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StreSzczenie
W  artykule podjęto problematykę wewnętrznych czynni-
ków innowacyjności przedsiębiorstw. Przedstawiono wy-
brane podejścia i  klasyfikacje wewnętrznych czynników 
innowacyjności przedsiębiorstw – zarówno na podstawie 
studiów literaturowych, jak i  wyników zastanych badań 
empirycznych. Za cel przyjęto próbę agregacji czynników 
w grupy i wskazania zagregowanych konstruktów. W wy-
niku rozważań wskazano na zagregowane czynniki: tech-
nologiczne, wiedzy, zarządcze, organizacyjne, kulturowe. 
Podział ten może stać się inspiracją do operacjonalizacji 
zmiennych w  ramach każdego z  konstruktów i  stworze-
nia narzędzi dla przeprowadzenia badań empirycznych 
w przedsiębiorstwach.

Słowa kluczowe: innowacje, innowacyjność przedSię-
biorStw, czynniki wewnętrzne, agregacja czynników wewnętrznych. 

jel claSSification: o30, o31

abStract
This article addresses the issue of the internal factors of 
innovativeness of enterprises. The author presents the 
selected approaches and classifications of the internal fac-
tors of innovativeness of enterprises – both on the basis of 
literature studies, as well as the results of the existing em-
pirical research. The objective of the work is an attempt at 
the aggregation of the factors in groups and the indication 
of aggregated constructs. As a result of the considerations, 
the following factors have been indicated: technological, 
knowledge, management, organizational, cultural. This 
division can become an inspiration for the operationaliza-
tion of factors within each of the constructs and the de-
velopment of research tools for the conduct of empirical 
research in enterprises.
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1. WPROWADZENIE 

Innowacyjność jest współcześnie postrzegana jako 
istotny czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, 
przetrwania i  rozwoju w  gospodarce rynkowej. 

W  opracowaniu przyjęto rozumienie innowacyjności 
jako zdolności przedsiębiorstwa do stałego poszukiwa-
nia, wdrażania i upowszechniania innowacji (Pomykal-
ski, 2004: 141) – w obrębie produktu, w obrębie proce-
su, organizacyjnych lub marketingowych. W  obecnych 
warunkach gospodarowania – jak podkreślają F.  Da-
manpour i J.D. Wischnevsky – wdrażanie innowacji jest 
koniecznością, która wynika przede wszystkim z warun-
ków globalnej konkurencji, ale także z  dynamicznych 

zmian wynikających z postępu technicznego oraz z nie-
doboru zasobów (2006: 269-291). 

Menedżerowie, zainteresowani wzrostem innowacyjno-
ści zarządzanych przez nich przedsiębiorstw, poszukują 
tych czynników, których dodatni wpływ na innowacyj-
ność jest najbardziej istotny. Wskazanie takich czynni-
ków wymaga podjęcia wysiłku badawczego. Teoretycy 
i badacze zajmujący się problematyką czynników, które 
wpływają na innowacyjność przedsiębiorstw, dokonują 
ich klasyfikacji według różnych kryteriów. Wielu auto-
rów akcentuje, że na innowacyjność przedsiębiorstwa 
wpływają czynniki wewnętrzne (endogeniczne) i  czyn-
niki zewnętrzne (egzogeniczne). W ramach tych obsza-
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rów, z uwagi na kierunek oddziaływania, wyróżniane są 
zarówno czynniki wpływające dodatnio (wspierające), 
jak i  czynniki wpływające ujemnie, czyli ograniczające 
innowacyjność (bariery). Podział ten przedstawiono na 
rysunku 1.

Rysunek 1. Czynniki wpływające na innowacyjność przedsię-
biorstw

Źródło: opracowanie własne. 

W opracowaniu przedstawiono wybrane podejścia i kla-
syfikacje wewnętrznych czynników wpływających na 
innowacyjność przedsiębiorstw – zarówno na podstawie 
studiów literaturowych – jak i wyników zastanych badań 
empirycznych. Są to czynniki, na których kształtowanie 
przedsiębiorstwa ma większy wpływ, niż w  przypadku 
czynników zewnętrznych. 

Przedmiotem dociekań w  opracowaniu są wewnętrzne 
czynniki wspierające innowacyjność przedsiębiorstw, 
nazwane „wewnętrznymi czynnikami innowacyjności 
przedsiębiorstw (firm)1”. Za cel przyjęto próbę autor-
skiej agregacji czynników w grupy, prowadzącej do za-
proponowania zagregowanych konstruktów. Zbiory te 
mogłyby stać się podstawą do operacjonalizacji zmien-
nych i  opracowania narzędzi badawczych dla poszu-
kiwania najistotniejszych czynników innowacyjności 
przedsiębiorstw. 

2. WEWNĘTRZNE CZYNNIKI 
INNOWACYJNOŚCI FIRM – WYBRANE 
PODEJŚCIA I KLASYFIKACJE
Autorzy prac naukowych wskazują na różnorodne we-
wnętrzne czynniki wpływające na innowacyjność przed-
siębiorstw, rozpatrując je w podziale na czynniki ekono-

1 Pojęcia: przedsiębiorstwo i firma traktowane są w opracowaniu jako 
synonimy. 

miczne, i pozaekonomiczne, bądź też przedstawiając je 
łącznie. 

W  tabeli 1 przedstawiono klasyfikację wewnętrznych 
czynników ekonomicznych, z  podziałem na czynniki 
bezpośrednio i  pośrednio wspierające innowacyjność 
przedsiębiorstw, zaproponowaną przez A. Wziątek-Ku-
biak i E. Balcerowicz (2009: 17).

Tabela 1. Wewnętrzne ekonomiczne czynniki wpływające na in-
nowacyjność przedsiębiorstw

WEWNĘTRZNE CZYNNIKI EKONOMICZNE 

bezpośrednio 
wpływające na 
innowacyjność

Zakumulowane zasoby kapitału ludzkiego (w tym 
poziom jego wykształcenia i kwalifikacji), czyli 
wiedzę i umiejętności zatrudnionych, będące 
efektem wykształcenia formalnego: o charakte-
rze ogólnym i specjalistycznego oraz nabytego 
doświadczenia.
Zasoby zakumulowanej wiedzy mierzonej wydat-
kami na badania naukowe i wielkością zatrudnie-
nia personelu naukowo-badawczego; obejmują 
one badania naukowe, prowadzone w przedsię-
biorstwie i w kooperacji z innymi podmiotami: 
krajowymi i zagranicznymi.
Zasoby wiedzy uprzedmiotowionej w postaci 
maszyn i urządzeń, budynków. 
Zasoby wiedzy nieuprzedmiotowionej w postaci 
nabytych licencji i patentów.
Zasoby wiedzy zewnętrznej nabytej w na-
stępstwie wchłonięcia pozytywnych efektów 
zewnętrznych wiedzy płynącej z otoczenia – od 
innych podmiotów oraz w efekcie współpracy 
z tymi podmiotami (powiązania produkcyjne, 
handlowe, finansowe).
Zasoby komercyjne (które odzwierciedlają po-
strzeganie firmy, jej reputację).

Zasoby organizacyjne.

pośrednio 
wpływające na 
innowacyjność

Zasoby finansowe przedsiębiorstwa, które wpły-
wają na jego zdolność do finansowania innowacji.
Zadłużenie przedsiębiorstwa, wyznaczające jego 
gotowość do podjęcia ryzyka związanego z opra-
cowaniem i wprowadzeniem innowacji.
Wielkość przedsiębiorstwa, wpływająca m.in. na 
możliwości sfinansowania badań naukowych 
w długim okresie. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (Wziątek-Kubiak, 
Balcerowicz, 2009: 17). 

Wśród czynników wewnętrznych pośrednio wpływają-
cych na innowacyjność znajdują się zasoby finansowe 
i  wielkość firmy. Autorki klasyfikacji kładą akcent na 
zasoby wiedzy, a  także na zasoby komercyjne i organi-
zacyjne, traktując je jako czynniki wewnętrzne bezpo-
średnio wpływające na innowacyjność przedsiębiorstw 
(tabela 1). Wskazywany w omawianej klasyfikacji kapitał 
ludzki (wiedza i umiejętności zatrudnionych) jest trak-
towany jako istotny wewnętrzny czynnik innowacyjno-
ści firm. Tworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
produktów, procesów, organizacji i marketingu, a także 
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dyfuzja innowacji, wymagają bowiem odpowiedniego 
zaplecza wykwalifikowanych pracowników. 

W tym aspekcie warto przywołać wyniki badań przepro-
wadzonych przez E. Wojnicką, które wykazały, że wyż-
szym odsetkom pracowników z  wyższym wykształce-
niem odpowiadają silniejsze interakcje przedsiębiorstw 
w  procesie innowacyjnym, a  także wyższa innowacyj-
ność (Wojnicka, 2006: 9-32). 

Zestaw umiejętności, przyczyniający się do podnoszenia 
innowacyjności przedsiębiorstw, oparty jest na szeroko 
rozumianej wiedzy, pozyskiwanej m.in. w  procesach 
edukacji i zdobywania doświadczenia. Grupy czynników 
społecznych wpływających na innowacyjność przedsię-
biorstw, wyłonione przez badaczy, przedstawiono w ta-
beli 2. 

Tabela 2. Społeczne czynniki innowacyjności przedsiębiorstw

Grupa czynników Uszczegółowienie

Czynniki mentalne 
i świadomościowe

Wiedza osobnicza, wartości i normy 
kulturowe, zasady i kultura osobnicza oraz 
uwarunkowana nimi kultura organizacji.

Czynniki związane 
z ogólną wiedzą o za-

rządzaniu

Wiedza o strategiach zarządzania firmą 
i strategiach jej rozwoju, zarządzanie 
wiedzą, zarządzanie zmianą, zarządzanie 
relacjami z klientami i akcjonariuszami, 
zarządzanie kapitałem firmy, zarządzanie 
kapitałem ludzkim, zarządzanie w warun-
kach transformacji, rewitalizacji i wzrostu 
konkurencyjności przedsiębiorstw.

Czynniki związane
z wiedzą na temat stra-
tegii rozwoju przedsię-

biorstwa

Wiedza na temat strategii personalnej, 
strategii wzrostu konkurencyjności, 
strategii zarządzania wartością firmy, stra-
tegii tworzenia marki produktu, strategii 
zarządzania w warunkach transformacji 
i rewitalizacji firmy.

Czynniki związane 
z wdrażaniem strategii 

przedsiębiorstwa 
w danym okresie jego 

rozwoju

Umiejętności rozróżnienia warunków roz-
woju i wyboru konkretnej strategii krótko-, 
średnio i długoterminowej przedsiębior-
stwa, świadomość znaczenia powiązania 
danej strategii z konkretnym osadzeniem 
przedsiębiorstwa w przestrzeni współ-
pracy i konkurencji, także w wymiarze 
ponadlokalnym i ponadregionalnym, 
niekiedy globalnym.

Zarządzanie relacjami 
w przedsiębiorstwie 
i w jego otoczeniu

Problem relacji z klientem, problem 
komunikacji wewnątrz firmy, komunikacji 
z otoczeniem biznesowym i zdolności 
do tworzenia nowej jakości relacji, np. 
klastrów.

Przywództwo i autory-
tet w przedsiębiorstwie

Preferowany styl przywództwa, wpływ 
przywódcy na realizacje celów przed-
siębiorstwa, preferencje i oczekiwania 
pracowników co do stylu przywództwa 
w konkretnej organizacji.

Czynniki psycholo-
giczne

Problem kreatywności pracownika i pożą-
danych wymiarów potencjału kompeten-
cyjnego pracowników o dużych możliwo-
ściach kreacyjnych. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (Mazurek-Kucharska, 
A. Block, A. Wojtczuk-Turek, 2008: 20-21).

Wśród wewnętrznych czynników wpływających na in-
nowacyjność firm znajdują się czynniki wiedzy, a także 
czynniki zarządcze, dotyczące m.in. przywództwa, kom-
petencji kierownictwa w  zakresie tworzenia, wyboru 
i realizacji strategii firmy, zarządzania wiedzą i relacjami 
(tabela 2).

Istotnym czynnikiem wewnętrznym wpływającym na 
innowacyjność przedsiębiorstw są zasoby finansowe fir-
my, wpływające na jej zdolność do finansowania inno-
wacji. Zasoby te zostały zaliczone przez A. Wziątek-Ku-
biak i E. Balcerowicz do wewnętrznych ekonomicznych 
czynników, pośrednio wpływających na innowacyjność 
przedsiębiorstw (por. tabela 1). Natomiast A.  Francik 
i  A.  Pocztowski stawiają zasoby finansowe firmy na 
pierwszym miejscu wśród wewnętrznych czynników 
wpływających na innowacyjność firm. Klasyfikacja 
omawianych czynników według cytowanych autorów 
obejmuje (Francik, Pocztowski, 1991: 27): (1) siłę finan-
sową przedsiębiorstwa, (2) wyczucie rynku, (3) wielkość 
przedsiębiorstwa, (4) ciągłość kierownictwa przedsię-
biorstwa, (5) gotowość i motywację kadry kierowniczej 
do podejmowania ryzyka, (6) wysokość progu wejścia 
na rynek.

Na znaczenie zasobów finansowych, ale także zaso-
bów wiedzy i umiejętności pracowników oraz pewnych 
elementów kultury organizacji wskazuje M.  Kolarz 
(2006: 57), który wymienia wśród wewnętrznych czyn-
ników wpływających na innowacyjność przedsiębiorstw:

• nakłady własne przedsiębiorstwa na prace B+R,
• nakłady własne przedsiębiorstwa na innowacje,
• liczbę i  kwalifikacje kadr, umiejętności i  doświad-

czenia badawcze, produkcyjne i marketingowe,
• skuteczność systemów informacji, komunikacji 

i motywacji w przedsiębiorstwie.
Wymienione nakłady na działalność innowacyjną, 
w tym na działalność badawczo-rozwojową, odnoszą się 
do czynników technologicznych innowacyjności przed-
siębiorstw, obejmujących technologię, zasoby. M. Roma-
nowska podkreśla sprzyjające innowacyjności posiada-
nie wysoko konkurencyjnych zasobów finansowych oraz 
intelektualnych (2016: 34). 

W  obszar tych czynników wpisuje się także integracja 
zasobów, tworzenie więzi między nimi. Pomyślność każ-
dej innowacji, która jest istotnym warunkiem wstępnym 
rozwoju, utrzymania i wzrostu zatrudnienia oraz konku-
rencyjności podmiotów gospodarczych, zależy od umie-
jętności mobilizowania wszystkich zasobów i kwalifika-
cji, umiejętności integracji i koordynacji; w przeciwnym 
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przypadku powodzenie innowacji jest mało prawdopo-
dobne (Baruk, 2004: 29). Duże znaczenie mają także 
czynniki strukturalne, na które zwraca uwagę M. Roma-
nowska. Zdaniem cytowanej autorki, działanie w grupie 
przedsiębiorstw, w szczególności w sieciach typu klastro-
wego, ułatwia dostęp do innowacji nawet przedsiębior-
stwom o małych zasobach finansowych i kompetencyj-
nych (Romanowska, 2016: 34). 

Autorzy akcentujący znaczenie czynników zarządczych, 
M.  Dworczyk i  R.  Szlasa, wyróżniają dziesięć umiejęt-
ności kierownictwa, wskazywanych jako wewnętrzne 
czynniki wspierające innowacyjność, czyli czynniki in-
nowacyjności przedsiębiorstw (tabela 3). Umiejętności 
menedżerów dotyczą – zdaniem przywołanych auto-
rów – nie tylko tworzenia strategii rozwoju, projekto-
wania procesów innowacyjnych i zarządzania nimi, ale 
także wykorzystania potencjału innowacyjnego kadry, 
inspirowania pracowników do kreatywności, tworzenia 
i wdrażania nowych rozwiązań (Dworczyk, Szlasa, 2001: 
177-180).

Tabela 3. Czynniki innowacyjności przedsiębiorstw (umiejętności 
kierownictwa) 

Lp. Czynnik innowacyjności – umiejętność:

1

określania potrzeb innowacyjnych bieżących i perspektywicz-
nych, w zakresie innowacji produktowych, procesowych i or-
ganizacyjno-ekonomicznych; ich źródłem mogą być strategie 
rozwoju przedsiębiorstwa, wnioski klientów firmy napływające 
z serwisu zbytu i bezpośrednio od odbiorców wyrobów, analizy 
techniczno-ekonomiczne, wyniki zrealizowanych prac B+R,

2

przygotowania programu (zbioru przedsięwzięć) i jego opty-
malizacji przez kierownictwo; wynikiem tych działań plani-
stycznych mogą być przedsięwzięcia innowacyjne realizowane 
w przedsiębiorstwie, z partnerem zewnętrznym, z partnerem 
zagranicznym,

3

kierowania realizacją poszczególnych przedsięwzięć dzięki: 
potencjalnym kierownikom projektów, produktów, posiadaniu 
niezbędnych środków technicznych i programów komputero-
wych, posiadaniu możliwości korzystania z baz odpowiednich 
danych zewnętrznych partnerów,

4
projektowania rozwiązań innowacyjnych dzięki: twórczej, przy-
gotowanej na studiach wyższych kadrze inżynierskiej i kadrze 
pomocniczej,

5
wdrażania projektów innowacyjnych i środków technicznych 
do produkcji oraz innowacyjnych wyrobów do systemów inno-
wacyjnych finalnych użytkowników, 

6 zwiększenia potencjału badawczo-rozwojowego, informacyjne-
go poprzez rozbudowę sieci informacyjnej, 

7 zwiększenia innowacyjnego potencjału kadrowego i jego 
wykorzystania,

8 zapewnienia potencjału technicznego projektowania, ekspery-
mentowania, prototypowania.

9 zapewnienia środków finansowych na działalność innowacyjną 
i sprawnego nimi gospodarowania, 

10 wykorzystania potencjału innowacyjnego załogi.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (Dworczyk, Szlasa, 2001: 177-
180). 

W  odniesieniu do czynników zarządczych, H.  Bieniok 
uważa, że zainteresowane wzrostem innowacyjności kie-
rownictwo firmy powinno (Bieniok, 2001: 201):

• mieć głębokie przekonanie, że innowacje są absolut-
nie niezbędne,

• popierać dążenie do postępu poprzez stymulowanie 
postaw twórczych i aktywnych,

• tworzyć klimat kultury organizacyjnej pobudzającej 
do zmian,

• tworzyć warunki i systemy motywacyjne sprzyjające 
innowacjom,

• prezentować postawy otwarte na wszystkie propo-
zycje usprawnień (technicznych, technologicznych, 
społecznych),

• oceniać pomysłowość i inwencję twórczą pracowni-
ków oraz pozbywać się ludzi biernych i konserwa-
tywnych, torpedujących zmiany,

• popierać i  wspomagać moralnie i  materialnie pra-
cowników, którzy tworzą i wdrażają zmiany, trosz-
czyć się o szkolenie i rozwój pracowników, 

• sprzyjać tworzeniu modelu organizacji „uczącej się”, 
reagującej na zmiany otoczenia.

Zalecając konieczność dostosowywania się do zmian 
otoczenia, cytowany autor zwraca uwagę na znaczenie 
strategicznego podejścia do zarządzania innowacjami. 

Budowanie potencjału intelektualnego, ale także aspekty 
organizacji firmy należą do wewnętrznych czynników 
innowacyjności firm, wskazywanych przez T.  Borkow-
skiego i  A.  Marcinkowskiego (2004: 215). Wśród tych 
czynników, wspomniani autorzy wymieniają:

• uzależnienie pozycji pracownika od wykazywanej 
kreatywności i umiejętności,

• pracę zespołową w  interdyscyplinarnych grupach 
typu „projekt”,

• politykę personalną zorientowaną na systematyczne 
budowanie potencjału intelektualnego,

• elastyczność struktury organizacyjnej.
Przyjmuje się, że płaska struktura organizacyjna, au-
tonomia i  praca zespołowa sprzyjają innowacyjności 
(Arad, Hanson, Schneider, 1997: 42-58). 

Warto podkreślić że wielu autorów wymienia wśród 
wewnętrznych czynników innowacyjności przedsię-
biorstw kulturę organizacyjną (Romanowska, 2016: 29-
25; Bieniok 2001: 201), nazywaną także wprost kulturą 
innowacyjną (Pichlak, 2012: 158; Raabe, 2012, 113-114). 
Tworzenie kultury innowacyjnej wiąże się z proinnowa-
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cyjnym nastawieniem kadry zarządzającej, promującej 
systematyczne tworzenie i wdrażanie innowacji w firmie.

3. WEWNĘTRZNE CZYNNIKI 
INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH 
I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 
W POLSCE – PRZEGLĄD WYBRANYCH 
BADAŃ NAUKOWYCH Z OSTATNIEGO 
DZIESIĘCIOLECIA
W  rozdziale przedstawiono wyniki wybranych badań 
empirycznych, przeprowadzonych w Polsce w ostatnim 

dziesięcioleciu, a  dotyczących czynników wspierają-
cych innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw. 
Szczególną uwagę poświęcono analizie wewnętrznych 
czynników innowacyjności firm.

Badania A. Zych, przeprowadzone w 2013 r. wśród 181 
małych i  średnich przedsiębiorstw sektora rolno-spo-
żywczego w  Województwie Podkarpackim (w  tym: 
87,8% małych przedsiębiorstw, 12,2% średnich firm) 
pokazują, że najbardziej pozytywny i stymulujacy wpływ 
na działalność innowacyjną mają czynniki wewnętrz-
ne, a wśród nich – zasoby finansowe (S= 4,186) i kapitał 
ludzki (S=4,005). 

Rysunek 2. Współczynnik oddziaływania S dla poszczególnych grup czynników wewnętrznych innowacyjności małych i  średnich 
przedsiębiorstw 

 
Źródło: (Zych, 2013: 221).

Dla czytelności omawianych wyników badań zastanych 
należy wyjaśnić, że respondenci oceniali wpływ czyn-
ników na działalność innowacyjną w  pięciostopniowej 
skali Likerta 1-5 (odpowiednio: zdecydowanie negatyw-
ny wpływ, raczej negatywny wpływ, brak wpływu, raczej 
pozytywny wpływ, zdecydowanie pozytywny wpływ). 
Wyniki omawianych badań naukowych (Zych, 2013: 
221) przedstawiono na rysunku 2. Wykorzystany przez 
A.  Zych do oceny wpływu czynników na działalność 
innowacyjną współczynnik oddziaływania S, stanowi 
średnią arytmetyczną ważoną:

gdzie:  – liczebność (częstość bezwzględna, z  jaką 
występuje i-ta wartość zmiennej x).

Również badanie empiryczne, przeprowadzone w 2011 
r. na Mazowszu (na łącznej próbie 1941 przedsię-
biorstw, w  tym małych i  średnich firm), pozwoliło na 
wskazanie zasobów finansowych (środków własnych na 
finansowanie innowacji) na pierwszym miejscu wśród 
czynników innowacyjności przedsiębiorstw (tabela 4). 

Tabela 4. Czynniki innowacyjności mazowieckich przedsię-
biorstw

Lp. Czynnik innowacyjności przedsiębiorstw

1 Nadwyżki pozwalające na finansowanie innowacji (środki 
własne).

2 Konkurencja.

3 Wewnętrzny kapitał intelektualny, wykwalifikowane kadry.

4 Kooperacja / kontakty z innymi przedsiębiorstwami.

5 Potrzeby klientów.

6 Powiązania z firmami zagranicznymi.

7 Dojrzałość rynku odbiorów, otwartość na innowacje.

8 Doświadczenia innych firm.
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Lp. Czynnik innowacyjności przedsiębiorstw

9
Powiązania nieformalne (np. nieformalne kontakty z kadrą 
zarządzającą instytucjami
badawczo-rozwojowymi).

10 Dynamiczny rynek (zmieniające się oczekiwania klientów).

11 Konieczność dostosowania się do obowiązującego prawa.

12 Konieczność redukowania kosztów.

Źródło: (Mackiewicz, Dąbrowska, 2012: 63). 

Jak pokazano w tabeli 4, wśród pozostałych czynników 
innowacyjności przedsiębiorstw wysokie pozycje zajmu-

ją: inspiracje płynące od konkurencji na rynku oraz ka-
pitał intelektualny firmy. Ważne miejsce przypada czyn-
nikom organizacyjnym – kontaktom kooperacyjnym 
z innymi firmami, a także powiązaniom nieformalnym, 
np. z kadrą zarządzającą instytucjami badawczo-rozwo-
jowymi. 

Znaczenie wspomnianych powiązań nieformalnych po-
twierdzają również odpowiedzi tych samych responden-
tów na pytanie o źródła innowacyjności mazowieckich 
przedsiębiorstw. 

Rysunek 3. Źródła innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw

Źródło: (Dziemianowicz et.al, 2012: 20).

Najważniejszymi źródłami (czynnikami) innowacyj-
ności – według badanych przedsiębiorstw – są: wiedza 
i  doświadczenie pracowników oraz zakup technologii 
materialnej (rysunek 3). Czynniki wiedzy, jak również 
czynniki technologiczne, wskazywane w  wybranych 
klasyfikacjach wewnętrznych czynników innowacyjno-
ści przedsiębiorstw, znajdują zatem odzwierciedlenie 
w  wynikach badań empirycznych. Zasoby finansowe 
firmy, przodujące w  zestawie czynników wynikających 
z  poprzednio analizowanego badania, znalazły się na 
wysokiej pozycji wśród czynników innowacyjności firm 
także w badaniu, przeprowadzonym w 2008 r. w Polsce 
na próbie 1002 przedsiębiorstw, w  tym małych i  śred-
nich firm (Mazurek-Kucharska, Block, Wojtczuk-Turek, 
2008: 307). W tabeli 5 przedstawiono zbiór czynników 
wpływających na wzrost innowacyjności w  przedsię-
biorstwach sektora MSP, opracowany w wyniku tego ba-

dania, wraz z uzasadnieniem kolejności czynników dla 
grupy małych i  średnich firm. W  opinii respondentów 
z badanych przedsiębiorstw, najważniejszymi czynnika-
mi innowacyjności są zasoby finansowe i  konieczność 
przystosowywania się do zmieniającej się rzeczywisto-
ści. Czynnik ten, wskazywany jako najważniejszy, od-
zwierciedla świadomość konieczności permanentnych 
działań w zakresie innowacji, a przez to – strategicznego 
podejścia do zarządzania innowacjami. Trzecim co do 
ważności czynnikiem okazała się potrzeba kształcenia 
się i  rozwoju przez całe życie oraz elastyczność firmy 
(por. tabela 5). 

Wśród czynników innowacyjności przedsiębiorstw wy-
łaniają się zatem – w świetle wyników omawianego ba-
dania, obok czynników technologicznych, także czynni-
ki zarządcze, czynniki wiedzy i czynniki organizacyjne.
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Tabela 5. Najważniejsze czynniki wewnętrzne innowacyjności 
przedsiębiorstw sektora MSP 

Czynnik innowa-
cyjności, wskazany 
przez przedsiębior-
stwo jako pierwszy 

Firmy ogółem 
N=1002

Wielkość przedsiębior-
stwa:

mikro małe średnie

wskazania firm w %

Konieczność ciągłe-
go przystosowywa-
nia się do zmieniają-
cej się rzeczywistości 

13 11 16 16

Zasoby finansowe 
firmy 14 15 16 10

Potrzeba kształcenia 
się i rozwoju przez 

całe życie
4 4 4 5

Zjawisko elastycz-
ności 3 3 5 2

Osobowość ludzi 
kierujących firmą 3 3 4 1

Możliwość pozy-
skiwania alterna-
tywnych środków 
finansowych na 

utrzymanie i rozwój 
przedsiębiorstwa

3 4 2 3

Struktura organiza-
cyjna przedsiębior-

stwa
2 3 1 3

Kultura organizacyj-
na przedsiębiorstwa 2 2 2 1

Źródło: Opracowanie własne na postawie: (Mazurek-Kucharska, Block, 
Wojtczuk-Turek, 2008: 307.

Natomiast wyniki badania ankietowego, przeprowa-
dzonego w 2012 r. przez Urząd Statystyczny w Lublinie 
(w ramach projektu Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 
2010-2013) na próbie 650 przedsiębiorstw (w  tym ma-
łych i średnich firm), dobranej metodą losowo-warstwo-
wą, pokazują następujące zależności, zachodzące między 
wybranymi działaniami przedsiębiorstw, a  ich innowa-
cyjnością (Chrzanowski, 2014: 29):

• fakt współpracy przedsiębiorstwa z jednostkami ba-
dawczo-rozwojowymi zwiększa prawdopodobień-
stwo wdrożenia innowacji o  16,7% w  porównaniu 
do pozostałych firm,

• funkcjonowanie przedsiębiorstwa w  sieci koopera-
cji wpływa pozytywnie na stopień innowacyjności 
przedsiębiorstwa, przy czym dla kooperacji o  za-
sięgu regionalnym zwiększa prawdopodobieństwo 
wdrożenia innowacji o 13,1%, dla zasięgu krajowego 
o 20,7%, a dla zasięgu międzynarodowego o 16,6%,

• utrzymywanie kontaktów biznesowych z podmiota-
mi z regionu ma pozytywny wpływ na wdrażanie in-
nowacji, a zależność pomiędzy zasięgiem kontaktów 
i stopniem innowacyjności przedsiębiorstwa jest do-

datnia (im większy zasięg, tym większa „skłonność” 
do wdrażania innowacji),

• przedsiębiorstwa, które podejmowały działania 
ukierunkowane na rozwój swoich pracowników, 
charakteryzowały się o 10,5% wyższym prawdopo-
dobieństwem wdrażania innowacji w  porównaniu 
do pozostałych firm.

Omawiane wyniki badań empirycznych potwierdzają 
istotne znaczenie czynników organizacyjnych dla inno-
wacyjności firm: powiązań kooperacyjnych, współpra-
cy, kontaktów z innymi podmiotami. Natomiast ostatni 
spośród wymienionych wniosków z badania, dotyczący 
podejmowania działań ukierunkowanych na rozwój pra-
cowników, odnosi się do czynników wiedzy wspierają-
cych innowacyjność przedsiębiorstw. 

Na czynniki technologiczne innowacyjności przedsię-
biorstw należy zwrócić uwagę analizując wyniki badań 
przeprowadzonych w  latach 2006-2008 na próbie 200 
warstwowo wylosowanych MSP (Zastempowski, 2013: 
68-73). Badania dotyczyły potencjału innowacyjnego, 
rozumianego przez badacza jako te zasoby, które powin-
ny posiadać firmy, aby skutecznie kreować i komercjali-
zować innowacje. Wyniki badań wymienionego autora, 
które można uznać za wewnętrzne czynniki innowacyj-
ności, wskazują na: 

• stan parku maszynowego (nowoczesność, elastycz-
ność),

• wydajność pracowników,
• wiedza, doświadczenie i  zdolności kadry inżynier-

skiej,
• znajomość potrzeb, preferencji i zachowań klientów, 

umiejętność przewidywania zmian,
• potencjał finansowy przedsiębiorstwa. 
Wśród wskazanych wyżej wewnętrznych czynników in-
nowacyjności firm, obok czynników technologicznych, 
znajdują się czynniki wiedzy, jak również czynniki za-
rządcze, prezentowane poprzez umiejętność przewidy-
wania zmian, wiążącą się ze strategicznym podejściem 
do innowacji. 

W świetle wybranych badań, zasoby finansowe są wska-
zywane najczęściej jako czynnik innowacyjności przed-
siębiorstw.

Dla porównania warto dodać, że w wyniku badań prze-
prowadzonych wśród przedsiębiorstw usługowych, 
w tym małych i średnich firm w Polsce, opracowano sze-
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roki katalog wewnętrznych czynników innowacyjności 
przedsiębiorstw (Brojak-Trzaskowska, 2012: 335):

• budowanie strategii innowacyjnej, stanowiącej ele-
ment ogólnej strategii przedsiębiorstwa,

• budowanie systemu motywacji nagradzającego osią-
gnięcia motywacyjne pracowników,

• twórczy styl kierowania wyzwalający kreatywność 
i innowacyjność,

• stworzenie sprawnie funkcjonującego systemu in-
formacji i komunikowania się,

• zwiększenie zakresu samodzielności i  odpowie-
dzialności pracowników,

• budowanie klimatu i kultury organizacyjnej nasta-
wionej na pomysłowość i innowacyjność pracowni-
ków, wysoki stopień aktywności i ponoszenie ryzy-
ka,

• stosowanie nowoczesnych technologii informacyj-
nych i komunikacyjnych,

• wprowadzanie nowoczesnego instrumentarium fi-
nansowania działalności rozwojowej,

• traktowanie każdego przedsięwzięcia jako okazji do 
uczenia się,

• upowszechnianie nowych wzorów zachowań zo-
rientowanych na kreatywność, innowacyjność, 
przedsiębiorczość, a także wiedzę.

Należy zwrócić uwagę, że w  ramach wyłonionych wy-
żej wewnętrznych czynników innowacyjności przedsię-
biorstw, wskazano na konieczność budowy kultury in-
nowacji, nastawionej na wysoki poziom zaangażowania 
i inicjatyw pracowników. 

Kultura organizacyjna wspierająca innowacje, czyli kul-
tura innowacji, jest współcześnie postrzegana przez me-
nedżerów coraz wyraźniej, jako czynnik innowacyjności 
przedsiębiorstw. Na dowód tego można posłużyć się wy-
nikami badania przeprowadzonego przez PwC Polska 
wśród 85 małych i  średnich przedsiębiorstw w  2017 r. 
W  świetle wyników tego badania, wśród największych 
wyzwań w  zakresie innowacji można uznać nie tylko 
zorganizowanie struktur i  procesów innowacji (17% 
badanych), ale także zmianę kultury organizacyjnej na 
wspierającą innowacje (15% badanych) (PwC, 2017: 23). 

4. OBSZARY WEWNĘTRZNYCH 
CZYNNIKÓW INNOWACYJNOŚCI 
PRZEDSIĘBIORSTW 
Prowadząc do realizacji celu opracowania, jakim jest 
agregacja czynników innowacyjności przedsiębiorstw, 

warto przywołać przedstawiane już w  literaturze, wy-
brane propozycje grupowania. Jedną z  nich jest próba 
systematyzacji wewnętrznych czynników innowacyjno-
ści firm (Zajączkowski, 2003: 42-45), jaką stanowi tzw. 
formuła 3I (Informacje – Instrumenty – Impulsy), zwa-
na także formułą W-M-Ch (Wiedzieć – Móc – Chcieć). 
Informacje określają wiedzę, instrumenty – kompeten-
cje i środki, w tym możliwości techniczne, zaś impulsy 
dotyczą motywowania i  kultury organizacyjnej firmy 
(rysunek 4). Analiza formuły pokazuje, że w ramach wy-
mienionych modułów ujęto zarówno czynniki wiedzy 
(kompetencje), jak też czynniki technologiczne (środki, 
możliwości techniczne), czynniki zarządcze (bodźce), 
czynniki kulturowe (kultura organizacyjna). 

Rysunek 4. Wewnętrzne uwarunkowania innowacyjności firm – 
Formuła 3I

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (Zajączkowski, 2003: 42-45).

Rysunek 5. Obszary wewnętrznych czynników innowacyjności 
przedsiębiorstw 

Źródło: (Kamińska, 2017: 88). 

Natomiast A.  Kamińska, w  wyniku przeprowadzonych 
wszechstronnych analiz dochodzi do wniosku, że czyn-
niki wewnętrzne wpływające na generowanie i wdraża-
nie innowacji można zagregować w następujące, współ-
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zależne od siebie grupy, które tworzą: zasoby ludzkie, 
rzeczowe, finansowe, niematerialne oraz strategia przed-
siębiorstwa (Kamińska, 2017: 88). Obszary czynników 
przedstawiono na rysunku 5. 

Zaproponowane przez A.  Kamińską zasobowe obszary 
wewnętrznych czynników innowacyjności przedsię-
biorstw koncentrują się wokół strategii firmy, która po-
winna uwzględniać orientację na innowacje. 

Rysunek 6 przedstawia autorską propozycję agregacji 
czynników wewnętrznych.

Rysunek 6. Grupy wewnętrznych czynników innowacyjności 
przedsiębiorstw (konstrukty). 

Źródło: Opracowanie własne.

Analiza wybranych klasyfikacji wewnętrznych czyn-
ników innowacyjności, przedstawiona przez autorkę 
opracowania, została przeprowadzona w kierunku zgru-
powania różnorodnych czynników w  pewne grupy te-
matyczne, z punktu widzenia firmy. W jej wyniku – zda-
niem autorki pracy – można zagregować wskazywane 
w literaturze czynniki innowacyjności w pewne obszary, 
określone jako czynniki: technologiczne (w tym zasoby 
materialne), zarządcze, wiedzy, organizacyjne, kultu-
rowe.

Ostatnia z wymienionych grup czynników została wyod-
rębniona z uwagi na wyniki badań wtórnych, ale także 
przekonanie autorki o  rosnącej randze kultury organi-
zacyjnej w aspekcie jej istotnego wpływu na innowacyj-
ność przedsiębiorstw. 

5. PODSUMOWANIE 
Poszukiwanie wewnętrznych czynników innowacyjności 
przedsiębiorstw trwa od wielu lat. Nie wyłoniono jednak 
katalogu uniwersalnych czynników, a zatem tematyka ta 
jest wciąż polem do badań naukowych. Tym bardziej, że 
funkcjonowanie firm w warunkach współczesnej gospo-
darki podlega ciągłym zmianom. 

Dążąc do realizacji założonego celu opracowania, przed-
stawiono wybrane klasyfikacje czynników wewnętrz-
nych i ich dyskusję. W wyniku rozważań, prowadzonych 
na podstawie studiów literaturowych i wyników wybra-
nych badań zastanych, wskazano na grupy wewnętrz-
nych czynników innowacyjności przedsiębiorstw. Za-
proponowane konstrukty to czynniki: technologiczne, 
wiedzy, zarządcze, organizacyjne, kulturowe. Podział ten 
może stać się inspiracją do operacjonalizacji zmiennych 
w ramach każdej z grup czynników i stworzenia narzędzi 
badawczych dla przeprowadzenia wśród przedsiębiorstw 
aktualnych badań empirycznych, dotyczących najistot-
niejszych czynników innowacyjności. Dynamiczne 
zmiany, następujące w  gospodarce i  w  społeczeństwie, 
wymuszają ciągłą aktywność badawczą, której efekty po-
winny być upowszechniane w ramach współpracy nauka 
– biznes. 
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