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Kształtowanie działa ń proinnowacyjnych w polskiej gospodarce 
 
 Opracowanie dotyczy zagadnień związanych z innowacjami. Przedstawia środki 
wspierające działania proinnowacyjne oraz czynniki sprzyjające i towarzyszące 
rozwojowi nowych rozwiązań w gospodarce.402 
 Istnieją dwa podejścia w odniesieniu do innowacji. W tradycyjnym ujęciu 
technologia stanowi dodatkowy, obok pracy i kapitału, czynnik produkcji. Inwestycje 
dotyczące badań i rozwoju traktowane są jako konieczny warunek zdobywania nowych 
technologii, które przyczyniają się do wzrostu wydajności, spadku kosztów produkcji 
i zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw. W tradycyjnym „fordowskim” 
modelu przemysłu technologia oznacza głównie pewien produkt np. nowe 
wyposażenie służące do unowocześnienia procesu technologicznego. Firmy inwestując 
w działalność badawczo-rozwojową mają nadzieję, że uda się opracować nowe 
technologie. Nowatorskie rozwiązania można zdobyć również drogą kupna. Nowe 
rozwiązania mogą przyczynić się do redukcji kosztów lub ich wzrostu, jednocześnie 
prowadząc do osiągnięcia lepszej jakości produktów oraz wzrostu wydajności 
produkcji. Czasem pojawia się problem ze zbędną siłą roboczą. Wówczas występuje 
potrzeba sfinansowania przekwalifikowania pracowników.  
 Nowe ujęcie dotyczące innowacji powiązane jest z koncepcją gospodarki opartej na 
wiedzy, łączy ono zwiększenie konkurencyjności firm czy krajów z wykorzystaniem 
innowacyjności. Zgodnie z tym ujęciem odkrycia naukowe oraz ich wykorzystanie 
zależą od informacji: wiedzy, technologii oraz nowych rozwiązań organizacyjnych. 
Wiedza jest zdobywana i gromadzona przez siłę roboczą, kadrę techniczną 
i przedsiębiorców. Zdobywanie wiedzy i doświadczenia odbywa się przez działanie 
indywidualne i grupowe. Według tej koncepcji rozwój technologiczny zależy nie tylko 
od wydatków na badania i rozwój, ale również od nakładów na stałe podnoszenie 
kwalifikacji siły roboczej oraz tworzenie mechanizmów gromadzenia i wymiany 
wiedzy. Innowacja rozumiana jest w tym przypadku jako proces wymagający 

                                                      
402 Z. Wysokińska, Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej firm na jednolitym 
rynku europejskim w dobie globalizacji gospodarki, w: Innowacyjność małych i średnich 
przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej, red. Z. Wysokińska, J. Witkowska, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 10. 
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informacji, bazujący na zdobywanej wiedzy. Pracownicy stają się podmiotami 
wspierającymi proces innowacji. Konieczne staje się promowanie zdobywania wiedzy 
na wszystkich szczeblach organizacyjnych przedsiębiorstw oraz współpraca między 
poszczególnymi uczestnikami procesu prowadząca do tworzenia sieci przepływu 
wiedzy. Wówczas wiedza i innowacje są efektem interaktywnego procesu zdobywania 
wiedzy opartego na twórczym połączeniu elementów wiedzy, informacji, 
doświadczenia czy umiejętności, wymagającego elastycznego zarządzania 
pracownikami i zaangażowanym udziałem poszczególnych pracowników.  
 
1. Istota i źródła innowacji 

 Brak jest jednej powszechnie obowiązującej definicji innowacji Jest ona uważana 
za determinantę rozwoju przedsiębiorstw i całych gospodarek. J. Schumpeter w 1911 r. 
wprowadził to pojęcie.403 Jego podejście do tego zagadnienia uznawane jest do dziś za 
klasyczne. Widział innowacje w pięciu przypadkach: 

• pojawienia się nowego towaru dla konsumentów,  

• zastosowania nowej metody produkcji, 

• otwarcia nowego rynku dla danego rodzaju produkcji, 

• zdobycia nowego źródła surowców lub półfabrykatów, 

• zmiany organizacyjnej w odniesieniu do przemysłu np. powstania monopolu. 
 Definicja J. Schumpetera dotyczyła gospodarki kapitalistycznej z początku XX w. 
Wówczas zasadniczą rolę wśród czynników produkcji odgrywała ziemia, praca i 
kapitał. W swej definicji autor postrzega innowację bardzo szeroko, od rozwiązań 
technicznych po działania ekonomiczne, takie jak szukanie nowych rynków zbytu i 
zaopatrzenia. W odniesieniu do produktu autor wziął pod uwagę proces wytwarzania 
oraz nadał wysoką rangę nowości wyrobu.404  
 Klasyczne ujęcie funkcjonowało do czasów II wojny światowej, wraz z ulegającą 
transformacji strukturą przemysłu oraz zmianą jego roli powstawały nowe koncepcje. 
Z końcem XX w. odnotowano radykalne przekształcenia istniejących produktów i 
procesów wytwórczych, nastąpiła zmiana paradygmatu techniczno-ekonomicznego.405 

                                                      
403 Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104. 
404 K. Bachnik Innowacyjność jako jeden z kluczowych elementów polityki Unii Europejskiej, w: 
Innowacyjność w teorii i praktyce, red. M. Strużycki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 
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405 K. Kozioł, Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych na tle doświadczeń Unii 
Europejskiej, Rozprawy i Studia, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, s. 18. 
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Koniec XX wieku nadał nowe znaczenie poszczególnym czynnikom produkcji 
wysuwając na czołowe miejsce wiedzę oraz informacje.  
 Szeroka definicja innowacji określa, że mogą być to nowe produkty lub usługi, 
zasadnicze zmiany w metodach produkcji, znaczące ulepszenia procesów czy 
produktów, nowe koncepcje marketingu, nowe metody dystrybucji, zmiany metod 
zarządzania, nowa organizacja pracy czy reorganizacja zadań pracowników. Ciekawą 
definicję podaje OECD mówiąc, że innowacja obejmuje przekształcenie idei w 
nadający się do sprzedaży produkt lub usługę, nowy lub udoskonalony proces 
produkcji, dystrybucji lub nową usługę społeczną.406 Współczesne definicje obejmują 
szerszy zakres elementów, od idei po wdrożenia i są bardziej przydatne do zrozumienia 
wpływu innowacji na proces rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.  
 Zastanawiając się nad tym gdzie głównie powstają innowacje można przytoczyć ich 
podział według kryterium związanego z miejscem pojawienia się, wówczas innowacje 
dzielimy na przemysłowe i naukowe. Innowacja przemysłowa wynika często z 
nieformalnego poszukiwania, długookresowej wymiany wiedzy między niezależnymi 
podmiotami.  
 Na innowację przemysłową może składać się: 

• wiedza związana z rozwiązaniami technologicznymi, 

• wykorzystanie technologii wprowadzanych w innych sektorach, 

• identyfikacja problemów technicznych oraz potrzeb użytkowników, stopniowy 
rozwój nieznanych dotąd rozwiązań kierowanych do nowych rynków. 

 Innowacja naukowa z kolei stanowi rezultat formalnego i zaplanowanego procesu 
badawczego przeprowadzonego w celu opracowania nowych produktów czy usług. W 
wyniku działania wyżej opisanych podmiotów powstają innowacje, które mogą mieć 
charakter radykalny lub przyrostowy. Kryterium podziału jest czas i zakres 
oddziaływania. Pierwsze ujęcie prowadzi do zasadniczych zmian w działalności. 
Innowacje o charakterze radykalnym powstają jednak rzadziej i łączą się z istotnymi 
wynalazkami naukowo-technicznymi np. energią jądrową. Za innowacje radykalne 
uznaje się celowo zaprojektowaną i wdrożoną zmianę obejmującą produkt, proces, 
organizację pracy lub metodę zarządzania, które są nowe dla danej gałęzi. Drugi rodzaj 
występuje częściej, jest to tzw. innowacja przyrostowa. Prowadzi do stopniowych, 
korzystnych zmian w strukturze i metodach wytwórczości, w dłuższym okresie 

                                                      
406 W. Gaczek,  Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności gospodarki regionu, 
w: Innowacje w rozwoju regionu, red. Gaczek M., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w 
Poznaniu, 2005, s. 13. 
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oddziałuje na pozycję firmy. Zastosowanie takiej innowacji może być związane z 
wprowadzeniem nowych rozwiązań lub udoskonaleniem istniejących.407 
 W opisie procesów innowacyjnych możemy wyróżnić dwa teoretyczne nurty. 
Pierwsze ujęcie dotyczy systemowego podejścia opierającego się na ewolucyjnych 
teoriach zmian ekonomicznych i technologicznych. Teoria ta kładzie nacisk na 
ewolucyjny charakter procesu powstawania innowacji wynikający z kontekstu 
instytucjonalnego. Innowacja pojawia się jako pochodna ewolucji różnych instytucji i 
zmian. Jest procesem, który można historycznie prześledzić i powiązać go z rozwojem 
danego terytorium. Drugie podejście eksponuje rolę różnorodnych instytucji, wiedzy 
oraz interaktywnego uczenia się w systemie. Ten nurt postrzega wiedzę jako 
fundamentalny zasób w nowoczesnej gospodarce, podkreślając proces uczenia się jako 
kluczowy. W tej koncepcji podkreślany jest społeczny charakter tego procesu oraz 
udział wielu podmiotów i czynników. Innowacja tworzona jest przez system 
współzależnych jednostek tworzących sieci zależności. Uważana jest za efekt 
zbiorowego procesu uczenia się.  
 Innowacje mogą być wynikiem zarówno działalności badawczo-rozwojowej jak 
i odpowiedzi przedsiębiorstw na zapotrzebowanie rynku. Według tzw. paradoksu 
innowacyjności działalność innowacyjna jest procesem, w którym współpracę 
wykorzystuje się do wzmocnienia konkurencji i współzawodnictwa. W wyniku 
wzajemnych zależności powstają klastry innowacyjne, czyli grupy przedsiębiorstw i 
powiązanych z nimi instytucji oraz organizacji wzajemnie powiązanych rozbudowaną 
siecią relacji o formalnym i nieformalnym charakterze, opartych o wspólny rozwój 
technologiczny oraz wspólne rynki.  
 Poza samą innowacją możemy wyróżnić działalność innowacyj; według OECD jest 
to szereg działań o charakterze naukowym (badawczym), technicznym, 
organizacyjnym, finansowym i handlowym, których celem jest opracowanie i 
wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych produktów lub procesów. Niektóre z tych 
działań są innowacyjne same w sobie, inne są niezbędne dla opracowania i wdrożenia 
innowacji. 408 
 Innym pojęciem jest polityka innowacyjna, która stanowi ogólne ramy dla 
działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Jej celem jest wspieranie innowacyjności 

                                                      
407 A. Nowak-Far, Globalna konkurencja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 
2000, s. 25-26. 
408 B. Maślanka, System innowacyjności Polski w kontekście Strategii Lizbońskiej, w: 
Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce, red. E. Okoń-Horodyńska, S. 
Pangsy-Kania, Instytut Wiedzy i Innowacyjności, Warszawa 2007, s. 3. 
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przedsiębiorstw zwłaszcza małych i średnich poprzez pomoc we wprowadzaniu 
nowych procesów technologicznych, produktów, usług i techniki zarządzania. Polityka 
ta obejmuje zespół przedsięwzięć państwa i władz regionalnych mających na celu 
pobudzenie innowacji technicznych oraz zapewnienie ich przepływu. Polityka 
innowacyjna jest wynikiem fuzji między nauką a przemysłem. Strategicznym celem 
jest osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu międzynarodowej konkurencyjności 
dóbr wytwarzanych w kraju czy regionie. 409 
 Znaczenie polityki innowacyjnej wynika z dwu faktów410: 

• we współczesnych gospodarkach rośnie waga innowacji w stosunku do 
tradycyjnych czynników wzrostu gospodarczego, ekonomiści oceniają, że 2/3 
wzrostu gospodarczego krajów rozwiniętych należy łączyć z wprowadzaniem 
innowacji,  

• występuje zjawisko niedoskonałości samoregulacji rynku, który sam bez 
wsparcia rządów nie jest w stanie zapewnić innowacyjności gospodarki na 
optymalnym poziomie. 

 Regionalne podejście do procesów innowacyjnych można znaleźć w teoriach 
aglomeracji oraz w teoriach nowych przestrzeni produkcyjnych. Szczególną rolę 
odgrywa nurt badań wywodzący się z kalifornijskiej szkoły geografów 
ekonomicznych. Zakłada się w niej, że przedsiębiorstwa w przypadku zachodzących 
zmian rynkowych stosują strategię dezintegracji pionowej co sprzyja procesom 
aglomeracji. Bliskość przestrzenna zapewnia minimalizację kosztów transakcyjnych. 
Zwłaszcza w przypadku gdy transakcje występowały często, są nieprzewidywalne i 
złożone. Taka zmiana struktury procesu produkcji oraz organizacji przedsiębiorstw 
sprzyja wymianie wiedzy i tworzeniu innowacji. Powstają relacje w ramach terytorium 
na którym dany podmiot funkcjonuje.411  
 Z kolei nurt związany z technikami produkcji dopatruje się sukcesu gospodarczego 
w przejściu od systemu masowej produkcji do elastycznej specjalizacji. Model ten 
podkreśla znaczenie kapitału społecznego i otoczenia instytucjonalnego. Jednocześnie 

                                                      
409 M. Słupińska, Ewolucja polityki innowacyjnej w warunkach członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej, w: Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, red. Nowakowska A., 
Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2009, s. 132. 
410 B. Pysiak, Innowacje w regionie, w: Innowacyjność w teorii i praktyce, red. M. Strużycki, 
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 189. 
411 D. MacKinnon, A. Cumbers, K. Chapman, Learning innovation and regional development: 
a critical appraisal of recent debates, Progress in Human Geography 2002, Vol. 3,  No. 26, s. 
294.  
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uwidacznia znaczenie układów lokalnych, społecznych i instytucjonalnych 
kształtujących rozwój gospodarczy, przede wszystkim przez wspieranie postaw 
innowacyjnych i przedsiębiorczych rozwijanych w wyniku współpracy i zaufania 
między firmami i organizacjami na danym terenie.412 
 
2. Wspieranie działa ń proinnowacyjnych przez pa ństwo 

 W krajach Europy Zachodniej od lat pięćdziesiątych XX wieku, a w Polsce od lat 
dziewięćdziesiątych państwo przykłada dużą wagę do rozwoju polityki służącej 
podnoszeniu konkurencyjności i innowacyjności gospodarek. Tworzenie podstaw 
polityki innowacyjnej w Polsce związane było z wdrażaniem szeregu zmian i 
dostosowań o charakterze prawno-organizacyjnym, a także sprawnej absorpcji 
dostępnych źródeł finansowania oraz aktywizowania kapitału prywatnego na cele 
innowacyjne.  
 Oddziaływanie państwa w kontekście innowacyjności szeroko ujął W. Janasz 
pisząc, że jest to oddziaływanie państwa, które za pomocą instrumentów 
instytucjonalnych, ekonomicznych, prawnych i innych wpływa na procesy 
innowacyjne w gospodarce dla osiągnięcia celów zgodnych z polityką społeczno-
gospodarczą.413 Cel polityki innowacyjnej został określony jako wspieranie 
innowacyjności gospodarki, poprzez niesienie pomocy we wprowadzaniu nowych 
produktów, usług, procesów technologicznych i technik zarządzania.414 Pod koniec lat 
dziewięćdziesiątych XX w. polityka naukowo-techniczna została silniej 
podporządkowana strategii wzrostu gospodarczego i poprawie konkurencyjności 
gospodarczej. Cząstkowym celem polityki jest inwestowanie w człowieka i budowanie 
infrastruktury pobudzającej rozwój intelektualny i prowadzącej do praktycznego 
wykorzystania wiedzy. Większego znaczenia nabrał czynnik wiedzy obejmujący 
kwalifikacje i umiejętności merytoryczne, interpersonalne i kulturowe.  
 W Polsce instytucjami kształtującymi politykę innowacyjną są: Sejm, Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Gospodarki, Fundacja na Rzecz Nauki 
Polskiej oraz Urząd Patentowy RP. Do instytucji poza rządowych działających na 

                                                      
412 A. Nowakowska, Regionalny kontekst procesu innowacji, w: Budowanie zdolności 
innowacyjnych regionów, red. A. Nowakowska, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2009, s. 27. 
413 W. Janasz, Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 
1999. s. 150. 
414 E. Stawasz, Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999, s. 
140. 
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rzecz wzrostu innowacyjności należą parki naukowe i technologiczne, inkubatory 
przedsiębiorczości, centra transferu technologii oraz instytucje pomostowe.  
 Polityka naukowa i innowacyjna jest prowadzona w Polsce na poziomie rządowym 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Gospodarki, 
które odpowiada za ekonomiczną część procesu innowacyjnego. Główne zadania 
Ministerstwa Nauki i Informatyzacji to opracowanie projektów założeń polityki 
naukowej i naukowo-technicznej państwa, określenie kierunków badań naukowych, 
podział środków finansowych pomiędzy ośrodki naukowe, formułowanie założeń 
polityki innowacyjnej państwa, ocenianie realizacji badań naukowych i prac 
rozwojowych oraz ich wyników, kontrola działalności wspomagającej badania, 
inicjowanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych, a także rozwiązań 
ekonomiczno-finansowych dotyczących nauki, rozwoju techniki i działalności 
innowacyjnej. 
 W latach 1991-2002 za finansowanie i koordynowanie działań państwa w sferze 
badań i rozwoju odpowiadał Komitet Badań Naukowych. Następnie na jego miejsce 
powołano Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Kolejną instytucją wspierającą naukę 
polską jest Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, która powstała w 1991 r. Jest 
niezależną, samodzielną finansowo instytucją typu non-profit. Zajmuje się pomocą w 
transferze osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, wspiera reformę systemową 
sektora nauki, postępu technologicznego i innowacji. Do jej działań zaliczamy 
organizację konkursów, stypendiów oraz wieloletnich programów.  
 Łącznikiem między nauką a przemysłem była do 2002 r. też rządowa Agencja 
Techniki i Technologii podległa premierowi. Miała prawo udzielania pożyczek na 
zakup nowoczesnych rozwiązań z zakresu techniki i technologii, udzielania poręczeń 
spłaty pożyczek i kredytów zaciąganych na wcześniej wymienione potrzeby, 
finansowo uczestniczyła w przedsięwzięciach wdrożeniowych jako bezpośredni 
inwestor. Od 2002 r. została włączona do Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości, która powstała w wyniku przekształcenia Polskiej Fundacji 
Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Obecnie PARP wspomaga 
innowacyjność poprzez ułatwianie wymiany doświadczeń między przedsiębiorstwami 
wdrażającymi innowacje i środowiskami badawczymi oraz organizację szkoleń, 
seminariów i konferencji oraz promowanie przedsiębiorców wdrażających innowacje i 
innowacyjne produkty. Ponadto PARP świadczy usługi doradcze i eksperckie oraz 
gromadzi i udostępnia informacje dla przedsiębiorców.  
 Innym podmiotem działającym w sferze innowacji są Regionalne Instytucje 
Finansujące będące regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju 
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Przedsiębiorczości. Są łącznikami, które w sposób spójny stosują odpowiednie i 
skoordynowane instrumenty na poziomie regionalnym i krajowym. Świadczą usługi 
konsultacyjno-doradcze, diagnozują potrzeby przedsiębiorstwa, określają zakres 
potrzebnej pomocy, dostępne instrumenty wsparcia (dotacje), przekazują wnioski o 
udzielenie dotacji do PARP. Regionalne Instytucje Finansujące posiadają w swej 
strukturze Punkty Konsultacyjno-Doradcze pomagające przedsiębiorcom wejść do 
poszczególnych programów. Działają również Punkty Refundacji Szkoleń 
funkcjonujące na poziomie regionalnym i odpowiedzialne za dystrybucję dotacji 
szkoleniowych realizowanych w ramach polityki państwa wobec małych i średnich 
przedsiębiorstw.  
 Kolejną instytucją, która odgrywa istotną rolę przy wspomaganiu innowacji jest 
Agencja Rozwoju Przemysłu. Zadaniem jej jest wspieranie transformacji polskich 
przedsiębiorstw w efektywne podmioty. Główne kierunki działania obejmują pomoc 
w restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej firm, pełnienie funkcji aktywnego 
inwestora oraz zarządzanie specjalnymi strefami ekonomicznymi. 
 Podobnie jak zestaw instytucji zmianom ulegała idea działań proinnowacyjnych. 
Przed transformacją państwo narzucało określone kierunki rozwoju technologicznego, 
obecnie władze państwowe starają się spełniać rolę koordynatora ułatwiającego 
przebieg rozwoju innowacji technologicznych. Zgodnie z przyjętą polityką jedną z 
form działania jest opracowanie dokumentów programowych w odniesieniu do polityki 
innowacyjności. W pierwszym etapie tworzenia przyjaznych warunków dla tworzenia i 
dyfuzji innowacji wśród przedsiębiorstw opracowano w 1997 r. w Ministerstwie 
Gospodarki Program wsparcia rozwoju instytucji regionalnych działających na rzecz 

transferu technologii. Celem programu był „rozwój innowacyjności w sektorze małych 
i średnich przedsiębiorstw przez intensyfikację transferu nowoczesnych, 
proekologicznych technologii”.415 Realizacja programu miała oddziaływać w trzech 
kierunkach: organizacji infrastruktury regionalnej, rozwoju systemu finansowania i 
zarządzania ryzykiem w innowacjach oraz pobudzania popytu i przedsiębiorczości w 
sferze zaawansowanych technologii.  
 Kolejny istotny dokument rządowy, Kierunki działań rządu wobec małych i 
średnich przedsiębiorstw do 2002 roku przyjęty przez Radę Ministrów 11 maja 1999 r. 
za priorytetowe działanie uznawał wzmocnienie innowacyjności sektora małych i 
średnich przedsiębiorstw. Narzędziami oddziaływania były wspomaganie transferu 
technologii, promocja firm i produktów innowacyjnych, wspomaganie przez KBN prac 
                                                      
415 Program wsparcia rozwoju instytucji regionalnych działających na rzecz transferu 
technologii, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 1997. 
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badawczo-rozwojowych oraz wzrost udziału polskich małych i średnich 
przedsiębiorstw w programach Unii Europejskiej przez współfinansowanie kosztów 
udziału.  
 W ramach strategicznej polityki państwa opracowano dokument Założeniach 

polityki innowacyjnej państwa do 2002 roku, w którym mówi się o polityce 
innowacyjnej jako kluczowym czynniku warunkującym konkurencyjność gospodarki. 
W programie skonkretyzowano cele polityki innowacyjnej, wyznaczono jednostki 
odpowiedzialne za realizację, instytucje współpracujące oraz określono skutki 
finansowe. Propozycje zawarte w programie zmierzały do zwiększenia innowacyjności 
i rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Pozostawiły sferę gospodarowania i 
transferu innowacji samemu rynkowi oraz jego uczestnikom. 
 Kolejnym krokiem było zaakceptowanie przez Komitet Rady Ministrów ds. 
Polityki Regionalnej i Zrównoważonego Rozwoju 12 kwietnia 2000 r. programu 
Zwiększenie innowacyjności gospodarki w Polsce do 2006 roku. Program ten był też 
jedną z części Narodowego Planu Rozwoju do roku 2006. W dokumencie zobowiązano 
rząd do opracowania i wdrożenia ustawy o działalności badawczo-rozwojowej. 
Efektem prac było powstanie ustawy o niektórych formach wspierania działalności 
innowacyjnej z 29 lipca 2005 r. Celem ustawy jest „wzrost konkurencyjności 
gospodarki poprzez wzrost nakładów sektora prywatnego na badania i rozwój oraz 
poprawę efektywności gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi na 
badania i rozwój”. Cel główny ma zostać osiągnięty przez następujące cele cząstkowe: 

• rozwój prywatnego sektora badawczo-rozwojowego, 

• poprawę efektywności wdrażania polityki innowacyjnej na poziomie krajowym 
i regionalnym, 

• wzrost efektywności wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na 
działalność innowacyjną, 

• zwiększenie zainteresowania działalnością innowacyjną podmiotów sektora 
prywatnego wyrażone wzrostem nakładów przedsiębiorstw na działalność 
badawczo-rozwojową.  

 Istotne było stworzenie korzystnego dla przedsiębiorstw instrumentu finansowego 
w postaci kredytu technologicznego i nadanie niektórym przedsiębiorstwom statusu 
centrów badawczo-rozwojowych.  
 Funkcjonującym obecnie dokumentem jest program Kierunki zwiększenia 
innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013. Dokument zawiera ocenę stanu 
innowacyjności polskiej gospodarki oraz rekomenduje kierunki działań sprzyjające 
stworzeniu w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. W programie stwierdza się, że 
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trendy rozwojowe krajów wysoko rozwiniętych pokazują, że aktualnie i w najbliższej 
przyszłości trwały rozwój może zagwarantować jedynie budowanie przewagi 
konkurencyjnej przez gospodarkę opartą na wiedzy i innowacjach.”416 Wskazuje się 
drogę osiągnięcia przez Polskę wyższej innowacyjności przez wzrost zatrudnienia w 
dziedzinach tradycyjnych, ale wykorzystujących nowe technologie, zakładanie nowych 
firm i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie w sektorach wysokiej 
techniki i usługach, gdzie występuje odpowiednia wiedza i możliwość wykorzystania 
nowych technologii oraz metod zarządzania wiedzą, ale odczuwany jest brak środków 
finansowych. Nadzieję na poprawę sytuacji dostrzega się w mobilizacji dużych firm do 
kreowania i wdrażania wyników prac badawczych.  
 W dokumencie cykl działania podzielono na poszczególne etapy. W pierwszym 
etapie założono rozwój kadr zdolnych do budowy gospodarki opartej na wiedzy. W 
drugim etapie zaplanowano rozwój działalności badawczej ukierunkowanej na 
potrzeby gospodarki. W następnym kroku założono pozyskanie kapitału koniecznego 
dla realizacji zamierzonych działań. Podkreślono rolę infrastruktury w odniesieniu do 
innowacji oraz spełnianie przez nią podwójnej roli - podstawy jak i otoczenia dla 
pozostałych kierunków działania. Według dokumentu obejmuje ona szkolenia, 
doradztwo, dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych, ułatwienie 
przepływu informacji między sferą badań i rozwoju a biznesem oraz ułatwienia w 
transferze nowych technologii i rozwiązań organizacyjnych.417 Cel strategiczny został 
określony jako wzrost innowacyjności przedsiębiorstw dla utrzymania gospodarki na 
ścieżce szybkiego rozwoju i dla tworzenia nowych, lepszych miejsc pracy. Cel jest 
zgodny z założeniami Strategii Lizbońskiej. Ujęcie polityki innowacyjnej 
zaproponowanej w Kierunkach zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-
2013 oparte zostało na metodologii proponowanej przez OECD zgodnej z celami 
strategicznymi jakie stawia przed sobą Unia Europejska.  
 
  

                                                      
416 Kierunki zwiększenia innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Ministerstwo 
Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa 2006. 
417 M. Słupińska, Ewolucja polityki innowacyjnej w warunkach członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej, w: Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, red. A. Nowakowska, 
Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2009, s. 135. 
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3. Polityka proinnowacyjna na poziomie regionu 

 Wyróżnia się dwa podejścia do realizacji polityki innowacyjnej: problemowe 
i regionalne.418 Pierwsze podejście zajmuje się rozwiązywaniem problemów całej 
gospodarki, drugie integruje politykę innowacyjną państwa z polityką interregionalną. 
Zgodnie z tym założeniem aktualnie polityka innowacyjna formułowana jest także na 
szczeblu regionalnym. Istotne znaczenie posiadają regionalne strategie innowacji, 
programy rozwoju infrastruktury wspomagania badań, technologii i innowacji. 
Głównym dokumentem kształtującym strategiczne działania władz województwa są 
strategie rozwoju województw. W dokumentach tych znaczenie innowacyjności 
utożsamiane jest z rozwojem przedsiębiorczości i konkurencyjności regionu.  
 Polityka regionalna ułatwia przekształcenie systemu produkcyjnego w kierunku 
modelu regionu przyswajającego wiedzę. Skuteczność działań zależy od dostępności 
zasobów niematerialnych zgromadzonych w procesie interaktywnego zdobywania 
wiedzy (know-how, kompetencje i umiejętności zawodowe, standardy postępowania). 
Zdobywanie takiej wiedzy wymaga wspierania różnych form integracji lokalnych 
przedsiębiorstw i uczestników rynku, promocji zintegrowanego zdobywania wiedzy, 
wewnątrz poszczególnych przedsiębiorstw, jak i między nimi. Potrzebne jest również 
otwarcie na współpracę technologiczną z przedsiębiorstwami zewnętrznymi spoza 
danego regionu.  
 W Polsce pomiędzy twórcami innowacji, sektorem naukowo-badawczym a ich 
odbiorcami w przedsiębiorstwach funkcjonują organizacje zajmujące się wspieraniem, 
promocją i pośrednictwem w transferze technologii i wiedzy. Są to przeważnie 
instytucje publiczne pełniące funkcje pośrednika w dostępie, zwłaszcza małym firmom 
do zewnętrznych zasobów wiedzy, doradztwa, finansów i nawiązywania współpracy z 
różnymi partnerami. Firmy pośredniczące zajmują się również diagnozowaniem 
potrzeb, transferem i adaptacją nowych rozwiązań do rzeczywistych warunków firm. 
Zaliczamy tu parki nauki, centra innowacji, centra transferu technologii, inkubatory i 
ośrodki szkoleniowo-doradcze. Odrębną grupę stanowią podmioty udzielające 
wsparcia finansowego, będące istotnym źródłem finansowania zewnętrznego 
przedsięwzięć innowacyjnych małych firm. Obecnie są to fundusze poręczeniowe, 
pożyczkowe i fundusze typu venture capital, w mniejszym stopniu banki czy firmy 
świadczące usług finansowe. Instytucje te mają charakter regionalny i stanowią ważny 

                                                      
418 Z. Piątkowski, M. Sankowski, Procesy innowacyjne i polityka naukowo-techniczna państwa, 
Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2001, s. 
71. 
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czynnik wspierania innowacji w regionach.419 Ośrodki innowacyjności 
i przedsiębiorczości są to instytucje niekomercyjne, spełniające rolę usługową, 
tworzące infrastrukturę i dynamizujące w ten sposób procesy rozwoje regionu. 
Instytucje te tworzą otoczenie w którym działają przedsiębiorstwa.  
 Sfera instytucji nakierowanych na wsparcie innowacyjności w regionie jest 
ilościowo dobrze rozwinięta np. w województwie łódzkim w 2007 roku działały 
czterdzieści trzy instytucje i ośrodki zajmujące się wspieraniem przedsiębiorczości i 
innowacyjności. Instytucje te można podzielić na non profit oraz komercyjne. Ponadto 
było dostępne jedenaście linii pożyczkowych, pięć funduszy poręczeniowych i jeden 
fundusz venture capital. W ich ofercie znajdowała się ogólnodostępna działalność w 
zakresie informacji, doradztwa i szkoleń. Wspieraniem innowacyjności regionalnej 
zajmowało się siedemnaście jednostek, z czego sześć centrów transferu technologii, 
dwa preinkubatory akademickie, cztery inkubatory przedsiębiorczości, trzy inkubatory 
technologiczne oraz dwa parki technologiczne.420 Z przeglądu działań instytucji 
wynika, że większość nastawiona jest na promocję innowacji oraz wsparcie doradcze i 
informacyjne istniejących przedsiębiorstw, a w mniejszym stopniu na wsparcie 
finansowe nowych przedsięwzięć innowacyjnych.  
 W regionie obsługą przedsiębiorców i realizacją wspierania rozwoju innowacji 
zajmują się instytucje należące do sieci Krajowego Systemu Innowacji. Świadczą one 
usługi w zakresie doradztwa w działaniach proinnowacyjnych, szkoleniowych, w 
usługach informacyjnych oraz finansowych. Przeważają jednak usługi doradcze o 
charakterze ogólnym, usługi szkoleniowe oraz usługi informacyjne, słabiej natomiast 
rozwinięte są świadczenia o specjalistycznym charakterze poszukiwane zwłaszcza 
przez przedsiębiorstwa innowacyjne. 
 Działania wspierające podmioty kierowane są przede wszystkim do firm i osób 
rozpoczynających działalność gospodarczą, dla których trudno dostępna jest pomoc 
udzielna na zasadach komercyjnych. Dotyczy to przede wszystkim małych firm 
korzystających z ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. 
 Instytucje wspierające rozwój innowacji i transfer technologii mogą stosować 
następujące metody pomocy: 

                                                      
419 J. Twardowska, Instytucje wspierające innowacyjność przedsiębiorstw, w: Innowacje w 
rozwoju regionu, red. M. Gaczek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 
2005, s. 179. 
420 E. Stawasz, Realizacja i integracja polityki innowacyjnej i przedsiębiorczości (wybrane 
problemy na przykładzie regionu łódzkiego), w: Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, 
red. A. Nowakowska, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2009, s. 111.  
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• organizowanie seminariów informacyjnych oraz indywidualnego doradztwa dla 
przedsiębiorców, 

• pomoc w wyborze aktywnego wykonawcy usług na rzecz przedsiębiorstwa, 

• organizowanie szkoleń, konferencji i seminariów oraz spotkań branżowych, 

• ułatwienie dostępu do branżowych informacji, 

• zapewnienie środków finansowych.  
 Najlepsze efekty osiągane są w przypadku indywidualnych wizyt w 
przedsiębiorstwie. Wysoko oceniane są również konferencje lub prezentacje 
przygotowane dla grup przedsiębiorców. Na dobrą współpracę z przedsiębiorcami 
wpływa wysoko wykwalifikowana kadra. 
Regionalna polityka wspierania przedsiębiorczości powinna uwzględniać: 

• proces interaktywnego zdobywania wiedzy, 

• tempo zmian i adaptowanie innowacji, 

• formy integracji przedsiębiorstw, 

• ponadregionalną otwartość gospodarki, 

• uwarunkowania terytorialne związane ze stanem infrastruktury i zasobów 
naturalnych.  

 Innym impulsem wspierającym innowacyjność w regionie jest powstawanie 
wyższej uczelni w ośrodku regionalnym. Wpływa ona korzystnie na jakość kapitału 
ludzkiego i zwiększa otwartość na innowacje. Lokalizacja nowego uniwersytetu, 
instytucji badawczej czy ośrodka naukowego ma duże zacznie dla zmian w regionie, 
sprzyja poprawie wizerunku. Obecnie uznaje się, że inwestowanie w zasoby ludzkie 
jest czynnikiem determinującym rozwój i wydajność w takim samym stopniu jak 
inwestowanie w kapitał i sprzęt. W ramach szkolnictwa wyższego łączą się takie 
dziedziny jak badania, edukacja i innowacje, które zajmują szczególne miejsce w 
gospodarce i społeczeństwie opartym na wiedzy. Istotne jest zwrócenie uwagi na 
podnoszenie jakości kształcenia. Innym czynnikiem związanym z ludźmi sprzyjającym 
powstawaniu innowacji na poziomie regionalnym jest tworzenie poczucia więzi 
sprzyjającej wspólnym przedsięwzięciom inwestycyjnym. Kreatywność łączy się 
z uzupełniającymi się umiejętnościami i chęciami działania. Sprzyja jej pojawienie się 
instytucji badawczych przyciągających wysoko wykwalifikowanych pracowników. 
Nowe idee mogą przekształcać się w innowacje gospodarcze jedynie dzięki 
odpowiedniej organizacji. Innowacje powinny odzwierciedlać konkretne potrzeby 
klientów, dostarczać nową wartość i wywierać wpływ na efekty funkcjonowania 
przedsiębiorstw oraz ogólny rozwój regionu. 
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 Na poziomie regionalnym występują pewne trudności niesprzyjające klimatowi 
innowacji: w przypadku regionalnej infrastruktury otoczenia biznesu wspierającego 
innowacje występuje zbyt duża koncentracja w większych ośrodkach miejskich, 
nadmierny indywidualizm i istniejąca konkurencja między instytucjami. Jako czynniki 
utrudniające korzystanie z instytucji wsparcia wymienia się ponadto zbyt małą skalę 
działalności, słabe podstawy organizacyjno-finansowe instytucji, niedostatek 
doświadczenia oraz słabe kontakty z otoczeniem. Podkreśla się również słabą 
koordynację między aktywnością związaną z przedsiębiorczością, a wspieraniem 
przedsięwzięć innowacyjnych.  
 Do głównych czynników wpływających na skuteczność wykorzystania innowacji 
należy: 

• zwiększenie dostępności technologii, 

• zwiększenie otwartości zarządzania kapitałem ludzkim, 

• tworzenie poczucia wspólnoty i bliskich więzów instytucjonalnych i 
organizacyjnych, 

• wspieranie kreatywności i wewnętrznego potencjału innowacyjności, 

• wzmacnianie zarządzania, przedsiębiorczości oraz potencjału organizacyjnego, 

• wzmacnianie rynku i lepszego zaspokojenia potrzeb konsumentów. 
 
4. Innowacyjno ść w polityce Unii Europejskiej 

 Innowacje były przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej od początku jej 
istnienia. Już w Traktacie mówiącym o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej stwierdza 
się, że ma ona na celu wzmocnienie postaw naukowych i technicznych przemysłu 
Wspólnoty oraz sprzyjanie rozwojowi konkurencyjności na poziomie 
międzynarodowym.421 
 Politykę innowacyjną Unii Europejskiej można podzielić na poszczególne etapy. Za 
pierwszy etap można uznać koniec lat osiemdziesiątych i początek lat 
dziewięćdziesiątych. Początek procesu innowacyjnego widziano w laboratorium 
badawczym, kolejne etapy sprowadzały się do przekształcenia nowej wiedzy w gotowy 
produkt oraz do upowszechnienia go w całej gospodarce. W ramach Unii podjęto 
starania aby wyjaśnić paradoks dlaczego pomimo dużych osiągnięć na polu naukowym 

                                                      
421 K. Swałdek, A. Sadowski, K. Szmeling, Rola Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej we 
wspieraniu innowacyjności polskich przedsiębiorstw, w: Innowacyjność we współczesnych 
organizacjach, red. Stabryła A., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 
2005, s. 115. 
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ich zastosowanie w procesie technologicznym dawało niewystarczające wyniki. Jako 
bariery wymieniano zbyt małe wydatki na badania i rozwój, dużą różnorodność 
legislacyjną, problem z zaangażowaniem kapitału prywatnego, istnienie kulturowych i 
prawnych barier, które stały na przeszkodzie przepływu kapitału, ludzi i nowych 
rozwiązań. Kolejnym krokiem rozwoju innowacji w Unii Europejskiej było przyjęcie 
Pierwszego Planu Działań na Rzecz Innowacji w Europie w 1997 r. Dokument ten 
zawierał pierwszy raz ustalone ramy dla polityk innowacyjnych poszczególnych 
krajów członkowskich. Zajęto się rozwijaniem kultury innowacyjnej, stworzeniem 
podstaw działań na rzecz innowacji oraz sposobami efektywniejszego 
upowszechniania innowacji. Zaprezentowano program regionalnych strategii innowacji 
i transferu technologii oraz regionalne strategie rozwoju.  
 W drugim etapie zajęto się infrastrukturą oraz działalnością w sieci, która miała 
doprowadzić do wzrostu innowacyjności na szczeblu regionalnym i lokalnym. 
Nowymi narzędziami stało się bezpośrednie wsparcie nauki, wsparcie przedsiębiorstw 
wdrażających innowacje (głównie technologiczne). Zwrócono uwagę na powiązania 
sieciowe, które miały ułatwić wymianę doświadczeń i promowanie oraz propagowanie 
dobrych praktyk. Utworzono dwa rodzaje sieci: sieć centrów przekazu informacji oraz 
sieć innowacyjnych regionów w Europie. Zadaniem centrów jest promowanie 
innowacji, a sieć innowacyjnych regionów miała na celu łączenie regionów 
zainteresowanych innowacyjnością oraz wymianą doświadczeń między nimi. 
Dodatkowo tworzono instytucje łączące naukę i sferę produkcji, inkubatory 
przedsiębiorczości, klastry innowacyjne pomagające poprawić bieżącą efektywność, 
jak i strategiczną pozycję firmy. Poprzez dostęp do wyspecjalizowanego wyposażenia 
oraz pracowników o wysokich kwalifikacjach firma mogły obniżyć swoje koszty. 
Zapewniony jest też dostęp do wiedzy i pomysłów partnerów współpracujących 
w klastrze. Często w sieci uczestniczą ośrodki badawcze, wyższe uczelnie co sprzyja 
innowacyjności poprzez łatwiejszą wymianę doświadczeń.  
 Strategia Lizbońska stała się początkiem polityki innowacji trzeciej generacji. 
Działalność innowacyjna i innowacje, obok liberalizacji, przedsiębiorczości i spójności 
społecznej, stanowi podstawę tej strategii. Uznana została za środek prowadzący do 
realizacji głównego celu Strategii. Innowacyjność wraz konkurencyjnością i 
przedsiębiorczością tworzy zespół czynników sprzyjających rozwojowi 
gospodarczemu i społecznemu warunkującemu wzrost gospodarczy państw. Polityka 
innowacyjna i naukowa ma być kluczem do sukcesu wprowadzenia gospodarki opartej 
na wiedzy. W Strategii zwraca się uwagę na celowość kontroli i monitoringu 
wprowadzanych w życie za pomocą metod benchmarkingu i ewaluacji. Kwestie 
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podjęte przez szczyt lizboński zostały podzielone na obszary dotyczące szybkiego 
przechodzenia do gospodarki opartej na wiedzy, liberalizacji, rozwoju, 
przedsiębiorczości, zatrudnienia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz 
zrównoważonemu rozwojowi.  
 Innowacyjność pojawia się w kontekście dwu bloków tematycznych: europejskiego 
rynku pracy i polityki małych i średnich przedsiębiorstw. Strategia Lizbońska uważa 
politykę rynku pracy za jedną z podstawowych polityk makroekonomicznych. 
Podejmuje problem działań na rzecz walki z wysoką stopą bezrobocia zwłaszcza 
długookresowego i strukturalnego, wspierania wysoko wykwalifikowanej siły 
roboczej, przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży i otwierania rynków, które 
byłyby w stanie elastycznej reagować na zmiany ekonomiczne. Chodzi również o 
poprawę konkurencyjności siły roboczej w obrębie Unii Europejskiej oraz o stworzenie 
przyjaznego środowiska dla prowadzenia działalności gospodarczej. W myśl Strategii 
wspierane mają być działania nakierowane na pomoc firmom innowacyjnym. 
Proponuje się likwidację barier w tym administracyjnych, które hamują rozwój 
przedsiębiorczości, zwłaszcza tych które zniechęcają przedsiębiorców do zakładania 
nowych przedsiębiorstw. Ponadto w Strategii znalazły się zapisy mówiące o poprawie 
jakości pracy powiązanej z inwestowaniem w zasoby ludzkie, wzrost mobilności 
pracowników czy promowanie integracji społecznej. Działania te wspierają 
innowacyjność i dbają o tworzenie przyszłych perspektyw rozwoju.422  
 Drugim obszarem pojawienia się innowacyjności są małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Małe i średnie przedsiębiorstwa charakteryzują się większą 
elastycznością niż duże podmioty gospodarcze. MSP szybko reagują na zmiany 
rynkowe i dopasowują się do nich. Umieją lepiej wykorzystywać zasoby regionalne i 
lokalne niż duże przedsiębiorstwa. Odznaczają się lepszą znajomością klienta i 
lokalnego rynku. Takim działaniom sprzyja też lepsza wewnętrzna komunikacja, 
sprawniejszy przepływ informacji, wymiana różnych rozwiązań. Czynniki te sprzyjają 
powstawaniu i rozpowszechnianiu innowacji.  
 Przyjazne otoczenie stymuluje rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Zgodnie 
z założeniami Strategii rozwój MSP warunkuje sukces podjętych działań. Właśnie 
sektor MSP jest postrzegany jako odbiorca i główny motor rozwoju innowacyjności. 
Drogą do sukcesu ma być ułatwienie dostępu przedsiębiorcom do nowych technologii, 
promowanie samej idei innowacyjności i badań, a także zreformowanie programów 
                                                      
422 K. Bachnik, Innowacyjność jako jeden z kluczowych elementów polityki Unii Europejskiej, 
w: Innowacyjność w teorii i praktyce, red. M. Strużycki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 
2006, s. 20.  
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edukacyjnych w szkołach i ośrodkach szkoleń zawodowych. Inną formą wsparcia jest 
promocja elektronicznych form prowadzenia działalności.  
 Wystąpiły jednak trudności z wdrażaniem Strategii Lizbońskiej. Według autorów 
Opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego wynikają one z niskiej 
stopy wzrostu, gwałtownego spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego UE.423 
Wśród przyczyn dotychczasowych niepowodzeń wskazuje się między innymi: 

• utrzymującą się nierównowagę pomiędzy popytem i podażą pracy, 

• opóźnienia we wdrażaniu legislacji dotyczących rynku wewnętrznego, 

• zbyt wysoki odsetek emerytów, 

• zbyt niski poziom wydatków na badania, który zgodnie z założeniami miał się 
zwiększać, 

• system edukacji, 

• niewystarczające możliwości kształcenia ustawicznego. 
 Raport napisany pod przewodnictwem W. Koka stwierdzał opóźnienia i braki 
w realizacji Strategii. Podkreślono niesprzyjające warunki zewnętrzne, zawirowania 
polityczne, stagnację gospodarki USA, załamanie na giełdach światowych, w efekcie 
wszystkie te czynniki spowodowały zwolnienie tempa rozwoju Unii Europejskiej. 
Wymieniano także czynniki wewnętrzne: wysokie deficyty sektora publicznego, duże 
zróżnicowania wewnątrzunijne oraz konsekwencje związane z przyjęciem dziesięciu 
nowych państw członkowskich. W Raporcie wskazuje się potrzebę kontynuacji 
rozpoczętych działań. Średniokresowy przegląd strategii w marcu 2005 zaowocował 
dokonaniem na wiosennym szczycie Rady Europejskiej redefinicji jej celów 
strategicznych. Podstawowym elementem odnowionej Strategii Lizbońskiej jest 
położenie większego nacisku na zapewnienie silniejszego i trwałego wzrostu 
gospodarczego oraz tworzenie większej liczby miejsc pracy. Kluczem do tego jest 
zwrócenie większej uwagi na innowacyjność i budowę gospodarki opartej na wiedzy 
oraz poprawa prowadzenia działalności gospodarczej. 
 W wyniku dalszych prac Komisja Europejska przygotowała kolejny dokument 
Europa 2020. Jest to długookresowy program rozwoju społecznego i gospodarczego 
Unii Europejskiej. W wielu obszarach kontynuuje wyzwania swej poprzedniczki – 
wzrost i zatrudnienie nadal pozostają istotnymi problemami. Wśród trzech głównych 
obszarów priorytetowych dokumentu Europa 2020 czołowe miejsce zajmuje rozwój 

                                                      
423 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie skutecznego 
wdrażania Strategii Lizbońskiej, Bruksela, http://www.esc.eu.int. 
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gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach. Podkreśla się znaczenie nakładów na 
badania i rozwój oraz wagę poziomu wykształcenia całego społeczeństwa.  
 Głównymi instrumentami służącymi realizacji celów polityk unijnych, w tym 
w odniesieniu do innowacyjności, są fundusze strukturalne. Środki Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego mogą współfinansować badania naukowe i rozwój 
technologiczny skierowane na popieranie wprowadzania nowych technologii oraz 
innowacji, które przyczyniają się do rozwoju regionalnego. Można też finansować 
inwestycje oraz projekty doradcze realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa 
oraz rozwijać fundusze pożyczkowe, poręczeniowe i venture capital. Kolejny fundusz 
strukturalny, Europejski Fundusz Społeczny jest nakierowany na zwalczanie i 
zapobieganie bezrobociu. Można przy jego pomocy finansować szkolenia zawodowe 
dla bezrobotnych i pracowników, doradztwo zawodowe, staże w przedsiębiorstwach 
oraz przekwalifikowania. Pomoc koncentruje się w najbiedniejszych regionach. 
Fundusz wspiera inicjatywy zwiększające wzrost przedsiębiorczości oraz podnoszące 
poziom pracowników co prowadzi do wzrostu innowacyjności regionu. Fundusze 
strukturalne mogą być wykorzystane zarówno na innowacje produktowe, jak i 
procesowe zarówno w sferze produkcji i zarządzania.  
 

*  *  * 
 
 Współcześnie pośród czynników określających trwanie i sukces przedsięwzięć 
gospodarczych wzrasta rola czynników niematerialnych, unikalnych umiejętności i 
know-how, a zmniejsza się znaczenie inwestycji materialnych. Pozycję na rynku 
zdobywa się dzięki zdolności do innowacji. Jest to zgodne z koncepcją gospodarki 
opartej na wiedzy, w której osiągnięcia naukowe i skala ich wykorzystania zależy od 
stopnia przepływu informacji.  
 W Polsce wspieranie innowacyjności gospodarki uległo zmianom wraz z nowym 
ustrojem. Nastąpiło przejście od narzuconego kierunku rozwoju, do sytuacji gdy 
państwo zajęło pozycję koordynatora działań proinnowacyjnych. Wsparcie udzielane 
jest zarówno na szczeblu centralnym jak i regionalnym. Stworzono szereg instytucji, 
które mają spełniać to zadanie oraz opracowano szereg dokumentów programowych. 
Działania strategiczne obejmują również szczebel unijny poprzez fundusze strukturalne 
oraz dokumenty strategiczne dotyczące innowacyjności gospodarek.  
 Region jest miejscem, w którym zachodzą powiązania niezbędne dla powstania 
procesów sprzyjających innowacjom. Innowacje mają charakter systemowy, tworzone 
są w sieciach współpracy. Region jest miejscem powstawania jak również fizyczną 
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przestrzenią, gdzie następuje proces uczenia się. Badania regionalne nad procesami 
innowacji koncentrują się na mechanizmach i procesach uczenia się oraz 
przekazywania wiedzy i innowacji. Akcentuje się współpracę i zaufanie wynikające z 
kontekstu kulturowego i środowiska lokalnego uznawanego za fundament kreacji, 
absorpcji i dyfuzji wiedzy oraz innowacji. Podkreśla się bliskość terytorialną, która 
ułatwia proces akumulacji wiedzy, transfer oraz tworzenie innowacji. Środowisko 
lokalne wytwarza nieuchwytne zasoby, które są decydujące w budowaniu regionalnych 
możliwości innowacyjnych. Specyficzne zasoby pochodzą ze społecznych norm, 
wartości i interakcji wewnątrz społeczności lokalnych.  
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Streszczenie 
 Współcześnie wśród czynników rozwoju istotne miejsce przypisuje się 
innowacjom. Nowe rozwiązania dotyczą wiedzy, technologii oraz systemów 
organizacyjnych. Rozwój technologiczny jest związany z wydatkami na badania i 
rozwój oraz podniesieniem jakości siły roboczej. Innowacja jest rozumiana szeroko 
jako proces informacyjny wykorzystujący współczesną wiedzę. Z biegiem lat definicja 
innowacji uległa rozbudowie łącząc w sobie proces powstawania idei produktu lub 
procesu aż po jego wdrożenie. Innowacje mogą powstawać w drodze ewolucyjnej jako 
skutek stopniowych zmian. Mogą też wynikać z podjętej działalności naukowo-
badawczej lub być odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Innowacje wspierane są 
przez państwo, działania te podporządkowane są strategii rozwoju gospodarczego oraz 
poprawie konkurencyjności. Polityka proinnowacyjna dąży do budowania 
infrastruktury pobudzającej rozwój myśli technologicznej oraz praktycznego 
wykorzystania nowych rozwiązań. Polityka ta prowadzona jest zarówno na szczeblu 
centralnym jak i regionalnym. Innowacje są również przedmiotem zainteresowania 
Unii Europejskiej. Polityka proinnowacyjna jest zgodna z założeniami gospodarki 
opartej na wiedzy. 
 
Słowa kluczowe: polityka innowacyjna, gospodarka oparta na wiedzy, polityka 
regionalna 
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Developing Pro-Innovation Policy in Polish Economy 
 

Abstract 
 Nowadays innovations are one of the most significant development factors. New 
solutions concern knowledge, technology and organisational systems. Technological 
advancement is linked to spending on research and development as well as enhancing 
the quality of workforce. Innovation is widely understood as an information process 
based on and using contemporary knowledge. With the time passing the definition of 
innovation has been extended comprising a process of developing a product concept 
until the product launch. Innovations may emerge in an evolutionary way as a result of 
gradual changes. They might also result from the conducted scientific and research 
activity, or might be a reaction to market demand. Innovations are state-supported and 
comply with the strategy of economic development and enhancement in 
competitiveness. Pro-innovation policy is aimed at developing infrastructure triggering 
technological progress and making practical use of new solutions. Such a policy is 
conducted both on central and regional level. Innovations are also a focal point of the 
European Union’s consideration. Pro-innovation policy conforms to the guidelines of 
knowledge-based economy. 
 
Key words: innovation policy, knowledge-based economy, regional policy 
 
 
 


