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Wprowadzenie

Tematyka związana z innowacjami, innowacyjnością czy działalnością innowa-
cyjną niezmiernie często jest poruszana w publikacjach naukowych i na konferen-
cjach branżowych, a także jest nieodzownym elementem strategii rozwojowych wielu 
krajów, regionów czy przedsiębiorstw. Można pokusić się o stwierdzenie, iż współcze-
śnie problematyka innowacyjności jest obecna niemal na każdej płaszczyźnie życia 
społecznego i gospodarczego. Głównym powodem popularności innowacji jest ich 
istotne znaczenie dla rozwoju gospodarki. W ujęciu makroekonomicznym innowa-
cje są postrzegane jako jeden w podstawowych czynników wzrostu gospodarczego. 
Z kolei w ujęciu mikroekonomicznym systematyczne wdrażanie innowacji pozwala 
m.in. na: obniżenie kosztów produkcji, zwiększenie jakości produktów i usług, posze-
rzanie oferowanego asortymentu, lepsze zaspokajanie potrzeb konsumentów i szyb-
sze reagowanie na zmiany oczekiwań nabywców [2, s. 7].

Innowacyjność w pierwszych latach XXI wieku w Polsce była utożsamiana głów-
nie przez inwestycje w nowoczesne technologie i park maszynowy [6]. Od kilku 
lat jest dostrzegalna jednak tendencja, w której innowacyjność wiąże się z inwesto-
waniem, ale w zasoby niematerialne – głównie w kapitał ludzki. W tym miejscu godzi 
się podkreślić, iż trudno jest sprawnie zarządzać przedsiębiorstwem bez posiadania 
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odpowiedniej w tym zakresie wiedzy, doświadczenia, umiejętności i zaangażowania 
[19, s. 7]. I nie chodzi tu tylko o kompetencje właściciela przedsiębiorstwa, ale przede 
wszystkim menedżerów i zespołów pracowniczych.

W niniejszej publikacji podjęto tematykę roli kapitału ludzkiego w procesie 
kreowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w podmiotach gospodarczych. 
Przedmiotem badań zostały objęte polskie małe przedsiębiorstwa prowadzące 
aktywnie działalność innowacyjną w latach 2012–2014. Wybór małych firm do 
badania jest uwarunkowany przede wszystkim ich istotną i stale rosnącą rolą w więk-
szości gospodarek narodowych – m.in. tworzą one szereg miejsc pracy, generują 
znaczącą część PKB, pełnią liczne funkcje społeczno-ekonomiczne. Celem głów-
nym artykułu jest próba diagnozy i oceny znaczenia zasobów ludzkich w rozwoju 
innowacyjności małych firm działających w Polsce. W pracy wykorzystano prze-
gląd literatury przedmiotu oraz część wyników badania empirycznego przeprowa-
dzonego zespołowo w 2015 r.

1.  Potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa 
– ramy teoretyczne

Potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa, podobnie jak pojęcia innowacji czy 
innowacyjności, posiada wiele interpretacji w literaturze przedmiotu – począwszy 
od wąskich ujęć, przedstawiających jego kluczowe elementy, a skończywszy na roz-
budowanych (szerokich) koncepcjach, w których stanowi on fragment modelu zarzą-
dzania innowacjami. Wąskie ujęcie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa 
prezentują w swoich pracach m.in. K. Poznańska i A. Żołnierski. Pierwsza z wymie-
nionych osób potencjał innowacyjny utożsamia ze zdolnością przedsiębiorstwa do 
efektywnego wdrażania innowacyjnych rozwiązań produktowych, technologicz-
nych, rozwiązań z zakresu metod organizacyjnych czy marketingowych. Tak rozu-
miany potencjał jest kształtowany przez pryzmat czterech kluczowych składowych 
( schemat 1), na które to w istotny sposób nieustannie oddziałuje również bliższe 
i dalsze otoczenie organizacji.

Na pierwszy z wymienionych elementów (potencjał finansowy) w głównej mie-
rze składają się posiadane przez przedsiębiorstwo środki finansowe oraz kapitał 
oferowany przez różnego rodzaju instytucje funkcjonujące w otoczeniu organizacji. 
Drugim komponentem potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa jest potencjał 
ludzki, czyli głównie liczba osób zatrudnionych w podmiocie wraz z ich strukturą, 
a także posiadane przez nich kompetencje (kwalifikacje i umiejętności). Kolejną 
składową jest potencjał rzeczowy, czyli konfiguracja aparatu produkcyjnego (m.in.: 
struktura, wiek, poziom uprzemysłowienia) wraz z możliwością szybkiej adaptacji 
parku maszynowego do zmieniających się potrzeb. Ostatnim elementem potencjału 



81ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2018 (180)

Rola kapitału ludzkiego w procesie kreowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w polskich...

innowacyjnego przedsiębiorstwa jest wiedza, w ramach której należy poszerzać wie-
dzę techniczną i monitorować płynące z rynku informacje [13, s. 40–41].

Schemat 1. Potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa i jego elementy składowe

Potencjał
finansowy

Potencjał
ludzki

Potencjał
rzeczowy

Wiedza

Źródło: opracowanie własne na podstawie [13, s. 40–41].

Schemat 2. Determinanty potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa
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– odbiorcy/dostawcy

Źródło: opracowanie własne na podstawie [30, s. 70].

W zbliżony sposób (wąskie ujęcie) potencjał innowacyjny jest rozumiany przez 
A. Żołnierskiego, zdaniem którego jest on determinowany przez wewnętrzny potencjał 
innowacyjny organizacji oraz dostęp do zewnętrznych źródeł informacji ( schemat 2). 
Szczegółowego wyjaśnienia wymaga wewnętrzny potencjał innowacyjny, który obej-
muje [30, s. 70]:

 � kadrę (jej wiedzę, doświadczenie, umiejętności, kwalifikacje, a także sposób zarzą-
dzania posiadanymi zasobami oraz zarządzanie informacją);
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 � badania i rozwój (posiadane komórki B+R, prowadzone prace badawczo-rozwo-
jowe, outsourcing prac B+R);

 � technologię (poziom komputeryzacji i rozwoju technologii ICT, stopień nowo-
czesności maszyn i urządzeń).
Nieznacznie szersze ujęcie potencjału innowacyjnego prezentuje M. Zastempowski, 

który w swojej publikacji koncentruje się na analizie uwarunkowań innowacyjności 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).

Schemat 3. Miejsce potencjału innowacyjnego w procesie generowania innowacji

UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE

UWARUNKOWANIA OTOCZENIA SEKTOROWEGO

POTENCJAL
INNOWACYJNY

Proces
innowacyjny

MSP

Uwarunkowania
wewnętrzne

Strefy
funkcjonalno-

-zasobowe

Innowacje:

– produktowe
– procesowe
– organizacyjne
– marketingowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie [27, s. 275].

Potencjał innowacyjny w tym przypadku jest utożsamiany z zasobami, którymi 
powinny dysponować przedsiębiorstwa z sektora MSP, aby móc skutecznie kreować 
i komercjalizować innowacje. Niemniej jednak nie tylko zasoby stanowią podstawę 
potencjału innowacyjnego budowanego przez przedsiębiorstwa – są to również 
uwarunkowania zewnętrzne (makrootoczenie i otoczenie sektorowe) oraz uwarun-
kowania wewnętrzne generowane przez poszczególne składniki sfer funkcjonalno-za-
sobowych organizacji. Dopiero odpowiednia kombinacja wymienionych elementów 
może tworzyć potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa [27, s. 274].

W literaturze przedmiotu występuje również ciekawa klasyfikacja wewnętrznych 
determinant działalności innowacyjnej. Zalicza się do nich czynniki wpływające 
na innowacyjność w formie [23, s. 17]:
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 � bezpośredniej (tzw. zasoby innowacyjne, m.in.: zasoby kapitału ludzkiego, zasoby 
zakumulowanej wiedzy, zasoby wiedzy uprzedmiotowionej i nieuprzedmioto-
wionej, zasoby wiedzy zewnętrznej, zasoby komercyjne, zasoby organizacyjne);

 � pośredniej (tzn. inicjujące rozpoczęcie prowadzenia działalności innowacyjnej, 
m.in.: zasoby finansowe i pozostałe zasoby pozwalające ocenić gotowość pod-
miotu do wdrażania innowacji).
Wymienione wyżej elementy zaliczane przez różnych autorów do potencjału inno-

wacyjnego przedsiębiorstwa mają swoje źródła zarówno w sferze endogenicznej, jak 
i egzogenicznej. Na potrzeby niniejszego opracowania oraz w obliczu analizowanych 
wyników badań uwaga autorki zostanie skupiona wokół wewnętrznych składowych 
potencjału innowacyjnego – głównie na czynnikach związanych z kapitałem ludzkim.

2.  Kapitał ludzki jako kluczowy czynnik innowacyjności 
małego przedsiębiorstwa

Po określeniu poszczególnych elementów kształtujących potencjał innowacyjny 
przedsiębiorstw w tym miejscu należałoby rozłożyć na czynniki pierwsze jeden z jego 
kluczowych elementów, tj. kapitał ludzki. W literaturze przedmiotu kapitał ludzki 
obejmuje wszystkie umiejętności, poziom wiedzy oraz doświadczenie osób zatrud-
nionych w organizacji [20, s. 236]. Uwewnętrznia się on w kreatywności i otwarto-
ści pracowników na innowacje, a także zależy od stopnia ich zaangażowania oraz 
wewnętrznego umotywowania do kreowania i adaptacji zmian. Wysokie kompe-
tencje posiadane przez pracowników powalają na prawidłowe prowadzenie ana-
lizy mikro- i makrootoczenia przedsiębiorstwa oraz wykorzystanie pojawiających 
się w nich okazji do rozwoju organizacji, a także umożliwiają szybsze reagowanie 
na negatywne impulsy powstające w branży, kraju czy środowisku międzynarodo-
wym. Niemniej jednak potencjał, jaki tkwi w pracownikach organizacji, powinien 
być nieustannie pobudzany i kształtowany przez właściwe rozwiązania strukturalne, 
m.in.: tworzenie odpowiedniego środowiska pracy (poczucie szacunku i bezpieczeń-
stwa zatrudnienia) oraz kultury organizacyjnej, dbanie o dobre relacje i przepływ 
informacji wewnątrz firmy, opracowywanie i/lub konsultowanie planów strategicz-
nych w gronie pracowników, wspieranie rozwoju osób zatrudnionych, możliwość 
zgłaszania inicjatyw innowacyjnych.

W małych przedsiębiorstwach (zatrudniających łącznie do 50 osób) realizowanie 
przyjętej koncepcji zarządzania procesem innowacyjnym, uwzględniającej posiadany 
kapitał ludzki, wydawać by się mogło znacznie prostsze niż w większych firmach czy 
korporacjach. Jednakże ograniczoność zasobów finansowych, brak własnych komó-
rek badawczo-rozwojowych czy też mentalność organizacyjna mniejszych podmio-
tów gospodarczych stanowią dużą barierę, niejednokrotnie nie do pokonania przez 
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właścicieli małych firm. Potwierdzają to międzynarodowe rankingi innowacyjności, 
w których Polska zajmuje odległe pozycje wobec innych państw europejskich. Przy-
kładowo w najnowszej edycji rankingu European Innovation Scoreboard Polska pla-
suje się dopiero na 25. miejscu wśród gospodarek europejskich – zostawiając za sobą 
tylko Chorwację, Bułgarię i Rumunię [3, s. 6].

Współcześnie wielu autorów zwraca uwagę na występujące zależności między 
jakością kapitału ludzkiego a innowacyjnością przedsiębiorstwa. Jednakże wciąż jest 
nierozwiązany spór dotyczący wpływu wielkości przedsiębiorstwa na jego możliwo-
ści generowania nowatorskich rozwiązań. Przedstawiane są argumenty, iż mniejsze 
podmioty gospodarcze, dzięki m.in. większej elastyczności oraz lepszej komunika-
cji wewnętrznej i zewnętrznej, posiadają przewagę nad dużymi przedsiębiorstwami 
przy wdrażaniu przełomowych rozwiązań innowacyjnych [16, s. 124–125; 8, s. 284; 9, 
s. 387]. W opozycji do tych podglądów przedstawiają się wyniki badań innowacyjności 
realizowane przez Eurostat (Comunity Innovation Survey), GUS (raporty pt. Dzia-
łalność innowacyjna przedsiębiorstw) czy Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści (raporty pt. Innowacyjność), w których widać wyraźnie, że innowacje częściej 
są wprowadzane w dużych firmach. W publikacjach międzynarodowych zwraca się 
również uwagę na wysokie koszty związane z rozpoczęciem nowatorskich projektów 
oraz kwestie optymalnego zarządzania procesami innowacyjnymi, z którymi mniej-
sze podmioty niejednokrotnie mają problem [zob. 4; 24].

3. Metodyka badań

W tej części publikacji przedstawiono wycinek badań empirycznych, które zo-
stały opracowane i przeprowadzone zespołowo w ramach grantu badawczego pt. 
„Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego 
– uwarunkowania, trendy i modele”. Celem głównym badań było poznanie czynni-
ków warunkujących podejmowanie działań nowatorskich lub ulepszających dotych-
czasową działalność gospodarczą prowadzoną przez podmioty z sektora MSP, a także 
diagnoza zakresu i specyfiki prowadzenia działań innowacyjnych przez te firmy.

Badanie główne polegało na przeprowadzeniu wywiadów bezpośrednich wśród 
właścicieli (lub osób należących do kadry zarządzającej) polskich małych i śred-
nich przedsiębiorstw za pomocą metody CAPI. Ostatecznie wywiady na reprezen-
tatywnej próbie MSP zostały zakończone w II kwartale 2015 r. Losowy dobór próby 
został wykonany we wrześniu 2014 r. przez Centrum Informatyki Statystycznej GUS 
w Warszawie na podstawie rejestru REGON (według stanu na 31 sierpnia 2014 r.).

Reprezentatywność próby badawczej została oparta o cztery następujące kryte-
ria: rozmiar przedsiębiorstwa, rodzaj prowadzonej działalności według sekcji PKD, 
główną siedzibę przedsiębiorstwa (w przekroju wojewódzkim) oraz minimalny 
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(5-letni) okres funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Wielkość 
próby badawczej ustalono, zakładając, że:

 � wolumen badanej populacji w 2012 r. wynosi łącznie 176 276 podmiotów: odpo-
wiednio 146 489 małych firm (bez mikro) oraz 29 787 średnich firm [26, s. 135];

 � poziom ufności wynosi p = 0,95;
 � wielkość frakcji/procentowy udział zjawiska innowacyjności w badanej populacji 

równa się 20% [25, s. 11–18];
 � błąd maksymalny równa się 0,05.

Dla tak określonych kryteriów liczebność próby badawczej powinna kształtować 
się na poziomie 246 podmiotów [zob. 5, s. 89–90]. Finalnie w badaniu wzięło udział 
250 przedsiębiorstw z sektora MSP, których charakterystykę przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Struktura badanych podmiotów gospodarczych (n = 250)

Kryterium Wolumen Udział %

Wielkość przedsiębiorstwa:

– małe (10–49 osób zatrudnionych) 204 81,6

– średnie (50–249 osób zatrudnionych) 46 18,4

Sekcje według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): 

C – Przetwórstwo przemysłowe 55 22,0

D –  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

1 0,4

E –  Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją

2 0,8

F – Budownictwo 43 17,2

G –  Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 
wyłączając motocykle

68 27,2

H – Transport i gospodarka magazynowa 7 2,8

I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 20 8,0

J – Informacja i komunikacja 6 2,4

K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 5 2,0

L – Działalność związana z obsługą nieruchomości 11 4,4

M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 17 6,8

N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 7 2,8

Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1 0,4

R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 2 0,8

S – Pozostała działalność usługowa 5 2,0

Lokalizacja przedsiębiorstwa:

Dolnośląskie 17 6,8

Kujawsko-pomorskie 11 4,4

Lubelskie 11 4,4
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Kryterium Wolumen Udział %

Lubuskie 7 2,8

Łódzkie 12 4,8

Małopolskie 23 9,2

Mazowieckie 43 17,2

Opolskie 6 2,4

Podkarpackie 10 4,0

Podlaskie 9 3,6

Pomorskie 14 5,6

Śląskie 28 11,2

Świętokrzyskie 6 2,4

Warmińsko-Mazurskie 11 4,4

Wielkopolskie 30 12,0

Zachodniopomorskie 12 4,8

Prowadzenie działalności innowacyjnej:

– tak 208 83,2

– nie 42 16,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań w przedsiębiorstwach.

Na potrzeby tego opracowania do dalszej analizy, dotyczącej znaczenia kapitału 
ludzkiego w kreowaniu i wdrażaniu innowacji, autorka wybrała wyłącznie małe 
firmy, które w badanym okresie (tzn. w latach 2012–2014) prowadziły działalność 
innowacyjną. Powyższy warunek spełniało 65,6% podmiotów należących do próby 
badawczej, tj. 164 małe przedsiębiorstwa. Pierwsze lata pokryzysowej rzeczywisto-
ści gospodarczej nie okazały się dla polskich małych przedsiębiorstw okresem przy-
musowej redukcji zatrudnienia – tylko w co piątej badanej firmie nastąpił spadek 
liczby pracujących, a z kolei w co trzeciej małej firmie zatrudniono nowych pracowni-
ków. Niemniej jednak w większości badanych przedsiębiorstw (blisko 42%) w latach 
2012–2014 nie dokonywano zmian personalnych. Taka struktura odpowiedzi może 
wynikać z umiejętnego zarządzania posiadanymi zasobami ludzkimi przez właści-
cieli przedsiębiorstw (stały poziom zatrudnienia) lub świadczyć o chwilowej stagnacji 
rozwoju przedsiębiorstwa spowodowanej skutkami załamania koniunktury gospo-
darczej (brak nowo zatrudnionych). W tym miejscu należałoby również przyjrzeć 
się strukturze wykształcenia osób pracujących w badanych małych innowacyjnych 
podmiotach gospodarczych (tabela 2).

Powyższa struktura odpowiedzi wskazuje, iż w większości małych firm (81%) 
osoby zatrudnione posiadają przynajmniej wykształcenie zawodowe. Blisko 38% pod-
miotów w swoich zespołach zatrudnia przynajmniej połowę osób z wykształceniem 
średnim lub wyższym. W badanej próbie występują również firmy (15 na 164 analizo-
wanych), w których ponad 90% pracowników ma wykształcenie wyższe. Odpowiedzi 
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respondentów odzwierciedlają istotną rolę wiedzy i kwalifikacji osób zatrudnionych 
w procesie rozwoju organizacji.

Tabela 2. Struktura wykształcenia pracowników w badanych firmach (n = 164)

Kategoria wykształcenia Odsetek pracowników – przyjęta skala Liczba wskazań przedsiębiorców

WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE

0–9% 23

10–20% 47

21–49% 33

50% i więcej 61

WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE 
POLICEALNE

0–20% 45

21–40% 57

41–55% 24

55% i więcej 38

WYKSZTAŁCENIE ZAWODOWE

0–5% 53

6–20% 51

21–40% 36

40% i więcej 24

WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE 
I GIMNAZJALNE

0% 133

1–9% 11

10–19% 12

20% i więcej 8

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań w przedsiębiorstwach.

4. Wyniki badań

Strategiczne znaczenie kapitału ludzkiego w kontekście innowacyjności polskich 
małych firm wyraźnie widoczne jest na dwóch płaszczyznach:

 � jako jedno z podstawowych źródeł informacji dla działalności innowacyjnej 
organizacji,

 � jako element kluczowych składników potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa.
W pierwszej kolejności przeprowadzono analizę wykorzystania możliwych źródeł 

informacji dla działalności innowacyjnej według metodologii Oslo [11, s. 86]. Poten-
cjalne źródła informacji podzielono na cztery główne grupy (źródła wewnętrzne, 
źródła rynkowe, źródła instytucjonalne, pozostałe źródła), w ramach których ocenie 
poddanych zostało łącznie 21 rodzajów źródeł informacji dla działalności innowacyj-
nej. Respondenci zostali poproszeni o wskazanie znaczenia poszczególnych źródeł 
według czterostopniowej skali porządkowej (1 – nie wykorzystano źródła, 2 – niskie 
znaczenie, 3 – średnie znaczenie, 4 – wysokie znaczenie).



88 ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2018 (180)

Agnieszka Drews   

Uzyskane odpowiedzi zostały poddane analizie z wykorzystaniem trzech staty-
styk opisowych, tj. udziału procentowego, mediany (M) i dominanty (D). Wnikliwa 
ocena otrzymanych wyników pozwala na wyodrębnienie trzech grup źródeł infor-
macji (schemat 4). Taki podział ma związek z faktem, iż żadne z wymienionych 
rodzajów źródeł informacji nie zostało ocenione jako mające wysokie znaczenie dla 
działalności innowacyjnej małych przedsiębiorstw.

Schemat 4. Źródła informacji dla działalności innowacyjnej organizacji

Najwyżej ocenione źródła
(M = 3), (D = 3) 

Źródła o niskim znaczeniu
(M = 2) 

Źródła niewykorzystane
(M = 1) 

 � Pracownicy
 � Klienci krajowi
 � Kadra kierownicza
 � Dział marketingu i sprzedaży

 � Dostawcy krajowi
 � Konferencje, targi, wystawy
 � Własne zaplecze B+R
 � Czasopisma i publikacje 

naukowe/techniczne
 � Konkurenci krajowi
 � Inne przedsiębiorstwa 

należące do grupy
 � Stowarzyszenia naukowo-

techniczne, specjalistyczne 
i zawodowe

 � Konkurenci zagraniczni
 � Klienci zagraniczni
 � Krajowe firmy konsultingowe, 

laboratoria komercyjne 
i prywatne B+R

 � Dostawcy zagraniczni
 � Instytuty badawcze
 � Zagraniczne publiczne 

instytucje badawcze
 � Zagraniczne firmy 

konsultingowe, laboratoria 
komercyjne i prywatne B+R

 � Krajowe szkoły wyższe
 � Zagraniczne szkoły wyższe
 � Jednostki naukowe PAN

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań w przedsiębiorstwach.

Pierwszą grupę stanowią źródła informacji ocenione przez respondentów naj-
wyżej (M = 3), jednakże według przyjętej w badaniu skali wartość „3” odpowiada 
średniemu znaczeniu. W grupie tej znalazły się aż trzy na pięć źródeł wewnętrznych, 
tj.: pracownicy organizacji, kadra kierownicza oraz działy marketingu i sprzedaży, 
a także jedno źródło rynkowe (klienci krajowi). Powyższe wskazania potwierdzają 
wcześniejsze rozważania teoretyczne o rosnącym wpływie kapitału ludzkiego (jako-
ści, wiedzy, kompetencji, zdolności, umiejętności pracowników i kadry zarządzają-
cej) na poziom innowacyjności przedsiębiorstwa, a co za tym idzie na budowanie 
i umocnienie pozycji konkurencyjnej podmiotu na rynku.

Do drugiej grupy źródeł informacji dla działalności innowacyjnej przedsiębiorstw 
należą te o niskim znaczeniu, dla których M = 2. Znalazły się tu: pozostałe dwa źró-
dła wewnętrzne (tj. inne przedsiębiorstwa należące do grupy, własne zaplecze B+R), 
wszystkie trzy źródła z grupy „pozostałe” (tj.: konferencje, targi, czasopisma i publi-
kacje, przynależność do stowarzyszeń) oraz dwa źródła rynkowej (krajowi dostawcy 
i konkurenci).
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Na trzecią grupę składa się aż 10 rodzajów źródeł informacji, które nie zostały 
wykorzystane w działalności innowacyjnej badanych małych przedsiębiorstw. Są 
to wszystkie wymienione w kwestionariuszu źródła instytucjonalne (tzn. jednostki 
naukowe PAN, krajowe i zagraniczne szkoły wyższe oraz krajowe i zagraniczne 
instytuty badawcze), a także pięć źródeł rynkowych, głównie działających poza gra-
nicami Polski (klienci, konkurenci, dostawcy, firmy konsultingowe). Wykorzystywa-
nie w większej mierze krajowych źródeł informacji, niż tych międzynarodowych, jest 
ściśle powiązane ze specyfiką działalności mniejszych podmiotów gospodarczych, 
która ma głównie charakter lokalny i regionalny.

Czerpanie wiedzy o działalności innowacyjnej głównie z wewnętrznych źródeł 
informacji w polskich małych przedsiębiorstwach może, zdaniem autorki artykułu, 
przynieść dwojakie korzyści. Po pierwsze, kreowanie innowacyjnych rozwiązań głów-
nie dzięki źródłom endogenicznym może przyczynić się przykładowo do optymali-
zacji kosztów badawczo-rozwojowych, które dla niejednej małej firmy stanowią duże 
obciążenie finansowe. Po drugie, zaangażowanie pracowników i kadry zarządzającej 
w poszczególne etapy procesu innowacyjnego przekłada się również na rozwój per-
sonalny tych osób, ekspansję „organizacji uczących się”, czy większe utożsamianie się 
osób zatrudnionych z działaniami podmiotu. Jednak nadmierne ograniczenie źródeł 
zewnętrznych (instytucjonalnych i rynkowych) może negatywnie wpłynąć na funk-
cjonowanie organizacji. We współczesnych realiach gospodarczych konieczne jest 
bowiem stałe monitorowanie wprowadzanych w branży rozwiązań innowacyjnych 
(w kraju i na świecie), umiejętne wykorzystanie możliwości nawiązania współpracy 
w zakresie działalności innowacyjnej (z konkurentami lub instytucjami otoczenia 
biznesu), czy też nawiązywanie relacji na drodze nauka–biznes, które mogą zaowo-
cować wymiernymi korzyściami dla obu stron.

Drugą z omawianych płaszczyzn, na której jest uwidoczniona znacząca rola kapi-
tału ludzkiego, jest wewnętrzne uwarunkowanie działalności innowacyjnej – określane 
mianem potencjału innowacyjnego. Respondentów poproszono o określenie istotności 
wymienionych zasobów w generowaniu i adaptacji nowatorskich rozwiązań według 
analogicznej, jak w przypadku źródeł informacji, 4-stopniowej skali porządkowej. 
Potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa przedstawiono, bazując na wspomnianej 
wcześniej koncepcji M. J. Stankiewicza, w podziale na 9 sfer funkcjonalno-zasobo-
wych, w ramach których ocenie poddanych zostało łącznie 73 czynników.

Właściciele przedsiębiorstw, zwłaszcza tych mniejszych, cechujących się co do 
zasady ograniczonymi możliwościami i zasobami, aby móc w sposób racjonalny 
zarządzać procesem innowacyjnym i jego efektami, powinni swoje działania skupić 
na tych uwarunkowaniach, które najsilniej determinują prowadzenie działalności 
innowacyjnej. W celu identyfikacji kluczowych składników potencjału innowacyj-
nego polskich małych przedsiębiorstw wykorzystano metodę ABC, opierającą się 
na regule 20:80. Na schemacie 5 przedstawiono ostateczne wyniki analiz wskazujące 
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na owe 15 kluczowych składników potencjału innowacyjnego według badanych pol-
skich małych przedsiębiorstw.

Najsilniejszy wpływ na prowadzenie działalności innowacyjnej mają, zdaniem 
ankietowanych przedsiębiorców, czynniki z trzech sfer funkcjonalno-zasobowych 
organizacji (sfery ogólnych zasobów niewidzialnych, sfery organizacji i zarządzania 
oraz sfery zatrudnienia). Wśród kluczowych składników potencjału innowacyjnego 
przedsiębiorstwa aż 80% determinant ma bezpośredni związek z kapitałem ludzkim 
– 4 z nich dotyczą wiedzy, doświadczenia i nastawienia kadr zarządzających i wła-
ścicieli (zaznaczone na schemacie 5 ciemniejszym odcieniem szarości), a 8 z nich 
nawiązuje do postaw i cech pracowników organizacji (zaznaczone na schemacie 5 
jaśniejszym odcieniem szarości). Pozostałe trzy kluczowe składniki potencjału inno-
wacyjnego, tj.: renoma i wizerunek przedsiębiorstwa, zdolność przedsiębiorstwa do 
uczenia się oraz kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, mimo iż nie mają bezpośred-
niego związku z kapitałem ludzkim, są bez wątpienia przez niego budowane i powią-
zane z nim w sposób pośredni. Ponownie odpowiedzi respondentów potwierdzają 
znaczącą rolę potencjału, który tkwi w zasobach ludzkich (zarówno w samej osobie 
właściciela, czy osobach wchodzących w skład kadr zarządzających, jak i wśród pra-
cowników), a który to coraz częściej okazuje się generatorem rozwojowym współ-
czesnych przedsiębiorstw.

Schemat 5. Kluczowe składniki potencjału innowacyjnego polskich małych firm

Zdolności
przywódcze kadr
zarządzających

(właściciela)

Nastawienie
do innowacji kadr

zarządzających
(właściciela)

Kreatywność
pracowników

Nastawienie
do zmian kadr
zarządzających

(właściciela)

Wiedza,
doświadczenie
i zdolności kadr
zarządzających

(właściciela)

Wydajność
pracowników

Renoma i wizerunek
przedsiębiorstwa

Skłonność
pracowników

do współpracy

Otwartość
pracowników

na zmiany

Skłonność
pracowników

do podnoszenia
kwalifikacji

Kultura techniczna
pracowników

Stosowane systemy
szkoleń

pracowników

Zdolność
przedsiębiorstwa

do uczenia się

Lojalność
pracowników wobec

przedsiębiorstwa

Kultura
organizacyjna

przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań w przedsiębiorstwach.
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Ostatnim omawianym zagadnieniem będzie diagnoza poszczególnych postaw 
pracowników polskich małych firm wobec dokonywania zmian o charakterze inno-
wacyjnym. Dane zamieszczone w tabeli 3 umożliwiają dostrzeżenie zróżnicowanych 
postaw osób zatrudnionych, jednakże z występującą przewagą pozytywnych wskazań 
podejścia do zmian, tj. pełnego zaangażowania i ich akceptacji. Małe przedsiębior-
stwa, w których pracownicy są zaangażowani w proces innowacyjny i mają moż-
liwość przedstawienia własnych inicjatyw modernizacyjnych, cechują się wyższą 
liczbą wprowadzonych innowacji oraz oceniają lepiej swoją pozycję konkurencyjną 
na dominującym rynku zbytu. 41% badanych podmiotów wskazuje na występowa-
nie biernego, a w przypadku 26% nawet czynnego oporu pracowników wobec poten-
cjalnych zmian. Niemniej jednak odsetek osób zatrudnionych, które przejawiają 
negatywny stosunek do zmian, nie przekracza z reguły 1/5 składu załogi. Zbliżone 
wskazania przedsiębiorców występują w przypadku obojętnego stosunku do zmian 
– 55% respondentów ma do czynienia z apatią pracowników wobec innowacji w róż-
nym stopniu, a w 45% podmiotów taka postawa nie występuje w ogóle.

Tabela 3. Struktura podejścia pracowników do wprowadzania zmian (n = 164)

Forma postawy Odsetek pracowników – przyjęta skala Liczba wskazań przedsiębiorców

PEŁNE ZAANGAŻOWANIE 
(wysoka motywacja, 
zaangażowanie w proces 
innowacyjny, przejaw 
własnych inicjatyw) 

0–20% 33

21–45% 38

46–65% 41

66–100% 52

AKCEPTACJA 
(wysoka motywacja, 
zaangażowanie w proces 
innowacyjny) 

0–10% 38

11–29% 49

30–49% 50

50–100% 27

OBOJĘTNOŚĆ 
(brak motywacji 
i zaangażowania) 

0% 74

1–15% 35

16–30% 49

31–100% 6

BIERNY OPÓR 
(utrata motywacji, 
rozdrażnienie, zniechęcenie) 

0% 96

1–10% 43

11–100% 25

CZYNNY OPÓR 
(frustracja, konfliktowość, 
demotywujący wpływ 
na innych) 

0% 121

1–10% 21

11–100% 22

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań w przedsiębiorstwach.
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Podsumowanie

Innowacyjność jest we współczesnym świecie odmieniana niemal przez wszystkie 
przypadki. Coraz częściej w kręgach nauki, polityki czy środków masowego prze-
kazu mówi się o konieczności: tworzenia innowacyjnych gospodarek, wprowadzania 
innowacyjnych produktów/usług, korzystania z innowacyjnych technologii, nawią-
zywania współpracy w ramach działalności innowacyjnej czy budowania unikalnych 
składników potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa, przekładających się na two-
rzenie przewag konkurencyjnych.

Niestety, większość mniejszych przedsiębiorców nadal traktuje wdrażanie inno-
wacji jako dodatkowy element prowadzonej działalności operacyjnej, a nie jako 
praktykę, która powinna być stosowana na co dzień. A to właśnie oni, jako liderzy 
swoich organizacji, powinni wziąć na siebie rolę kreatora innowacyjności, a co za 
tym idzie motywować oraz pomagać pracownikom w adaptacji nowatorskich, ale 
przede wszystkim wartościowych dla firmy rozwiązań. Odpowiednio przygotowany 
i realizowany proces innowacyjny pozwala na permanentne udoskonalanie produk-
tów, procesów, metod czy stosowanych procedur.

Przedstawione w niniejszym artykule refleksje teoretyczne, uzupełnione o wyniki 
badań empirycznych, przeprowadzonych wśród polskich małych przedsiębiorstw, 
pozwalają na sformułowanie kilku wniosków.

Po pierwsze, podstawowym źródłem informacji dla działalności innowacyjnej 
organizacji były źródła wewnętrzne (tj.: pracownicy, kadra zarządzająca, działy mar-
ketingu i sprzedaży) oraz impulsy innowacyjne pochodzące od krajowych klientów. 
Można zatem zgodzić się ze stwierdzeniem, iż innowacje stanowią efekt głównie kre-
atywności i jakości kapitału ludzkiego.

Po drugie, aż 12 z 15 kluczowych składników potencjału innowacyjnego polskich 
małych przedsiębiorstw ma bezpośredni, a pozostałe 3 pośredni związek z posia-
danymi zasobami ludzkimi. W każdej z dziewięciu sfer funkcjonalno-zasobowych 
respondenci jako najważniejsze czynniki wpływające na podjęcie decyzji o prowa-
dzeniu działalności innowacyjnej wskazywali na: wiedzę, doświadczenie i umiejęt-
ności kadr zarządzających danym działem w firmie.

Po trzecie, badane przedsiębiorstwa, w których osoby zatrudnione przejawiały 
własne inicjatywy innowacyjne oraz były zaangażowane w poszczególne etapy pro-
cesu innowacyjnego, charakteryzowały się większą liczbą wdrażanych rozwiązań 
innowacyjnych, a także wyżej oceniały swoją pozycję konkurencyjną na rynku.

Autorka ma pełną świadomość, iż przedstawione w niniejszej publikacji rozważa-
nia nie wyczerpują w pełni poruszanej tematyki. Ograniczeniem badawczym z pew-
nością jest bazowanie wyłącznie na analizach ilościowych. Jednakże uzyskane wyniki 
na reprezentatywnej próbie polskich małych przedsiębiorstw mogą stanowić punkt 
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wyjścia do dalszych badań o charakterze eksperckim lub też analiz o charakterze 
jakościowym. Przyszłe kierunki badań mogą obejmować zagadnienia związane m.in.: 
z identyfikacją wykorzystywanych modeli i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi 
w kontekście ich roli w rozwoju proinnowacyjnych postaw osób zatrudnionych, a co 
za tym idzie przekładających się na zwiększenie potencjału innowacyjnego polskich 
małych przedsiębiorstw.
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Rola kapitału ludzkiego w procesie kreowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w polskich...

ROLA KAPITAŁU LUDZKIEGO W PROCESIE KREOWANIA 
I WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ W POLSKICH 
MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

Streszczenie

Wielu praktyków zarządzania wobec dynamiki zmian zachodzących obecnie w otoczeniu 
gospodarczym zastanawia się, jaki jest przepis na sukces współczesnego przedsiębiorstwa. 
Odpowiedź częstokroć sprowadza się do jednego słowa – „innowacja”. Skuteczne zarządza-
nie procesem innowacyjnym wiąże się z posiadaniem odpowiednich zasobów finansowych 
i kapitału intelektualnego, umiejętności wykorzystywania pojawiających się szans, czy wie-
lopłaszczyznowego spojrzenia na funkcjonowanie organizacji. Obecnie podkreśla się jednak 
kluczową rolę czynnika ludzkiego w procesie generowania i adaptacji nowatorskich rozwiązań.
Wobec powyższego celem artykułu jest próba dokonania oceny znaczenia kapitału ludzkiego 
(zarówno kadry zarządzającej, jak i pracowników niższego szczebla) w rozwoju innowacyjności 
małych podmiotów gospodarczych. Artykuł zawiera fragment wyników badania empirycznego 
przeprowadzonego w 2015 r. na reprezentatywnej próbie polskich małych przedsiębiorstw.
Znaczenie kapitału ludzkiego w procesie innowacyjnym małych firm jest wyraźnie obecne 
na trzech płaszczyznach: jako podstawowe źródło informacji dla działalności innowacyjnej, 
jako kluczowe elementy potencjału innowacyjnego podmiotu, a także jako czynnik mający 
bezpośrednie przełożenie na liczbę wdrażanych rozwiązań innowacyjnych oraz pozycję kon-
kurencyjną na rynku.

Słowa kluczowe: potencjał innowacyjny, kapitał ludzki, małe 
przedsiębiorstwa

THE ROLE OF HUMAN CAPITAL IN THE PROCESS OF 
CREATING AND IMPLEMENTING INNOVATIVE SOLUTIONS 
IN POLISH SMALL ENTERPRISES

Abstract

Many management practitioners in view of the dynamics of changes are currently in the busi-
ness environment wonders “What is the recipe for the success of modern enterprise?”. The 
answer often comes down to one word – “innovation”. Effective management of the innova-
tion process involves having adequate financial and intellectual capital resources, the ability 
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to exploit emerging opportunities, and the multi-faceted look at the functioning of the organ-
ization. Today, however, the key role of the human factor in the generation and adaptation of 
innovative solutions is underline.
In view of the above, the aim of this article is to try to evaluate the importance of human 
capital (both management and lower level staff) in the development of small business inno-
vations. The paper presents a part of the results of an empirical study carried out in 2015 on 
a representative sample of Polish small enterprises.
The importance of human capital in the innovative process of small businesses is clearly pres-
ent in three areas: as the basic source of information for innovative activity, as the key ele-
ments of the entity innovative potential, and as a factor having a direct impact on the number 
of implemented innovative solutions and competitive position on the market.

Key words: innovative potential, human capital, small businesses
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