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Wprowadzenie. Pojęcie innowacji  

i innowacyjności. 

dr inż. Katarzyna Walecka-Jankowska 

Zagadnienia: 

1.1. Pojęcie innowacji, odróżnienie wynalazku i innowacji. 

 1.2. Innowacyjność – czym jest i dlaczego jest ważna? 
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To jakiś powolny kraj! – rzekła Królowa.  

– Bo widzisz, u nas trzeba biec z całą 

szybkością, na jaką ty w ogóle możesz się 

zdobyć, ażeby pozostać w tym samym miejscu. 

A gdybyś się chciała gdzie indziej dostać, 

musisz biec przynajmniej dwa razy szybciej. 
 

 

Lewis Carroll 

Po drugiej stronie lustra i co Alicja tam znalazła,  

przekł. R. Stiller, Alfa, 1986 

 1  

dr inż. Katarzyna Walecka-Jankowska 



5 

Innowacja – co oznacza? 

• Różnice w definicjach – teoria organizacji, socjologia, ekonomia, 
technika. 

• Pochodzenia pojęcia „innowacja” należy szukać w łacińskim słowie 
„innovatis” – odnowienie lub kreacja czegoś nowego. 

• Potoczne rozumienie: wprowadzenie nowego wyrobu (jest 
kojarzona z procesami produkcyjnymi, zwłaszcza technologicznymi; 
rzadziej ze zmianami organizacyjnymi czy kulturowymi). 

• Część definicji skupia się na utożsamianiu innowacji z procesem, 
część z rezultatem/efektem tego procesu. 

 1  

… zmiana w subiektywnym znaczeniu (zmiana może być nowa tylko 
dla organizacji), doskonaląca produkt, proces produkcyjny, działania 

z obszaru marketingu czy też samą organizację, wprowadzona w 
celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych czy też społecznych. 

dr inż. Katarzyna Walecka-Jankowska 
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Innowacyjność – co oznacza? 

• poszukiwanie przez organizację nowych rozwiązań, jako odpowiedź na zmiany 
zachodzące w otoczeniu (zarówno zmiany w potrzebach klientów, jak i zmieniające 
się elementy otoczenia organizacyjnego – np. w technologii) 

 
• innowacyjność jest procesem, którego końcowym etapem jest wdrożenie nowej 

idei 
 
• innowacyjność nie jest jedynie zdolnością organizacji do tworzenia pomysłu, ale z 

racji tego, że powinna prowadzić do korzyści gospodarczo-społecznych musi 
zakończyć się wprowadzeniem innowacji na rynek 

 
• do działań związanych z innowacyjnością autorzy zaliczają zmiany zarówno o 

charakterze radykalnym jak i transformacje już istniejących rozwiązań 

 1  

umiejętność generowania i  wdrażania różnych rodzajów 
innowacji – produktowych, procesowych, organizacyjnych                    

i marketingowych w rozumieniu subiektywnym, 
przyczyniających się do sukcesu organizacji.  

dr inż. Katarzyna Walecka-Jankowska 
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Innowacyjność – co ją napędza? 

Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga… 

• Żywimy się słoniami 

• Przesuwamy góry 

 

Umiejętność dostrzegania powiązań, wyszukiwania okazji i ich 
wykorzystywania 

• Clifford – promy tnące fale 

• Inditex – skrócenie cyklu produkcyjnego 

• Mitshubishi Concern (2000) – atrament cyfrowy 

 

Innowacje niosą potencjalną nadzieję na zmianę jakości życia, poprawę 
dostępu do szans w wielu najbiedniejszych rejonach świata. 

 1  

dr inż. Katarzyna Walecka-Jankowska 
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Innowacyjność – co ją napędza? 

W połowie lat 80. XX wieku analiza przeprowadzona przez Shella wykazała, że 
przeciętny okres życia dużej firmy to jedynie połowa życia człowieka. 
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Bardzo często firmy muszą zmienić cały profil swojej działalności, 
a i to czasami bywa niewystarczające do tego, żeby przetrwać 
(oczywiście większe firmy mające bufor bezpieczeństwa w postaci 
wielkości bazy i środków mają większe szanse na przetrwanie. 

dr inż. Katarzyna Walecka-Jankowska 

Sukces zależy od innowacyjności (w przypadku wszystkich omówionych 
wcześniej firm). Przewaga konkurencyjna częściej – wynika z wielkości lub 
posiadania określonych aktywów. 
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Innowacyjność – perspektywa finansowa 
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dr inż. Katarzyna Walecka-Jankowska 
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Innowacyjność – czy jest ważna w 
różnych państwach? 

Innowacyjność staje się także wytyczną                                                        
w polityce ekonomicznej wielu krajów: 

 

- „siła napędowa współczesnej gospodarki, przemieniającą pomysły  
i wiedzę w produkty i usługi” Dep. Of Trade and Industry [GB] 
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„przyszłość firm nieinwestujących w innowacyjność może być 
zagrożona; mają małe szanse na pomyślny rozwój i mogą się 
okazać niezdolne do konkurowania, o ile nie zaczną 
poszukiwać innowacyjnych rozwiązań pojawiających się 
problemów” [Australia] 

dr inż. Katarzyna Walecka-Jankowska 
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„małe i średnie firmy odnoszące sukcesy charakteryzują się takimi wyróżnikami, jak: 

- świadomość, że innowacyjność jest cechą najściślej związaną z 
sukcesem 

- poczucie, iż dzięki innowacyjności zazwyczaj rozwijają się szybciej lub 
osiągają większe sukcesy niż organizacje, które są nieinnowacyjne, 

- przekonanie, że dzięki innowacyjności zwiększają udział w rynku oraz 
rentowność [Canada] 

 
 
„innowacyjność rodzi konkurencyjność, a przez to jest siłą 
 napędową wzrostu gospodarczego. O jego trwałości i  
efektach, a przez to odniesionym sukcesie, decyduje polityka 
 innowacyjna każdego z krajów”[USA] 

 1  
Innowacyjność – czy jest ważna w 

różnych państwach? 

dr inż. Katarzyna Walecka-Jankowska 



12 

Innowacyjność – jak ważna jest w Polsce? 

• Wspieranie innowacyjności jest jednym z ważniejszych celów polityki publicznej w 
skali krajowej, a także regionalnej. 

• Zadaniem polityki innowacyjnej jest wzmacnianie potencjału nauki 
oraz  współpracy sektora nauki z gospodarką i wsparcie rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego.  

• Celem polityki innowacyjnej jest wspieranie innowacyjności gospodarki 
przez pomoc we wprowadzaniu nowych produktów, usług, procesów 
technologicznych czy technik zarządzania. Głównym podmiotem jej oddziaływania 
są przedsiębiorstwa. 

 

• Wyzwania dla polityki innowacyjnej w Polsce: 
• niewielka współpraca strefy B+R z gospodarką 
• instytucje otoczenia innowacyjnych przedsiębiorstw 
• niskie wykorzystanie praw własności przemysłowej 
• kadry dla nowoczesnej gospodarki 
• koordynacja polityki innowacyjnej. 

 

 

 1  

dr inż. Katarzyna Walecka-Jankowska 
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Innowacyjność – jak ważna jest w Polsce? 

Wspieranie innowacyjności w Polsce: 

• Krajową politykę innowacyjną wspierają następujące instytucje: Ministerstwo 
Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Przemysłu i Bank Gospodarstwa Krajowego. 

• Realizacja polityki innowacyjnej w dużej mierze wspierana jest przez fundusze 
strukturalne Unii Europejskiej  

• „Strategia Lizbońska”  

• „Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015” 

• „Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013” 

• Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (Narodowej Strategii 
Spójności) 

• Regionalne Strategie Innowacji (RIS) 

 1  

dr inż. Katarzyna Walecka-Jankowska 



Zmieniające się uwarunkowania innowacyjności 
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14 dr inż. Katarzyna Walecka-Jankowska 

Przyspieszenie w zakresie 
wprowadzania i  

wytwarzania produktów 
opartych na wiedzy 

Globalna dystrybucja 
produktów opartych na 

wiedzy 

Fragmentaryzacja 
rynków 

Wirtualizacja 
rynków 

Wzrost liczby 
nowych 

użytkowników 

Rozwój 
infrastruktury 

technologicznej  
i społecznej 



Innowacja jako ciąg zdarzeń 

 2  
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Innowacyjność rozumiana jako proces – pomysły stają się rzeczywistością  i 
przynoszą nam określone korzyści. 

 

• Faza poszukiwań 

• Faza generowania pomysłów i wyboru strategicznego 

• Faza realizacji pomysłów - wdrażanie 

• Faza finalna - dyskontowanie 

 

• Rodzaje innowacji – typologia (kryteria:  oryginalność zmian, dziedzina 
działalności, stopień złożoności procesu, wielkość i zakres skutków, mechanizm 
pobudzania) 

 

 
dr inż. Katarzyna Walecka-Jankowska 
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 3  Uwarunkowania innowacyjności 

dr inż. Katarzyna Walecka-Jankowska 

Zagadnienia: 

3.1. Wprowadzenie   

3.2. Budowanie innowacyjnego przedsiębiorstwa   

3.3. Uwarunkowania innowacyjności  

 



 Co jest najważniejszym czynnikiem dla całego 

procesu innowacji? 

 Który element organizacji jest kluczowy? 

dr inż. Katarzyna Walecka-Jankowska 
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? 



Elementy przedsiębiorstwa innowacyjnego 
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dr inż. Katarzyna Walecka-Jankowska 

Wspólna wizja, 

przywództwo,  

wola bycia 

innowacyjnym 

Właściwa 

struktura 

Ważne 

osoby 

Efektywne 

działania 

zespołów 

Duży stopień 

zaangażowania  

w innowacje 

Klimat 

kreatywności 

Skupienie uwagi 

na otoczeniu 
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dr inż. Katarzyna Walecka-Jankowska 

Główne role 

 3  

INNOWACYJNOŚĆ 

Wynalazca 

Promotor 

Broker 
Innowator 
biznesu 

PM 

Praca 
zespołowa 


