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INNOWACJE SEKTORA MŚP  
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM 

   
Streszczenie: W artykule zaprezentowano fragment wyników badań empirycznych na temat 
innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w województwie kujawsko-        
-pomorskim. Jednym z celów projektu było zidentyfikowanie poziomu wdrażanych 
innowacji przez badane podmioty, a także określenie ich wpływu na konkurencyjność.  
 
Słowa kluczowe: innowacja, małe i średnie przedsiębiorstwa, województwo kujawsko-   
-pomorskie, konkurencyjność. 
 
 
Wprowadzenie 

„Nie wprowadzanie innowacji oznacza upadek dla przedsiębiorstwa w dłuż-
szym okresie” [Freeman, 1982, s. 169]. Te słowa Ch. Freemana w bezpośredni spo-
sób odzwierciedlają znaczenie innowacji dla funkcjonowania każdej firmy. Za 
przedsiębiorstwa innowacyjne uznaje się te, które posiadają umiejętność tworze-
nia lub kopiowania nowych produktów, charakteryzujące się zdolnością ciągłego 
odnawiania ich portfela stosownie do zmian w otoczeniu oraz potrafiące spraw-
nie wprowadzać nowe technologie i metody organizacji, niezbędne do realizacji 
zmieniających się celów rozwojowych [Bogdanienko, 2004, s. 45]. Innowacyj-
ność przedsiębiorstw to także ich zdolność i motywacja do ciągłego poszukiwa-
nia oraz zastosowania w praktyce wyników badań naukowych, prac badawczo-   
-rozwojowych, nowych pomysłów i wynalazków [Janasz, 2008, s. 295]. Aby 
zapewnić innowacyjność, trzeba w takim razie realizować w odpowiednim zakresie 
prace badawczo-rozwojowe, przeznaczając na nie dość wysokie nakłady finansowe. 
Należy również pamiętać, aby w proces innowacyjny angażować i motywować 
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wszystkich swoich pracowników. To oni niejednokrotnie stają się źródłem no-
wych pomysłów czy wynalazków.  

Innowacyjność nie powinna być jednak traktowana jako cel sam w sobie. 
Wręcz przeciwnie, jest ona zestawem środków do budowania przewagi konku-
rencyjnej. 

Czy przy tak nasilającej się konkurencji jest w stanie przetrwać przedsię-
biorstwo, które nie będzie wdrażać innowacji? Jeszcze kilkanaście lat temu by-
łoby to możliwe. Wprowadzenie innowacji było wyborem jedynie tych, których 
aspiracje sięgały pozycji lidera na światowym rynku. Obecnie bycie innowacyj-
nym jest przymusem, warunkiem przetrwania i rozwoju każdej organizacji. Ce-
lem artykułu jest zaprezentowanie fragmentu wyników badań empirycznych 
wskazujących na poziom wdrażanych innowacji przez małe i średnie przedsię-
biorstwa województwa kujawsko-pomorskiego.  

 
 
1. Innowacje w świetle teorii 

Pojęcie innowacji w języku potocznym najczęściej kojarzy się z radykalną 
zmianą w technice, technologii czy z wprowadzeniem nowych produktów. Rza-
dziej natomiast wiąże się je ze zmianami w innych dziedzinach działalności, 
takich jak medycyna, działalność intelektualna, kulturalna, ekonomiczna, admi-
nistracyjna czy organizacyjna [Janasz, 2003, s. 49].  

Klasyczne ujęcie innowacji, zaproponowane przez J.A. Schumpetera [1960, 
s. 104], traktuje ją jako nową kombinację środków produkcji i kapitału, obejmu-
jącą pięć następujących przypadków: 
−  wprowadzenie nowego produktu, 
−  wprowadzenie nowej metody produkcji, 
−  otwarcie nowego rynku, 
−  zdobycie nowego źródła surowców lub półfabrykatów, 
−  przeprowadzenie nowej organizacji jakiegoś przemysłu. 

Skupiając uwagę na definicji Schumpetera, można wyraźnie zauważyć, że 
innowacje wiązały się wówczas tylko i wyłącznie z działalnością prowadzoną przez 
przedsiębiorstwa przemysłowe, które stanowiły w początkach XX w. podstawę 
gospodarki kapitalistycznej.  

Kolejne dziesięciolecia, a także początek XXI w. znacznie zmieniły podej-
ście do pojmowania innowacji. W obecnej dobie innowacje występują w niemal 
każdej sferze życia gospodarczego, społecznego czy też kulturalnego. 
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Wspomniany już autor słusznie traktuje innowacje jako twórcze zmiany 
występujące w systemie społecznym, w strukturze gospodarczej, technice i przy-
rodzie [Janasz, 2003, s. 49]. M. Haffer [1998, s. 26-27] natomiast szeroko pisze, że 
innowacje to „wszelkie zmiany, które w danych warunkach przestrzennych i czaso-
wych postrzegane są jako nośniki nowości dotyczące w równej mierze wytworów 
kultury materialnej, jak i niematerialnej”. Bardzo wyraźną różnicę w postrzeganiu 
innowacji na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci ukazuje w swej definicji M.E. Por-
ter [1990, s. 45], który twierdzi, że innowacją mogą być zarówno „ulepszenia tech-
nologiczne i lepsze metody, jak i sposoby wykonywania danej rzeczy; może ujaw-
nić to ujawnić w zmianach produktu, procesu, nowych podejściach do marketingu, 
nowych formach dystrybucji czy nowych koncepcjach zarządzania”. 

Bez względu na to, jaką współczesną definicję innowacji się przywoła, to 
w każdej z nich z pewnością wiążą się one już nie tylko ze zmianą produktową czy 
technologiczną, ale również rynkową, a nawet organizacyjną.  

Tak jak definicje innowacji, pomimo ich mnogości, zazwyczaj są stosun-
kowo jednorodne, tak sama ich klasyfikacja jest już niezwykle różnorodna. Po-
niżej zostały zaprezentowane tylko wybrane rodzaje klasyfikacji innowacji. 

Ze względu na przyczynę powstania innowacji wyróżnia się: 
−  innowacje popytowe – stymulowane poprzez potrzeby rynkowe i pozaryn-

kowe, będące odpowiedzą na istniejące zapotrzebowanie, 
−  innowacje podażowe – inicjowane przez naukę i technikę, będące następstwem 

odkryć i wynalazków [Penc, 1999, s. 141-146]. 
Kryterium zakresu skutków powodowanych przez innowacje dzieli je na: 

−  strategiczne, 
−  taktyczne [Szatkowski, 2001, s. 33]. 

Wśród innowacji strategicznych znajdują się te, które dotyczą przedsię-
wzięć długofalowych o bardzo istotnym znaczeniu społeczno-ekonomicznym 
oraz służących realizacji strategicznych celów społeczeństwa. Taktyczne inno-
wacje natomiast to te, które obejmują różnorodne zmiany w produktach, techno-
logii produkcji oraz organizacji pracy i prowadzą do podniesienia ich efektyw-
ności gospodarczej.  

Kolejnym kryterium klasyfikacji innowacji jest ich skala. Wymienia się tu-
taj innowacje radykalne, a zatem te, które „wywołują w przedsiębiorstwie zmia-
nę przełomową, tak zwaną nieciągłą, i polegają na całkowitym przekształceniu 
sposobu funkcjonowania organizacji” oraz innowacje stopniowe, które mogą 
polegać na „udoskonaleniu tego, co jest robione dobrze – tak zwane dostrajanie 
lub wprowadzanie drobnych modyfikacji jako reakcja na stopniowe zmiany 
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zachodzące w otoczeniu – tak zwane przyrostowe dopasowanie” [Niedzielski i Ry-
chlik, 2006, s. 35-36]. 

Jeszcze inny podział innowacji zaproponował R.A. Webber [1996, s. 470, za: 
Bogdanienko, Haffer i Popławski, 2004, s. 11], który wyróżnił trzy ich kategorie: 
−  innowacje rutynowe, które wprowadzane są przez kierownictwo firmy, a mają 

one zazwyczaj charakter drobnych zmian wyrobu, zapewniających utrzymanie 
jego atrakcyjności, 

−  innowacje wymuszone, realizowane zazwyczaj przez przedsiębiorstwa, które 
„wpadły w kłopoty”, mające na celu najczęściej obniżkę kosztów, 

−  innowacje wynikające z okazji, które najczęściej podejmują firmy mające 
powodzenie na rynku, a także środki wystarczające na uzupełnienie lub za-
stąpienie dotychczasowej oferty nowymi produktami. 

Warto również zwrócić uwagę na klasyfikację innowacji wynikającą z me-
todologii Oslo1. Innowacja zgodnie z wytycznymi klasyfikacji oznacza wprowa-
dzenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (dobra lub usługi) albo 
procesu, nowej metody marketingowej, nowej metody organizacyjnej w prakty-
ce biznesowej, organizacji miejsca pracy lub zewnętrznych relacji.  

Metodologia Oslo wyróżnia cztery typy innowacji: 
−  innowację produktu, czyli wprowadzenie dobra lub usługi, które jest nowe albo 

znacząco udoskonalone pod względem jego charakterystyk lub zastosowania, 
−  innowację procesu, czyli wprowadzenie nowej lub znacząco udoskonalonej 

metody produkcji lub dostaw (zmiany w technice, wyposażeniu i/lub opro-
gramowaniu), 

−  innowację rynkową, a zatem wprowadzenie nowej metody rynkowej doty-
czącej zmian w wyglądzie lub opakowaniu produktu, jego pozycjonowaniu, 
wyceny lub promocji, 

−  innowację organizacyjną, rozumianą jako wprowadzenie nowej metody or-
ganizacyjnej w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem, organizacji miejsca 
pracy lub zewnętrznych relacji. 

Należy jeszcze w tym miejscu wspomnieć, iż w badaniach, których frag-
ment wyników zaprezentowano w niniejszym artykule, posługiwano się defini-
cją i podziałem innowacji zgodnie z metodologią Oslo.  
 
                                                            
1  Metodologia Oslo to wytyczne metodologiczne, które dotyczą badań statystycznych innowacji 

technologicznych tzw. metodą podmiotową w sektorze przedsiębiorstw, w przemyśle i w tzw. 
sektorze usług rynkowych, opracowane na przełomie lat 80. i 90. XX w. przez ekspertów 
OECD. Metodologia Oslo stanowi powszechnie przyjęty międzynarodowy standard metodolo-
giczny, stosowany aktualnie we wszystkich krajach prowadzących badania statystyczne inno-
wacji [Oslo Manual…, 2005].  
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Podsumowanie 

Innowacyjność stała się w ostatnich dziesięcioleciach szczególnym zaso-
bem przedsiębiorstwa. Rozumiana jako nieustająca gotowość do wprowadzania 
zmian okazała się wręcz warunkiem koniecznym istnienia i zarazem atrybutem 
współczesnego przedsiębiorstwa. Zatem, aby firma mogła skutecznie się rozwijać 
i wyprzedzać nasilającą się konkurencję, potrzebuje do tego katalizatora, którym są 
innowacje. Jak już zostało w artykule wspomniane, innowacje mogą przybierać 
różnorodne formy, począwszy od nowych produktów i usług, kończąc natomiast na 
wdrażanych nowoczesnych systemach wspomagających zarządzanie.  

W artykule poruszono temat innowacji poprzez pryzmat małych i średnich 
przedsiębiorstw. To właśnie ten sektor odgrywa kluczową rolę w budowaniu wzro-
stu gospodarczego i innowacyjności we wszystkich branżach. Mikro-, mali i średni 
przedsiębiorcy tworzą najwięcej miejsc pracy na rynku, a ich innowacyjne pomysły 
stają się niejednokrotnie źródłem powstania nowych, zaawansowanych technologii.  

W województwie kujawsko-pomorskim na koniec 2011 r. zarejestrowanych 
było 184,4 tys. jednostek gospodarczych, z czego aż 99,9% stanowiły właśnie mikro-, 
małe i średnie firmy [Diagnoza sytuacji…, 2013, s. 13]. Wskaźniki te pokazują, że 
to właśnie od tego sektora przede wszystkim zależeć będzie przyszłość regionu.  

Zaprezentowane powyżej wyniki badań empirycznych dotyczących inno-
wacji w sektorze MŚP województwa kujawsko-pomorskiego pozwalają na 
sformułowanie kilku wniosków. 

Po pierwsze, należy stwierdzić, że omawiana grupa przedsiębiorstw prowa-
dzi działalność innowacyjną na stosunkowo wysokim poziomie. U zdecydowa-
nej większości ostatnie pięć lat oznaczało wdrożenie średnio sześciu innowacji.  

Po drugie, najczęstszym rodzajem wdrażanych innowacji są innowacje ryn-
kowe. Stanowią one 39% wszystkich wprowadzanych przez te firmy nowości. 
Wiążą się one przede wszystkim ze stosowaniem nowych instrumentów polityki 
cenowej, ale również z wejściem na geograficznie nowe rynki, co jest pozytyw-
nym aspektem, świadczącym o ich nieustannym rozwoju.  

Po trzecie, badane firmy dbają także o wprowadzanie nowych produktów 
oraz o ciągłe ich udoskonalanie. Innowacje organizacyjne z kolei stanowią trze-
cią grupę pod względem ilości wdrażanych innowacji. Z reguły są to innowacje 
wiążące się z usprawnianiem bieżącej działalności firmy, stąd w zdecydowanej 
większości są one nowością wyłącznie dla przedsiębiorstwa. Najmniejszy odse-
tek stanowią innowacje technologiczne – jedynie 11% wszystkich innowacji, co 
nie jest wynikiem budującym, zwłaszcza w kontekście tworzenia przewagi kon-
kurencyjnej opartej na nowych technologiach. 

Po czwarte, niezwykle istotne jest to, że aż 88% wdrożonych innowacji popra-
wiło bądź też zdecydowanie poprawiło konkurencyjność badanych przedsiębiorstw.  
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INNOVATION OF SMES IN KUJAWSKO-POMORSKIE 

Summary: The present article considers some results of empirical research on innova-
tion in the sector of small and medium-sized enterprises in Kujawsko-Pomorskie. One of 
the goals of the project was to identify the level of innovation implemented by the audi-
ted entities, and to determine their impact on competitiveness. 
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