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W prowadzanie rozwiązań 
innowacyjnych w organi-
zacjach ma na celu pod-

niesienie konkurencyjności na rynku, 
wprowadzenie usprawnień w proce-
sie produkcyjnym lub organizacyjnym 
oraz podążania za kierunkami rozwo-
ju w określonym obszarze działalno-
ści. W skali kraju, zgodnie z badania-
mi przeprowadzonymi przez Główny 
Urząd Statystyczny, w latach 2004–
2006 najmniej innowacyjne okazały 
się małe przedsiębiorstwa, z których 
tylko 13 proc. wdrożyło nowoczesne 
rozwiązania. Według raportu „Inno-
wacyjność 2008” najbardziej innowa-
cyjne okazały się małe przedsiębior-
stwa z województwa pomorskiego 
i podkarpackiego. W grupie średnich 
przedsiębiorstw ponad 37 proc. firm 
wdrażało innowacje. W szczególności 
wyróżniły się firmy z województwa 
mazowieckiego. Rozpatrując polskie 
procesy innowacyjności w porównaniu 
z zachodnią częścią Europy, okazało 
się, że głównym problemem w pozyski-
waniu i wdrażaniu innowacyjności jest 
słaba działalność badawczo-rozwojo-
wa. Przedsiębiorstwa z sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw często nie 
korzystają z rozwiązań opracowywa-
nych przez jednostki badawczo-rozwo-
jowe ze względów finansowych oraz 
braku posiadania wyspecjalizowanej 
kadry. W celu podniesienia współpracy 
polskich przedsiębiorstw ze sferą roz-
wojowo-badawczą został opracowany 
i uruchomiony Program Operacyjny In-
nowacyjna Gospodarka na lata 2007–
2013, którego zadaniem jest wspieranie 
inwestycji dotyczących projektowania 
i wdrażania innowacyjnych rozwiązań 
w polskiej gospodarce. Jest to pro-

gram uruchomiony w ramach fundu-
szy strukturalnych z Unii Europejskiej, 
a kwota przeznaczona z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego to 8 
254 885 280 euro. Głównymi celami 
programu są: zwiększenie innowacyj-
ności przedsiębiorstw, wzrost konku-
rencyjności polskiej nauki, zwiększenie 
roli nauki w rozwoju gospodarczym, 
zwiększenie udziału innowacyjnych 
produktów polskiej gospodarki na 
rynku międzynarodowym, tworzenie 
trwałych i lepszych miejsc pracy, wzrost 
wykorzystania technologii informacyj-
nych i komunikacyjnych w gospodar-
ce. W celu wspierania innowacyjności 
niezwykle ważną rolę odgrywa również 
działalność prowadzona przez inkuba-
tory przedsiębiorczości oraz działalność 
parków technologicznych. Inkubatory 
przedsiębiorczości to organizacje, któ-
rych funkcjonowanie ukierunkowane 
jest na wspomaganie rozwoju nowo 
powstałych firm oraz optymalizację 
warunków dla transferów i komercja-
lizacji technologii. Zbliżoną działalność 
prowadzą parki technologiczne. Spe-
cjalizują się one we wspieraniu mło-
dych innowacyjnych przedsiębiorstw 
nastawionych na rozwój produktów 
i metod wytwarzania w technologicznie 
zaawansowanych branżach oraz opty-
malizację warunków transferu techno-
logii i komercjalizacji rezultatów badań. 
Poprzez współpracę z inkubatorami 
przedsiębiorczości lub parkami tech-
nologicznymi możliwe jest pozyskanie 
innowacyjnych rozwiązań już stoso-
wanych w innych przedsiębiorstwach, 
często spoza kraju czy też dotąd niesto-
sowanych.  
Wprowadzając innowacyjne rozwią-
zania w obrębie organizacji, należy pa-

miętać o personelu zaangażowanym 
w proces wdrażania zmian. Pracownicy 
odpowiedzialni za opracowywanie pro-
jektów, a następnie ich wprowadzenie 
w struktury prowadzonej działalności 
wymagają posiadania odpowiednich 
kwalifikacji i umiejętności w celu za-
pewnienia poprawności prowadzonych 
działań i osiągnięcia sukcesu. Przydat-
nym narzędziem w tym działaniu okazu-
ją się specjalistyczne szkolenia z zakresu 
zarządzania innowacjami. Dzięki prze-
szkoleniu pracownika zmniejszane jest 
ryzyko popełnienia błędów oraz wskazy-
wane poprawne rozwiązania, ogranicza-
jące koszty związane z wprowadzeniem 
innowacyjnych rozwiązań. Również 
w tym obszarze istnieje możliwość po-
zyskania dofinansowania w ramach 
funduszy strukturalnych. W ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki, uruchomionego na lata 2007–2013 
przedsiębiorstwa mogą wystąpić indy-
widualnie o dofinansowanie kształcenia 
wyłącznie własnych pracowników lub 
oddelegowania personelu na szkolenia 
dofinansowane i realizowane przez spe-
cjalistyczne firmy szkoleniowe. Zarówno 
pierwsze, jak i drugie rozwiązanie jest 
korzystne dla przedsiębiorcy ze wzglę-
du na poniesienie minimalnego wkładu 
finansowego w przeszkolenie pracowni-
ka, a uzyskanie wykwalifikowanej kadry 
do zarządzania innowacjami. 
Wszystkie powyżej przedstawione 
narzędzia mają na celu podniesienie 
konkurencyjności polskich przedsię-
biorstw poprzez zwiększoną innowa-
cyjność firm, na którą składa się nie tyl-
ko proces produkcyjny i organizacyjny, 
lecz także wykwalifikowany personel, 
sprawnie zarządzający wprowadzony-
mi innowacjami.  n
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Innowacyjność oznacza zdolność tworzenia i wdrażania  
innowacji, ich absorpcji, jak również angażowania się  
w procesy innowacyjne i podejmowanie działań w tym kierunku. 




