oraz inicjatywa Unia innowacji17. 

Pośród 27 krajów UE analizowanych w Innovation Union Scoreboard 
2013 wyróżniono cztery grupy przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie: li-
derów, doganiających, średnich innowatorów i słabych innowatorów. Niestety 
Polska należy do najmniej innowacyjnych gospodarek wśród krajów człon-
kowskich UE. Przeprowadzony ranking oparto na procencie przedsiębiorstw 
aktywnych w obszarze innowacji technologicznych i nietechnologicznych. 
Wyniki badań Eurostatu wskazują, że w Unii Europejskiej średnio co drugie 
przedsiębiorstwo wdraża innowacje (52%), natomiast w Polsce zaledwie 28% 
przedsiębiorstw podejmuje jakiekolwiek działania innowacyjne18. 

Szczególnie zła sytuacja dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw, 
z których tylko 23% podejmuje innowacje. Oznacza to, że wśród 30 analizo-
wanych krajów zajmujemy w tej grupie przedostanie miejsce przed Bułgarią 
(22%). Poziom innowacyjności różnicuje się w zależności od wielkości 
przedsiębiorstwa: małe charakteryzują się najniższą innowacyjnością tech-
nologiczną (10%), jak i nietechnologiczną (12%), przedsiębiorstwa średnie 
cechuje innowacyjność technologiczna na poziomie 29%, natomiast duże 
podmioty gospodarcze – na średnim poziomie 68%. Jedynie 12% średnich 
przedsiębiorstw wdraża innowacje organizacyjne i marketingowe19. W tabeli 
1 zawarto porównanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w krajach 
Unii Europejskiej. 

15 M. Neć, działalność innowacyjna przedsiębiorstw…, s. 113.
16 Europa 2020. Strategia...
17 Unia innowacji, projekt przewodni strategii Europa 2020, Komunikat Komisji 

Europejskiej KOM(2010) 546, wersja ostateczna, Bruksela 2010, http://www.europarl.europa.
eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2010)0546_/com_com(2010)0546_pl.pdf 
(30.11.2014).

18 Innovation Union Scoreboard 2013…, s. 12–18.
19 M. Neć, działalność innowacyjna przedsiębiorstw…, s. 113–120.
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Tabela 1

Odsetek firm prowadzących działalność innowacyjną według wielkości przedsiębiorstwa

Ogółem (%) 10–49 (%) 50–249 (%) >249 (%)
Niemcy 79 Niemcy 77 Niemcy 86 Niemcy 94
Luksemburg 68 Luksemburg 65 Islandia 80 Estonia 93
Islandia 64 Islandia 59 Belgia 79 Luksemburg 92
Belgia 61 Portugalia 58 Irlandia 76 Malta 88
Portugalia 60 Szwecja 56 Estonia 73 Portugalia 88
Szwecja 60 Belgia 55 Luksemburg 73 Austria 88
Irlandia 60 Irlandia 55 Szwecja 72 Belgia 87
EU (15) 58 EU (15) 54 Austria 71 Słowenia 87
Estonia 57 Włochy 54 EU (15) 71 Irlandia 85
Holandia 57 Finlandia 53 Holandia 70 Holandia 85
Austria 56 Holandia 52 Włochy 70 Szwecja 85
Włochy 56 Estonia 52 Portugalia 69 Francja 84
Finlandia 56 Austria 51 Francja 68 Włochy 84
Dania 55 Dania 51 Słowenia 65 Cypr 84
Francja 53 EU (27) 49 EU (27) 65 Finlandia 83
EU (27) 53 Francja 49 Dania 64 Dania 83
Czechy 52 Serbia 48 Czechy 64 EU (15) 82
Serbia 52 Czechy 47 Finlandia 63 Hiszpania 81 
Słowenia 49 Słowenia 43 Serbia 62 Islandia 80 
Cypr 46 Cypr 43 Malta 62 Czechy 79 

Wielka Brytania 44 Wielka 
Brytania 43 Hiszpania 59 EU (27) 79 

Norwegia 44 Norwegia 44 Cypr 56 Litwa 74 
Chorwacja 42 Chorwacja 39 Norwegia 56 Chorwacja 73
Malta 42 Hiszpania 37 Chorwacja 53 Serbia 72 
Hiszpania 41 Malta 35 Wielka Brytania 51 Węgry 70 
Słowacja 36 Litwa 30 Węgry 46 Polska 68 
Litwa 34 Słowacja 29 Litwa 44 Norwegia 66 
Węgry 31 Rumunia 28 Słowacja 44 Słowacja 65
Rumunia 31 Łotwa 27 Bułgaria 42 Bułgaria 63
Łotwa 30 Węgry 26 Polska 40 Łotwa 62
Polska 28 Polska 23 Rumunia 39 Rumunia 56
Bułgaria 27 Bułgaria 22 Łotwa 38 Wielka Brytania 47

Źródło: M. Neć, działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle innych 
krajów Europy, w: Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe 
lata, red. P. Zadura-Lichota, PARP, Warszawa 2013, s. 117.



100 andrzej Marjański

Jako jedną z przyczyn tak niskiego poziomu innowacyjności polskich 
przedsiębiorstw wskazuje się trudności z wdrożeniem skutecznego modelu 
funkcjonowania instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu, takich jak np. 
centra transferu technologii, parki technologiczne, inkubatory przedsiębior-
czości. Z jednej strony uznaje się za pozytywny fakt ich istnienia, z drugiej 
dogłębna analiza ich działań kwestionuje ich skuteczność. Brak skutecznych 
instytucji otoczenia biznesu utrudnia w znacznym stopniu podejmowanie 
innowacji przez polskie przedsiębiorstwa20. 

Także brak dostępu przedsiębiorców do kapitałów wysokiego ryzyka, 
szczególnie w regionach słabiej rozwiniętych, stanowi jeden z czynników 
ograniczających innowacje. W opinii przedsiębiorców inwestycje w nowe 
rozwiązania bez dostępu do zewnętrznych kapitałów wysokiego ryzyka są 
dla nich zbyt niebezpieczne21. 

Trzeba także zwrócić uwagę, że jednym z istotnych powodów niskiego 
poziomu innowacyjności w Polsce są problemy z brakiem dostatecznie wyso-
kiego poziomu kapitału społecznego. Badania J. Czapińskiego wskazują, że 
deficyt tego kapitału staje się coraz poważniejszą barierą rozwojową, która 
może spowodować zahamowanie wzrostu wraz z wyczerpaniem się innych 
źródeł rozwoju, opartych głównie na kapitale ludzkim i niskich kosztach 
pracy22.

3. Wpływ specyfiki małego przedsiębiorstwa na podejmowanie 
innowacji 

Charakterystyczną cechą współczesnej gospodarki jest rosnąca konku-
rencja, postępująca globalizacja, cyfryzacja i zwiększające się wymagania 
klientów. Skuteczne prowadzenie biznesu wymaga określonej wizji i strategii 
jego rozwoju. Istotną rolę w rozwiniętych gospodarkach rynkowych spełnia 

20 B. Plawgo, T. Klimczak, P. Czyż, R. Boguszewski, A. Kowalczyk, Regionalne Systemy 
Innowacji w Polsce – raport z badań, PARP, Warszawa 2013, s. 80.

21 Ibidem, s. 83.
22 J. Czapiński, Miękkie kapitały a dobrobyt materialny: wyzwania dla Polski, w: W krę-

gu psychologii społecznej, red. J. Czarnota-Bojarska, I. Zinserling, Wyd. Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 253–285.
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sektor małych i średnich przedsiębiorstw, który jest ważnym źródłem docho-
dów i tworzenia nowych miejsc pracy, a w wielu przypadkach stanowi siłę 
napędową gospodarki. Dynamizm funkcjonowania przedsiębiorstw z sektora 
MŚP, jego zróżnicowanie branżowe oraz wysoka elastyczność i zdolności 
dostosowawcze do zmiennych warunków otoczenia są czynnikami stabilizują-
cymi jego możliwości rozwoju. Większość małych i średnich przedsiębiorstw 
funkcjonuje na rynkach regionalnych i lokalnych, które stanowią dla nich 
podstawowy, a często jedyny obszar działania.

Ta specyfika powoduje, że małe i średnie przedsiębiorstwa w swojej 
działalności nie muszą stawać się liderami światowego rynku, ponieważ 
kluczowe są dla nich rynki regionalne i lokalne, na każdym z nich musi 
działać lider i o taką pozycję warto się ubiegać. Odnosząc się do specyfiki 
zarządzania, H. Simon wskazuje, że „mała firma nie jest miniaturą wielkiego 
przedsiębiorstwa”, a także, że dla wielu małych i średnich przedsiębiorstw 
pozostanie niewielkim i skoncentrowanym na początkowym przedsięwzięciu 
staje się strategicznym wyborem23. Zdaniem E.F. Schumachera, niewielki 
rozmiar przedsiębiorstwa to właściwa skala prowadzenia biznesu i powrót 
do rzeczywistych potrzeb człowieka24. Najkrótszy opis małego i średniego 
przedsiębiorstwa ogranicza się do stwierdzenia, że jest ono „przedłużeniem” 
osobowości jego właściciela25. R.W. Griffin zdefiniował małe przedsiębiorstwo 
jako „takie, które ma niezależnego właściciela i kierownictwo oraz wywiera 
niewielki wpływ na otoczenie”26. 

Większość sposobów i metod zarządzania w małych i średnich przed-
siębiorstwach jest odmienna od zasad, którymi kierują się duże korporacje. 
Podstawowe różnice wynikają nie tylko z fizycznych rozmiarów podmiotu 
czy mniejszych zasobów. Ich zasadniczą przyczyną jest struktura wewnętrz-
na przedsiębiorstwa, wykorzystująca do swojego rozwoju kreatywność 
i zachowania właściciela oraz wąskiego grona współpracowników z reguły 
wywodzących się z grona rodziny. Można uznać, że kluczem do zrozumienia 

23 H. Simon, Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
1999, s. 219–222. 

24 E.F. Schumacher, Małe jest piękne, PIW, Warszawa 1981, s. 181. 
25 G. Michalski, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wyd. 

Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 9.
26 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

1996, s. 732.
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specyfiki zarządzania, jak i tworzenia strategii małego i średniego przedsię-
biorstwa, jest osobowość i przyzwyczajenia jego właściciela.

B. Piasecki wskazuje wiele podstawowych jakościowych cech struktu-
ralnych małego i średniego przedsiębiorstwa właściwego klasie średniej, które 
ograniczają w naturalny sposób wielkość takiej firmy. Jako najważniejsze 
wymienia27:

 – samodzielność ekonomiczną i prawną właściciela (która jest kryte-
rium zasadniczym), na podstawie której może on realizować w przed-
siębiorstwie swoje zamiary na własne ryzyko, bez kontroli osób trze-
cich,

 – nacechowanie społecznej struktury przedsiębiorstwa przez osobę 
właściciela,

 – szczególny charakter gospodarki finansowej przedsiębiorstwa, prze-
jawiający się finansowaniem przedsiębiorstwa w okresie tworzenia 
z własnych środków właściciela i jego rodziny, a w dalszej fazie dzia-
łalności przeznaczanie na rozwój części zysku (wyraźne ograniczenie 
z korzystania z kredytów i pożyczek),

 – wyjątkowy charakter struktury organizacyjnej, z jednym centrum de-
cyzyjnym w osobie właściciela, co decyduje o formie i treści wszyst-
kich podstawowych funkcji przedsiębiorstwa. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa we wszystkich gospodarkach rynko-
wych odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu i rozwoju gospodarki. To 
one w głównej mierze stanowią o wielkości wzrostu oraz tworzą miejsca pracy 
dla mieszkańców, wpływają również na ograniczanie negatywnych trendów 
w gospodarce i wspomagają zmiany w restrukturyzacji branż. Podmioty MŚP 
powinny również odgrywać ważną rolę w procesach kreowania i wdrażania 
innowacji mających na celu podniesienie ich konkurencyjności. Aby tak się 
stało, konieczne jest wzięcie pod uwagę specyficznych cech, wynikających 
z ograniczonych wielkości i zasobów przedsiębiorstwa oraz specyfiki zarzą-
dzania: przez właściciela lub wąską – najczęściej spokrewnioną – grupę osób.

Jedną ze specyficznych cech małego przedsiębiorstwa jest niechęć do 
zewnętrznego finansowania innowacji. Przedsiębiorcy nie mają zaufania do 
roli funduszy venture capital i finansów publicznych, co powoduje, że wy-

27 B. Piasecki, Przedsiębiorczość i mała firma, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997, s. 87–88.
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datki na innowacje są z reguły finansowane z wewnętrznych przepływów 
gotówkowych (80%) oraz kredytów bankowych (15%). W ramach inwestycji 
małe firmy najczęściej inwestują w środki trwałe, natomiast pozostałe na-
rzędzia innowacji (badania, rozwój wiedzy, prawa własności intelektualnej) 
są zaniedbywane28. Z powodów finansowych większość małych firm nie 
wprowadza innowacji i nie stanowią one ważnego miejsca w strategiach 
rozwoju przedsiębiorstwa. Charakterystyczną cechą jest większa skłonność 
do innowacji małych przedsiębiorstw usługowych niż przemysłowych, 
a najniższą innowacyjnością charakteryzują się przedsiębiorstwa budowlane. 
Również niewielki odsetek polskich małych przedsiębiorstw podejmuje się 
wprowadzania innowacji o wysokim stopniu nowości. Także zdecydowana 
większość polskich małych firm nie prowadzi prac badawczo-rozwojowych29. 

Konieczne jest zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej wprowadza-
nie instrumentów wsparcia na rzecz innowacji w czterech poziomach: 

 – działalności innowacyjnej – projekty badawcze i wsparcie finansowe 
na rzecz rozwoju nowych modeli biznesu;

 – przedsiębiorstwa – promocja kultury przedsiębiorczości, zwiększanie 
zdolności do wprowadzania innowacji, poprawa zarządzania innowa-
cjami, ułatwienie dostępu do finansowania zewnętrznego;

 – sektora – tworzenie korzystnych warunków otoczenia biznesu i insty-
tucji wsparcia dla innowacji;

 – rynku – liberalizacja rynków30. 
Rosnąca złożoność funkcjonowania małych przedsiębiorstw w globalnej 

gospodarce rynkowej powinna skłaniać ich właścicieli-zarządzających do 
poszukiwania nowych sposobów zapewnienia ich biznesom przewagi konku-
rencyjnej. Jednym ze sposobów jest opracowanie i wprowadzanie innowacji. 

28 D. Klonowski, Innowacyjność sektora MSP w Polsce, Ernst & Young, Warszawa 2009, 
s. 10–11. 

29 M. Juchniewicz, B. Grzybowska, Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, PARP, 
Warszawa 2010, s. 196–200.

30 J. Wiśniewska, Innowacje w usługach we współczesnej gospodarce, w: Zarządzanie 
rozwojem współczesnej organizacji, red. R. Borowiecki, B. Siuta-Tokarska, UE w Krakowie, 
Kraków 2013, s. 102.
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Podsumowanie 

Wdrożenie innowacji w każdym przypadku oznacza dla małego przedsię-
biorstwa zmianę w stosowanych dotychczas praktykach działania – zarówno na 
poziomie organizacji, jak i jej członków. Pewne jest, że innowacyjności nie da się 
narzucić, pozostaje zatem droga pracy organicznej, mającej na celu ukazanie ko-
rzyści z podejmowania innowacji, obniżanie kosztów ich wdrażania oraz propago-
wanie dobrych praktyk zmniejszających lęk przed nieznanymi i niestosowanymi 
dotąd rozwiązaniami. Innowacje potrzebują propagatorów zmian wśród szeroko 
rozumianego otoczenia biznesu, jak i administracji państwowej i samorządowej.

Podejmowanie i wdrażanie innowacji przez małe przedsiębiorstwa 
w Polsce nie jest łatwe. Projekty te obarczone są dużym ryzykiem niepowodze-
nia oraz stanowią duże wyzwanie finansowe dla przedsiębiorstwa. Wydaje się, 
że słabość kapitałowa małych przedsiębiorstw w znacznym stopniu ogranicza 
wdrażanie innowacji. Kolejnym problem jest niski poziom kapitału społecznego, 
który powoduje niechęć do podejmowania współpracy we wdrażaniu innowacji. 

Wdrażanie innowacji wymaga zastosowania przez przedsiębiorstwo 
nowych metod zarządzania oraz dokonania zmian w kulturze organizacyjnej 
przedsiębiorstwa. Szczególna rola w tym zakresie przypada zarządzającym 
małymi podmiotami gospodarczymi, którzy muszą zapewnić przestrzeń 
w środowisku działania przedsiębiorstwa, w której nowe pomysły będą miały 
szansę nie tylko powstać, ale i zostać wdrożone. W małym przedsiębiorstwie 
istotne jest wypracowanie takiego modelu prowadzenia biznesu, w którym 
proces innowacji będzie miał charakter stały. W tym celu niezbędne staje 
się wykorzystanie specyficznych cech podmiotów MŚP, takich jak m.in.: 
ograniczona wielkość podmiotu, szybkość i elastyczność w podejmowaniu 
decyzji czy ścisłe i niesformalizowane kontakty z pracownikami. Istotną rolę 
we wdrażaniu innowacji odgrywa także sieć osobistych kontaktów z klientami 
i dostawcami i szybka reakcja na zmiany zachodzące w otoczeniu. 

Pod względem innowacyjności Polska należy do grupy państw doganiających 
i ma w tym zakresie bardzo dużo do zrobienia. Szczególną uwagę należałoby zwró-
cić na wsparcie rozwoju innowacji w sektorze usług. Decydenci muszą uwzględniać 
specyfikę małych przedsiębiorstw także w obszarze innowacyjności przy formuło-
waniu i wdrażaniu polityki w tym zakresie. Rosnące znaczenie sektora MŚP i jego 
aktywności w sferze innowacji wymaga lepszego zrozumienia zasad i specyfiki 
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funkcjonowania. Taka wiedza jest niezbędna do określenia odpowiednich działań 
na rzecz podniesienia poziomu innowacyjności małych przedsiębiorstw, co z kolei 
przełoży się na wzrost innowacyjności całej gospodarki Polski.
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CONDITIONS FOR THE IMPLEMENTING OF THE INNOVATION  
IN SMALL-SIZED ENTERPRISES

Summary

Current market dynamic determines the ability to implement an innovation as 
a primary enterprise ability to 1) gain competitive advantage, 2) shape possibility of 
its development and generate profit. Small and medium enterprises are playing the 
crucial role in the contemporary economy, by generating new places of employment.

In maintaining of their correct functioning scheme and development certain acti-
vities should be undertaken to rise enterprise level of innovativeness, and promote the 
transfer knowledge development. Accustoming the innovation requires new methods 
of management and changes in the organizational culture of the enterprise. Taking 
into consideration the specific of small business, especially its unique character, i.e. 
limited size, swiftness and flexibility of decisions, close and informal relationship 
with the employees, is a key to establish new managerial model for the enterprise. 
A network of personal contacts with customers and suppliers and a fast reaction to 
changes within environment is also essential for implementing innovations.

Keywords: small enterprises, innovation, management 

Translated by andrzej Marjański
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KONCEPCJA RYNKOWYCH UWARUNKOWAŃ STRATEGII 
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Streszczenie

W artykule określono cechy charakterystyczne małego i średniego przedsię-
biorstwa, ważne z punktu widzenia procesów innowacyjnych. Scharakteryzowano 
cele i strategię innowacji w przedsiębiorstwie oraz najważniejsze ich przykłady. 
Omówiono koncepcję rynku i jego wymiarów, kluczowych dla strategii innowacji. 
Przeprowadzono analizę rynkowych wymiarów strategicznych decyzji dotyczących 
innowacji. Podkreślono znaczenie wzajemnych relacji dostawca–kupujący oraz 
charakteru produktów podlegających wymianie dla podejmowania współpracy 
w rozwoju innowacji. W konkluzji stwierdzono potrzebę dalszych analiz i badań 
rynkowych uwarunkowań strategii innowacji w małym i średnim przedsiębiorstwie.

Słowa kluczowe: uwarunkowania rynkowe, strategia innowacji, małe i średnie 
przedsiębiorstwo

Wprowadzenie

W warunkach rosnących wymagań klientów i coraz silniejszej presji 
konkurentów, przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku mają ograniczone 
pole manewru przy wyborze sposobów budowania pozycji rynkowej. Wzrasta 
liczba nabywców, którym nie wystarczają jedynie konkurencyjne ceny wy-
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robów i usług. Oczekują produktów funkcjonalnych, wysokiej jakości, przy 
wygodzie dostępu i korzystania z nich oraz doskonałej obsłudze. Stawia 
to przed dostawcami nowe, nieznane wcześniej wyzwania. Starając się im 
sprostać, w swoim biznesie coraz częściej i szerzej wdrażają innowacje. Biorąc 
pod uwagę zasięg i znaczenie innowacji w działalności przedsiębiorstw, swoje 
zamierzenia proinnowacyjne definiują w formie celów i strategii innowacji.

Określenie i wdrożenie każdej innowacji, szczególnie mocno zmienia-
jącej zastaną rzeczywistość, to kompleksowe, obarczone ryzykiem, trudne 
przedsięwzięcie, które dotyka wiele aspektów funkcjonowania przedsiębior-
stwa, a jego sukces zależy praktycznie od wszystkich sfer działalności firmy. 
W związku z tym, że przyczyną i miarą oceny efektu wdrażania innowacji jest 
sytuacja na rynku, właśnie rynkowe uwarunkowania mają kluczowe znaczenie 
dla formułowania i wdrażania celów i strategii innowacji w przedsiębiorstwie. 
Problem dotyczy wszystkich rodzajów przedsiębiorstw, a małych i średnich 
w szczególności. Na tym problemie skupiono się też w niniejszym artykule.

Artykuł jest poświęcony naświetleniu rynkowych uwarunkowań celów 
i strategii innowacji, których zrozumienie ma zasadnicze znaczenie dla sku-
teczności i sprawności działań uczestników procesów kształtowania i wdra-
żania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach funkcjonujących na 
rynku. Zawarte w nim rozważania mają sprzyjać skutecznemu i sprawnemu1 
tworzeniu i wdrażaniu innowacji, w zależności od sytuacji rynkowej MŚP.

1. Cechy charakterystyczne małego i średniego przedsiębiorstwa

Rozważając koncepcję rynkowych uwarunkowań strategii innowacji 
w MŚP, warto rozpocząć od określenia, czym wyróżnia się małe i średnie 
przedsiębiorstwo w swej działalności na rynku. Najważniejsze cechy  
charakterystyczne MŚP, szczególnie ważne z punktu widzenia działalności 
proinnowacyjnej, są następujące2:

1 Działania określa się jako skuteczne, gdy prowadzą do osiągnięcia zamierzonych, plano-
wanych celów, sprawne – gdy są realizowane przy optymalnym (najniższym) zużyciu zasobów 
(m.in. środków technicznych, finansowych, pracy, czasu).

2 Oprac. na podst. J. Koszałka, Strategiczne uwarunkowania rozwoju produktów w małych 
i średnich firmach, Zeszyty Naukowe TNOiK, Wielkopolski Oddział, z. 4, Poznań 1998, s. 33. 
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1. Mała liczba pracowników, zapewniająca wysoką elastyczność działań, 
ale wymuszająca ogarnianie szerokiego spektrum problemów przez każdego 
z pracowników oraz ograniczająca ich profesjonalizację.

2. Z powyższym wiąże się zdolność do wykonywania ograniczonego 
zakresu prac badawczo-rozwojowych, szczególnie samodzielnie, co limituje 
zestaw technologii, jakie w swojej działalności może wykorzystywać przed-
siębiorstwo oraz utrudnia jego specjalizację.

3. Ograniczone zasoby kapitałowe, trudne do zgromadzenia wskutek 
relatywnie niewielkiego zasięgu działalności i przychodów, co utrudnia 
korzystanie z profesjonalnych dostawców oraz nie sprzyja dostępowi do 
kapitałochłonnych technologii i wyposażenia.

4. Niedostatek potencjału marketingowego, wynikający z relatywnie 
niewielkiej liczby pracowników służb marketingowych, a co za tym idzie – 
trudności kumulowania know-how, kształtowania rozwiniętych relacji z part-
nerami w biznesie i gromadzenia kapitału, co utrudnia, a często uniemożliwia 
dynamiczną ekspansję rynkową.

5. Znaczna liczba konkurentów (w tym innych MŚP), utrudniająca zdo-
bycie przez firmę3 przewagi konkurencyjnej i bezpiecznej pozycji rynkowej.
Jak wynika z powyższego, wiele z wyżej wymienionych cech MŚP jest 
przyczyną barier, trudnych do przezwyciężenia tak w ich codziennej 
działalności, jak i w realizacji projektów i przedsięwzięć proinnowacyjnych.

2. Charakterystyka celów i strategii innowacji w przedsiębiorstwie

Do ekonomii pojęcie innowacji wprowadził już ponad 100 lat temu 
austriacki ekonomista, J. Schumpeter, formułując teorię rozwoju gospodar-
czego4. W teorii założono, że główną przyczyną rozwoju gospodarczego jest 
twórczy przedsiębiorca, który dąży do przewagi rynkowej nad konkurentami 
i zysku przez nowe skonfigurowanie zasobów, którymi dysponuje lub może 

3 Firma to „nazwa, pod którą osoba fizyczna lub prawna prowadzi przedsiębiorstwo; [...] 
potocznie firma oznacza również samo przedsiębiorstwo”. W niniejszym opracowaniu pojęć 
przedsiębiorstwo i firma używa się zamiennie, traktując je jako synonimy pojęcia podmiot go-
spodarczy. Por. firma, hasło w: Wielka Encyklopedia Powszechna PWn, t. 3, PWN, Warszawa 
1964, s. 703.

4 J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 103–104.
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dysponować oraz sposobów działania. Problematyce pojęcia innowacji, jej 
rodzajów, tworzenia i rozwoju, jak też stosowania i dyfuzji, poświęcono 
później wiele opracowań i publikacji5. W najczęstszym użyciu pozostaje jak 
dotąd pojęcie innowacji sformułowane przez Komisję Europejską – innowa-
cja rozumiana jest jako „wdrożenie nowego lub znaczącego udoskonalenia 
produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub 
nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca 
pracy lub stosunkach z otoczeniem”6.

Wyłaniający się obraz innowacji, jako czynnika kluczowego dla zdoby-
wania i utrzymania przewagi konkurencyjnej przez podmiot rynkowy, w tym 
MŚP, można scharakteryzować następująco7. 

1. Uwzględniając obszary działalności, w których dokonywane są 
zmiany i objawiają się bezpośrednie korzyści z wdrożenia, wyróżnić można 
innowacje produktowe (product innovation), procesowe (process innovation), 
marketingowe (marketing innovation) oraz organizacyjne (organizational in-

5 J.D. Antoszkiewicz, Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian, 
Poltext, Warszawa 2008; J. Bessant, J. Tidd, Innovation and entrepreneurship, John Wiley  
& Sons, Ltd., Chichester 2007; Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, red. 
M. Brzeziński, Difin, Warszawa 2001; nowe możliwości i metody działań innowacyjnych ma-
łych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w układach wirtualnych, red. Z. Cygan, W. Grudzewski, 
R. Kulikowski, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, Warszawa 
2003; T. Davila, M. Epstein, R. Shelton, Making innovation work. how to manage it, measure 
it, and profit from it, Wharton School Publishing, New Jersey 2006; M. Dolińska, Innowacje 
w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010; W. Janasz, K. Kozioł-Nadolna, 
Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011; T. Kelley, J. Littman, Sztuka innowacji,  
MT Biznes, Warszawa 2009; B. Kryk, K. Piech, Innowacyjność w skali makro i mikro, Instytut 
Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009; T. Pakulska, Podatność innowacyjna Polski na napływ 
zagranicznego kapitału technologicznie intensywnego, SGH w Warszawie, Warszawa 2005; 
A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa–Łódź 2001; 
E. Stawasz, Innowacje a mała firma, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999; J. Tidd,  
J. Bessant, K. Pavitt, Managing innovation. Integrating technological, market and organiza-
tional change, John Wiley & Sons, Ltd, Chichester 2005; P. Trott, Innovation management 
and new product development, Prentice Hall, Harlow 2008 i inne.

6 Podręcznik OSLO: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, 
OECD, Wspólnoty Europejskie 2005, s. 48.

7 Oprac. na podst. J. Koszałka, Wybrane problemy rozwoju innowacji w MŚP w Polsce, 
w: Strategiczne uwarunkowania kształtowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw,  
red. P. Niedzielski, A. Rogut, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 716, 
Ekonomiczne Problemy Usług nr 92, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
2012, s. 14–16.
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novation). Zwykle każda z innowacji jest wprowadzana w MŚP dla uzyskania 
bądź umocnienia przewagi konkurencyjnej na rynku.

2. Innowacje powstają na podstawie dwóch rodzajów źródeł, którymi są 
wyniki badań podstawowych, stosowanych i prac badawczo-rozwojowych, 
prowadzące do rozwiązań określanych jako innowacje napędzane techno-
logią (technology push) oraz obserwacje i informacje płynące z rynku (od 
dostawców, nabywców, pośredników, konkurentów, partnerów w biznesie) 
inspirujące do tworzenia innowacji ciągnionych przez rynek (market pull). 
W zależności od źródła innowacji, wykorzystywany proces ich rozwoju okre-
śla się jako podażowy model innowacji, gdy są one napędzane technologią, 
względnie jako popytowy model innowacji, gdy są one ciągnione przez rynek.

3. Z punktu widzenia skutków, jakie wywołują, innowacje są określane 
jako radykalne (przełomowe lub nieciągłe – radical innovation), gdy nowe 
rozwiązania wymuszają przekształcenie dotychczasowego sposobu funk-
cjonowania przedsiębiorstwa, sektora lub branży (np. technologia cyfrowa 
zamiast analogowej w łączności telefonicznej); względnie jako innowacje 
przyrostowe (ciągłe – incremental innovation), gdy oznaczają poprawianie 
rozwiązań istniejących (np. stałe obniżanie zużycia paliwa przez silnik samo-
chodu w drodze jego udoskonalania).

4. Efektem działalności proinnowacyjnej są także innowacje otwarte 
(open innovation), które powstają jako efekt współpracy różnych partnerów 
zewnętrznych, np. jednostek naukowo-badawczych, użytkowników, dostaw-
ców czy konkurentów, wspólnie podejmujących ryzyko oraz wykorzystują-
cych wyniki prac, dzięki wyprowadzeniu działalności proinnowacyjnej poza 
granice jednej firmy i otwartości dla różnych, zainteresowanych podmiotów. 
Ten sposób organizacji działań proinnowacyjnych bywa określany jako inte-
raktywny model innowacji8.

Nie każda innowacja jest jednakowo ważna dla jej realizatorów. Z punktu 
widzenia ich znaczenia dla przedsiębiorstwa wyróżnić można innowacje:

 – dominujące (krytyczne) – rozumiane jako innowacje o kluczowym 
znaczeniu dla biznesu, decydujące o przewadze strategicznej (pozycji 
konkurencyjnej) wdrażającego je podmiotu,

8 P. Trott, Innovation management and new..., s. 23.
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 – wspomagające – do których należą innowacje ważne dla wybranych 
funkcji biznesu, ale nie o kluczowym znaczeniu,

 – uzupełniające – którymi są pozostałe innowacje, o niewielkim zna-
czeniu dla biznesu.

Powyższy podział innowacji ma znaczenie przede wszystkim dla określa-
nia priorytetów ich planowania i wykonywania w ramach strategii innowacji, 
jak też dla szacowania ryzyka i niepewności, związanych z realizacją proce-
sów ich rozwoju. Jest oczywiste, że innowacje ulokowane wyżej w niniejszej 
klasyfikacji powinny być staranniej rozpatrzone z punktu widzenia ryzyka 
oraz mieć priorytet w przygotowaniu i realizacji.

Dużo mniej jednoznaczny od rodzajów, źródeł i klasyfikacji innowacji 
jest obraz celów i strategii innowacji przedsiębiorstw ogólnie, a małych 
i średnich w szczególności. Podmioty rynkowe, w tym MŚP, zainteresowane 
skutecznym i sprawnym, długofalowym rozwojem, coraz częściej formułują 
jego kierunki, realizując proces zarządzania strategicznego9, którego główne 
fazy (etapy) obejmują:

 – analizę sytuacji strategicznej przez identyfikację ważnych czynników 
zewnętrznych w otoczeniu przedsiębiorstwa, a także rozpoznanie jego 
stanu wewnętrznego oraz ocenę wpływu wymienionych czynników 
na zdolność przyszłego działania firmy na rynku,

 – projektowanie celów, określających przyszły, pożądany stan (stany) 
przedsiębiorstwa (w tym strategicznego celu generalnego, jako za-
sadniczego skutku działań i celów szczegółowych, warunkujących 
osiągnięcie celu głównego) oraz jego strategii, czyli sposobów osią-
gnięcia celów strategicznych,

 – wdrażanie i kontrolę realizacji celów i strategii przedsiębiorstwa, czę-
sto prowadzące do weryfikacji i dostosowania działań do zmieniają-
cych się warunków, szczególnie rynkowych.

9 Oprac. na podst. Strategiczny plan rozwoju firmy oparty o technologie i innowacje. 
Poradnik metodyczny, red. J. Koszałka, J. Jettmar, T. Klajbor, Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna, Politechnika Gdańska, Fundacja Pomorska Sieć Innowacyjna BRAINET, 
Gdańsk 2008, s. 13–14.
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Obecnie obszerna literatura wskazuje na czym polega i jak realizować 
zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem10. W praktyce dziś wciąż jeszcze 
dość rzadko MŚP w sposób formalny formułują cele strategiczne i strategie 
swego rozwoju. Jeszcze rzadziej kojarzą one strategie rozwoju ze strategią 
innowacji, a skojarzenie to jest coraz częstsze w krajach o rozwiniętej 
gospodarce rynkowej, gdzie osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej 
i silnej pozycji rynkowej bez innowacji jest coraz częściej niemożliwe. Można 
przypuszczać, że powiązanie strategii rozwoju ze strategią innowacji niedługo 
stanie się koniecznością również polskich MŚP.

W ramach formułowania strategii innowacji11 określa się cele oraz spo-
soby rozwoju innowacji, wykorzystywane dla tworzenia i przechwytywania 
wartości oraz budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku. 
Stąd też, formułując strategię innowacji, ustala się:

 – cele strategii innowacji, wskazujące technologie i rynki, dostarczające 
przedsiębiorstwu najwyższej wartości, definiowanej w ramach jego 
strategii rozwoju,

 – sposoby rozwoju innowacji, znajdujące wyraz w procesach i działa-
niach proinnowacyjnych,

 – kontekst, w którym przebiegają procesy innowacji, szczególnie 
uwzględniający wykorzystywane zasoby ludzkie, finansowe, tech-
nologiczne, marketingowe, organizacyjne i sieciowe, jak też ryzyko 
i niepewność, wysokie zwłaszcza przy kreowaniu i wdrażaniu inno-
wacji radykalnych.

10 Wśród opracowań z zakresu zarządzania strategicznego, w tym MŚP, w języku polskim 
można wymienić m.in. K. Fonfara, M. Gorynia, E. Najlepszy, J. Schroeder, Strategie przed-
siębiorstw w biznesie międzynarodowym, AE, Poznań 2000; T. Gołębiowski, Zarządzanie 
strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001; F. Krawiec, Strategiczne my-
ślenie w firmie, Difin, Warszawa 2003; Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody, red. 
R. Krupski, Wyd. AE, Wrocław 2003; Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsię-
biorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012; M. Romanowska, Planowanie strategiczne 
w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004; G. Sobczyk, Strategie konkurencji małych i śred-
nich przedsiębiorstw, Wyd. UMCS, Lublin 2006; drogi do sukcesu polskich przedsiębiorstw, 
red. A. Sosnowska, S. Łobejko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008; A. Stabryła, 
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012;  
A. Tubielewicz, Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym, Wyd. Naukowe 
PWN, Warszawa 2004 i inne.

11 Oprac. na podst. M. Dodgson, D. Gann, A. Salter, The management of technological 
innovation. Strategy and practice, Oxford University Press, Oxford 2008, s. 95–96. 
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W literaturze przedmiotu spotkać można wiele przykładów koncepcji 
strategii innowacji. A. Sosnowska wymienia wśród nich następujące12.

1. Strategia błękitnego oceanu oparta jest na znalezieniu miejsca dla 
strategii firmy, określanego jako „błękitny ocean”, gdzie omija się obszar 
najbardziej ostrej konkurencji, który przez autorów strategii, W. Chan Kima 
i R. Mauborgne’a, nazywany jest „czerwonym oceanem”13. Oznacza to wyj-
ście poza obszary aktualnie penetrowane przez konkurentów i wykorzystanie 
koncepcji innowacji wartości zarówno dzięki obniżeniu kosztów, jak i przez 
wzrost wartości dla klientów.

2. Strategia niszy innowacji oznacza, że firma zdobywa przewagę 
konkurencyjną dzięki innowacji chronionej przez unikatową technologię 
i patenty. Jest ona trudna do szybkiego naśladowania i chętnie stosowana 
przez małe i średnie firmy, preferujące generowanie innowacji produktowych 
i technologicznych.

3. Strategia innowacji otwartej to wykorzystywanie pomysłów nowych 
rozwiązań zgłaszanych przez odbiorców (konsumentów, użytkowników), jak 
też innych zainteresowanych (np. inżynierów) spoza przedsiębiorstwa, często 
włączanych do procesu rozwoju innowacji przez otwarty konkurs ogłaszany 
w sieci. Ten sposób tworzenia i rozwoju innowacji zainicjowały firmy infor-
matyczne, przez szeroką współpracę ekspertów o różnych kompetencjach, 
podnosząc unikatowość i dopasowanie rozwiązań do potrzeb i warunków ich 
wdrażania.

4. Strategia sieci innowacji polega na wiązaniu przedsiębiorstw i innych 
instytucji, często pozostających w sąsiedztwie, zainteresowanych podobną 
problematyką, które podejmują współpracę w rozwiązaniu wspólnych pro-
blemów (np. utylizacja odpadów komunalnych i przemysłowych w regionie). 
Dzięki organizacji sieciowej możliwa jest harmonizacja wielu cząstkowych 
strategii innowacji, osiągana przez koordynację działań różnych podmiotów 
i przestrzeganie zasady wzajemnych korzyści, wynikających z synergicznych  
 

12 A. Sosnowska, Strategie innowacji w praktyce polskich przedsiębiorstw, w: Konferencja 
nt. Źródła wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa, 
Warszawa, 16 listopada 2009 roku. http://www.sgh.waw.pl/katedry/kzs/Konferencja 
(03.09.2013).

13 W. Chan Kim, R. Mauborgne, Strategia błękitnego oceanu, MIT Biznes, Warszawa 
2005; A. Sosnowska, Strategie innowacji w praktyce..., s. 2.
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powiązań partnerów. Struktury sieciowe przyjmują też formę wielostronnych 
aliansów strategicznych, podejmujących rozwiązanie lokalnych problemów 
(np. firmy farmaceutyczne poszukujące nowych leków na choroby okolicz-
nej ludności). Sieciowe struktury tworzone dla wspierania innowacyjnej 
działalności małych i średnich przedsiębiorstw są często wspierane grantami 
udzielanymi przez władze regionalne, krajowe oraz Unii Europejskiej.

5. Strategia klastra innowacyjnego14 jest procesem budowania przewagi 
konkurencyjnej dzięki współpracy przedsiębiorstw z sąsiadującymi z nimi in-
stytucjami naukowo-badawczymi, projektowymi, szkoleniowo-doradczymi, 
finansowymi, ubezpieczeniowymi oraz lokalnymi władzami. Kompleksowa 
współpraca w ramach sieciowej struktury znacznie ułatwia wprowadzanie 
innowacji oraz osiąganie celów ważnych dla wszystkich partnerów.

Znanych jest wiele innych przykładów strategii innowacji, szeroko opi-
sywanych w literaturze15. Można stwierdzić, że są one dość ogólne i wskazują 
zasadnicze kierunki działalności proinnowacyjnej wielu różnorodnych pod-
miotów rynkowych. Stąd też ich użyteczność dla celów formułowania strategii 
innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach jest ograniczona. Uzasadnia 
to próbę poszukiwania rozwiązań, które ułatwiałyby formułowanie celów 
i strategii innowacji w MŚP, uwzględniając ich rynkowe uwarunkowania.

3. Współczesny rynek i jego wymiary, kluczowe dla strategii innowacji

Współczesny rynek jest ogromnie złożoną, dynamicznie zmieniającą się 
strukturą. Jego istotę oddaje sformułowanie W. Wrzoska, który stwierdza, że 
pod pojęciem rynku rozumieć można „ogół stosunków zachodzących między  
 

14 Ideę klastra zaproponował znany amerykański badacz i ekspert od zagadnień strategii 
i konkurencji – M.E. Porter. Zob. M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001,  
s. 193.

15 Problematykę strategii innowacji omawiają m.in. J. Bessant, J. Tidd, Innovation and 
entrepreneurship…, s. 21–26; M. Dodgson, D. Gann, A. Salter, The management of tech-
nological…, s. 95–98; S. Łobejko, dobre praktyki innowacyjne. Podręcznik przedsiębiorcy, 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Warszawa 2010, s. 32–39;  
A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami…,, s. 298–307, J. Tidd, J. Bessant, K. Pavitt, 
Managing innovation. Integrating…, s. 223–231; P. Trott, Innovation management and new…, 
s. 268–271.
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podmiotami uczestniczącymi w procesach wymiany”16. Cechy charaktery-
styczne współczesnego rynku, omówione pokrótce, są następujące17.

1. Na rynku występują procesy wymiany między dostawcami (produ-
centami, pośrednikami, usługodawcami), oferującymi określone produkty 
(wyroby i/lub usługi), tworzącymi podaż, a nabywcami (klientami, odbiorca-
mi, konsumentami, użytkownikami), którzy łącznie kreują popyt. Elementem 
mechanizmu rynkowego są ceny, których wysokość zależy od wzajemnego 
oddziaływania podaży i popytu (od gry rynkowej).

2. Strony wymiany zachowują wolność wyboru partnerów (zwłaszcza 
formalną) sprzedaży/kupna produktów na warunkach uzgodnionych i akcep-
towanych przez każdą z nich w procesie negocjacji, w ramach mechanizmu 
przetargowego18.

3. Punktem wyjścia do procesu wymiany rynkowej są potrzeby i pra-
gnienia, czyli stany odczuwalnego braku, pobudzającego do działania każdą 
ze stron. Potrzeby mają charakter zasadniczo stały19, pragnienia zmieniają 
się pod wpływem kultury, zmian w otoczeniu oraz zmiany zainteresowań 
i osobowości odczuwającego je podmiotu. Zmiany pragnień nie są łatwe do 
przewidzenia, w pewnym zakresie można jednak je kształtować przez staran-
nie przygotowane oddziaływania informacyjno-promocyjne.

4. Pomocą w działalności rynkowej, szczególnie dostawcom, służy 
marketing rozumiany jako „proces, w którym firmy wytwarzają wartość dla 
klienta i budują silne relacje z klientami w celu uzyskania od nich w zamian 
określonych wartości”20. Nośnikiem wartości dla klientów są produkty. 
Należy podkreślić, że dziś coraz częściej produkty są oceniane na rynku nie 
przez pryzmat swoich cech fizyczno-technicznych, lecz przede wszystkim 

16 W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1998, s. 13.
17 Oprac. na podstawie: G. Armstrong, P. Kotler, Marketing. Wprowadzenie, Oficyna 

a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 35–47.
18 Tak jak w przypadku przetargu ogłaszający go dokonuje wyboru oferty, która najpełniej 

odpowiada jego wymaganiom, tak na rynku spośród różnych opcji każda ze stron wybiera tę, 
która jest dla niej najkorzystniejsza.

19 Powszechnie znanym modelem potrzeb człowieka jest piramida potrzeb Masłowa, 
w której wyróżnia się kilka poziomów potrzeb, od fizjologicznych począwszy, przez bez-
pieczeństwa, społeczne (w tym przynależności, przyjaźni), osobiste (uznania, szacunku), do 
poznawczych i samorealizacji. Zob. K. Przybyłowski, S.W. Hartley, R.A. Kerin, W. Rudelius, 
Marketing, Dom Wydawniczy ABC, b.m.w. 1998, s. 116.

20 G. Armstrong, P. Kotler, Marketing. Wprowadzenie…, s. 36.
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przez pryzmat korzyści i wartości, jakie uzyskują nabywcy. Wśród oczekiwa-
nych korzyści, szczególnie w przypadku konsumentów, coraz ważniejsze są 
przeżycia i doznania towarzyszące korzystaniu z produktu. Stąd wzrastająca 
rola starannego rozpoznania i rozumienia potrzeb i oczekiwań odbiorców 
oraz monitorowania ich zadowolenia z nabywanych produktów. Wiele firm 
zorientowanych marketingowo nawiązuje długotrwałe, partnerskie relacje 
z odbiorcami, które są dziś podstawą długofalowych sukcesów rynkowych 
dostawców.

5. Chcąc zdobyć silną pozycję rynkową i wynikające z niej korzyści, 
dostawcy dokonują starannego wyboru odbiorców swych produktów w pro-
cesie segmentacji, by na wybranym rynku nadać ofercie wartość, której 
oczekują odbiorcy. Oferta powinna wyróżniać się na tle ofert konkurentów 
(charakteryzować się unikalnością), dzięki realizacji procesu, określanego 
jako pozycjonowanie produktu.

6. Długofalowy sukces rynkowy dostawcy nie jest możliwy bez staran-
nego przemyślenia i przygotowania działań rynkowych oraz konsekwentnej 
ich realizacji. Służy temu określenie celów i strategii marketingowej, jako 
jednego z kluczowych elementów strategii firmy. Wskazują one klientów doce-
lowych oraz sposób, w jaki tworzona będzie dla nich wartość. Cele i strategia 
marketingowa są punktem wyjścia do opracowania planów i programów 
marketingowych, uszczegóławiających działania rynkowe.

7. W obsłudze klientów dostawcy wykorzystują zestaw instrumentów, 
określanych jako kompozycja marketingowa (marketing mix). W jej skład 
wchodzą produkt (product), cena i sposób rozliczeń (price), dystrybucja, 
sposób dostawy (place) oraz promocja, dziś przyjmująca formę dwustronnej 
komunikacji marketingowej (promotion). W warunkach indywidualizacji 
kontaktów z odbiorcami i konieczności ich starannej obsługi coraz większą 
rolę odgrywa personel dostawcy (personnel).

Jak wynika z charakterystyki współczesnego rynku, jest on elementem 
biznesu generalnie złożonym i trudno przewidywalnym, na którym niełatwo 
precyzyjnie definiować zamierzenia oraz zapewnić ich realizację zgodnie 
z interesami funkcjonującego na nim podmiotu gospodarczego. Tym niemniej 
te podmioty, które podejmują wysiłek planowania celów działalności i sposo-
bów ich osiągnięcia, z większym prawdopodobieństwem osiągają zamierzone 
efekty rynkowe.



118 Jerzy Koszałka

Rozważając rynkowe uwarunkowania strategii innowacji w małych 
i średnich przedsiębiorstwach, warto wyjść od wymiarów rynku, czyli cha-
rakteryzujących go parametrów. J.J. Lambin wyróżnia następujące wymiary 
rynku21:

 – grupy nabywców, których dostawca wybiera jako swój rynek celowy, 
co oznacza zdefiniowanie, czyje potrzeby się zaspokaja,

 – zaspokajane potrzeby lub funkcje pełnione przez produkty dostawcy, 
co odpowiada na pytanie, co się zaspokaja,

 – wykorzystywane technologie, rozumiane jako alternatywne sposoby 
realizacji funkcji (zaspokajania potrzeb) z punktu widzenia nabywcy22.

Wymiary rynku dają się przedstawić graficznie (rys. 1). Każdy z wymia-
rów to wiele opcji, do wyboru przez firmę. Ułatwia to zdefiniowanie jej rynku 
oraz określenie jego granic. Przykładowe wymiary rynku firmy oferującej 
sprzęt oświetleniowy przedstawiono na rysunku 2.

Potrzeby lub funkcje 
Co się zaspokaja? 

Technologie 
W jaki sposób potrzeby  się zaspokaja? 

Grupy nabywców 
Czyje potrzeby się zaspokaja? 

Rysunek 1. Wymiary rynku
Źródło: J.J. Lambin, Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2001, s. 190.

21 J.J. Lambin, Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
2001, s. 190.

22 Przykładowo w przypadku transportu towarów mogą to być technologie przewozów 
lądowych, powietrznych czy morskich, w dekoracji wnętrz – technologie malowania lub 
tapetowania.
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Można dodać, że istotną rolę w działalności marketingowej odgrywa 
jeszcze jeden wymiar rynku, dotychczas niewymieniony, jakim jest zasięg 
terytorialny. Z tego punktu widzenia wyróżnia się rynki23:

 – lokalne, ograniczone do budynku, ulicy, dzielnicy czy miejscowości,
 – regionalne, o zasięgu zakreślonym granicami powiatu/powiatów, wo-

jewództwa czy kilku województw,
 – krajowy,
 – zagraniczne, gdy dotyczą obszaru kraju czy kilku krajów, obok rynku 

kraju rodzimego,
 – międzynarodowe, gdy obejmują obszar wielu krajów i/lub kontynentu 

(np. rynek Unii Europejskiej),
 – globalny (światowy), co oznacza traktowanie rynku całego świata 

jako rynku celowego rozpatrywanego podmiotu rynkowego.

Potrzeby nabywców 

Grupy nabywców 

Alternatywne technologie 

Klimatyzacja 

Wentylacja 

Ogrzewanie 

Oświetlenie 

Świeczniki 
Żarówki 

Lampy fluoresc. 

Domy  Biura  Magazyny Fabryki  

Rysunek 2. Przykładowe wymiary rynku firmy oferującej sprzęt oświetleniowo-
-grzewczy

Źródło: oprac. na podst. R. Kłeczek, W. Kowal, J. Woźniczka, Strategiczne planowa-
nie marketingowe, PWE, Warszawa 1996, s. 45. 

23 Oprac. na podst. W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku..., s. 35.
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Zasięg terytorialny działalności rynkowej jest bardzo ważny z punktu 
widzenia doboru odpowiednich instrumentów kompozycji marketingowej. 
W przypadku działań związanych z przedsięwzięciami proinnowacyjnymi 
jest on mniej istotny, stąd też w tej fazie analizy rynkowych uwarunkowań 
strategii innowacji w małym i średnim przedsiębiorstwie można go pominąć 
bez szkody dla wyników analizy.

Rozpatrując potrzeby i pragnienia nabywców w aspekcie uwarunkowań 
strategii innowacji w MŚP, można stwierdzić, że wobec ich różnorodności 
i zmienności są one niezwykle trudne do jednoznacznego określenia, a tym 
bardziej do porównywania, gdy chodzi o różnych dostawców, oraz do określe-
nia innowacji zapewniających lepsze ich zaspokajanie. Wydaje się dopuszczal-
ne, aby wymiar rynku, jakim są potrzeby i pragnienia, zastąpić określeniem 
produktów, które służą ich zaspokajaniu. Można znacznie precyzyjniej, niż 
w przypadku potrzeb, określić cechy produktów oraz wskazać podobieństwa 
i różnice między nimi. Stąd też w dalszych analizach rynkowych uwarunko-
wań strategii innowacji w MŚP właśnie produkty, a nie potrzeby i pragnienia, 
przyjęto jako jeden z podstawowych wymiarów rynku. Graficzny model rynku 
o tak zmodyfikowanych wymiarach przyjmuje wówczas postać zobrazowaną 
na rysunku 3.

Rozpatrując rynkowe aspekty innowacji w MŚP, można by dyskutować, 
czy ujęty w modelu wymiar, jakim jest technologia, jest rzeczywiście wy-
miarem rynkowym. Niewątpliwie ma on kluczowe znaczenie dla możliwości 
zaspokajania potrzeb i pragnień odbiorców, z drugiej strony jest też oczywi-
ste, że wiążą się z nim takie czynniki, jak wyposażenie techniczne, metody 
i organizacja produkcji czy kompetencje pracowników, które są czynnikami 
wewnętrznymi. Stąd też, w ograniczonych ramach niniejszego opracowania 
przyjęto, że wymiar ten nie będzie dalej rozpatrywany, a analiza rynkowych 
uwarunkowań strategii innowacji w małym i średnim przedsiębiorstwie 
ograniczona zostanie do grup nabywców oraz produktów. 
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Produkty 
Czym potrzeby się zaspokaja? 

Grupy nabywców 
Czyje potrzeby  się zaspokaja? 

Technologie 
W jaki sposób potrzeby się zaspokaja? 

Rysunek 3. Zmodyfikowane wymiary rynku
Źródło: oprac. na podst. J.J. Lambin, Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wyd. 

Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 190.

4. Analiza rynkowych wymiarów strategicznych decyzji dotyczących 
innowacji

Poniżej rozpatrzono rynkowe wymiary strategicznych decyzji dotyczą-
cych innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach w wymiarze grup 
nabywców oraz oferowanych im produktów. W łańcuchu tworzenia wartości 
na rynku MŚP pełnią zasadniczo funkcje producentów dóbr materialnych 
i producentów usług oraz pośredników, dostarczających produkty w ilo-
ściach hurtowych, jak i detalicznych. Dzięki rozpatrzeniu sytuacji rynkowej 
w wymiarze nabywców i oferowanych im produktów wydaje się możliwe 
ustalenie pewnych wzorcowych sytuacji rynkowych ułatwiających bardziej 
szczegółowe zdefiniowanie kierunków działań proinnowacyjnych, jak też 
precyzyjniejsze określenie celów i strategii innowacji, odpowiadających 
rynkowym uwarunkowaniom.
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Rozpatrując grupy nabywców, których zaopatrują małe i średnie 
przedsiębiorstwa, można stwierdzić, że zaliczają się do nich wszystkie grupy 
nabywców spotykanych na rynku. Są to24:

 – konsumenci, do których należą indywidualne osoby i rodziny, naby-
wające produkty na użytek własny, tworzący rynek konsumencki,

 – producenci, którzy kupują wyroby i usługi dla ich wykorzystania 
w procesie wytwarzania innych dóbr i usług,

 – pośrednicy, nabywający produkty w celu ich odsprzedaży swoim 
klientom; są określani jako hurtownicy, gdy operują dużymi ilościa-
mi dóbr (w wymiarze hurtowym), oferując je innym pośrednikom 
i odbiorcom w celach pozakonsumpcyjnych oraz jako detaliści, gdy 
dobra sprzedają konsumentom lub finalnym użytkownikom,

 – odbiorcy instytucjonalni, w tym agendy rządowe i samorządowe, in-
stytucje publiczne, organizacje pozarządowe, wykorzystujące naby-
wane wyroby i/lub usługi do wypełniania przypisanych im funkcji 
statutowych, np. działalności administracyjnej, świadczenia usług 
leczniczych, kształcenia czy opieki społecznej.

Występują istotne różnice między poszczególnymi grupami odbiorców 
w kwestii związków z dostawcą. Związki odbiorców i dostawców miewają 
charakter:

 – incydentalny (jednorazowy, przypadkowy), jak w sytuacji nabycia 
wyrobu lub usługi przez konsumenta, producenta czy instytucję pu-
bliczną, rzadziej pośrednika (gdy jest zadowolony z zakupu zwykle 
ponawia go, budując długotrwałą, partnerską relację z dostawcą),

 – powtarzalny, długotrwały, przy budowanych często latami relacjach, 
opartych na lojalności i partnerstwie, jak w przypadku powtarzalnych 
zakupów dokonywanych przez zadowolonych producentów, pośred-
ników czy pozostałe grupy nabywców,

 – przymusowy, przynajmniej w pewnym czasie, gdy dotychczasowy 
dostawca nie może być zastąpiony z dnia na dzień przez innego, gdyż 
zmiana taka może wymagać od nowego dostawcy przygotowania się; 
sytuacja ta rzadko dotyczy odbiorców – konsumentów, często nato-

24 Oprac. na podst. G. Armstrong, P. Kotler, Marketing. Wprowadzenie..., s. 213; M.D. Hutt, 
T.W. Speh, Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych, Wyd. 
Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 57–91.
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miast występuje w przypadku odbiorców typu producenci czy insty-
tucje publiczne. 

Jak już wcześniej stwierdzono, obok odbiorców o związkach między 
dostawcami a odbiorcami decydują również przedmioty wymiany (wyroby 
i usługi). W marketingu znane są różne rodzaje klasyfikacji produktów, biorąc 
pod uwagę ich wpływ na dobór instrumentów kompozycji marketingowej 
(marketing mix). Przykładowo, w przypadku dóbr konsumpcyjnych wyróżnia 
się produkty25:

 – łatwego zakupu, czyli artykuły codziennego użytku (np. żywność, 
używki, gazety), które kupowane są zwyczajowo, przy niewielkim 
zastanowieniu i wysiłku, wymagające łatwej ich dostępności dla 
klientów, jeżeli mają je oni regularnie nabywać,

 – wybieralne, gdy nabywcy kupują je rozważnie, w drodze wyboru 
i porównania z innymi produktami (np. odzież, meble, wyposażenie 
domu),

 – specjalne (markowe, prestiżowe, o unikalnych cechach), które mają 
dla kupującego duże znaczenie z punktu widzenia samooceny i po-
strzegania go przez otoczenie, stąd też są kupowane bardzo starannie 
(np. luksusowa biżuteria, drogie samochody, wakacyjne rezydencje), 

 – niespostrzegane – to produkty nieznane nabywcy i niebrane pod uwa-
gę jako obiekt zakupu.

W przypadku dóbr przemysłowych, nabywanych celem ich wykorzy-
stania w procesach produkcyjnych innych produktów (wyrobów lub usług), 
wyróżnia się26:

 – dobra wchodzące (entering goods), czyli surowce, materiały i części, 
które wchodzą w skład produktów gotowych, ulegając w procesie pro-
dukcji całkowitemu zużyciu,

 – dobra podstawowe ( foundation goods), określane też jako dobra in-
westycyjne, które umożliwiają wytwarzanie produktów finalnych, 
przenosząc na nie część swej wartości jako koszt amortyzacji, takie 
jak budynki, urządzenia czy sprzęt pomocniczy,

25 Oprac. na podst. S. Dibb, L. Simkin, W.M. Pride, O.C. Ferrel, Marketing, Houghton 
Miffin Company, London 1991, s. 209–211.

26 Oprac. na podst. M.D. Hutt, T.W. Speh, Zarządzanie marketingiem..., s. 45–48.
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 – dobra ułatwiające ( facilitating goods) to artykuły zaopatrzeniowe, 
konserwacyjno-naprawcze (np. smary, papier, środki czyszczące, far-
by) oraz usługi przemysłowe (np. inżynieryjne, remontowe, doradcze, 
szkoleniowe).

Powyższy podział wyrobów i usług, zrozumiały i logiczny dla popraw-
nego przygotowania i realizacji procesów marketingowych, niekoniecznie 
ułatwia kształtowanie i wdrażanie procesów proinnowacyjnych, kluczowych 
z punktu widzenia celów i strategii innowacji. Nie uwzględnia on wzajemnej 
współzależności między dostawcą i odbiorcą na rynku, która w wielu przy-
padkach zasadniczo wpływa na sposób tworzenia i wdrażania innowacji. 
Z tego punktu widzenia należy przywołać pojęcie kooperacji27, która oznacza 
współpracę przedsiębiorstw, z których jedno wykonuje na zlecenie i według 
wymagań drugiego, oczekiwane dobra materialne lub usługi. Produkty w ten 
sposób scharakteryzowane można by określić jako:

 – katalogowe (własne, standardowe) – gdy są wytwarzane wyprzedza-
jąco względem zamówień i oferowane w opracowanych wcześniej 
konfiguracjach,

 – kooperacyjne – gdy zostają przygotowywane na zlecenie i według 
indywidualnych wymagań odbiorców.

Najważniejsze różnice sposobów i warunków współpracy dostawca–na-
bywca w przypadku produktów katalogowych, standardowych, o formie 
i własnościach przygotowanych wyprzedzająco przez dostawcę oraz produk-
tów kooperacyjnych, wykonywanych według wytycznych zamawiającego, 
przedstawiono w tabeli 1. Między produktami katalogowymi a produktami 
kooperacyjnymi ulokować można produkty „na miarę”. Są one dostarczane 
jako zestaw podstawowych elementów składowych w licznych wariantach 
(zakup złożony „z klocków”), co nie zawsze jest możliwe „od ręki”, choć 
zwykle nie wymaga tak szerokiego zakresu przygotowań, jak w przypadku 
produktów kooperacyjnych. Sytuacja taka często ma miejsce na rynku dóbr 
przemysłowych. 

27 Oprac. na podst. Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, red. J. Lichtarski, PWE, 
Warszawa 1992, s. 25.
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Tabela 1

Różnice sposobów i warunków współpracy dostawca–nabywca  
w przypadku produktów standardowych i kooperacyjnych

Czynniki Produkty standardowe, 
katalogowe Produkty kooperacyjne

inicjatywa współpracy często od dostawcy zwykle po stronie odbiorcy
liczba dostawców kilku, często wielu dwóch, trzech, często jeden

określenie wymagań 
technicznych

dostawca, nieraz  
we współpracy z odbiorcą odbiorca (nabywca)

techn. zakres przygotowań żaden lub niewielki zwykle obszerny
czas przygotowania krótki lub żaden relatywnie długi

koszty przygotowania żadne lub niewielkie wysokie
uruchamianie produkcji według poziomu zapasu na zamówienie

cykl dostawy krótki, zależny od logistyki długi = cykl produkcyjny

zmiana dostawcy łatwa bieżąco praktycznie 
niemożliwa

reputacja dostawcy znaczenie przeciętne kluczowa
zaufanie partnerów znaczenie przeciętne kluczowe

znaczenie współpracy przeciętne lub niewielkie zwykle wysokie
nastawienie dostawcy do 

innowacji i zmian przeciętne lub niechętne otwarte, pod warunkiem 
możliwości i opłacalności 

nastawienie odbiorcy do 
innowacji i zmian

otwarte, pod warunkiem 
uzyskania korzyści

zależne od celów własnego 
biznesu

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z danych w tabeli 1, istnieje wiele różnic między produktami 
katalogowymi a produktami kooperacyjnymi, które mają silny, często kluczo-
wy wpływ na cele i strategię innowacji dostawcy. Między innymi dotyczy to 
wzajemnej otwartości na zmiany i innowacje, która jest silnie uzależniona od 
celów i warunków własnego biznesu każdego z partnerów, jak też wielkości 
niezbędnych nakładów oraz podejmowanego ryzyka. 

Uwzględnienie pozostałych rynkowych uwarunkowań strategii innowa-
cji w MŚP, szczególnie odbiorców, wymaga dalszych analiz i badań, przekra-
czających ramy niniejszej publikacji. Małym i średnim przedsiębiorstwom 
zainteresowanym opracowaniem i wdrażaniem strategii innowacji proponuje 
się ująć jej najważniejsze zapisy w układzie tabelarycznym, tworząc swoistą 
macierz celów i strategii innowacji, ułatwiającą nadanie im priorytetów oraz 
uszczegółowienie (przykład – tabela 2).
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Tabela 2 

Ujęcie rynkowych wymiarów strategicznych decyzji dotyczących innowacji w MŚP

Kluczowi odbiorcy Oferowane produkty Związki 
 z odbiorcami

Przykładowe cele 
innowacji

Konsumenci
Producenci
Pośrednicy
Odbiorcy 

instytucjonalni 

Katalogowe

Na miarę

Kooperacyjne

Incydentalne

Powtarzalne

Przymusowe

Poszerzenie 
asortymentu

Poprawa jakości

Obniżenie kosztów

Rodzaje  
innowacji Znaczenie innowacji Przykładowe sposoby realizacji

Produktowe

Procesowe

Marketingowe

Organizacyjne

Dominujące

Wspomagające

Uzupełniające

Naśladownictwo
Kupno licencji
Własne B+R

Współpraca z odbiorcą
Współpraca z JBR

Współpraca w sieci (open innovation)
Współpraca w ramach klastra innowacyjnego

Źródło: opracowanie własne.

Reasumując, należy stwierdzić, że w tak trudnej i skomplikowanej ma-
terii, jak działalność innowacyjna, nie jest łatwo formułować jednoznaczne 
i oczywiste rozwiązania. Trzeba jednak dążyć do pewnego porządkowania 
problematyki innowacji, by dzięki temu łatwiej wyciągać wnioski z sukcesów 
i niepowodzeń, gromadzić doświadczenia oraz skuteczniej i sprawniej przy-
gotowywać nowe propozycje.

Podsumowanie

Dotychczasowe rozważania nad problemem rynkowych uwarunkowań 
strategii innowacji w małym i średnim przedsiębiorstwie można spuentować 
następującymi wnioskami.

1. Małe i średnie przedsiębiorstwa dysponują ograniczonymi możliwo-
ściami tworzenia i realizacji strategii innowacji, co wynika z ich cech cha-
rakterystycznych oraz różnorakich ograniczeń, np. technicznych, kadrowych, 
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kapitałowych, organizacyjnych. W naturalny sposób MŚP powinny więc być 
ukierunkowane na poszukiwanie na rynku partnerów zainteresowanych 
współpracą w zakresie działań proinnowacyjnych.

2. Uwarunkowania rynkowe należą do kluczowych determinant strategii 
innowacji każdego przedsiębiorstwa, w tym małego i średniego, choć nie 
mogą ograniczać się do uwzględnienia wyłącznie marketingowego podejścia 
do problemu.

3. Podstawowymi czynnikami rynkowymi, warunkującymi strategiczne 
decyzje dotyczące innowacji przygotowywanych przez podmiot funkcjonują-
cy na rynku, są nabywcy z ich potrzebami i pragnieniami oraz odpowiadające 
na nie produkty, oferowane przez dostawcę. 

4. W przypadku nabywców, o otwartości na współpracę w realizacji 
przedsięwzięć proinnowacyjnych decydować może charakter związków 
dostawca–nabywca, które dla nabywcy mogą być incydentalne, powtarzalne 
lub przymusowe (w pewnym okresie). Gdy chodzi o produkty, mogą one mieć 
charakter wyrobów czy też usług katalogowych, przygotowanych wyprzedza-
jąco względem zamówień nabywców, mogą też mieć charakter kooperacyjny, 
gdy o ich cechach i zakresie przygotowań decyduje złożone zamówienie. 

5. Problem rynkowych uwarunkowań strategii innowacji w MŚP wyma-
ga dalszych analiz oraz badań. Powinno to ułatwić określanie szczegółowych 
celów, jak też sposobów realizacji strategii innowacji, poprawiając skuteczność 
oraz sprawność przyjmowanych rozwiązań.
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CONCEPT OF MARKET CONDITIONS OF INNOVATION STRATEGY  
FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE

Summary

The article indicates the characteristics of small and medium enterprises, impor-
tant from the point of view of innovation processes. Characterizes the objectives and 
strategy of innovation in the enterprise and the most important examples. Explains 
the concept of the market and its size, key for the innovation strategy. Conducts an 
analysis of market size of strategic decisions on innovation. Emphasizes the impor-
tance of the relationship supplier−buyer and the nature of the exchanged products 
for undertaking cooperation in the development of innovation. The conclusion is the 
need for further analysis and research of market conditions of innovation strategy  
in small and medium enterprise.

Keywords: market conditions, innovation strategy, small and medium enterprise

Translated by Jerzy Koszałka
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Streszczenie

Autorzy artykułu przybliżają mentoring biznesowy na przykładzie usługi 
świadczonej przez nowozelandzką instytucję Business Mentors New Zealand 
(BMNZ). O jakości i skuteczności tej usługi mówią wyniki ankiet badających 
poziom satysfakcji klienta, przeprowadzanych wśród klientów BMNZ. W części 
pierwszej artykułu omówiono poziom i przyczyny satysfakcji klientów korzystają-
cych z mentoringu biznesowego. Rosnące zadowolenie sprawia, że klienci zachęcają 

* prof. dr hab. Piotr Niedzielski, Katedra Efektywności i Innowacji, Wydział Zarządzania 
i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, piotr.niedzielski@wzieu.pl.
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Transferu Technologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, izakowalczykiza@gmail.com

1  Druga część artykułu, do której już teraz zapraszają autorzy, zostanie poświęcona kon-
kretnym przykładom wsparcia MŚP przez pracę mentorów akredytowanych przez BMNZ.  
W każdym studium przypadku pojawiała się będzie złota zasada realizowana przez wszystkich 
mentorów: „put something back into the game”. Mentorzy pamiętają dobrze pomoc, jaką otrzy-
mali w przeszłości i dzięki której ich biznes stał się rentowny. Pamięć i wdzięczność motywuje 
ich do pracy na rzecz innych i zwrócenia społeczeństwu długu zaciągniętego przed laty.
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innych przedsiębiorców do korzystania z tej usługi. W dalszej części artykułu za-
prezentowano: genezę programów mentoringowych oraz mentoring jako odpowiedź 
na potrzeby małych i średnich firm. Ponadto szczegółowo omówiono zakres usługi 
i charakterystykę wsparcia oferowanego przez mentoring. Autorzy zapraszają więc 
do lektury artykułu, który prezentuje modelowy program mentoringu biznesowego. 

Słowa kluczowe: mentoring biznesowy, usługi wsparcia biznesowego, mentoring

1. Geneza programów mentoringowych

Programy mentoringowe odgrywają ważną rolę we współczesnych procesach 
gospodarczych, gdyż polegają na przekazywaniu praktycznej wiedzy o przedsię-
biorczości, która jest szczególnie cenna dla młodych przedsiębiorców, nieposia-
dających takiego doświadczenia w biznesie, jak mentorzy. Wiedza ta wymaga 
pogłębiania i ustawicznej modyfikacji. W klasycznych modelach ekonomicznych 
zasób ten jako element oczywisty nie był przywoływany; korzystano z niego jak 
z wody czy powietrza2. Obecnie wiedza jest zasobem, który odgrywa znaczącą 
rolę i decyduje o przewadze konkurencyjnej instytucji3. Przedsiębiorstwa sukcesu 
potrafią łączyć różne typy wiedzy, np. o przyszłości rynku z ugruntowanym zarzą-
dzaniem opartym na kompetencjach. W ten sposób wiedza staje się strategicznym 
zasobem, za pomocą którego budowana jest przewaga na współczesnych rynkach. 
W. Walczak uważa, że wiedza jest również „zasobem specyficznym, »uwikła-
nym« w cały kontekst pozostałych zasobów »miękkich«, zwłaszcza takich, jak 
kultura organizacyjna, relacje wewnątrzorganizacyjne, systemy motywowania, 
komunikowania oraz interakcje i relacje z otoczeniem”4. 

Mentoring polegający na udzielaniu drugiej osobie indywidualnej po-
mocy bezpośredniej w przekształceniu wiedzy, pracy lub myślenia kształtuje 

2 W klasycznym ujęciu zasoby dzieli się na trzy grupy: ziemia, kapitał, praca (siła robocza). 
Nieklasyczne ujęcie wyróżnia takie zasoby, jak: przedsiębiorczość (zdolność człowieka do wy-
szukiwania zyskownych sposobów wykorzystania czynników produkcji); technologię produkcji 
(tj. umiejętność łączenia zasobów w produktywny sposób); oraz wiedzę, która stanowi podsta-
wowy i najważniejszy zasób społeczeństwa informacyjnego (może być: ukryta/cicha – zdolności 
ludzkie, doświadczenie, intuicja; jawna – opatentowane technologie, wiedza książkowa). 

3 W. Walczak, analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, 
„E-mentor” 2010, nr 5 (37), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/37/id/784 
(10.07.2014). 

4 Ibidem, s. 11. 
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i rozwija wiedzę tego, komu jest ona przekazywana. Ta zależność przenosi się 
również na zasób wiedzy, co oznacza, że mentoring sprzyja przekształcaniu 
wiedzy i doświadczenia nie tylko ucznia, ale i mentora, który – dzieląc się 
swoim doświadczeniem i poznając specyfikę pracy swojego podopiecznego 
– przekształca swoją wiedzę, ubogaca swoje doświadczenie5, gdyż relacja 
mentor–uczeń to relacja typu wygrana–wygrana. Kolejną cechą mentorin-
gu jest wspieranie w dokonywaniu istotnych zmian. Rola mentora polega 
na udzieleniu pomocy uczniowi (przedsiębiorcy) w uchwyceniu szerszego 
znaczenia zmian aktualnie zachodzących na rynku, które może wydawać się 
młodemu przedsiębiorcy nieistotne. 

Mentoring biznesowy jest narzędziem, które stosuje się na każdym etapie 
rozwoju firmy, staje się on jednak szczególnie przydatny w okresie pierwszych 
trzech lat od powstania przedsiębiorstwa, gdy odsetek upadających firm jest 
największy6. Na świecie prowadzi się wiele programów mentoringowych, które 
wykorzystywane są w różnych obszarach, nie tylko biznesowych7. Badania 
prowadzone przez Wharton School (University of Pennsylvania) potwierdzają, 
że mentoring stanowi niezwykle ważny element wsparcia młodych pracowników. 
Osoby, które w ramach tego programu korzystały z pomocy mentora, były pię-
ciokrotnie częściej awansowane. Co więcej, The American Society for Training 
& Development podaje, że ponad 75% kierowników uważa indywidualny men-
toring8 za jeden z najważniejszych czynników, wpływających na ich zawodowy 

5 Szerzej o korzyściach mentora i jego ucznia oraz relacji typu wygrana–wygrana można 
przeczytać w poradniku I. Kowalczyk, J. Pawłowska, F. Sarti, I.Z. Biasetti, Metody inkubacji 
projektów biznesowych, Wyd. PARP, Gdańsk–Szczecin–Torino 2011, s. 69–70, http://www.
pi.gov.pl/PARPFiles/file/OIB/SOIB/Publikacje/PARP_BIOS_T03_poradnik_Metody_inku-
bacji.pdf (07.07.2014).

6 W pierwszych trzech latach upada ponad 30% założonych firm. W trzecim roku dzia-
łalności ilość upadających firm sięga aż 44%. Źródło: Startup business failure by industry 
„Entrepreneur Weekly”, 10.07.2014, Small Business Development Center, Bradley Univ, 
University of Tennessee Research, portal Brain Statistics, http://www.statisticbrain.com/
startup-failure-by-industry/ (10.07.2014).

7 Mentoring cieszy się popularnością m.in. w pracy z trudną młodzieżą czy osobami 
uzależnionymi. Do tego typu sieci świadczących usługę monitoringu należą: Youth Mentoring 
Connection http://youthmentoring.org/index.html i B.E.S.T http://www.bouldercounty.org/fa-
mily/youth/pages/best.aspx (7.07.2014).

8 Mentoring indywidualny to praca w parach: 1 mentor – 1 uczeń, w odróżnieniu od men-
toringu grupowego, gdzie jeden lub dwóch mentorów pracuje na rzecz grupy podopiecznych, 
prowadząc spotkania na zasadzie sesji mentoringowych.
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sukces. Inne źródła informują, że 77% firm uważa mentoring za przyczynę 
zwiększonej wydajności i zdolności utrzymywania pracownika w firmie9. 

2. Mentoring według klientów Business Mentors New Zeland – wyniki 
badań satysfakcji klienta

Mimo że znacznie mniej badań odnosi się do wspierania rozwoju małych 
i średnich firm, można znaleźć wiele dowodów na równie pozytywny wpływ 
mentoringu na wzrost MŚP (na rozwój samej firmy oraz jej pracowników 
i właścicieli). Przykładem jest prezentowany w artykule program Business 
Mentors New Zealand, prowadzony przez Business Mentors New Zealand, 
Ltd. Powstał on w 1991 roku w celu dostarczania usługi mentoringu na zasa-
dach wolontariatu małym i średnim firmom10 działającym na terenie Nowej 
Zelandii. Mentoring biznesowy został wprowadzony w Nowej Zelandii przez 
dr. Grahame’a Craiga (obecnie przewodniczącego rady powierników BMNZ) 
i oparty był na koncepcji angielskich i europejskich modeli stosowanych przez 
organizację Business In The Community11.

9 Powyższe informacje dotyczą mentoringu organizowanego wewnątrz organizacji gospo-
darczej, gdzie wsparcia udziela nowicjuszowi udziela doświadczony pracownik, co najczęściej 
ma miejsce w dużych korporacjach, gdzie pracuje wiele osób o różnym doświadczeniu i w róż-
nym wieku. Do głównych przyczyn uzyskania tak dobrych wyników dzięki zastosowaniu men-
toringu należą: transfer wiedzy, dostęp do sieci kontaktów mentora czy rozwój kompetencji oso-
bistych i społecznych „ucznia” uwzględniający jego zainteresowania i ścieżkę kariery. W oparciu 
o: I. Kowalczyk, J. Pawłowska, F. Sarti, I.Z. Biasetti, Metody inkubacji projektów, s. 65–66.

10 Nie istnieje formalna definicja małych i średnich firm w Nowej Zelandii. Zwyczajowo 
przyjmuje się jednak, że firmy zatrudniające mniej niż 20 osób to firmy małe. W Unii 
Europejskiej za małe przedsiębiorstwa przyjmuje się takie, które zatrudniają od 10 do 50 
osób. Small businesses in new Zealand, how do they compare with larger firms? Raport 
Ministerstwa Biznesu, Innowacji i Zatrudnienia nowej Zelandii, Ministerstwo Biznesu, 
Innowacji i Zatrudnienia, Wellington, marzec 2013, http://www.med.govt.nz/business/busi-
ness-growth-internationalisation/pdf-docs-library/small-and-medium-sized-enterprises/2013-
stats-factsheet.pdf (22.05.2014).

11 Business In The Community to organizacja pozarządowa założona w 1979 roku 
w Wielkiej Brytanii zajmująca się promocją odpowiedzialnego biznesu. Obecnie współpra-
cuje z ponad 800 firmami z Wielkiej Brytanii łączącymi swoje siły na rzecz poprawy oddzia-
ływania biznesu na społeczeństwo, rynek pracy, środowisko. Współpracuje z podmiotami 
gospodarczymi celem poprawy ich społecznej odpowiedzialności korporacyjnej (CSR) przez 
przygotowanie specjalnych programów i usług doradczych odpowiadających na ich potrzeby. 
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Koordynatorzy programu oferowanego przez Business Mentors New 
Zealand od lat prowadzą badania poziomu satysfakcji swoich klientów. 
Ten typ podejścia wpisuje się w pojęcie otwartej innowacji12, w której pro-
dukty i usługi inicjowane są zmieniającymi się preferencjami i potrzebami 
klientów i stają się wynikiem poszukiwania i wykorzystania możliwości 
techniczno-technologicznych13. 

Systematyczne wsłuchiwanie się w potrzeby klientów pozwala na 
uzyskanie oceny świadczonych usług oraz na wskazówki, w jakim kierunku 
powinna zmieniać się oferta firmy. W poniższej tabeli zaprezentowano wyniki 
badania satysfakcji klienta, jakie BMNZ przeprowadza co sześć miesięcy na 
grupie swoich klientów14. Zestawienie dwóch ankiet (ze stycznia 2012 roku 
i stycznia 2013 roku) pozwalana zaprezentowanie odpowiedzi przedsiębior-
ców działających na wyspach Pacyfiku15. 

Jednocześnie przeprowadzane było badanie na klientach korzystających 
z mentoringu dostarczanego przez BMNZ na terenie Nowej Zelandii16. Wyniki 
tego badania również sugerują wzrost zadowolenia klientów. Całkowita sa-
tysfakcja klientów badana w okresie 2007–2013 charakteryzuje się tendencją 
wzrostową. 

12 Szczegółowy opis rozwoju koncepcji modeli procesów innowacyjnych można zna-
leźć w książce autorstwa P. Niedzielskiego, Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku 
usług transportowych. Ujęcie modelowe, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2013,  
s. 51–69.

13 H. Chesbrough, Open services innovation. Rethinking your business to grow and com-
pete in a new era, Jossey-Bass, A Wiley Imprint, San Francisco 2011, s. 16 (przy formacie 
MOBI – Kindle).

14 Badania przeprowadzane są przez niezależną instytucję Beyond Consulting w oparciu 
o narzędzia badawcze opracowane przez naukowców zajmujących się badaniem satysfakcji 
klientów.

15 BMNZ prowadzi również program mentoringowy na wyspach Pacyfiku pod nazwą 
Pacific Business Mentoring Programme. Program ten został wdrożony w 2010 roku, naj-
pierw na Wyspach Cooka, następnie m.in. w takich państwach, jak: Wyspy Salomona, Tonga, 
Niezależne Państwo Samoa, Papua Nowa Gwinea, Fidżi, Republika Vanuatu. Oferta BMNZ 
dla firm z tej części Pacyfiku jest jeszcze bardziej zindywidualizowana, gdyż każde państwo 
– a tym samym jego przedsiębiorcy – różni się m.in. poziomem wiedzy o przedsiębiorczości. 

16 Na terenie Nowej Zelandii zlokalizowanych jest siedemnaście agencji dostarczających 
mentoring w oparciu o metodologię i licencję pochodzącą z BMNZ. Są to agencje działające 
w ramach Agencji Rozwoju Gospodarczego i Izb Handlowych. Oficjalna siedziba organizacji 
mieści się w Auckland (National Office), gdzie biura posiadają wszyscy managerowie progra-
mu oraz CEO Ray Schofield. 
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Tabela 1

Wyniki badania satysfakcji klienta (Client Satisfaction Survey – CSS)  
korzystającego z usługi mentoringowej (%)

Kryterium oceny mentora / programu mentoringowego 2012 2013
Dopasowanie mentora/mentorów17 do twoich specyficznych potrzeb 85 83
Poziom znajomości wiedzy biznesowej i doświadczenia 92 91
Przydatność udzielonych porad 86 89
Poprawa twojej pewności siebie i/lub motywacji 84 86
Pomoc w częstszym myśleniu o przyszłości i/lub wzroście twojego biznesu 86 90
Wyposażenie w umiejętność lepszego rozumienia mocnych  
i słabych stron twojego biznesu 79 84

Wyposażenie w umiejętność lepszego rozumienia, w jaki sposób rynek ma 
wpływ na twój biznes 65 72

Całkowity poziom satysfakcji z otrzymanej usługi 82 87
Całkowity wpływ mentoringu na poprawę twojego biznesu 78 82

Źródło: oprac. własne na podstawie: Business in the Community. annual report 2013, 
Business Mentors New Zealand Ltd, Aukland 2013, s. 43, oraz wywiady 
przeprowadzone przez I. Kowalczyk m.in. z CEO BMNZ w trakcie stażu 
naukowego (wrzesień–październik 2013).

Dane zobrazowane na rysunku 1 wskazują, że w ostatnich pięciu 
latach procent klientów oceniających mentoring na poziomie dobry/dosko-
nały wzrósł z 70% do 83%, zmniejszeniu uległa też grupa niezadowolonych 
klientów – z 16% do 8%. Istnieją dodatkowe wskaźniki, które składają się 
na badanie zlecone przez BMNZ i potwierdzają skuteczność tego programu 
mentoringowego we wspieraniu rozwoju firm. Wskaźnikiem tym jest np. 
odsetek klientów rekomendujących innym usługę, z której sami korzystają. 
W okresie 2007–2013 procent zadowolonych, rekomendujących mentoring 
klientów wynosił odpowiednio: 89,4% (2007); 91,6% (2008); 92,2% (2009); 
94,2% (2010); 93,5% (2011); 93,9% (2013). 

17 Zdarza się, że pierwszy mentor zaproponowany przez agenta BMNZ nie spełnia ocze-
kiwań klienta, wtedy przedstawiony jest inny mentor. Może też być taka sytuacja, że z daną 
firmą jednocześnie współpracuje dwóch mentorów. Ta druga sytuacja ma miejsce, gdy klient 
wymaga wyspecjalizowanej wiedzy, którą posiada inny mentor. Wtedy jeden z nich czuwa nad 
klientem w sposób szeroki i kompleksowy, drugi podchodzi do pomocy zadaniowo, pracując 
nad wąskim zagadnieniem, w którym jest ekspertem. 
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Rysunek 1. Całkowita satysfakcja klientów w okresie 2007–2013 – częstotliwość 
odpowiedzi (dobra/doskonała, średnia, słaba) w %

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

3. Mentoring w Nowej Zelandii – odpowiedź na potrzeby świata małego 
i średniego biznesu

Od samego początku BMNZ zajął się wypełnianiem głównej potrzeby 
świata gospodarczego w Nowej Zelandii, jaką była pomoc właścicielom 
małych i średnich firm w zmaganiu się z przetrwaniem i rozwojem ich firm, 
co jednocześnie oznaczało troskę o tworzenie możliwości związanych z za-
trudnieniem na terenach przemysłowych i rolniczych Do 2013 roku BMNZ 
wsparło mentoringiem ponad 67 tys. firm, wśród których znajdowały się też 
nieliczne organizacje typu non profit18 

BMNZ ściśle współpracuje z różnymi departamentami ministerstw, 
w tym z New Zealand Trade and Enterprise. Obecnie dysponuje ponad 1900 
mentorami-wolontariuszami i 17 agencjami pochodzącymi z całego kraju 

18 Obecnie BMNZ pracuje nad specjalnym programem mentoringowym przeznaczo-
nym dla organizacji pozarządowych. Najprawdopodobniej program ten zostanie wdrożony 
jako dodatkowa oferta BMNZ jeszcze w 2014 roku. Nowa oferta powstaje w odpowiedzi na 
zapotrzebowanie trzeciego sektora na wsparcie jego działalności przez mentoring. Nie bez 
znaczenia jest fakt, iż wśród mentorów BMNZ znajduje się wielu, którzy posiadają również 
doświadczenie pracy w sektorze instytucji pozarządowych
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i działającymi na jego obszarze. Poziom umiejętności biznesowych i doświad-
czenia, jakie prezentuje BMNZ, jest bezkonkurencyjny w całej Nowej Zelandii. 

Mentorzy akredytowani przez BMNZ to doświadczeni przedsiębiorcy, 
z sukcesem prowadzący firmy. Zanim otrzymają akredytację i zostaną do-
puszczeni do świadczenia mentoringu pod szyldem BMNZ, poddawani są 
gruntownej weryfikacji, a BMNZ prowadzi specjalny Program Akredytacji 
Mentorskiej19 w celu profesjonalnego rozwoju mentorów. Mentorzy- 
-wolontariusze ze względu na specyfikę Nowej Zelandii reprezentują różne 
kultury, jednocześnie specjalizują się w różnych obszarach działalności, m.in.:

 – sprzedaży i marketingu,
 – zarządzaniu,
 – finansach i rachunkowości,
 – administracji,
 – produkcji i dystrybucji,
 – zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 – prawie,
 – międzynarodowym handlu i eksporcie,
 – technologiach informatycznych,
 – doświadczeniu non profit.

Mentorami są osoby, które kierują się zamiłowaniem i pasją oraz które 
doceniają rolę, jaką odgrywa gospodarka Nowej Zelandii. Dzięki zajęciu się 
mentoringiem pragną mieć realny wpływ na rozwój przedsiębiorstw tego 
kraju i tym samym poziom rozwoju społeczeństwa, które bogaci się i wzrasta 
dzięki dobrze prosperującym firmom20. Z własnego doświadczenia wiedzą, co 

19 Program Akredytacji Mentorskiej składa się m.in. ze spotkań prowadzonych przez do-
świadczonych, wieloletnich mentorów. BMNZ w tym celu korzysta m.in. z podręczników 
(ich kolejne edycje są systematycznie aktualizowane) napisanych przez dr. Grahame’a Craiga. 
Są to m.in.: Business Mentor accreditation Programme. Seminar workbook, Wyd. Business 
Mentors New Zealand, Auckland, 2013 czy Business Mentors new Zealand mentor guidelines 
Wyd. Business Mentors New Zealand, Auckland, 2013. 

20 W raportach i podręcznikach przygotowywanych przez BMNZ obok twardych wskaźni-
ków finansowych obrazujących sytuację gospodarczą Nowej Zelandii (ilość założonych, upa-
dających firm, poziom zatrudnienia w małych i średnich firmach) przedstawiony jest wpływ 
kondycji gospodarczej tych firm na życie społeczne. Twarde wskaźniki zawsze powiązane są 
z ich społecznymi konsekwencjami. Dlatego otwarcie mówi się o staraniach państwa w dostar-
czaniu różnych narzędzi wsparcia, które poprawią kondycję MŚP, gdyż upadek firmy uderza 
bezpośrednio w rodziny, jakość życia społeczeństwa czy edukację.
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znaczy walczyć o przetrwanie i podejmować ryzyko. Wiedzą też, co należy 
czynić, aby być odpowiedzialnym pracodawcą, jak negocjować kontrakty, 
w jakim punkcie biznesplanu znajduje się firma, jak zarządzać przepływem 
gotówki. Co najważniejsze, mentorzy akredytowani przez BMNZ rozumieją, 
że ich własna dyspozycyjność i otwartość na dzielenie się swoim doświad-
czeniem – które jest nie do przecenienia, szczególnie dla młodych firm – jest 
najważniejszym kryterium zdobywania wiedzy i doświadczenia przez innych.

Ważnym aspektem współpracy mentora z przedsiębiorcami, chcącymi 
korzystać z jego doświadczenia, jest poufność i dyskrecja. Zanim mentorowi 
przyznany zostanie klient, obie strony muszą zaakceptować zasady i warunki 
współpracy w ramach wszechstronnego porozumienia, które nosi nazwę 
Mentorski Kontrakt Zobowiązań (Mentor Commitment Contract). W doku-
mencie tym bardzo ważne miejsce zajmuje zachowanie poufności.

Business Mentors New Zealand to usługa obecnie finansowana przez 
Business in The Community, Ltd21. BMNZ prowadzony jest przez zarząd skła-
dający się z trzech dyrektorów (Board of Directors). Kolejnym bardzo ważnym 
organem spółki, mającym znaczący wpływ na jej rozpoznawalność i rozwój 
usługi mentoringowej, jest Rada Powierników, którą tworzy aż dziewięć 
osobistości świata biznesu. Są to osoby uwiarygodniające działalność spółki 
BMNZ, Ltd. swoją rekomendacją i wsparciem finansowym. Jednym z jej 
członków, a zarazem przewodniczącym, jest dr Grahame Craig, autor wielu 
podręczników dotyczących mentoringu. Na podstawie opracowanych przez 
niego materiałów prowadzone są szkolenia dla mentorów i korzystających 
z usługi mentoringu. Organ wykonawczy składa się natomiast z trzech osób 
pracujących na szczeblu menadżerskim, do których należą: Chief Executive 
Officer (CEO), Operations Manager (OM) oraz General Manager (GM). 
BMNZ zachęca przedsiębiorców do skorzystania z usługi mentoringu, gdy: 

 – chcą sprawić, aby ich biznes rozwijał się, 

21 W raporcie finansowym spółki Business In the Community znajduje się informacja 
o tym, że obszarem jej działalności jest świadczenie usługi mentoringu biznesowego. Jej 
udziałowcami są powiernicy charytatywnej organizacji The Business In The Community 
Charitable Trust oraz dr Grahame Craig. Spółka została powołana jako instytucja, której ce-
lem nie jest przynoszenie zysku („not for profit oriented entity”). Business in the Community. 
annual Report 2013, Business Mentors New Zealand, Auckland, 2013, s. 50 i 51, materiał 
otrzymany we wrześniu 2013 roku, w trakcie pobytu naukowego doktorantki w Auckland, NZ.
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 – mają świadomość, że nie wiedzą wszystkiego o swoim biznesie i pro-
wadzeniu firmy, 

 – potrzebują ekspertyzy w konkretnym obszarze swojej działalności 
gospodarczej,

 – planują rozwój lub wdrożenie zmiany.
Warto też dodać, że mentorzy – jako doświadczeni przedsiębiorcy – są 

doskonałymi ekspertami we wdrażaniu zmian i ulepszeń. Właśnie tego typu 
wsparcie jest oferowane przez BMNZ. Jest to zagadnienie bardzo rzadko 
spotykane na kursach i warsztatach biznesowych22. 

Pracownicy BMNZ zachęcają do korzystania z mentoringu, gdyż traktują 
to również jako wyzwanie, dzięki któremu pokazany zostanie cel, dla którego 
warto pójść jeszcze dalej w rozwoju firmy. Spotkania z mentorem mogą zatem 
zachęcić do ustalenia nowych celów i osiągnięcia lepszych rezultatów. 

4. Mentoring biznesowy – zakres i charakterystyka wsparcia

Tylko w 2013 roku ponad 4300 klientów otrzymało średnio przynajmniej 
15 godzin bezpłatnego mentoringu w zamian za pokrycie kosztu wpisowego 
(obejmującego okres 2 lat) w wysokości 150 NZD. O wysokiej jakości usługi 
mentoringu oferowanej przez BMNZ świadczy m.in. ilość klientów, którzy 
rekomendowali innym usługę, z której sami korzystali. Takich klientów 
w 2013 roku było aż 67 tys. co daje ponad 96,0%23. 86,6% klientów wyraziło 
swoją satysfakcję z jakości mentoringu. 87,0% klientów potwierdza z kolei 
satysfakcję ze sposobu i formy dostarczenia tej usługi24. 

22 Według raportu zawierającego wyniki badania oceniającego poziom satysfakcji klien-
tów korzystających z mentoringu prowadzonego przez BMNZ wynika, że klienci zauważają 
dwa rodzaje korzyści – dla indywidualnych osób i biznesu. Do tych pierwszych można za-
liczyć m.in.: wyklarowanie kierunku i celu, wzrost pewności siebie, pozbycie się poczucia 
izolacji – szczególnie wśród klientów prowadzących biznes jednoosobowy, możliwość ko-
rzystania z zaufanego „słuchającego zarządu”, bezpłatna usługa. Zdaniem klientów ich firmy 
zyskują dzięki mentoringowi przez: przyspieszony proces uczenia się, dostęp do szerokiego 
wachlarza umiejętności i ekspertyz, które są niedostępne w firmie. Mentoring umożliwia też 
przedsiębiorstwu bardziej rozbudowany networking.

23 Business in the Community..., s. 12.
24 Ibidem.
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Proces mentoringowy w BMNZ składa się z następujących czynności:
1. Wypełnienie przez klienta formularza on-line oraz opłata wpisowego, 

która umożliwia klientowi korzystanie z usługi mentoringu przez dwa lata, 
stanowiąc jedyny poniesiony przez niego koszt. Opłata ta pozwala BMNZ 
pokryć zaledwie część nakładów administracyjnych oferowanego wsparcia. 
Mentoring, jaki klient otrzymuje od mentorów-wolontariuszy, jest bezpłatny.

2. Rejestracja jest przekierowana do agenta mieszczącego się najbliżej 
lokalizacji firmy klienta (w Auckland znajdują się aż cztery takie punkty).

3. Agent kontaktuje się z klientem w ciągu 5 dni roboczych, licząc od 
dnia złożenia formularza aplikacyjnego. Kontakt ma na celu dokładne prze-
dyskutowanie złożonego formularza i tym samym poznanie klienta.

4. Agent łączy klienta z mentorem, który jego zdaniem będzie najbar-
dziej pomocny dla specyfiki biznesu klienta i jego wymagań.

5. Mentor kontaktuje się z klientem w ciągu 10 dni roboczych celem 
umówienia się na pierwsze spotkanie.
Zasady relacji mentoringowej zależą od celów i założeń, jakie wyznaczy 
sobie para współpracowników (mentor i jego uczeń)25. Agent służy pomocą 
mentorowi i podopiecznemu w każdym momencie. 

W misję BMNZ wpisuje się dążenie do zasadniczego finansowania przez 
firmy, przy jednoczesnym silnym wsparciu ze strony rządu centralnego, samo-
rządów lokalnych i innych kluczowych organizacji, biorących udział w rozwoju 
tego ważnego sektora. Finansowanie mentoringu pochodzi głównie ze źródeł 
prywatnego sektora – czyli przedsiębiorstw Nowej Zelandii. Ich właściciele 
rozumieją zależność rozwoju gospodarki narodowej (oraz kondycji lokalnej 
społeczności) od stanu małych i średnich przedsiębiorstw. Grupa ta docenia 
wartość mentoringu i ogromny wkład wolontariuszy-mentorów BMNZ. 
Drugim źródłem finansowania usługi mentoringowej jest Ministerstwo 
Rozwoju Gospodarczego, w którego imieniu działa New Zealand Trade  
& Enterprise.

BMNZ ma również własną wizję polegającą na oferowaniu MŚP Nowej 
Zelandii wiodącej usługi mentoringowej, w zależności od potrzeb społeczeń-
stwa. Misją BMNZ są działania, które mają służyć zwiększeniu stabilności 
gospodarczej przez mobilizację wolontariuszy i takie wykorzystanie umie-

25 Szerzej o relacji mentor–klient oraz roli koordynatora programu mentoringowej pisze 
autorka w poradniku Metody inkubacji projektów…, s. 73–84. 
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jętności i doświadczenia ludzi sukcesu, aby zaspokoić potrzeby społeczności 
przez wspieranie tworzenia i utrzymania zatrudnienia oraz łagodzenia trud-
ności finansowych w społecznościach miejskich i wiejskich. 

Fotografia 1. Mentorzy na spotkaniu akredytacyjnym, wrzesień 2013
Źródło: zdjęcie zrobione przez I. Kowalczyk we wrześniu 2013 w trakcie stażu na-

ukowego realizowanego na zaproszenie BMNZ; uczestnicy spotkania wyra-
zili zgodę na udokumentowanie spotkania.

Warto podkreślić, że BMNZ wspiera rozwój każdej małej i średniej firmy, 
nie ograniczając swojej działalności tylko do innowacyjnych przedsięwzięć. 
Podejście reprezentowane przez BMNZ jest proste – przez wspieranie rozwoju 
MŚP następuje rozwój gospodarki i społeczeństwa. Działalność BMNZ do-
stosowana jest więc do specyfiki gospodarki i potrzeb społeczeństwa Nowej 
Zelandii. W odpowiedzi na nie BMNZ przygotował w 2013 roku odrębną 
ofertę mentoringu dla farmerów. Promocja tej oferty została mocno nagło-
śniona, szczególnie w okresie klęski suszy, która miała negatywny wpływ na 
działalność firm farmerskich. I w tym przypadku BMNZ zareagował automa-
tycznie na bieżące potrzeby sektora rolniczego reprezentowanego przez MŚP. 
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Stowarzyszenie i program Business Mentors New Zealand 
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THE MODEL PROGRAMME OF BUSINESS MENTORING – PART I26

Summary

The authors of the article introduce the readers to the business mentoring 
services provided by Business Mentors New Zealand (BMNZ). The quality and the 
effectiveness of the service are testified to by the results of the questionnaires exa-
mining the level of the clients’ satisfaction and conducted among the BMNZ clients.  
In the current part, we can learn about the level and the causes of satisfaction felt by 
the clients who use business mentoring. The growing satisfaction induces the clients 
to encourage other entrepreneurs to avail themselves to the service.

The following issues are also presented in this article: the genesis of the mento-
ring programs, mentoring as a response to the needs of the small and medium-sized 
businesses. In addition, in a detailed way, there are introduced: the range of the 
service and the characteristics of the support offered by the mentoring. Hence, the 
authors invite you to read the article which presents the model programme of business 
mentoring. 

Keywords: business mentoring, business support services, mentoring

Translated by Izabela a. Kowalczyk

26 The second part of the article, that the authors invite to, will be dedicated to real life 
examples of SMEs supported by work of accredited by BMNZ mentors.
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Streszczenie

W artykule przedstawiono problematykę wpływu instytucji wsparcia biznesu 
na rozwój innowacyjności w układach regionalnych na przykładzie województwa 
podkarpackiego. Za pomocą modelowania probitowego określono, w jaki sposób 
instytucje otoczenia biznesu stymulują działalność innowacyjną w przedsiębior-
stwach przemysłowych. Najważniejsze wnioski sprowadzają się do następujących tez:  
1) parki technologiczne, centra transferu technologii oraz ośrodki szkoleniowo- 
-doradcze pobudzają innowacyjność w sposób systemowy; 2) instytucje finansowe nie 
pobudzają aktywności innowacyjnej; 3) współpraca w obszarze nowych rozwiązań 
występuje w regionie w niewielkim stopniu.

Słowa kluczowe: innowacje, przemysł, instytucje wsparcia biznesu, probit

Wprowadzenie

Implementacja innowacyjnych rozwiązań kończy się sukcesem w sytu-
acji, kiedy spełnione są odpowiednie warunki. Właściwe rozpoznanie i wy-
korzystanie potencjału innowacyjnego zależy od stanu wiedzy na temat sfery 

* mgr Jadwiga Gorączkowska, Zakład Innowacyji i Przedsiębiorczości, Wydział Ekonomii 
i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego, j.goraczkowska@wez.uz.zgora.pl
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badawczo-rozwojowej, prawidłowo zbudowanych ram instytucjonalnych dla 
rozwoju innowacji oraz wykorzystania potencjału rynku1. W ciągu lat rynek 
zmieniał się w dużym stopniu. Szczególnie w ostatnich 20 latach zauważa się 
utratę znaczenia tradycyjnych czynników przewagi konkurencyjnej (praca, 
ziemia, kapitał) na rzecz postępujących procesów globalizacji oraz rewolu-
cji komputerowej i telekomunikacyjnej2. Obecnie zauważono, że osiąganie 
przewagi konkurencyjnej możliwe jest dzięki właściwemu wykorzystaniu 
wiedzy, tzn. przekształcaniu jej w nowe produkty i usługi. W rzeczywistości 
gospodarczej liczy się więc innowacyjność i przedsiębiorczość.

Na tym etapie należy zastanowić się, jaki sposób pobudzania gospo-
darki przez innowacje będzie najskuteczniejszy. Badania międzynarodowe 
dowodzą, że znaczna poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz 
regionów, w których one funkcjonują, powstaje dzięki wdrażaniu innowacji 
w ramach tzw. złotego trójkąta (triple helix), a więc w ramach współpracy 
między przedsiębiorstwami, sferą nauki oraz sferą rządową3. Transfer wiedzy, 
do którego dzisiaj przykłada się dużą wagę, dokonuje się głównie między 
sektorem nauki i badań a sferą działalności gospodarczej, tworząc specyficzny 
pomost pomiędzy tymi światami4. Władze samorządowe powinny w tym 
układzie tworzyć właściwe ramy instytucjonalne, prawne i ekonomiczne, 
które będą sprzyjały rozprzestrzenianiu się wiedzy, a co za tym idzie stymu-
lowały aktywność innowacyjną w regionie. W związku z tym w otoczeniu 
gospodarczym zaczęły pojawiać się instytucje, których celem jest pobudzanie 
innowacyjności w przedsiębiorstwach oraz wspieranie tych, które już są in-
nowacyjne. Obecnie funkcjonuje wiele nazw dla tych podmiotów. Najczęściej 
spotykanymi są instytucje wsparcia biznesu, ośrodki innowacji i przedsię-
biorczości, instytucje okołobiznesowe, jednostki wspierające przedsiębiorców, 

1 Programm zur Innovationsförderung, Stand 1. Dezember 2012, Bundesministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, http://www.bmelv.de/SharedDocs/
Downloads/Broschueren/Innovationsfoerderung.pdf?__blob=publicationFile (31.07.2013).

2 D.B. Audretsch, Agglomeration and the location of innovative activity, „Oxford Review 
of Economic Policy” 1998, vol. 14, nr 2, s. 19.

3 Por. H. Etzkowitz, The Triple helix of University – Industry – Government. Implications 
for policy and evaluation, Institutet för studier av utbildning och forskning, Stockholm 2002, 
s. 2–5.

4 P. Głodek, K.B. Matusiak, Transfer technologii, w: Innowacje i transfer technologii. 
Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak PARP, Warszawa 2011, s. 301.
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instytucje wspomagające biznes czy też instytucje zaplecza biznesowego. 
W literaturze brakuje jednoznacznej definicji tych podmiotów. Przyjmuje się, 
że są to instytucje non profit, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk 
na cele zgodne z zapisami w statucie lub równoważnym dokumencie5. Z tego 
względu najlepiej jest je definiować za pomocą funkcji, jakie mają do wypeł-
nienia w rozwoju gospodarczym. Analizując różnorodność podejmowanych 
zadań, docelowe grupy odbiorców usług czy potrzebne kompetencje kadr, 
można dokonać klasyfikacji instytucji wsparcia na6:

1. Ośrodki przedsiębiorczości – ich zadaniem jest szeroka promocja 
i inkubacja przedsiębiorczości (często w grupach dyskryminowanych), do-
starczanie usług wsparcia małym firmom i aktywizacja rozwoju regionów 
peryferyjnych lub dotkniętych kryzysem strukturalnym.

2. Ośrodki innowacji – mają na celu szeroką promocję i inkubację 
innowacyjnej przedsiębiorczości, transfer technologii i dostarczanie usług 
proinnowacyjnych, aktywizację przedsiębiorczości akademickiej i współpra-
cę nauki z biznesem.

3. Parabankowe instytucje finansowe – ich celem jest ograniczanie 
dyskryminacji finansowej nowo powstałych oraz małych firm bez historii 
kredytowej, dostarczanie usług finansowych dostosowanych do specyfiki 
nowych przedsięwzięć gospodarczych.

Instytucje wsparcia ulegają dynamicznym przeobrażeniom. Wynika 
to ze zmieniających się potrzeb przedsiębiorstw, które powinny zaspakajać. 
W tabeli 1 przedstawiono obecnie funkcjonujące w gospodarce ośrodki z po-
działem na wyżej wymienione kryteria.

Podstawową cechą omawianych instytucji jest ich niekomercyjny charak-
ter – celem działania nie jest maksymalizacja zysku, lecz zaspokajanie nie-
typowych potrzeb, inicjowanie zmian i transformacji lokalnych społeczności. 
Spełniają one na rynku funkcje usługowe, tworząc specyficzną infrastrukturę, 
umożliwiającą dynamizację procesów rozwojowych oraz realizację wyzna-
czonych strategii7.

5 W. Burdecka, Instytucje otoczenia biznesu. Badanie własne PaRP 2004, PARP, 
Warszawa 2004, s. 5.

6 K.B. Matusiak, Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, w: Innowacje i transfer…, s. 182.
7 K.B. Matusiak, Raport z badań niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu w woje-

wództwie dolnośląskim, UM Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2004, s. 2.
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Tabela 1

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce

Ośrodki przedsiębiorczości Instytucje finansowe Ośrodki innowacji
Ośrodki szkoleniowo- 

-doradcze,  
Ośrodki przedsiębiorczości, 

centra biznesu,  
kluby przedsiębiorczości, 

punkty konsultacyjne, punkty 
konsultacyjno-doradcze, 

preinkubatory, inkubatory 
przedsiębiorczości

Regionalne i lokalne fundusze 
pożyczkowe, Fundusze 
Poręczeń Kredytowych,  

Fundusze kapitału 
zalążkowego,  

Sieci Aniołów Biznesu

Centra Transferu Technologii,  
Akademickie Inkubatory 

Przedsiębiorczości, Inkubatory 
Technologiczne, e-inkubatory,  

Parki technologiczne, 
naukowe, badawcze, 

przemysłowo-technologiczne, 
technopole

Źródło: A. Bąkowski, M. Mażewska, Uwarunkowania rozwoju infrastruktury wspar-
cia w Polsce, w: Ośrodki przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce. 
Raport 2012, red. A. Bąkowski, M. Mażewska, PARP, Warszawa 2012.

Doświadczenia światowe wskazują, że ośrodki innowacji silnie wpisują 
się we współczesną logikę rozwoju ekonomiczno-społecznego, stanowiąc 
infrastrukturę gospodarki wiedzy8. Aby ich funkcje były jednak właściwie 
wypełniane, muszą one działać skutecznie. W związku z tym celem niniej-
szego artykułu jest zbadanie kierunku i siły ich oddziaływania na aktywność 
innowacyjną przedsiębiorstw na przykładzie województwa podkarpackiego. 
Hipotezą badawczą jest twierdzenie, że instytucje wsparcia biznesu pobu-
dzają aktywność innowacyjną w zróżnicowany sposób, tzn. jedne cechuje 
większa skuteczność, inne mniejsza, aczkolwiek oddziaływanie to zawsze jest 
pozytywne.

1. Metodologia przeprowadzonego badania – modelowanie probitowe

Ankietę, za pomocą której zbadano aktywność innowacyjną przedsię-
biorstw przemysłowych w regionie podkarpackim, oparto na metodologii Oslo. 
Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi w niej zawartymi za zjawiska  
 

8 K.B. Matusiak, M. Mażewska, R. Banisch, Budowa Skutecznego Otoczenia 
Innowacyjnego Biznesu w Polsce, cele i założenia Inicjatywy Polskiej agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości, PARP, Warszawa 2011, s. 36.
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ściśle związane z aktywnością innowacyjną przedsiębiorstw uznano nastę-
pujące atrybuty:

1. Nakłady na działalność innowacyjną w powiązaniu ze strukturą 
nakładów, do których zaliczono wydatki na działalność badawczo-rozwojo-
wą, inwestycje w dotychczas niestosowane środki trwałe (budynki, lokale 
i grunty oraz maszyny i urządzenia techniczne) oraz nowe oprogramowanie 
komputerowe9.

2. Implementację nowych wyrobów i procesów technologicznych, które 
związane są zarówno z prowadzeniem działalności bezpośrednio i pośrednio 
produkcyjnej, jak i administracyjnej przedsiębiorstwa10.

3. Kooperację w obszarze wprowadzania nowych wyrobów i technologii 
w ujęciu podmiotowym, tj. współpraca pionowa i pozioma oraz z instytucjami 
badawczymi i rozwojowymi11.

W ankiecie zbadano także występowanie współpracy z instytucjami 
wsparcia biznesu. Respondenci określali, czy w okresie objętym badaniem 
korzystali z usług takich instytucji wsparcia, jak: parki technologiczne, 
inkubatory technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, 
centra transferu technologii, Sieci Aniołów Biznesu, lokalne lub regio-
nalne fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych, ośrodki 
szkoleniowo-doradcze.

Do zbadania wpływu instytucji wsparcia na aktywność innowacyjną 
przedsiębiorstw wybrano rachunek prawdopodobieństwa. Wynika to z dy-
chotomicznego charakteru wyżej wymienionych zmiennych, tzn. każdemu 
badanemu zjawisku przypisywano wartości „0”, gdy ono nie wystąpiło 
(np. firma nie wprowadziła nowych wyrobów na rynek) lub „1”, gdy ono 
wystąpiło (np. firma wprowadziła nowe wyroby na rynek). Dychotomiczny 
charakter zmiennych wyklucza wnioskowanie za pomocą regresji wielorakiej. 
Alternatywną metodą jest regresja probitowa. Jej analiza i interpretacja jest 
w takiej sytuacji podobna do klasycznej metody regresji. Występują jednak 
różnice, do których zaliczyć możemy bardziej skomplikowane i czasochłonne  
 

9 Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, 
Wspólna publikacja OECD i Eurostatu, wyd. 3, Paryż 2005, s. 96–97.

10 Ibidem, s. 49–60.
11 Ibidem, s. 22–23, 84.



152 Jadwiga Gorączkowska

obliczenia czy też fakt, że wyliczanie wartości i sporządzanie wykresów reszt 
często nie wnosi nic znaczącego do modelu12.

Ogólnie ująwszy, regresja logistyczna jest matematycznym modelem, 
który możemy użyć w celu opisania wpływu kilku zmiennych X1, X2,..., Xk na 
dychotomiczną zmienną Y. Gdy wszystkie zmienne niezależne są jakościowe, 
model regresji logistycznej jest równoznaczny z modelem log-liniowym. Dla 
opisania takiego zjawiska można posłużyć się również regresją probitową13.

Szacunek parametrów w modelach ze zmiennymi dychotomicznymi 
odbywa się za pomocą metody największej wiarygodności. Aby wyznaczyć 
wektor parametrów, który zapewni największe prawdopodobieństwo otrzyma-
nia wartości zaobserwowanych w próbie, formułuje się funkcje wiarygodności 
i wyznacza jej ekstremum. Procedura ta jest wprawdzie dość skomplikowana, 
jednakże jej popularność wynika z możliwości zastosowania dla szerokiej 
gamy modeli, m.in. o zmiennych parametrach, ze złożoną strukturą rozkładów 
opóźnień czy nieliniowych14.

Weryfikacja statystyczna modeli w modelowaniu probitowym odbywa 
się za pomocą statystyki chi-kwadrat Walda, a weryfikacja istotności para-
metrów za pomocą statystyki t-Studenta, który bazuje na asymptotycznych 
błędach ocen. 

Do wstępnego opracowania zebranych ankiet wykorzystano arkusz kal-
kulacyjny Excel. Przy jego pomocy odpowiedziom respondentów przypisano 
wartości 0 lub 1. Następnie wartości te przekopiowano do oprogramowania 
Statistica i wygenerowano modele. W niniejszym artykule przedstawiono 
modele, które spełniały warunki istotności statystycznej. Jeżeli przy współ-
czynniku kierunkowym modelu znajduje się znak dodatni (ujemny), to 
oznacza to, że prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska innowacyjnego, np. 
poniesienia wydatków na działalność B+R, jest większa (mniejsza) w gru-
pie podmiotów współpracujących z daną instytucją wsparcia, np. parkiem 
technologicznym, niż w grupie przedsiębiorstw niekorzystających z jej usług. 
Prawdopodobieństwa te zostały też dokładnie określone i zaprezentowane 
w artykule. Ponadto przedstawiono błędy standardowe ocen współczynnika 
kierunkowego. 

12 A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki, t. 2, Statsoft, Kraków 2007, s. 217.
13 A. Świadek, Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa 2011, s. 102.
14 A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 1998, s. 73–75.
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2. Charakterystyka próby badawczej

System przemysłowy regionu podkarpackiego należy do grona przecięt-
nie rozwiniętych w kraju. Nakłady na aktywność innowacyjną poniesione 
przez przedsiębiorstwa przemysłowe wyniosły w 2011 roku 1090 mln zł, co 
plasuje województwo na siódmym miejscu w kraju. Podobnie przedstawia 
się sytuacja w wypadku wydatków na działalność badawczo-rozwojową. 
W przemyśle wyniosły one 542 mln zł, co daje ósmy wynik w Polsce. 

Aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych zbadano 
za pomocą kwestionariusza ankietowego, który wypełniło 300 podmiotów 
gospodarczych. Stanowiły one ponad 13% bazy, którą opracowano na pod-
stawie Krajowego Rejestru Sądowego. Wybrano do niej przedsiębiorstwa, 
których profil działalności odpowiada sekcji C według Polskiej Kwalifikacji 
Działalności 2007.

Struktura badanych przedsiębiorstw pod względem wielkości, charak-
teru własności, poziomu stosowanej techniki wytwarzania oraz współpracy 
nawiązywanej z ośrodkami wsparcia biznesu została przedstawiona w poniż-
szych tabelach.

Tabela 2

Struktura badanych przedsiębiorstw przemysłowych pod względem  
ich wielkości w 2012 roku w regionie podkarpackim

Lp. Wielkość 
przedsiębiorstwa

Liczba  
przedsiębiorstw

Udziały  
procentowe

1. Mikro 96 32,0
2. Małe 117 39,0
3. Średnie 65 21,7
4. Duże 22 7,3

Ogółem 300 100,0
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Biorąc pod uwagę wielkość badanych podmiotów w regionie, przeważają 
firmy małe, tj. zatrudniające od 10 do 49 pracowników. Ich udział w badanej 
próbie wyniósł 39%. Liczba przedsiębiorstw o wielkości mikro (do 9 zatrud-
nionych) jest zbliżona do małych, stanowiły one bowiem 32% badanej próby. 
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Niewiele ponad 1/5 przedsiębiorstw, które wypełniły ankietę, to podmioty 
średnie, zatrudniające od 50 do 249 osób. 7% stanowiły firmy duże, których 
poziom zatrudnienia przekracza 250 pracowników. 

Tabela 3

Struktura badanych przedsiębiorstw przemysłowych pod względem charakteru  
ich własności w 2012 roku w regionie podkarpackim

Lp. Charakter  
własności

Liczba  
przedsiębiorstw

Udziały  
procentowe

1. Krajowy 274 91,3

2. Zagraniczny 2 0,7

3. Mieszany 24 8,0

Ogółem 300 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

W większość przebadanych firm kapitał, który przyczynił się do ich 
powstania, pochodził z Polski. Podmioty te stanowiły ponad 91% badanej pró-
by. 8% ankietowanych przedsiębiorstw powstało przy współudziale kapitału 
krajowego i zagranicznego. Tylko 2 podmioty powstały w wyniku inwestycji 
pochodzących z zagranicy, co stanowi 0,7% badanej próby. 

Tabela 4

Struktura badanych przedsiębiorstw przemysłowych pod względem stosowanej techniki 
wytwarzania w 2012 roku w regionie podkarpackim

Lp. Poziom stosowanej 
techniki 

Liczba  
przedsiębiorstw

Udziały  
procentowe

1. Niska 150 50,0
2. Średnio niska 92 30,7
3. Średnio wysoka 45 15,0
4. Wysoka 13 4,3

Ogółem 300 100,0
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.
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Połowa przebadanych przedsiębiorstw prowadzi działalność gospodar-
czą w oparciu o tradycyjne gałęzie przemysłu. Najwięcej z nich zajmuje się 
produkcją artykułów spożywczych i napojów, działalnością wydawniczą 
i poligraficzną, produkcją mebli oraz drewna i wyrobów z drewna, słomy 
i wikliny. 

Blisko 1/3 podmiotów należy do grona firm z branż o średnio niskim 
zaawansowaniu technicznym. Większość z nich opiera swoją działalność na 
wytwarzaniu wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych. Ponadto część 
produkuje metalowe wyroby gotowe i wyroby z surowców niemetalicznych 
pozostałych. 

Średnio wysoka technika wykorzystywana jest w 15% badanych 
przedsiębiorstw. Firmy te wytwarzają maszyny i urządzenia, za wyjątkiem 
m.in. aparatury elektrycznej, pojazdów mechanicznych, urządzeń radiowych 
i komunikacyjnych oraz medycznych, precyzyjnych i optycznych, a także 
zegarów i zegarków.

Zaledwie 4% badanych podmiotów opiera działalność na wysokim za-
awansowaniu technicznym. Firmy te głównie wywarzają urządzenia radiowe 
i komunikacyjne oraz medyczne i optyczne.

W wypadku analizy współpracy między przedsiębiorstwami a instytu-
cjami wsparcia biznesu suma udziałów procentowych podmiotów korzystają-
cych z usług tych ośrodków nie jest równa 100%, ponieważ nie każda badana 
firma współpracowała z ośrodkami, zdarzały się również sytuacje, gdy jedna 
firma ubiegała się o wsparcie kilku instytucji.

W regionie podkarpackim największą popularnością cieszyły się ośrodki 
szkoleniowo-doradcze. Z ich usług korzystało 20% badanych podmiotów. 
17% przedsiębiorstw wspierało swoją działalność środkami pochodzącymi 
z lokalnych lub regionalnych funduszy pożyczkowych. Z usług parków tech-
nologicznych korzystało 11% badanych firm. Fundusze poręczeń kredytowych 
poręczały kredytowane lub pożyczane środki 8% badanych przedsiębiorstw. 
Po 5% podmiotów z badanej próby nawiązywało współpracę z centrami 
transferu technologii lub inkubatorami technologicznymi. Udział pozostałych 
instytucji wsparcia w badanej próbie był marginalny. Z usług akademickich 
inkubatorów przedsiębiorczości korzystało zaledwie 5 podmiotów (2% próby), 
a z Sieci Aniołów Biznesu – jedynie 3 (1% badanej próby).
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Tabela 5

Struktura badanych przedsiębiorstw przemysłowych pod względem współpracy 
nawiązywanej z instytucjami wsparcia biznesu w latach 2010–2012 w regionie 

podkarpackim

Lp. Instytucja  
wsparcia biznesu 

Liczba  
przedsiębiorstw

Udziały  
procentowe

1. Park technologiczny 33 11,0
2. Inkubator technologiczny 15 5,0

3. Akademicki inkubator 
przedsiębiorczości 5 1,7

4. Centrum transferu 
technologii 16 5,3

5. Sieci Aniołów Biznesu 3 1,0

6. Lokalne lub regionalne 
fundusze pożyczkowe 51 17,0

7. Fundusze poręczeń 
kredytowych 25 8,3

8. Ośrodki szkoleniowo- 
-doradcze 60 20,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

3. Wpływ ośrodków wsparcia biznesu na aktywność innowacyjną 
przedsiębiorstw w regionie podkarpackim

Analizując wpływ ośrodków wsparcia na aktywność innowacyjną 
w przemyśle w regionie podkarpackim, zauważa się, że w największym 
stopniu jest ona pobudzana przez ośrodki szkoleniowo-doradcze, parki tech-
nologiczne oraz centra transferu technologii. 

Nawiązanie współpracy z ośrodkami szkoleniowo-doradczymi zwiększa 
szanse na wystąpienie zjawisk innowacyjnych we wszystkich analizowanych 
obszarach. W największym stopniu dotyczy to implementacji nowych pro-
cesów technologicznych. W wypadku korzystania z usług tych instytucji 
prawdopodobieństwo na wdrożenie nowej technologii w przedsiębiorstwie 
wynosi 0,9 i jest o 35% większe niż w grupie przedsiębiorstw, które nie 
nawiązują współpracy z ośrodkami szkoleniowo-doradczymi. Biorąc pod 
uwagę konkretne procesy technologiczne, w największym stopniu zwiększają 
się szanse na wdrożenie nowych metod wytwarzania wyrobów – wynoszą 
one 62% i są o 21 punktów procentowych większe niż w grupie przeciwnej, 
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tj. grupie podmiotów niekooperujących z ośrodkami. Prawdopodobieństwo 
wdrożenia nowych systemów okołoprodukcyjnych wynosi 0,5 i jest o poło-
wę większe niż w przedsiębiorstwach niekorzystających z usług ośrodków, 
prawdopodobieństwo wdrożenia systemów wspierających również wynosi 0,5  
i o 2/3 przewyższa szanse wdrożenia wspomnianych systemów przez firmy 
niewspółpracujące z ośrodkami. Prawdopodobieństwo poniesienia inwestycji 
na nowe środki trwałe pod wpływem ośrodków wynosi 0,87 i jest o 22% więk-
sze niż w grupie przeciwnej. W szczególności zwiększają się szanse na zmiany 
w parku maszynowym przedsiębiorstw, wynoszą one bowiem 83% i są o 21 
punktów procentowych większe niż w pozostałych podmiotach. Dużo mniejsze 
jest prawdopodobieństwo inwestycji w nowe budynki, lokale i grunty (0,28), 
jednakże szanse na takie inwestycje w grupie podmiotów niekorzystających 
z usług ośrodków są o połowę mniejsze. Kooperacja z ośrodkami zwiększa 
szanse na wprowadzanie na rynek nowych wyrobów – wynoszą one 78%  
i są o 1/4 większe niż w pozostałej grupie przedsiębiorstw. Prawdopodobieństwo 
poniesienia inwestycji w nowe oprogramowanie komputerowe wynosi 
0,72 i jest o 43% większe niż w grupie przeciwnej. Ośrodki wpływają też 
na prowadzenie przez przedsiębiorstwa prac badawczo-rozwojowych. 
Prawdopodobieństwo zajścia tego zjawiska wynosi 0,55 i jest blisko o połowę 
większe niż w przedsiębiorstwach niewspółpracujących z ośrodkami.

Kooperacja z parkami technologicznymi w regionie podkarpackim 
zwiększa szanse na wystąpienie zjawisk innowacyjnych we wszystkich 
analizowanych obszarach z wyjątkiem inwestycji w budynki, lokale i grunty. 
Wartości prawdopodobieństwa zjawisk innowacyjnych w wypadku współpra-
cy przedsiębiorstw z parkami są nieco wyższe od analizowanych wcześniej dla 
współpracy z ośrodkami szkoleniowo-doradczymi. W największym stopniu 
korzystanie z usług parków przyczynia się do wprowadzania na rynek nowych 
wyrobów. Prawdopodobieństwo zajścia tego zjawiska wynosi 0,91 i jest o 36% 
większe niż w grupie przeciwnej. Szanse na poniesienie inwestycji w nowe 
środki trwałe wynoszą 88%. W szczególności dotyczy to rozbudowy parku 
maszynowego, gdzie szanse te są większe o 23 punkty procentowe od grupy 
podmiotów niewspółpracujących z parkami. Prawdopodobieństwo implemen-
tacji nowych procesów technologicznych w przedsiębiorstwach kooperujących 
z parkami wynosi 0,85 i jest o 27% większe niż w pozostałych podmiotach. 
Analizując poszczególne rodzaje procesów, zauważa się, że w największym 
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stopniu zwiększają się szanse na wdrażanie nowych metod wytwarzania – 
wynoszą one 70% i są o 28 punktów procentowych większe niż w grupie 
przeciwnej. Prawdopodobieństwo poniesienia inwestycji w nowe systemy 
okołoprodukcyjne wynosi 0,61 i jest o 59% większe niż w pozostałych podmio-
tach. Najmniejsza jest wartość prawdopodobieństwa dla wdrażania systemów 
wspierających działalność firmy – wynosi ona 0,42, ale i tak jest ona o połowę 
większa niż w przedsiębiorstwach niekorzystających z usług parków. Parki 
zwiększają szanse na inwestycje w nowe oprogramowanie komputerowe – wy-
noszą one 76% i są o 42% większe niż w przeciwnej grupie przedsiębiorstw. 
Pod wpływem parków znacznie rośnie też prawdopodobieństwo prowadzenia 
przez przedsiębiorstwo prac badawczo-rozwojowych. Wynosi ono 0,7 i jest aż 
o 57% większe niż w podmiotach niepodejmujących współpracy z parkami.

Centra transferu technologii zwiększają szanse na wystąpienie zjawisk 
innowacyjnych we wszystkich analizowanych obszarach za wyjątkiem inwe-
stycji w nowe środki trwałe ogółem i w park maszynowy oraz w systemy wspie-
rające działalność przedsiębiorstw. W największym stopniu wpływają one na 
implementacje nowych wyrobów i procesów. Szanse na wprowadzanie nowych 
wyrobów na rynek wynoszą 94% i są o 1/3 większe niż w przedsiębiorstwach, 
które nie kooperują z centrami. Podobnie przedstawiają się te wielkości dla 
wdrażania nowych procesów technologicznych ogółem. Analizując te procesy 
szczegółowo, zauważa się, że prawdopodobieństwo inwestycji w nowe metody 
wytwarzania i nowe systemy okołoprodukcyjne jest takie samo i wynosi 0,75. 
W pierwszym przypadku jest ono o 43%, a w drugim aż o 65% większe niż 
w grupie niewspółpracującej z centrami. Szanse na zakup nowego oprogramo-
wania komputerowego w grupie podmiotów korzystających z usług centrów 
wynoszą 88% i są o 43 punkty procentowe większe niż w pozostałych firmach. 
Centra w dużym stopniu zwiększają prawdopodobieństwo prowadzenia prac 
badawczo-rozwojowych przez analizowane przedsiębiorstwa. Wynosi ono 
bowiem 0,81 i jest aż o 62% większe niż w podmiotach niekooperujących 
z centrami. W najmniejszym stopniu centra przyczyniają się do zwiększenia 
szans na inwestycje w nowe budynki, lokale i grunty. Wynoszą one 38%. 
Należy jednak podkreślić, że w grupie przeciwnej są one o 60% mniejsze.
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Tabela 6

Modele, prawdopodobieństwa i błędy standardowe obrazujące wpływ ośrodków 
szkoleniowo-doradczych, parków technologicznych i centrów transferu technologii  

na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych  
w regionie podkarpackim w latach 2010–2012

Instytucje wsparcia

Atrybut 
innowacyjności

Parki technologiczne Centra transferu 
technologii

Ośrodki szkoleniowo- 
-doradcze

BłSt P1 P2 BłSt P1 P2 BłSt P1 P2

Nakłady na B+R
1,05x – 0,54 1,37x – 0,49 0,69x – 0,56

0,24 0,70 0,30 0,37 0,81 0,31 0,18 0,55 0,29
Inwestycje  
w dotychczas 
niestosowane środki 
trwałe (w tym):

0,66x + 0,50
brak modelu

0,66x + 0,45

0,29 0,88 0,69 0,22 0,87 0,68

a) budynki, lokale  
i grunty brak modelu

0,70x – 1,02 0,52x – 1,09
0,33 0,38 0,15 0,20 0,28 0,14

b) maszyny  
i urządzenia 
techniczne

0,82x + 0,35
brak modelu

0,66x + 0,31

0,29 0,88 0,64 0,21 0,83 0,62

Oprogramowanie 
komputerowe

0,85x – 0,16 1,27x – 0,12 0,79x – 0,22
0,25 0,76 0,44 0,41 0,88 0,45 0,19 0,72 0,41

Wprowadzenie 
nowych wyrobów

1,12x + 0,21 1,28x + 0,26 0,58x + 0,20
0,32 0,91 0,58 0,50 0,94 0,60 0,20 0,78 0,58

Implementacja 
nowych procesów 
technologicznych  
(w tym):

0,73x + 0,30 1,21x + 0,32 1,08x + 0,20

0,28 0,85 0,62 0,50 0,94 0,63 0,24 0,90 0,58

a) metody 
wytwarzania

0,72x – 0,20 0,84x – 0,17 0,53x – 0,23
0,24 0,70 0,42 0,35 0,75 0,43 0,18 0,62 0,41

b) systemy 
okołoprodukcyjne

0,94x – 0,67 1,31x – 0,63 0,71x – 0,71
0,24 0,61 0,25 0,35 0,75 0,26 0,18 0,50 0,24

c) systemy 
wspierające

0,62x – 0,81
brak modelu

0,97x – 0,97
0,24 0,42 0,21 0,19 0,50 0,17

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Dla inkubatorów technologicznych wygenerowano trzy modele, które 
spełniały warunki istotności statystycznej. Instytucje te przyczyniają się do 
zwiększenia szans na wprowadzenie na rynek nowych wyrobów. Wynoszą 
one 93% i są o ponad 1/3 większe niż w pozostałych przedsiębiorstwach. 
Prawdopodobieństwo na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych pod 
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wpływem inkubatorów technologicznych wynosi 0,6 i jest o blisko połowę 
większe niż w grupie przeciwnej. Inkubatory przyczyniają się też do inwe-
stycji w nowe systemy wspierające. Prawdopodobieństwo wynosi tu 0,53 i jest 
o 58% większe niż w pozostałych przedsiębiorstwach. 

Spośród wszystkich instytucji finansujących jedyny model istotny 
statystycznie wygenerowano dla lokalnych lub regionalnych funduszy po-
życzkowych. Zwiększają one szanse na inwestycje w systemy wspierające 
działanie badanych podmiotów. Prawdopodobieństwo na zajście tego zjawiska 
wynosi 0,35 i jest o 40% większe niż w podmiotach niekorzystających z usług 
funduszy.

Dla pozostałych instytucji nie wygenerowano modeli spełniających 
warunki istotności statystycznej. Oznacza to, że nawiązując z nimi współ-
pracę, przedsiębiorstwa zachowują się w zróżnicowanych sposób i trudno jest 
określić prawidłowości w ich aktywności innowacyjnej.

W regionie podkarpackim instytucje wsparcia biznesu w dużo mniejszym 
stopniu pobudzają współpracę w obszarze nowych rozwiązań niż aktywność 
innowacyjną samych przedsiębiorstw. Jedyne modele, które są istotne sta-
tystycznie, zostały wygenerowane dla ośrodków innowacji. W największym 
stopniu do kooperacji przyczyniają się inkubatory technologiczne. Dla tej 
instytucji wygenerowano 4 modele istotne statystycznie na 8 możliwych. 
W największym stopniu inkubatory wpływają na nawiązywanie współpracy 
innowacyjnej ogółem. Prawdopodobieństwo zajścia tego zjawiska wynosi 0,67 
i jest o 61% większe niż w grupie przedsiębiorstw niekorzystających z usług 
inkubatorów. Przyglądając się współpracy nawiązywanej z poszczególnymi 
podmiotami ze sfery nauki i gospodarki, zauważa się, że inkubatory najbar-
dziej zwiększają prawdopodobieństwo kooperacji ze szkołami wyższymi. 
Wynosi ono 0,27 i jest aż o 89% większe niż w grupie przeciwnej. Podobnie 
przedstawiają się te wielkości we współpracy z krajowymi instytutami 
badawczymi i jednostkami rozwojowymi. Korzystanie z usług inkubatorów 
zwiększa też szanse na transfer wiedzy z zagranicy. Prawdopodobieństwo na-
wiązania kooperacji z zagranicznymi jednostkami pod wpływem inkubatorów 
technologicznych jest wprawdzie niewielkie, wynosi zaledwie 0,06, jednakże 
aż o 83% przewyższa szanse na nawiązanie takiej współpracy w grupie pod-
miotów niekorzystających z usług inkubatorów. 
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Tabela 7

Modele, prawdopodobieństwa i błędy standardowe obrazujące wpływ inkubatorów 
technologicznych i lokalnych lub regionalnych funduszy pożyczkowych na aktywność 

innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych w regionie podkarpackim  
w latach 2010–2012

Instytucje  
wsparcia

Atrybut innowacyjności

Inkubatory technologiczne Lokalne lub regionalne fundusze 
pożyczkowe

BłSt P1 P2 BłSt P1 P2

Nakłady na B+R
0,7x – 0,45

brak modelu
0,34 0,60 0,33

Inwestycje  
w dotychczas niestosowane 
środki trwałe (w tym):

brak modelu brak modelu

a) budynki, lokale i grunty brak modelu brak modelu
b) maszyny  
i urządzenia techniczne brak modelu brak modelu

Oprogramowanie 
komputerowe brak modelu brak modelu

Wprowadzenie nowych 
wyrobów

1,24x + 0,26
brak modelu

0,50 0,93 0,60
Implementacja nowych 
procesów technologicznych  
(w tym):

brak modelu brak modelu

a) metody wytwarzania brak modelu brak modelu
b) systemy 
okołoprodukcyjne brak modelu brak modelu

c) systemy wspierające
0,86x – 0,78 0,43x – 0,81

0,33 0,53 0,22 0,20 0,35 0,21
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Akademickie inkubatory przedsiębiorczości i parki technologiczne 
zwiększają szanse na nawiązanie współpracy w obszarze nowych rozwiązań 
w dwóch przypadkach. Obie instytucje przyczyniają się do nawiązania 
współpracy innowacyjnej ogółem. Dla akademickich inkubatorów przedsię-
biorczości prawdopodobieństwo to wynosi 0,8 i jest o 2/3 większe niż w grupie 
przeciwnej, a w odniesieniu do parków równe jest 0,48 i większe o blisko 
połowę niż w pozostałych przedsiębiorstwach. Ponadto korzystanie z usług 
akademickich inkubatorów zwiększa szanse na nawiązanie współpracy 
z dostawcami. Wynosi ono 0,6 i jest o 72% większe niż w podmiotach nieko-
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rzystających z usług inkubatorów. Parki natomiast wzmagają transfer wiedzy 
z krajowych instytutów badawczych do przedsiębiorstw. Prawdopodobieństwo 
nawiązania takiej współpracy wynosi 0,15 i jest aż o 93% większe niż w po-
zostałej grupie przedsiębiorstw.

Tabela 8

Modele, prawdopodobieństwa i błędy standardowe obrazujące wpływ parków 
technologicznych, inkubatorów technologicznych, akademickich inkubatorów 
przedsiębiorczości i centrów transferu technologii na współpracę innowacyjną 
przedsiębiorstw przemysłowych w regionie podkarpackim w latach 2010–2012

Instytucje 
wsparcia

Atrybut 
innowacyjności

Parki 
technologiczne

Inkubatory 
technologiczne

Akademickie 
inkubatory 

przedsiębiorczości

Centra transferu 
technologii

BłSt P1 P2 BłSt P1 P2 BłSt P1 P2 BłSt P1 P2

Współpraca  
z dostawcami brak modelu brak modelu

1,21x – 0,96
brak modelu

0,57 0,60 0,17
Współpraca  
z konkurentami brak modelu brak modelu brak modelu brak modelu

Współpraca  
z jednostkami 
PAN

brak modelu brak modelu brak modelu brak modelu

Współpraca  
ze szkołami 
wyższymi

brak modelu
1,29x – 1,91

brak modelu brak modelu
0,38 0,27 0,03

Współpraca  
z krajowymi 
instytutami 
badawczymi  
i jednostkami 
rozwojowymi 

1,14x – 2,17 1,19x – 2,03

brak modelu

1,71x – 2,19

0,33 0,15 0,01 0,41 0,20 0,02 0,38 0,31 0,01

Współpraca  
z zagranicznymi 
instytutami 
badawczymi

brak modelu
1,19x – 2,7

brak modelu brak modelu
0,60 0,06 0,01

Współpraca  
z odbiorcami brak modelu brak modelu brak modelu brak modelu

Współpraca 
innowacyjna 
ogółem

0,62x – 0,66 1,08x – 0,64 1,45x – 0,61
brak modelu

0,23 0,48 0,25 0,34 0,67 0,26 0,64 0,80 0,27

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.
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Centra transferu technologii zwiększają możliwości transferu wiedzy ze 
sfery nauki do gospodarki. Szanse na nawiązanie współpracy z krajowymi 
instytutami badawczymi i jednostkami rozwojowymi wynoszą 31% i są 
aż o 97% większe niż w grupie przedsiębiorstw niekorzystających z usług 
centrów.

Nie odnotowano prawidłowości we wpływie pozostałych instytucji 
wsparcia na nawiązywanie współpracy w obszarze nowych rozwiązań.

Podsumowanie

Analiza wpływu instytucji wsparcia biznesu na aktywność innowacyjną 
i nawiązywanie współpracy w obszarze nowych rozwiązań w regionie podkar-
packim dostarczyła wielu istotnych informacji na temat ich funkcjonowania 
w regionalnym systemie przemysłowym i innowacyjnym. 

Można przyjąć, że ośrodki szkoleniowo-doradcze i parki technologiczne 
pobudzają aktywność innowacyjną we wszystkich (bądź prawie wszystkich) 
badanych obszarach. Pozytywny wydźwięk funkcjonowania tych instytucji 
wzmacnia dodatkowo fakt, że z ośrodkami szkoleniowo-doradczymi współ-
pracowało 20%, a z parkami technologicznymi 11% badanych firm. Całkowita 
liczba kooperujących podmiotów nie jest największa, należy jednak podkre-
ślić, że stanowi jeden z lepszych wyników w regionie. W tym miejscu można 
wysunąć postulat dla władz samorządowych, aby zachęcały przedsiębiorstwa 
do współpracy z instytucjami wsparcia biznesu. W ten sposób pozytywne 
zjawiska innowacyjne rozprzestrzenią się na większą liczbę podmiotów w re-
gionie. Podobnie przedstawia się sytuacja z centrami transferu technologii. 
Instytucje te cechuje dość duża skuteczność, jednakże z ich usług korzystało 
zaledwie 5,3% badanych podmiotów. Należałoby zatem wpłynąć na zwięk-
szenie tej liczby.

Negatywnym zjawiskiem w regionie jest bez wątpienia znikomy 
pozytywny wpływ instytucji finansujących w obszarze nowych rozwiązań. 
Wiele firm korzystało z usług funduszy pożyczkowych (17%) i funduszy 
poręczeń kredytowych (8,3%). Jednakże dla tych instytucji wygenerowano 
zaledwie 1 model istotny statystycznie (na 20 możliwych). Oznacza to, że 
najprawdopodobniej środki pożyczane w funduszach pożyczkowych i porę-
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czane przez instytucje poręczeniowe nie są przeznaczane na implementację 
nowych rozwiązań w firmie, ale na bieżącą działalność przedsiębiorstw. Jest to 
w dużym stopniu związane z obecnym kryzysem gospodarczym. Wprawdzie 
w Polsce zauważa się niewielki wzrost, jednakże część podmiotów boryka 
się nadal z problemami finansowymi związanymi z zachowaniem płynności 
finansowej. Można przypuszczać, że po wyjściu z kryzysu pożyczane środki 
będą przeznaczane na aktywność innowacyjną. Tezę tę potwierdza też fakt, 
że nie wygenerowano żadnych modeli dla Sieci Aniołów Biznesu. Wynika to 
z tego, że cechą charakterystyczną funduszy venture capital, do grona których 
należą Aniołowie, jest silna zależność od cyklu koniunkturalnego. W okresie 
spowolnienia gospodarczego ich aktywność słabnie, natomiast w okresie hossy 
rośnie. Należy zatem przypuszczać, że spowolnienie koniunktury w regionie 
jest jeszcze silnie odczuwane przez przedsiębiorców i inwestorów. 

W regionie podkarpackim słabo rozwinięta jest współpraca w obszarze no-
wych wyrobów i procesów. Pod wpływem instytucji wsparcia dochodzi głównie 
do transferu wiedzy ze sfery nauki do gospodarki. Region ten jest też zamknięty 
na transfer wiedzy z zagranicy. Przedsiębiorstwa czerpią wiedzę z instytucji 
naukowych i raczej w pojedynkę wdrażają nowe rozwiązania. Nie zauważa się, 
by między podmiotami dochodziło do kooperacji w układach poziomych i pio-
nowych. Zjawisko to jest niepokojące, bowiem budowa silnego sytemu przemy-
słowego nie może bazować tylko na współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami 
a sferą nauki. Konieczna jest też kooperacja między przedsiębiorstwami – to 
dzięki niej może w przyszłości dojść do budowania sieci powiązań podmiotów 
w regionie, a co za tym idzie także ich najdoskonalszej formy – klastrów.

Warto podkreślić, że w regionie instytucje wsparcia pozytywnie wpły-
wają na prowadzenie przez przedsiębiorstwa prac badawczo-rozwojowych. 
Jeżeli fakt ten rozważać w kontekście współpracy innowacyjnej nawiązywa-
nej między instytucjami naukowymi a gospodarką, można mieć nadzieję, że 
innowacje tworzone w przyszłości nie będą prostym kopiowaniem rozwiązań 
znanych za granicą, ale ucieleśnieniem własnych pomysłów i idei. W ten 
sposób znacznie wzmocni się potencjał regionu.

W świetle powyższych wniosków można przyjąć, że postawiona na 
początku opracowania hipoteza badawcza potwierdziła się. Instytucjami, 
które cechuje największa skuteczność, są ośrodki szkoleniowo-doradcze, parki 
technologiczne i centra transferu technologii. Pozostałe instytucje wywierają 
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niewielki lub żaden wpływ na pobudzanie aktywności innowacyjnej. Kiedy 
jednak odnotowano wpływ instytucji na innowacyjność, oddziaływanie to 
zawsze było pozytywne.
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INFLUENCE OF BUSINESS SUPPORT ORGANIZATIONS  
ON INNOVATIVE ACTIVITY STIMULATION IN INDUSTRY.  

PODKARPACIE PROVINCE STUDY

Summary

The article presents the influence of the business support organizations on 
regions innovation development based on Podkarpacie Province. The probit model is 
used to present how the business support organizations stimulate innovative activity 
in industry companies. The most important conclusions are: 1) science parks, techno-
logy transfer centre and training and consultant centre stimulate innovative activity in 
a systematic way; 2) the financing organizations do not stimulate innovative activity; 
3) the degree of cooperation in the region is low.

Keywords: innovation, industry, business support organizations, probit
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KONCEPCJA WSPIERANIA PRZEMYSŁóW KREATYWNYCH 
W UJĘCIU MIĘDZYNARODOWYM I REGIONALNYM 

Streszczenie

Przemysły kreatywne odgrywają istotną rolę we współczesnej gospodarce. 
Poznanie specyfiki funkcjonowania kreatywnych firm jest kluczowe dla zapro-
jektowania efektywnego wsparcia tychże przemysłów. W niniejszym artykule 
przeanalizowano zalecenia Komisji Europejskiej oraz doświadczenia japońskie we 
wspieraniu przemysłów kreatywnych, a także przedstawiono wnioski ze wstępnego 
badania przemysłów kreatywnych w województwie zachodniopomorskim. Dało to 
podstawę do zaproponowania koncepcji wspierania przemysłów kreatywnych opartej 
na idei trapezu.

Słowa kluczowe: przemysły kreatywne, polityka, narzędzia wspierania, region

Wprowadzenie

Przemysły kreatywne, integrujące biznes, kulturę, sztukę, technolo-
gię i społeczeństwo, stają się coraz ważniejszym elementem współczesnej 
gospodarki. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie głównych kierunków 
wsparcia przemysłów kreatywnych na podstawie wytycznych opracowa-
nych na potrzeby Unii Europejskiej, doświadczenia Japonii oraz wniosków, 
które wyłonione zostały podczas pierwszego etapu badania zleconego przez 

* dr Joanna Markiewicz, adiunkt w Katedrze Efektywności i Innowacji, Wydział 
Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, joanna.markiewicz@wzieu.pl
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Zachodniopomorski Klaster Przemysłów Kreatywnych. W artykule zapre-
zentowano również istotę i znaczenie przemysłów kreatywnych w rozwoju 
gospodarczym oraz przedstawiono wstępną autorską koncepcję obszarów 
wsparcia przemysłów kreatywnych w regionie zachodniopomorskim.

1. Istota i znaczenie przemysłów kreatywnych

Parafrazując słowa J. Kaniewskiego1, należącego do czołówki świato-
wych projektantów zajmujących się wzornictwem przemysłowym, który 
mówiąc o trendach stwierdził, że „zamiast hardware’u, wystarczy software”2, 
można powiedzieć, że produkcja w dzisiejszych realiach gospodarczych nie 
jest problemem – wyzwaniem jest natomiast kreowanie doznań. Przekładając 
te słowa na język ekonomiczny, należy stwierdzić, że we współczesnej go-
spodarce najbardziej konkurencyjne są te produkty i usługi, których wartość 
dodana bazuje na wrażeniach stworzonych przez walory kulturowe, sztukę  
i/lub wysokie technologie.

Wspólnym mianownikiem dla bardzo szeroko definiowanych przemy-
słów kreatywnych jest niewątpliwie własność intelektualna3. Przemysły kre-
atywne definiowane są dlatego jako „działania, które biorą się z indywidualnej 
kreatywności i talentu, i które mają zarazem potencjał kreowania bogactwa 
oraz zatrudnienia poprzez wytwarzanie i wykorzystywanie praw własności 
intelektualnej”4. 

Departament Kultury, Mediów i Sportu (DCMS) rządu brytyjskiego wy-
mienia 13 sektorów kreatywnych: reklama, architektura, sztuka i antyki, gry 
komputerowe, rękodzieło, projektowanie, projektowanie mody, film i wideo, 
muzyka, sztuka teatralna, publikacje, oprogramowanie, telewizja i radio5. 

1 Janusz Kaniewski – polski projektant pracujący między innymi dla takich marek, jak 
Ferrari, Alfa Romeo, Honda, Marlboro, Orlen czy Żywiec.

2 Projektant Przyszłości, „Logo” 2013, nr 11. 
3 W Holandii przemysły kreatywne określane są mianem przemysłów praw autorskich.
4 Investing in creative industries – a guide for local authorities, Department of Culture, 

Media and Sport DCMS, UK Government, I&DeA, Local Government Association, The Work 
Foundation, London 2009, s. 4.

5 Ibidem, s. 6.



169Koncepcja wspierania przemysłów kreatywnych...

W raporcie KEA6 dla Komisji Europejskiej zdefiniowano natomiast przemysły 
kultury i kreatywności w ujęciu okręgów koncentrycznych. Podkreślono zna-
czenie sztuki scenicznej i wizualnej oraz dziedzictwa kulturowego (instytucji 
kultury), które tworzą rdzeń okręgów. W skład pierwszego z nich – okręgu 
sektorów kultury – wchodzą: film, gry, prasa, książki, muzyka oraz radio 
i telewizja. Drugi okrąg tworzą przemysły kreatywne związane z architektu-
rą, oprogramowaniem, reklamą i designem. Zewnętrzny okrąg dotyczy tzw. 
przemysłów powiązanych, które zależne są od przemysłów z wewnętrznych 
okręgów. Zaliczyć można do nich między innymi edukację i sferę B+R, 
turystykę, ICT czy elektronikę.

R. Florida7 definiuje przemysły kreatywne w kategoriach zawodów, 
rozróżniając między innymi rdzeń superkreatywny (ludzi wykonujących swą 
pracę z użyciem komputerów, zatrudnionych w nauce i inżynierii, matematy-
ce, edukacji, sztuce, projektowaniu i rozrywce) oraz klasę kreatywną (ludzi, 
którzy w swojej pracy zajmują się twórczym rozwiązywaniem konkretnych 
problemów).

Przemysły kreatywne, integrując kulturę, sztukę, biznes i technologię, 
sprawiają, że trudno je jednoznacznie zdefiniować. Można je metaforycznie 
przedstawić jako kwiat przemysłów kreatywnych. Ukazuje on główne składo-
we, których współistnienie tworzy przestrzeń przemysłów kreatywnych (rys. 1).  
Warto podkreślić, że zetknięcie się na płaszczyźnie rynkowej (przez ludzi, 
firmy i instytucje) poszczególnych składowych nie odbywa się jedynie w wy-
miarze transakcji handlowych, ale również poprzez procesy charakterystyczne 
dla ekonomii doznań, czego przykładem może być powszechność i dostępność 
wirtualnych produktów czy prosumeryzm.

6 The economy of culture in Europe, study prepared for the European Commission, KEA, 
October 2006, s. 62, http://ec.europa.eu/culture/library/studies/cultural-economy_en.pdf 
(5.06.2014).

7 R. Florida, narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011, 
s. 84, 88.
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Rysunek 1. Kwiat przemysłów kreatywnych
Źródło: J. Markiewicz, Kreatywne partnerstwa jako czynnik wspierający innowa-

cyjność Szczecina, wystąpienie zaprezentowane podczas Międzynarodowej 
Konferencji Biznes – Kreatywność – Kultura, Wyzwania dla polityki regio-
nalnej, Szczecin, 23 listopada 2012.

Zróżnicowanie tych obszarów pozwala zrozumieć, jak szeroko traktować 
można grupę interesariuszy sektorów kreatywnych, a tym samym wpływ 
tychże przemysłów na inne sektory. Należy pamiętać, że interesariusze, a więc 
podmioty, które uczestniczą w tworzeniu i dystrybucji wartości, w sektorach 
kreatywnych kreują i transferują oprócz wartości ekonomicznych, także kul-
turowe, społeczne i artystyczne. Zatem interesariuszy można zidentyfikować 
w następujących wymiarach:

1. Politycznym (władza państwowa i regionalna, podległe im organy 
i instytucje związane z edukacją, B+R, kulturą i przemysłami kreatywnymi 
oraz ze wspieraniem rozwoju gospodarczego).

2. Rynkowym (wszelkie podmioty gospodarcze, instytucje, sektor NGO, 
reprezentanci wolnych zawodów oraz konsumenci, czyli producenci i odbiorcy 
przemysłów kreatywnych).

3. Geograficznym (miasta lub regiony charakteryzujące się określoną 
infrastrukturą, walorami przyrodniczo-kulturowymi, specyfiką gospodarczą 
oraz kapitałem ludzkim).
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4. Społecznym (ludzie, którzy poprzez swoje wykształcenie, poglądy, 
wyznawane wartości, kreatywność oraz aktywność zawodową stoją zarówno 
po stronie podażowej, jak i popytowej przemysłów kreatywnych).

5. Technologicznym (indywidualni i instytucjonalni reprezentanci sfery 
B+R, nowych mediów, ICT, branży elektronicznej).

6. Prawnym (kreatywne jednostki i zespoły, które posiadają prawa 
autorskie do swoich utworów i mogą dysponować prawami majątkowymi).

Natura przemysłów kreatywnych nie jest jeszcze w pełni poznana. 
Różnorodność definicji, a także szerokie ujęcie uczestników tworzenia i dys-
trybucji wartości sprawia, że trudne jest precyzyjne zmierzenie efektów ich 
działań. Dodatkowym problemem jest dominacja mikrofirm oraz tzw. wolnych 
strzelców, którzy rzadko ujmowani są w badaniach bądź w ogóle nie figurują 
w statystykach, a także duże prawdopodobieństwo występowania szarej strefy 
w przemysłach kreatywnych ze względu na duży stopień niematerialności 
usług8.

Znaczenie przemysłów kreatywnych w tworzeniu nowych miejsc pracy 
oraz PKB jest jednak bezsporne. Publikacje i dane statystyczne dostatecznie 
argumentują rolę tychże sektorów we współczesnej gospodarce:

1. W 2010 w Unii Europejskiej przemysły kreatywne wytworzyły 3,3% 
PKB, a zatrudnienie w tym sektorze wyniosło 6,7 mln osób9.

2. Zatrudnienie w przemysłach kreatywnych w UE w latach 2000–2007 
wzrosło średnio o 3,5%, podczas gdy w całej unijnej gospodarce wzrastało 
o 1% rocznie.

3. Średni roczny wzrost zatrudnienia w sektorze informatycznym w la-
tach 2000–2007 sięgał w UE ok. 5,2%10.

8 Badanie jakościowe przeprowadzone przez autorkę wspólnie z Zarządem 
Zachodniopomorskiego Klastra Kreatywnego oraz Szczecińskiego Inkubatora Kultury 
w maju 2013 dla Uniwersytetu w Glasgow na potrzeby opracowania projektu badawczego 
prowadzonego z tymże uniwersytetem w zakresie przemysłów kreatywnych.

9 European competitiveness report 2010, Commission staff working document, 
Accompanying document to the Communication from the Commission to the European 
Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee 
of the Regions. an integrated industrial policy for the globalisation era. Putting competitive-
ness and sustainability at front stage, Brussels, 28.10.2010, Sec(2010) 1276 wersja ostateczna, 
s. 15, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/files/
member_states_competitiveness_performance_and_policies_en.pdf (5.06.2014).

10 Ibidem, s. 11.
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4. Przemysły kreatywne w Wielkiej Brytanii odnotowały średnioroczny 
wzrost produktywności o 4% wartości dodanej brutto w latach 1997–2006, 
podczas gdy cała gospodarka brytyjska w tym czasie odnotowywała średni 
wzrost o 3%.

5. Zatrudnienie w Wielkiej Brytanii w latach 1997–2006 wzrastało śred-
nio o 2% rocznie w przemysłach kreatywnych, natomiast w całej gospodarce 
w tym samym okresie jedynie o 1%11.

Analizując istotę i znaczenie przemysłów kreatywnych, nie sposób nie 
odnieść się do paradygmatu rozwoju gospodarczego opartego na innowacyj-
ności. To właśnie kreatywność upatrywana jest jako jedno z podstawowych 
źródeł innowacji, przy czym należy szerzej spojrzeć na naturę kreatywności. 
Obecnie podkreśla się znaczenie kreatywności rozumianej jako kombinacja 
i interakcja kreatywności ekonomicznej, naukowej, technologicznej i kultu-
rowej, co zostało zilustrowane na rysunku 2.

Kreatywność  
naukowa 

Kreatywność  
technologiczna 

Kreatywność  
kulturowa 

Kreatywność  
ekonomiczna 

Rysunek 2. Wymiary kreatywności jako źródła dla innowacji
Źródło: Creative SpIn – Creative spillovers for innovation, URBaCT II Thematic 

network baseline study, Creative SpIn, KEA, October 2012, s. 6.

11 Investing in creative…, s. 5–6.
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Takie ujęcie kreatywności podkreśla znaczenie wszelkich jej wymiarów, 
w tym pierwiastka kulturowego. To właśnie umiejętność spojrzenia na nowy 
produkt z perspektywy doznań (wartości duchowych, sztuki), decyduje często 
o jego sukcesie rynkowym. Wspomniany ładunek wrażeń dodawany jest tak 
do prostych produktów, jak i tych opartych na wysokich technologiach i po-
woduje, że przemawiają one do konsumentów. Ci z kolei, w dobie nasycenia 
rynku, podobnych cen oraz skróconego cyklu życia produktów, oczekują 
oferty uszytej na miarę, zarówno w kwestii użyteczności, jak i doznań oraz 
wymiaru duchowego.

2. Kierunki wspierania przemysłów kreatywnych w Unii Europejskiej 
i na świecie

Rosnące znaczenie przemysłów kreatywnych oraz działania niektórych 
państw, takich jak Wielka Brytania, która już w 2002 wdrożyła systemowy 
program wspierania sektorów związanych z kreatywnością12, spowodowały, 
że Komisja Europejska coraz częściej w dokumentach strategicznych oraz 
komunikatach postuluje wspieranie rozwoju przemysłów kreatywnych 
w Europie. W Zielonej Księdze w sprawie uwalniania potencjału przedsię-
biorstw z branży kultury i branży twórczej podkreślona została konieczność13 
przejścia do gospodarki kreatywnej przez stymulowanie wpływu przedsię-
biorstw z branży kultury i branży twórczej na różnorodne aspekty gospodarki 
i życia społecznego.

12 W 2002 powołano państwową instytucję pod nazwą Kreatywność, Kultura i Edukacja. 
Jej celem jest wspieranie kreatywności ludzi młodych już na etapie szkoły podstawowej, co 
realizowane jest między innymi przez program Kreatywne partnerstwo polegający na budo-
waniu długofalowej i wielopłaszczyznowej współpracy między szkołami i firmami sektora 
kreatywnego. Program ten w latach 2002–2011 objął swym zasięgiem ponad 1 mln uczniów, 
2700 szkół i 90 000 nauczycieli. Szacuje się, że przyczynił się do wygenerowania ok. 4 mld 
funtów. Na podst. http://www.creative-partnerships.com/ (5.06.2014).

13 Zielona Księga w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury 
i branży twórczej, Komisja Europejska, Bruksela, dnia 27.04.2010, KOM(2010) 183 wer-
sja ostateczna, s. 4, http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/20100511_COM_2010_183_PL_
ACTE_f.pdf (5.06.2014). 
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Z kolei w komunikacie Komisji Europejskiej do Parlamentu 
Europejskiego14 podniesiono potrzebę opracowania wielowarstwowej strategii 
rozwoju przemysłów kreatywnych, która zwracałaby uwagę na następujące 
kluczowe obszary:

 – adresowanie zmieniających się potrzeb w zakresie umiejętności,
 – poprawę dostępu do finansowania,
 – poszerzanie rynku: nowe partnerstwa i modele biznesowe,
 – rozszerzanie międzynarodowego zasięgu,
 – wzmacnianie międzysektorowego potencjału.

Warto odnieść się również do jednego z najnowszych dokumentów Unii 
Europejskiej – Europejskiej agendy Kultury. Planu prac w dziedzinie kultury 
na lata 2011–201415, który ma stanowić zbiór wytycznych dla formułowania 
krajowych, regionalnych i lokalnych polityk rozwoju gospodarczego w kontek-
ście przemysłów kreatywnych. Wskazówki zostały opracowane na przykładach 
dobrych praktyk z krajów europejskich i mogą być wykorzystane jako wytyczne 
do kształtowania dokumentów strategicznych związanych z wykorzystaniem 
funduszy strukturalnych w latach 2014–2020. Wypracowane propozycje kierun-
ków działań zgodne są z obecnie realizowaną strategią Europa 2020 oraz wizją 
krajowych i regionalnych Strategii Innowacji na rzecz Inteligentnej Specjalizacji16.

W dokumencie zaproponowano tzw. ramy rozwoju sektora kultury 
i twórczości, które zidentyfikowane zostały w trzech obszarach17. Pierwszy 
obszar dotyczy tworzenia warunków wstępnych, a zdefiniowany w nim cel 

14 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Promoting 
cultural and creative sectors for growth and jobs in the EU, European Commision, 
Brussels, 26.9.2012, COM(2012) 537 wersja ostateczna, s. 4–8, http://www.europarl.eu-
ropa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2012/0537/COM_
COM%282012%290537_EN.pdf (5.06.2014).

15 Europejska agenda Kultury. Plan prac w dziedzinie kultury na lata 2011–2014, 
Wskazówki jak strategicznie wykorzystywać unijne programy wsparcia, w tym fundusze 
strukturalne, w celu promowania roli kultury w zakresie rozwoju lokalnego, regionalnego 
i krajowego oraz wpływ na gospodarkę w szerszym znaczeniu, Grupa robocza ekspertów 
państw członkowskich UE, kwiecień 2012, http://issuu.com/iservice-europa/docs/dg_eac_po-
licy_handbook_pl (5.06.2014).

16 Guide to regional/national Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation 
(RIS3), European Commission, Luxembourg May 2012, http://ec.europa.eu/regional_policy/
sources/docgener/presenta/smart_specialisation/smart_ris3_2012.pdf (5.06.2014).

17 Europejska Agenda Kultury…, s. 6.
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odnosi się do kreowania środowiska sprzyjającego rozwojowi sektora kultury 
i twórczości. Cel ten ma być osiągnięty poprzez działania ukierunkowane na:

1. Mapowanie jako ważne działanie, dające możliwość uzyskania obrazu 
przemysłów kreatywnych pod względem ich wolumenu i lokalizacji. Badania 
powinny być postrzegane jako podstawa formułowania polityk, zwłaszcza na 
poziomie lokalnym i regionalnym.

2. Ramy instytucjonalne i alianse strategiczne zmierzające do integracji 
różnorodnych interesariuszy przemysłów kreatywnych.

3. Usługi informacyjne zwiększające świadomość bardzo szerokiej gru-
py odbiorców oraz dotyczące zróżnicowanych działań upowszechniających 
(np. wizyty studyjne, promocja dobrych praktyk).

4. Działania, polityki i strategie, które oddzielnie dotyczyć będą sek-
torów kreatywnych lub wymuszać będą szerokie, holistyczne spojrzenie na 
przemysły kreatywne w poszczególnych dokumentach18.

Drugi obszar związany jest ze wzmacnianiem sektora kultury i twór-
czości. Za główny cel w tym przypadku obrano powstanie konkurencyjnych 
i eksportujących przedsiębiorstw w sektorze twórczości, co powinno być 
osiągnięte dzięki:

1. Budowaniu możliwości przez zapewnianie wszystkim przedsię-
biorcom z sektora kultury dostępu do profesjonalnej edukacji w zakresie 
przedsiębiorczości lub dostępu do wyspecjalizowanych agentów, którzy będę 
w stanie oferować usługi konsultingowe dostosowane do potrzeb i specyfiki 
sektorów kreatywnych.

2. Infrastrukturze fizycznej, która oferować będzie nie tylko podstawową 
infrastrukturę dla funkcjonowania firm, ale także interdyscyplinarne środowisko 
dla nawiązywania współpracy. Ważną rolę odgrywać powinny tereny poprze-
mysłowe, które w wyniku rewitalizacji i odpowiedniego dostosowania (spójnych 
z wizją urbanistyczną i prospołeczną miast) mogą stać się przestrzenią dla 
kreatywnych firm oraz jednocześnie podnieść atrakcyjność danych aglomeracji.

3. Inkubatorom przedsiębiorstw z sektora twórczości, które będą zapew-
niać dostęp do kreatywnego środowiska i umożliwiać korzystanie z efektu 
synergii. Ponadto oferować będą specjalistyczne doradztwo uwzględniające 
potrzeby rozwojowe przedsiębiorstw sektorów kreatywnych.

18 Ibidem, s. 27–35.
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4. Zwiększonemu dostępowi do środków finansowych niezbędnych do 
rozwoju przedsiębiorstw sektorów kreatywnych. Dominacja aktywów nie-
materialnych (własności intelektualnej) przekłada się obecnie na utrudniony 
dostęp do kredytów i pożyczek.

5. Sieciom i klastrom, zapewniającym interakcyjne powiązania, wymia-
nę wiedzy i inspiracji oraz współpracę19.

Trzeci obszar wsparcia dotyczy stymulowania efektu domina generowane-
go przez sektory kreatywne. Mając na uwadze szerokie spektrum oddziaływania 
przemysłów kreatywnych oraz różnorodne grupy interesariuszy, wymienia się 
następujące przestrzenie, które determinowane są rozwojem tychże sektorów:

1. Innowacyjność i wydajność, które wzrastają dzięki umiejętnemu 
łączeniu wartości płynących z kreatywności kulturowej (por. rys. 2).

2. Innowacje społeczne, kształcenie ustawiczne i dobrobyt, ponieważ 
edukacja wraz z nauką, kulturą, dziedzictwem i sztuką tworzą intelektualne 
bazy społeczeństwa oraz przyczyniają się do jego dobrobytu i rozwoju.

3. Turystykę i budowanie marki oraz rozwój regionalny, związane z sek-
torem kultury, zwłaszcza na szczeblu lokalnym i regionalnym. Przemysły 
kreatywne przyczyniają się do powstawania nowych miejsc pracy w sektorze 
turystycznym.

4. Trwałość środowiska naturalnego, promowaną przez sektory kre-
atywne, które często zabiegają o rewitalizacje i odnowę zdegradowanego 
środowiska czy przestrzeni miejskich20. 

Przemysły kreatywne stają się także ważnym kierunkiem rozwoju dla 
gospodarki japońskiej. Wzrastający rynek przemysłów kreatywnych (z domi-
nacją gier komputerowych i rzemiosła21) sprawił, że coraz częściej, zwłaszcza 
na poziomie aglomeracji, mówi się o polityce rozwoju kreatywnych miast.  
Na przykładzie Jokohamy można przeanalizować, jakie działania podejmują 
japońskie miasta na rzecz rozwoju przemysłów kreatywnych. 

Wartą przybliżenia jest historia przestrzeni biurowej pod nazwą Creative 
City yokohama, która została otwarta w 2004 roku i swoim zasięgiem objęła 

19 Ibidem, s. 38–46.
20 Ibidem, s. 47–54.
21 M. Sasaki, Creative industries and creative city policies in Japan, w: Creative indus-

tries and innovation in Europe: concepts, measures and comparative case studies, red. L. 
Lazzeretti, New York 2013, s. 138.
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zabudowę w sąsiedztwie portu miejskiego, w tym zabudowę historyczną, ma-
gazyny i opuszczone budynki. Inicjatywa przyjęła się, czego potwierdzeniem 
była coraz większa liczba podmiotów kreatywnych działających w strefie, 
do której włączano kolejne nieruchomości. Już w 2007 roku oszacowano, że 
przestrzeń Creative City yokohama przyniosła lokalnej gospodarce 100 mln 
USD. Kolejnym krokiem było powołanie komisji sztuki, składającej się z pod-
miotów prywatnych i publicznych, której celem było wspieranie i przyciąganie 
artystów i biznesu kreatywnego do regionu22.

Istotnym krokiem dla przemysłów kreatywnych Jokohamy była również 
reorganizacja administracji lokalnej, która zjednoczyła odrębne dotąd jednost-
ki odpowiedzialne za politykę kulturalną, przemysłową oraz urbanistyczną 
w dwie organizacje: the artistic and Cultural division oraz the Creative City 
Promotion Section23.

Powyższe japońskie przykłady potwierdzają konieczność wielowymia-
rowego podejścia do zagadnienia przemysłów kreatywnych, ponieważ, jak 
podkreśla M. Sasaki24, wpływają one nie tylko na płaszczyznę spotkania kul-
tury i biznesu, ale także mają swoje odzwierciedlenie w przemyśle, rozwoju 
lokalnym, aspektach społecznych, edukacyjnych i środowiskowych.

3. Idea wsparcia przemysłów kreatywnych w regionie zachodnio-
pomorskim w świetle wyników badania eksploracyjnego

Projekt badawczy Wspieranie rozwoju przemysłów kreatywnych 
w Szczecinie i regionie zachodniopomorskim25 zakłada zdobycie wiedzy na 
temat specyfiki przemysłów kreatywnych na poziomie lokalnym i regional-
nym oraz wypracowanie kierunków skutecznych form wspierania tychże 
przemysłów. W październiku 2013 roku przeprowadzono pierwszy etap 
badania, tzw. fazę eksploracyjną, która miała charakter badania jakościowego. 

22 Ibidem, s. 147.
23 Ibidem, s. 148.
24 Ibidem, s. 149.
25 Realizowanego przez dr Joannę Markiewicz z Katedry Efektywności Innowacji 

Wydziału Zarządzanie i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego przy współ-
pracy z Zachodniopomorskim Klastrem Przemysłów Kreatywnych przy Północnej Izbie 
Gospodarczej od 01.10.2013 roku.
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Narzędziem badawczym była ankieta z pytaniami otwartymi, ukierunkowa-
nymi na zdobycie opinii wybranych interesariuszy26 przemysłów kreatywnych 
na temat potencjału sektorów kreatywnych, uczestników rynku, barier, 
a także oczekiwań dotyczących wsparcia tychże przemysłów. Zebrane wyniki 
posłużą do opracowania kolejnego etapu projektu badawczego, a mianowicie 
ilościowego badania firm przemysłów kreatywnych oraz instytucji otoczenia 
biznesu działających na rzecz sektorów kreatywnych.

W opinii respondentów najpoważniejszą barierą rozwoju przemysłów 
kreatywnych jest brak świadomości na temat funkcjonowania tych sektorów, co 
z kolei implikuje brak zrozumienia roli przemysłów kreatywnych w regionalnej 
gospodarce. Zjawisko to, według badanych, dotyczy nie tylko dalszych intere-
sariuszy, ale często samych przedstawicieli firm oraz władz samorządowych. 

Innym wskazywanym problemem jest atomizacja i słaba kondycja firm, 
które dodatkowo negatywnie odczuwają oddalenie od Warszawy (rynku, cha-
rakteryzującego się dużym popytem na usługi sektorów kreatywnych) oraz 
odpływ kapitału ludzkiego – utalentowanych ludzi, stanowiących kluczowy 
zasób dla firm przemysłów kreatywnych, który zasila między innymi stolicę, 
Poznań czy Wrocław. Położenie geograficzne jest z drugiej strony upatry-
wane jako szansa, zwłaszcza w kontekście bliskości Berlina, Hamburga czy 
Kopenhagi – silnych ośrodków kreatywnych.

Sam potencjał zasobów ludzkich w regionie zachodniopomorskim został 
oceniony pozytywnie, choć zagrożeniem jest zarówno wspomniany odpływ 
pracowników do innych miast, jak i niewystarczający dopływ kreatywnych 
jednostek z innych ośrodków (oddalenie geograficzne Szczecina od innych 
dużych aglomeracji w Polsce). Szansą na poprawę jakości kapitału ludzkiego 
w kontekście przemysłów kreatywnych jest funkcjonowanie Akademii Sztuki 
w Szczecinie, jednej z najmłodszych publicznych wyższych uczelni w Polsce27.

Respondenci mieli trudności w zidentyfikowaniu głównych odbiorców 
sektorów kreatywnych w regionie. Wymieniali indywidualnych konsumentów, 
przedsiębiorstwa i władze samorządowe, bez wskazania dominującej grupy. 

26 Uczestnikami badania eksploracyjnego były osoby reprezentujące różne sfery przemy-
słów kreatywnych. Z uwagi na ochronę danych osobowych, a także ustalenia podjęte z re-
spondentami, informacja o próbie może dotyczyć jednie wskazania, że byli to reprezentanci 
szkolnictwa wyższego, środowiska artystów, biznesu, instytucji otoczenia biznesu oraz klastra 
przemysłów kreatywnych.

27 Akademię Sztuki w Szczecinie powołano w 2010 roku.
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W odpowiedzi na pytanie dotyczące oczekiwanego wsparcia przemysłów 
kreatywnych ze strony instytucji otoczenia biznesu badani podkreślili potrze-
bę usług wzmacniających integrację oraz sieciowanie różnych interesariuszy 
sektorów kreatywnych, zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, jak 
i międzynarodowym. Zwrócono też uwagę na profesjonalne doradztwo i szko-
lenia, które skoncentrowane byłyby na specyficznych aspektach działalności 
branż kreatywnych. Ponadto respondenci widzieliby instytucje otoczenia 
biznesu jako pośredników w kontaktach z władzami samorządowymi oraz 
organizacjami udzielającymi pożyczek i dotacji na rozwój przemysłów. Ważną 
kwestią podkreślaną przez większość badanych była również pomoc instytucji 
otoczenia biznesu w eksporcie.

Ze strony władz samorządowych oczekiwanym działaniem było dostrze-
żenie przemysłów kreatywnych jako ważnego czynnika determinującego 
rozwój gospodarczy, co powinno przełożyć się na włączenie sektorów kre-
atywnych do lokalnych i regionalnych strategii rozwojowych. Respondenci 
wskazali również na konieczność dokładnego monitorowania przemysłów 
kreatywnych w regionie jako podstawy formułowania regionalnych dokumen-
tów strategicznych w kontekście sektorów kreatywnych. Według badanych, 
władze samorządowe powinny w większym zakresie wspierać edukację kul-
turalną na wszystkich poziomach oświaty i szkolnictwa. Oczekiwano również 
od nich zaangażowania w promocję eksportu przemysłów kreatywnych.

Wsparcie ze strony uczelni wyższych widziano w rozpoznaniu specyfiki 
przemysłów kreatywnych w regionie, co powinno wiązać się ze zintensyfiko-
waną aktywnością badawczo-naukową w tym zakresie. Ponadto respondenci 
wskazali na potrzebę modyfikacji programów nauczania pod kątem interdy-
scyplinarnego podejścia do sektorów kreatywnych. Od uczelni oczekiwano 
również wzmożonej aktywności na płaszczyźnie nauki i biznesu – w kontek-
ście inicjowania nowych rozwiązań naukowo-biznesowych oraz organizacji 
praktyk i staży w przedsiębiorstwach sektorów kreatywnych.

Badani zaproponowali pomysły na działania wzmacniające współpracę 
środowiska artystów z biznesem. Imprezy targowo-wystawiennicze oraz giełdy 
przemysłów kreatywnych mogłyby być wydarzeniami, które umożliwiałyby 
transfer wiedzy i doświadczeń między kluczowymi interesariuszami, ale także 
angażowałyby lokalną społeczność. Platformą integrującą biznes i sztukę był 
także, zdaniem badanych, mecenat ważnych wydarzeń artystycznych w regionie.
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W zakresie programów na lata 2014–2020, respondenci wskazali jako 
kluczowe z punktu widzenia rozwoju przemysłów kreatywnych finansowanie 
projektów sieciujących sektory kreatywne oraz działania proeksportowe. 
Ponadto podkreślili potrzebę możliwości uzyskania wsparcia finansowego na 
zakup nowoczesnego oprogramowania i sprzętu do projektowania. Podany 
został również pomysł sfinansowania wysokiej jakości infrastruktury inter-
netowej, pozwalającej na przykład na darmowy dostęp do technologii LTE28 
dla lokalnej społeczności. 

Ostatnie pytanie w ankiecie dotyczyło koncepcji utworzenia tzw. biura 
uwiarygodniania praw autorskich, które stanowiłoby swego rodzaju pomo-
stową ochronę autora od momentu powstania utworu do jego ewentualnego 
oficjalnego zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP. Respondenci byli raczej 
zgodni, że funkcjonowanie takiego ciała, pod warunkiem dopracowania 
odpowiedniej formuły prawnej, stanowiłoby skuteczne wsparcie zwłaszcza 
dla mikro-, małych i średnich firm, których nie stać na procedurę ochrony 
prawnej własności przemysłowej wszystkich wypracowanych utworów29.

4. Wytyczne dla wsparcie przemysłów kreatywnych

Rosnące znaczenie przemysłów kreatywnych we współczesnej gospo-
darce oraz doświadczenia niektórych państw tłumaczą coraz większy nacisk 
na strategiczne spojrzenie na rozwój sektorów kreatywnych w dokumentach 
i wytycznych UE. W Polsce coraz większa świadomość roli przemysłów 
kreatywnych na poziomie krajowym oraz wśród wybranych wąskich grup 
interesariuszy sektorów kreatywnych niestety nie przekłada się na systemowe 
działania władzy centralnej i jednostek samorządu terytorialnego. W wo-
jewództwie zachodniopomorskim obowiązujące dokumenty strategiczne 

28 Long Term Evolution (LTE) – standard bezprzewodowego przesyłu danych.
29 Funkcjonowanie takiego biura sprawdzałoby się na przykład w sytuacji, kiedy konkret-

ny projekt graficzny (utwór w rozumieniu prawa autorskiego) przedkładany byłby w ramach 
przetargu ogłoszonego przez dany podmiot. W przypadku zarejestrowania projektu w biurze 
uwiarygodniania praw autorskich, zamawiający nie mógłby wykorzystać tego projektu gra-
ficznego w przypadku, gdy oferent nie wygra przetargu lub gdy przetarg zostanie anulowany. 
Niestety doświadczenie wielu firm wskazuje na takie przypadki.
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regionu nie nawiązują do przemysłów kreatywnych30 lub odnoszą się frag-
mentarycznie do klasy kreatywnej31. Dopiero w pracach nad priorytetami 
programów na lata 2014–2020 wskazano pięć regionalnych specjalizacji 
województwa zachodniopomorskiego32, w tym jako jedną zidentyfikowano 
usługi oparte na wiedzy, które obejmują dynamicznie rozwijający się sektor 
ICT, instytucje otoczenia biznesu oraz przemysły kreatywne. W tworzonym 
RPOWZP 2014–202033 mowa jest tylko o usługach opartych na wiedzy, bez 
szczegółowej analizy działań na rzecz sektorów kreatywnych.

Mając na uwadze wytyczne UE, doświadczenia krajów rozwiniętych 
oraz przedstawione wyniki badania, należy stwierdzić, że konieczne jest 
systemowe wsparcie rozwoju przemysłów kreatywnych w województwie 
zachodniopomorskim, wypracowane w oparciu o ich regionalną specyfikę. 
Jak pokazują opinie zebrane podczas badania jakościowego, do najbardziej 
pożądanych form wsparcia sektorów kreatywnych zalicza się: 

 – wzmacnianie współpracy i powiązań sieciowych pomiędzy różnorod-
nymi interesariuszami,

 – wspieranie działań proeksportowych,
 – wyspecjalizowane usługi doradczo-szkoleniowe, odzwierciedlające 

potrzeby sektorów kreatywnych,
 – pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania na rozwój.

Badanie wskazało również potrzebę zmian na różnych płaszczyznach 
sfery społeczno-gospodarczej, w tym:

 – dostosowania oferty edukacyjnej do wyzwań przemysłów kreatyw-
nych,

30 Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Polityki Regionalnej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, aktualizacja z 22 
czerwca 2010, http://www.wzs.wzp.pl/sites/default/files/files/19683/54627900_1412985281_
SRWZ.pdf (5.06.2014). 

31 Szczecin dla Ciebie. Strategia Rozwoju Szczecina 2025, Szczecin, 19 grudnia 2011, 
s. 49–50, http://www.bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/3682229E85BD4DBB9A-
77B734E3313C28/_Strategia_Rozwoju_Szczecina_2025.pdf (5.06.2014).

32 nie można być mistrzem we wszystkich dyscyplinach. Czas na regionalne i inteligent-
ne specjalizacje. Konferencja zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego we współpracy z Północną Izbą Gospodarczą, Szczecin, 01.03.2013. 

33 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-
2020 – projekt, Szczecin, wrzesień 2013, s. 3, http://www.rpo.wzp.pl/rpo/perspektywa_2020/
wiadomosci/p-r-m-a-22498/wiadomosci.htm (5.06.2014).



182 Joanna Markiewicz

 – spojrzenia na procesy migracji kapitału ludzkiego do innych ośrod-
ków kreatywnych (kreatywnych miast)34,

 – badań naukowych35 na temat sektorów kreatywnych rzetelnie ukazu-
jących obraz regionalnej specyfiki,

 – dostępu do nowoczesnej infrastruktury internetowej dla lokalnej spo-
łeczności,

 – nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych (pomysł biura uwiary-
godniania praw autorskich).
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Rysunek 3. Trapez wsparcia przemysłów kreatywnych
Źródło: opracowanie własne.

Powyższe rozważania można zilustrować w postaci trapezu wsparcia 
przemysłów kreatywnych, który przedstawia schemat podejmowania działań 
na rzecz rozwoju tychże sektorów (rys. 3). Schemat ten obrazuje, jak istotne 

34 Kreatywne miasta i klasa kreatywna są tematem analizowanym przez R. Floridę, zob. 
R. Florida, narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.

35 Pilotażowe badanie rozpoczynające proces długoletniego monitorowania zachod-
niopomorskiego rynku przemysłów kreatywnych, raport końcowy, Biostat, Rybnik 2012. 
Badanie dotyczyło opracowania rekomendacji służących dostosowaniu kierunków kształce-
nia w Akademii Sztuki w Szczecinie, nie dało jednak odpowiedzi na wiele pytań związanych 
z sytuacją sektorów kreatywnych w regionie.
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jest projektowanie działań w oparciu o rzetelną informację na temat danych 
sektorów, stąd podstawą winno być pozyskanie obrazu przemysłów kre-
atywnych przez badania naukowe. Wraz ze wzrostem specjalizacji wsparcia 
maleje liczba odbiorców pomocy. Wsparcie wyspecjalizowane lub finansowe 
powinno trafić do najbardziej pożądanych inicjatyw o kluczowym znacze-
niu dla sektorów kreatywnych, których efekt będzie miał wpływ na innych 
interesariuszy. Niemniej z punktu widzenia funkcjonowania przemysłów 
kreatywnych ważne są działania międzysektorowe, skierowane do szerokiego 
grona odbiorców (np. edukacja, oferta kulturalna, infrastruktura).

Podsumowanie

Przemysły kreatywne są ważną częścią zarówno światowej, jak i kra-
jowej gospodarki. Poznanie specyfiki funkcjonowania kreatywnych firm na 
poziomie regionalnym, a więc w ich podstawowym ekosystemie, staje się 
kluczowe dla zaprojektowania efektywnego wsparcia tychże przemysłów. 
Autorka, mając na uwadze zalecenia Komisji Europejskiej oraz doświadczenia 
japońskie, zaproponowała koncepcję wspierania przemysłów kreatywnych, 
bazując na koncepcji trapezu, który określa kolejne etapy wsparcia w kontek-
ście liczby odbiorów oraz zaawansowania specjalizacji pomocy.
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THE CONCEPT OF SUPPORTING CREATIVE INDUSTRIES  
IN THE INTERNATIONAL AND REGIONAL CONTEXT

Summary

Integrating business, culture, art, technology and society, creative industries 
have become an important element of nowadays economy. The aim of the article 
is to present the main directions of support of creative industries in the context of 
EU guidelines, Japanese experience and conclusions developed as the result of the 
first phase of the survey commissioned by the Westpomeranian Creative Industries 
Cluster. The paper also explains the nature and the meaning of creative sectors in the 
economic development. The author’s concept of the main fields of interventions in 
creative industries in West Pomerania was proposed.
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Wprowadzenie

Dzisiejszy rynek pracy wyznacza kilka ważnych, czasem wzajemnie 
sprzecznych trendów. Można wskazać przede wszystkim na: wysokie bezro-
bocie przy jednoczesnym problemie z rekrutacją na niektóre stanowiska; brak 
pracowników wobec odpływu osób wykształconych za granicę, co wiąże się 
z zatrudnianiem pracowników zza wschodniej granicy; poszukiwanie przez 
pracodawców osób młodych i kreatywnych przy jednoczesnym największym 
bezrobociu wśród absolwentów, a także sprzeczne wymagania w stosunku 
do pracowników: motywowanie lękiem, np. groźbą zwolnienia (motywacja 
negatywna) przy jednoczesnym dążeniu do wykorzystywania ich potencjału. 
Cechą najistotniejszą, spośród przykładowych cech polskiego rynku pracy, 
jest duże bezrobocie, przemysł kreatywny jest natomiast tym sektorem, który 
pomaga w obniżaniu bezrobocia przez tworzenie nowych miejsc pracy.

Rozpatrując sytuację na globalnym rynku, kryzys i reperkusje związane 
z nim, można stwierdzić, że sektor kreatywny1 jest tym, który tworzy nowe 
miejsca pracy2. Analizując przedmiot opracowania, należy zwrócić uwagę na 
rolę i wkład sektora kreatywnego w stymulowanie wzrostu gospodarczego, 
a także w generowanie nowych miejsc pracy w Unii Europejskiej. W ni-
niejszym artykule podjęto próbę przedstawienia najważniejszych aspektów 
związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy przez sektor kreatywny.

1 Pojęcie sektor kreatywny w niniejszym opracowaniu będzie stosowane zamiennie 
z pojęciem sektory kreatywne i przemysł kreatywny. Założono, że dwa pierwsze terminy są 
poprawne i tożsame, a liczba mnoga wynika z dosłownego tłumaczenia creative industries, 
czyli przemysły kreatywne albo sektory kreatywne.

2 Brytyjski Departament ds. Kultury, Mediów i Sportu (DCMS) w raporcie poświęconym 
tym zagadnieniom definiuje je jako sektory mające źródła w kreatywności jednostki, w umie-
jętnościach i talencie, i które mają potencjał, by przez tworzenie i wykorzystywanie własności 
intelektualnej generować bogactwo i miejsca pracy. DCMS wymienia następujące sektory 
kreatywne: architektura; film i wideo; fotografia; moda (projektowanie mody); muzyka i sztu-
ka performerska (teatralna); oprogramowanie, gry komputerowe; publikacje elektroniczne; 
prasa i książki; reklama; rzemiosło artystyczne (rękodzieło); sztuka i antyki; sztuka użytko-
wa (design); telewizja i radio; Investing in creative industries – a guide for local authorities, 
Department of Culture, Media and Sport (DCMS), UK Government, London 2009, s. 4.
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1. Specyfika sektora kreatywnego

Jak już wspomniano, coraz częściej we współczesnej Europie pojawia 
się twierdzenie, że branże należące do tzw. twórczego sektora stanowią motor 
napędowy europejskiej gospodarki, a o jego bez wątpienia znaczącej roli 
świadczy coraz większy udział sektora kreatywnego w generowaniu PKB 
oraz zatrudnieniu3. Powodem tego jest m.in. elastyczna struktura, w której 
funkcjonują zarówno mikro-, małe czy średnie przedsiębiorstwa, jak i wiel-
kie, światowe korporacje. Jak wynika z raportu KNZ ds. Handlu i Rozwoju4, 
branże twórcze należą do najbardziej dynamicznych sektorów w światowym 
handlu. W latach 2000–2005 można było zaobserwować w międzynarodowym 
handlu towarami i usługami pochodzącymi z tego sektora bezprecedensową 
średnią roczną stopę wzrostu na poziomie 8,7%. Warto też dodać, że wartość 
światowego eksportu kreatywnych towarów i usług w 2005 roku osiągnęła 
poziom 424,24 mld dolarów, stanowiąc ówcześnie 3,4% całości wartości świa-
towego handlu. Współcześnie, w krajach najbardziej rozwiniętych, przemysły 
kreatywne stanowią strategiczny wybór w celu ożywienia gospodarczego, 
wzrostu zatrudnienia, a także spójności społecznej.

3 Podstawą sformułowania określenia sektor kreatywny jest samo pojęcie kreatywność, ro-
zumiane w szeroki i różnorodny sposób. W raporcie Creative economy wskazano cechy właściwe 
dla kreatywności, przejawiające się w takich obszarach działalności ludzkiej, jak działalność ar-
tystyczna, gospodarcza czy naukowa. Stwierdzono, że twórczość artystyczna wymaga kreatyw-
ności w postaci wyobraźni i zdolności do generowania oryginalnych pomysłów, nowatorskich 
sposobów interpretacji świata wyrażonych w tekstach, dźwięku czy też obrazie. Kreatywność 
naukowa wiąże się z ciekawością i chęcią eksperymentowania, łączenia pewnych faktów, zjawisk 
i rozwiązywania problemów. Natomiast kreatywność gospodarcza jest dynamicznym procesem, 
który wiedzie do innowacyjności w technologii, praktykach marketingowych i biznesowych, jest 
ukierunkowana na uzyskanie przewagi konkurencyjnej w gospodarce. Kreatywność i kapitał in-
telektualny to główne czynniki wykorzystywane do tworzenia, produkcji i dystrybucji dóbr oraz 
usług w sektorze kreatywnym. Sektor ten jest dodatkowo określany jako zbiór działań opartych 
na wiedzy, skupionych na sztuce, ale nieograniczających się do niej, które potencjalnie generują 
dochody z handlu i praw własności intelektualnej. Rezultatem tych działań są dobra materialne 
i niematerialne, intelektualne lub artystyczne, usługi z kreatywną zawartością, wartością eko-
nomiczną oraz celami rynkowymi. Sektor twórczy stanowi natomiast rozległy i niejednorodny 
obszar, na którym oddziałują wzajemnie różnorodne formy aktywności, począwszy od sztuki 
tradycyjnej, rzemiosła, architektury, muzyki, sztuk scenicznych, po bardziej zaawansowane 
technologicznie i zorientowane na usługi, takie jak kino, telewizja, audycje radiowe, nowe me-
dia czy design. Creative economy report 2008, UNCTAD, Konferencja Narodów Zjednoczonych  
ds. Handlu i Rozwoju, s. 14, unctad.org/en/Docs/ditc20082cer_en.pdf (12.12.2012).

4 Ibidem, passim.
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2. Bariery rozwoju sektora kreatywnego i kulturowego

W rozważaniach o roli sektorów kreatywnych w generowaniu nowych miejsc 
pracy nie można pominąć ważnego problemu, jakim są niestety bariery rozwoju 
przemysłu kulturalnego i kreatywnego. Wśród najważniejszych barier rozwoju 
tego rodzaju przemysłów w Europie Komisja Europejska przedstawiła takie, jak5:

 – ograniczony dostęp do kapitału, wynikający z trudności w oszacowa-
niu wartości aktywów niematerialnych w sektorach,

 – zmienne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw kreatywnych, 
wynikające z procesów globalizacyjnych i postępującej digitalizacji, 
które wymagają skoordynowanego działania na wielu szczeblach de-
cyzyjnych,

 – brak relacji biznesowych pomiędzy branżami w ramach przemysłów 
kulturalnych i kreatywnych, 

 – fragmentaryzacja sektorów wzdłuż narodowych i językowych granic 
wewnątrz UE, ograniczająca swobodny przepływ produktów i pra-
cowników CCS (cultural and creative sectors), a ostatecznie – także 
ofertę kulturalną kierowaną do konsumentów.

Oprócz wymienionych barier wskazać można także i mniej ważne, 
aczkolwiek wpływające na rolę tych przemysłów. Należy również wspomnieć 
o konieczności wzmocnienia roli przemysłów kulturalnych i kreatywnych 
w gospodarce, co wiązałoby się z podejmowaniem działań już na szczeblu 
państw członkowskich. Można byłoby to osiągnąć, gdyby państwa członkow-
skie tworzyły strategie na rzecz rozwoju CCS, wykorzystując partnerstwa, 
które angażowałyby podmioty publiczne oraz prywatne z różnych dziedzin 
życia (np. kultury, przemysłu, gospodarki, turystyki, edukacji czy planowania 
przestrzennego) w celu zapewnienia stałego dopływu wysoko wykształconej 
kadry do sektorów kulturalnego i kreatywnego.

Kraje członkowskie powinny również zachęcać instytucje finansowe do 
lokowania środków w przedsięwzięciach CCS, a jednocześnie uświadamiać 
podmioty tych sektorów, jak efektywnie korzystać z pozyskanego kapitału. 
Wiąże się to ze wspieraniem digitalizacji zasobów kulturalnych państw człon-

5 European competitiveness report 2010, Directorate-General for Enterprise and 
Industry, European Commission, Brussels 2010, aei.pitt.edu/45443/1/competitiveness_2010.
pdf (12.12.2012).
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kowskich celem zapewnienia szerszego dostępu konsumentów do przemysłów 
kreatywnych. Realizacja tych postulatów niestety uzależniona jest od chęci 
zaangażowania się państw członkowskich w proces wzmacniania roli sekto-
rów kulturalnych i kreatywnych w gospodarkach narodowych.

Na wzrost tworzenia nowych miejsc pracy dzięki sektorowi kreatywnemu 
i kulturowemu miałoby wpływ wiele zadań, które powinny być realizowane nie 
tylko na szczeblu danego kraju, ale i ogólnoeuropejskim. Na wzrost dynamiki 
rozwoju sektorów powinny wpływać działania zaprezentowane w tabeli 1.

Tabela 1

Działania wpływające na wzrost dynamiki rozwoju sektorów kreatywnych

l.p. Zadania

1.
ukończenie tworzenia jednolitego cyfrowego rynku (digital European single market), 

a także poprawa jakości ochrony własności intelektualnej, z uwzględnieniem 
kolektywnych praw autorskich

2. poprawa warunków funkcjonowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza 
w kontekście ich dominacji w sektorach kulturalnym i kreatywnym 

3. zbliżenie stawek VAT na towary tradycyjne i dostępne online, z uwzględnieniem zasady, 
że podobne dobra czy usługi powinny zostać obciążone taką samą stawką podatku

4. stymulowanie wymiany dobrych praktyk w ramach sektorów i tworzenie partnerstw, 
które sprzyjają specjalizacji regionalnej

5. szersze włączenie CCS w osiąganie celów wyznaczonych w strategii Europa 2020 
poprzez realizację specjalistycznych programów

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.obserwatoriumkultury.pl/artykuly/ 
118338-nowy-komunikat-ke-na-temat-roli-sektorow-kulturalnego-i-kreatyw
nego-w--rozwoju-spolecznogospodarczym-ue.html (1.12.2012).

Analizując dane przedstawione w tabeli 1, należy zwrócić uwagę na 
szersze włączenie CCS w osiąganie celów wyznaczonych w strategii Europa 
2020 przez realizację takich programów, jak m.in. Kreatywna Europa – zwią-
zanego z promowaniem różnorodności kulturowej w UE, traktowanej jako 
czynnik konkurencyjności CCS, czy Erasmus dla Wszystkich, dotyczącego 
wspierania partnerstwa między sektorem edukacji a przemysłami kreatywny-
mi. Należy też wymienić Fundusze Spójności i stymulowanie inwestowania 
w sektory kulturalny oraz kreatywny, traktowane jako instrumenty osiągania 
społeczno-gospodarczych celów Unii Europejskiej również na obszarach 
wiejskich. Ważne są też programy związane z tworzeniem platform łączących 
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kreatywność oraz innowacje (w tym innowacje społeczne) – horyzont 2020, 
oraz promowaniem optymalnych modeli biznesowych wśród przedsiębiorców 
CCS, a także wspieranie współpracy pomiędzy nimi – COSME.

Program wspierania rozwoju przemysłów kulturalnych i kreatywnych 
zaproponowany przez UE opiera się na dostrzeżeniu w kulturze oraz kreatyw-
ności źródeł innowacyjności, która wywiera decydujący wpływ na dobrobyt 
społeczeństw europejskich. Łącząc w sobie zarazem sztukę, przedsiębiorczość, 
jak i technologię, sektory kulturalny i kreatywny warunkują rozwój m.in. 
ICT czy turystyki, także stymulują innowacyjność innych przemysłów oraz 
– poprzez innowacje społeczne – przybliżają ustanowienie „społeczeństwa 
opartego na wiedzy”.

3. Rynek pracy w sektorze kreatywnym

Kreatywność na rynku pracy już dziś jest istotna, a odgrywać będzie 
coraz większą rolę. Tezę o rozwoju klasy kreatywnej (tak zwanej bohemy 
łączącej inżynierów i artystów tworzących kreatywnie) sformułował  
R. Florida6. Jego zdaniem, duże znaczenie dla światowej gospodarki będą mieli 
architekci, graficy, ludzie pracujący w mediach, fotografowie, filmowcy oraz 
programiści czy inżynierowie, a klasa składająca się z pracowników nauko-
wych, wszelkiego rodzaju intelektualistów oraz różnego rodzaju artystów sta-
nowi (bądź będzie stanowić w najbliższym czasie) znaczącą i dominującą siłę 
ekonomiczną, a także reprezentuje widoczne odejście od tradycyjnej ekonomii, 
która opierała się na rolnictwie czy przemyśle. Można więc zaobserwować, że 
kreatywność społeczeństwa rośnie wraz z rozwojem klasy kreatywnej.

Sektor ten razem z sektorem kultury wytworzył w 2008 roku (mimo 
kryzysu gospodarczego) ok. 3,3% PKB Unii, zatrudniając prawie 6,7 mln 
pracowników, co stanowiło 3% całkowitego zatrudnienia w UE7. Należy także 
podkreślić, iż zatrudnienie w CCS jest relatywnie stabilne. O znaczeniu tych 

6 R. Florida, narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
7 Komisja Europejska, Promowanie sektora kultury i sektora kreatywnego na rzecz wzrostu 

gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w UE, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2012) 
537, Bruksela 2012, s. 2, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/
com_com(2012)0537_/com_com(2012)0537_pl.pdf (12.12.12)
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sektorów w tworzeniu nowych miejsc pracy świadczy fakt, że cechują się one 
dużo wyższym odsetkiem młodych pracowników niż inne branże.

Na przykład w Niemczech w 2008 roku powstała niemiecka klasyfika-
cja sektora kreatywnego, składająca się z 11 kategorii obejmujących m.in. 
sztuki sceniczne czy produkcję oprogramowania. Podobnie jak to ma miejsce 
w Polsce, niemieckie podmioty z przemysłów kreatywnych podzielono na trzy 
kategorie: czysto rynkowe (architektura, reklama), kulturalno-edukacyjno-pu-
bliczne (szeroko pojęta sztuka) oraz mieszane (radio, produkcja filmowa, wy-
dawnictwa książkowe). Należy dodać, że kategoria czysto rynkowa generuje 
ponad połowę dochodów oraz odpowiada za 65% zatrudnienia w Niemczech8.

Szacuje się, że sektor kreatywny w Niemczech to milion miejsc pracy, 
które w 2009 roku wyprodukowały dobra i usługi o wartości 60 mld euro, 
stanowiących 2,6% PKB. Dla porównania przemysły te w Niemczech wytwa-
rzają większą wartość dla gospodarki niż przemysł chemiczny (36 mld euro), 
elektrotechniczny (57 mld euro) czy nawet motoryzacyjny (59 mld euro).

Analitycy z Deutsche Bank Research przewidują, że w 2020 roku do-
chody tej branży osiągną wartość 175 mld euro. Aktualnie można wyróżnić 
kilka czołowych branż przemysłów kreatywnych w Niemczech, do których 
należą: a) prasa/media; b) programowanie/elektroniczna rozrywka; c) reklama; 
d) design (moda i wzornictwo); e) wydawnictwa książkowe.

Jednym z wyzwań sektora kreatywnego w Niemczech jest problem 
znany dobrze również w Polsce – niedostosowanie praw autorskich i inte-
lektualnych do szybko zmieniającej się cyfrowej rzeczywistości. Wynika to 
z braku spojrzenia na innowacyjną gospodarkę przez pryzmat kreatywnego 
sektora, który – aby mógł się rozwijać – potrzebuje ulg, zachęt oraz różnych 
form wsparcia finansowego i promocyjnego.

Rynek przemysłów kreatywnych jest bardzo spolaryzowany pod kątem 
wielkości twórczych przedsiębiorstw. Część sektora kreatywnego stanowią 
firmy jednoosobowe lub też przedsiębiorstwa zatrudniające nie więcej niż 10 
osób. Tych drugich jest ponad 230 tys. Występuje mnóstwo mikrofirm, które 
nie mogą się poszczycić niebotycznymi dochodami. Z kolei ułamek wielkich 
przedsiębiorstw z tego sektora (jest ich mniej niż 1%) odpowiada za 60% 
dochodów całej branży kreatywnej. 

8 http://creativeindustries.co/post/25080013924/przemysly-kreatywne-w-niemczech 
(15.12.2012).
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Dla odmiany na Łotwie9 sektor kreatywny podzielono na cztery 
kategorie: core copyright industries, interdependent copyright industries, 
partial copyright industries oraz non-dedicated support industries. Niestety, 
z powodu braku nowszych danych, posłużono się informacjami z 2000 roku, 
i tak: obrót wyniósł 832 mln euro, wartość dodana stanowiła 315 mln euro, 
a zatrudnionych było 41 tys. osób. 

Przemysł kreatywny na Łotwie składa się z kilku gałęzi: media i wydaw-
nictwa (15,7 tys. zatrudnionych osób i obrót w wysokości 271 mln euro), IT/
digital (3,8 tys. zatrudnionych i 97 mln obrotu), reklama (2,4 tys. miejsc pracy 
przy 104 mln euro obrotu), wideo i film (2,9 tys. zatrudnionych generujących 
7 mln euro obrotu), gazety (1,8 tys. zatrudnionych i obrót o wartości 30 mln 
euro) oraz magazyny i periodyki (1,8 tys. miejsc pracy i 46 mln euro obrotu). 
Ogólnie przemysł kreatywny odpowiada za 4% PKB oraz 4,4% zatrudnienia 
w tym kraju. Należy też dodać, że na Łotwie udział tego sektora w tworzeniu 
PKB jest większy niż odpowiednio w Austrii, Belgii, Portugalii a nawet 
Hiszpanii. Co więcej, jest on 2,5 razy efektywniejszy aniżeli np. przemysł 
tekstylny. Różni się od sektora kreatywnego w Unii Europejskiej dużym 
udziałem mediów drukowanych oraz reklamy (w przeciwieństwie do UE-15 
z dominującymi mediami elektronicznymi, wideo, filmem i branżą IT).

4. Rynek pracy tworzony przez sektor kreatywny w Polsce

Polski przemysł kreatywny z roku na rok coraz mocniej i wyraźniej 
zaznacza swoje miejsce i wartość na krajowym rynku pracy. Wartość tego 
sektora jest coraz bardziej zauważalna i doceniania10. Co prawda nie stanowi 
on tak wysokiego odsetka, jak w USA, gdzie klasa kreatywna jest już bardzo 
liczną grupą społeczną (30,1%, 40 mln osób) – na gruncie polskim 30% za-
trudnienia w sektorze kreatywnym oznaczałoby ok. 4,8 mln pracowników.  
 

9 Dane dotyczące Łotwy pochodzą z 2000 roku: The economic contribution of copy-
right-based industries in Latvia, The 2000 Report, „Creative Industries Series” nr 1, Ministry  
of Culture of the Republic of Latvia, Riga 2000.

10 Partnerstwa kreatywne w Polsce – raport końcowy z badania, Fundacja Pro Cultura, 
Warszawa 2011.
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Obecnie wynosi on w Polsce dla sektora kultury i przemysłów kreatywnych 
łącznie 4,6%, posiada jednak tendencję wzrostową11. 

Badania na temat znaczenia sektora kreatywnego i kultury dla polskiej 
gospodarki opublikował w 2010 roku Instytut Badań Strukturalnych12. 
Oszacowano, że produkt wytworzony w samym sektorze kultury w 2008 roku 
wyniósł około 17,6 mld złotych, przy 27,5 mld złotych produktu powstałego 
w szerzej definiowanym przemyśle kreatywnym. Wielkość wartości dodanej 
ma przełożenie na udział w polskim PKB w badanym roku na poziomie 
1,6% w przypadku sektora kultury oraz 2,5% w przypadku kreatywnych 
przemysłów. W odniesieniu do rynku pracy i zatrudnienia, udział ten wy-
niósł dla sektora kultury 1,9%, natomiast dla przemysłów kreatywnych 2,7% 
pracujących. Zauważalne jest rosnące znaczenie obydwu sektorów w gospo-
darce narodowej, jak również większa produktywność w branżach twórczych 
związana z wartością dodaną przypadającą na jednego pracownika. Według 
danych Banku Światowego, obecnie produkty kreatywne pochłaniają aż 50% 
globalnych wydatków, a przemysły kreatywne stanowią już 7% wartości 
światowego produktu brutto13.

Analizując sektor kreatywny, należy dodać, że osoby zajmujące się prze-
mysłami kreatywnymi w Polsce zwracają przede wszystkim uwagę na komer-
cyjny, ekonomiczny wymiar kreatywności14. Jest to widoczne w połączeniu 
dwóch sfer: przedsiębiorczości i sektora kreatywnego, czyli współistnieniu 
sfery profit i non profit. Ideą jest, by artyści poczuli się i stali przedsiębiorcami, 
a połączenie sztuki i przemysłu przynosiło rezultaty15.

11 Por. R. Florida, narodziny klasy kreatywnej...; http://bizrun.pl/zarzadzanie/coraz-
wiecej-pracownikow-kreatywnych/ (10.12.2012)

12 W raporcie skupiono uwagę na ocenie udziału sektora kultury i sektora kreatywnego 
produktu (wartości dodanej) wytworzonego przez nie w stosunku do całkowitej wartości 
dodanej (PKB) wygenerowanej przez gospodarkę, oraz na określeniu udziału tych sektorów 
w zatrudnieniu. P. Lewandowski, J. Mućk, Ł. Skrok, Znaczenie gospodarcze sektora kultury, 
Wstęp do analizy problemu, Raport końcowy, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2010.

13 A. Winiarczyk, Sektor kreatywny motorem rozwoju, „Innowacyjny start” 2011, nr 4,  
s. 3–5.

14 K. Lewandowska, Rozwiązania pobudzające współpracę kultury i biznesu w Europie, 
Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011, passim, http://kulturasieliczy.pl/rozwiazania-
zagraniczne-pobudzajace-wspolprace-kultury-i-biznesu-w-europie-2/ (10.12.2012).

15 http://biznes.pl/wiadomosci/kraj/eksperci-rola-sektorow-kreatywnych-polskiej-
gospod,4208645,news-detal.html, (5.12.2012).
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Udział branży kreatywnej w polskiej gospodarce już teraz jest znaczny. 
Zgodnie z danymi przytaczanymi w Narodowej Strategii Rozwoju Kultury 
na lata 2004–2013, udział procentowy PKB wytwarzanego w kulturze i prze-
mysłach kultury kształtował się w 2002 roku na poziomie 4,5% (nowszych 
danych Ministerstwo Gospodarki nie ma). 

Z kolei z raportu ONZ poświęconego gospodarce kreatywnej wynika, że 
udział sektora kreatywnego w polskim PKB jest większy niż np. przemysłu 
spożywczego, nieruchomości czy komputerowego. W branży kreatywnej 
Polska należy do największych eksporterów na świecie: w 2008 roku zajmo-
wała 17 miejsce, w ciągu 6 lat awansowała o 7 miejsc. Co ciekawe, choć Polska 
w handlu międzynarodowym więcej importuje niż eksportuje – w branży 
kreatywnej ma nadwyżkę. 

Sytuacja na rynku pracy w tych branżach była dobra mimo kryzysu. 
Na przykład w 2008 roku bez problemu można było znaleźć pracę w budow-
nictwie i nieruchomościach (architektura) oraz w telekomunikacji i zaawan-
sowanych technologiach (oprogramowania komputerowe, gry komputerowe 
i wydawnictwa elektroniczne). Największy procentowy wzrost liczby ofert 
pracy, w stosunku do I kwartału 2008 roku, dotyczył branży FMCG ( fast 
moving consumer goods – produkty szybko zbywalne), a największy spadek 
dotknął edukację, kształcenie i szkolenia oraz branżę marketingową (reklama). 
Marketing, PR i reklama odnotowały również największy spadek liczby ofert 
według działów w firmach16.

W II kwartale 2008 roku można było mówić o rynku pracownika w przy-
padku branż: telekomunikacji i zaawansowanych technologii, bankowości, 
finansów i ubezpieczeń, budownictwa i nieruchomości, przemysłu ciężkiego, 
a także, choć w mniejszym stopniu, w przypadku IT, handlu i sprzedaży czy 
przemysłu lekkiego. Rynkiem pracodawcy w przedstawianym okresie moż-
na było nazwać sytuację w branżach: marketing, media, reklama, FMCG, 
transport i logistyka, przemysł farmaceutyczny oraz chemiczny, a także 
w przypadku branży edukacyjnej, turystycznej i prawnej. Jeżeli rozpatrywać 
rynek pracy z punktu widzenia braków kadrowych, to pośród najbardziej 
poszukiwanych zawodów w Polsce nie było żadnego zawodu bezpośrednio 

16 Rynek pracy specjalistów w II kwartale 2008 r., opublikowany w serwisie Pracuj.pl, 
http://www.pracuj-dla-mediow.pl/pr/277294/zostan-handlowcem-nie-marketingowcem-w-
yniki-raportu-rynek-pracy-specjalistow-w-ii-kwartale-2008-roku (10.12.2012).
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związanego z przemysłem kreatywnym. Najbardziej poszukiwanymi pracow-
nikami w Polsce, według badania Talent Shortage firmy Manpower, byli m.in. 
kierowcy, technicy, inżynierowie, handlowcy, obsługa hoteli i restauracji, ope-
ratorzy produkcji, pracownicy fizyczni, sekretarki czy pracownicy biurowi.

Można także dodać, że zawody kreatywne należą do tej grupy, w której 
wykształcenie oraz zdobyty dyplom nie dają gwarancji stałego zatrudnienia, 
i – częściej niż inne – wykonuje się je na zasadzie freelancera (wolnego 
strzelca). Bardzo istotne w tej grupie są jednak doświadczenie i umiejętności. 
Na zainteresowanie potencjalnych pracodawców/klientów nie mogą narzekać 
specjaliści z takich dziedzin, jak renowacja zabytków, architektura wnętrz 
albo projektowanie17.

Konkludując, rozwój klas kreatywnych wiąże się w oczywisty sposób 
z coraz większym udziałem w społeczeństwie ludzi z wykształceniem wyż-
szym, ale też i zmieniającymi się oczekiwaniami wobec umiejętności pra-
cowników. Umiejętności te zależą często od bogactwa zaplecza kulturowego 
pozyskiwanego w domu rodzinnym lub podczas edukacji. Na nowoczesnym 
rynku pracy rośnie znaczenie umiejętności nierutynowych – interaktywnych 
i analitycznych, maleje natomiast konieczność wykonywania czynności 
rutynowych, niewymagających wiedzy specjalistycznej. Wraz z ewolucją 
zawodów, ludzie wykonują odmienne, nowe czynności.

W przemyśle kreatywnym będą pożądane specyficzne kompetencje, 
przede wszystkim takie, jak:

1. Wnioskowanie, czyli umiejętność dostrzeżenia relacji przyczynowo- 
-skutkowej.

2. Inteligencja emocjonalna, traktowana jako umiejętność łączenia się 
z innymi w głęboki, bezpośredni sposób w celu odczuwania, a także stymu-
lowania pożądanych reakcji i interakcji.

3. Sprawność adaptacyjna, związana z biegłością w myśleniu oraz 
znajdywaniu niekonwencjonalnych rozwiązań i odpowiedzi.

4. Kompetencje międzykulturowe, rozumiane jako umiejętność pracy 
w różnych umiejscowieniach kulturowych.

5. Przetwarzanie danych, czyli umiejętność przełożenia dużej ilości 
danych na abstrakcyjne pojęcia, również rozumowanie oparte na wiedzy.

17 www.purpose.com.pl, http://eweloga.blox.pl/2008/08/Rynek-pracy-w-polskim-
przemysle-kreatywnym.html (15.12.2012).
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6. Kompetencje cyfrowe, związane z umiejętnością krytycznej oceny 
i rozwijania treści opartych na nowych formach, a także komunikowanie ich.

7. Międzydyscyplinarność, traktowana jako zdolność rozumienia pojęć 
i koncepcji z wielu dziedzin.

8. Myślenie projektowe, rozumiane jako zdolność do rozwijania i dopra-
cowania zadań i procesów do oczekiwanych wyników.

9. Umiejętność pracy w „szumie”, związana ze zdolnością do rozróż-
niania i filtrowania informacji dla zmaksymalizowania funkcji poznawczych 
przy użyciu różnych technik i narzędzi.

10. Zdolność do efektywnej, zaangażowanej pracy w wirtualnym 
zespole18.

Podsumowanie

Sektor kreatywny jest sektorem generującym nowe miejsca pracy. Aby 
spowodować warunki sprzyjające zatrudnieniu w tym sektorze, należy ułatwić 
zakładanie i prowadzenie w nim działalności gospodarczej oraz stymulować 
rozwój nowych, dynamicznie rozwijających się firm z sektorów kreatywnych, 
przede wszystkim związanych z architekturą, antykami, rynkami sztuki, 
grami komputerowymi, rękodziełem, wzornictwem przemysłowym, projek-
towaniem mody, filmem i wideo, muzyką, sztuką teatralną czy działalnością 
wydawniczą. Przedsiębiorstwa z tych sektorów odgrywają istotną rolę w po-
budzaniu rozwoju pozostałych innowacyjnych sektorów gospodarki. Mają 
również coraz większy udział w tworzeniu wysokopłatnych miejsc pracy oraz 
stanowią ważną grupę płatników podatków w obszarach miejskich. Dlatego 
wspieranie rozwoju tego rodzaju działalności stanowi jeden z najważniejszych 
kierunków działań na rzecz rozwoju gospodarczego oraz podnoszenia jakości 
życia mieszkańców regionów czy metropolii.

18 P. Arak, Kompetencje przyszłości, http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bi-
znes/kompetencje-przyszlosci/ (15.12.2012).
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THE ROLE OF CREATIVE INDUSTRIES IN THE GENERATION  
OF NEW JOBS

Summary

Creative industries are regarded as one of the most promising economic sectors 
with high potential to contribute to the local and regional wealth and jobs creation. 
The creative sector is a sector that generates jobs. To make the conditions favorable 
for the creation of jobs in the creative sector the help is needed with establishing and 
running fast developing business within the creative industries. There is a need to 
stimulate the development of new, fast-growing companies in the so-called creative 
industries mainly related to architecture, antique markets, art, computer games, craft, 
industrial design, fashion design, film and video, music, art, theatre, publishing and 
publishing activities.

Keywords: creative industries, labour market, new jobs
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