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1. Definicja innowacji  
 

Innowacja (innovation) to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu wyrobu 

lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej  

w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. 

 

Przyjęto, że minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji jest, aby produkt, proces, metoda 

marketingowa lub metoda organizacyjna były nowe (lub znacząco udoskonalone) dla firmy. 

Zalicza się tu produkty, procesy i metody, które dana firma opracowała jako pierwsza, oraz te, 

które zostały przyswojone od innych firm lub podmiotów. 

2. Działalność innowacyjna 
 

Działalność innowacyjna (innovation activities) to całokształt działań naukowych, 

technicznych, organizacyjnych, finansowych i komercyjnych, które rzeczywiście prowadzą 

lub mają w zamierzeniu prowadzić do wdrażania innowacji. Niektóre z tych działań same  

z siebie mają charakter innowacyjny, natomiast inne nie są nowością, lecz są konieczne do 

wdrażania innowacji. Działalność innowacyjna obejmuje także działalność badawczo-

rozwojową (B+R), która nie jest bezpośrednio związana z tworzeniem konkretnej innowacji. 

 

Wspólną cechą innowacji jest fakt, że zostały one wdrożone. Nowy lub udoskonalony produkt 

zostaje wdrożony, gdy jest wprowadzony na rynek. Nowe procesy, metody marketingowe lub 

metody organizacyjne zostają wdrożone, kiedy rozpoczyna się ich faktyczne 

wykorzystywanie w działalności firmy. 

 

Działalność innowacyjna może mieć bardzo różnorodny charakter w zależności od specyfiki 

firmy. Niektóre firmy prowadzą wyraźnie zdefiniowane projekty innowacyjne, na przykład 

tworząc i wprowadzając nowy produkt, inne z kolei dokonują przede wszystkim ciągłych 

udoskonaleń w swoich produktach, procesach i działaniach. Oba typy firm można uznać za 

innowacyjne: innowacja może polegać na wdrożeniu jednej znaczącej zmiany albo na serii 

mniejszych, przyrostowych zmian, które razem stanowią zmianę znaczącą. 

 

Firma innowacyjna (innovative firm) to firma, która wdrożyła innowację  

w rozpatrywanym okresie.  

3. Rodzaje innowacje 
 

Wyróżnia się cztery typy innowacji: innowacje w obrębie produktów, innowacje w obrębie 

procesów, innowacje marketingowe oraz innowacje organizacyjne. 
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3.1 Innowacje produktowe  
 

Innowacja produktowa (product innovation) to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są 

nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu 

znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów  

i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech 

funkcjonalnych. 

 

Innowacje produktowe (w obrębie produktów) mogą wykorzystywać nową wiedzę lub 

technologie bądź bazować na nowych zastosowaniach lub kombinacjach istniejącej wiedzy  

i technologii. Termin „produkt” jest stosowany na oznaczenie zarówno wyrobów, jak i usług. 

Do innowacji produktowych zalicza się zarówno wprowadzenie nowych wyrobów i usług, jak 

i znaczące udoskonalenia istniejących wyrobów i usług w zakresie ich cech funkcjonalnych 

lub użytkowych. 

 

Nowe produkty to wyroby lub usługi, które różnią się znacząco swoimi cechami lub 

przeznaczeniem od produktów dotychczas wytwarzanych przez firmę. Pierwsze 

mikroprocesory i kamery cyfrowe to przykłady nowych produktów wykorzystujących nowe 

technologie. Pierwszy przenośny odtwarzacz MP3, który stanowił połączenie istniejących 

standardów oprogramowania z technologią miniaturyzacji dysków twardych, był nowym 

produktem stanowiącym kombinację istniejących technologii.  

 

Opracowanie nowego zastosowania dla produktu przy jedynie niewielkich zmianach w jego 

specyfikacji technicznej to innowacja w obrębie produktu. Przykładem jest wprowadzenie 

nowego detergentu przy zastosowaniu znanego składu chemicznego wykorzystywanego 

poprzednio jedynie jako półprodukt do wytwarzania powłok. 

 

Znaczące udoskonalenia (significant improvements) istniejących produktów polegać na 

zmianach materiałów, komponentów oraz innych cech zapewniających lepsze działanie tych 

produktów. Wprowadzenie systemu hamowania ABS, systemów nawigacji GPS czy innych 

udoskonaleń w ramach podzespołów samochodowych to przykłady innowacji w obrębie 

produktu, polegających na częściowych zmianach lub uzupełnianiu jednego z wielu 

zintegrowanych podzespołów technicznych. Zastosowanie „oddychających” tkanin w odzieży 

to przykład innowacji produktowej polegającej na wykorzystaniu nowych materiałów 

poprawiających działanie produktu.  

 

Innowacje produktowe w sektorze usług mogą polegać na wprowadzeniu znaczących 

udoskonaleń w sposobie świadczenia usług (na przykład na podniesieniu sprawności czy 

szybkości ich świadczenia), na dodaniu nowych funkcji lub cech do istniejących usług lub na 

wprowadzeniu całkowicie nowych usług. Jako przykład można podać znaczące 

udoskonalenia w bankowości internetowej, takie jak znaczna poprawa szybkości i łatwości 

korzystania z tych usług. Innym przykładem jest wprowadzenie przez firmy prowadzące 

wynajem pojazdów możliwości odbioru i zwrotu pojazdu we własnym domu, co usprawnia 

dostęp klientów do tych usług. Stworzenie punktów kontaktowych dla kierownictwa na 
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miejscu, a nie w oddalonej lokalizacji to z kolei przykład poprawy jakości w przypadku 

outsourcingu usług. 

 

Prace projektowo-konstrukcyjne (design) są integralną częścią procesu tworzenia i wdrażania 

innowacji produktowych. Innowacją produktową nie są jednak zmiany, które nie pociągają za 

sobą znaczącej zmiany cech funkcjonalnych lub zastosowań produktu. Zmiany takie mogą 

one jednak zostać uznane za innowacje marketingowe, o czym mowa dalej. Rutynowe 

aktualizacje/modernizacje ani regularne zmiany sezonowe również nie stanowią innowacji  

w obrębie produktu. 

 

3.2 Innowacje procesowe 
 

Innowacja procesowe (process innovation) czyli innowacja w obrębie procesu to wdrożenie 

nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się 

znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania. 

 

Innowacje w obrębie procesów mogą mieć za cel obniżenie kosztów jednostkowych produkcji 

lub dostawy, podniesienie jakości, produkcję bądź dostarczanie nowych lub znacząco 

udoskonalonych produktów. 

 

Metody produkcji to techniki, urządzenia i oprogramowanie wykorzystywane do produkcji 

wyrobów lub usług. Przykładem nowych metod produkcji jest wdrożenie nowych urządzeń 

automatyzujących proces produkcyjny w ramach linii produkcyjnej czy wdrożenie 

wspomagania komputerowego na potrzeby opracowywania i rozwoju produktów.  

 

Metody dostawy dotyczą logistyki firmy i obejmują urządzenia, oprogramowanie i techniki 

wykorzystywane do nabywania środków produkcji, alokowania zasobów w ramach firmy lub 

dostarczania produktów końcowych. Przykładem nowej metody dostarczania jest 

wprowadzenie systemu kontroli przepływu towarów opartego na kodach kreskowych czy 

technologii RFID (radiowej identyfikacji towarów). 

 

Do innowacji w obrębie procesów zalicza się nowe lub znacząco udoskonalone metody 

tworzenia i świadczenia usług. Mogą one polegać na znaczących zmianach w zakresie sprzętu 

i oprogramowania stosowanego w firmach usługowych lub na zmianach w zakresie procedur 

lub technik wykorzystywanych do świadczenia usług. Za przykład może posłużyć 

wprowadzenie bazujących na systemie GPS urządzeń lokalizacyjnych w usługach 

transportowych, wdrożenie nowego systemu rezerwacji w biurze podróży oraz opracowanie 

nowych technik zarządzania projektami w firmie doradczej. 

 

Innowacje w obrębie projektów obejmują także nowe lub znacząco udoskonalone techniki, 

urządzenia i oprogramowanie w działalności pomocniczej takiej jak zaopatrzenie, 

księgowość, obsługa informatyczna i prace konserwacyjne. Wdrożenie nowych lub znacząco 
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udoskonalonych technologii teleinformatycznych stanowi innowację w obrębie procesów, 

jeżeli jego celem jest podniesienie efektywności oraz/lub jakości działalności pomocniczej.  

 

3.3 Innowacje marketingowe  
 

Innowacja marketingowa (marketing innovation) to wdrożenie nowej metody marketingowej 

wiążącej się ze znaczącymi zmianami w projekcie/konstrukcji produktu lub w opakowaniu, 

dystrybucji, promocji lub strategii cenowej.  

 

Celem innowacji marketingowych jest lepsze zaspokojenie potrzeb klientów, otwarcie 

nowych rynków zbytu lub nowe pozycjonowanie produktu firmy na rynku dla zwiększenia 

sprzedaży. Cechą wyróżniającą innowacje marketingowe wśród innych zmian w zakresie 

instrumentarium marketingowego firmy jest to, że polegają one na wdrożeniu metody 

marketingowej niestosowanej dotychczas przez daną firmę. Musi być ona elementem nowej 

koncepcji lub strategii marketingowej stanowiącej znaczące odejście od metod 

marketingowych stosowanych dotychczas. Nowa metoda marketingowa może być 

opracowana przez innowacyjną firmę we własnym zakresie lub przyswojona od innych firm 

lub podmiotów. Nowe metody marketingowe mogą być wdrażane zarówno na potrzeby 

nowych, jak i już istniejących produktów.  

 

Do innowacji marketingowych zalicza się znaczące zmiany w projekcie/konstrukcji 

produktów (product design) stanowiące element nowej koncepcji marketingowej. 

Wspomniane tu zmiany w projekcie/konstrukcji produktów polegają na zmianie formy  

i wyglądu produktów nie prowadzącej do zmiany ich cech funkcjonalnych ani użytkowych. 

Do tej grupy zalicza się także zmiany w opakowaniu takich produktów jak artykuły 

żywnościowe, napoje i środki czystości, gdzie opakowanie jest głównym wyznacznikiem 

wyglądu produktu.  

 

Przykładem innowacji marketingowej w zakresie projektu/konstrukcji produktu jest znacząca 

zmiana projektu serii mebli mająca nadać im nowy wygląd i większą atrakcyjność. Do 

innowacji w zakresie projektu/konstrukcji produktów można również zaliczyć wprowadzenie 

znaczących zmian w formie, wyglądzie lub smaku żywności lub napojów, jak np. 

wprowadzenie nowych smaków artykułu spożywczego dla zdobycia nowego segmentu 

klientów.  

 

Przykładem innowacji marketingowej w zakresie opakowania jest wykorzystanie całkowicie 

nowej butelki balsamu do ciała, która ma nadać produktowi wyróżnialność wizualną  

i atrakcyjność z punktu widzenia nowego segmentu rynku.  

 

Nowe metody marketingowe w zakresie dystrybucji produktów (product placement) polegają 

przede wszystkim na wprowadzeniu nowych kanałów sprzedaży. Kanały sprzedaży oznaczają 

tu metody stosowane w celu sprzedawania wyrobów i usług klientom, lecz nie metody 
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logistyczne (transport, magazynowanie i przeładunek produktów), gdyż te ostatnie wiążą się 

przede wszystkim z podnoszeniem efektywności. 

 

Przykłady innowacji marketingowych w zakresie dystrybucji produktów to wprowadzenie po 

raz pierwszy systemu franchisingu, sprzedaży bezpośredniej lub ekskluzywnej sprzedaży 

detalicznej oraz wprowadzenie licencjonowania produktów. 

 

Do innowacji w zakresie dystrybucji produktów można także zaliczyć stosowanie nowych 

koncepcji ekspozycji produktów. Za przykład może posłużyć wprowadzenie salonów 

sprzedaży mebli, których aranżacja zostaje zmieniona pod kątem tematycznym, co pozwala 

klientom na oglądanie produktów w całkowicie urządzonych wnętrzach. 

 

Nowe metody marketingowe w zakresie promocji produktów (product promotion) polegają na 

stosowaniu nowych koncepcji promowania wyrobów i usług firmy. Przykładowo, innowacją 

marketingową jest pierwsze zastosowanie znacząco odmiennych nośników/mediów lub 

technik – takich jak plasowanie produktów (productplacement) w filmach czy audycjach 

telewizyjnych, czy też wykorzystanie znanej osoby ukazanej jako użytkownik produktu 

(celebrity endorsement).  

 

Innym przykładem jest branding czyli tworzenie i wprowadzanie całkowicie nowego symbolu 

marki (w przeciwieństwie do regularnych korekt w warstwie wizualnej marki) dla 

pozycjonowania produktu firmy na nowym rynku lub nadania produktowi nowego wizerunku. 

 

Za innowację marketingową można również uznać wprowadzenie systemu 

spersonalizowanych informacji, np. uzyskanych na podstawie kart stałego klienta, aby 

dostosować prezentację produktów do potrzeb konkretnych klientów. 

 

Innowacje w zakresie kształtowania cen (pricing) polegają na zastosowaniu nowych strategii 

cenowych dla sprzedaży wyrobów lub usług firmy na rynku. Przykładem może być pierwsze 

zastosowanie nowej metody korekty ceny wyrobu lub usługi w zależności od popytu (np. 

kiedy popyt jest niski, cena również jest niska) lub wprowadzenie nowej metody pozwalającej 

klientom na wybranie pożądanych cech produktu na witrynie internetowej firmy, a następnie 

sprawdzenie ceny wybranej kombinacji cech.  

Za innowacje nie są uznawane nowe metody kształtowania cen, których jedynym celem jest 

zróżnicowanie cen dla poszczególnych segmentów nabywców. 

 

Zmiany sezonowe, regularne lub inne rutynowe zmiany w zakresie narzędzi marketingowych 

generalnie nie są uznawane za innowacje marketingowe. Aby mogły one zostać zaliczone do 

tej kategorii, powinny dotyczyć metod marketingowych niestosowanych dotychczas przez 

firmę. Przykładowo, znacząca zmiana konstrukcji produktu lub opakowania oparta na 

koncepcji marketingowej już wcześniej wykorzystywanej przez daną firmę dla innych 

produktów nie stanowi innowacji marketingowej, podobnie jak nie jest innowacją 

wykorzystanie istniejących metod marketingowych w celu dotarcia do nowego rynku 
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geograficznego lub do nowego segmentu klientów (np. do grupy nabywców posiadającej 

określone cechy społeczno--demograficzne). 

 

4.4 Innowacje organizacyjne 
 

Innowacja organizacyjna (organisational innovation) to wdrożenie nowej metody 

organizacyjnej w przyjętych przez firmę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub 

w stosunkach z otoczeniem. 

 

Celem innowacji organizacyjnych może być osiągnięcie lepszych wyników poprzez redukcję 

kosztów administracyjnych lub kosztów transakcyjnych, podniesienie poziomu zadowolenia  

z pracy (a tym samym wydajności pracy), uzyskanie dostępu do aktywów niebędących 

przedmiotem wymiany handlowej (takich jak nieskodyfikowana wiedza zewnętrzna) czy 

obniżenie kosztów dostaw.  

 

Wyróżnikiem innowacji organizacyjnej w zestawieniu z innymi zmianami organizacyjnymi w 

firmie jest zastosowanie takiej metody organizacyjnej (w przyjętych przez firmę zasadach 

działania, w organizacji miejsca pracy czy w stosunkach z otoczeniem), która nie była 

dotychczas stosowana w danej firmie i która wynika ze strategicznych decyzji podjętych 

przez jej kierownictwo.  

 

Innowacje organizacyjne w zakresie przyjętych przez firmę zasad działania (business 

practices) polegają na wdrażaniu nowych metod organizowania rutynowych działań  

i procedur regulujących pracę firmy. Zalicza się tu na przykład wdrożenie nowych 

praktycznych zasad służących poprawie procesu uczenia się i udostępniania wiedzy w ramach 

firmy. Za przykład może posłużyć pierwsze wdrożenie praktycznych zasad kodyfikowania 

wiedzy, np. utworzenie bazy najlepszych praktyk, wyciągniętych wniosków oraz innej wiedzy 

w sposób zapewniający innym osobom możliwie łatwy dostęp do tej bazy. Innym przykładem 

jest pierwsze wdrożenie praktycznych zasad służących rozwojowi pracowników i poprawie 

wskaźnika retencji (utrzymania) personelu, na przykład systemów kształcenia i szkolenia.  

 

Jeszcze innym przykładem będzie pierwsze wprowadzenie systemów zarządzania produkcją 

lub dostawami, np. systemów zarządzania łańcuchem dostaw, a także gruntowne 

przekształcanie procesów w przedsiębiorstwie (business reengineering) czy systemy 

„odchudzonej” produkcji (lean production) i systemy zarządzania jakością.  

 

Innowacje w zakresie organizacji miejsca pracy (workplace organisation) polegają na 

wdrożeniu nowych metod podziału zadań i uprawnień decyzyjnych wśród pracowników, aby 

dokonać podziału pracy w ramach pionów oraz pomiędzy pionami (i jednostkami 

organizacyjnymi).  

 

Innowacją taką jest także wdrożenie nowych koncepcji strukturyzacji działań, jak np. 

integracja różnych rodzajów działalności firmy. Przykładem innowacji organizacyjnej  
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w zakresie organizacji miejsca pracy jest pierwsze wdrożenie modelu organizacyjnego, który 

zapewnia pracownikom firmy większą autonomię w podejmowaniu decyzji i zachęca ich do 

przekazywania swoich pomysłów. Można to osiągnąć poprzez decentralizację działalności 

grupy i kontroli zarządczej lub powołanie formalnych lub nieformalnych zespołów 

roboczych, w ramach których obowiązki służbowe poszczególnych pracowników będą 

określone bardziej elastycznie.  

 

Innowacje organizacyjne mogą również polegać na centralizacji działalności i zwiększeniu 

odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Jako przykład innowacji organizacyjnej  

w zakresie strukturyzowania działalności przedsiębiorstwa można podać wprowadzenie po 

raz pierwszy systemów produkcji na zamówienie (build-to-order production). Innym 

przykładem jest integracja sprzedaży i produkcji albo integracja prac konstruktorsko-

rozwojowych z produkcją. 

 

Nowe metody organizacyjne w zakresie stosunków z otoczeniem (external relations) polegają 

na wdrażaniu nowych sposobów organizacji stosunków z innymi firmami lub instytucjami 

publicznymi, jak np. nawiązanie nowego typu współpracy z placówkami badawczymi lub  

z klientami, nowe metody integracji z dostawcami, a także pierwsze zlecenie firmie 

zewnętrznej (outsourcing) lub podzlecenie takich elementów działalności jak produkcja, 

zaopatrzenie, dystrybucja, rekrutacja czy usługi pomocnicze. 

 

Innowacjami organizacyjnymi nie są takie zmiany w zakresie przyjętych zasad działania, 

organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem, które opierają się na metodach 

organizacyjnych stosowanych przez firmę już wcześniej. Innowacją nie jest też samo tylko 

sformułowanie strategii zarządzania. Z drugiej strony, zmiany organizacyjne wdrożone  

w odpowiedzi na nową strategię zarządczą stanowią innowację, jeśli jest to pierwsze 

wdrożenie nowej metody organizacyjnej w zakresie zasadach działania, organizacji miejsca 

pracy czy stosunków z otoczeniem. Przykładowo, wprowadzenie pisemnego dokumentu 

strategicznego mającego służyć poprawie efektywności wykorzystywania w wiedzy w firmie 

samo w sobie nie jest innowacją. Innowacja ma natomiast miejsce wtedy, gdy strategia ta 

zostaje wdrożona dzięki zastosowaniu nowego oprogramowania oraz zasad dokumentowania 

informacji w celu stymulowania wymiany wiedzy między różnymi oddziałami firmy. 

 

Fuzje z innymi firmami oraz przejęcia innych firm nie są uważane za innowacje 

organizacyjne, nawet jeśli firma dokonuje fuzji lub przejęcia po raz pierwszy. Fuzje  

i przejęcia mogą się jednak wiązać z innowacjami organizacyjnymi, jeśli w tym procesie 

firma opracowuje lub wprowadza nowe metody organizacyjne.  

 


