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WSTĘP 

W wyniku głębokich przemian we współczesnym świecie, obowiązujące 
dotychczas idee i zasady ulegają przeobrażeniom, a my jesteśmy świadkami 
powstawania nowych organizacyjnych i społecznych przemian, w których 
kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego staje się potencjał człowieka. 

Obserwowane od ponad wieku przyspieszenie rozwoju gospodarczego 
i wzrost dobrobytu były dotychczas związane z postępem technicznym, który 
był napędzany wprowadzanymi na rynki innowacyjnymi rozwiązaniami. 
Rozwój innowacyjny nie byłby jednak możliwy bez odpowiedniego klimatu 
społecznego, sprzyjającego wprowadzaniu tych zmian. Innowacje pojawiały się 
często w przeszłości, jednak nie miały wielkiego wpływu na poprawę dobrobytu 
człowieka. Dopiero to, co obecnie nazywamy rewolucją przemysłową, czyli 
rozwojem kapitalistycznym opartym na wolności gospodarczej, poszanowaniu 
własności prywatnej, korzystaniu z owoców własnej pracy (mechanizm 
rynkowy) pozwoliły na szybkie i szerokie rozprzestrzenianie się innowacji 
i zaspokajanie potrzeb całego społeczeństwa (nie tylko elit)1. 

Obecnie uwaga badaczy i praktyków gospodarczych stopniowo przesuwa się 
z innowacji technicznych i technologicznych, dotąd głównym stymulatorem 
rozwoju gospodarczego, na innowacje społeczne oznaczające rozwiązania, które 
zarówno odpowiadają na zapotrzebowanie społeczne, jak i powodują trwałą 
zmianę w grupach społecznych. Przez innowacje społeczne rozumie się zarówno 
społecznie uzasadnione innowacje techniczne i technologiczne, jak i innowacje 
stricte społeczne. Za innowacje społeczne uznaje się nowe idee (produkty, 
usługi, modele), które efektywniej zaspokajają potrzeby społeczne i jednocześnie 
tworzą nowe relacje współpracy. Są to więc innowacje korzystne dla 
społeczeństwa, dbające o jakość jego życia a jednocześnie zapewniające stałą 
poprawę tej jakości2. Koncepcja ta zakłada, iż społeczeństwo jest 
współuczestnikiem, współtwórcą oraz jednocześnie adresatem i beneficjentem 
zmian innowacyjnych. Jak pisze Witold Kwaśnicki, niezależnie od sposobu 

1 W. Kwaśnicki, Jak wspierać rozwój innowacji społecznych, [w:] Innowacje społeczne, 
od idei do upowszechniania efektu, pod red. A. Olejniczuk-Merta, Monografie 
Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2014, s. 27. 

2 E. Jędrych, Inwestowanie w innowacje społeczne w organizacjach gospodarczych, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, ss. 85-86. 
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definiowania innowacji społecznej, każda innowacja zawiera w sobie ten 
postulowany element „społeczna”. Nawet jeśli jest to czysta innowacja 
techniczna, to zawsze ma charakter społeczny, w znacznym stopniu wpływając 
na styl życia społecznego. Czy takie innowacje techniczne, jak żarówka, 
samochód, samolot, telewizor, radio (listę można wydłużać) nie są także 
społecznymi? To przecież one w radykalny sposób zmieniły styl życia 
codziennego, a także stały się podstawą wykształcenia nowych reguł 
kulturowych i zachowań społecznych. Można zaakceptować, że w ostatnich 
250 latach zmieniała się struktura komponentów technicznych i społecznych we 
wprowadzanych innowacjach. W wieku XIX te komponenty mogły być mniej 
znaczące niż obecnie, także rozprzestrzenianie innowacji i jej wpływ na styl 
życia w XIX wieku mógł być wolniejszy. Tego typu zmiana struktury 
komponentów technicznego i społecznego wydaje się być naturalnym procesem 
związanym np. ze stopniowym zaspokojeniem potrzeb niższego rzędu 
(materialnych) i w coraz większym stopniu dbałością o zaspokojenie potrzeb 
wyższego rzędu (niematerialnych)3. Znaczący potencjał innowacji społecznych 
jest podkreślany także w strategicznych dokumentach Unii Europejskiej 
i wszystkich krajów członkowskich, a także Stanów Zjednoczonych.  

Środowiska akademickie dość szeroko prowadzą dyskusję dotyczącą 
definicji innowacji społecznych, rodzajów innowacji, ich projektowania, 
wdrażania, pomiaru efektywności. Niniejsza publikacja jest głosem w dyskusji 
o kształcie innowacji społecznych, w której swoje opinie wyrazili
przedstawiciele różnych środowisk. Kolejne artykuły są efektem doświadczeń  
i badań środowiska naukowego, prakademików łączących przemysłowe  
i akademickie doświadczenia, organizacji pozarządowych, oraz przedstawicieli 
przemysłu. 

W monografii podjęto problematykę dotyczącą mechanizmów wdrażania 
innowacji społecznych oraz narzędzi umożliwiających pozyskiwanie kapitału  
i poparcia społecznego dla przedsięwzięć, które to narzędzia są przykładami 
innowacji społecznych samymi w sobie. Tematykę poruszono w artykułach 
Wdrażanie  innowacji społecznej oraz Wykorzystanie koncepcji innowacji 
otwartych do finansowania i tworzenia innowacji społecznych. 

W kolejnych tekstach zaprezentowano rozważania teoretyczne poparte 
własnymi i obcymi, badania dotyczące relacji występujących pomiędzy 
innowacjami społecznymi a koncepcją społecznej odpowiedzialności.  
W artykułach Zielone innowacje społeczne a społeczna odpowiedzialność 
mikroprzedsiębiorstwa. Studium przypadku oraz Koncepcja społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstwa jako źródło innowacji społecznych 
wskazano na przykładzie mikroprzedsiębiorstwa oraz międzynarodowych 
korporacji obszary, w których koncepcje innowacji społecznych oraz społecznej 
odpowiedzialności uzupełniają się wzajemnie oraz w jaki sposób mogą wpłynąć 
na zwiększenie zyskowności i poprawę wizerunku rynkowego. 

3 op. cit., s. 27. 



Wstęp  

7 

W monografii zaprezentowano także istotę i powstawanie innowacji 
technicznych, których wynikiem są prospołeczne rozwiązania, wpływające na 
jakość życia określonych grup społecznych. W artykule Alternative methods 
of human-computer interaction opisano technologie wspomagające 
komunikację człowieka z komputerem bez wykorzystania tradycyjnych 
urządzeń peryferyjnych typu klawiatura, mysz. Opisane rozwiązanie umożliwiło 
obsługę komputera za pomocą ruchu gałek ocznych osobom z silnymi 
zaburzeniami widzenia i ruchu. Innym przykładem innowacji technicznych, 
posiadających wymiar społeczny, są innowacje wprowadzane na rynku 
e-commerce. W artykule Innowacje społeczne w polskim sektorze e-commerce 
opisano przykłady innowacji technicznych wprowadzanych nie z potrzeby 
optymalizowania procesów informatycznych, ale otwierających szerszy dostęp 
i usprawniających procesy zakupów w internecie. 

W kolejnych artykułach wskazano na rolę innowacji społecznych  
w kontekście społeczności lokalnych oraz oddolnego rozwoju innowacji. 
W artykule Rozwój i dostęp do technologii i informacji w służbie społeczności 
lokalnych na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw. Studium 
przypadku firmy Insite opisano możliwości, jakie otwierają przed 
użytkownikiem Internetu media społecznościowe, Open Data, czy otwarte 
publikacje naukowe oraz w jaki sposób małe i średnie przedsiębiorstwa mogą 
wpływać na rozwój i upowszechnianie dostępu do technologii w środowiskach 
lokalnych. W artykule Innowacja oczami socjologa. O znaczeniu pojęcia, 
wybranych uwarunkowaniach innowacyjności i przykładach nowych sieci 
wspierających innowacje na wsi podjęto problem definiowania innowacji 
w socjologii. Wskazano na społeczne uwarunkowania innowacyjności, 
zaliczając do nich poziom kapitału ludzkiego oraz społecznego. 

W kolejnych artykułach, kończących rozważania na temat innowacji 
społecznych, przedstawiono:  
1. Perspektywę postrzegania innowacji społecznych oraz bariery

i stymulatory rozwijania innowacji społecznych w Czechach, Social
Innovations in the Czech Republic.

2. Potrzeby wykorzystania dotychczasowych tendencji w zmianach postaw
mieszkańców regionu zachodniopomorskiego w kierunku rozwoju
innowacji społecznych i ich wpływ na efektywność wykorzystania
potencjału regionu, Bariery innowacji – postawy mieszkańców
a gospodarka turystyczna wiejska pomorza 2014: aspekty zarządzania.

3. Badania wdrożeń innowacji społecznych w jednostkach służby zdrowia
w województwie podlaskim, ich rodzajów, problemów i efektów, Ocena
innowacji społecznych w ochronie zdrowia.

4. Rozważania na temat wpływu przebiegu kariery zawodowej na
innowacyjność w działaniach zawodowych pracownika, Przebieg kariery
zawodowej a innowacyjność pracownika.
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INNOWACJE SPOŁECZNE W POLSKIM SEKTORZE 
E-COMMERCE 
 
GRZEGORZ SZYMAŃSKI 
Zakład Innowacji i Marketingu 
Politechnika Łódzka 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wstęp 

Handel internetowy jako część e-biznesu, polega na wykorzystaniu 
informacji elektronicznej w celu usprawnienia działalności firmy i umożliwieniu 
relacji z klientami oraz innymi podmiotami gospodarczymi. Dynamiczny rozwój 
tej formy handlu pozwala prognozować, iż najbliższe lata będą kluczowym 
okresem zmian standardów i nawyków zakupowych społeczeństwa. Wzrastająca 
liczba sklepów internetowych oraz oferowanych produktów, a także powstające 
innowacyjne rozwiązania jak serwisy zakupów grupowych, w znaczący sposób 
wpływają na wzrost konkurencyjności tego sektora. Handel elektroniczny, 
biorąc pod uwagę jego specyficzne cechy, znacząco odróżnia się od handlu 
tradycyjnego, procesy globalizacji oraz antagonicznej glokalizacji implikują 
kreowanie innowacji w sektorze e-commerce. E-klient charakteryzuje się 
większą aktywnością prosumencką, rozumianą jako konsumenckie 
zaangażowanie w działania marketingowe konkretnych przedsiębiorstw,  
co pozwala na identyfikację innowacji w aspekcie oczekiwań społecznych. 
Kreowane innowacje w sektorze e-commerce pozwalają na zwiększenie 
poziomu konkurencyjności firmy oraz odróżnienie innowacyjnej platformy 
handlowej od standaryzowanych rozwiązań. Celem niniejszej publikacji jest 
identyfikacja funkcjonujących innowacji społecznych w polskim sektorze  
e-commerce oraz analiza ich popularności. Aby tego dokonać, postawiono 
hipotezę sformułowaną w postaci: innowacyjne rozwiązania funkcjonujące  
w polskim handlu internetowym mające cechy innowacji społecznej 
charakteryzują się dużą popularnością. Innowacje będące istotnym elementem 
współczesnej gospodarki elektronicznej, odgrywają także znaczną rolę  
w sektorze e-commerce, który charakteryzuje się większą absorpcją i dyfuzją 
innowacji, a korzyści poprawiające jakość obsługi e-klientów pozwalają 
popularyzować innowacje społeczne. 
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1. Istota innowacji społecznych

Współczesny dynamiczny rozwój gospodarek światowych jest przyczyną 
szybkiego starzenia się wiedzy, a postępująca globalizacja jest zdeterminowana 
zmianami o coraz większym czynniku ich nieprzewidywalności. Innowacje mają 
bezpośredni wpływ na powstawanie oraz rozwój nowych technologii, 
potrzebnych rozwiązań oraz na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. 
Turbulentność otoczenia wymusza na podmiotach gospodarczych określone 
działania, wśród których należy wskazać podążanie za oczekiwaniami klientów 
oraz szybką i właściwą reakcję na zmiany społeczne1. Zmiana nastawienia 
gospodarki z produktu na klienta jako najistotniejszego elementu rynku 
przyczyniła się także do zmiany perspektywy kreowania innowacji. Wśród 
innowacji produktowych, procesowych oraz marketingowych i organizacyjnych, 
które stanowią obecnie klasyczny podział2, zaczął kształtować się nowy trend 
innowacji społecznych. Główną determinantą popularności i rozwoju innowacji 
społecznych są także innowacje otwarte, które charakteryzują się 
wykorzystywaniem zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych pomysłów 
w działalności rynkowej przedsiębiorstw3. Istniejące definicje innowacji 
społecznych kształtują się przede wszystkim wokół powstających korzyści dla 
wybranej grupy społecznej. Jedna z bardziej ogólnych definicji wskazuje na 
„nowe rozwiązanie problemu społecznego, które jest bardziej wydajne, 
skuteczne, trwałe, czy sprawiedliwe od istniejących rozwiązań, a korzyści z tej 
innowacji przypadają przede wszystkim społeczeństwu jako całości, a nie 
osobom prywatnym”4. Charakterystyka powyżej definicji pozwala w swobodny 
sposób identyfikować nowe rozwiązania jako innowacje społeczne. 
Kontrowersje pojawiają się przede wszystkim przy interpretacji określenia 
sprawiedliwości oraz problemu społecznego. Innowacje nie tylko powstają na 
skutek chęci rozwiązania problemów, ale także jako wartość dodatkowa, 
nieoczekiwana, będąca następstwem zbiegów okoliczności, przypadków czy po 
prostu wynikają z rozwoju technologii. Często innowacje społeczne są 
determinantami przemian społecznych, demograficznych, geopolitycznych, 
urbanistycznych lub wszelkich zmian kulturowych mających odzwierciedlenie 
w wybranym społeczeństwie. Nawet Drucker uważa, iż bodźcem do tworzenia 
innowacji często jest obserwacja rynku, procesów demograficznych lub postaw 

1 J. Baruk, Innowacje podmiotów usług społecznych w Unii Europejskiej, [w:] 
Wiadomości statystyczne Nr 8, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2013. 
s. 76. 

2 Oslo Manual, Guidelines for collecting and interpreting innovation data, 3rd edition, 
OECD publishing, 2005, s. 47. 

3 W. Kwaśnicki: Innowacje społeczne – nowy paradygmat czy kolejny etap w rozwoju 
kreatywności człowieka? s. 4.  
http://kwasnicki.prawo.uni.wroc.pl/todownload/InnowacjeSpoleczneWK.pdf, 12.07.2014. 

4 J.A. Jr Phills., K. Deiglmeier, D.T. Miller, Rediscovering Social Innovation, Stanford 
Social Innovation Review, Vol. 6:4, 2008 ss. 34-43. 
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społecznych5. Odmienne podejście można zauważyć w nowszej definicji, która 
charakteryzuje innowacje społeczne jako złożony proces wprowadzania nowych 
produktów, procesów lub programów, które w znacznym stopniu zmieniają 
podstawowe procedury, zwyczaje lub zasoby wykorzystywane w instytucjach,  
a także przekonania religijne, w których występują innowacje6. Definicja ta 
ukazuje bardziej psychologiczny punkt widzenia autorów oraz cechuje się 
identyfikacją wystąpienia znacznych zmian, co w porównaniu z poprzednią 
znacznie zawęża obszar kreowania innowacji społecznych. Natomiast Komisja 
Europejska przyjmuje dość ogólną definicję, w której można znaleźć określenie 
ich jako nowych pomysłów, usług lub modeli, które pozwalają lepiej zajmować 
się kwestiami społecznymi7. Analizując wskazane definicje, trudno jest 
jednoznacznie zidentyfikować innowacje społeczne w sektorze handlu 
internetowego, gdyż obszar ten służy głównie poprawie wygody klientów  
w procesie decyzyjno-zakupowym. Większość innowacji marketingowych czy 
organizacyjnych wdrażanych w e-commerce należałoby zakwalifikować także 
do aspektu społecznego. Wprowadzenie mikropłatności, szybkich przelewów 
czy nawet płatności SMS są rozwiązaniami polepszającymi jakość usługi jako 
całości. Mimo, iż klasyczny podział innowacji na marketingowe, organizacyjne, 
produktowe i procesowe także pozwala na wzajemne przenikanie się 
klasyfikacji, to innowacje społeczne wydają się w tym ujęciu być permanentne 
przy każdej wprowadzanej zmianie. Definicja Kesselringa i Leitnera8 
identyfikująca innowacje społeczne jako niezorientowane na ekonomiczną 
użyteczność a jedynie rozwiązanie problemu społecznego, pozwala na znacznie 
dokładniejszą klasyfikację, zwłaszcza w sektorze handlu internetowego.  

Podstawą dalszego rozwoju innowacji społecznych wydaje się być 
społeczeństwo informacyjne, gdzie jednym z najważniejszych determinantów 
jest efektywność wykorzystywania zasobów w postaci informacji. Aktywne 
uczestnictwo społeczeństwa w kształtowaniu zmian jest następstwem chęci 
poprawy jakości życia. Gdzie jakość życia może być pojmowana jako komfort życia 
uwzględniający zakaz marnotrawienia tych elementów, które mogą go podnieść lub 
przedłużyć stan trwania9. Szerokie podejście do definicji innowacji społecznych 
wynika prawdopodobnie z ogólnego charakteru społeczeństwa oraz różnorodnych 
działań prospołecznych, a także jest zdeterminowana popularyzacją pojęcia 
innowacji, utożsamianego coraz częściej z nowością lub niewielką zmianą. 

                                                           
5 P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Państwowe Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa, 1992, s. 43. 
6 F. Westley, N. Antadze, Making a Difference: Strategies for Scaling Social Innovation 

for Greater Impact, The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal,  
Vol. 15 (2). 2010, s. 2. 

7 http://ec.europa.eu/social/ 
8 A. Kesselring, M. Leitner, Soziale Innovationen in Unternehmen. Vienna 2008, ss. 21-22 

www.zsi.at/de/projekte/abgeschlossen/3932.html, [07.01.2011] 
9 A. Papuziński, Filozoficzne aspekty zrównoważonego rozwoju – wprowadzenie, [w:] 

Problemy ekorozwoju, Vol. 1, Nr 2, Lublin, 2006, s. 29. 
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Innowacje społeczne analogicznie do innych rodzajów innowacji powinny 
cechować się elementem nowatorstwa, które niekoniecznie musi mieć skalę 
nowości światowej. Wystarczy odniesienie do kraju, branży, czy nawet samego 
przedsiębiorstwa. Drugim istotnym elementem jest wdrożenie, czyli praktyczna 
aplikacja konkretnego rozwiązania czy produktu. W kontekście innowacji 
społecznych istotnym elementem są także korzyści społeczne wynikające  
z wdrożenia. Profity z wykorzystywania powinny w głównej mierze być 
skierowane do użytkowników (grupy lub całości społeczeństwa). Natomiast, aby 
definicyjnie ograniczyć liczbę innowacji społecznych zwłaszcza w sektorze  
e-commerce, oferenci nie powinni osiągać korzyści z danych innowacji na 
płaszczyźnie ekonomicznej. Podsumowując analizę przytoczonych definicji pojęcia 
innowacji społecznych, na potrzebny niniejszej publikacji, zostaje wprowadzona 
definicja charakteryzująca je jako wdrożenie nowego rozwiązania lub produktu 
cechującego się przede wszystkim korzyściami społecznymi oraz brakiem 
korzyści finansowych dla oferentów kosztem użytkowników. Uszczegółowiając, 
należy wskazać, że określenie „nowe” jest uzależnione od punktu odniesienia, mogą 
tutaj być zakwalifikowane zmiany z punktu jedynie przedsiębiorstwa oraz nowości 
na skalę światową. Natomiast korzyści społeczne są ujęte jako poprawa jakości 
życia, a na płaszczyźnie handlu internetowego, polepszenie dla e-klienta  
w sieci, zarówno w kontekście bezpieczeństwa, czasu trwania, korzyści 
ekonomicznych, a także wygody i użyteczności. Oferentami innowacji społecznych 
są przedsiębiorstwa wdrażające je na rynek, natomiast użytkownikami 
społeczeństwo lub dowolna grupa użytkująca. 

2. Innowacje społeczne we współczesnym handlu internetowym w Polsce 

Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych jest 
jednym z czynników popularyzacji handlu internetowego w Polsce. Kształtują 
się społeczeństwa informacyjne, w których możliwość komunikacji oraz 
wyszukiwanie i posługiwanie się informacjami jest kluczową determinantą 
dalszego turbulentnego rozwoju. Współcześnie informacja jest wyznacznikiem 
traktowanym na równi z zasobami kapitałowymi czy ludzkimi, a nawet 
niejednokrotnie decyduje o istnieniu lub rozwoju firmy w e-biznesie10. Według 
badań przeprowadzonych w ramach statystyki społeczeństwa informacyjnego  
w Polsce, wynika że11: 

ponad 60% Polaków systematycznie korzysta z internetu w domu, 
aż 91% gospodarstw domowych w których są dzieci posiada ogólny dostęp 

do internetu.  

                                                           
10 L. Kiełtyka, Agenty programowe stosowane w procesach zarządzania wiedzą  

implementowaną, w przedsiębiorstwach, [w:] Metody badania i modele rozwoju 
organizacji, A. Stabryła, S. Wawak (red.), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Krakowie, Kraków 2012, s. 52. 

11 Główny Urząd Statystyczny: Społeczeństwo informacyjne w Polsce, Szczecin 2012, 
www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_spolecz_inform_w_polsce_10-2012.pdf, s. 12-16. 
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Zaś współczesne wyniki badań12 wskazują na systematyczny wzrost liczby 
polskich przedsiębiorstw posiadających dostęp do szerokopasmowego internetu 
(ponad 83%) oraz korzystających z e-administracji (ok. 85%). Wzrost 
popularności handlu internetowego wymusza na przedsiębiorstwach kreowanie 
innowacyjnych rozwiązań ułatwiających lub polepszających jakość usług. 
Innowacje społeczne, w odróżnieniu od klasycznych innowacji marketingowych 
i produktowych, które najczęściej są wprowadzane do biznesu elektronicznego, 
pozwalają dzięki korzyściom prospołecznym na ich szybką adaptacją i dyfuzję 
w sektorze e-commerce.  

Proces kreowania i wdrażania innowacji społecznych jest spójny z ogólnym 
modelem procesu innowacji. Jednak najistotniejszą determinantą jest czynnik 
społeczny, czyli korzyści jakie odnosi końcowy odbiorca. W handlu 
internetowym w procesie innowacji społecznych można wyróżnić poszczególne 
grupy, charakteryzujące się odmiennymi cechami, (rys. 1).  

 

 

 

Rys. 1. Grupy społeczne w procesie kreowania i wdrażania innowacji społecznych  
w sektorze handlu internetowego 

Źródło: opracowanie własne. 

 
W sektorze handlu internetowego można zidentyfikować podział na 

oferentów, użytkowników, twórców oraz ewentualnych pośredników. Pierwsza 
grupa to przedsiębiorstwa sektora e-commerce, które wdrożyły innowacje 
społeczne do swojej działalności. Zgodnie z przyjętą definicją innowacji 
społecznych, grupa ta nie powinna odnosić korzyści finansowych podczas 
procesu ich użytkowania przez e-klientów. Użytkownikami są klienci sektora 
handlu internetowego, wykorzystujący innowacje w celu uzyskania korzyści  
w postaci poprawy jakości procesu zakupu. Najmniej liczną grupą są twórcy, 
czyli osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa posiadające prawa własności lub 
patenty do konkretnych innowacji. Grupa ta może, lecz nie musi, uzyskiwać 
profity ekonomiczne z racji udostępniania ich innowacyjnych rozwiązań. 
Pośrednikami w handlu internetowym, rozwiązań o charakterze innowacji 
społecznych mogą być podmioty, które w dowolny sposób stały się 
właścicielami wykorzystywanych na rynku e-commerce innowacji.   

 
Wśród zidentyfikowanych innowacji społecznych funkcjonujących  

z polskim handlu internetowym należy wskazać zakupy grupowe, których 

                                                           
12 op. cit. ss. 4-8. 
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popularność w ostatnim okresie nie cechuje się już tak dużą dynamiką wzrostu, lecz 
wolumen ofert utrzymuje się na jednakowym poziomie. W najpopularniejszym 
tego typu serwisie w Polsce – Groupon, można obecnie znaleźć około 9 tysięcy 
ofert miesięcznie (rys. 2). Korzyści dla użytkowników stanowi znacznie niższa 
cena produktów w porównaniu do alternatywnych form sprzedaży. Zaletami dla 
oferentów jest możliwość promocji produktów i marki stosunkowo niewielkim 
kosztem oraz duża liczba klientów. Niestety zatrzymanie dynamiki wzrostu 
popularności jest prawdopodobnie spowodowane licznymi aferami, które coraz 
częściej są nagłaśniane. Przedsiębiorstwa oferujące swoje usługi bardzo często 
sztucznie zawyżają ceny przed wprowadzeniem oferty na rynek zakupów 
grupowych, aby promować duże rabaty, wprowadzając przy tym w błąd 
klientów. Innowację tę z pewnością można zakwalifikować jako innowację 
społeczną oraz marketingową. Społeczny aspekt uwidacznia się w ewidentnych 
finansowych korzyściach dla odbiorców końcowych, poprawiających jakość 
i zadowolenie e-klientów.  

 

 

Rys. 2. Liczba ofert w serwisie Groupon w 2014 roku w podziale na poszczególne miesiące 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.godealla.pl/statystyki 

 
Inną formą innowacji społecznych są porównywarki cen, które stanowią 

jedno z popularniejszych źródeł ruchu klientów na stronach sklepów 
internetowych. Niestety trudno tutaj jednoznacznie wskazać korzyści dla 
użytkowników, gdyż fundamentalnym celem powinno być znalezienie 
najtańszych ofert konkretnego produktu w sektorze e-commerce. Jeżeli przyjąć, 
iż w Polsce funkcjonuje ponad 16 tysięcy sklepów internetowych,  
a najpopularniejsze porównywarki cen umożliwiają jedynie przeszukanie 
niecałych 3 tysięcy, (Skąpiec – 2800 sklepów), co stanowi niecałe 20% rynku. 
Zdecydowanie na miano innowacji społecznej na płaszczyźnie zestawienia ofert 
zasługuje mało popularna porównywarka cen Twenga. Twenga jest agregatem 
ofert nie tylko z danego kraju, ale i internetowych sklepów zagranicznych, 
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obecnie pozwala na przeszukiwanie ponad 100 tysięcy e-sklepów. Istotną zaletą 
jest neutralność algorytmu, który wskazuje użytkownikom najtańsze produkty 
bez względu na istniejące powiązania i umowy. W tradycyjnych 
porównywarkach cen e-klient ma możliwość zapoznania się z cenami tylko tych 
sklepów, które opłacają odpowiednie abonamenty. Alternatywnym innowacyj-
nym rozwiązaniem dla tradycyjnego handlu są serwisy internetowe oferujące 
możliwość porównywania cen z ulotek reklamowych kolportowanych przez 
wszelkiego rodzaju markety. 

Kolejnym rozwiązaniem, które można zidentyfikować jako innowacje 
społeczne w sektorze handlu internetowego są akcje „płać ile chcesz” (ang. pay 
if you wish lub pay as much as you can). Najnowszą akcję tego typu 
przeprowadziło 5 paryskich hoteli, które w wakacje 2014 oferowało kilka pokoi, 
za które turyści mieli zapłacić wybraną przez siebie cenę. Jedną z pierwszych 
akcji tego typu, była oferta brytyjskiego zespołu rockowego Radiohead, który  
w 2007 roku udostępnił w internecie swój album „In Rainbows”. Podczas 
pobierania plików można było przekazać dowolną darowiznę w formie przelewu 
dla zespołu jako cenę zakupu. Rozwiązanie odniosło duży sukces, około 40% 
osób pobierających album zdecydowało się przekazać średnio kwotę 2 dolarów. 
Wiele akcji „płać ile chcesz” kreowanych jest na rodzimym rynku handlu 
internetowego, przykładowo w 2013 roku portal gamesrage.org umożliwił zakup 
zestawu czterech gier komputerowych po dowolnej (lecz większej od 1 dolara) 
cenie. Dodatkowo przy wpłacie kwoty większej od aktualnej, średniej kupujący 
otrzymywał kolejną grę. Rozwiązanie ma cechy innowacji społecznej, jednak 
niewielka liczba naśladowców wskazuje na małe zainteresowanie formą 
zakupów społecznych, głównie ze strony oferentów, którzy nie widzą 
konkretnych korzyści. Optymalna koncepcja obejmuje raczej oferentów 
sprzedających produkty niskopłatne lub usługi o niskich kosztach.  

Innowacyjne formy płatności należy wskazać jako popularne innowacje 
społeczne wykorzystywane w sektorze handlu internetowego. Zarówno 
mikropłatności SMS jak i elektroniczne portmonetki oraz szybkie przelewy 
zyskują wśród e-klientów. Zdecydowaną korzyścią szybkich przelewów dla 
użytkowników jest łatwość obsługi, szybkość realizacji transakcji i wysoki 
stopień bezpieczeństwa. Wszystkie cechy identyfikują to rozwiązanie jako 
innowacja społeczna, analogicznie do elektronicznych portmonetek. Bardziej 
kontrowersyjnym pomysłem są mikropłatności SMS, rozwiązanie ma 
zdecydowanie cechy społeczne, jednak trudno jednoznacznie wskazać korzyści. 
O ile szybkość realizacji transakcji i brak konieczności posiadania rachunków 
bankowych należą do najistotniejszych zalet, to bezpieczeństwo oraz 
zwiększone koszty stanowią kluczowe wady. Gdy płatność SMS stanowi jedyną 
opcję zapłaty, trudno mówić o korzyściach społecznych. Jednak w przypadku 
szerokiego wachlarza form płatności, klienci wybierający SMS potwierdzają 
istnienie dla nich korzyści, a co za tym idzie identyfikację innowacji społecznej. 
Wyniki badań Urzędu Komunikacji Elektronicznej pokazują, iż zaledwie 2% 
Polaków posiadających telefon komórkowy korzysta z mikropłatności 
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mobilnych SMS, wśród których niecałe 30% dokonuje transakcji kilka razy  
w roku13, co pozwala wnioskować o braku cech innowacji społecznej. Natomiast 
badania polskich sklepów internetowych wskazują na dużą popularność 
szybkich przelewów, które wraz z płatnością gotówką przy odbiorze stanowią 
najczęściej wybierane formy14, dlatego szybkie przelewy należy zidentyfikować 
jako innowację społeczną. 

Ostatnim podsektorem w e-commerce w którym zidentyfikowano innowacje 
społeczne, to logistyka, a dokładnie dostawa do klienta. Wśród form dostaw od 
wielu lat najpopularniejszą firmą jest Poczta Polska, co wynika z jeszcze 
niedawnego monopolistycznego rynku w Polsce. Innowacją w zakresie dostawy 
jest Paczkomat, urządzenie firmy In-post umożliwiające odbiór przesyłek 24 h 
na dobę. Najistotniejszą zaletą jest dogodna pora pobrania, zależna wyłącznie od 
adresata. Przeważnie listonosz oraz kurier dostarczają paczki jedynie do godziny 17, 
co stanowi problem dla osób pracujących. Obecnie ponad 60% produktów 
odbieranych jest z Paczkomatów poza standardowymi godzinami otwarcia 
punktów usługowych. Ponad 5 tysięcy polskich sklepów internetowych oferuje 
możliwość wysyłki do Paczkomatu oraz ok. 30 tysięcy e-detalistów 
sprzedających na Allegro15. Dodatkową korzyścią zarówno dla odbiorców jak  
i e-sklepów są niższe, w porównaniu do konkurencyjnych ofert, koszty wysyłki. 
Mimo, iż definicyjnie jako innowacja społeczna, nie spełnia kryterium braku 
kosztów dla użytkowników, to obniżenie kosztów jest wystarczającą 
determinantą aby uznać Paczkomaty jako innowację społeczną w sektorze  
e-commerce. 

Podsumowanie 

E-handel staje się coraz bardziej popularny i wiele firm, wprowadzając 
innowacje, dostrzega szanse pozyskania nowych klientów aby zwiększyć swoją 
konkurencyjność. Innowacje społeczne wydają się być odpowiednim 
rozwiązaniem, e-klienci zyskują dodatkowe funkcjonalności ułatwiające obsługę 
procesu zakupowego, natomiast sklepy internetowe wdrażające innowacyjne 
pomysły poprawiają swój wizerunek jako nowoczesnej firmy oraz pozyskują 
nowych klientów. Zdecydowana większość zidentyfikowanych innowacji 
społecznych charakteryzuje się dużą popularnością, co wynika przeważnie  
z braku kosztów przy zakładanych korzyściach dla odbiorcy końcowego oraz 
oferenta. Jednak jak wskazują przytoczone analizy raportów istnieją też 
innowacje, które mimo oferowanych korzyści cały czas znajdują się w fazie 

                                                           
13 Urząd Komunikacji Elektronicznej: Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku, 

2011, www.uke.gov.pl/files/?id_plik=9708, s. 32. 
14 G. Szymański, Innowacje marketingowe w sektorze e-commerce, Wydawnictwo 

Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013, s. 194. 
15 Integer, InPost: liczba przesyłek wzrosła o 250%, 

http://www.integer.pl/biuroPrasowe/inpost_liczba_przesylek_wzrosla_o_250_,607.html, 
12.07.2014 
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wzrostu, nie osiągając odpowiednio dużej popularności. Przykładem są 
Paczkomaty, które mimo istnienia na rynku e-commerce przez ponad 4 lata są 
wykorzystywane przez około 5% polskiego społeczeństwa informacyjnego. 
Najistotniejszym determinantem niskiego stanu popularności może być 
przyzwyczajenie e-klientów do przesyłek Pocztą Polską lub dowolnym kurierem oraz 
brak znaczących powodów wdrażania przez sklepy internetowe tej formy dostawy. 
Podsumowując, należy wskazać, iż w niniejszej publikacji zidentyfikowano 
funkcjonujące innowacje społeczne w polskim sektorze e-commerce oraz negatywnie 
zweryfikowano postawioną we wstępie hipotezę, udowadniając, iż nie wszystkie 
rozwiązania społeczne zyskują na popularności.  

Literatura  

[1] Baruk J.: Innowacje podmiotów usług społecznych w Unii Europejskiej, 
[w:] Wiadomości statystyczne nr 8, Zakład Wydawnictw Statystycznych, 
Warszawa 2013.  

[2] Drucker P.F.: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, 
Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992. 

[3] Główny Urząd Statystyczny: Społeczeństwo informacyjne w Polsce 
w 2013 r., Warszawa 2013,  
www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_spolecz_inform_w_polsce-2013.pdf 

[4] Główny Urząd Statystyczny: Społeczeństwo informacyjne w Polsce, 
Szczecin 2012,  
www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_spolecz_inform_w_polsce_10-2012.pdf 

[5] Integer: InPost: liczba przesyłek wzrosła o 250%,  
http://www.integer.pl/biuroPrasowe/inpost_liczba_przesylek_wzrosla_o_25
0_,607.html, 12.07.2014. 

[6] Kesselring A., Leitner M.: Soziale Innovationen in Unternehmen. 
www.zsi.at/de/projekte/abgeschlossen/3932.html, Vienna 2008, [07.01.2011] 

[7] Kiełtyka L.: Agenty programowe stosowane w procesach zarządzania 
wiedzą implementowaną, w przedsiębiorstwach, [w:] Metody badania 
i modele rozwoju organizacji, Stabryła A., Wawak S. (red.), Fundacja 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012. 

[8] Kwaśnicki W.: Innowacje społeczne – nowy paradygmat czy kolejny etap 
w rozwoju kreatywności człowieka?  
http://kwasnicki.prawo.uni.wroc.pl/todownload/InnowacjeSpoleczneWK.pdf, 
12.07.2014. 

[9] Oslo Manual: Guidelines for collecting and interpreting innovation data, 
3rd edition, OECD publishing, 2005. 

[10] Papuziński A.: Filozoficzne aspekty zrównoważonego rozwoju – 
wprowadzenie, [w:] Problemy ekorozwoju, Vol. 1, Nr 2, Lublin, 2006. 

[11] Phills J.A. Jr., Deiglmeier K., Miller D.T.: Rediscovering Social 
Innovation, Stanford Social Innovation Review, Vol. 6:4, 2008. 



Innowacje społeczne w polskim sektorze e-commerce 

17 

[12] Szymański G., Czajkowski T.: Badanie polskich e-sklepów AD 2012, [w:] 
eCommerce 2012; International Data Group Poland SA, Warszawa 2012. 
internetstandard.pl/whitepapers/1843/Prezentujemy.raport.eCommerce.2011.html 

[13] Szymański G.: Innowacje marketingowe w sektorze e-commerce, 
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013. 

[14] Ulwick A.W.: Czego chcą klienci? Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 
Warszawa 2009. 

[15] Urząd Komunikacji Elektronicznej: Rynek telekomunikacyjny w Polsce 
w 2011 roku, 2011, www.uke.gov.pl/files/?id_plik=9708. 

[16] Westley F., Antadze N.: Making a Difference: Strategies for Scaling 
Social Innovation for Greater Impact, The Innovation Journal: The Public 
Sector Innovation Journal, Vol. 15 (2). 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Innowacje społeczne w teorii i praktyce 

18 

ZIELONE INNOWACJE SPOŁECZNE A SPOŁECZNA 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA  
STUDIUM PRZYPADKU 

ANNA CIERNIAK-EMERYCH 
KAMIL ZIĘBA 
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

Wstęp 

Osiąganie przewagi konkurencyjnej przez współczesne przedsiębiorstwa staje 
się coraz bardziej złożone. Wiąże się to ze zjawiskiem globalizacji, jak rozwojem 
techniczno-technologicznym, któremu towarzyszy tworzenie innowacyjnych 
rozwiązań. Chodzi tutaj zarówno o innowacje produktów i usług, technologii, 
zarządzania i organizacji, jak również innowacje zasobowe, transportowe itp.1. 
Stwierdza się przy tym, iż innowacyjność powinna podążać w ślad za potrzebami 
społeczeństwa2. Jak wskazywał M. Crozier3, nie można bowiem zapominać 
o konieczności liczenia się z realiami społecznymi, w tym o zasadności wsłuchiwania
się w głosy ludzi (interesariuszy), którzy dla przedsiębiorstwa są najważniejsi. 

Na tym tle coraz częściej, w literaturze przedmiotu, wskazuje się na tzw. 
innowacje społeczne. Odnosi się je do nowych produktów, usług, strategii, 
koncepcji, pomysłów, organizacji, których celem jest zaspokajanie potrzeb 
społecznych, nie zapominając przy tym jednak także o ekonomicznym wymiarze 
funkcjonowania przedsiębiorstw4. 

Tak ujęte postrzeganie innowacji społecznych wydaje się bliskie idei 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR). W sformułowanej przez 
Komisję Europejską definicji społeczną odpowiedzialność łączy się bowiem 
z dobrowolnym uwzględnieniem przez przedsiębiorstwa zagadnień społecznych, 

1 A. Paliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przed-
siębiorstwem, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 185. 

2 J. Baruk, Innowacje podmiotów usług społecznych w Unii Europejskiej, [w:] Wiadomości 
statystyczne Nr 8, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2013. s. 76. 

3 M. Crozier, Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, 
PWE, Warszawa 1993, s. 20. 

4 J. Kroik, J. Skonieczny, Innowacje społeczne a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, 
http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2013/p014.pdf (7-04-2014). 
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w tym i ekologicznych. Jednocześnie Komisja akcentuje, że odpowiedzialność ta 
powinna umożliwiać zarządzanie relacjami z różnymi grupami interesariuszy 
mającymi wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa5.  

Stanowisko menedżerów w Polsce wobec CSR, jak dowodzą wyniki badań 
empirycznych, jest wciąż zróżnicowane. W wielu przypadkach ma bowiem 
charakter deklaratywny. CSR łączy się przy tym głównie z jego oddziaływaniem 
wizerunkowym. Szczególnie dotyczy to mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
przedsiębiorstw6. Trzeba jednak mieć świadomość, iż menedżerowie nie tylko 
dużych, międzynarodowych koncernów, ale także i mikroprzedsiębiorstw 
funkcjonujących w Polsce będą stawiani coraz częściej przed wyzwaniem 
innowacji wkraczających w scenariusze wartości społecznych7. Dotarcie do 
sukcesu rynkowego w takich okolicznościach wymagać może projektowania 
innowacji społecznych w nawiązaniu do realizacji założeń CSR 
ukierunkowanego nie tylko na wartości autoteliczne, ale i ekonomiczne. 

Mając powyższe na uwadze, celem artykułu stało się ukazanie przejawów 
oraz rezultatów innowacji społecznych rozpatrywanych w kontekście realizacji 
polityki społecznej odpowiedzialności mikroprzedsiębiorstwa8.  

Skoncentrowano się przy tym na jednym – spośród opisywanych 
w literaturze – obszarów kształtowania CSR, tj. ochronie środowiska.  

Realizując tak ujęty cel, analizie poddano przypadek mikroprzedsiębiorstwa 
Blueform Marcin Kozłowski, które zajmuje się tworzeniem oprogramowania 
i systemów informatycznych dla firm oraz usługami rozwojowymi, głównie 
szkoleniami i doradztwem z zakresu IT/ICT. Jednostka ta, działająca w formie 
jednoosobowej działalności gospodarczej, jest przedsiębiorstwem zlokalizowanym 
w województwie śląskim, w którym zatrudnionych jest 8 pracowników9. 

5 European Commision: Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, 
Bruksela 2001, s. 5. 

6 Zob.: A. Stanek-Kowalczyk, Wąskie rozumienie społecznej roli firm, Harvard Business 
Review Polska, Nr 5, 2012, A. Sokołowska: Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębior-
stwa. Identyfikacja – ocena – kierunki doskonalenia, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2013. 

7 J. Kroik, J. Skonieczny, Innowacje społeczne a społeczna odpowiedzialność przedsię-
biorstwa, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2013/p014.pdf 97-04-2014.  
8 Przyjęto stosownie do art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tekst 

jednolity Dz. U. 2013 nr 0 poz. 672), zgodnie z którym za mikroprzedsiębiorcę uważa się 
przedsiębiorcę zatrudniającego średniorocznie mniej niż 10 pracowników w co najmniej 
jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży 
towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 
w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec 
jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. 

9 Przedsiębiorstwo jest beneficjentem programu „Zwiększenie konkurencyjności regionów 
poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” realizowanego w ramach Szwajcarsko-
Polskiego Programu Współpracy, którego celem jest promowanie przedsiębiorców 
społecznie odpowiedzialnych oraz ich zachęcanie do wdrażania koncepcji CSR poprzez 
realizację projektów pilotażowych. Badane przedsiębiorstwo, w drodze konkursu, uzyskało 
dofinansowanie projektu polegającego na wdrożeniu działań CSR powiązanych z bieżącą 
działalnością przedsiębiorstwa, m.in. w obszarze ochrony środowiska. 
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W procesie badawczym posłużono się wywiadem indywidualnym10 
przeprowadzonym z właścicielem przedsiębiorstwa Blueform oraz jego 
pracownikami. Wykorzystano ponadto obserwacje własne oraz analizę 
udostępnionej dokumentacji. Ponadto – głównie w początkowej części 
opracowania – posiłkowano się studiami literatury przedmiotu oraz wynikami 
badań obcych. Ukazanie przykładu obrazującego przejawy oraz rezultaty 
innowacji społecznych poprzedzono rozważaniami dotyczącymi powiązań, jakie 
zachodzą między innowacjami społecznymi a koncepcją CSR.  

1. Innowacje społeczne i ich związki z urzeczywistnianiem CSR  
w obszarze ochrony środowiska – perspektywa mikroprzedsiębiorstwa 

Współcześnie jednym z najważniejszych czynników osiągania przewagi 
konkurencyjnej przedsiębiorstw staje się już nie tylko wysoka produktywność, 
jakość, ale umiejętność rozpoznawania i respektowania interesów szerokiej 
grupy wewnętrznych oraz zewnętrznych interesariuszy przedsiębiorstwa. Na 
znaczeniu przybiera zatem społeczna wartość produktów i działań realizowanych 
w jednostkach gospodarczych, będąca z jednej strony podstawą osiągania 
zadowolenia przez interesariuszy, w tym klientów. Z drugiej zaś strony, 
wyróżniająca przedsiębiorstwo na tle konkurencji, w wyniku nadawania jej 
formy innowacji, określanych coraz częściej mianem innowacji społecznych. 

Pojęcie innowacje społeczne nie jest w pełni jednoznaczne. W prezentowanych 
definicjach stwierdza się m.in., że innowacje społeczne to eksperymentalne 
(unikalne) działania mające sprzyjać polepszeniu jakości życia osób, społeczności, 
narodów, grup społecznych występujących w przedsiębiorstwach, ich otoczeniu, czy 
też środowisku naturalnym11. W tym ujęciu innowacje, o których mowa 
rozpatruje się w kontekście działań w sektorze publicznym z perspektywy 
zapewniania tzw. sprawiedliwości społecznej obywateli12. 

Na tym tle warto zwrócić także uwagę na rozumienie innowacji społecznych 
wskazujące, iż należy je postrzegać w kategoriach zmiany będącej nie tylko 
nową koncepcją czy wdrożeniem, ale także nową koncepcją lub wdrożeniem 
znanego już rozwiązania, występującego w nowym kontekście13. Celem tak 
określonej zmiany, będzie zaspokojenie szeroko rozumianych potrzeb 

                                                           
10 Chodzi o pogłębiony wywiad indywidualny (IDI – in-depth interview), a więc  

bezpośrednią metodę pierwotnego pomiaru sondażowego, w której respondent jest 
aktywnym obiektem pomiaru, występuje bezpośrednie komunikowanie się osób 
poddanych pomiarowi i przeprowadzających pomiar (rozmowa). [5, s. 252 i nast.]. 

11 V. Budinich, S. Serneels, HVC, czyli rynek, zysk i innowacje społeczne, [w:] 
Odpowiedzialny biznes. Sojusz na rzecz potrzebnych zmian, HBRP, Nr 5, 2012. 

12 K. Kozojć, Innowacje społeczne sposobem na zwiększanie konkurencyjności, [w:] 
Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki red. nauk. A. Świadek, J. Wiśniewska, 
Naukowe Wydawnictwo IVG, Szczecin 2013, s. 6 i nast. 

13 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: Innowacyjność 2010, Warszawa 2010, 
http://www.parp.gov.pl/files/74/81/380/10838.pdf (8-04-2014). 
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społecznych, np. warunków pracy, ochrony zdrowia, przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu, czy też edukacji bądź ochrony środowiska. Potrzeby 
społeczne nie są jednak tutaj rozważane tylko w kategoriach działalności 
charytatywnej, ale powinny być źródłem generowania nowych idei, kreowania 
nowych rynków, oferowania nowych wartości. Nabierają zatem sensu zwłaszcza 
wówczas, gdy spełniają również kryteria ekonomiczne14. W ten sposób ujawnia 
się istota innowacji społecznych realizowanych nie tylko przez sektor publiczny, 
ale także przez sektor prywatny (przedsiębiorstwa), nadając tym inwestycjom 
kluczowe znaczenie dla respektowania oczekiwań interesariuszy wewnętrznych 
i zewnętrznych przedsiębiorstwa15. 

Przedstawione wyżej propozycje rozumienia innowacji społecznych, jak się 
wydaje, potwierdzają – sformułowany już wyżej pogląd – o bliskich powiązaniach 
tego rodzaju innowacji z koncepcją społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa 
(CSR). W publikacjach można odnaleźć sformułowania wskazujące, iż CSR warto 
postrzegać w kategoriach swego rodzaju „wymiaru”, czy też rodzaju inicjatywy 
ujawniającej się w zakresie innowacji społecznych. Określa się je przy tym jako 
innowacje społeczne wprowadzane w przedsiębiorstwach. Chodzi o inicjatywy 
skierowane na prowadzenia tzw. zrównoważonego biznesu, tj. uwzględniającego 
m.in. oczekiwania pracowników, zgodnego z ekologią, czy też ochroną środowiska16. 

Znaczenie koncepcji CSR, rozpatrywane w nawiązaniu do tzw. zrównoważonego 
rozwoju, uwypukla się nie tylko w literaturze przedmiotu, ale także w po-
stanowieniach standardów i norm międzynarodowych17. Chodzi w szczególności 
o normę ISO 26000:2010 Guidance on social responsibility, którą w polskich realiach 
określa się często jako „Standard rekomendacji społecznej odpowiedzialności, 
działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i dobrobytu społecznego”18. Celem 
omawianej normy jest wsparcie przedsiębiorstw w ich wkładzie w tzw. 
zrównoważony rozwój.  

Wskazana norma ma zastosowanie do wszystkich organizacji, niezależnie od 
ich formy organizacyjno-prawnej, czy liczby zatrudnionych. Co ważne, jej 

                                                           
14J. Kroik, J. Skonieczny, Innowacje społeczne a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, 

http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2013/p014.pdf (7-04-2014). 
15 K. Kozojć, Innowacje społeczne sposobem na zwiększanie konkurencyjności, [w:] 

Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki red. nauk. A. Świadek, J. Wiśniewska, 
Naukowe Wydawnictwo IVG, Szczecin 2013, s. 19 i nast. 

16 B. Marciniec, Innowacje z ludzką twarzą, „Innowacyjny strat”, Nr 2, 2009, 
www.innowacyjnystart.pl/Archiwum.aspx?w=128&Id=68 (8-04-2014). 

17 Zob. standardy społecznej odpowiedzialności m. in. Social Accountability 8000, 
Odpowiedzialność Społeczna (SA8000), The AccountAbility Principles Standard, 
Zasady Odpowiedzialności (AA1000APS), The AccountAbility Stakeholder 
Engagement Standard, Zaangażowanie Interesariuszy (AA1000SES); Zob. także 
Cierniak-Emerych A., Zięba K.: Warunki pracy jako obszar urzeczywistniania koncepcji 
społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach (opracowanie przyjęte do druku po 
recenzjach). 

18 Norma ISO 26000:2010 znalazła swój odpowiednik w polskiej normie PN-ISO 26000:2012 
Wytyczne do społecznej odpowiedzialności [11]. 



Innowacje społeczne w teorii i praktyce 
 

22 

stosowanie jest dobrowolne. Wykorzystywanie w praktyce postanowień 
omawianej normy ma przyczynić się do zwiększenia świadomości oraz wiedzy  
o odpowiedzialności społecznej. Przedstawiono w niej m.in. istotę oraz trendy 
występujące współcześnie w ramach koncepcji CSR, jak i określono kontekst 
społeczny, w którym powinna działać organizacja. Zwrócono także uwagę na  
7 zasad społecznej odpowiedzialności, do których zaliczono m.in. 
odpowiedzialność, przejrzystość oraz szacunek dla potrzeb interesariuszy. 
Ponadto warto zauważyć, iż w normie ISO 26000:2010 wyodrębniono  
6 kluczowych obszarów społecznej odpowiedzialności, jak: zarządzanie, 
przestrzeganie praw człowieka, w tym i kwestie związane z pracownikami i ich 
prawami, uczciwość prowadzonej działalności, relacje z klientami, 
zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności oraz środowisko19.  

Nawiązując do ostatniego z wymienionych obszarów, warto wskazać,  
iż koniczność zapobiegania przez przedsiębiorstwa zanieczyszczeniom 
środowiska, zrównoważone wykorzystanie zasobów, w tym zasobów 
naturalnych, ochrona i restrukturyzacja środowiska naturalnego, ale i wzrost 
świadomości społeczeństwa oraz jego uwrażliwienie względem potrzeby dbałości 
o środowisko, to zagadnienia pozostające w sferze zainteresowań nie tylko 
koncepcji CSR. Stanowi to jednocześnie obszar, którego dotykają innowacje 
społeczne, jako swego rodzaju źródło biznesowej innowacyjności ukierunkowanej 
na środowisko naturalne i jego ochronę. Jak już stwierdzono wyżej, owe 
ukierunkowanie ma sprzyjać zarówno realizacji szeroko rozumianych celów 
społecznych, jak i budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. 

Najbardziej interesującym na tym tle wydaje się działań podejmowanych  
w przedsiębiorstwach małych a nawet mikroprzedsiębiorstwach. Jak dowodzą 
bowiem wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w Europie, wciąż 
znaczna – spośród objętych badaniami – liczba przedsiębiorstw a zwłaszcza 
właścicieli małych- i mikroprzedsiębiorstw nie wykazuje większej aktywności 
związanej z odpowiedzialnością społeczną w obszarze ochrony środowiska. 
Zauważa się jedynie minimum działań w tym zakresie wymuszonych 
obowiązującym ustawodawstwem20. W tym kontekście znamienne są wyniki 
                                                           
19 Poza przytoczoną normą ISO 26000:2010 istnieją również inne standardy, które 

konkretyzują wymagania dla procesu wdrażania koncepcji CSR w poszczególnych jej 
obszarach np. ochrony środowiska: pn-en ISO 14001:2005 systemy zarządzania 
środowiskowego – wymagania i wytyczne stosowania czy też obszaru bezpieczeństwa  
i higieny pracy: ohsas 18001:2007 occupational health and safety management systems 
– requirements. 

20 Przykłady badań prowadzonych w omawianym zakresie w krajach europejskich 
przywołano m.in.: Sokołowska A.: Społeczna odpowiedzialność małego 
przedsiębiorstwa. Identyfikacja – ocena – kierunki doskonalenia, Wyd. UE we 
Wrocławiu, Wrocław 2013 oraz przeprowadzone przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości w XII 2011 roku badanie „Ocena stanu wdrażania standardów 
społecznej odpowiedzialności biznesu wraz z opracowaniem zestawu wskaźników 
społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach” 
www.badania.parp.gov.pl/index/index/1772 (15-04-2014). 
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badań dotyczących społecznej odpowiedzialności małego przedsiębiorstwa 
przeprowadzonych przez A. Sokołowską. Autorka stwierdza m.in., że z jednej 
strony zarządzanie ryzykiem środowiskowym nie zdobyło uznania wśród 
badanych. Z drugiej zaś wymieniali oni podejmowane na rzecz środowiska 
naturalnego działania, jak np. segregowanie odpadów, korzystanie 
z energooszczędnych urządzeń biurowych, oszczędzanie wody, czy wsparcie 
społecznych akcji edukacji ekologicznej21.  

Wśród właścicieli mikro- i małych przedsiębiorstw w dalszym ciągu – jak 
już akcentowano – brakuje jednak przekonania, iż innowacje społeczne 
związane z koncepcją CSR, a tutaj obszarem ochrony środowiska, powinny 
przybierać szerszy wymiar. Chodzi np., o łączenie w oferowanych produktach 
ich wartości użytkowej, ale i walorów edukacji ekologicznej. Niejako nie 
dostrzega się, że takie działania powinny przyczyniać się do wzrostu 
konkurencyjności mikro- i małych przedsiębiorstw. Tymczasem znamienne 
mogą okazać się tutaj sformułowania J. Kroika oraz J. Skoniecznego, którzy, 
nawiązując do spostrzeżeń także innych badaczy, wskazują na raczej 
nieuchronne podjęcie trudu zmagania się z przenikaniem aspektu społecznego 
w łańcuchu wartości tworzonego modelu biznesowego22. 

Jeśli tak, to warto rozpoznawać, a w szczególności prezentować i promować 
zwłaszcza mikro- i małe przedsiębiorstwa, w których opisywane inicjatywy 
pozostają nie tylko w sferze deklaracji, ale również realnych działań.  

2. CSR w obszarze ochrony środowiska jako źródło innowacji 
społecznych na przykładzie mikroprzedsiębiorstwa Blueform 

Prowadzenie działalności gospodarczej w sposób, który uwzględnia 
wrażliwość środowiska naturalnego stanowi jeden z nadrzędnych celów 
przedsiębiorstwa Blueform. Daje to wyraz urzeczywistnianiu społecznej 
odpowiedzialności w obszarze ochrony środowiska. Deklarację tę wyrażono 
formalnie w udokumentowanej oraz publicznie dostępnej na stronie internetowej 
przedsiębiorstwa „Polityce CSR”. W dokumencie tym zawarto postulaty 
odnoszące się nie tylko do ponoszenia odpowiedzialności za wpływ na 
społeczeństwo oraz otoczenie biznesowe, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo, 
ale także do poszanowania środowiska naturalnego oraz uwzględniania jego 
ograniczonych zasobów. Przyjęto społecznie odpowiedzialną strategię rozwoju 
przedsiębiorstwa, którą włączono w codzienną praktykę operacyjną. Nie 
ograniczono się jedynie do przestrzegania przepisów prawnych odnoszących się 
do działalności przedsiębiorstwa, lecz przyjęto także odpowiedzialność za 
wpływ wdrażanych działań i podejmowanych decyzji zarówno na 
społeczeństwo, jak i środowisko naturalne. 
                                                           
21 A. Sokołowska, Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa. Identyfikacja 

– ocena – kierunki doskonalenia, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2013. 
22 J. Kroik, J. Skonieczny, Innowacje społeczne a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, 

http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2013/p014.pdf (7-04-2014). 
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Realizację – ujętych w Polityce CSR – zobowiązań zapewniono poprzez 
przejrzyste i etyczne postępowanie przejawiające się w respektowaniu zasad 
społecznej odpowiedzialności wynikających z postanowień normy ISO 
26000:2010. W badanym przedsiębiorstwie wprowadza się udokumentowaną 
strategię CSR, w ramach której przedmiotowa Polityka CSR – w przyjętej 
strukturze dokumentacji – zajmuje miejsce naczelne (zob. rys. 1). W ten sposób, 
poprzez zawarte tam treści i postanowienia, dokument ten odgórnie determinuje 
kształt zarówno systemu zarządzania przedsiębiorstwem, jak i dokumentów 
niższej rangi, łącznie z programami osiągania celów (w tym środowiskowych) 
czy też procedurami.  

 

 

Rys. 1. Struktura dokumentacyjna Strategii CSR wdrażanej w przedsiębiorstwie 
Blueform 

Źródło: opracowanie własne przy wykorzystaniu informacji pozyskanych  
w przedsiębiorstwie Blueform Marcin Kozłowski. 

Z punktu widzenia przyjętej strategii rozwoju zasada poszanowania 
środowiska naturalnego zajmuje istotne miejsce, a jej realizacja powinna być 
rozważona w sposób szczególny. W celu jej urealnienia w badanym 
przedsiębiorstwie wdraża się obecnie program, który ukierunkowano na 
osiąganie określonych zamierzeń związanych z urzeczywistnianiem koncepcji 
CSR w obszarze ochrony środowiska23. Stało się to podstawą do generowania 

                                                           
23 Przyjęto, iż program, ujmujący przewidziane do wykonania cele i zadania, jest,  

w przedmiotowej strategii CSR, swoistym narzędziem realizacji, zawartych w Polityce 
CSR, zobowiązań. Wobec każdej deklaracji, do wykonania której najwyższe 
kierownictwo zobowiązało się w ramach wdrażania Polityki CSR, ułożono, zgodnie  
z koncepcją SMART, program osiągania celów w danym obszarze urzeczywistniania 
koncepcji CSR w badanym przedsiębiorstwie.   

Polityka CSR
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innowacji społecznych, u podstaw których legło przekonanie, iż zrównoważone 
korzystanie ze środowiska może stać się źródłem nie tylko wartości 
autotelicznych, ale także oszczędności finansowych. Warto przede wszystkim 
wskazać na następujące przejawy omawianych innowacji: 

 włączanie pracowników w procesy decyzyjne dotyczące działań 
przedsiębiorstwa na rzecz ochrony środowiska, 

 kształtowanie świadomości ekologicznej trenerów oraz uczestników 
szkoleń, 

 projektowanie wyrobu i jego funkcjonalności użytkowej, w sposób który 
uwzględnia ochronę środowiska w obszarze jego stosowania. 

Opracowany w przedsiębiorstwie program umożliwił pracownikom 
organizacji zgłaszanie pomysłów, których realizacja przyczyniła się do 
ograniczenia negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. 
Uruchomieniu przedsięwzięcia towarzyszyło przekonanie związane z potrzebą 
budowania i podnoszenia świadomości proekologicznej zorientowanej nie tylko na 
pracowników, ale także na innych, zewnętrznych interesariuszy przedsiębiorstwa.  

Blueform, jako przedsiębiorstwo świadczące usługi szkoleniowe, 
edukacyjne oraz programistyczne ma realny wpływ na kształtowanie 
świadomości ekologicznej współpracujących trenerów oraz uczestników 
organizowanych szkoleń. Edukację ekologiczną w tym zakresie oparto  
o specjalnie przygotowany podręcznik24 zawierający zestaw ćwiczeń, których 
funkcją jest wykształcenie umiejętności w zakresie sprawnego korzystania  
np. z arkusza kalkulacyjnego (np. typu Microsoft Excel®).  

Przygotowane w tym celu zadania sformułowano w oparciu o dane wejściowe 
bazujące na przykładach związanych z wybranym obszarem ochrony środowiska 
(np. emisji CO2 do powietrza). Rezultatem działania jest innowacyjne połączenie 
prezentowanych treści oraz wykonywanie ćwiczeń, łącznie ze zintegrowanym 
podnoszeniem świadomości ekologicznej uczestników szkolenia. Daje to podstawy 
do zaryzykowania przypuszczenia, iż ukształtowana w ten sposób dystrybucja 
wiedzy może stać się katalizatorem inicjowania zachowań sprzyjających 
oszczędnemu korzystaniu ze środowiska wraz z zachęcaniem adresatów owego 
działania do przyjmowania postaw proekologicznych. 

Wdrażanie społecznej odpowiedzialności w obszarze ochrony środowiska 
dotyka wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem analizowanego 
przedsiębiorstwa, poczynając już od projektowania wyrobu. Mając na uwadze 
świadomość obowiązków, jakie spoczywają na przedsiębiorstwach – 
funkcjonujących w szczególności na rynku edukacyjnym – oraz uwzględniając 
ich wpływ, jaki wywierają na otoczenie, należy w tym miejscu podkreślić 
konieczność podejmowania analizy wszystkich nowych projektów i usług 
wdrażanych w przedsiębiorstwie. I tak jako dobrą praktykę w tym zakresie 

                                                           
24 Inspiracją do napisania owego podręcznika stały się ćwiczenia (case study) stanowiące 

jedno z narzędzi wykorzystywanych przez Blueform w procesach dydaktycznych. 
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można wskazać jedną z usług świadczoną przez Blueform na rzecz innych firm. 
Chodzi o proces tworzenia oprogramowania, które uwzględnia ideę 
poszanowania środowiska już na etapie jego projektowania. Dotyczy on 
kształtowania funkcjonalności programu w sposób, minimalizujący obieg 
dokumentów papierowych u innych firm, które będą go wdrażały.  
Z perspektywy interesujących nas innowacji społecznych stanowi to przejaw 
stosowania proekologicznych usprawnień nie tylko w ramach struktury 
organizacji, ale także wykraczania poza jej obręb w kierunku interesariuszy 
zewnętrznych. 

Oprócz wymienionych wyżej, program „zielonych” innowacji społecznych, 
w omawianym przedsiębiorstwie, objął także zrównoważoną gospodarkę 
materiałową w zakresie organizowanych szkoleń. Dotyczy on nie tylko tak 
oczywistych działań, jak stosowanie druku dwustronnego materiałów 
szkoleniowych czy odejście od stosowania naczyń jednorazowych, ale także 
korzystania z przetworzonego i cieńszego papieru pochodzącego z procesów 
odzysku recyklingowych frakcji surowcowych. W dużej mierze zrezygnowano  
z dokumentacji papierowej na rzecz elektronicznego obiegu dokumentów. Stało 
się to możliwe dzięki zastosowaniu energooszczędnych urządzeń 
komputerowych, które wykorzystano również do przeprowadzania konferencji 
internetowych ITC (ang. information technology conference) celem 
maksymalnego ograniczenia ilości podróży służbowych wiążących się ze 
zużyciem paliw, emisji hałasu do środowiska oraz uwalnianiem spalin do 
powietrza, przyczyniając się tym samym do generowania oszczędności 
finansowych w przedsiębiorstwie. 

Z przeprowadzonych wywiadów uzyskano informacje o korzyściach, które 
dotyczą osiągania wymiernych rezultatów wdrażanego programu. Przejawiają 
się one m. in. w wolumenie zredukowanych ilości substancji emitowanych do 
środowiska czy też wypracowanych oszczędności finansowych. Wskazano, iż – 
już w pierwszych miesiącach realizacji programu – zaobserwowano wzrost 
zainteresowania działalnością firmy, co zaowocowało składaniem, na wielu 
płaszczyznach, nowych ofert współpracy, dając w rezultacie poczucie większego 
powiązania przedsiębiorstwa z lokalnym otoczeniem. 

Warto zaznaczyć, iż jednym z czynników inicjujących kreowanie 
wskazanych wyżej innowacji społecznych było uzyskanie wsparcia w ramach 
konkursu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną 
odpowiedzialność biznesu (CSR)”. Kreacji tej – co do zasady – sprzyja 
w szczególności kształtowanie przez instytucję finansującą procesu oceny 
merytorycznej w sposób, który uwzględnia kryterium innowacyjności25. 
Wymaga ono bowiem wyczerpującego uzasadnienia wskazującego na to, że 
poprzez realizację projektu powstanie znacząco ulepszony proces, wyrób lub 
usługa. Taki stan rzeczy skłania do tego, by generowane, na etapie tworzenia 
projektu, pomysły charakteryzowały się wysokim potencjałem innowacyjnym. 

                                                           
25 Zob. www.csr.parp.gov.pl/files/74/455/18395.pdf (12-04-2014). 



Zielone innowacje społeczne a społeczna odpowiedzialność mikroprzedsiębiorstwa… 

27 

Podsumowanie 

Analizowany przypadek mikroprzedsiębiorstwa ukazuje, iż urzeczywistnianie 
koncepcji CSR w drodze ekologicznych innowacji społecznych nie musi być 
zjawiskiem związanym z funkcjonowaniem wyłącznie dużych jednostek 
gospodarczych, których potencjał ekonomiczny pozwala na podejmowanie 
wielu rozmaitych działań w tym zakresie. Wdrażane w Blueform programy 
środowiskowe potwierdzają, że także małe organizacje mogą wnieść 
rzeczywisty wkład w zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. Następuje to, 
realizując m.in. postulaty związane z podnoszeniem świadomości 
środowiskowej interesariuszy, tworzeniem proekologicznej kultury 
organizacyjnej oraz zachęcaniem do przyjmowania postaw mających na celu 
uwzględnianie ograniczonych zasobów środowiska oraz ich zachowanie dla 
potrzeb przyszłych pokoleń. Wdrażane „zielone” innowacje społeczne oraz 
odnoszone, jako pochodna ich stosowania, korzyści o charakterze zarówno 
finansowym, jak i pozafinansowym stanowią dodatkowo – jak się zdaje – 
przekonujące dowody na to, iż społeczna odpowiedzialność w obszarze ochrony 
środowiska może stać się interesująca dla mikro- i małych przedsiębiorstw. 

Tworzeniu szczególnie sprzyjających warunków dla rozwoju innowacji 
społecznych w mikro-, ale i w małych przedsiębiorstwach warto upatrywać 
zwłaszcza w programach finansowania (dotacjach, konkursach, dofinansowaniach itp.) 
przedsięwzięć opartych na założeniach, które uwzględniają realizację koncepcji 
CSR zarówno w ujęciu holistycznym, jak i poprzez różnicowanie jej 
urzeczywistniania w poszczególnych obszarach społecznej odpowiedzialności. 
Przyjmując optykę interesujących nas innowacji społecznych, słusznym wydaje 
się przy tym założenie, iż kształtowanie procesu oceny merytorycznej wniosków 
– według kryteriów, wśród których innowacyjność stanowi jedną z głównych 
składowych narzędzia oceny – jest zjawiskiem wysoce pożądanym.  

Mając powyższe na uwadze, myśląc jednocześnie w kategoriach przyszłości 
za szczególnie cenne powinno się uznać ujawnianie – podobnych jak opisany – 
przykładów inicjatyw o cechach innowacji społecznych oraz ich szerszą 
prezentację. Może to bowiem sprzyjać ograniczaniu luki wiedzy, ale i niechęci 
innych, spośród właścicieli mikro- i małych przedsiębiorstw, do aktywnego 
włączania się w kreowanie innowacji społecznych. 
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Introduction 

In the era of information society computers are used in almost every field of 
life. When working with computers we do not think about how do we 
communicate with the machines. We just enter text using keyboard, control 
various applications using computer mouse and observe the actions on the 
monitor. For most of the users such interaction is so common that we forget 
about the fact that the direct communication between human and machine is 
impossible. To interact with the computer we need a number of tools which are 
called an interface – a set of input and output devices together with computer 
programs with Graphical User Interface (GUI).  

In recent years there is a growing interest in developing tools enabling more 
natural communication with computers. The main reason is the fact that long 
lasting and frequent use of computer keyboard and mouse may cause hand and 
wrist injuries. Moreover, the devices for persons with sensory and motor 
impairments are developed to include elderly and disabled users in the 
information society and improve their quality of life.  

According to John Gill’s report from 20091 there are about 180 million 
persons all over the world who suffer from various types of impairments, out 
of which 45% are motor impairments, 18% – cognitive impairments, 28% – 
hearing impairments, and 9% – vision impairments. In addition about 120 
million people in the world are beyond the age of 65 and most of them 
experience some age-related reduction in their abilities what may affect them 
when using computers. For all these users appropriate Human-Computer 
Interfaces (HCIs) should be offered. Such HCIs should be characterized 
according to five feature groups2: 

                                                           
1 J. Gill, "Disability in Europe: the numbers", 

www.education.edean.org/pdf/Intro006.pdf, 2009, last visited August 2014. 
2 J. Nielsen, “Usability engineering”, Morgan Kaufman, Amsterdam 2009. 
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 Learnability – the user should be able to use the basic functionalities the first 
time he encounters the system; 

 Efficiency – after learning the design the user should be able to complete 
quickly and efficiently the tasks; 

 Memorability – it should be easy to remember the interface design and the 
user should be able to easily reestablish the proficiency after a period of not 
using a system; 

 Errors – the design of the system should assure making the minimum 
number of errors and it should offer the ease of recovery from the errors; 

 Satisfaction – the use of the interface should be pleasant. 
 Above guidelines apply to the design of HCIs, operating systems, computer 

applications and web sites. 
 Based on the used technologies human-computer interaction systems can be 

divided into four groups3: 
 systems using specially designed mechanical devices and sensors; 
 biosignal-based systems; 
 vision-based systems; 
 software applications. 

In this paper example systems from all above groups are described with the 
emphasis on tools developed in the Medical Electronics Division, Lodz 
University of Technology. 

1. Commercial Human-Computer Interaction Tools

1.1. HCI in software 

Depending on the needs of the users, operating systems (OSs) offer 
a number of tools enabling easier and more comfortable work with the 
computers. For example, in Windows OS these applications can be found in 
Ease of Access Center, while in OSX and Ubuntu they are located in Universal 
Access menu. The accessibility tools are designed for the following groups of 
uses: persons with visual impairments, hearing impairments, motor impairments 
and cognitive impairments. 

Typical applications for visually impaired users are: system magnifier that 
enlarges a portion of the screen making it easier to read, possibility of increasing 
the sizes of icons, fonts and mouse cursor, and setting a high-contrast color 
scheme. Some operating systems offer built-in screen readers, however they 
support only some languages. Users with hearing impairments may use text and 
visual alternatives for sound alerts. It is possible to communicate with the 
computer without using the physical keyboard and mouse. Operating systems 

3 P. Strumiłło, A. Materka, A. Królak, Systemy interakcji człowiek-komputer dla osób 
niepełnosprawnych, Biuletyn Techniczno-Informacyjny Oddziału Łódzkiego SEP, 
1/2011 (52), pp. 2-9, 2011. 
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offer the on-screen keyboards that allow for typing in the text and sometimes 
also control mouse functions. Persons not able to use their limbs may use speech 
recognition software to control the computer with voice commands and dictate 
text into applications. For users with limited motor skills it is possible to adjust 
the way the operating system responds to mouse or keyboard input by making 
key combinations easier to press or by ignoring the inadvertent key presses. 

1.2. Systems using mechanical sensors 

On the market there are many specially designed mechanical devices that 
facilitate the use of computers for persons with physical disabilities. IntelliKeys 
(Fig. 1a) is an alternative keyboard that plugs via USB port into any computer. It 
is possible to change its look and functionality by sliding in different overlays. 
People who tend to press unwanted keys or press the key for too long may 
customize settings such as the response or repeat rate. Another product designed 
for computer users with limited motorical skills are switches that can work either 
as large buttons (Fig. 1b) controlled by hands, feet or head, or can have 
pneumatic mechanism (Fig. 1c) and be activated by blowing. Signal generated 
by such switch serves as the confirmation of action activation for various 
applications, for example selection of the sign from the scanning on-screen 
keyboard. 

Fig. 1. Specially designed tools with mechanical sensors: (a) IntelliKeys (source: 
infogrip.com); (b) Orin switches (source: orin.com); (c) pneumatic switch (source: 

infogrip.com) 

1.3. Biosignal-based HCIs 

In recent years we can observe an increased interest in employing biosignals 
for the control of various devices and communication with computers. There are 
three types of biosignals used for construction of human-computer interfaces: 
electromyography (EMG), electrooculography (EOG) and electroencephalography 
(EEG). EMG signal reflects muscles activity by measuring electrical currents 
that are generated in a muscle during its contraction. This induced electrical 
activity can be interpreted and translated into control commands for the 



Innowacje społeczne w teorii i praktyce 

32 

computer or a wheelchair. Various research projects are developed, among 
which most popular devices include EMG-controlled computer mouse4, sign 
language recognition systems5 and interactive gloves6. Very promising is 
Microsoft initiative called Wearable Electromyography-Based Controller. The 
system will allow for interaction with selected devices by generating electrical 
signal through specific movement of the user’s muscles7. This wearable system 
can be embedded in an armband, wristwatch, glasses or clothing. 
EOG signal records eyeball movements and is another biosignal often used in 

human-computer interfaces. The EagleEyes Project8 uses a device with 
five electrodes and enables persons with severe physical disabilities to 
control a computer with their eyes. It works as a computer mouse 
replacement under Windows operating system, however the authors of the 
project developed also a number of applications, such as on-screen 
keyboard, web browser or games. Another EOG-based system9 was 
developed using Linux platform and the signal acquisition setup was built 
using five electrodes placed around the eyes which are built into Vuzix 
Wrap glasses. The authors propose three ways of interaction with the 
computer: Direct Access, Scanning and Eye Commands. The principle of 
operation is such that the user has to look at the centre of the screen and 
then move his point of regard quickly to the icon assigned to the desired 
command. To trigger the action the user has to validate his choice by 
performing two consecutive blinks within a pre-determined time limit that 
can be configured by the user. 

EEG signal reflects brain neuron activities. EEG-based human-computer 
interaction systems are called Brain-Computer Interfaces (BCI). The BCIs 

4 A. Xiong, Y. Chen, X. Zhao, J. Han, G. Liu., “A novel HCI based on EMG and IMU”, 
2011 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO), 2011, 
pp. 2653-2657. 

5 Y. Li, X. Chen, J. Tian, X. Zhang, K. Wang, J. Yang, “Automatic recognition of sign 
language subwords based on portable accelerometer and EMG sensors”, International 
Conference on Multimodal Interfaces and the Workshop on Machine Learning for 
Multimodal Interaction. ACM, 2010, pp. 17-23, 2010. 

6 R. Tidwell, S. Akumalla, S. Karlaputi, R. Akl, K. Kavi, “Evaluating the Feasibility of 
EMG and Bend Sensors for Classifying Hand Gestures”, Proceedings of the 
International Conference on Multimedia and Human Computer Interaction, Toronto, 
Ontario, Canada, July 18-20 2013, pp. 63.1-8, 2013. 

7 Microsoft Corporation: “Wearable electromyography-based controllers for human-
computer interface”, Patent US20090326406 A1, 31 Dec 2009. 

8 J. Gips, P. DiMattia, F.X. Curran, P. Olivieri, “Using eagleeyes – an electrodes based 
device for controlling the computer with your eyes – to help people with special 
needs”, Proceedings of the 5th International Conference on Computers Helping People 
with Special Needs (ICCHP’96), Vienna, Austria, pp. 77-83, 1996. 

9 Barea R., Boquete L., Rodriguez-Ascariz J. M., Ortega S., López E., “Sensory System 
for Implementing a Human – Computer Interface Based on Electrooculography”, 
Sensors 2011, 11(1), pp. 310-328, 2011. 



Alternative methods of human-computer interaction 

33 

can be classified into two groups based on methods used to trigger the 
desired brain signals: evoked potential based systems and brain’s natural 
response based systems. Most commonly used stimulation for the systems 
from the first group are visual ones and such BCIs are called Visual 
Evoked Potential (VEP) based BCIs. Brain’s responses to visual stimuli 
are detected in the occipital region and can be translated into computer 
commands10. Commercially available BCIs belong to the second group 
and are mostly used for entertainment. Systems such as EPOC Emotiv or 
MindWave measure the changes of brain electrical potential on the 
surface of the skin and the electromyography signal from the face 
muscles. Analysis of these signals allows for assessment of the emotional 
state of the user and also recognition of a number of states that can be 
translated to computer commands. 

1.4. Vision-based HCIs 

Another group of devices enabling communication between a person and 
a machine are vision-based systems. Image processing and pattern recognition 
algorithms enable analysis of image sequences and interpretation of various 
gestures performed by hands or face. Natural hand gesture communication with 
the computer that is based on machine vision algorithms can be accomplished 
using eyeSight’s Gesture Recognition Technology11. Also Microsoft Kinect 
provides a way to interact with the machines using gestures, however these are 
mainly gestures of the full body. A big challenge for the researchers is automatic 
recognition of sign language. Hand Gesture Recognition system based on MS 
Kinect12 enables recognition of single-hand and two-hand gestures with the 
possibility of identification of all individual fingers. This gives a good basis for 
a construction of vision-based sign language recognition system. 

Persons with severe physical disabilities, who cannot use their limbs, may 
use vision-based systems for face gestures recognition in order to communicate 
with the computer. Such systems can be divided into two groups: solutions 
requiring specialized hardware such as infrared illumination or special markers; 
and solutions built from off-the-shelf components. Examples of commercial 
products from the first group of vision-based systems are SmartNav, Tracker Pro 

10 G. Bin, X. Gao, Y. Wang, Y. Li, B. Hong, S. Gao, “A high-speed BCI based on code 
modulation VEP”, Journal of Neural Engineering, 8(2):025015, 2011; Ch. Kapeller, 
K. Kamada, H. Ogawa, R. Prueckl, J. Scharinger,Ch. Guger: “An electrocorticographic 
BCI using code-based VEP for control in video applications: a single-subject study”, 
Frontiers in System Neuroscience (8), 2014. 

11 eyeSight’s Gesture Recognition Technology, http://eyesight-tech.com, last visited 
August 2014. 

12 Y. Li, “Hand gesture recognition using Kinect”, 2012 IEEE 3rd International 
Conference on Software Engineering and Service Science (ICSESS), pp. 196-199, 
2012. 
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or HeadMouse Extreme. CameraMouse belongs to the second group of the 
vision-based solutions and is a free application. It enables the control over 
mouse cursor and emulation of mouse clicks via head movements and is 
designed for persons suffering mainly from Cerebral Palsy, Spinal Muscular 
Atrophy, ALS, Multiple Sclerosis, Traumatic Brain Injury, and various 
neurological disorders. 

2. HCIs developed in Medical Electronics Division, TUL 

In this paper various systems for human-computer interaction, designed for 
persons with impairments, are discussed. In this section the prototypes of such 
systems that are developed and implemented in the Medical Electronics 
Division, Institute of Electronics, Lodz University of Technology are presented. 

 

Fig. 2. SSVEP-based Brain-Computer Interface: (a) stimulating lights (SL, SR) 
and a fixation light (F); (b) view of five stimulation elements 13 

 
In the Institute of Electronics, TUL, research in the field of BCI started in 

the late 90s of the 20th century. It resulted in developing a novel method 
of visual stimulation where halves of the visual field are stimulated alternately14. 
According to this method, a single field of the virtual keyboard is comprised 
of three light sources (Fig. 2a). LEDs SR and SL are blinking alternately, in turn 
stimulating the left and right half of the visual field, provided that the user 
focuses his gaze at the central diode SF. The response of the visual cortex 
located in the occipital region of the skull (the back of the head) is recorded 
using only three electrodes. Proposed method allows for detection of flickering 
frequency from the recorded signal. This gives the possibility of assigning 
certain commands or functions to particular flickering frequencies. These 
commands could then be executed when the user is looking at the desired “light-
                                                           
13 Ibidem. 
14 P. Poryzała, A. Materka, Cluster analysis of CCA coefficients for robust detection of 

the asynchronous SSVEPs in brain–computer interfaces, Biomedical Signal Processing 
and Control (10), pp. 201-208, March 2014. 
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key”. The system is currently being developed in both the optimization of visual 
excitation (color, flickering frequency, phase shift) and methods of processing 
the measured EEG signals. Fig. 2b presents the virtual keyboard with 5 “light 
keys” flashing with five different values of frequency. 

The vision-based system, b-Link, which allows you to use your computer 
physically disabled persons only by blinking his eyelids was developed based on 
the prototype made in the Department of Electronics, Medical University of 
Lodz15. The system is built of a personal computer and a webcam. For eye 
tracking and blink detection advanced image processing methodsare used. Each 
time the program is run the recorded image of the user's face and eyes is stored 
so that the eyeblink detection is more accurate. The program interprets only 
voluntary eyeblinks (lasting longer than 250 ms). Eyeblinks shorter than 250 ms 
are treated as a spontaneous and are ignored by the system. The b-Link 
application has its own graphical user interface (Fig. 3) that includes: 

  onscreen keyboard,  
  on screen mouse,  
  shortcut menu (used to launch frequently used programs),  
  favorites menu (for quick access to most often visited websites)  
  options menu (activation of system magnifier, turning sounds on and off, 

personal speed settings) 
  shutdown menu.  

 

Fig. 3. b-Link user interface: (a) on-screen keyboard; (b) on-screen mouse;  
(c) shortcut menu; (d) favorites menu 

                                                           
15 A. Królak, P. Strumiłło, Eye-blink detection system for human–computer interaction. 

Universal Access in the Information Society (11.4), pp. 409-419, 2012. 
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Command for the computer are activated by performing intentional eyeblink 
when the desired button is highlighted on the screen. The buttons are highlighted 
iteratively, using the principle of scanning keyboard. b-Link allows for using 
most of the functions of the operating system using onscreen keyboard and 
mouse. The application has been developed for Windows OS and is available as 
open source, allowing its further development by the web community. 

 

 

Fig. 4. Human-computer interaction systems developed by students in the Medical 
Electronics Division: (a) EMG-based sign language recognition 16; (b) EMG-based 
binary HCI controlled by jaw movements17; (c) vision-based hand pose recognition 

system18; (d) vision-based head movement controlled image viewer19  
 
A number of student projects related to the field of human-computer 

interaction has also been developed in the Institute of Electronics. These include 

                                                           
16 A. Olejnik, Automatic recognition of Polish sign language from EMG signal,  

BSc Thesis, Technical University of Lodz, 2013. 
17 E. Bartoszek, EMG analysis for Human-Computer Interaction, BSc Thesis, Technical 

University of Lodz, 2011. 
18 W. Szymański, Hand motion recognition for Human-Computer Interfacing, MSc 

Thesis, Technical University of Lodz, 2012. 
19 X. Yang, Y. Yang, Gestures for Human-Computer Interaction, Student report, 2014. 
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development of biosignal processing algorithms for human-machine 
communication, such as recognition of selected Polish Sign Language gestures 
from two-channel EMG recording (Fig. 4a) or human-computer interface 
controlled by jaw movements detected from EMG signal (Fig. 4b), and also 
prototypes of vision based human-computer interaction systems, like hand 
gesture recognition for computer mouse control (Fig. 4c), or head-movement 
controlled image browser (Fig. 4d). 

Conclusions 

Human-Computer Interface design is a multidisciplinary field, which 
combines the knowledge from a number of disciplines, such as computer 
science, electronics, biomedical engineering, universal design, but also cognitive 
and behavioral psychology, anthropology, sociology or ergonomics. The main 
goal of research is to develop systems allowing for overcoming communication 
barriers resulting from physical or sensory disability, as well as to build tools 
that would increase mental and physical performance of employees. The 
technological advancements like miniaturization of electronic elements, increase 
of computation speed, new generations of biomaterials and biosensors give 
possibility to develop systems enabling inclusion of elderly and impaired 
persons in the information society. 
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Wstęp 

Nowocześnie zarządzane przedsiębiorstwo powinno uwzględniać w swojej 
strategii potrzeby społeczne oraz traktować społeczeństwo i różne grupy 
społeczne jako istotnych interesariuszy, mających wpływ na jego 
funkcjonowanie i możliwości odniesienia sukcesu rynkowego. Wynika to 
z faktu, że „potrzeby społeczne nie są tylko „czystą” działalnością charytatywną, 
ale mogą być źródłem generowania nowych idei, kreowania nowych rynków, 
oferowania nowych wartości i technologii”1. Zaspokajanie tych potrzeb może 
przełożyć się nie tylko na zyski, ale na poprawę wizerunku firmy jako 
innowacyjnej i służącej otoczeniu. 

Przedsiębiorstwo powinno zatem budować swoją reputację, angażując się 
w działania, które sprawiają, że strategiczni interesariusze postrzegają je jako 
organizację niezawodną, godną zaufania, odpowiedzialną i wiarygodną. 
Wiarygodność firmy stanowi bowiem dużą wartość ekonomiczną. Jest ona 
istotnym aspektem tożsamości każdego podmiotu i warunkuje charakter jego 
relacji z otoczeniem. Kreowanie wysokiej wiarygodności odbywa się poprzez 
doskonały marketing i innowacje oraz działania na rzecz wspólnego dobra2. 

W związku z powyższym warto zastosować w przedsiębiorstwie koncepcję 
społecznej odpowiedzialności biznesu oraz szukać w niej inspiracji dla 
opracowania i wdrożenia innowacji o charakterze społecznym.  

 
 

                                                           
1 J. Kroik, J. Skonieczny, Innowacja społeczna a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. 

http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2013/p014.pdf, 10.05.2014, s. 164. 
2 J. Komorowski, Wiarygodność jako wartość ekonomiczna. Pieniądze i Więź 2004, 

Nr 3, ss. 35-43. 
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1. Idea i cechy innowacji społecznych 

Innowacje społeczne, według definicji Komisji Europejskiej z 2013 r., to 
rozwój i wdrażanie nowych pomysłów (produktów, usług, modeli) w celu 
spełnienia potrzeb społecznych i tworzenia nowych relacji społecznych 
i współpracy. Z kolei Narodowe Centrum Badań i Rozwoju określa innowacje 
społeczne jako rozwiązania, które równocześnie odpowiadają na za-
potrzebowanie społeczne, jak również powodują trwałą zmianę w danych 
grupach społecznych. Innowacje te wyrażają się w zmianach zachodzących 
w strukturze społecznej ludności, we wzorach obyczajowych, postawach 
ludzkich, a nawet ogólnej kulturze narodu. Na ich treści składają się idee, 
pomysły, koncepcje, działania i strategie prowadzące do celu, jakim jest 
osiąganie coraz wyższej jakości życia różnych grup społecznych i całego 
społeczeństwa3. 

Innowacje społeczne można scharakteryzować i podzielić, wykorzystując 
w tym celu kryteria stosowane do charakterystyki innowacji w ogóle, tj.: 
charakter zmian, zakres zmian, czas powstawania zmian i efekty zmian.  

Z punktu widzenia charakteru zmian innowacje społeczne są elementami 
zmiany społecznej, jednocześnie tworzącymi zmiany społeczne. Najczęściej 
postrzegane są jako zmiany procesowe, w których kreowaniu, wdrażaniu 
i upowszechnianiu uczestniczą różne grupy społeczne i zawodowe, a nawet 
znaczna część społeczeństwa. Na ogół powstają one powoli, są procesem 
złożonym, rozłożonym w czasie, choć niekiedy wprowadzają w życiu 
społecznym zmiany rewolucyjne. Innowacje społeczne mogą być 
nieprzewidywalne, gdy mają charakter jednorazowej małej zmiany lub gdy  
w wyniku innowacji zamierzonych otrzymuje się jakiś efekt dodatkowy  
o istotnym znaczeniu społecznym. Za innowacje społeczne uznawane są również 
eksperymentalne działania społeczne, mające na celu polepszanie jakości życia 
osób, narodów, całych społeczności, które mają miejsce w firmach, ich 
otoczeniu biznesowym czy środowisku naturalnym. Ich eksperymentalny 
charakter wynika z faktu wprowadzenia unikalnych, jednorazowych rozwiązań 
na wielką skalę.  

Z kolei biorąc pod uwagę zakres zmian można wyodrębnić innowacje 
społeczne oparte na szeroko lub wąsko rozumianych zmianach. Zmiany szeroko 
postrzegane mają miejsce wówczas, gdy odnoszą się do wszelkich zmian 
zachodzących w różnych sferach aktywności przedsiębiorstw, a także 
społeczeństwa, będących odpowiedzią na dynamikę procesów rynkowych oraz 
wiedzy i zapotrzebowania społeczeństwa. Zmiany te przenikają działalność 
społeczną i ekonomiczną, występując z produktach, procesach wytwórczych 
i rynkowych, procach zarządczych i w metodach zarządzania. Natomiast zmiany 
wąsko pojmowane najczęściej odnoszą się tylko do produktów i zmian 
technologicznych.  
                                                           
3 A. Olejniczuk-Merta, Innowacje społeczne. Konsumpcja i Rozwój 2013, Nr 1, ss. 24, 

28, 31. 
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W charakterystyce innowacji społecznych ważne jest też kryterium czasu 
wprowadzania zmian. Czas wdrożenia zmian innowacyjnych może być 
postrzegany szeroko i wówczas za innowacje społeczne uważane są zarówno 
nowe, jak i już sprawdzone rozwiązania stosowane w nowych obszarach 
geograficznych i coraz szerszych obszarach aktywności społecznej. Wąskie 
pojęcie innowacji społecznej natomiast koncentruje uwagę na pierwszym 
zastosowaniu zmiany innowacyjnej. 

Efekty zmian jako kryterium innowacji społecznych koncentrują się 
na wynikach innowacji. Wyrażają one rezultaty działań i ich formy. Są 
wynikiem aktywności człowieka lub społeczeństwa uczestniczącego 
w procesach innowacji społecznych. Przede wszystkim odnoszą się do 
zamierzonych, celowych zmian w strukturach społecznych, obyczajach i stylach 
życia tworzonych przez samo społeczeństwo lub przy jego udziale. Mogą też 
występować jako niezamierzone zmiany społeczne, będące dodatkowym 
rezultatem innowacji technologicznej czy organizacyjnej. W aspekcie efektu 
zmian można wyodrębnić innowacje społeczne miękkie, np. zmiany 
w organizacji pracy, służące podniesieniu jakości życia w miejscu pracy, 
i innowacje społeczne twarde (techniczne, technologiczne), także spełniające 
cele innowacji społecznych. Ponadto można wyodrębnić innowacje społeczne 
z bezpośrednim efektem innowacyjnym, jak również z efektem powstającym 
w długim procesie innowacyjnym. Efekty zmian można również wyrażać, 
w zależności od ich skali występowania, jako makro, mezzo i mikro. Efektami 
makro określane są te, które występują w skali kraju lub szerzej. Efekty mezzo 
to te, które występują w skali regionu, lokalnie, zaś efekty mikro służą małym 
grupkom osób, a nawet są to pojedyncze zastosowania4. 

Innowacje społeczne w dużym stopniu bazują na koncepcji innowacji 
otwartych, która zakłada, że przedsiębiorstwa powinny wykorzystywać zarówno 
wewnętrzne jak i zewnętrzne pomysły do generowania innowacji oraz 
wewnętrzne i zewnętrzne kanały dyfuzji innowacji na rynek. Logika tych 
innowacji bazuje na obfitości wiedzy, która jest potrzebna przy dostarczaniu 
wartości do przedsiębiorstwa, jednak wiedza ta nie może zostać zastrzeżona 
tylko dla danej firmy. Pozostałe założenia, na których bazuje koncepcja 
otwartych innowacji, są następujące (według H. Chesbrougha): 

 trzeba współpracować z ludźmi zarówno z wewnątrz jak i z zewnątrz firmy; 
 zewnętrzne badania i rozwój mogą stworzyć istotną wartość, a wewnętrzne 

badania i rozwój są potrzebne, żeby wyłapać część tej wartości; 
 nie trzeba inicjować badań, żeby czerpać z nich zysk; 
 budowanie lepszych modeli biznesowych jest lepsze niż bycie na rynku jako 

pierwszy; 
 jeśli organizacja zrobi najlepszy użytek z wewnętrznych i zewnętrznych 

pomysłów, to wygra; 

                                                           
4 op. cit. ss. 27-29. 
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 przedsiębiorstwo powinno czerpać korzyści z wykorzystania swojej własności 
intelektualnej przez innych i powinno kupować własność intelektualną innych, 
gdy tylko jest to korzystne dla własnego modelu biznesowego5. 

System innowacji społecznych ma zatem charakter otwarty, jak również 
wielodyscyplinarny, zintegrowany i partycypacyjny (z dużym udziałem 
obywateli i użytkowników). Jest on napędzany przez popyt, a nie przez podaż 
oraz jest nastawiony na indywidualne potrzeby, a nie na masową produkcję.  

Innowacje społeczne posiadają pewne elementy, które pozwalają na ich 
identyfikację. Do takich rdzennych składowych należą: nowość, przejście 
od pomysłu do jego realizacji, skuteczność, spełnienie potrzeby społecznej oraz 
poprawienie zdolności społeczeństwa do działania. Innowacje społeczne nie 
muszą być całkowicie oryginalne i wyjątkowe, ale powinny spełniać cechy 
nowości w jakiejś dziedzinie, branży lub regionie oraz pociągać za sobą 
praktyczne zastosowanie lub realizację nowego pomysłu. Powinny one być 
skuteczniejsze i efektywniejsze niż istniejące rozwiązania. Może to dotyczyć 
jakości, poziomu satysfakcji z obsługi, szybkości rozprzestrzeniania się, 
zmniejszenia kosztów lub wpływu na wzrost zadowolenia społecznego. 
Innowacje te są wprowadzane w celu spełnienia jakiejś potrzeby społecznej, zaś 
prawidłowe ich przeprowadzenie powinno zwiększać zdolność społeczeństwa 
do działania m.in. poprzez tworzenie nowych ról i relacji, rozwój dostępnych 
zasobów i możliwości lepszego wykorzystania zasobów i środków. Ponadto 
innowacje społeczne charakteryzują się takimi cechami, jak: 

 Międzysektorowość – innowacje te często „przemieszczają” się między 
sektorami, występują na granicy między nimi i angażują we wspólnym 
działaniu ludzi pracujących w różnych sektorach (np. przedsiębiorstwa 
państwowe i społeczne). 

 Współpraca – innowacje społeczne często włączają i angażują dużą liczbę 
ludzi oraz organizacji społecznych. Procesowi temu sprzyja rozwój nowych 
technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych.  

 Działania oddolne – innowacje społeczne są często działaniami oddolnymi, 
mają charakter działań rozproszonych i lokalnych. 

 Prosumpcja i koprodukcja – coraz częściej granica między producentem i kon-
sumentem zaciera się. Użytkownicy stają się producentami (nazywani są wtedy, 
według Alvina Tofflera, prosumentami). Jest to również widoczne w dziedzinie 
polityki społecznej, w której nastąpił znaczny odwrót od postrzegania jednostki 
jako pasywnego odbiorcy usług. Użytkownicy zostają zaangażowani 
w realizację usług, następuje przeniesienie odpowiedzialności i zasobów od 
profesjonalistów do użytkowników, co określa się terminem koprodukcja. 

                                                           
5 W. Kwaśnicki, Innowacje społeczne – nowy paradygmat czy kolejny etap w rozwoju 

kreatywności człowieka?  
http://kwasnicki.prawo.uni.wroc.pl/todownload/InnowacjeSpoleczneWK.pdf, 4.05.2014, s. 4. 
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 Mutualizm – innowacje te wiążą się z przekonaniem, że indywidualne 
i zbiorowe dobre samopoczucie można uzyskać jedynie w drodze wzajemnej 
pomocy. W ostatnich latach wyłania się nowy mutualizm – dzięki nowym 
technologiom ICT (Information and Communication Technologies) możliwa 
jest wymiana w obrębie spontanicznie powstających sieci, jak np. sieci typu 
peer to peer. 

 Tworzenie nowych ról i relacji społecznych – innowacje społeczne są 
związane z użytkownikami i przez nich rozwijane, a nie tylko dostarczane 
do użytkowników. Oznacza to, że mogą one tworzyć nowe stosunki 
społeczne, np. prowadzić do nowych form zarządzania, nowych i lepszych 
form wspólnego działania lub poprawy integracji i uczestnictwa grup 
marginalizowanych. Mogą też tworzyć nowe role dla użytkowników 
i beneficjentów, wzmacniając ich pozycję w społeczeństwie i umożliwiając 
lepsze zaspokojenie ich potrzeb w długim okresie. 

 Lepsze wykorzystanie środków i zasobów – innowacje te często pozwalają 
na lepsze wykorzystanie zasobów i aktywów, które w wielu sytuacjach 
mogłyby być zmarnowane, niewykorzystane lub nie używane w ogóle. 
W niektórych przypadkach te aktywa i zasoby mogą być ukryte  
(np. umiejętności, które gminy mają do dyspozycji). Odkrywanie  
i udostępnianie zasobów ukrytych prowadzi do tego, że inicjatywy 
społeczne nie są grą o sumie zerowej, lecz wszyscy ich uczestnicy zyskują. 

 Rozwijanie zasobów i możliwości – wiele innowacji społecznych wyraźnie 
ma na celu rozwijanie możliwości beneficjentów, umożliwiając 
zaspokojenie ich potrzeb w dłuższym okresie. Tego typu podejście staje się 
istotnym wyzwaniem dla rządów i samorządów. Przykładem jest coraz 
większe uczestnictwo lokalnych społeczności w decyzjach samorządów 
publicznych6. 

Rozwijanie i wprowadzanie przez przedsiębiorstwo tak rozumianych 
innowacji społecznych wymaga szczególnego wyczulenia kierownictwa 
na potrzeby społeczne. Dbałość o te potrzeby oraz traktowanie społeczeństwa 
i grup społecznych jako istotnych interesariuszy (stakeholders) przedsiębiorstwa 
jest wpisane w koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu. Dlatego też 
warto tę koncepcję wdrożyć w firmie oraz szukać w niej możliwości tworzenia 
innowacji, które mogą mieć charakter innowacji społecznych.  

2. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu  
a innowacje społeczne 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility) 
wywodzi się z etyki biznesu i uznaje, że organizacje oprócz ponoszenia 
odpowiedzialności ekonomicznej i prawnej, zobowiązują się do działań 

                                                           
6 op. cit. ss. 13, 16-19. 
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przyczyniających się do ochrony i podnoszenia standardów społecznych7. 
Organizacje te przyjmują zatem na siebie dobrowolną troskę o wszystkich 
interesariuszy, troskę o to, by postępować moralnie i nienagannie, co wykracza 
poza zwykłe przestrzeganie prawa8. W takim ujęciu CSR jest nową wizją 
stosunków między przedsiębiorstwem a społeczeństwem, których wymaga tzw. 
„nowa gospodarka”, a więc gospodarka oparta na wiedzy i globalizacji rynku9. 

Przedsiębiorstwo, które realizuje koncepcję CRS powinno być zorientowane 
na trzy aspekty, określane mianem koncepcji 3P: ludzi (people), środowisko 
(planet) i zysk (profit). Stanowią one podstawy zrównoważonego rozwoju 
organizacji, który oznacza podporządkowanie strategii i działań dzisiejszym 
potrzebom firmy i jej interesariuszy, z równoczesną ochroną i podnoszeniem 
wartości zasobów ludzkich i naturalnych dla przyszłych potrzeb10.  

Najczęściej, zgodnie z podejściem opracowanym przez Archiego B. Carrolla, 
CSR jest rozpatrywana na czterech poziomach: odpowiedzialności 
ekonomicznej, prawnej, etycznej i filantropijnej. Odpowiedzialność ekonomiczna 
rozumiana jest jako troska zarówno o udziałowców, jak i zatrudnionych 
pracowników. Podstawowym zadaniem firmy jest produkcja dóbr i usług, na 
które jest zapotrzebowanie społeczne, a następnie oferowanie ich na rynku po 
sprawiedliwej, akceptowanej cenie. Odpowiedzialność ta jest więc związana 
z celem istnienia przedsiębiorstwa na rynku, które powinno dobrze 
funkcjonować i trwać, aby usatysfakcjonować właścicieli, pracowników 
i klientów. Odpowiedzialność prawna dotyczy przestrzegania zasad społecznych 
skodyfikowanych w obowiązujących przepisach. Natomiast odpowiedzialność 
etyczna jest związana z postępowaniem, do którego firmy nie są zobligowane 
wymogami prawa, ale które jest uważane przez społeczeństwo za dobre. 
Obejmuje ona działania zgodne z oczekiwaniami społecznymi, moralnością 
i zasadami etycznymi. Czwarty poziom dotyczy działań związanych 
z dobroczynnością oraz poprawą jakości życia pracowników czy ogólnie 
społeczeństwa. Hierarchiczna struktura społecznej odpowiedzialności biznesu 
pokazuje, że istnienie każdej z tych składowych odpowiedzialności zależy 
od usankcjonowania poprzedniej11.  
                                                           
7 M. Kuszaj-Milewska, Instrumenty informatyczne szansą dynamicznego rozwoju CSR, 

[w:] Ewolucja czy rewolucja? Czas przemian – czas wyzwań. Zmiany w teorii 
i praktyce zarządzania, praca zbiorowa pod red. Kowalczewskiego W. Wydawnictwo 
PRET S.A., Warszawa 2012, s. 208. 

8 O. Bazzichi: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Społeczeństwo 2003, 
Nr 3-4, s. 499. 

9  Na czym polega tzw. Nowa Gospodarka. Zarządzanie na Świecie 2000, Nr 10, ss. 22-26. 
10 U. Gołaszewska-Kaczan, Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa. Wydawnictwo 

Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009, s. 140. 
11 J. Hernik, Społeczna odpowiedzialność biznesu z perspektywy małych i średnich 

przedsiębiorstw. Współczesne Zarządzanie 2009, Nr 2, ss. 64-65; Ł. Bryl: Społeczna 
odpowiedzialność biznesu na przykładzie firmy Schattdecor Polska, [w:] Aktualne 
problemy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, praca zbiorowa pod red.  
M. Matejuna, M. Szczepańczyka Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, s. 459. 
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CSR jest zatem postrzegana jako pewna filozofa prowadzenia działalności 
gospodarczej, która oznacza proces poznawania i włączania zmieniających się 
oczekiwań społecznych w strategię zarządzania, a także monitorowania wpływu 
tej strategii na konkurencyjność oraz wartość przedsiębiorstwa12. 
W praktycznym ujęciu CSR oznacza przyjęcie przez firmę odpowiedzialności za 
konsekwencje podjętych działań biznesowych, które naruszają bądź chronią 
moralne i formalne prawa interesariuszy przedsiębiorstwa13. Firma służy 
interesom szerokiej grupy współtworzących ją podmiotów, a jej interesariusze, 
jako partnerzy, współpracują z nią, tworząc zarówno wartość społeczną, jak 
i ekonomiczną. Rola biznesu nie polega więc wyłącznie na generowaniu 
zysków, ale jest służbą w rozumieniu powinności spełniania oczekiwań 
otoczenia przedsiębiorstwa i równoważenia interesów grup, które w nim 
funkcjonują14.  

Właściwie wdrożona i konsekwentnie stosowana koncepcja społecznej 
odpowiedzialności firmy prowadzi do pozytywnych efektów zarówno dla samej 
organizacji, jak i dla społeczeństwa. Najważniejsze korzyści dla firmy, według 
Stanisławy Borkowskiej, są następujące: 

 wzrost efektywności firmy, 
 wyższy poziom kultury organizacyjnej, 
 względna łatwość pozyskania i utrzymania pracowników o wysokim 

potencjale, 
 wzrost zaangażowania pracowników w realizację celów firmy, 
 poprawa reputacji firmy i zaufania do niej, 
 poprawa wizerunku firmy i wzrost jej rozpoznawalności oraz wiarygodności 

w oczach pracowników, klientów i innych interesariuszy, 
 wzrost zainteresowania inwestorów, 
 większa lojalność konsumentów i innych interesariuszy, 
 lepsze relacje ze społecznością i władzami lokalnymi, pomocne 

w funkcjonowaniu firmy. 
 wzrost konkurencyjności. 

Natomiast korzyści społeczne to przede wszystkim: 
 pomoc w rozwiązywaniu istotnych problemów społecznych, 
 poprawa jakości warunków pracy i życia, 

                                                           
12 Ł. Bryl, Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie firmy Schattdecor 

Polska, [w:] Aktualne problemy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, 
praca zbiorowa pod red. M. Matejuna, M. Szczepańczyka Wydawnictwo Politechniki 
Łódzkiej, Łódź 2010, s. 457. 

13 G Bartkowiak., Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym 
i empirycznym. Difin, Warszawa 2011, s. 25. 

14 H. Howaniec: Marka społecznie odpowiedzialna – wpływ stosowania CRS na wartość 
marki, [w:] Marketing. Ujęcie relacyjne, praca zbiorowa pod red. M. Brzozowskiej-
Woś Gdańsk 2010, s. 193. 
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 poszanowanie praw człowieka, 
 wzrost sprawiedliwości społecznej, 
 inwestowanie w rozwój kapitału ludzkiego, 
 edukowanie społeczeństwa w zakresie CSR, uczciwej konkurencji, 

poszanowania praw człowieka, tolerancji i ekologii, 
 poprawa środowiska naturalnego, 
 jawność informacji w obszarze CSR, co ma mobilizować inne organizacje 

do podobnych działań15. 

Społeczna odpowiedzialność firmy, poprzez działania na rzecz społeczności 
i środowiska naturalnego, budzi poczucie bezpieczeństwa i zaufania oraz 
sprawia, że organizacja jest postrzegana jako wiarygodny partner. Angażując 
posiadane zasoby, przedsiębiorstwo może realizować projekty społeczne i wraz 
z innymi instytucjami współuczestniczyć w rozwiązywaniu różnych problemów. 
Takie podejście nie tylko buduje kapitał społeczny, ale także pozwala 
na poprawę jakości życia najbardziej potrzebujących, a całemu społeczeństwu 
daje poczucie bezpieczeństwa. Jest to deklaracja ze strony firmy, że jest gotowa 
ponosić współodpowiedzialność za procesy społeczno-gospodarcze16. W ślad za 
tą deklaracją powinny iść konkretne działania, które mogą przyjąć postać 
innowacji społecznych.  

3. Odniesienia do innowacji społecznych w koncepcjach pokrewnych CSR 

Techniczną odmianą koncepcji CSR jest zintegrowana koncepcja CSR 2.0 
opracowana przez Wayne’a Vissera, określana jako systemowa lub radykalna. 
Jej modelowa wersja zakłada cztery strategiczne cele: rozwój ekonomiczny, 
instytucjonalną efektywność, orientację na interesariuszy oraz zrównoważony 
ekosystem. Proponowany przez W. Vissera kod, zwany DNA CSR 2.0 oparty 
na tworzeniu wartości, sprawnym i skutecznym zarządzaniu, zaangażowaniu 
w działania społeczne oraz troskę o środowisko, ma umożliwić osiągnięcie 
założonych celów strategicznych17.  

Rozwój CSR 2.0 jest możliwy dzięki cyfryzacji, komunikowalności oraz 
otwartemu i swobodnemu dostępowi do informacji i sieci społecznościowych, 
które spowodowały, że pojawiła się świadoma i aktywna grupa konsumentów. 
Są to klienci, którzy chętnie się angażują w działalność firmy i współtworzą 
własne spersonalizowane doświadczenia18. Od strony technicznej podstawą 

                                                           
15 S. Borkowska, CSR – wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi; podejście 

unijne. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2005, Nr 6, ss. 25-26. 
16 A. Rudnicka, CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie. Oficyna a Wolters 

Kluwer business, Warszawa 2012, ss. 53-54. 
17 K. Gadomska-Lila, Społeczna odpowiedzialność biznesu w obliczu kryzysu 

gospodarczego, [w:] Współczesne Wyzwania Gospodarowania i Zarządzania. Studia 
i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2012, Nr 28, s. 28. 

18 C.K. Prahalad, M.S. Krishnan, Nowa era innowacji. PWN, Warszawa 2010, s. 181. 
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realizacji CSR 2.0 są najnowsze technologie informatyczno-telekomunikacyjne, 
które poprzez ich używanie wywołują zmianę społeczną. Do technologii tych 
zalicza się blogi internetowe, mikroblogi, gry interaktywne, dedykowane portale 
specjalistyczne, portale społecznościowe, crowdsourcing, crowdfounding  
i e-raportowanie. Szczególnie pomocnymi narzędziami w kreowaniu innowacji 
społecznych są crowdsourcing i crowdfouding. Crowdsourcing jest formą 
współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem i organizacjami społecznymi, której 
celem jest powstanie lub ulepszenie wyrobu, usługi, bądź procesu. Polega on 
na udostępnieniu przez przedsiębiorstwo na swojej witrynie dedykowanego 
portalu, w którym użytkownicy (najczęściej partnerzy społeczni) dzielą się 
swoimi odczuciami i pomysłami dotyczącymi działalności rynkowej 
przedsiębiorstwa. Coraz częstszym rozwiązaniem jest poddawanie przez 
przedsiębiorstwo do publicznej wiadomości bieżących problemów z prośbą 
do interesariuszy sieciowych o wyrażenie własnej opinii i propozycje 
rozwiązania tych problemów bez naruszenia interesów różnych grup, w tym 
społecznych. W ten sposób dochodzi do generowania innowacji społecznych. 
Drugim pożytecznym narzędziem informatycznym z obszaru CSR 2.0 jest 
crowdfouding. Wykorzystuje się go do zbierania za pomocą portali 
społecznościowych środków finansowych przeznaczonych na działania wśród 
interesariuszy sieciowych. Zebrane w ten sposób pieniądze mogą być 
przeznaczone na sfinansowanie produktów zaspokajających potrzeby 
społeczne19. 

Pewnego rodzaju odmianą koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu 
jest opracowana przez Michaela E. Portera i Marka R. Kramera idea tworzenia 
wspólnej (podzielanej przez wszystkich) wartości (Creating Shared Value). CSV 
kładzie mniejszy nacisk na odpowiedzialność organizacji przed społeczeństwem 
niż CSR, natomiast mocniej podkreśla potrzebę tworzenia wartości przez firmę. 
CSR bardziej nastawione jest na pomoc lokalnemu społeczeństwu, a CSV 
zakłada jednoczesny zysk obu stron – firmy i społeczeństwa. Według koncepcji 
CSV przedsiębiorstwo powinno prowadzić taką politykę i podejmować takie 
działania, które zwiększają jego konkurencyjność, przyczyniając się 
jednocześnie do poprawy warunków gospodarczych i społecznych 
w społecznościach, w których działa. Efektem CSV powinno być porozumienie 
korporacji z interesariuszami, w tym z konsumentami, dotyczące planowanych 
akcji społecznych i strategii odpowiedzialnego biznesu. Koncerny, dzięki swojej 
dominującej roli na rynku, powinny stać się osią na nowo łączącą społeczeństwo 
i biznes. Oznacza to „przedefiniowanie” kapitalizmu. Tworzenie wspólnej 
wartości skupia się na identyfikacji i rozbudowie połączeń między społecznym 
i gospodarczym postępem. Wartość ta powinna być budowana przez 
przedsiębiorstwa z uwzględnieniem interesu społecznego, co oznacza, że jej 
beneficjentami mają być zarówno firmy, jak i ich otoczenie20.  
                                                           
19 J. Kroik, J. Skonieczny, Innowacja społeczna…, s. 169. 
20 M.E. Porter, M.R Kramer, Creating Shared Value. Harvard Business Review January-

February 2011, ss. 4-6. 
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W praktyce zatem postępowanie zgodne z koncepcją CSV opiera się 
na następujących zasadach: 

 wartość (shared value) to ekonomiczne i społeczne korzyści w stosunku 
do kosztów, 

 wytwarzanie wartości przez przedsiębiorstwo odbywa się wspólnie z lokalną 
społecznością, 

 tworzenie wartości ekonomiczno-społecznej jest nierozerwalnie związane 
z konkurowaniem i osiąganiem zysku, 

 plan działania jest właściwy dla danego przedsiębiorstwa i jest odpowiedzią 
na jego potrzeby, 

 urzeczywistnienie wartości ekonomiczno-społecznej wymaga rekonstrukcji 
budżetu przedsiębiorstwa21. 

Według Michaela Portera i Marka Kramera istnieją trzy podstawowe 
sposoby tworzenia wspólnej wartości: nowe podejście do oferowanych wyrobów 
i usług, redefinicja produktywności w łańcuchu wartości oraz budowa 
wspierających klastrów w pobliżu przedsiębiorstwa22. Wszystkie te sposoby  
w pewnym stopniu mogą wiązać się z wprowadzaniem innowacji społecznych 
lub chociaż przyczyniać się do ich opracowania.  

W podobny sposób do tworzenia wartości w kontekście współpracy 
ze społeczeństwem podchodzą Valeria Budinich i Bill Drayton z Między-
narodowego Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych Ashoka, autorzy 
koncepcji HVC, czyli hybrydowego łańcucha wartości (Hybrid Value Chain). 
HCV jest modelem współpracy polegającym na integrowaniu innowacji 
i przedsiębiorczości biznesu z sektorem społecznym. Współdziałanie to wymaga 
zaakceptowania pewnego poziomu ryzyka przy jednoczesnym oczekiwaniu 
korzyści. Korzyści te odnoszą się przede wszystkim do pozyskania większych 
zysków, gdyż produkty są oferowane na wielu niezauważanych do tej pory 
rynkach, do nowej wiedzy, pozyskanej w wyniku wprowadzania nowości oraz 
do pozyskania i rozwoju zawodowego utalentowanych pracowników, którzy 
potrafią dostrzegać szanse, obmyślać kreatywne rozwiązania i współpracować 
z różnymi grupami partnerów o charakterze biznesowym i społecznym23.  

Kolejną podobną koncepcją jest korporacyjna innowacyjność społeczna 
(Corporate Social Innovativeness), opracowana przez Rosabeth Moss Kanter. 
CSI bazuje na spostrzeżeniu, że wiele obecnych przedsiębiorstw zaczyna 
postrzegać potrzeby społeczne jako możliwości rozwijania idei, demonstrowania 
nowych technologii, szukania i znajdowania nowych rynków, a także 
pokonywania problemów od lat nierozwiązanych na styku sfery społecznej 
                                                           
21 J. Kroik, J. Skonieczny, Innowacja społeczna…, s. 169. 
22 M.E. Porter, M.R Kramer, Creating Shared Value…, s. 6. 
23 V. Budinich, S. Serneels, Hybrydowe łańcuchy wartości, pomost między biznesem 

i społeczeństwem, [w:] Odpowiedzialny biznes 2012, Sojusz na rzecz potrzebnych zmian. 
Harvard Business Review Polska 2012, Nr 5, ss. 8-10; B. Drayton,V. Budinich: Nowy sojusz 
na rzecz globalnych zmian. Harvard Business Review Polska 2011, Nr 2, s. 61. 
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i biznesowej. Firmy, które poszły w kierunku korporacyjnej innowacyjności 
społecznej szukają innowacji, które dają im korzyści finansowe, a oprócz tego 
podnoszą poziom życia społeczeństwa. Jeśli przedsiębiorstwa dostrzegają takie 
korzyści w rozwiązywaniu problemów społecznych, podchodzą do nich jak 
do projektów o charakterze czysto biznesowym i angażują w przedsięwzięcie 
swoich najlepszych ludzi. W ten sposób, angażując się w działania społeczne, 
mogą własnymi środkami wdrażać zaawansowane rozwiązania. Nie jest to już 
działalność charytatywna, ale inwestycja o strategicznym znaczeniu. Jest to 
nowa strategia inwestowania w badania i rozwój, bazująca na takich czynnikach 
korporacyjnej innowacyjności, jak: 

 zbieżność celów biznesowych i potrzeb społecznych, 
 silni partnerzy zaangażowani w ideę trwałych zmian, 
 inwestycje dokonywane przez obie strony, 
 bliskie relacje pomiędzy stronami projektu, 
 powiązania z innymi organizacjami, 
 konsekwentne podtrzymywanie i powielanie rezultatów. 

Czynniki te stanowią jednocześnie elementy udanych innowacyjnych 
przedsięwzięć publiczno-prywatnych. Przedsięwzięcia te prowadzą do zdobywania 
wiedzy i rozwoju organizacyjnego. M. Kanter propaguje model CSI jako nową 
formę partnerstwa publiczno-prywatnego, stanowiącą skuteczną metodę 
inicjowania reform społecznych i wprowadzania innowacji24.  

Pokrewną koncepcją w stosunku do CSR jest także inwestowanie społecznie 
odpowiedzialne (Socially Responsible Investing). Koncepcja SRI jest ściśle 
połączona z CSR i stanowi jej inwestycyjny odpowiednik. Nie można bowiem 
mówić o inwestycjach społecznie odpowiedzialnych bez społecznej 
odpowiedzialności na poziomie samych przedsiębiorstw. SRI to etyczne, 
odpowiedzialne i zrównoważone inwestycje, które łączą finansowe cele 
inwestorów z troską o aspekty związane ze środowiskiem, społeczeństwem 
i ładem korporacyjnym, czyli tzw. czynniki ESG (Environment, Social and 
Governance). Z punktu widzenia związku z innowacjami społecznymi istotny 
jest aspekt społecznego inwestowania, będącego obszarem, w którym cele 
inwestorów łączą się z celami społecznymi i ekologicznymi. Jest to proces 
integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem 
równowagi przyrodniczej w celu możliwości zagwarantowania podstawowych 
potrzeb społeczności. Społeczne inwestowanie dotyczy inwestycji w regiony czy 
społeczności o niskim dochodzie poprzez specjalne banki, związki kredytowe, 
fundusze i instytucje mikrofinansowe. Obejmuje ono takie obszary, jak: 
tworzenie nowych miejsc pracy, pomoc przy zakładaniu własnej działalności 

                                                           
24 R.M. Kanter, Korporacyjna innowacyjność społeczna – nowy model innowacji, 

[w:] Zarządzanie innowacją, praca zbiorowa. Helion, Gliwice 2006, ss. 163-166,  
169-170, 185. 
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gospodarczej, zapewnienie usług w zakresie żywienia bądź kształcenia, 
bezpieczne i niedrogie mieszkalnictwo, udogodnienia społeczne, społeczne 
szkolnictwo, rozwój infrastruktury, rozwój transportu, rozwój czystych 
technologii i zrównoważone rolnictwo25. Są to zatem obszary, w których 
rozwiązywanie problemów może w pewnym zakresie prowadzić 
do powstawania innowacji, także o charakterze społecznym, zaś inwestowanie 
w te obszary może być związane z wprowadzaniem tych innowacji.  

Zakończenie 

Innowacje społeczne powinny być traktowane przez dzisiejsze 
przedsiębiorstwa na równi z innymi rodzajami innowacji, tj. produktowymi lub 
technologicznymi. Firmy powinny badać nie tylko potrzeby swoich klientów, ale 
także potrzeby innych interesariuszy, w tym różnych grup społecznych, a nawet 
całego społeczeństwa. Pomysłów i sposobów wdrażania tego typu innowacji 
przedsiębiorstwa mogą szukać w poglądach i działaniach leżących u podstaw 
koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, która orientuje firmę 
na problemy i potrzeby społeczne. Koncepcja CSR podlega ciągłemu rozwojowi 
i udoskonalaniu, co znajduje wyraz w powstaniu jej technicznej odmiany, czyli 
CRS 2.0 oraz koncepcji pokrewnych bazujących na wspólnym tworzeniu 
wartości i wprowadzaniu innowacji razem z sektorem społecznym (CSV, HCS 
i CSI) bądź na inwestowaniu w sposób społecznie odpowiedzialny (SRI).  

Jak każdy rodzaj innowacji, innowacje społeczne stanowią istotny czynnik 
rozwoju gospodarczego i społecznego. Jeżeli są one efektywnie wprowadzane 
i szybko upowszechniają się, kreują wzrost dobrobytu społecznego, 
a przedsiębiorstwu przynoszą zyski. W długim okresie czasu ich stosowanie 
powinno zapewnić firmie także korzyści pośrednie takie, jak nabywanie wiedzy, 
wzmocnienie marki, rozwijanie ekosystemu przedsiębiorstwa (powiązań 
z innymi podmiotami) oraz wzmocnienie organizacji26 [26]. Poprawie powinna 
ulec konkurencyjność firmy na rynku oraz jej wizerunek jako organizacji 
troszczącej się o społeczeństwo, zwłaszcza jeżeli u podstaw opracowania 
i wprowadzenia tych innowacji leży społeczna odpowiedzialność przed-
siębiorstwa.  
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ROZWÓJ I DOSTĘP DO TECHNOLOGII  
I INFORMACJI W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNYCH NA PRZYKŁADZIE MAŁYCH 
I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW  
STUDIUM PRZYPADKU FIRMY INSITE 

MAŁGORZATA GAŁKA 
Centrum Kształcenia Międzynarodowego 
Wydział Organizacji i Zarządzania 
Politechniki Łódzkiej 

1. Rozwój i równy dostęp do technologii i informacji

Rozwój i upowszechnienie technologii informacyjno-komunikacyjnych 
(w skrócie TIK lub z ang. ICT – Information and communication technologies) 
są jednym z istotnych czynników dla rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Jednak wykorzystanie tych szans wymaga odpowiednich warunków 
i kompetencji. Wraz z pojawieniem się nowych szans dzięki TIK pojawiły 
się również nowe zagrożenia i problemy. Jednym z wyzwań związanych 
z rozwojem społeczeństwa informacyjnego jest problem cyfrowego 
wykluczenia, to znaczy nierównego dostępu do TIK. Coraz powszechniejsze 
wykorzystanie technologii i coraz większe ich możliwości, a często również 
niezbędność w codziennym życiu (komunikacji, nauce, pracy) powoduje, że 
osoby które z nich nie korzystają pogłębiają swoją zawodową i społeczną 
marginalizację. Stąd konieczne są działania zapobiegające wykluczeniu 
cyfrowemu, na poziomie centralnym, lecz i lokalnym. Powinny być one 
realizowane wspólnie przez administrację rządową, samorządową, organizacje 
pozarządowe i biznes. Wśród tych wspólnych działań autorzy publikacji 
„Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa  
i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania 
wsparcia w latach 2014-2020” wydanej w Warszawie w 2012 roku wskazują 
jako najważniejszą edukację, skierowaną do osób objętych e-wykluczeniem, 
przełamującą bariery i wskazującą, w jaki sposób korzystać z nowych 
technologii i jak je wykorzystać do indywidualnego rozwoju. 
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2. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju i równym 
dostępie do technologii 

Wydawać by się mogło, że innowacje i zaawansowane technologie 
są związane ze znacznymi nakładami kapitałowymi i wielkimi korporacjami, 
jednak w nowoczesnej gospodarce ogromną rolę w ich kreowaniu 
i rozpowszechnianiu odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), od 10 
do 250 pracowników. MŚP należą do grupy firm najbardziej prężnie 
rozwijających się i wpływających na rozwój gospodarczy kraju.  
Przedsiębiorstwa aktywne należące do tej grupy stanowią, jak podaje Komisja 
Europejska w Polsce i Francji ponad 99,8% ogólnej liczby przedsiębiorstw1. Udział 
MSP w tworzeniu wartości dodanej brutto w Europie systematycznie wzrasta. 
Wzrasta również znaczenie i rola MSP w tworzeniu nowych miejsc pracy i w 
przeciwdziałaniu bezrobociu. Firmy te charakteryzują się elastycznością, 
dynamizmem i gotowością do podejmowania rozsądnego ryzyka. Znają potrzeby 
środowiska lokalnego oraz mają do niego bardziej bezpośredni dostęp.  

3. Studium przypadku 

Przejdźmy zatem do prezentacji przedsiębiorstwa, które prowadzi dobrą 
praktykę z zakresu wsparcia dostępu do technologii informacyjnych w swoim 
środowisku lokalnym. 

3.1. Prezentacja ogólna firmy INSITE 

INSITE jest agencją wsparcia projektów internetowych, powstałą 
w 1996 roku w Roubaix Lille. To lokalna firma „100% Made in France”. 
Dostarcza rozwiązań z zakresu tworzenia stron internetowych, sieci 
komunikacyjnych, obsługi i wdrażania projektów informatycznych w firmach. 
Głównym celem INSITE jest zwiększenie wydajności narzędzi internetowych 
dla przedsiębiorstw i społeczności. INSITE chce spopularyzować nową wizję 
sieci, jako platformy do wolnej wymiany informacji. Przedsiębiorstwo 
jest zarejestrowane jako SCOP (société coopérative et participative), co oznacza, 
że pracownicy to jednocześnie akcjonariusze, którzy łącznie posiadają minimum 
51% kapitału oraz 65% głosów w radzie nadzorczej.  
Insite uzyskało następujące nagrody i tytuły: 

„Przedsiębiorstwo społeczne” od 2012 roku 
Nagroda Specjalna za całokształt działalności obywatelskiej i CSR w 2008 r.2 
znak firmowy „E –tic” za podpisanie kodeksu etycznego w 2009 r.3 
znak „HQ 21” za wysoką jakość środowiskową4 

                                                           
1 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/index_en.htm 
2 http://www.reseau-alliances.org 
3 http://www.charte-etic.fr/la-charte/les-articles-de-la-charte.html 
4 http://www.cerdd.org/spip.php?article1706 
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3.2. Innowacje społeczne i cyfrowe INSITE 

W tej części, omawiany jest związek pomiędzy dobrymi praktykami 
biznesowymi Insite a innowacjami społecznymi i cyfrowymi. Jako firma, która 
ma na celu zwiększenie wydajności narzędzi internetowych i multimediów, 
INSITE jest bardzo zaangażowany w projekty odpowiedzialnego rozwoju 
sektora informatycznego. 

3.2.1. WebSourd 

Na samym początku swojej działalności (w 2000 roku) INSITE przystąpił 
do projektu WebSourd. Jego celem jest udostępnianie informacji w Internecie 
za pomocą języka migowego. Dzięki temu niwelowane są dysproporcje 
w dostępie do informacji osób słyszących oraz niesłyszących. 

3.2.2. ANIS 

Rok później (2001) INSITE zakłada stowarzyszenie o nazwie Association 
Nord Internet Solidaire (ANIS). Pierwszym projektem ANIS jest wylęgarnia 
sztuk. Jej celem było stworzenie wirtualnej przestrzeni do promocji działań 
nieznanych artystów. 

Akcje ANIS obejmują różne tematy innowacji społecznych i cyfrowych: 
solidarności społecznej i gospodarczej, ponownego wykorzystywania komputerów, 
konsumpcji, współpracy międzysektorowej, finansowanie projektów 
informatycznych, nowych trybów pracy: Coworking, Open Sourcing, Open Data. 

Dzięki łączeniu technicznego podejścia z zagadnieniami społecznymi, 
stowarzyszenie jest obecnie uznawane i widoczne na poziomie krajowym, 
jako partner do rozważania kwestii wpływu technologii na społeczeństwo. 
Promuje idee wymiany informacji i wspólnego wytwarzania dóbr internetowych 
oraz korzystania z nich w sposób wolny. Należy zauważyć ponadto, że działanie 
ANIS dobrze wpisuje się w dynamikę terytorialną. Nie jest jedynie działaniem 
czysto teoretycznym, lecz wdrażanym w bliskim i dalekim otoczeniu. 
Stowarzyszenie wzmacnia swoje lokalne korzenie poprzez partnerstwa 
z istniejącymi witrynami na przykład MRE, EPN, czy Cyber-Center, które stosują 
zalecenia dotyczące wolnego i równego dostępu do informacji. Firma wspiera 
powstawanie lokalnych stowarzyszeń rozwojowych w celu zdefiniowania nowej 
strategii komunikacji cyfrowej oraz popularyzacji demokracji uczestniczącej Miasta 
Roubaix. Przykładami przeprowadzonych w tej sferze działań są między innymi 
projekty: „Wprowadzenie do nowych technologii” – warsztaty dla obywateli 
w 2012 roku, „Odkryj La Fabrique”, czyli popularyzacja przestrzeni do działań 
społecznych dla mieszkańców miasta, czy wreszcie „Wprowadzenie do 
dziennikarstwa technicznego” – darmowe udostępnianie materiałów dydaktycznych, 
dotyczących prowadzenia blogów w Internecie. 

W ciągu najbliższych lat stowarzyszenie pragnie pozostać wierne swoim 
zasadom: być blisko lokalnej społeczności, działać w sposób przejrzysty. 
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3.2.3. ROUMICS Rencontres Ouvertes du Multimédia et de l'Internet Citoyen 
et Solidaire : Otwarte Spotkania Społeczne Multimediów i Internetu 

W ramach swojej działalności ANIS organizuje ROUMICS: coroczne 
spotkania wokół konkretnego tematu związanego z informacją i technologiami 
odbywające się głównie w Lille, lecz gromadzące uczestników z całej Francji. 
INSITE jest partnerem i współtwórcą tych wydarzeń. Dba o sferę internetową 
i komunikacyjną przedsięwzięcia. Zapewnia działalność strony internetowej, 
rekrutację uczestników, cyfryzację wyników obrad oraz ich upowszechnianie 
w Internecie. Pracownicy INSITE biorą aktywny udział w spotkaniach, dzieląc 
się swoją wiedzą i doświadczeniem. 

W 2013 roku odbyła się dziesiąta edycja tych spotkań. Tabela 1. prezentuje 
tematy wszystkich zrealizowanych do tej pory edycji, ich czas, miejsce oraz 
liczbę uczestników. 

 
Tab. 1. Tematy realizowanych spotkań w ramach ROUMICS 2005-2013 

Temat Data Miejsce Liczba 
uczestników 

Dostęp do ICT dla osób 
niepełnosprawnych 

7 kwietnia 2005 IUP Infocom Roubaix  

Wykształcenie i zatrudnienie 
a ICT 

16 czerwca 2005  Wydział prawa Lille  

Urbanistyka a ICT 6 kwietnia 2006 Przestrzeń Bouvines   

Edukacja zawodowa a ICT 15 czerwca 2006  Klub nieustawiczengo 
kształcenia Lille 

 

Równouprawnienie a ICT 13 czerwca 2007  Lille Moulins  

ICT w życiu różnych 
pokoleń 

25 czerwca 2008  Wydział prawa Lille  

Dostęp do ICT dla osób 
niepełnosprawnych 

26 listopada 
2009 

Villeneuve d’Ascq 120 

Przebranżowienie 
informatyczne 

13 stycznia 2011 Sala “Gymnase” Lille 220 

Innowacje społeczne  
i cyfrowe 

23-24 listopada 
2012 

Sala l’Imaginarium 
Tourcoing 

240 

The third place Tydzień od 19 
listopada 2013 

Dworzec Saint-Sauveur 
Lille 

280 
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Z analizy tematów poruszanych podczas spotkań ROUMICS wynika,  
iż małe firmy informatyczne z północy Francji zdają sobie sprawę z wpływu 
swojej działalności na społeczeństwo lokalne oraz chcą rozwijać ICT. Spotkania 
co roku trwają dłużej i przyciągają coraz więcej uczestników. Wśród nich 
znajdują się przede wszystkim przedstawiciele władz i sektora publicznego: 
samorządów, rad miast, dzielnic, komitetów, okręgów, ministerstw, czy szkół. 
Kolejną najliczniejszą grupą zainteresowaną rozwijaniem sektora ICT w służbie 
społecznościom lokalnym, jak wynika z frekwencji podczas spotkań w Lille są 
liderzy organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji). Nie brakuje też 
specjalistów z branży internetowej i ICT, którzy pragną wykorzystać nowe 
technologie dla rozwoju społeczeństwa. W zależności od tematu w pracach nad 
upowszechnianiem i rozwijaniem dostępu do nowych technologii cyfrowych 
biorą również udział profesjonaliści z branży recyclingu, czy regeneracji sprzętu, 
naukowcy, wykładowcy, przedsiębiorcy, artyści, dziennikarze czy studenci. 
Spotkania są coraz otwarte dla publiczności, a brak obowiązku uiszczenia za nie 
opłaty jeszcze bardziej je popularyzuje. 

4. Pozytywne i negatywne skutki działalności małych i średnich 
przedsiębiorstw na rozwój technologii i upowszechnianie dostępu 
do nich 

4.1. Pozytywne skutki dla firmy 

Na przykładzie ANIS i INSITE, stowarzyszenia i firmy, można zaobserwować, 
jak dwie jednostki wzajemnie się dopełniają, wzbogacają, zachowując jednocześnie 
metody i pola działania odpowiadające ich specyfikom.  

Dzięki wkładowi w rozwój technologii i upowszechnianiu dostępu do nich 
przedsiębiorstwo zyskuje przede wszystkim silne uznanie w sektorze 
wolontariatu, w zakresie ekonomii społecznej i CSR, podejmuje dialog 
z interesariuszami. Pozwala mu to w konsekwencji wyróżnić się i umocnić 
swoją pozycję w stosunku do konkurencji. W przypadku firm z sektora 
informatycznego zwiększenie dostępu do technologii cyfrowych ma bezpośredni 
wpływ na przychody i ilość klientów oraz dostawców. Jeśli chodzi o zyski 
niematerialne, działalność w celu rozwijania technologii i ułatwiania dostępu do 
nich przez lokalną społeczność pozwala pozyskiwać nowe umiejętności dla 
pracowników, wpływa na ich kreatywność i produktywność. Świadomość 
pozytywnego i realnego wpływu ich pracy na społeczeństwo ma również 
działanie motywujące. Wreszcie, rozwinięte i dostępne do wszystkich 
technologie informacyjne są pożyteczne również dla przedstawicieli firm, 
zarówno w ich życiu prywatnym, jak i zawodowym. 
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4.2. Pozytywne skutki dla społeczeństwa 

Badania pokazują coraz większy związek rozwoju ICT z sytuacją rynku 
pracy, zmianą jego struktury oraz popytu na kompetencje pracowników [Kelly 
R., Lewis P., 2010]. Od lat wyraźnie widać zmiany zachodzące w obszarze 
zapotrzebowania na rozmaite usługi, a co za tym idzie – zmiany w strukturze 
zatrudnienia. Spada zapotrzebowanie na pracowników tradycyjnych gałęzi 
gospodarki: wytwórstwa, handlu, rolnictwa, wyraźnie wzrasta natomiast 
zapotrzebowanie na pracowników sektora usług. Jednocześnie prognozuje się 
wzrost zatrudnienia w branżach związanych z przetwarzaniem informacji, 
wiedzy i danych oraz nowymi technologiami, sektorze finansowym czy 
medycyną i naukami przyrodniczymi: biotechnologią i ochroną środowiska. 
Naturalnie, sprawne funkcjonowanie w tych zawodach wymaga szczególnych 
umiejętności informatycznych. W Polsce spośród osób, które w 2009 roku były 
bezrobotne lub bierne zawodowo, obecnie pracę posiada 35% korzystających  
z Internetu i 27% tych, którzy go nie używają. W okresie tych dwóch lat pracę 
straciło 7% internautów i 11% pozostałych osób [Batorski D., 2011]. Dostęp do 
TIK ma zatem pozytywny wpływ na sytuację na rynku pracy 

W życiu prywatnym Komunikacja internetowa sprzyja zwiększaniu kapitału 
społecznego użytkowników zarówno poprzez ułatwienie powiększania sieci 
kontaktów i nawiązywania nowych relacji, jak również dzięki możliwościom 
lepszego podtrzymywania dotychczasowych więzi społecznych. 

4.3. Negatywne skutki 

Według badań przeprowadzonych wśród 1000 dorosłych osób we Francji 
przez IFOP (instytut opinii i badań marketingowych) w 2012 roku wraz 
z pojawieniem się w sieci nieskończonych możliwości, pojawiły się również 
nowe zagrożenia. Jak wynika z badań, użytkownicy zwykle mają dobrą wiedzę 
na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu [IFOP na zlecenie 
AXA Prevention, 2012]. 90% badanych uważa, że ostrożnie podchodzi do treści 
publikowanych w Internecie. Jednocześnie przyznają, że korzystanie z sieci 
może być niebezpieczne (60% respondentów) lub nawet nie do kontrolowania 
(70% odpowiedzi). 

Jako najczęściej podawane zagrożenia cytowane są: kradzież tożsamości 
(68% odpowiedzi) lub problemy z zakupami internetowymi (również 68%). 
Połowa respondentów obawia się również wykorzystania ich wizerunku 
bez własnej wiedzy, w sposób szkodzący ich reputacji.  

Od 2008 roku, wraz z postępującą rewolucją cyfrową, można zaobserwować 
zmiany również w dostępie do kultury.  Dziś, według socjologa Olivier Donnat 
z departamentu badań i statystyki Ministerstwa Kultury Francji: „Wszystko 
jest teraz potencjalnie widoczne i dostępne na ekranie”. [Donnat O., 2008] 
Możemy się zastanawiać, czy nie jest to zagrożenie dla miejsc kulturalnych, 
takich jak teatry, kina czy księgarnie. 
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5. Podsumowanie 

Technologie informacyjno-komunikacyjne stały się współcześnie jednym 
z ważniejszych zasobów ekonomicznych. Brak dostępu do nich stanowi, 
więc jedną z przyczyn nierówności i podziałów społecznych. Firmy również 
mogą odgrywać kluczową rolę w upowszechnianiu i rozwijaniu TIK bez 
zmniejszania swoich zysków, czego przykładem jest działalność francuskiej 
firmy INSITE, która, realizując swój podstawowy portfel usług 
informatycznych, wpływa pozytywnie na upowszechnianie dostępu do TIK 
między innymi poprzez działalność edukacyjną.  
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Wprowadzenie 

Innowacje społeczne, z reguły, nie są kojarzone ze spółką komunalną, której 
podstawowym zadaniem jest realizowanie usług o charakterze użyteczności 
publicznej, przede wszystkim związanych z bieżącym i nieprzerwanym 
zaspokajaniem zbiorowych potrzeb ludności. Usługi komunalne charakteryzuje 
między innymi: 

 niepodzielność techniczna urządzeń infrastruktury zastosowanej do ich 
wykonywania, z czym wiąże się ich pozycja „monopolu naturalnego” na 
rynku lokalnym, 

 występowanie jednocześnie produkcji, dostawy i konsumpcji – nie ma 
możliwości magazynowania produktów, 

 występowanie znacznego zróżnicowania popytu w czasie, 
 brak elastyczności popytu względem ceny, 
 wysoka kapitałochłonność produkcji i cyklów inwestycyjnych. 

Mając na uwadze wyżej wspomnianą pozycję monopolistyczną spółek 
komunalnych na rynku – oczekuje się od nich przede wszystkim wykonywania 
zadań i redukcji kosztów, które są podstawą ustalania ceny usług (taryfy) dla 
mieszkańców i przedsiębiorców. Stąd wszelkiego rodzaju wydatki niezwiązane 
bezpośrednio z efektami produkcyjnymi czy chociażby ekologicznymi, 
podlegają szczególnej kontroli i mogą być trudne do uznania jako koszt 
uzasadniony. Wprowadza to określone ograniczenia dla działalności zarządu 
spółki komunalnej, który może mieć problem ze zmierzeniem skutków 
innowacji społecznej i dowiedzeniem jej celowości. Zdając sobie sprawę z tych 
ograniczeń, zarządy spółek komunalnych starają się wprowadzać innowacje 
społeczne także jako skutek (następstwo) zmian w technice i technologii.  
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Poniżej przedstawiono kilka wybranych innowacji technicznych, techno-
logicznych i organizacyjnych, wprowadzanych obecnie lub wprowadzonych 
w ostatnich latach w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Sieradzu (MPWiK). W przypadku każdej innowacji, po krótkim jej 
opisie wskazano skutki społeczne w zakresie poprawy warunków pracy w tym 
bezpieczeństwa pracy dla pracowników.  

MPWiK jest spółką samorządową o kapitale zakładowym 86,7 mln zł,  
w której 94,94% udziałów posiada Gmina Miasto Sieradz a 5,06% Gmina 
Sieradz. Spółka zatrudnia 133 pracowników (stan na 31 marca 2014 r.). Spółka 
wykonuje usługi na rzecz mieszkańców sieradzkiej aglomeracji obejmującej 
Miasto Sieradz i okoliczne tereny wiejskie Gminy Sieradz. 

1. Wprowadzenie radiowego odczytu wodomierzy 

Radiowy odczyt wodomierzy jest jednym z etapów wprowadzanych zmian 
organizacji pracy i jakości pracy przy wykorzystaniu postępu technicznego  
i technologii informatycznych na stanowiskach inkasenckich związanych  
z odczytem wodomierzy i fakturowaniem. Wprowadzone wcześniej zmiany 
polegały na: 

 Zastąpieniu ręcznie wypełnianych książek odczytów wodomierzy 
elektronicznym rejestratorem odczytu z możliwością wystawienia faktury 
u klienta – elektroniczne urządzenia inkasenckie PSION-y, zmiana ta 
umożliwiła eksport danych do centralnego systemu informatycznego. 

 Wyposażeniu inkasentów w samochody, co umożliwia im szybsze, 
sprawniejsze dotarcie do klientów na obsługiwanym terenie – dotychczas 
chodzili pieszo lub jeździli na rowerach. 
Aktualnie wprowadzana innowacja polega na:  

 Montażu wodomierzy z nakładkami do odczytów radiowych. Moduł 
radiowy to nakładka zainstalowana na wodomierzu, musi być zgodna 
mechanicznie z wodomierzem. Najczęściej nakładki mogą działać w wodzie 
do głębokości 1,5 m zalania. Zasięg odczytu w zależności od otoczenia 
wynosi do 350 m. Moduły radiowe nowej generacji wyposażone są też 
w stałe baterie o trwałości 15 lat. 

 Wprowadzeniu nowego urządzenia do odczytów i fakturowania w postaci 
nowych, przenośnych komputerów wyposażonych w system operacyjny 
WINDOWS CE, interfejs do podłączenia głowicy optycznej programującej 
nakładki radiowe oraz interfejs BlueTooth dla komunikacji z głowicą 
odczytową. 

Nakładki są programowalne i samodzielnie odczytują stan wodomierza  
w żądanej dacie i godzinie. Dostarczają dokładnych informacji bieżących o stanie 
zużycia wody. Poprzez sygnał radiowy informację o stanie wodomierza inkasent 
otrzymuje do systemu odczytu przejeżdżając przez teren samochodem, bez 
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potrzeby wchodzenia na posesję i docierania do miejsca zamontowania 
wodomierza – piwnicy w budynku, studzienki wodomierzowej czy też innego 
bardziej lub mniej dostępnego miejsca. 

 Radiowy system odczytów wodomierzy jest wiarygodny poprzez: 

 zastosowanie odczytu przepływu, całkowicie odpornego na zewnętrzne pole 
magnetyczne, 

 wskazania alarmów dotyczących np.: zdjęcia nakładki, przepływu 
wstecznego oraz przyłożenia magnesu, 

 wyeliminowanie możliwości wystąpienia pomyłek związanych z czynnikiem 
ludzkim. 

System umożliwia: 

 odczyty stanów zużycia wody bez konieczności wejścia do pomieszczeń 
mieszkalnych, w dowolnym terminie, w krótkim czasie, a pozyskane dane 
mogą być wyeksportowane do formatu pliku, tym samym mogą być 
tworzone bazy danych, 

 bilansowanie odczytów wszystkich wodomierzy na dany dzień w jednym 
czasie, 

 bezproblemowy odczyt danych z urządzeń zainstalowanych w miejscach 
trudno dostępnych. 

Docelowo w kolejnym etapie innowacji odczyty w terenie z samochodu 
zostaną zastąpione zdalnym odczytem – stacjonarnym zbieraniem danych 
polegającym na tym, że sygnały radiowe z nakładek wodomierzy będą 
przechwytywane przez odpowiednio rozmieszczone retransmitery, skąd 
następnie przesyłane będą do koncentratorów. Koncentratory wyposażone 
zostaną w modemy komunikacyjne GSM/GPRS radiowe, które będą 
przekazywały dane bezpośrednio do serwera. 

Radiowy system odczytów poprawia warunki pracy inkasentów – mniejszy 
wysiłek fizyczny i psychonerwowy, większe bezpieczeństwo pracy, większy 
komfort pracy (jazda autem zamiast pieszych wędrówek w różnych warunkach 
pogodowych).  

Wprowadzenie innowacji wymaga dostosowania organizacji pracy oraz 
kwalifikacji zawodowych zatrudnionych pracowników do potrzeb obsługi 
budowanych systemów. Zmiany występują: 
 W zakresie wymagań kwalifikacyjnych. Po wprowadzeniu innowacji 

wymagane od pracowników wykształcenie kierunkowe o profilu informatyka, 
elektronika, automatyka – co najmniej średnie (dotychczas: podstawowe, 
zasadnicze zawodowe, średnie o różnych kierunkach). 

 W zakresie charakteru pracy. Konieczny jest proces transformacji grupy 
pracowników wykonujących do tej pory samodzielnie proste prace o charakterze 
elementarnym (odczyty i fakturowanie) w zespół wspomagający zarządzanie 
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– usytuowany w centrali, zajmujący się odbiorem, przetwarzaniem danych 
i fakturowaniem, korespondencją z usługobiorcami, monitorowaniem 
spływu należności, wprowadzeniem do procesu windykacji. 

 W zakresie warunków i bezpieczeństwa pracy. Innowacja pozwala na: 
wyeliminowanie zagrożeń o charakterze fizycznym (spotkanie groźnych 
zwierząt, uszkodzenia ciała podczas wejść do studzienek wodomierzowych); 
zmniejszanie obciążeń fizycznych (chodzenie po terenie pieszo i noszenie 
sprzętu); zmniejszanie obciążeń psychicznych (niechęć, a często wrogość 
właścicieli posesji). 

2. Wprowadzenie zdalnego nadzoru nad pracą urządzeń  
i przebiegiem procesów technologicznych  

Innowacja ma charakter techniczno-technologiczny i organizacyjny i polega na: 
 Wprowadzeniu monitoringu i wizualizacji rozproszonych obiektów 

infrastruktury – monitorowanie pracy przepompowni ścieków. Pakietowa 
transmisja danych w trybie On-Line GPRS/GSM z wykorzystaniem 
infrastruktury operatora sieci telefonii komórkowej. 

 Wprowadzenie przepływomierzy elektromagnetycznych na ujęciach wody 
i Stacjach Uzdatniania Wody – sterowanie automatyką wydobycia 
i produkcji wody. 

 Wprowadzenie przepływomierzy elektromagnetycznych na sieci kanalizacji 
sanitarnej. 
Przepływomierze elektromagnetyczne stanowią uniwersalne rozwiązanie do 

pomiaru przepływu wody pitnej i technologicznej oraz komunalnych ścieków 
sanitarnych. Modułowa budowa przepływomierzy pozwala na ich wielorakie 
konfigurowanie w zależności od potrzeb. Czujniki przepływu są dokładnym 
źródłem danych. Przetworniki sygnału umożliwiają odbiór sygnału z czujnika, 
jego przetworzenie i przekazanie za pomocą sygnału GSM/GPRS zgodnie 
z wolą użytkownika. Na Stacjach Uzdatniania Wody przepływomierze 
sprzężone są z czujnikami do pomiaru: mętności wody, pH wody oraz 
z analizatorami kolorymetrycznymi do pomiarów stężenia żelaza oraz manganu. 

 Zastosowana innowacja techniczna spowodowała konieczność wdrożenia 
zmian organizacyjnych m.in. w strukturze organizacyjnej utworzono Centrum 
Operacyjne wyposażone w odpowiedni sprzęt elektroniczny (komputery) do 
odbioru danych przekazywanych z terenu. Zbudowany został zespół 
zarządzający całodobowo systemem zaopatrzenia w wodę: od wydobycia 
poprzez produkcję do odbiorcy końcowego oraz systemem odbioru ścieków: od 
dostawcy poprzez transport na oczyszczalnię ścieków. Do zadań zespołu należy: 
1) monitorowanie pracy urządzeń i przebiegu procesów, 2) powiadamianie  
o zagrożeniu awarią, 3) organizowanie usuwania awarii, 4) budowanie systemu 
przepływu informacji w sytuacjach zagrożenia kryzysowego. 
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Efekty organizacyjno-jakościowe wdrożenia systemu są następujące: 

 zapewnienie ciągłości i niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę oraz 
odbioru ścieków, 

 zapewnienie dostawy wody do spożycia przez ludzi o parametrach 
jakościowych wymaganych w obowiązujących przepisach, 

 zapewnienie zapobiegania poważnym awariom poprzez system usuwania 
drobnych usterek (awarii), 

 zmniejszenie zakresu kosztownych prac związanych z usuwaniem awarii. 

Wprowadzona innowacja techniczno-organizacyjna wpłynęła na poprawę 
warunków pracy, w tym bezpieczeństwa pracy: 

 zlikwidowano stosowany do tej pory objazd urządzeń w terenie i kontrolę 
ich pracy oraz ręczne ustawianie parametrów pracy, co było szczególnie trudne 
w nocy i w niesprzyjających warunkach pogodowych; zastąpiono fizyczne 
wizyty na ujęciach wody, Stacjach Uzdatniania Wody (w terenie), stacjach 
podwyższonego ciśnienia i pompowniach – sygnałem elektronicznym, 

 obecnie analiza otrzymywanych danych i podejmowanie stosownych do 
okoliczności działań, przekazywanie informacji i organizowanie usuwania 
awarii jest wykonywane w centrum operacyjnym przez jeden zespół 
pracowników. 

Innowacja zmieniła także charakter pracy oraz wymogi kwalifikacyjne 
zatrudnionych pracowników. Nastąpiło odejście od wykonywania prostych 
zleconych prac fizycznych do prac o charakterze złożonym, polegających na: 
nadzorowaniu, analizowaniu, programowaniu, organizowaniu itd. Konieczne 
było przekwalifikowanie pracowników w kierunku operatorów teleinforma-
tycznych. Pracownicy obsługujący centrum muszą obecnie posiadać 
wykształcenie techniczne, co najmniej średnie – kierunkowe o profilu: 
informatyka, elektronika, automatyka. 

3. Zastosowanie filtrów DynaSand w technologii oczyszczania wody 

 Innowacja techniczna polegająca na zastosowaniu filtrów DynaSand 
umożliwiła: 

 zbudowanie w pełni zautomatyzowanego procesu oczyszczania wody 
nadzorowanego przez Centrum Operacyjne, 

 włączenie do procesu oczyszczania systemu kontroli jakości wody 
(przepływomierze elektromagnetyczne z czujnikami i analizatorami jakości 
wyprodukowanej wody), 

 uzyskanie automatycznych pomiarów operacyjnych i jakościowych, 
 zwiększenie mobilności systemu reagowania na zagrożenia, 
 zwiększenie bezpieczeństwa jakości wody wtłaczanej do sieci, 
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 rezygnację z fizycznych prac związanych z płukaniem i czyszczeniem 
urządzeń filtrujących wodę (odżelaziacze). 

 Opisywane zmiany wpłynęły w istotny sposób na warunki i komfort pracy 
pracowników. Zastosowanie filtrów DynaSand oznaczało: 1) rezygnację  
z fizycznej kontroli i nadzoru pracy urządzeń, 2) rezygnację z fizycznych 
odczytów parametrów na poszczególnych etapach procesów technologicznych, 
3) poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy poprzez wyeliminowanie 
bezpośredniego kontaktu z urządzeniami oraz likwidację ciężkich prac 
fizycznych związanych z zagrożeniem wypadkowym, 4) poprawę warunków 
poprzez ograniczenie pracy w środowisku o wysokiej wilgotności. 

 Zmiany wystąpiły również w obszarze spraw organizacyjno-pracowniczych. 
Nastąpiło odejście od wykonywania prostych zleconych prac fizycznych na 
rzecz prac o charakterze złożonym polegających na nadzorowaniu, 
analizowaniu, programowaniu, organizowaniu itd. Wymusiło to zmianę 
wymagań kwalifikacyjnych dla zatrudnianych pracowników. Konieczne było 
przekwalifikowanie pracowników w kierunku operatorów teleinformatycznych 
posiadających wykształcenie techniczne, co najmniej średnie – kierunkowe  
o profilu informatyka, elektronika, automatyka, biotechnika, chemika.  

4. Wyposażenie pracowników w specjalistyczny sprzęt  
do monitorowania i utrzymania sieci 

W ramach tej innowacji wyposażono brygady utrzymania sieci kanalizacji 
sanitarnej w: 

 sprzęt do diagnostyki przewodów rurowych – tzw. kamerowóz, na który 
składają się: samochód wyposażony w sprzęt komputerowy do odbioru  
i przetwarzania danych oraz kamery zdalnie sterowane, które wprowadzane 
są do wnętrza kanałów, 

 samochody specjalistyczne do ciśnieniowego udrażniania kanałów (ssąco-
płuczące z odzyskiem wody). 

Wdrożona innowacja: 1) ograniczyła ręczne czyszczenia kanalizacji poprzez 
użycie dwóch samochodów, z których jeden dostarczał i tłoczył wodę, drugi 
pompował z kanału zanieczyszczenia, 2) zmniejszyła liczbę awarii, zarwań na 
sieci, zalań nieczystościami poprzez system oceny stanu technicznego  
i możliwość podjęcia działań naprawczych metodami bezwykopowymi,  
3) podniosła sprawność, mobilność i efektywność systemu utrzymania sieci 
kanalizacji sanitarnej. 

Ta innowacja prawdopodobnie w największym stopniu (spośród wyżej 
opisywanych) wpłynęła na poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy. Efektem 
innowacji było:  
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 odejście od powtarzających się ciężkich prac fizycznych, w tym ręcznego 
czyszczenia studzienek kanalizacyjnych, 

 możliwość diagnozy kanałów bez potrzeby wejścia ludzi do środka lub 
prowadzenia wykopów w celu sprawdzenia uszkodzeń, 

 wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia i życia wynikającego z kontaktu 
z drobnoustrojami, oparami, gazem itp. w kanałach, 

 zmniejszenie obciążenia fizycznego i wypadkowości przy wykonywanych 
pracach, szczególnie w miejscach o dużym nasileniu ruchu drogowego. 

Także w przypadku tej innowacji konieczne było przekwalifikowanie 
pracowników do obsługi zautomatyzowanych, elektronicznych systemów 
pokładowych pojazdów. 

Pracownicy obsługujący pojazdy powinni mieć kwalifikacje operatorów 
teleinformatycznych oraz wykształcenie techniczne, co najmniej średnie – 
kierunkowe o profilu informatyka, elektronika, automatyka. 

5. Bariery wdrażania zmian innowacyjnych 

Wdrażanie zmian innowacyjnych w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sieradzu było i jest związane 
z przezwyciężaniem barier kadrowych, organizacyjnych i finansowych.  

Do barier kadrowych zaliczyć należy przede wszystkim: 
 posiadanie długoletnich pracowników o niskim poziomie wykształcenia, 

część z nich znajduje się w okresie ochronnym – przedemerytalnym, 
 preferowanie przez pracowników stanu obecnego i niechęć do zmian, 

przywiązanie do tradycji i utartych przyzwyczajeń, 
 niedostrzeganie przez pracowników korzyści ze zmian i ochrona własnych 

interesów, 
 niechęć do rezygnacji z dotychczasowych przywilejów – wykorzystanie 

organizacji związkowych i przynależności do nich jako argumentu na „nie”, 
a jeżeli „tak” to pod warunkiem „że” ..., 

 preferowanie własnych ocen, na podstawie doświadczeń z przeszłości bez 
modyfikacji uwarunkowań, w których zmiany zachodzą, 

 niechęć do wzmożonego wysiłku, np. podjęcia nauki w celu podniesienia 
lub zmiany kwalifikacji zawodowych (częste stwierdzenia typu: ja się tego 
nie nauczę, po co mam się tego uczyć – mnie to nie jest potrzebne itp.), 

 obawa przed redukcją zatrudnienia oraz w ogóle obawa przez zmianami: lęk 
przed porażką, utratą bezpieczeństwa. 

Do barier finansowych i organizacyjnych zaliczyć można: 
 niedostateczne środki finansowe na wprowadzenie radykalnych zmian – 

konieczność rozłożenia innowacji w czasie i stopniowego wprowadzania 
zmian w miarę możliwości finansowych, 
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 strukturę własnościową – podstawowym przedmiotem zainteresowania 
właścicieli są przede wszystkim ceny wody i ścieków dla mieszkańców  
i przedsiębiorców (jak najniższe), w mniejszym stopniu występuje 
zainteresowanie zmianami technologicznymi, organizacyjnymi czy 
innowacjami,  

 niski poziom zainteresowania wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań  
u kadry kierowniczej niższego szczebla. 

Podsumowanie 

Z powodów wyżej opisanych innowacje społeczne w Miejskim 
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sieradzu są przede 
wszystkim skutkiem zmian w technice, technologii i organizacji pracy. 
Opisywane wyżej przykłady innowacji dowodzą też tego, że nawet spółka 
komunalna, nie zawsze kojarzona z innowacjami, może je wprowadzać i robi to 
dość skutecznie. Poprzez innowacje spółka staje się jednym z najnowo-
cześniejszych przedsiębiorstw w regionie.  

 Tak jak zawsze występują w tym procesie trudności kadrowe, organizacyjne 
i finansowe. W szczególności wprowadzane zmiany wymagają od pracowników 
wysiłku związanego z nabywaniem nowych kwalifikacji. Niezależnie od tego 
innowacje należy wprowadzać, gdyż skutkują one, oprócz wymiernych efektów 
finansowych także lepszą organizacją, jakością i bezpieczeństwem pracy. 
W istotny sposób wpływają na jakość życia i warunki środowiskowo-zdrowotne 
mieszkańców Miasta Sieradza i Gminy Sieradz. Przede wszystkim zaś 
zwiększają komfort pracy, zmniejszają obciążenia fizyczne i psychonerwowe 
oraz eliminują prace w trudnych i często szkodliwych dla zdrowia pracowników 
warunkach środowiskowych.  
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Wprowadzenie 

Pomorze Zachodnie (Polska 2014) jest ważną częścią polskiej gospodarki 
turystycznej wiejskiej. Pobrzeże Bałtyku, krzyżówka tras komunikacyjnych 
ze Skandynawii na południe Europy, z Zachodniej Europy na wschód łącznie 
z wielokulturowością wpływów skandynawskich, niemieckich i słowiańskich, 
czyni ten region atrakcyjny turystycznie. Globalizacja znacząco przyczynia się 
do podwyższenia poziomu życia w Polsce (Europejskie badanie dochodów  
i warunków życia, 2013). Jednocześnie braki infrastruktury regionu, rozwijająca się 
dopiero administracja samorządowa, emigracja mieszkańców Pomorza, nadają 
szczególną ważność identyfikacji i wykorzystaniu innowacji w zakresie kapitału 
ludzkiego, wiedzy i przedsiębiorczości w gospodarowaniu, wpływu globalizacji na 
wspieranie rozwoju innowacyjnego. W celu co najmniej nie pomniejszania luki 
rozwojowej Pomorza Zachodniego w stosunku do otaczających go regionów 
polskich, niemieckich i skandynawskich. Wiodącą rolę w powyższym zakresie 
pełni kapitał ludzki, postawy istotne dla nowoczesnych organizacji1.  

 
1. Cel i metody badań 

Celem badań było poznanie postaw mieszkańców w nawiązaniu do globalizacji. 
W powiązaniu z gospodarką turystyczną wiejską przyjazdową. Badania wykonano 
na reprezentatywnej próbie 247 osób na Pomorzu Zachodnim (Polska 2014), w skali 
mikroekonomicznej. Badania osób w wieku 18-70 wykonano metodą wywiadu 
z wykorzystaniem ustrukturalizowanego kwestionariusza badawczego. Pozycjom 
w kwestionariuszu przyporządkowano skale intensywności należące do skal 
porządkowych dwubiegunowych pięciostopniowych. Stopnie skal opisano 
werbalnie i numerycznie. Wykorzystano skale: znajomości, ocen, intencji 

                                                           
1 Europejskie badania dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2012, GUS, Warszawa 

23.XII.2013. 
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działania, akceptacji, ważności. Analiza wyników poprzez zliczenie ocen – 
punktów podanych przez respondentów polegała na określeniu 
dwubiegunowych postaw: najsilniejszych (łącznie oceny najważniejszych  
[5 punktów] i ważnych [4 punkty] ocen) określanych dalej w tekście jako 
„ważne” i najsłabszych (łączne oceny mało – mierne [3 punkty] i źle – nieważne 
[2 punkty] ocen) określanych dalej w tekście jako „mało ważne”. Badania były 
kontynuacją prac autora w innych regionach USA i Polski2. 

2. Postawy mieszkańców 

Mieszkańcy Pomorza Zachodniego najbardziej byli zadowoleni (rys. 1)  
z więzi społecznych z otoczeniem, kontaktów towarzyskich, więzi rodzinnej 
(60% wskazań „ważne”). Kolejno wskazano zadowolenie z ilości ludzi – ich 
umiejętności, kwalifikacji, zachowań na Pomorzu (53% odpowiedzi „ważne”).  

 
 

 
Rys. 1. Zadowolenie własne konsumentów 

Źródło: opracowanie własne. 

Skala punktowa: 5 punktów – bardzo zadowolony/a; 4 – średnio; 3 – mało; 2 – 
niezadowolony/a; 0 – brak występowania danego procesu-zjawiska  

Możliwości odpowiedzi: 1. Z więzi społecznych z otoczeniem, kontaktów 
towarzyskich, więzi rodzinnej; 2. Z samopoczucia, własnych myśli i odczuć, własnych 
sądów; 3a. Z poziomu życia (posiadania i korzystania z dóbr i produktów, 
mieszkania/domu itp.); 3b. Z możliwości turystyki i rekreacji na Pomorzu; 4. Z własnej 
pracy zawodowej (praca etatowa, dorywcza, edukacja w szkołach i uczelniach itp.).  
5a. Z umiejętności i realizacji współpracy na Pomorzu pomiędzy ludźmi, władzami, 
biznesem; 5b. Z wykorzystania potencjału Pomorza do jego rozwoju; 6a. Z jakości ludzi 
– ich umiejętności i kwalifikacji, zachowań na Pomorzu; 6b. Z możliwości pracy, 
zarabiania na Pomorzu; 7. Czy społeczeństwo Pomorza wierzy w własne możliwości, 
jest optymistyczne; 8. Inwestycji zagranicznych na Pomorzu, z eksportu produktów 
z Pomorza za granicę; 9. Z warunków prowadzenia biznesu na Pomorzu. 

                                                           
2 J. Feczko, Postawy konsumentów a globalizacja: elementy ekonomiczne, zarządzania 

marketingowego i turystyczne. Pomorze 2013, [w:] „Polityki europejskie, finanse  
i marketing” ZN SGGW Nr 9, Warszawa 2013, ss. 140-160. 
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Większość (51% „ważne”) badanych podkreśliła możliwość uprawiania 
turystyki, co wynikało z zamieszkiwania w atrakcyjnym turystycznie terenie. 
49% z zachodniopomorskiej próby badanej było zadowolonych z poziomu 
życia, 48% samopoczucia, własnych myśli i odczuć, własnych sądów. 

Najmniejsze zadowolenie wiązało się z możliwościami pracy, zarabiania na 
Pomorzu, też z wiarą we własne możliwości, optymizmem (65% ocen „mało 
ważne”). Nisko oceniano warunki do prowadzenia biznesu na Pomorzu (60% 
wskazań „mało ważne”), inwestycje zagraniczne na Pomorzu – eksport produktów 
z Pomorza za granicę (54% podkreśleń „mało ważne”). Nikłe zadowolenie 
towarzyszyło własnej pracy zawodowej, umiejętnościom i realizacji współpracy na 
Pomorzu między ludźmi, władzami, biznesem (52% odpowiedzi „mało ważne”). 

Aż 20% badanej społeczności wskazało całkowity brak inwestycji 
zagranicznych na Pomorzu, eksportu produktów z Pomorza za granicę. 15% 
Pomorzan określiło, że w ogóle brak warunków prowadzenia biznesu na Pomorzu. 

 
 

 
Rys. 2. Przewidywane skutki wyłączenia Polski z globalizacji 

Źródło: opracowanie własne. 

Skala punktowa: 5 punktów – najważniejsze; 4 punkty – ważne; 3 punkty – mało 
ważne; 2 punkty – nieistotne, nieważne skutki; 0 punktów – brak występowania 

danego procesu-zjawiska 

Możliwości odpowiedzi: 1. Większa niezależność polskich przedsiębiorstw, organizacji 
(np. pomaganie przez władze tylko rodzimym przedsiębiorstwom); 2. Polska stanie się 
biedniejszym krajem, zacofanie; 3a. Większa izolacja kraju, gospodarki od świata (np. 
brak rynków zbytu); 3b. Mniejsze więzi z innymi krajami; 3c. Organizacja podróży;  
4. Rozwój polskiej produkcji „dobre, bo polskie”; 5. Ogólne obniżenie poziomu wiedzy, 
edukacji; 6. Zachowanie tożsamości narodowej, hermetyczna kultura; 7. Mniejszy 
dostęp do informacji; 8. Brak możliwości ulepszania technologii; 9. Trudności 
w uzyskaniu kredytów zagranicznych; 10. Niedopasowanie do norm światowych;  
11. Nie poddanie rolnictwa wymogom mechanizmu cen światowych; 12. Zapóźnienie 
w dziedzinie ochrony środowiska; 13. Pogorszenie jakościowo produktów, wyższe ceny 
produktów; 14. Wyższe podatki; 15. Pomniejszenie rynku pracy, rosnące bezrobocie; 
16. Izolacja Polski w świecie, pogłębienie negatywnych sądów, stereotypów na temat 
Polaków; 17. Wzrost korupcji, marnotrawstwa; 18. Powrót emigrantów do domu. 
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Do najważniejszych skutków wyłączenia Polski z procesu globalizacji  (rys. 2) 
zaliczono powiększenie się biedy, zacofania w Polsce (48% wskazań „ważne”). 
Następnie określono większą niezależność polskich przedsiębiorstw i organizacji, 
izolację Polski w świecie, pogłębienie negatywnych sądów, stereotypów na temat 
Polaków (46% ocen „ważne”). Podkreślono skutek w postaci zachowania 
tożsamości narodowej, mniejszości narodowych, hermetycznej kultury (45% wskazań 
„ważne”). Dostrzegano nie poddanie się rolnictwa wymogom cen światowych, 
zapóźnienia w dziedzinie ochrony środowiska (42% odpowiedzi „ważne”). 

Jako mało ważne skutki określono mniejsze więzi z innymi krajami (67% ocen 
„mało ważne”), wzrost korupcji, marnotrawstwa (56% odpowiedzi „mało ważne”), 
powrót emigrantów do domu (54% określeń „mało ważne”), niedopasowanie do norm 
światowych (53% podkreśleń „mało ważne”), większą izolację kraju, gospodarki 
świata, brak możliwości ulepszania technologii (52% wskazań „mało ważne”).  

 

Rys. 3. Pojmowanie „swojskich klimatów” 
Źródło: opracowanie własne. 

Skala punktowa: 5 – w bardzo wysokim stopniu, 4 – wiążę z..., 3 – czasem kojarzę 
z..., 2 – nie kojarzę, 0 – nie widzę związku swojskiego klimatu z wymienionymi 

możliwościami 

Możliwości odpowiedzi: 105a. Kontakt z naturą, przyrodą; 105b. Wypoczynek 
w pobliżu wodnych zbiorników (jeziora, rzeki, morza itp.); 105c. Sporty wodne; 
106. Kontakt z wsią bez czynnego udziału w funkcjonowaniu gospodarstwa 
wiejskiego; 107. Udział w pracach gospodarstwa rolnego; 108a. Zdrowe, smaczne, 
regionalne jedzenie; 108b. Regionalne przygotowanie żywności; 109. Wypoczynek, 
odnowa fizyczna i psychiczna (spokój cisza); 110. Kontakt z kulturą wiejską, 
folklorem; 111. Korzystanie z atrakcji turystycznych regionu poza Twoją 
miejscowością (miejscem pobytu turysty); 112. Korzystanie z atrakcji turystycznych 
w Twojej miejscowości; 113. Możliwość swobodnego zachowania się poza 
miejscem stałego zamieszkania; 114. Możliwość intensywnego biesiadowania, 
zabawy; 115. Przebywanie w towarzystwie życzliwych, uczynnych gospodarzy; 
116. Folklorystyczny specyficzny wystrój Twojego obiektu; 117. Usługi 
towarzyszące (plac zabaw, opieka nad dziećmi, rekreacja, przejazdy bryczką, 
biesiady, jeździectwo itp.); 118. Dowożenie, przejazdy Twoim środkiem transportu; 
119. Niższe ceny w stosunku do innych obiektów noclegowych turystycznych. 
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Charakterystyczne jest, że aż 27% badanych osób określiło, że w wyniku 
wyłączenia Polski z globalizacji, nie nastąpi w ogóle obniżenie poziomu wiedzy-
edukacji, nie będzie mniejszego dostępu do informacji. 

Atrakcyjność rozumiana jako „swojskie klimaty” turystyki wiejskiej na 
Pomorzu Zachodnim była pojmowana najczęściej jako wypoczynek w pobliżu 
zbiorników wodnych (64% odpowiedzi „ważne”) (rys. 3). Kolejno ważnym było 
intensywne biesiadowanie, zabawy (57% wskazań „ważne”), swobodne zachowanie 
się poza miejscem stałego zamieszkania (56% określeń „ważne”), kontakt z kulturą 
wiejską (54%), korzystanie z atrakcji turystycznych położonych na terenie regionu, 
gdzie znajdowały się miejsca pobytów turystów (43% ocen „ważne”). 

„Swojskie klimaty” w najmniejszym zakresie kojarzono z uprawianiem 
sportów wodnych (58% ocen „mało ważne”), kontaktami z wsią, folklorem – 
stylowym wystrojem obiektów noclegowych (54% odpowiedzi „mało ważne”).  

Małe zainteresowanie przydawano regionalnemu przygotowaniu żywności 
(47% wskazań „mało ważne”). 

 
Rys. 4. Zamiary zakupowe turystów w obiektach turystyki wiejskiej 

Źródło: opracowanie własne. 

Skala punktowa: 5 – najczęściej, 4 – zazwyczaj, 3 – rzadko, 2 – nigdy, 0 – brak 
możliwości zakupu 

Możliwości odpowiedzi: 139. Tylko noclegi; 140. Tylko śniadania; 141. Tylko 
obiadokolacje; 142. Tylko śniadania i obiadokolacje; 143. Dodatkowe specjały 
kuchni; 144a. Biesiady gastronomiczne z grillem lub bez; 144b. Zwiedzanie okolicy; 
145a. Usługi rekreacji i sportu (boisko, sporty itp.); 145b. Usługi wypożyczania 
sprzętu itp.; 146. Opieka nad dziećmi; 147. Jeździectwo; 148a. Przejazdy bryczką; 
148b. Rękodzieło, pamiątki regionalne, produkty związane z regionem;  
148c. Produkty naturalne; 149. Parking strzeżony, garażowanie. 
 

Prawie 1/5 społeczności Pomorza Zachodniego nie wskazała korzystania 
z atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie regionu, gdzie były 
położone miejscowości pobytów turystów. 16% badanych w ogóle nie widziało 
związku zdrowego, smacznego regionalnego jedzenia ze swojskim klimatem. 
14% Pomorzan nie łączyła w żadnym zakresie swojskich klimatów z usługami 
towarzyszącymi (place zabaw, opieka nad dziećmi, rekreacja).  
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Zamiary zakupów produktów turystyki wiejskiej dotyczyły (rys. 4) głównie 
biesiad gastronomicznych (72% odpowiedzi „zazwyczaj”). Było to łączone 
z zakupami naturalnych produktów (56% wskazań „zazwyczaj”). Większość 
badanych (56% wskazań „zazwyczaj”) dążyła do zakupów tylko śniadań, bez 
obiadów i kolacji. Przewidywano wydatki zakupowe na opiekę nad dziećmi 
(52% ocen „zazwyczaj”), odpłatne korzystanie z parkingów strzeżonych i garaży 
(50% podkreśleń „zazwyczaj”). 

Najmniejsze zamiary zakupowe były związane z jeździectwem (83% ocen 
„rzadko”), przejazdami bryczką (65% określeń „rzadko”), rekreacją i sportem – 
boisko itp. (59% wskazań „rzadko”), wypożyczaniem sprzętów (57%). 

Cena noclegu i 3. posiłków w pobycie turystycznym wiejskim na Pomorzu 
Zachodnim powinna wynosić od 46-60 zł/osobę/dobę – 39% wskazań (rys. 5). 
Dla 31% społeczności cena ta powinna się zawierać w przedziale 31-45 zł. 
Tylko 10% osób określiło tę cenę powyżej 61 złotych. 

 
 

 
Rys. 5. Preferencje cenowe konsumpcji w turystyce wiejskiej 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Mieszkańcy Pomorza Zachodniego deklarowali (rys. 6) głównie krótkie 

wyjazdy turystyczne wiejskie: 4-7 dni 43%, 1-3 dni 32% badanej społeczności. 
Tylko 17% osób przewidywało wyjazdy o okresie 8-14 dni, nieliczne osoby 
planowały wyjazdy dłużej trwające. 

W zakresie transportu – dojazdu do obiektów recepcji ruchu turystycznego 
(rys. 7) najważniejszym uznano dojazd PKP/PKS/busy (52% ocen „ważne”). 
Drugoplanową rolę odgrywały auta turystów (47% wskazań „ważne”). 
Natomiast auta turystów odgrywały wiodącą rolę przy przejazdach turystów 
z obiektów noclegowych do atrakcji turystycznych. 

Większość badanych wskazała stan dróg jako zły (56% odpowiedzi 
„trudny”), możliwości poruszania się autem turystów (53% wskazań „trudny”), 
mankamenty częstotliwości i stanu PKP/PKS/busów (47% podkreśleń „trudny). 

Większość społeczności Pomorza Zachodniego w ogóle nie używała 
rowerów (58% podkreśleń „brak”). 
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Rys. 6. Preferencje długości pobytów w obiektach noclegowych turystyki wiejskiej 

Źródło: opracowanie własne. 
 

 

Rys. 7. Transport do obiektów noclegowych turystyki wiejskiej 
Źródło: opracowanie własne. 

Skala punktowa: 5 – bardzo ważny, 4 – dobry, 3 – trudny, 2 – zły, 0 – brak 

Możliwości odpowiedzi: 26. Dojazd (PKP, PKS, busy, itp.); 27a. dojazd autem 
turysty; 27b. Dojazd i przejazd rowerem; 28. Przejazd z gospodarstw do atrakcji 
turystycznych (PKP, PKS, busy, itp.); 29a. Przejazd do atrakcji turystycznych autem 
turysty; 29b. Stan dróg; 29c. Częstotliwość i stan PKP, PKS, busy. 

Zakończenie 

Społeczność Pomorza Zachodniego najbardziej ceniła sobie więzi społeczne. 
Nieuzasadnione zadowolenie towarzyszyło ilości i jakości zasobów ludzkich. 
Nisko oceniano możliwości pracy i zarabiania na Pomorzu, co wpływa  
istotnie na zły klimat społeczny tego regionu. Powszechnie akceptowano 
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globalizację-europeizację, doceniając ich walory. W przypadku wyłączenia 
Polski z globalizacji – przewidywano powiększenie się biedy i regres 
gospodarczy. 

Mieszkańcy Pomorza Zachodniego pojmowali „swojskie klimaty” turystyki 
wiejskiej jako bierny wypoczynek, biesiadowanie, zabawy. Planowano zakupy 
głównie biesiad gastronomicznych naturalnych produktów żywnościowych. 
Przewidywano krótkie wyjazdy turystyczne wiejskie, podkreślając trudności 
transportowe. 

Wyniki badań określiły badaną społeczność o niskiej innowacyjności, 
podatności na zmiany. Zbyt często bardziej opłacalnym jest korzystanie z opieki 
społecznej, niż praca zarobkowa. Gdy otoczenie jest coraz bardziej zmienne, 
mniej przewidywalne, ważne jest kształtowanie klimatu społecznego, 
przedsiębiorczości. Co skutkuje efektywniejszym rozwojem. 

W aspekcie wyników badań – regionalna strategia rozwoju powinna zostać 
zmodyfikowana3. Wykorzystując bogate i zróżnicowane dziedzictwo kulturowe, 
walory pobrzeża Bałtyku, wody mineralne powinno się harmonijnie 
dywersyfikować podaż turystyczną.  

Zarządzanie innowacjami odtwórczymi infrastruktury turystycznej powinno 
być szczególnie ukierunkowane na światowe standardy turystyczne. Innowacje 
kreatywne powinny tworzyć oryginalną unikalną ofertę produktów, w tym 
też turystyki zdrowotnej, czynnej fizycznie i mentalnie. Wydaje się, że formalnie 
planowane zarządzanie rozwojem regionu poprzez: zasady współpracy 
i partnerstwa, zasady koordynacji, zasady wieloszczeblowego zarządzania rozwojem 
regionu, podejmowanie decyzji w oparciu o dowody – będzie nie adekwatne. Jeśli 
nie nastąpi przywrócenie realnego stosowania bazowych miar zarządzania: 
efektywności, skuteczności i racjonalności, w pełnym zakresie tych pojęć4. 

Zachodniopomorskie realizowało w latach 2007-2013 zadania w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego na kwotę 3 mld 713 mln zł (zatwierdzono do 
realizacji)5 co miało stanowić w największym zakresie o rozwoju regionu. Co 
najmniej dyskusyjnym jest realna  efektywność społeczno-gospodarcza tych działań, 
gdy zachodniopomorskie w dalszym ciągu jest określane jako niedoinwestowane, 
z niedowładem dostępności, brakiem skutecznej marki regionu, z niskim potencjałem 
innowacyjnym6,7. Proponowane wykorzystanie 1 mld 435,5 mln euro funduszy 
europejskich w latach 2014-2020 na terenie zachodniopomorskiego powinno 
istotnie zmienić istniejące fakty i procesy. 

Administracyjne zarządzanie regionem (jako bariera innowacyjności) 
powinno być pomniejszone na rzecz aktywizacji przedsiębiorczości 

                                                           
3 Strategia rozwoju Polski Zachodniej 2020, MRR, Warszawa 2014. 
4I. Świeczewska, Realizacja celów rozwoju krajów Unii Europejskiej opartego na 

wiedzy i innowacji, Wiadomości Statystyczne, Nr 1, styczeń 2014. 
5Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013, PR, NSP, Monitor 

Regionalny 10.I.2014 r., MRR, Warszawa 2014. 
6Strategia rozwoju, op. cit. 
7H. Hollander, N. Es-Sadki, Innovation Union Scoreboard 2013, EC EU 2013. 
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gospodarczej na bazie rozwoju szkolnictwa wyższego8. Indywidualne 
powoływanie ośrodków innowacyjnych, parków technologicznych, klastrów itp. 
nie może zastępować samoregulacji ekonomiczno-zarządczych działalności 
innowacyjnej. Ważnym stała się kultura akceptacji, też administracji 
państwowej i samorządowej; co do koniecznych metodyk zarządzania regionem. 
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INNOWACJA OCZAMI SOCJOLOGA 
O ZNACZENIU POJĘCIA, WYBRANYCH 
UWARUNKOWANIACH INNOWACYJNOŚCI  
I PRZYKŁADACH NOWYCH SIECI WSPIERAJĄCYCH 
INNOWACJE NA WSI 

KATARZYNA ZAJDA 
Katedra Socjologii Wsi i Miasta 
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 
Uniwersytet Łódzki 

1. Postrzeganie innowacji przez socjologów (przyjęte definicje
oraz wybrane uwarunkowania innowacyjności społeczeństw)

Innowacja jest procesem społecznym. Jej twórcy (podmioty indywidualne 
i zbiorowe) nie funkcjonują w próżni społecznej, ale w różnych zbiorowościach, 
które mogą sprzyjać ich aktywności lub ją ograniczać. W założeniu stanowi 
odpowiedź na specyfikę, problemy, wyzwania rozwojowe różnych 
społeczeństw, lecz to nie obiektywna rzeczywistość, ale sposób jej społecznego 
postrzegania sprawia, że zostanie wykreowana, zaadaptowana, wprowadzona 
w życie lub odrzucona1. 

Problematyka innowacji nie jest w socjologii podejmowana tak często jak 
w innych naukach, zwłaszcza ekonomiczno-technicznych, w związku z czym, 
jak zauważa W. Jacher socjologiczne aspekty innowacji są stosunkowo słabo 
opracowane. Tymczasem ich uwzględnienie umożliwia głębszy wgląd w to 
zjawisko2.  

Za klasyka problematyki innowacji na gruncie socjologii uznaje się  
R. Mertona. W jego opinii jest ona jedną z możliwości (obok konformizmu, 

1 J. Kot., A. Dybała, Innowacyjność i konkurencyjność jednostek terytorialnych – 
pojęcia i zależności, [w:] Konkurencyjność i innowacyjność regionów w warunkach 
globalizacji i metropolizacji przestrzeni J. Kot (red.), Akademia Świętokrzyska  
im. Jana Kochanowskiego, Kielce 2007, ss. 63-64. 

2 W. Jacher., Kulturowe wymiary innowacji, [w:] Organizacje w gospodarce 
innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, W. Pawlik, 
L. Zbiegień-Maciąg (red.), AGH, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, 
Kraków 2008, s. 239. 
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rytualizmu, rezygnacji i buntu) osiągania normatywnie określonych celów 
społecznych. Każde ze społeczeństw stawia je przed swoimi członkami, 
określając drogi ich realizacji. Jednostki innowacyjne nie postępują zgodnie  
z przyjętymi definicjami w tym zakresie, dążąc jednak do osiągnięcia 
stawianych przed nimi celów3. 

Na gruncie socjologii polskiej innowacja zyskuje inne znaczenie.  
W. Makarczyk w swojej (uważanej za pionierską) pracy pt.: Przyswajanie 
innowacji przez innowacje rozumie wszelkie wartości kulturowe, które  
w danych warunkach przestrzennych i czasowych są traktowane przez ludzi jako 
nowe. Te wartości to elementy rzeczywistości, którym ludzie przypisują 
określone znaczenie4.  

Makarczyk nie tylko podjął problem społecznego postrzegania innowacji, 
ale również uwarunkowań jej powstawania. Prowadząc badania na obszarach 
wiejskich, dostrzegł dodatnią zależność między innowacyjnością rolników  
a wartościowaniem przez nich stosunków sąsiedzkich i sformułował pierwsze 
wnioski na temat zależności między potencjałem innowacyjności społeczeństw  
a cechującym ich kapitałem społecznym5. 

Kapitał społeczny i ludzki zostały uznane przez socjologów za jedne 
z najważniejszych determinant innowacyjności społeczeństw. P. Sztompka, 
wymieniając je, wskazuje, iż innowacjom sprzyjają struktury pluralistyczne, 
tolerancyjne, akceptujące różnorodność, odmienne poglądy, otwarte na nowości, 
zorientowane na budowanie poczucia więzi i relacji opartych na wzajemnym 
zaufaniu ułatwiającym społeczne współdziałanie. O powstawaniu i wdrażaniu 
innowacji decyduje również potencjał jednostek wyrażający się w ich 
twórczości, aktywności, wyobraźni, zorientowaniu na osiągnięcia, zdobywaniu 
wiedzy, wysokim poczuciu autonomii, niezależności i integralności6. 

O związkach między kapitałem społecznym (który można rozumieć jako 
sieci relacji oparte na zaufaniu i wspólnie podzielanych normach i wartościach7) 
a innowacyjnością społeczeństw I. Pietrzyk pisze w następujący sposób: „proces 
innowacji przybiera, w wymiarze organizacyjnym, formę sieci innowacyjnych, 
które oznaczają istnienie intencjonalnych relacji współpracy między wieloma 
partnerami, opartych na wzajemnym zaufaniu i zorientowaniu na innowacje”8. 

                                                           
3 Z. Ratajczak, Człowiek w sytuacji innowacyjnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 

Warszawa 1980. 
4 W. Makarczyk, Przyswajanie innowacji, Ossolineum, PAN, Wrocław-Warszawa-

Kraków-Gdańsk 1971. Wstęp, s. 9. 
5 A. Tuziak, Innowacyjność w endogenicznym rozwoju regionu peryferyjnego. Studium 

socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2013, s. 47. 
6 P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2005, s. 50. 
7 R. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych 

Włoszech, Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Fundacja im. Stefana Batorego, 
Kraków-Warszawa 1995. 

8 Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach 
członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 51. 
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Autor te sieci uznaje za optymalną formę organizacyjną ułatwiającą podmiotom 
wymianę ich wiedzy, pomysłów, doświadczeń, czyli zasobów kapitału 
ludzkiego. Sieci społeczne, zwłaszcza te heterogeniczne sprzyjają konwersji 
kapitału społecznego w ludzki9. Tworzący je różni partnerzy: gospodarczy, 
społeczni, reprezentujący sektor publiczny czy instytucje naukowe dysponują 
odmiennymi zasobami, które odpowiednio wykorzystane i poddane efektowi 
synergii mogą generować innowacje10. 

Kapitał ludzki odpowiada za kreatywność ludzi i ich gotowość do 
działania11. Jego szczególne zasoby znajdują się w dyspozycji jednostek 
innowacyjnych, które wg E. Hagena charakteryzują się: 1 – ciekawością, 
czynnym nastawieniem do świata, poszukiwaniem ukrytych mechanizmów  
i prawidłowości w celu uzyskania możliwości wpływania na zjawiska, 2 – 
poczuciem odpowiedzialności za złe strony świata, któremu towarzyszy 
poszukiwanie lepszych rozwiązań i podejmowanie prób wprowadzenia zmian, 3 – 
otwartym i tolerancyjnym nastawieniem wobec podwładnych, pozytywnym 
stosunkiem do oryginalności i innowacyjności, 4 – kreatywnością, niezaspokojoną 
ciekawością, pozytywnym wartościowaniem oryginalności i nowości 12. Takie 
osoby cechują się również albo postawą pionierską w stosunku do innowacji, 
która, co podkreśla Z. Ratajczak, przejawia się w samodzielnym poszukiwaniu 
nowych, dotychczas niestosowanych rozwiązań albo przynajmniej postawą 
recepcyjną wyrażającą się w pozytywnym wartościowaniu (ocenie) innowacji 
i gotowości do naśladowania innowacji. Osoby o niskim poziomie kapitału 
ludzkiego częściej przejawiają postawę zachowawczą wobec innowacji 
polegającą na niechętnym, sceptycznym stosunku do niej13. 

Potencjał kapitału społecznego Polaków jest niewielki. Cechują się niskim 
poziomem zaufania społecznego, są nieufni w stosunku do innych. Tylko 
niespełna jedna czwarta z nich (23%) wychodzi z założenia, że większości ludzi 
można ufać, blisko trzy czwarte zaś (74%) wyznaje zasadę zachowywania 
daleko idącej ostrożności w stosunkach z innymi. Na pytanie o pozytywne 
nastawienie do nieznajomych, spotykanych w różnych sytuacjach życiowych, 
tylko jedna trzecia respondentów (34%) odpowiada, że odnosi się do nich 
z ufnością14. Około trzech piątych Polaków deklaruje zaufanie w stosunku do 
władz lokalnych swojego miasta lub gminy (58%)15, a zdecydowana większość 

                                                           
9 J. Coleman, Social Capital in the Creation of Human Capital, „American Journal 

of Sociology” 1988, Nr 94 (dodatek). 
10 A. Tuziak, Innowacyjność w endogenicznym rozwoju regionu peryferyjnego. Studium 

socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2013, ss. 55-56. 
11 R. Florida, Cities and the Creative Class, Routledge, London 2004; I. Castells, 

Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
12 P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2005,  

s. 225. 
13 Z. Ratajczak, Człowiek w sytuacji innowacyjnej…, s. 227. 
14 A. Cybulska, Zaufanie społeczne, komunikat CBOS Nr 33, 2012, ss. 1, 2, 4. 
15 op. cit. s. 12. 
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nie jest zainteresowana pracą społeczną na rzecz dobra wspólnego. Tylko co 
szósty (16%) w 2011 r. poświęcił swój czas wolny na pracę w jakichś 
organizacjach i instytucjach. W prace społeczne na rzecz społeczności lokalnej 
czy środowiska naturalnego nigdy nie zaangażowało się aż 65% ich ogółu16. 

Kapitał ludzki Polaków od 2007 r. systematycznie wzrasta. Wskaźnikiem 
jego poziomu nie jest wyłącznie poziom wykształcenia członków danego 
społeczeństwa. Dla przykładu w „Diagnozie społecznej. Warunki i jakość życia 
Polaków” zdefiniowano jako: „zasób wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 
poszczególnych osób, grup osób i całego społeczeństwa, określający ich 
zdolności do pracy, przystosowania do zachodzących zmian i kreatywność”17. 
Pomiaru jego poziomu dokonano, wykorzystując następujące zmienne: 
wykształcenie (mierzone liczbą lat nauki), kompetencje cywilizacyjne  (przyjęto, 
że przejawiają się one poprzez: korzystanie z komputera w pracy, w domu lub  
w innym miejscu, korzystanie z wyszukiwarki internetowej np. Google, Yahoo! 
w celu znalezienia informacji, znajomość języka angielskiego); uczestnictwo  
w kształceniu ustawicznym i dokształcaniu (pomiaru dokonano na podstawie 
odpowiedzi na pytanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych lub innych 
umiejętności w ciągu ostatnich 2 lat18). W 2007 r. syntetyczny wskaźnik kapitału 
ludzkiego Polaków był na poziomie 45,2, w roku 2009 wyniósł 46,17, zaś 
w roku 2011 – 46,6719.  

Na tle ogółu Polaków mieszkańcy wsi wyróżniają się pod względem 
zasobów kapitału społecznego i ludzkiego. Są oni znacznie mniej ufni  
w porównaniu do mieszkańców miast (zwłaszcza największych)20, rzadziej 
uczestniczą w sformalizowanej aktywności społecznej, rzadziej niż mieszkańcy 

                                                           
16 N. Hipsz, K. Wądołowska, Aktywność społeczna Polaków. Poziom zaangażowania  

i motywacje, komunikat CBOS Nr 62, 2011, ss. 11-12. 
17 D. Węziak-Białowolska, I. Kotowska., Kapitał ludzki, [w:] Diagnoza społeczna 2011. 

Warunki i jakość życia Polaków, J. Czapiński T. Panek (red.), Rada Monitoringu 
Społecznego, Warszawa 2011, s. 101. 

18 W badaniach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej PARP), 
diagnozujących kondycję kapitału ludzkiego, przyjęto definicję OECD zgodnie z którą 
kapitał ludzki to „wiedza, umiejętności, kompetencje i inne atrybuty posiadane przez 
jednostki, które sprzyjają tworzeniu osobistego, społecznego i ekonomicznego 
dobrobytu” [Czarnik i inni 2011:16 za OECD 2010:18]. Na tej definicji wzoruje się 
również Główny Urząd Statystyczny, uznając, iż: „kapitał ludzki to wiedza, 
umiejętności, zdolności oraz inne właściwe jednostce atrybuty ułatwiające tworzenie 
osobistego, społecznego oraz ekonomicznego dobrostanu” [Aukszoł 2012:3]. 

19 Poziom kapitału ludzkiego maleje wraz z wiekiem – najwyższy charakteryzuje osoby 
w wieku 15-34 lata, zaś najniższy – w wieku 45 lat i więcej [Węziak-Białowolska, 
Kotowska 2011:102, 104]. Już między osobami najmłodszymi i tymi w wieku 35 lat 
istnieje luka kompetencyjna w zakresie znajomości języków obcych czy obsługi 
komputera (pogłębia się ona w miarę przechodzenia do starszych grup wieku). 
Aktywność edukacyjna zanika wśród osób powyżej 39 roku życia zaś kwalifikacje 
podnoszą głównie osoby pracujące [Węziak-Białowolska, Kotowska 2011:98, 100]. 

20 A. Cybulska, Zaufanie…, s. 4. 
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aglomeracji podzielają przekonanie o słuszności wspólnych działań21. Cechują 
się również mniejszym potencjałem kapitału ludzkiego, który to również 
wpływa na poziom zaufania społecznego i gotowość do uczestnictwa  
w otwartych i heterogenicznych sieciach społecznych22. Jak dowodzą wyniki 
„Diagnozy Społecznej” kapitał ludzki maleje wraz ze zmniejszaniem się 
wielkości miejscowości zamieszkania. W 2011 r. jego najwyższym poziomem 
cechowali się mieszkańcy największych miast, najniższym mieszkańcy wsi23. 

Innowacyjności mieszkańców wsi nie sprzyja również postrzeganie ich  
w kategoriach tradycjonalistów oraz osób negatywne odnoszących się do zmian 
społecznych. Jak pokazują analizy Centrum Badania Opinii Społecznej taki 
wizerunek mieszkańców wsi jest nadal aktualny24, a społeczne zwierciadło,  
w którym się przeglądają może negatywnie wpływać na ich postawy względem 
innowacji. Mają oni problem z jej zdefiniowaniem25 i często nie wierzą  
w możliwość jej wykreowania bez zaangażowania ogromnych środków 
finansowych26. Tymczasem jak podkreślają K. Krzysztofek i M. Szczepański: 
„Jeśli w świadomości jednostkowej i zbiorowej nie ugruntuje się potrzeba, a tym 
samym akceptacja zmiany, to ta będzie przebiegać w wolnym tempie, nierzadko 
przyjmując zdeformowaną postać. Dlatego jest ważne uzmysłowienie 
konieczności zmian o charakterze innowacyjnym i modernizacyjnym głównym 
ich aktorom i podmiotom – zarówno zbiorowościom lokalnym i regionalnym, 
jak też jednostkom”27. 

2. Sieci wspierające innowację na wsi  

Za sprawą akcesji Polski do Unii Europejskiej na obszarach wiejskich  
w całej Polsce powstały lokalne grupy działania (dalej LGD) – organizacje, 
którym przypisuje się duże znaczenie dla wprowadzania innowacji do życia 
wiejskich społeczności. Są to partnerstwa trójsektorowe przybierające formę 
prawną organizacji pozarządowej (fundacji, stowarzyszenia lub związku 
stowarzyszeń), w skład których wchodzą reprezentanci sektora publicznego, 
społecznego i gospodarczego28. Lokalne grupy działania obejmują wsparciem 
gminy wiejskie i miejsko-wiejskie tworzące partnerstwo, w którego skład 
                                                           
21 N. Hipsz, K. Wądołowska, Aktywność…, s. 3. 
22 A. Cybulska, Zaufanie społeczne…, s. 4. 
23 D. Węziak-Białowolska, I. Kotowska., Kapitał…, s. 104. 
24 N. Hipsz, K. Wądołowska, Aktywność…, s. 4. 
25 por. A. Tuziak, Innowacyjność w endogenicznym… 
26zob. K. Zajda, Rozwój wielofunkcyjny, zrównoważony i innowacyjny w gminach 

wiejskich. Realizacja typu idealnego czy działania pozorne (na przykładzie powiatu 
radomszczańskiego), Wieś i Rolnictwo, Nr 3, 2012, ss. 66-77. 

27K. Krzysztofek, M. Szczepański, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do 
informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002, s. 41. 

28E. Psyk-Piotrowska, K. Zajda, A. Kretek-Kamińska, D. Walczak-Durak, Struktura  
i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania, Wydawnictwo UŁ, Łódź 
2013. 
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wchodzi najczęściej kilka jednostek samorządu terytorialnego, choć znane są 
organizacje obejmujące wsparciem tylko jedną gminę, jak również kilkanaście 
struktur tego typu.  

Powinny one działać zgodnie z zasadami podejścia LEADER. Jedną z nich 
jest zasada innowacyjności, wedle której projekty realizowane przez te 
organizacje powinny cechować się nowością, zarówno jeśli chodzi o tematykę, 
jak i proponowany sposób rozwiązania istniejących problemów29. Innowacje 
LGD postrzegają jako każde nowe działanie, aktywność nieobecną do tej pory  
w społeczności lokalnej, którą obejmują wsparciem30. W takiej operacjonalizacji 
pojęcia ugruntowuje ich również definicja innowacji zawarta w Przeglądzie 
Obszarów Wiejskich UE, zgodnie z którą „Innowacje […] mogą po prostu 
polegać na wprowadzaniu technologii i dobrych praktyk wykorzystywanych 
gdzie indziej i dostosowywaniu ich do określonych warunków i okoliczności 
panujących w nowym miejscu, albo na wprowadzaniu sprawdzonych koncepcji 
w nowy, bardziej efektywny sposób”31. 

Takie definiowanie innowacji budzi sprzeciw niektórych socjologów, którzy 
(w nawiązaniu do dorobku francuskiej szkoły ekonomii bliskości) zachęcają 
lokalne grupy działania do postrzegania jej nie w kategoriach nowości, ale 
sposobu wykorzystania w realizowanych projektach różnych zasobów.  

Sposób definiowania rzeczywistości społecznej przez członków 
społeczności lokalnej (w tym tych, którzy należą do lokalnych grup działania) 
decyduje o tym, która z cech danego terytorium, czy który z obiektów 
usytuowanych na jego obszarze zostanie dostrzeżony, nazwany zasobem  
i wykorzystany w ten czy inny sposób. Innymi słowy zasobem jest tylko obiekt 
(materialny lub niematerialny), który przez daną społeczność jest postrzegany 
jako to „coś”, co może służyć do produkcji dóbr czy usług 32. 

Zasoby można klasyfikować biorąc pod uwagę: (1) powszechność albo 
rzadkość ich występowania. Zgodnie z tym kryterium można wyróżnić zasoby 
występujące często, niespecyficzne, standardowe oraz zasoby rzadkie, 
specyficzne dla danego terytorium, (2) zdolność mobilności zasobów. Tu można 
wyróżnić zasoby, które można transferować oraz te, których – ze względu na ich 
wpisanie w dane terytorium – możliwość transferu jest ograniczona33. 

                                                           
29U. Budzich-Szukała, Program LEADER w Polsce – sposób na aktywizację wsi, [w:] 

Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi, J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), FDPA, Warszawa 
2008, s. 119. 

30Raport pt.: Ocena funkcjonowania LGD realizujących LSR w ramach PROW 2007-2013, 
maszynopis niepublikowany, PSDB, Warszawa 2012, s. 53. 

31Kreatywność i innowacje w Unii Europejskiej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, 
Przegląd Obszarów Wiejskich. Magazyn Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich UE, Wspólnoty Europejskie 2009, s. 8. 

32S. Michalska, K. Zajda, Trajektorie wykorzystania zasobów lokalnych w procesie rozwoju 
partnerstw terytorialnych. Case study lokalnych grup działania „Dolina Karpia” oraz 
„Kraina Rawki”, Wieś i Rolnictwo, Nr 4, 2011, s. 124. 

33 op. cit. s. 124. 
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Tab. 1. Typologia zasobów zidentyfikowanych w lokalnych strategiach rozwoju 

Zasoby Bez barier lokalizacji Z barierami lokalizacji 

Zastosowanie 
niespecyficzne 

Zasoby występujące 
powszechnie  
o niespecyficznym 
zastosowaniu np. lasy 
 

(1) 

Zasoby występujące w konkretnych 
lokalizacjach o niespecyficznym 
zastosowaniu (np. konkretny zbiornik 
wodny wykorzystywany podobnie jak 
wiele innych) 

(2) 

Zastosowanie 
specyficzne 

Zasoby występujące 
powszechnie  
o specyficznym 
zastosowaniu  
(np. gospodarstwa 
agroturystyczne 
świadczące usługi 
powiązane z lokalną 
kulturą) 

(3) 

Zasoby występujące w konkretnych 
lokalizacjach o specyficznym 
zastosowaniu (np. obiekty zabytkowe 
wpisane w lokalną specyfikę, 
wykorzystywane w sposób unikatowy, 
niestandardowy) 
 
 
 

(4) 
Źródło: Michalska, Zajda 2011:124. 

Zasoby można wykorzystać w różny sposób: 1) zasoby specyficzne, 
unikatowe dla danego obszaru lokalnej grupy działania mogą być są użytkowane 
w związku z lokalną tradycją, specyfiką (co określa się mianem trajektorii 
specyficznej), 2) zasoby powszechne, typowe dla wielu lokalnych grup działania 
mogą być wykorzystane w sposób standardowy, niezwiązany z lokalną 
specyfiką (co określa się jako trajektorię ogólną), 3) zasoby powszechne, typowe 
dla wielu LGD można użytkować w sposób unikatowy, związany  
z lokalną specyfiką (czyli zgodnie z trajektorią ogólną z rysami specyficznymi), 
4) zasoby specyficzne dla danej LGD można wykorzystać w sposób typowy, 
standardowy (co określa się mianem banalizacji). Za innowacyjne uznaje się 
projekty, przedsięwzięcia, w których zasoby lokalne wykorzystuje się zgodnie 
z trajektorią specyficzną oraz ogólną z rysami specyficznymi34. 

Jako przykład projektu innowacyjnego realizowanego przez LGD  
w literaturze przedmiotu wskazuje się m.in. „Trasy wśród koron drzew”.  
W regionie Sauwald (Austria) utworzono dwa szlaki turystyczne wykorzystujące 
w niestandardowy sposób zasób powszechny dla wielu LGD, tj. lasy. Pierwszy  
z nich prowadził przez tzw. młody las i składał się z konstrukcji drewnianej 
usytuowanej nad koronami drzew (około 10 m na ziemią). Drugi ulokowany był 
na wysokości 24 m nad ziemią. Trasy zostały wyposażone w wiszące mosty, 
drewniane labirynty, zjeżdżalnie, domki na drzewach, system nagłaśniający, 
wzmacniający odgłosy lasu35. 

                                                           
34 op. cit. s. 124. 
35 Zajda K., Dzikowska E., Innovative use of resources and diversification of the economic 

structure of rural areas on the basis of local action group MROGA experience, Journal 
of Agribusiness and Rural Development, No. 3, 2012, p. 311. 
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Wśród polskich lokalnych grup działania, wdrażających innowacyjne projekty, 
wymienia się m.in. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej 
MROGA funkcjonujące na rzecz rozwoju czterech gmin wiejskich (Brzeziny, 
Jeżów, Rogów, Dmosin) oraz jednej miejsko-wiejskiej (Koluszki) położonych we 
wschodniej części województwa łódzkiego (powiat brzeziński oraz łódzki 
wschodni).  

Gminy wchodzące w skład partnerstwa „MROGA” są usytuowane na 
obszarze frontów I i II wojny światowej, na których rozegrało się kilkanaście 
ważnych bitew, m.in. w okolicach Brzezin, Gałkówka. Członkowie lokalnej 
grupy działania dostrzegli ten (wcześniej niewykorzystany) zasób, dokładając 
wielu starań, by w jak największym stopniu opisać jego specyfikę. 
Przedstawicielka tej grupy w następujący sposób relacjonowała prace dotyczące 
diagnozy zasobów partnerstwa w tym zakresie: „Była prowadzona 
inwentaryzacja turystyczno-krajoznawcza. Bardzo obszerne opracowanie do 
którego zaprosiliśmy doktorantów UŁ, z wydziału turystyki, ażeby opracowali 
dla nas taki materiał. I w wyniku właśnie tych badań, naszej inwentaryzacji  
i naszych wcześniejszych rozmów i spotkań z miłośnikami tego terenu wyszła nasza 
„Bitwa łódzka 1914 roku”. Materiał ten zaczęliśmy dalej sprawdzać my sami, 
w różnych archiwach centralnych, wojskowych w Warszawie, czy państwowym 
w Łodzi i dowiedzieliśmy się dodatkowych informacji. Ich ogrom ściął nas z nóg. 
Do tej pory zajmuję się „Bitwą łódzką”, w sposób planistyczno-merytoryczny. Jest 
to duży projekt w tej chwili. Opiewa na ponad 30 mln złotych. Będzie startował do 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Jestem autorem 
ścieżki projektowej, takiej jeszcze roboczej i stąd mam takie dane. Tego (projektu) 
nie robi tylko „MROGA”, bo wraz z nią funkcjonuje 12 podmiotów – są to 
partnerzy, którzy wchodzą z kapitałem. Wszystkie te działania są wspierane przez 
Fundację Kolei Wąskotorowych, Stowarzyszenie Eksplorerów, którzy z ziemi 
wydłubują różne pociski, tudzież inne pamiątki”36. 

Projekt, ostatecznie pod nazwą „Wielkiej bitwy o ziemię obiecaną. Operacja 
łódzka 1914”, zakładał realizację bardzo wielu działań: stworzenie e-muzeum, galerii, 
szlaku turystycznego, inscenizacji historycznej, szeregu imprez tematycznych, 
nakręcenie filmu (www.lodz1914.pl). Stanowi przykład nie tylko nowej waloryzacji 
zasobów lokalnych i ich innowacyjnego wykorzystania, ale również uruchomienia 
potencjału kapitału społecznego na rzecz kooperacji lokalnej grupy działania z innymi 
organizacjami w celu stworzenia i zastosowania innowacji na obszarach wiejskich. 

Kapitał społeczny łódzkich lokalnych grup działania został rozpoznany 
w badaniach K. Zajdy z 2010 r.37. Badaczka, przyjmując w nich definicję 
kapitału społecznego autorstwa R. Putnama38, analizowała:  

                                                           
36 Zajda K., Nowe formy kapitału społecznego wsi. Studium przypadku lokalnych grup 

działania z województwa łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, 
s. 117. 

37Obiektem jej analizy było 20 lokalnych grup działania, tj. wszystkie funkcjonujące na 
obszarze województwa łódzkiego. Próba badawcza miała charakter wyczerpujący. 
Łącznie zebrała 168 wywiadów kwestionariuszowych. 
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1 – zaufanie badanych do: a) osób znanych (rodziny, sąsiadów, 
współpracowników spoza LGD oraz współpracowników z LGD), b) cechujące 
ich zaufanie społeczne (zaufanie do osób obcych spotykanych w różnych 
sytuacjach życiowych) oraz c) zaufanie do instytucji i organizacji lokalnych 
(władz lokalnych, organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców),  

2 – normy i wartości aprobowane przez badanych, tj. a) cechujący ich 
patriotyzm lokalny39, b) podzielane przez nich normy i wartości związane  
z podejściem LEADER40, c) ich społecznikostwo41, 

3 – strukturę sieci relacji, tj. a) zaangażowanie członków LGD w sieci 
współpracy na rzecz partnerstwa lub gminy, b) ich uczestnictwo w pracach tych 
organizacji, c) poczucie wpływu na funkcjonowanie partnerstwa42. 

Poziom kapitału społecznego tych organizacji określiła jako średni. Wartość  
zmiennej syntetycznej (wyrażonej na skali od 0 do 2) wyniosła 1,45, a wartości 
poszczególnych analizowanych zmiennych wynosiły dla: 
 zaufania sfery prywatnej: 1,54,  
 zaufania społecznego: 0,94,  
 zaufania do instytucji i organizacji lokalnych: 1,14,  
 patriotyzmu lokalnego: 1,48, 
 społecznikostwa badanych: 1,86, 
 norm i wartości: 1,52, 
 uczestnictwa badanych w pracach LGD: 1,07, 
 poczucia wpływu badanych na działania LGD: 1,64. 

Mając na uwadze niektóre zasoby kapitału ludzkiego, jakim dysponowali 
członkowie tych organizacji oraz ich skład badaczka oczekiwała, iż poziom 
kapitału społecznego przynależny analizowanym lokalnym grupom działania 
będzie wyższy. Respondenci byli bowiem osobami bardzo dobrze 
wykształconymi – około 70% legitymizowała się wykształceniem wyższym. 
Ponad 90% ich ogółu było aktywnych zawodowo, większość reprezentowała 
administrację średniego szczebla oraz wyższe kadry kierownicze. Do LGD 
należała elita sektora publicznego (wójtowie, radni, dyrektorzy gminnych 
ośrodków kultury), społecznego (prezesi i najaktywniejsi członkowie 
                                                                                                                                               
38Kapitał społeczny „odnosi się do takich cech organizacji społeczeństwa jak zaufanie, 

normy i powiązania, które mogą zwiększyć sprawność społeczeństwa ułatwiając 
skoordynowane działania” [Putnam 1995:258]. 

39Więź z gminą zamieszkania, uczestnictwo w ostatnich wyborach samorządowych, 
gotowość ponoszenia wydatków finansowych na rzecz promowania lokalnej kultury. 

40To jest przekonanie o tym, iż wszyscy członkowie tej organizacji powinni 
współpracować niezależnie od tego, czy reprezentują sektor społeczny, publiczny czy 
gospodarczy oraz przeświadczenie o konieczności współpracy na rzecz partnerstwa. 

41Chęć kontynuacji działania w LGD, gotowość do niesienia pomocy innym ludziom, 
właściwy im poziom poczucia podmiotowości (rozumiany jako przekonanie  
o posiadaniu kontroli nad własnym życiem). 

42Partycypacja w procesach decyzyjnych grupy oraz przekonanie o wpływie działań 
LGD na rozwój partnerstwa. 
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stowarzyszeń, fundacji, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych) 
i gospodarczego (właściciele firm i rolnicy), osoby, które w przeszłości działały 
społecznie. Mimo, iż zasoby kapitału ludzkiego oraz doświadczenia w pracy 
społecznej badanych wskazywały na możliwość dysponowania przez lokalne 
grupy działania wysokim poziomem kapitału społecznego, to jego potencjał 
został ograniczony przez wiele niekorzystnych zjawisk utrudniających 
współpracę i zaufanie członków, m.in. związanych z wysokim poziomem 
profesjonalizacji i ekonomizacji tych organizacji43. 

Podsumowanie 

Postrzeganie innowacji i innowacyjności różni się w zależności od przedmiotu 
zainteresowania dyscypliny naukowej. Socjologowie zwracają uwagę na społeczne 
aspekty jej kreowania i wdrażania. Formułują wnioski na temat związku kapitału 
ludzkiego i społecznego różnych zbiorowości terytorialnych a ich innowacyjnością 
oraz na temat zależności między określonym sposobem postrzegania rzeczywistości 
społecznej, a umiejętnością wykorzystania jej elementów na rzecz innowacyj-
nego rozwoju społeczno-gospodarczego.    

Badania prowadzone na próbach reprezentatywnych dowodzą, iż mieszkańcy 
wsi cechują się niższym potencjałem kapitału ludzkiego i społecznego niż 
mieszkańcy miast, co może ograniczać  ich innowacyjność, podobnie jak 
autostereotypy dotyczące postaw w stosunku do szeroko rozumianej zmiany 
społecznej.  

Tym niemniej na wsi powstają organizacje, których celem jest tworzenie  
i wdrażanie innowacji. Ich przykład stanowią lokalne grupy działania. Ich skład  
i specyfika funkcjonowania sprawia, iż dysponują relatywnie wysokim 
poziomem kapitału ludzkiego i co najmniej średnim poziomem kapitału 
społecznego. Każda z tych organizacji skupia przedstawicieli elit wiejskich – 
członków władz lokalnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców. Są to 
najczęściej osoby aktywne społecznie, bardzo dobrze wykształcone, gotowe 
dokonywać zmian społecznych. Niektóre z realizowanych przez nie 
przedsięwzięć zasługują na miano innowacji, inne stanowią po prostu pewną 
nowość.  Wszystkie są realizowane w konkretnych społecznościach lokalnych, 
które dostrzegając ich efekty mogą inaczej waloryzować otaczającą ich 
przestrzeń i przekonać się, iż zasoby, które ich otaczają mogą być użyteczne  
i wykorzystane w nowy sposób, a czasami wręcz stać się podstawą do 
zastosowania innowacji na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju.  

 

 

 

 

                                                           
43 Zajda K., Nowe formy kapitału społecznego…, s. 151. 
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Wprowadzenie 

Innowacja  społeczna, oprócz innowacji technicznej, jest istotną wartością 
dostarczaną konsumentowi1. Dla jednych jest ona celem organizacji nienastawia-
nych na zysk, a dla innych zbiorem inicjatyw przedsiębiorstw, które zdecydowały 
się na jednoczesną realizację celów ekonomicznych i społecznych. Niezależnie od 
tego, jak definiuje się innowację społeczną, istnieje konsensus co do tego, że każde 
przedsiębiorstwo (małe, średnie, czy duże) i/lub organizacja społeczna nie uzyska  
przewagi konkurencyjnej oraz  nie osiągnie sukcesu rynkowego, jeśli w swoich 
analizach strategicznych nie uwzględni takich zjawisk społecznych jak: starzenie się 
społeczeństwa, bezdomność, bezrobocie, ubóstwo, zdrowie, edukacja i ochrona 
środowiska. Rozwiązywanie tych problemów społecznych może przyczynić się do 
stworzenia nowych wartości w postaci oryginalnych wyrobów i usług. 
Wprowadzenie ich na rynek wymaga ze strony przedsiębiorstwa i organizacji 
społecznej kreatywności, wiedzy i doświadczenia. Obecnie większość rynków 
komercyjnych jest nasycona, zatem koniecznością staje się poszukiwanie nowych 
produktów i odbiorów. Rynek konsumentów innowacji społecznych jest jeszcze 
nienasycony, dlatego zasługuje na szczególną uwagę ze strony przedsiębiorstw, 
które poprzez szeroką współpracę z organizacjami społecznymi mogą rozwiązywać 
problemy społeczne i jednocześnie odnieść sukces biznesowy.  

Celem pracy jest omówienie innowacji społecznych poprzez  poszukiwanie 
odpowiedzi na pytania: czym są innowacje społeczne, jaki jest proces ich 
wdrażania, jakie są modele wdrażania innowacji społecznych, jakie czynniki 
sprzyjają wdrożeniu innowacji społecznych i jakie bariery utrudniają 
implementację innowacji społecznych.  

1. Pojęcie innowacji społecznej 

W literaturze przedmiotu istnieje duża liczba definicji innowacji 
społecznych. Jest to wynik różnego ich postrzegania, interpretacji i stosowania. 
                                                           
1P. Drucker charakteryzuje innowacje społeczne jako niemające charakteru technicznego 

zmienianie wartości i zadowolenia uzyskiwanego z zasobów przez konsumenta i mające 
dużo większe znaczenie niż lokomotywy parowe czy telegraf (więcej w pracy [1]). 
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Innowacje społeczne są ze swojej natury wielodyscyplinarne. Najwcześniejsze 
źródła dotyczące innowacji społecznych, sięgające jeszcze lat sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku, odnoszą je do badań eksperymentalnych w ramach nauk 
społecznych i humanistycznych. Od tego czasu termin ten jest stosowany  
w odniesieniu do przedsiębiorstwa społecznego, przedsiębiorczości społecznej, 
innowacji technicznych przynoszących pożytki społeczne, społecznej 
odpowiedzialności biznesu i innowacji otwartych. Większość współczesnej 
literatury na temat innowacji społecznej pojawiła się w ostatnich kilkunastu latach 
jako odpowiedź na rosnące wyzwania społeczne, środowiskowe i demograficzne.  

Analiza dostępnych w literaturze przedmiotu definicji innowacji społecznej 
pozwala na stwierdzenie, że  dotyczą one następujących obszarów badawczych2: 
 procesów zmian społecznych i transformacji społeczeństwa jako całości;  

innowacje społeczne dotyczą społeczeństwa obywatelskiego, gospodarki 
społecznej i przedsiębiorstw społecznych, a także integracji społecznej i roli 
biznesu w obliczu zmiany społecznej, społecznej odpowiedzialności biznesu  
oraz takich obszarów społecznych, jak: edukacja, zdrowie i opieka społeczna, 

 strategii biznesowej i zarządzania; innowacje społeczne określa się często, 
jako aspekt strategii biznesowej dotyczącej zmian w kapitałach ludzkich, 
instytucjonalnych i społecznych, które prowadzą do sprawności 
organizacyjnej i poprawy konkurencyjności; obejmuje restrukturyzację 
organizacyjną, modernizację stosunków pracy oraz poprawę zarządzania 
zasobami ludzkimi; ponadto stawia na zrównoważony rozwój oraz 
efektywność organizacji non-profit, 

 przedsiębiorczości społecznej; innowacje społeczne wykorzystuje się do 
opisu przedsiębiorczości społecznej, przedsiębiorstw społecznych  
i aktywności przedsiębiorców społecznych; przedstawią one zadania ludzi 
zaangażowanych w tworzenie przedsięwzięć społecznych, zachowania 
i postawy powiązane z przedsiębiorstwami społecznymi oraz organizacje 
skupiające się na celach społecznych.   

 nowych produktów, usług i programów; ich rozwój i wdrażanie zgodnie  
z potrzebami społecznymi, innowacyjność sektora publicznego i usług 
publicznych dzięki powstawaniu przedsiębiorstw społecznych i organizacji 
zorientowanych na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 

 procesu opracowywania innowacji społecznych, upodmiotowienia  
i zarządzania nim; budowaniu wzajemnych relacji pomiędzy różnymi 
podmiotami oraz rozwój umiejętności, kompetencji, zasobów i kapitałów,  
w tym społecznego, pomocnych w tworzeniu i wdrażaniu poszczególnych 
programów i strategii sprzyjających innowacjom społecznym.  

W tabeli 1 pokazano definicje innowacji społecznej charakterystyczne dla 
wyróżnionych obszarów. 

                                                           
2 J. Caulier-Grice, A. Davies, R. Patrick, W. Norman, Defining Social Innovation, 2012, ss. 4-8, 

http://www.tepsie.eu/images/documents/TEPSIE.D1.1.Report.DefiningSocialInnovatio
n.Part%201%20-%20defining%20social%20innovation.pdf (dostęp: 18.08.2014). 
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Tab. 1. Wybrane definicje innowacji społecznej 

European Commission
 Innowacje społeczne można określić jako rozwój i wdrażanie 

nowych pomysłów (produktów, usług i modeli) w celu 
zaspokojenia potrzeb społecznych i tworzenia nowych relacji 
społecznych  oraz współpracy. Są one odpowiedzią  na istotne 
potrzeby społeczne, które mają wpływ na proces interakcji 
społecznych. Mają one na celu poprawę dobrobytu człowieka. 
Innowacje społeczne są celem społecznym, jak i środkiem do 
jego realizacji. Są to innowacje, które są dobre dla 
społeczeństwa, ponieważ zwiększają jego zdolności do 
działania. Opierają się one na pomysłowości obywateli, 
organizacjach społeczeństwa obywatelskiego, społecznościach 
lokalnych, przedsiębiorstwach i jego pracownikach oraz 
usługach publicznych. Są one szansą zarówno dla sektora 
publicznego, jak i biznesu poprzez dostarczanie produktów  
i usług lepiej zaspokajających  indywidualne i zbiorowe 
aspiracje ludzi 3. 

OECD (ang. 
Organisation for 
Economic Co-operation 
and Development) 

Innowacja społeczna poszukuje nowych rozwiązań dla 
problemów społecznych przez identyfikowanie i dostarczanie 
nowych usług, które poprawiają jakość życia osób i grup, 
identyfikowanie i wdrażanie nowych procesów integrujących  
rynek pracy, nowych kompetencji, nowych miejsc pracy 
i nowych form uczestnictwa, jak i czynników, które 
przyczyniają się do poprawy sytuacji osób zatrudnionych. 
Innowacje społeczne mogą być zatem postrzegane jako 
zajmowanie się dobrostanem osób i grup, zarówno 
konsumentów, jak i producentów. Elementy tego dobrostanu są 
związane z jakością ich życia i działalnością. Wszędzie tam, 
gdzie pojawiają się innowacje społeczne zawsze one prowadzą 
do nowych więzi lub procesów. Innowacje społeczne różnią się 
od innych innowacji tym, że nie polegają one na wprowadzaniu 
nowych rodzajów produkcji lub wykorzystaniu nowych 
rynków, lecz dążą do zaspokojenia nowych potrzeb 
nieprzewidzianych przez rynek (nawet jeśli rynki angażowały 
się w nie później) lub tworzenia nowych, bardziej 
satysfakcjonujących sposobów zatrudniania pracowników4. 

TEPSIE (ang. 
Theoretical, Empirical 
and Political 
Foundations for Social 
Innovation in Europe) 

Innowacja społeczna to nowe rozwiązania (produkty, usługi, 
modele, rynki, procesy itp.), które jednocześnie zaspokajają 
potrzeby społeczne (skuteczniej niż istniejące rozwiązania) 
i prowadzą do nowych lub lepszych możliwości i zależności 
oraz lepszego wykorzystania aktywów i zasobów. Innymi słowy 
innowacje społeczne są zarówno dobrem dla społeczeństwa 
i wzmocnieniem  jego zdolności społecznej do działania5. 

 
                                                           
3Guide to social innovation:  European Commision,  luty 2013, s. 6, 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/10157/47822/Guide%20to%20Social%20
Innovation.pdf (dostęp: 19.08.2014). 

4Fostering Innovation to Address Social Challenges: Workshop Proceedings, OECD, 
Paris, 2011, ss. 20-21; http://www.oecd.org/science/inno/47861327.pdf 
(dostęp:18.08.2014).  

5 Fostering Innovation to Address Social Challenges: Workshop Proceedings, OECD, Paris, 
2011, ss. 20-21; http://www.oecd.org/science/inno/47861327.pdf (dostęp:18.08.2014). 
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Tab. 1 (cd.) 
L.M. Salamon, 
S.L. Geller, 
K.L. Mengel 

Innowacja społeczna to innowacyjny program lub usługa, która 
w nowy lub odmienny sposób identyfikuje problem społeczny 
lub realizuje misję charytatywną, która jest bardziej skuteczna, 
efektywna i trwała niż dominujące podejścia6.

F. Moulaert,  
F. Martinelli, 
E. Swyngedouw, 
S.  Gonzalez 

Innowacja społeczna dotyczy takich zmian w programach, 
działaniach i instytucjach, które prowadzą do lepszej integracji 
grup i osób wykluczonych w różnych sferach życia społecznego 
i przy różnych skalach przestrzennych. Innowacja społeczna jest 
silnie powiązana z innowacyjnością procesową, tj. zmianami 
dynamiki stosunków społecznych (w tym stosunków z władzą), 
socjalną inkluzją (integracją) wykluczonych polegającą na 
przeciwdziałaniu lub przezwyciężaniu sił konserwatywnych, 
które są zainteresowane wzmocnieniem lub utrzymaniem 
wykluczenia społecznego różnych grup i z postawą etyczną 
opartą na sprawiedliwości społecznej7.

Źródło: opracowanie własne. 
 
2. Proces powstawania innowacji społecznej 

Przedstawienie innowacji społecznej w kształcie procesu wymaga określenia 
liczby i zakresu etapów tego procesu. W tradycyjnym ujęciu wyróżnia się trzy 
podstawowe etapy: identyfikację potrzeby społecznej, znalezienie rozwiązania 
jej zaspokojenia i jego wdrożenie.  

Rozwinięte procesy innowacji społecznej zawierają więcej etapów i są 
bardziej szczegółowo określone. Proces opisany w „Open book of Social 
Innovation” obejmuje sześć etapów8: inspiracje (ang. prompts), propozycje (ang. 
proposals), prototypy (ang. prototypes), utrzymanie (ang. sustaining), 
skalowanie (ang. scaling) i zmianę systemową (ang. systemic change). 
Poszczególne etapy w praktyce zachodzą na siebie i mogą być realizowane  
w dowolnej kolejności. Pierwszy etap „inspiracje” jest powiązany z potrzebami 
społecznymi. Inspiracją dla nowych rozwiązań mogą być zjawiska wywołane 
klęskami żywiołowymi, wojnami lub kryzysami gospodarczymi. Inspiracją dla 
innowacji społecznej mogą też być działania gospodarcze wywołujące 
zanieczyszczanie środowiska naturalnego, zbytnia eksploatacja zasobów 
naturalnych i zmiany demograficzne wywołane starzeniem się społeczeństwa, 
epidemiami i ubóstwem, czy też działania zorientowane na przeciwdziałanie 

                                                           
6 L.M. Salamon, S.L. Geller, K.L. Mengel, Non profits, Innovation and Performance 

Measurement: Separating Fact from Fiction, Communique No. 17, Centre for Civil Society 
Studies, Johns Hopkins University 2010, s. 2, http://ccss.jhu.edu/wp-
content/uploads/downloads/2011/09/LP_Communique17_2010.pdf (dostęp: 19.08.2014). 

7 F. Moulaert, F. Martinelli, E. Swyngedouw, S. Gonzalez, Towards Alternative Model(s) 
of Local Innovation, Urban Studies, Vol. 42, No. 11, 1969-1990, październik 2005, s. 1978. 

8 R. Murray, J. Caulier-Grice, G. Mulgan, Open book of Social Innovation, Young 
Foundation, marzec 2010, s. 13, 
http://youngfoundation.org/wp-content/uploads/2012/10/The-Open-Book-of-Social-
Innovationg.pdf (dostęp: 19.08.2014). 
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nietolerancji religijnej, rasowej i płciowej. Drugi etap „propozycje” polega na 
generowaniu pomysłów, których urzeczywistnienie  może przyczynić się do 
rozwiązania problemu społecznego. Pomysły mogą pochodzić z różnych źródeł, 
np.: od konsumentów, społeczności lokalnej, pracowników i członków 
organizacji społecznych. Poszukiwanie pomysłów i ich pomnażanie odbywa się 
za pomocą metod i technik zarządzania, takich jak: burza mózgów, metoda 
delficka, czy opinie ekspertów lub może być pochodną studiowania 
„najlepszych praktyk” (ang. the best practices). Trzeci etap „prototypy” polega 
na badaniu i ocenie wszystkich propozycji/ pomysłów najczęściej w trakcie 
realizacji projektów pilotażowych.  W ich wyniku otrzymuje się odpowiedź, co 
do ich celowości i użyteczności propozycji oraz w jakim stopniu mogą być one 
zaakceptowane przez przyszłych użytkowników. Należy przy tym pamiętać, że 
każdy nawet oryginalny pomysł rozwija się w oparciu o zasadę „prób i błędów”. 
Czwarty etap „utrzymanie” koncentruje się na opracowanych i przetestowanych 
pomysłach, które przeszły pomyślnie zakończone projekty pilotaże. Zdarza się 
bowiem, że część  pomysłów, które początkowo wydają się interesujące, ale po 
czasie mogą zblednąć i stać się nieciekawe, a nawet nieopłacalne. Stąd racjonalnym 
działaniem w tym etapie jest zastosowanie metod oceny pomysłów innowacyjnych9. 
Pomysły innowacyjne, które przeszły etap prototypowania należy dalej rozwijać 
i opracowywać dla nich stosowane modele biznesowe. Modele te powinny 
uwzględniać stronę finansową, prawną i organizacyjną przedsięwzięcia, w celu 
zapewnienia stabilności przedsiębiorstwa lub organizacji społecznej wdrażającej 
innowację społeczną. Piąty etap „skalowanie” polega na dyfuzji innowacji wśród 
grup, wspólnot i społeczności zainteresowanych zmianą społeczną. Szósty etap 
„zmiana systemowa” polega na wprowadzeniu nowych wartości, strategii, modeli 
biznesowych, przepisów prawnych, danych i infrastruktury oraz powołania nowych 
organizacji (biznesowych, prywatnych, obywatelskich non-profit), sposobów 
myślenia i działania. Innowacje społeczne, które przyczyniły się do zmian 
systemowych10 są najbardziej pożądane i cenione, ponieważ w największym stopniu 
wpływają na  zachowanie ludzi i polepszają jakość ich życia.  

3. Modele wdrażania innowacji społecznej 

Implementacja (wdrażanie, realizacja) jest dopełnieniem procesu genero-
wania innowacji społecznej. Jest to proces polegający na wykonywaniu, 

                                                           
9 Więcej na temat metod oceny pomysłów innowacyjnych w pracy: J. Skonieczny, 

J. Składzień, P. Hałub: Zjawisko powstawania innowacji – metody oceny, [w:] J. Skonieczny 
(red.), Kształtowanie zachowań, innowacyjnych, przedsiębiorczych i twórczych w edukacji 
inżyniera, Wydawnictwo Indigo Zahir Media, Wrocław, 2011, ss. 8-22. 

10Do przełomowych innowacji społecznych zalicza się: publiczne szkoły i uniwersytety, 
współczesną pocztę, nowoczesne pielęgniarstwo, mikrokredyty i Internet (więcej 
J. Skonieczny: Innowacje społeczne, [w:] T. Rynarzewski, E. Mińska, Znaczenie 
innowacji, dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki, Zeszyty Naukowe  
Nr 246, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ss. 100-104). 
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osiąganiu lub urzeczywistnianiu („materializacji”) innowacji i wywoływaniu 
zmiany społecznej, a więc dwoma ostatni etapami procesu innowacji społecznej. 
Implementacja innowacji jest również definiowana jako jej  dyfuzja lub 
upowszechnienie u jej odbiorców. Instrumentami, które skutecznie wspierają ten 
proces są modele procesu innowacyjnego.  W literaturze opisano różne modele 
procesu innowacyjnego, które mogą być zastosowane w dyfuzji innowacji 
społecznej.  

Klasyczny podział polega na wyróżnieniu modeli liniowych i nie-
liniowych11. Idea modelu liniowego jest oparta na teorii J. Schumpetera, według 
której inicjatorem innowacji jest jednostka badawczo-rozwojowa. Jego cechą 
jest podaż innowacji. W odniesieniu do innowacji społecznej model ten stosuje się 
do wprowadzenia innowacji w środowisku mało kreatywnym i/lub mało wrażliwym 
na problemy społeczne, w którym inspiratorem zmian jest najczęściej organizacja 
społeczna. Innym modelem liniowym jest model popytowy, w którym impulsem 
do poszukiwania innowacji społecznej są potrzeby człowieka, a w szczególności 
potrzeby: egzystencjalne (pokarmowe, ekologiczne, rekreacyjne, zdrowotne, 
bezpieczeństwa, mieszkaniowe, odzieżowe), prokreacji (reprodukcji, opieki, 
edukacyjne, wychowawcze, rodzinne, samorealizacji), funkcjonalne (informacyjne, 
sprawnościowe, instrumentalne, lokomocyjne, swobody, innowacji, napędowe), 
psychiczne (erotyczne, estetyczne, ludyczne) i społeczne (przynależności, łączności, 
organizacji, więzi emocjonalnej, konformizmu, uspołecznienia, społecznej 
użyteczności, gratyfikacji, współuczestnictwa, ochrony i autonomii jednostki)12. 

Modele nieliniowe opierają się założeniu, że większość wdrażanych 
innowacji w praktyce nie przebiega zgodnie liniowo. Ideą wszystkich 
nieliniowych modeli wdrażania innowacji jest połączenie (wzajemne sprzężenie) 
wszystkich czynników wpływających na innowację, takich jak: rozwój 
technologii, zaspokojenie potrzeb rynku i potrzeb społecznych oraz dynamika 
zmian otoczenia. Twórcy chcieli opracować takie modele, które zintegrują 
wszystkie te czynniki i pozwolą na wzajemne sprzężenia13. Do podstawowych 
modeli nieliniowych zalicza się modele łańcuchowe i sieciowe.  

W modelu łańcuchowym dochodzi do przepływu informacji zarówno 
między sąsiadującymi etapami, jak i całym procesem osadzonym w otoczeniu 
zasobów wiedzy. Między fazami a zasobem wiedzy dochodzi do dwustronnych 
relacji. Istotne zadania w modelu łańcuchowym pełnią wiedza i badania oraz 
potrzeby społeczne, które oddziałują na cały proces, dzięki czemu proces taki 
staje się „hybrydowym łańcuchem wartości” (ang. Hybryd Value Chain – HVC). 
Budowanie takiego łańcucha polega na współpracy biznesu z sektorem 
społecznym z uwzględnieniem wspólnej akceptacji dla ryzyka i korzyść. 

                                                           
11 J. Janasz, Determinanty działalności innowacyjnych przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 

2007. 
12 T. Kocowski, Potrzeby człowieka. Koncepcja systemowa, wyd. 2. Zakład Narodowy 

im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław, s. 66. 
13 R. Knosala, A. Boratyńska-Sala, M. Jurczyk-Bunkowska, A. Moczała, Zarządzanie 

innowacjami,  PWE, Warszawa 2014, s. 42. 
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Tworzenie HCV jest korzystne dla tych przedsiębiorstw, które swoje szanse 
rozwojowe upatrują w dużym i szybkim rozwoju sektora organizacji 
społecznych, w radykalnych zmianach wartości rynkowych i zastąpieniu 
„darmowych usług” i działalności charytatywnej działalnością rynkową14. 

Rozwinięciem modelu łańcuchowego jest model sieciowy. Model sieciowy 
składa się z wielu podmiotów społecznych połączonych wzajemnymi 
strukturalnymi zależnościami. Podmioty mogą należeć do sieci społecznej  
w całości lub w określonej części. Model sieciowy może mieć charakter 
formalny oparty na partnerskiej umowie o współpracy. Może mieć też  charakter 
nieformalny, gdzie elementem integrującym partnerów jest wspólna  misja 
organizacyjna. Organizacje tworzące sieć korzystają z wiedzy zgromadzonej  
w bazach informatycznych i będącej przedmiotem wymiany wewnątrz sieci,  
w celu rozwiązywania potrzeb społecznych15. Współpraca różnych partnerów 
biznesowych, samorządowych i społecznych może dotyczyć takich spraw, jak: 
efektywne wykonanie i użytkowanie budynków publicznych, polepszenie ruchu 
drogowego (transport), efektywne przygotowanie i wykorzystywanie szpitali 
(opieka zdrowotna), kształcenie zgodna z wymaganiami rynku (edukacja), 
bezpieczne usuwanie odpadów, ochrona środowiska( recykling śmieci), polepszenie 
usług komunalnych, wyposażenie regionu w infrastrukturę i Internet, rozwój 
przedsiębiorstw lokalnych i transfer prospołecznych technologii (B+R). 

Kolejną grupą są modele zamknięte i otwarte. Pierwsze charakteryzują się 
pionową integracją całego procesu poszukiwania i wdrażania innowacji, drugie 
zaś opierają się na szerokiej współpracy, dzięki której wdrożenie innowacji jest 
szybsze i skuteczniejsze, a nawet tańsze, ponieważ w ten sposób można 
zmniejszyć ryzyko, rozdzielając je „sprawiedliwie” na wszystkie osoby  
i organizacje współpracujące w tym procesie innowacji społecznej. Prowadzenie 
otwartego procesu innowacyjnego wiąże się jednak z inną organizacją prac, 
odpowiednim doborem partnerów, starannych uzgodnień i zabezpieczeń własnej 
wiedzy za pomocą patentów, tajemnic i dostępu do baz danych16. 

Do wdrożenia innowacji społecznej  można wykorzystać model Customer 
Development. Model ten obejmuje etap poszukiwania (rozpoznania rynku  
i weryfikacji rynku) i realizacji (tworzenia bazy klientów i budowania firmy)17. 
Charakter tego modelu pokazuje, że można by go z powodzeniem wykorzystać 
do zbudowania przedsiębiorstwa społecznego. Według J. Duraja przedsiębiorstwo 
społeczne realizuje cele społeczne w przedsiębiorczy sposób. Przedsiębiorstwo 

                                                           
14 V. Budinich, S. Serneels, Hybrydowe łańcuchy wartości, pomost między biznesem  

i społeczeństwem, HBRP, Odpowiedzialny biznes 2012, s. 62. 
15 A. Frączkiewicz-Wronka, Partnerstwo lokalne jako strategia rozwiązywania 

problemów społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
Katowice 2010, ss. 61-70. 

16 W. Kasprzak, K. Pelc, Innowacje. Strategie techniczne i rozwojowe, Wydawnictwo 
Politechniki Wrocławskiej 2012, s. 93. 

17 S. Blank, B. Dorf, Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, 
Wydawnictwo HELION, Gliwice 2013, ss. 59-72. 
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takie należy do hybrydowych organizacji Trzeciego Sektora i łączy w logiczny 
sposób zasoby rynkowe i społeczne. Jego celem nie jest zysk, lecz misja, 
zorientowana na budowanie kapitału społecznego18.  

Z kolei J. Hausner i N. Laurisz uważają, że przedsiębiorstwo społeczne jest 
łącznikiem trzeciego sektora z sektorem prywatnym, stając się tym samym jedną 
z istotnych instytucjonalnych form powiązania społeczeństwa obywatelskiego  
z gospodarką rynkową19, a przedsiębiorczość społeczna20 jest czynnikiem 
sprzyjającym temu procesowi.  

4. Bariery wdrażania innowacji społecznej 

Na proces wdrażania innowacji społecznej wpływa wiele czynników  
o charakterze zewnętrznym i wewnętrznym. Część z nich stanowią bariery, 
definiowane jak siły przeciwdziałające inicjowaniu i rozwijaniu innowacji. 
W pracy21 opisano dwie grupy barier: strukturalne (ang. structural barriers)  
i związane z działaniami (ang. agency barriers). Bariery strukturalne są związane 
ze złożonością i niepewnością procesów społecznych oraz ich skutków,  
a także innych czynników wynikających z kontekstu społecznego, politycznego, 
gospodarczego. Bariery związane z działaniami dotyczą zachowań osób 
i organizacji biznesowych i społecznych zaangażowanych w proces  
wdrażania innowacji społecznej oraz interakcji powstałych między nimi.  
W tabeli 2 wymieniono podstawowe bariery zaliczone do każdej z wy-
różnionych grup. 
  

                                                           
18 J. Duraj, Nie wszystkie zyski przedsiębiorstwa społecznego mogą być równe, Acta 

Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica Nr 256, 2011, s. 12.  
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/723/7-23.pdf?sequence=1 

[dostęp: 19.08.2014] 
19 J. Hausner, N. Laurisz, Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych. 

Przedsiębiorstwo społeczne. Konceptualizacja, [w:] Hauser J. (red.), Przedsiębiorstwa 
społeczne w Polsce. Teoria i Praktyka, Kraków 2008, s. 10,  
http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_przedsiebiorstwa.pdf [dostęp:21.08..2012] 

20 R. Praszkier, A. Nowak, Przedsiębiorczość społeczna. Teoria i praktyka, Oficyna  
Wolters Kluwer business Warszawa 2012, s. 232. 

21 A. Mendes, A. Batista, L. Fernandes, P. Macedo, F. Pinto, L. Rebelo, M. Ribeiro,  
R. Ribeiro, M. Sottomayor, M. Tavares, V. Verdelho, Barriers to Social Innovation 
2012, s. 28,  
 http://www.tepsie.eu/images/documents/tepsie.d3.1barrierstosocialinnovation.pdf 
(dostęp: 19.08.2014). 
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Tab. 2. Bariery strukturalne i związane z d  ziałaniami w  ystępującymi 
w procesie wdrażania innowacji społecznej 

Bariery strukturalne 
Złożoność i niepewność procesów społecznych oraz ich konsekwencje: 
 złożoność problemu 
 nieprzewidziane skutki uboczne 
 niewystarczająca ilość informacji i niepewność związana z oddziaływaniem 

innowacji w przyszłości 
 niezależne źródło pieniędzy i  niewystarczające finansowanie 
 brak danych i pomiaru 
Kontekst polityczny i związany z polityką publiczną 
 monopolizacja władzy w społeczeństwie 
 zahamowanie swobodnego porozumiewania się 
 podejście „góra-dół” przy formułowaniu i implementacji strategii 
 brak rozpoznania prawnego i kulturowego 
 nieadekwatny system zamówień publicznych 
 kultura zorientowana na działanie instytucji państwowych, a nie społecznych 
 ubogie polityki transferu wiedzy 
Kontekst społeczny i ekonomiczny: 
 duża liczba podmiotów, działań i technologii, na które będzie miała negatywny 

wpływ powstała  innowacja 
 silne powiązania kapitału społecznego 
 natura dóbr publicznicach, które są wynikiem innowacji 
 zbyt drogie innowacje 
 brak mechanizmów skalowania innowacji 

Bariery związane z działaniami 
 niechęć do innowacji społecznych 
 niewystarczająca użyteczność innowacji społecznych 
 mała przydatność (altermatywność) innowacji społecznych wobec innych rozwiązań 
 mała wydajność innowacji społecznych 
 interes grupowy i indywidualny (bezpośrednie i niebezpośrednie szkody 

ekonomiczne) 
 stan umysłu ludzi 
 osobiste relacje pomiędzy ludźmi  
 nieufność społeczeństwa wobec innowatorów 
 brak zgody udziałowców na wspólne podejście do zmian wywołanych przez 

innowacje 
 brak pośrednika łączącego partnerów w sieciach społecznościach 
 brak sieci społecznościach 
 brak umiejętności w wielu obszarach życia społecznego w tym umiejętności rozwoju 

przedsiębiorczości instytucjonalnej 
 protekcjonizm i awersja do ryzyka 
 nadzór i koordynacja 
Źródło: A. Mendes, A. Batista, L. Fernandes, P. Macedo, F. Pinto, L. Rebelo, M. Ribeiro, 
R. Ribeiro, M. Sottomayor, M. Tavares, V. Verdelho: Barriers to Social Innovation 2012,  
s. 28,  http://www.tepsie.eu/images/documents/tepsie.d3.1barrierstosocialinnovation.pdf (dostęp:
19.08.2014). 
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Zakończenie 
Innowacja społeczna jest istotną wartości dla współczesnego społeczeństwa. 

Inspiracją dla powstawania nowych innowacji społecznych są potrzeby 
społeczne powstałe na skutek zmian ekonomicznych, demograficznych  
i kulturowych, przejawiających się w takich nasilających się zjawiskach, jak: 
starzenie się społeczeństwa, bezdomność, bezrobocie, ubóstwo, zdrowie, 
edukacja i ochrona środowiska. Wdrożenie innowacji społecznej jest złożonym 
działaniem wymagającym stosowania wielu metod, technik i modeli, a także 
współpracy wielu osób i organizacji, w tym biznesowych i społecznych w celu 
tworzenia łańcuchów wartości i sieci. 
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Introduction 

Social innovations are a topic which is still fairly new in the Czech Republic 
but evolving over time. Though it has always existed, it was given its name and 
it set itself apart from technical innovations relatively recently. As regards the 
Czech Republic, we can perhaps say that the social innovations concept got to 
the country with a delay. However, the awareness about the topic has been 
increasing slowly and surely over time. 

It is a result of, in particular, research projects of the European Union, for 
example, researches supported by framework programmes (TEPSIE, ISSTOIN), 
and, in general, the increasing importance of social innovations abroad, where 
the topic has been taken over from. In addition to the influence of the European 
Union, awareness about social innovations has also been spread by strong non-
governmental non-profit organisations as they have been creating social 
innovations in practice. It is therefore not surprising that these organizations 
have made efforts to spread the concept to the other sectors (i.e. the public sector 
and the private sector) that focus on primary goals other than the development of 
social innovations and so may fall behind as regards this topic. 

With the emergence of large European research projects and growing 
interest of the non-profit sector in innovations, more research projects of a minor 
scope have appeared. They are often implemented directly by universities or 
non-profit organizations to orders placed by public authorities. As a consequence, 
the public sector often uses their services when defining public policies. The 
Centre for Non-profit Sector Research also belongs among the organizations that 
are involved in these projects. 

A number of conferences and workshops on social innovations organised in 
relation to research projects and in response to the interest of non-profit 
organisations and the public sector has considerably increased in the Czech 
Republic. These conferences and workshops for scientists and practitioners 
contribute a great deal to the spreading of inter-sectoral awareness on social 
innovations.  
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The text below aims to present the current state of social innovations 
development in the Czech Republic, the forms of provided support, specific 
projects, and the general perception of social innovations. It aims to provide 
a general description of the situation that we outlined in the introduction to the 
present paper. 

The text first deals with public policies in general and incorporation of social 
innovations into them, and also with public support and the areas of its interest. 
This part might be described as “social innovations and the public sector“, while 
in the second part titled “social innovations and the private sector” focuses on 
both the profit sector’s and the non-profit sector’s approaches to social 
innovations, how they perceive and support them within the private sector. The 
second part of the article mentions both the organisations providing financial 
support to social innovations and the organisations contributing to social 
innovations in another – non-financial – manner.  

Finally, as an illustration of what is perceived as social innovations in the 
Czech Republic, some of those that are praised as best practice examples in 
the country and have been awarded prizes in international or local competitions 
are presented in the paper.  

The sources we used to meet the objective of the paper, i.e. to describe the 
situation in the area of social innovations in the Czech Republic, included 
researches of thematic (especially electronic) documents, the authors’ expertise 
and specialization, and several guided interviews with selected experts on the 
non-profit sector, innovations and public administration. Among the respondents 
were the director of the Czech Environmental Partnership Foundation  
(M. Kundrata), the head of the Centre for Innovation Studies (A. Kadeřábková), 
the head of the Department of Social Studies at the Charles University in Prague 
(T. Pospíšilová) and the head of the Government Council for Non-governmental 
Non-profit Organizations (H. Frištěnská). The interviews were held as part of 
development of source documents for ITSSOIN1. This paper publishes  
a selection of relevant facts that were mentioned during the interviews. 

1. Social Innovations and the Public Sector 

In the public sector, we have come across the “innovation” concept 
especially with respect to the Government Council for Research, Development 
and Innovation2 that works with it in the context of its long-term strategy  
(The Government Council for Research, Development and Innovation, 2009). 
However, they perceive the concept at the technological rather than social level 
and talk about innovations as an economic and technological process that is tied 
up with the private (profit) sector and the issue of effectiveness. We would 
                                                           
1ITSSOIN = The Impact of the Third Sector as Social Innovation, the project website 

http://itssoin.eu/. 
2The Government Council for Research, Development and Innovations is a professional 

and advisory body to the Government of the Czech Republic. 
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surely expect innovations (even in a “social” form) to be similarly defined for 
the sector of non-governmental non-profit organisations where innovations 
represent a significant area of activities. The Government Council for Non-
governmental Non-profit Organisations3 however does not work with the 
concept at all. Similarly, any significant strategic documents of the public sector 
do not pay nearly any attention to the concept. In practice we can however come 
across documents at lower levels of public administration that at least mention 
social innovations, such as the Regional Innovation Strategies of the Capital City 
of Prague (Prague, 2014). The strategy is drawn up regularly and focuses 
especially on the support to research and technical innovations. In 2013, it 
briefly mentioned “social innovations“ for the first time, however the concept 
was not further developed.   

The absence of perception of social innovations in the public sector can be 
an obstacle in some areas. Kundrata (personal communication- the ITSSOIN 
project, 2014) talks about the rigidity of certain social welfare systems (such as 
care for the elderly) which have been set in their own way and do not count on 
any social innovations in their management and funding. Therefore, there is  
a potential to open the systems to the possibilities of innovation, get non-
governmental non-profit organisations and other innovators more engaged in the 
adjusting of systems and development of policies.  

Apart from the “non-social” approach to innovations as implemented by the 
Government Council for Research and Innovations or only formal incorporation 
of social innovations to the innovative concept of Prague, we can come across 
social innovations in the practice of the public sector itself. It is the public funds 
that often provide subsidies to secure the existence and development of social 
innovations. The most significant support is provided in the areas of “education 
and science” and “social services”. 

The authority administering the support provided in the first area is the 
Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS), which executes it through the 
Operational Programme Education for Competitiveness (Programming Period 
2007-2013) with a budget of EUR 2.084 million (the EU funds account for 85%, 
and national resources for 15%). EUR (85% drawn from EU funds, 15% are 
national resources). The operational programme was designed for “the area of 
development of human resources through various forms of education and 
learning, the creation of a suitable environment for research, development 
and innovation activities, and the stimulation of cooperation of participating 
entities, the promotion of lifelong learning, the creation of a sustainable 
environment for science...” (Ministry of Education, Youth and Sports, 2013).  

The second area of support is administered by the Ministry of Labour and 
Social Affairs (MoLSA) with the Operational Programme Human Resources and 
Employment (Programming Period 2007-2013) with a budget of EUR  
2.21 million (the EU funds account for 85%, and national resources for 15%). 
                                                           
3 The Council of the Government for the Non-governmental Non-profit organizations is 

another of the expert and advisory bodies of the Government of the Czech Republic. 
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EUR (85% drawn from EU funds, 15% are national resources). It was oriented 
“towards the reduction of unemployment through active labour market policies, 
vocational education and training, and towards the integration of socially 
excluded people back into society, improvement of the quality of public 
administration and international cooperation in these areas” (Ministry of Labour 
and Social Affairs, 2008).  Two calls were announced under the Operational 
Programme during the programming period (Towars the Promoting of Social 
Innovations, Social Innovations), which several dozens of applicants got 
involved to. The problem with these calls may be the manner how they were set 
up. According to A. Kadeřábková (personal communication – the ITSSOIN 
project, 2014), the actual character of the projects that were supported is far 
away from social innovations, and only some of them may be actually 
considered to be social innovations. Moreover, no evaluation of results has been 
carried out and only time will tell whether the calls contributed to the 
development of social innovations in any manner.   

The projects under both operational programmes have been implemented 
(the operational programmes have been being decommitted according to the  
N+ rules) by both individual organisations and their various groupings. Projects 
implemented in cooperation between public entities and non-governmental non-
profit organisations are no exception. Such projects include for example the 
CzechKid project based on cooperation between universities and non-
governmental non-profit organizations aimed at introducing multicultural 
education at schools. Or the project of the Innovation of the Social Services 
Quality, the promoter of which is the Ministry of Labour and Social Affairs, 
which intends to revise the quality of social services and thus increase 
effectiveness of their control – the project has a significant impact on 
organizations as social service providers (Centre for Non-profit Sector Research, 
2014 – supporting documents for the ITSSOIN project – unpublished work). 

Social innovations (as defined for the TEPSIE project of The Young 
Foundation, 2012: “new solutions to social needs that lead to enhanced skills 
and relations while making better use of the existing resources”) often come to 
existence without their origin having been initiated by any direct financial 
support. It is often the environment of the non-profit sector where this happens 
frequently and the sector has been more and more claiming social innovations to 
be its comparative advantage (T. Pospíšilová, personal communication – the 
ITSSOIN project, 2014). Non-profit organizations in the Czech Republic often 
receive unrestricted grants from public funds for their activities. The funding 
enables them to extend their activities, generating an environment that is suitable 
exactly for “unintentional” grassroots social innovations. 

In the Czech Republic, public money supports especially activities in 
physical education, social and employment policies, culture, and heritage 
protection. However, support provided to NGOs from public funds has been 
criticized, too. Public funds and their pursuit may also distort the sector. The 
pursuit of public aid programmes may detract NGOs from activities of their own 
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choice, innovations and the filling of market niches where they would be most 
needed. Instead of this, public support leads non-profit organizations in the areas 
assigned to them (A. Kadeřábková, personal communication – the ITSSOIN 
project, 2014). 

The public sector needs to be perceived as an entity shaping the social 
innovations area not only through financial support but also through legislation. 
This has an impact on all organizations, regardless of the sector where they 
operate. In common with legislation, state (or regional and municipal) policies 
and strategies as regards social innovations also play a significant role. The fact 
that similar policies are missing in the Czech Republic may be the reason why 
formal as well as informal support to the development of social innovations is 
non-conceptual to a certain degree, hence may be unsustainable in future. 
However, the situation has been changing over time. Primarily “bottom-up” 
changes have been introduced directly by initiators of social innovations such as 
Local Action Groups existing on the border of the public and private sectors 
(registered groups consisting of public, private and non-profit entities 
established to implement local development strategies) and centres at municipal 
and regional levels (e.g. HUB Impact Prague, Brno Creative Centre, Center for 
Innovation Studies). The public sector must cope with the “pressure” of such 
organizations to the satisfaction of all. 

2. Social Innovations and the Private Sector 

Of course, it is not only the public sector that is engaged in providing 
support with the aim to introduce and maintain social innovations in the Czech 
Republic. Non-profit and private entities, often taking part with those who 
develop social innovations, play their own role in this. The support they offer 
may have the standard financial character or have the form of shared experience 
and best practices. Quite a specific area of "support" to social innovations is 
competitions which highlight and acknowledge good examples, thus aiming to 
contribute to the spreading of awareness about social innovation and to present 
examples of good practices. 

We may consider the RESPEKT Institut, Fond T-Mobile, Think Big: O2 
Foundation or Donors Forum to be organisations that support social innovations 
financially. The supporting organizations are funded either directly from their 
profits (private institutions such as the RESPEKT Institut4 attached to the 
Respekt weekly newspaper, Fond T-Mobile, Think Big: O2 Foundation),  
or from donations provided by their own donors (non-governmental non-profit 
organizations such as Donors Forum). Organizations providing financial support 
to introduce and maintain social innovations usually do not care about the 
character and legal form of supported entities; therefore the projects supported 
by them may include activities of profit-making companies, falling into the area 

                                                           
4 RESPEKT Institut o.p.s. ended its activities as of 30 November 2012.  
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of corporate social responsibility (CSR). According to Kadeřábková (personal 
communication – the ITSSOIN project, 2014), the goals pursued by such 
programmes – to improve a public image through CSR activities (a trendy label) 
– are not necessarily praiseworthy. This is the reason why it may be a problem 
that outcomes of the projects financed from the funds allocated by foundations 
to social innovations are usually not evaluated afterwards, hence actual benefits 
are unknown.   

Organizations dealing rather with experience exchanges than financial 
support include the Thematic Network for the Social Economy (TESSEA), the 
South Moravian Innovation Centre, the Business Leader Forum, Business for 
Society, Ashoka Czech Republic, the Association of Public Benefit 
Organizations in CR (AVPO), etc. These organizations aim to promote the 
concept of social economy and social entrepreneurship, their perception and 
development of the infrastructure designed for them. Many of these 
organizations are focused primarily on the private profit sector; however, we 
come across exceptions, including in our list. One of them is AVPO, which 
attempts to bring together  NGOs with the “character of public-benefit 
corporations”. The organizations kept by AVPO in its database are to guarantee 
the quality of services and transparency of its activities. 

Competitions dealing with the evaluation of social innovation projects are 
organised for example under the SozialMarie Award programme of Unruh 
Privatstiftung or the Social Impact Award at the Institute for Enterpreneurship 
and Innovation. 

The SozialMarie Award (2014) awards grants to projects that are already in 
some stage of implementation. The competition is held in the Czech Republic, 
Croatia, Hungary, Germany, Poland, Austria, Slovakia and Slovenia. Fifteen 
winning projects are selected annually and they are awarded financial support. 
Decisions about the prize awards are taken by an expert committee on which sits 
a representative from the Czech Republic, A. Kadeřábková., who was mentioned 
herein above several times. The prize has been awarded since 2005 and  
14 projects from the Czech Republic have been among the winners during that 
time.  Non-governmental non-profit organizations financed from public funds 
participated in the preparation of most of them as stated by Vyskočil and Pejcal 
(2014, Third Sector as a Social Innovator – unpublished work). 

On the contrary, the Social Impact Award (2014) represents an international 
competition for young people with good ideas for sustainable, innovative and 
creative solutions of the social and environmental problems around them. They 
are therefore projects that have not been realized yet. The competition is the 
departure point of the ideas and helps the best of them to be implemented by 
awarding them financial prizes. Apart from Austria and the Czech Republic, it is 
also held in Slovakia, Switzerland, Romania, Russia, and Greece. The 
competition has been held in our country since 2012 (in Austria since 2009) and 
annually awards prizes to four projects (three of them are chosen by  
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a professional jury, one is selected by the general public). Also in this case, the 
projects of NGOs represent a significant percentage of the competition winners. 

3. Examples of Good Practice of Social Innovations  

The lists of the winning projects under the above-mentioned competitions 
provide quite a representative set of the social innovations that could be 
described as examples of good practice and so we can use them as an illustration 
in our paper. We decided to select and analyse the 2014 project winners in each 
of the competitions. The following two projects have been selected from the 
SozialMarie Award competition: Patron and In Justice: Legal assistance for 
victims of hate crimes (SozailMarie, 2014); the following four projects have 
been cosen from the Social Impact Award competition: Smart Rescue Module, 
To the Roots, Rekola, and Joy Ride! (Social Impact Award, 2014). 

Patron  (SozialMarie Award, 2014, the prize amounting to 1,000 EUR) is 
a joint project of the League of Open Men, o.s.  (LOM) and the Muses to 
Children, which supports the ability of young men growing up in institutional 
care in the Czech Republic to integrate into society, especially to gain and retain 
employment. The innovative method of this social inclusion project is that 
teenagers are mentored by adult men (patrons) with professional experience and 
competence. Patrons not only compensate for the deficit of the father in the life 
of the adolescents but also support informal learning. The project was financially 
supported by the European Social Fund and funds from the state budget. It is 
expected to be implemented in 2013-2015 (with the possibility of continuation). 
The project website: http://ipatron.cz/. 

In Justice: Legal Assistance to Victims of Hate Crimes (SozialMarie Award, 
2014, the prize amounting to 1,000 EUR) is a project of In IUSTITIA, o.p.s., 
which focuses on a group of people with more or less common features who 
must be defended and protected from a part of the majority population. The goal 
of the organization is to prevent hate-motivated crimes through preventive 
awareness rising campaigns targeting potential victims and perpetrators of such 
crimes, and through rising the social & political awareness of politicians and the 
general public. The project is largely financed from public sources and its 
implementation has been scheduled for the period of 2011-2015. The project 
website: http://in-ius.cz/. 

Smart Rescue Module (Social Impact Award, 2014, the prize amounting to 
3,000 EUR) includes the social, economic and technical aspects of homelessness. 
The subject of the project is to create a rescue module that could be used in the 
winter months for the survival of homeless people; they would also be engaged 
in the preparation and repairs of other modules (created of unused old marine 
containers). The modules are designed to be low cost (as regards both their 
creation and operation) and affordable for all municipalities facing the problem 
of homelessness. The project does not have a website yet and the progress of its 
implementation is not clear from the information available. The minimum 
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information about the project is available on the website of the Social Impact 
Award: http://socialimpactaward.cz/project/inteligentni-zachranny-modul/. 

To the Roots (Social Impact Award, 2014, the prize amounting to 3,000 EUR) 
promotes an ecological approach to burials, specifically burials at the roots of 
trees or plants. At the same time, they provide assistance with organising “DIY” 
burials. This approach should help bereaved persons to cope with death of their 
beloved. The project is in its early stages and the information available on its 
website corresponds to this fact: http://ke-korenum.cz/. 

Rekola (Social Impact Award, 2014, the prize amounting to 3,000 EUR) is  
a project of the Civil Association of Rekola, o.s. aiming to create and maintain  
a network of shared bikes and scooters on the territory of selected cities in the 
Czech Republic. This network has been built from the bottom without any 
dependency on the public administration bodies. The project is based on a paid 
membership, however, being also supported from other (public and private) 
sources. More information is available on the project website: 
http://www.rekola.cz/. 

Joy Ride! (Social Impact Award, 2014, the prize amounting to 3,000 EUR) 
is a project of travel agency LAYNO TOUR s. r. o., aimed at the social 
integration of disabled children. This is to be pursued in the form of overnight 
trips for disabled children and non-disabled children of the same age. Shared 
experiences should combat not only the social exclusion of the disabled but also 
their healthy peers’ fear to work with them. The project is financed from own 
resources (participation fees paid by handicapped participants). The project 
website: http://laynotour.cz/zajezd/joy-ride-aneb-layno-pomaha/. 

We can find several features that the already implemented projects have in 
common. One of them is their formalized character – they are often non-
governmental non-profit organisations. Another characteristic feature that cannot 
be overlooked is the fact that the public sector contributes funds to support their 
operations. This public support is provided at the state (or the EU) and regional 
and municipal level. On the basis of the above specified examples and further 
experience, we can expect the non-governmental non-profit sector to really be 
one of the initiators of social innovations. It is, however, necessary to point out 
that many of these innovations should not and would not be sustainable without 
an adequate help of the public sector. 

 
 Conclusion 

In the paper, we mentioned the main examples of perception and support of 
social innovations in the Czech Republic. On the basis of the information 
submitted, we can get some idea about the position of the Czech Republic in this 
area. In conclusion, we can say that the concept of social innovations has still 
not been accepted in the area of the public policy. Social innovations appear in a 
minimum of government documents. Several strategies formally refer to the 
concept of "innovation" however social innovations are not sufficiently reflected 
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in the practice of strategic documents and public policies. The most important 
recognition of social innovations by the public policy are the calls under the EU 
funds programmes that were announced directly to support social innovations. 
Their success in promoting good social innovation and their future implications, 
however, are still unknown, or are even a subject of criticism.  

At the same time, we must note that the concept of social innovations has not 
been left completely unsupported by the public sector, although it has not 
reflected it too much so far. Thanks to the traditionally strong subsidy policy of 
the Czech Republic towards the non-governmental non-profit sector, the 
majority of non-profit organisations coming up with social innovations in the 
area of education and social services are considerably supported from public 
funds (judging at least by the outcomes of the SozialMarie competition). 
However, the support provided by the public sector is often not targeting social 
innovations as such but non-governmental organisations and their publicly 
beneficial activities in general.  

The public sector and the public administration in the Czech Republic have 
been accepting the concept of social innovations only slowly so far. However, 
we can already find the first positive examples today that are related especially 
to the support in the form of the EU subsidies and to regional governments that 
incorporate the notion of social innovations into their strategic documents.  

In the Czech Republic, we can find more activities related to social 
innovations rather in the private sector than the public sector, both as regards 
their development and targeted support to social innovations and spreading 
awareness about them. It is so because various funds and foundations have been 
established by the private profit and non-profit entities to promote social 
innovations (or, more generally, publicly beneficial activities); such funds and 
foundations have been operated as a part of their social responsibility activities. 

In addition to the financial support, social innovators may also receive non-
financial aid in the form of shared knowledge, professional and other assistance 
in the areas where social innovators may have any deficiencies or problems. This 
support is often provided through various HUBs and incubators in the form of 
profit and non-profit organizations. In this context, it is necessary to mention 
organizations organising competitions to select the best social innovations with 
the greatest benefits. These competitions are often associated with financial 
rewards and some prestige that increases awareness about social innovations and 
offers a space for spreading examples of good practice. 

Though we find quite a lot of examples of support to social innovations in 
the private sector, it is also true for this area that social innovations (as perceived 
in theory) are only at the beginning. 

Between the two (public and private) sectors there is the academic sphere 
that has embarked on research activities initiated by both sides in connection 
with international projects concerning social innovations. The main obstacles 
that prevent the development of social innovation can be considered to be the 
still insufficient knowledge of the topic and the vagueness which we encounter 
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in the public sector (the failure to incorporate the concepts into public policies or 
a mere formal incorporation). The growing interest in the social innovation 
issues expressed by the remaining sectors is a potential solution of these 
shortcomings as these sectors make efforts to spread knowledge about social 
innovations and support them more.   

According to the authors’ assessment, the Czech Republic is at the beginning 
of the spreading of the awareness about social innovations leading to their 
support and implementation. The position of the Czech Republic helps to 
increase the awareness about the topic as it has been spreading across the Czech 
Republic from abroad (mainly from Austria and Germany), local non-profit 
organizations, and institutions of the European Union. The situation as regards 
social innovations in the Czech Republic is thus strengthened by foreign 
examples and influences. 
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Wprowadzenie 

Dokonujące się przemiany społeczno-ekonomiczne we współczesnym 
społeczeństwie powodują przewartościowanie wielu zachodzących w nim 
zjawisk i procesów. Jednym z tych zjawisk, które wymagają redefinicji  
w świetle wyzwań stojących przed pracownikami XXI w. jest kariera 
zawodowa. Dotychczasowe rozumienie tego pojęcia, jak również model jego 
realizacji uległy istotnym zmianom w ostatnich latach i będą ulegały dalszym 
modyfikacjom w najbliższej przyszłości. Wynikają one głównie z przemian 
zachodzących na rynku pracy.  

Procesy globalizacyjne umożliwiające między innymi przepływ kapitału, 
osób i usług pomiędzy poszczególnymi krajami, wprowadzanie elastycznych 
form zatrudnienia, rozwój technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, 
powstawanie nowych zawodów, otwarcie rynku pracy w Unii Europejskiej dla 
obywateli nowo wstępujących państw z Europy Środkowo-Wschodniej, a także 
przeprowadzona w latach 2013-2014 deregulacja niektórych zawodów, 
wpłynęły na głębokość zmian jakie zaszły na rynku pracy w Polsce w ostatnich 
latach. W wyniku tych zmian uległy gruntownej modyfikacji warunki  
i możliwości realizacji kariery zawodowej. 

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi, na dokonujące się zmiany w modelu 
kariery zawodowej, zachodzące w związku ze zmianami na rynku pracy, które 
determinują możliwości jej realizacji. W szczególności wskazuje się na to,  
że przebieg kariery zawodowej powinien sprzyjać wzrostowi poziomu 
innowacyjności pracowników. Jest to kompetencja bardzo istotna we współczesnej 
gospodarce. Innowacyjność poszczególnych osób powiększa bowiem wyraźnie 
potencjał innowacyjności oraz konkurencyjności całej organizacji. 

1. Zmiany w sposobie rozumienia pojęcia kariery zawodowej 

Społeczeństwo współczesne charakteryzuje się otwartą i elastyczną strukturą 
społeczną, w którym role i pozycje społeczne są dostępne i możliwe do 
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osiągnięcia przez każdą osobę poprzez pracę i wysiłek. Stwarza to również inne 
niż dotychczas możliwości rozwoju i awansu społecznego oraz realizacji kariery 
zawodowej przez pracowników. Jednakże w wyniku dokonujących się ciągłych 
przemian społeczno-ekonomicznych, odznaczających się między innymi 
istotnymi zmianami na rynku pracy, następują również zmiany w sposobie 
rozumienia pojęcia kariery zawodowej.  

W początkowym okresie rozwoju dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi 
pojęcie kariery zawodowej odnoszono głównie do kadry kierowniczej. 
Stopniowo następował wzrost znaczenia karier biurokratycznych, 
charakteryzujących się ciągłym przemieszczaniem w górę hierarchii urzędniczej 
w coraz większych organizacjach. W przeciwieństwie do okresu gospodarki 
industrialnej, w którym organizacje koncentrowały swą uwagę w zakresie 
doboru kadr, głównie na doborze pracowników na stanowiska kierownicze, 
w tym również na przygotowaniu rezerwy kadrowej na te stanowiska, obecnie 
organizacje dokonują zazwyczaj profesjonalnego doboru pracowników na 
wszystkie stanowiska pracy. 

Aktualnie rozpatrując zjawisko kariery zawodowej, należy mieć na uwadze 
kilka czynników warunkujących rozumienie jej istoty1.  

Po pierwsze należy zwrócić uwagę na fakt indywidualnego odbioru kariery 
zawodowej wyrażającego się tym, iż każda jednostka inaczej odbiera poczucie 
sukcesu albo rozczarowania w stosunku do kariery zawodowej. To co przez 
jedną osobę będzie odbierane jako sukces w rozumieniu kariery zawodowej, dla 
innej nim nie będzie lub stanie się porażką.  

Po drugie kariera może być rozpatrywana w wymiarze subiektywnym lub 
obiektywnym. Subiektywny wymiar kariery należy rozpatrywać w powiązaniu  
z cyklem życia człowieka, jego osobistym rozwojem, aspiracjami  
i wyznawanym systemem wartości, a także sposobem przeżywania własnych 
doświadczeń i postrzegania otoczenia zewnętrznego. Natomiast obiektywny 
wymiar kariery jest związany z przemieszczaniem się jednostki wewnątrz 
struktury organizacyjnej (awans, degradacja lub przesunięcie na równorzędne 
stanowisko). Charakteryzuje się ona określonym rodzajem i liczbą stanowisk 
pracy lub pełnionych funkcji, warunkami ich wykonywania, możliwościami 
pracy w różnych zespołach, a także przyczynami, częstotliwością i kierunkami 
przemieszczeń w organizacji.  

Po trzecie ocena przebiegu kariery zawodowej jest odnoszona do potrzeb 
i oczekiwań jednostki w tym zakresie, a nie do bezwzględnych standardów 
oceny przebiegu kariery zawodowej, którą trudno jest ujednolicić w stosunku do 
wszystkich pracowników.  

Po czwarte czynniki kulturowe, odgrywają istotną rolę w sposobie 
rozumienia kariery przez jednostki i otoczenie zewnętrzne. Konkretne 
osiągnięcia jednostki w danym środowisku zawodowym i społecznym mogą 
zostać odebrane jako realizacja kariery zawodowej, zaś takie same osiągnięcia 
                                                           
1 D. Hellriegel, J.W. Slocum, R.W. Woodman, Organizational Behavior, West 

Publishing Company, Minneapolis – St. Paul 1995, s. 726. 
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dla innej jednostki w odmiennym środowisku niekoniecznie zostaną przyjęte 
identycznie.  

Czynniki warunkujące istotę kariery zawodowej determinują różne sposoby 
jej definiowania. W każdym z tych sposobów zwraca się uwagę na inny, istotny 
dla danego ujęcia element. Jedne z nich podkreślają znaczenie zawodu 
ewentualnie rodzaju działalności zawodowej człowieka, który realizuje np. 
karierę naukową, lekarską lub polityczną, inne zaś wskazują na kolejno 
zajmowane funkcje lub stanowiska i pozycje, które są coraz korzystniejsze 
w stosunku do poprzednich. Jeszcze inne przyjmują, że kariera zawodowa jest to 
następstwo doświadczeń człowieka związane z pełnionymi przez niego rolami, 
w okresie aktywności zawodowej2.  

Zdaniem A. Bańki3 karierę zawodową można postrzegać w dwojaki sposób:  

1. Jako strukturalną własność zawodu lub organizacji, gdzie np. kariera 
prawnika oznacza następstwo zajmowanych przez niego pozycji, począwszy od 
studenta prawa, poprzez aplikanta, adwokata i inne stanowiska, aż do 
emerytury. Kariera może być także postrzegana jako ścieżka mobilności 
w jednej organizacji np. począwszy od stanowiska marketingowca poprzez 
przedstawiciela handlowego oraz inne stanowiska, do dyrektora firmy włącznie.  

2. Jako własność jednostki, a nie zawodu lub organizacji. W tym ujęciu karierę 
rozumie się jako następstwo pozycji związanych z zatrudnieniem, 
doświadczeń oraz wypełnianych ról zawodowych. Ten sposób postrzegania 
kariery zawodowej wskazuje, że jest to pojęcie obejmujące nie tylko wybór 
zawodu i jego wykonywanie. Kariera w tym ujęciu ma charakter personalny, 
obejmujący stan posiadania przez jednostkę jakiś doświadczeń, niezależnie 
od tego czy jest w danym momencie aktywna czy bierna zawodowo.  

Niewątpliwy jest fakt, że pojęcie kariera kojarzy się z osiągnięciem sukcesu, 
awansu lub pełnieniem prestiżowych funkcji zawodowych, bądź uznaniem 
i popularnością. Ale takie ujęcie kariery wykluczałoby możliwość odnoszenia 
tego pojęcia w stosunku do wielu osób, które nie zajmują stanowisk 
kierowniczych lub stanowisk niecieszących się tak wysokim prestiżem, 
uznaniem i popularnością. Stąd też, mówiąc o karierze zawodowej, należy nią 
objąć przebieg całego życia zawodowego każdej jednostki, uwzględniający 
wszystkie zajmowane kolejno stanowiska, wykonywane funkcje lub uzyskane 
kompetencje, a także związane z ich wykonywaniem sukcesy lub osiągnięcia.  

Zmiany, które nastąpiły w sposobie rozumienia kariery zawodowej na 
przestrzeni ostatnich lat wynikają z głębokich zmian, które nastąpiły na rynku 

                                                           
2 P. Makin, C. Cooper, Ch. Cox, Organizacje a kontrakt psychologiczny, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 51. 
3 A. Bańka, Kapitał kariery – uwarunkowania, rozwój i adaptacja do zmian 

organizacyjnych oraz strukturalnych rynku pracy, [w:] Współczesna psychologia pracy 
i organizacji, (red.) Z. Ratajczyk, A. Bańka, E. Turska, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Śląskiego, Katowice 2006, ss. 66-67. 
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pracy i jego szybkiego rozwoju. Takie zjawiska jak globalizacja 
i transnacjonalizacja wiążą się z powstaniem i rozwojem organizacji  
o charakterze globalnym, międzynarodowym. Globalizacja, której główną siłą 
sprawczą jest rozwój technik informacyjnych i telekomunikacyjnych, 
spowodowała ułatwienia w ogólnoświatowym przepływie kapitału, osób, kultur, 
towarów i usług oraz sprawiła, że dotychczas stabilne środowisko pracy zmienia 
się w sposób dynamiczny, wymuszający na pracownikach konieczność 
szybkiego dostosowania się do otoczenia zewnętrznego. To przystosowanie 
pracowników do globalnego rynku pracy wiąże się z kształtowaniem 
i stopniowym utrwalaniem tendencji do planowania i realizowania kariery 
zawodowej w środowisku międzykulturowym i międzynarodowym.  

Istniejąca możliwość przemieszczeń się pracowników spowodowała, że 
poszukują oni coraz korzystniejszych dla siebie warunków pracy i możliwości 
realizacji swojej kariery w organizacjach zaspakajających w jak największym 
stopniu ich oczekiwania i potrzeby oraz nie przywiązują się do jednej 
organizacji, tak jak dotychczas.  

Biorąc pod uwagę zarówno czynniki determinujące sposób rozumienia istoty 
kariery zawodowej przez jednostki, jak również różne jej elementy, na które 
zwrócono uwagę w rozważaniach, możemy przyjąć, że kariera zawodowa jest to 
indywidualnie postrzegany układ postaw, zachowań i doświadczeń jednostki 
dotyczący jej aktywności zawodowej lub rozwój zawodowy jednostki w okresie jej 
całego życia.  

Wieloaspektowe zmiany w przebiegu kariery zawodowej, jakie dokonały się 
na przestrzeni ostatnich lat pomiędzy tradycyjnym sposobem rozumienia tego 
pojęcia a współczesnym jego pojmowaniem, wskazują na istotne różnice między 
tymi ujęciami. Dokonujące się szybkie i głębokie zmiany na rynku pracy są 
zapowiedzią dalszej ewolucji paradygmatu kariery zawodowej w najbliższej 
przyszłości. 

2. Indywidualne planowanie kariery zawodowej a innowacyjność 
pracownika 

Przyjmuje się, że rozwój kariery zawodowej jest procesem odbywającym się 
w ciągu całego życia człowieka, związanym z podejmowaniem przez niego 
wyborów dotyczących własnego rozwoju zawodowego i adaptacji do 
zmieniających się warunków otoczenia zewnętrznego. Zmiana tych warunków 
spowodowała, że aktualnie pracownik, chcąc realizować karierę zawodową, jest 
zobowiązany samodzielnie planować i podejmować decyzje na wszystkich 
etapach rozwoju zawodowego, gdyż główny ciężar zarządzania karierą 
zawodową spoczywa nie na organizacji, lecz na pracowniku.  

Aktualnie planowanie indywidualnej kariery zawodowej rozpoczyna się naj-
częściej we wczesnym okresie dojrzewania, kiedy uczeń szkoły gimnazjalnej 
podejmuje decyzje dotyczące wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. W tym okresie 
wskazana jest wszechstronna pomoc doradcza, umożliwiająca uzyskanie od doradcy 
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wiedzy o zawodzie, w którym młody człowiek chciałby realizować swoją karierę, 
ale przede wszystkim wiedzy o sobie w zakresie predyspozycji do wykonywania 
danego zawodu. Doradztwo w zakresie planowania kariery zawodowej, powinno 
obejmować między innymi wskazówki dotyczące poziomu i kierunku dalszego 
kształcenia, możliwości wykonywania zawodu wyuczonego oraz trudności z jakimi 
może spotkać się młody człowiek wybierając konkretny zawód. 

Tymczasem badania zatytułowane „Perspektywy ludzi młodych na rynku pracy”, 
przeprowadzone na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, wykazały 
między innymi, że wsparcie młodzieży w zakresie doradztwa zawodowego jest 
niedostateczne. Skutkuje to przypadkowością wyborów szkoły i kierunków studiów 
oraz brakiem umiejętności poruszania się na rynku pracy4. Choć badania 
dotyczyły tylko województwa lubelskiego, to jednak jest to bardzo ważny 
sygnał, że w naszym kraju w dziedzinie wspierania młodzieży w zakresie 
wyboru zawodu i umiejętności poruszania się na rynku pracy jest jeszcze wiele 
do poprawienia.  

Dysponując wiedzą przekazaną przez doradcę, jednostka powinna oprzeć 
swój plan ścieżki kariery zawodowej na dwóch grupach czynników5: 

 wewnętrznych (psychologicznych), wśród których najistotniejszymi 
elementami są: osobowość jednostki, jej potrzeby i zainteresowania, 
koncepcja „ja” oraz postawy i talenty;  

 zewnętrznych (socjologicznych i organizacyjnych) obejmujących: strukturę 
społeczną, rynek pracy, rynek zawodów i kulturę, w której funkcjonuje 
jednostka, zadania dla społeczności lokalnej lub regionalnej oraz jej 
strukturę organizacyjną. 

Każdy z tych czynników odgrywa ważną rolę w procesie planowania kariery 
zawodowej i żaden nie powinien być pominięty, ponieważ znajduje on 
odzwierciedlenie w okresie realizacji kariery.  

Planowanie ścieżki kariery zawodowej nie może ograniczać się do okresu 
zdobywania wykształcenia lub podjęcia pierwszej pracy. Powinno ono uwzględniać 
również kolejne etapy, kiedy pracownik zamierza objąć następne stanowiska, lub 
które ma szansę zająć w określonym horyzoncie czasowym, przy założeniu że 
spełnia określone wymagania. Jak pisze A. Suchodolski6 kandydat do pracy na 
konkretne stanowisko winien spełniać wymagania obejmujące: 

 poziom i rodzaj pożądanych kwalifikacji, 
 niezbędne doświadczenia zawodowe, 
 osiągnięte dotychczas pozytywne wyniki, związane z wykonywaniem 

wcześniejszych zadań. 
                                                           
4 www.efs.gov.pl (dostęp 23.04.2014 r.). 
5 A. Miś, Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007, s. 97. 
6 A. Suchodolski, Rozwój i zarządzanie karierą pracowników, [w:] Zarządzanie kadrami, 

T. Listwan (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 217. 
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Realizacja planu kariery zawodowej wymaga systematycznego podnoszenia 
przez pracowników kwalifikacji zawodowych oraz zdobywania doświadczeń, 
niezbędnych do uzyskania pożądanych kompetencji do objęcia kolejnych 
szczebli w karierze. Wymaga również osiągania dobrych wyników w realizacji 
dotychczasowych zadań, które mogą wyrażać zaangażowanie, umiejętności, 
predyspozycje i efekty pracy na zajmowanym aktualnie stanowisku. Spełnienie 
tych wymagań stworzy pracownikowi szansę na realizację założonego planu 
kariery zawodowej, który może być korygowany w zależności od czasu i stopnia 
realizacji dotychczasowych etapów kariery.  

Takie podejście do kariery przedstawia również w swoich rozważaniach 
A. Cybal-Michalska, powołująca się na stanowisko W. Lanthalera, J. Zugmanna, 
którzy wskazują, że współcześnie niezbędny jest „nowy sposób myślenia o karierze” 
oznaczający „bycie menedżerem wiedzy we własnej sprawie”7. Planowanie jak 
i realizacja kariery zawodowej jest indywidualną działalnością pracownika, którego 
cechy innowacyjności będą w znacznym stopniu determinowały jej przebieg.  

Należy przy tym pamiętać, iż pracownik mimo indywidualnej od-
powiedzialności za stworzenie planu, a następnie realizację kariery zawodowej 
może być w konkretnej organizacji wspomagany przez takie podmioty, jak8: 

 kierownictwo firmy, stwarzające w organizacji odpowiednią atmosferę  
i warunki do współtworzenia planu kariery dla pracownika,  

 bezpośredni przełożeni, wspierający pracowników w poznawaniu tajemnic 
zawodu, kształtujący oczekiwane postawy w pracy, dostarczający informacji 
zwrotnych o predyspozycjach podległych im pracowników oraz ocen 
dotyczących wykonywanej pracy,  

 dział kadr, określany również jako dział osobowy czy personalny, którego 
zadaniem w zakresie planowania i realizacji kariery zawodowej jest 
przedstawienie informacji dotyczącej możliwości rozwoju zawodowego  
w firmie, udzieleniu porad oraz współpracy przy tworzeniu planu 
indywidualnej ścieżki kariery zawodowej.  

Pracownik, tworząc plan ścieżki kariery zawodowej, powinien dokonać 
realnej oceny swoich możliwości intelektualnych i fizycznych oraz 
predyspozycji do wykonywania wybranego zawodu, czyli dokonać „diagnozy 
rzeczywistych możliwości rozwojowych”9, a także uwzględnić realne 
możliwości znalezienia pracy na wymagającym i zmieniającym się rynku pracy. 
Jeśli zamierza realizować karierę zawodową w organizacji, w której jest 
zatrudniony to jego własne oczekiwania i potrzeby powinny być kompatybilne 

                                                           
7 A. Cybal-Michalska, Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Impuls, Kraków 

2013, ss. 125-126. 
8 W.F. Cascio, Managing Human Resources, Productivity, Quality of Work Life, Profits, 

Nowy Jork, 1989, s. 349. 
9 M. Suchar, Kariera i rozwój zawodowy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. 

z o.o., Gdańsk 2003, s. 95. 
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ze strategią tej organizacji. Równocześnie powinien mieć na uwadze fakt, że nie 
zawsze realizacja planu kariery zawodowej przebiega w harmonii z organizacją  
i jej podmiotami odpowiedzialnymi za zarządzanie zasobami ludzkimi. W tej 
sytuacji winien stworzyć plan alternatywny uwzględniający zmianę swoich 
oczekiwań dotyczących kariery w tej organizacji albo zmianę miejsca 
zatrudnienia i realizowania dalszej kariery w innej organizacji. Przewiduje się, 
że w przyszłości częstotliwość zmian profesji zawodowej i pracodawców będzie 
jeszcze większa i każdy pracownik w ciągu okresu swej aktywności zawodowej 
dokona kilku lub kilkunastu takich zmian. Dlatego też zdolność osoby aktywnej 
zawodowo do zmiany zawodu, na który jest zapotrzebowanie na rynku pracy, 
zdolność do podwyższania kwalifikacji, jak również gotowość do 
przemieszczania się w układzie przestrzennym, staną się warunkiem sine qua 
non do realizacji kariery zawodowej. 

Szczególne miejsce w zestawie kompetencji zawodowych, które powinni 
rozwijać aktualni i potencjalni uczestnicy rynku pracy jest innowacyjność, czyli 
zdolność do kreowania innowacji produktowych, procesowych czy organizacyjnych 
oraz umiejętność ich wdrażania w poszczególnych przedsiębiorstwach, urzędach 
czy organizacjach innego typu.  

Innowacyjność organizacji, traktowana obecnie jako sfera działań o charakterze 
ciągłym i kompleksowym, tworzy się za zasadzie pewnej synergii 
innowacyjności jej pracowników. Źródła innowacyjności10 mogą mieć charakter 
wewnętrzny (pracownicy i jednostki organizacyjne firmy) oraz zewnętrzny, 
czyli związany z innowacjami, jakie wnoszą nowi pracownicy, podejmujący 
pracę w danej organizacji oraz kooperanci i inni interesariusze. To drugie źródło 
wiąże się z tak zwaną koncepcją innowacji otwartych, zakładającą, że coraz 
więcej innowacji będzie napływać do konkretnych organizacji z otoczenia.  

Osoby, które przeszły już przez określone etapy kariery zawodowej  
i podejmują zatrudnienie w nowym przedsiębiorstwie mogą więc być traktowane 
jako potencjalne źródło nowych pomysłów, rozwiązań technologicznych  
i organizacyjnych czy też produktów transformowanych z zewnątrz. Stąd też 
ważne jest to, by przebieg kariery zawodowej umożliwiał rozwój całej gamy 
umiejętności i zdolności związanych z innowacyjnością.  

Dotychczasowe zmiany zasad funkcjonowania rynku pracy, które będą ulegały 
dalszym modyfikacjom i przekształceniom spowodowały, że to nie organizacja, lecz 
pracownik planuje i ostatecznie podejmuje decyzje dotyczące realizacji swojej 
kariery zawodowej. We współczesnym społeczeństwie, pracownik ma 
zdecydowanie większe szanse na realizację zaplanowanej kariery zawodowej aniżeli 
w minionym okresie, przy założeniu, że, starając się o konkretne stanowisko pracy, 
spełnienia wszystkie wymienione wcześniej wymagania. Jednakże poważną 
barierą w realizacji kariery zawodowej jest wysoki poziomem bezrobocia, 
a także kryzys gospodarczy, który destabilizuje dotychczasowy rynek pracy 
i wpływa na ograniczenia w tworzeniu nowych miejsc pracy. 

                                                           
10 M. Dolińska, Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010, ss. 21-25. 
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3. Ewolucja rynku pracy a przebieg kariery zawodowej 

Znaczące zmiany w sferze gospodarczo-społecznej w Europie i na świecie 
powodują kształtowanie się nowych tendencji na rynku pracy. Najważniejszymi 
czynnikami, które determinują funkcjonowanie rynku pracy w warunkach 
współczesnej gospodarki są: 

 procesy globalizacji;  
 rozwój technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych; 
 oczekiwania konsumentów;  
 zmiany strukturalno-organizacyjne.  

Każdy z tych czynników w inny sposób wpływa na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw i zatrudnionych w nich pracowników lub współpracowników. 
Niemniej jednak wszystkie przyczyniają się do kształtowania nowych tendencji 
w popycie na pracę. Przede wszystkim firmy muszą dostosować swoje potrzeby 
kadrowe do zachodzących zmian, uwzględniając globalizację, rozwój nowych 
technologii i procesy innowacyjności oraz dostosowując wielkość i strukturę 
produkcji do potrzeb konsumentów. W konsekwencji zmiany te wpływają na 
wzrost znaczenia elastycznych form zatrudnienia pracowników oraz 
wprowadzanie nowych reguł wykonywania pracy na rzecz przedsiębiorstw,  
np. takich jak outsourcing. Wpływają również na zainteresowanie przedsiębiorców 
zatrudnianiem pracowników charakteryzujących się elastycznym podejściem do 
wykonywanych zadań oraz posiadających wysokie kwalifikacje. Jak pisze  
A. Mayo11, aktualnie coraz częściej występuje model organizacji „koniczynki”, 
w której trzon stanowią pracownicy zatrudnieni na umowy na czas nieokreślony, 
zaś pozostali to osoby zatrudnione czasowo, często posiadający tylko określone 
umiejętności. W stosunku do pracowników nieposiadających stałych umów  
o pracę, pracodawcy w zakresie rozwoju zawodowego nie mają takich samych 
zobowiązań, jak wobec pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, stąd 
też budowanie kariery w takiej organizacji jest utrudnione.  

Wśród nowych tendencji na rynku pracy charakteryzujących się 
elastycznymi formami zatrudnienia należy wymienić wzrastający w stosunku do 
ogółu pracujących udział umów na czas określony, umów o dzieło i zlecenia, 
umów w niepełnym wymiarze godzin, pracy rozliczanej w dłuższym okresie 
czasu, ruchomego czasu pracy, samozatrudnienia, leasingu pracowniczego oraz 
różnych form telepracy i pracy w domu.  

Stopniowe zmniejszanie zatrudnienia pracowników na umowy o pracę na 
czas nieokreślony i zwiększanie udziału zatrudnionych w ramach elastycznych 
form zatrudnienia, wpływa na obniżenie możliwości budowania kariery 
zawodowej w jednej organizacji, przy równoczesnym wzroście wykorzystania 
nowych form pracy do budowania kariery w wielu organizacjach. Obserwacja 

                                                           
11 A. Mayo, Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników, Oficyna Ekonomiczna, 

Kraków 2002, s. 123. 
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zmieniającego się rynku pracy pozwala na uchwycenie różnic w tendencjach 
zatrudnienia, w efekcie czego osoba poszukująca pracy może być lepiej 
przygotowana do budowania swojej ścieżki kariery zawodowej, wykorzystując 
różne formy podnoszenia kwalifikacji i zdobywania doświadczeń, dostosowując 
swoje możliwości do wymagań rynku pracy. W konsekwencji lepsze 
przygotowanie merytoryczne, oraz większe umiejętności i zdobyte 
doświadczenia, mogą przyczynić się do podniesienia szans na zbudowanie przez 
pracownika swojej ścieżki kariery, w oparciu o elastyczny i bardzo dynamiczny 
rynek pracy. Sprzyja to więc wzrostowi poziomu innowacyjności 
poszczególnych osób.  

Jednakże należy mieć na uwadze fakt, iż zdecydowanie większe możliwości 
podnoszenia kwalifikacji mają pracownicy w organizacjach dużych, ponieważ 
jak pisze R. Trochimiuk zarówno właściciele jak i zarządzający małymi  
i średnimi firmami najczęściej nie decydują się na rozwijanie działalności 
szkoleniowej, z uwagi na obawy przed utratą pracowników wyszkolonych. Stąd 
też możliwości awansu pionowego pracowników w organizacjach małych  
i średnich są znikome, a niemalże jedyną szansą ich awansu zawodowego jest 
zmiana pracodawcy12. Lecz osoba planująca realizację kariery w wielu 
organizacjach, musi mieć świadomość konieczności adaptacji do szeroko 
rozumianych warunków społeczno-zawodowych w kolejnych firmach oraz 
systematycznego podnoszenia swoich kompetencji. Nie każdy jednak pracownik 
jest skłonny i chętny do częstej zmiany miejsca zatrudnienia, z uwagi na brak 
umiejętności w przystosowywaniu się do nowych warunków pracy. Dla 
pracowników charakteryzujących się takimi cechami, będą one stanowiły silną 
barierę w realizacji zaplanowanej kariery zawodowej.  

Dynamiczny rynek pracy jest związany z powstawaniem nowych miejsc 
pracy lub likwidacją innych, dotychczasowych stanowisk pracy, zmieniającym 
się poziomem bezrobocia, utrzymującym się w ostatnich latach na wysokim 
poziomie, (wg GUS stopa bezrobocia w grudniu 2013 r. w krajach Unii 
Europejskiej wynosiła 10,9%, zaś w Polsce 13,4%)13, a także zmianą struktury 
zapotrzebowania na pracowników. Ostatnio wymieniony czynnik wiąże się  
z tendencją zmian w strukturze zawodowej jaka dokonała się i ciągle dokonuje, 
w społeczeństwach krajów uprzemysłowionych, charakteryzującej się 
stopniowym zmniejszaniem zatrudnienia w zawodach pierwszych, takich jak 
rolnictwo i leśnictwo oraz zawodach przemysłowych, przy równoczesnym 
wzroście zatrudnienia w zawodach usługowych. Gwałtowny wzrost zatrudnienia 
w tych zawodach wynika w dużej mierze z powstawania nowych technologii 
informatycznych i telekomunikacyjnych, rozwoju rynku usług oraz tworzenia 
nowych zawodów adekwatnych do wymagań współczesności. 

                                                           
12 R. Trochimiuk, Rozwój zawodowy pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach, 

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Nr 3-4, 2013, s. 135. 
13 www. stat.gov. pl (dostęp 28. 04. 2014 r.). 
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W ciągu kilkunastu ostatnich lat powstało w Polsce około 500 nowych 
zawodów14. Powstały one w wielu obszarach gospodarki, w których dynamika 
zmian i rozwoju jest największa. Do tych stref należy zaliczyć m.in: Internet  
i technologie informacyjne, informatykę telekomunikacyjną, biotechnologię itp. 
Umożliwiły one powstanie zawodów, których występowanie nie byłoby 
możliwe bez dynamicznego rozwoju tych obszarów gospodarki. 

Przykładowo wśród wielu nowopowstałych zawodów znajdują się takie, jak: 
coolhunter (łowca trendów), infobroker (specjalista od pozyskiwania i przetwa-
rzania informacji) oraz aktuariusz (ekspert od oceny przyszłego ryzyka).  

Przykładów nowych zawodów, które wzbogaciły w szczególności rynek 
usług, można przytoczyć wiele. Nie chodzi jednak o wyszczególnianie 
wszystkich nowych zawodów, lecz o podkreślenie znaczenia powstających 
zawodów, umożliwiających zrealizowanie oryginalnej kariery. Te nowe zawody 
stwarzają ciekawe możliwości zrealizowania niepowtarzalnej kariery, której 
urzeczywistnienie wymaga ciągłej obserwacji rynku pracy, systematycznego 
uzupełniania kwalifikacji i umiejętności zarządzania własną karierą zawodową. 

Nie można również zapominać o możliwości planowania i realizacji kariery 
zawodowej na arenie międzynarodowej. Dla społeczeństwa polskiego taka 
możliwość została stworzona po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r.,  
a następnie podpisania w 2007 r. Układu z Schengen, na mocy którego nastąpiło 
otwarcie unijnych rynków pracy dla Polaków oraz zwiększenie szans na 
podejmowanie przez młodych ludzi studiów na uczeniach zagranicznych. Stworzyło 
to nowe, interesujące możliwości planowania i realizacji karier w wysoko 
rozwiniętych państwach Unii Europejskiej, zarówno w sferze biznesowej jak 
i instytucjach unijnych. Już teraz Polska ma swoich przedstawicieli na wysokich 
stanowiskach, w wielu instytucjach Unii Europejskiej np. w Komisji Europejskiej, 
Europejskim Banku Centralnym, Trybunale Sprawiedliwości oraz innych 
instytucjach15. 

Jednakże na drodze Polaków do kariery realizowanej na arenie 
międzynarodowej jak pisze E. Kowalczyk16 stoi kilka przeszkód, wśród których 
brak wiary we własne siły oraz obowiązujący powszechnie stereotyp Polaka 
jako człowieka i pracownika, nie zawsze dla nas korzystny, stanowią główne 
bariery do realizacji karier o charakterze globalnym. Należy jednak wierzyć,  
że stopniowa zmiana oceny Polaków w najbliższej przyszłości spowoduje,  
że znikną dotychczasowe przeszkody i Polacy będą mieli większe szanse 
realizacji karier, także poza granicami kraju ojczystego.  

Oprócz dotychczas omówionych kierunków zmian na rynku pracy, w Polsce 
powstały większe możliwości realizacji interesujących karier w zawodach, 

                                                           
14 www. strefa biznesu.pl (dostęp 20. 05. 2014 r.). 
15 wikipedia.org/wki/.Polska_w_Unii Europejskiej (dostęp 20. 05. 2014 r.). 
16 E. Kowalczyk, Specyfika kariery w firmie globalnej, Przegląd Organizacji, Nr 12, 

2006, ss. 15-17. 
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których deregulacja została przeprowadzona w latach 2013-201417. Wprowa-
dzenie ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 
z 2013 r. umożliwiło łatwiejszy dostęp do 50 zawodów, poprzez ograniczenie 
lub likwidację dotychczasowych wymogów np. licencji lub specjalnych 
uprawnień w takich zawodach, jak np. pilot wycieczek, przewodnik turystyczny, 
detektyw, pośrednik obrotu nieruchomościami i wiele innych. Natomiast  
ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych 
z 2014 r., która nie została jeszcze opublikowana, dotyczy deregulacji  
91 zawodów, w tym zawodów profesji technicznych (np. architekt, urbanista) 
i zawodów rynku finansowego (np. doradca podatkowy i biegły rewident). 
Powyższe zmiany oznaczają, że dzięki deregulacji zwiększy się dostęp do 
realizacji karier w „uwolnionych zawodach” dla tych osób, które dotychczas ze 
względu na ograniczenia formalne miały utrudniony do nich dostęp.  

Omówione zmiany w sferze rynku pracy nie stanowią wyczerpującego 
katalogu zmian w tym zakresie, lecz muszą być uwzględniane w trakcie 
budowania planu kariery zawodowej, oceny możliwości jego realizacji  
i wdrażania go w życie. Zwrócono jedynie uwagę na te najważniejsze kierunki 
zmian na współczesnym rynku pracy, które w istotny sposób wpływają na 
możliwości realizowania interesujących karier zawodowych i mogą wywierać 
także istotny wpływ na wzrost innowacyjności pracowników.  

4. Kierunki dalszych zmian w przebiegu kariery zawodowej 

Głębokie zmiany na współczesnym rynku pracy mające charakter zmian 
zasadniczych, wpływają i będą wpływały w jeszcze większym stopniu na 
kształtowanie modelu kariery zawodowej. Nie bez znaczenia dla permanentnych 
zmian na rynku pracy ma rozwój społeczeństwa informacyjnego, który 
przyczynił się do powstania nowego typu organizacji, określanych również jako 
organizacje wiedzy. Podstawową ich wartością są kompetencje oraz 
niematerialne cechy firmy dotyczące pracowników organizacji18. Pojęcie 
„kompetencje” obejmuje swym zakresem ogół trwałych wartości człowieka, 
które tworzą związek przyczynowo-skutkowy z osiągniętymi wysokimi i/lub 
ponadprzeciętnymi efektami pracy, mającymi wymiar mierzalny19. Jest to pięć 
rodzajów właściwości jednostki, tworzących kompetencje, do których  
A. Pocztowski zalicza: motywy, postawy i wartości, cechy, wiedzę oraz 
umiejętności. Kompetencje, których nierozerwalnym elementem jest także 
innowacyjność pracownika, powodują, że pracownicy są w swej pracy bardziej 

                                                           
17 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie 

niektórych zawodów, Dz. U. z 2013 r. poz. 829; Ustawa z dnia 9 maja 2014 r.  
o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (ustawa 
jeszcze nieopublikowana). 

18  A. Bańka, Kapitał kariery – uwarunkowania, rozwój…, s. 39. 
19 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, PWE, 

Kraków 2008, s. 117. 
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efektywni i wydajni oraz zdolni do kreowania różnego typu innowacji. To 
właśnie kompetencje są podstawowym czynnikiem decydującym o zdolności 
zatrudnieniowej jednostki, określanej również jako „zatrudnialność”20. 

Już w 1998 r. pojęcie to zdefiniowano jako możliwość znalezienia się danej 
osoby w stanie zatrudnienia, podtrzymania go lub stworzenia wizji nowego 
zatrudnienia, w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby21, ale także w późniejszym 
czasie termin „zatrudnialność” określano w literaturze jako zdolność do 
zatrudnienia, a nie jako gwarancja stałego zatrudnienia. Szansa na zatrudnienie 
podnosi się wraz ze wzrostem wykształcenia, doświadczenia zawodowego  
i kwalifikacji, które stanowią podstawę realizacji kariery. Jednakże ukończenie 
określonej szkoły lub uczelni jest tylko potwierdzeniem posiadanych 
kwalifikacji i statusu społecznego oraz stanowi punkt wyjścia do dalszego 
podnoszenia kompetencji, ale nie daje gwarancji rekompensaty poniesionych 
nakładów w postaci bezpieczeństwa zatrudnienia i zarobków.  

W kontekście współczesnych wyzwań rynku pracy, odpowiedzialność za 
zdolność zatrudnieniową, podniesienie własnych kompetencji oraz zwiększenie 
szans na zrealizowanie kariery ponosi sam pracownik, stając się menedżerem 
własnej kariery. W ten sposób dysponując dobrze opracowanym planem kariery 
zawodowej oraz kompetencjami, poprzez wytrwałą pracę, pracownik jak 
określił22 „wykuwa karierę, a nie otrzymuje”. Tym samym należy przyjąć, że do 
przeszłości można zaliczyć kariery realizowane w jednej organizacji, gdyż  
w pewnym zakresie obniżają one także innowacyjność pracownika. 

W najbliższej przyszłości realizacja kariery nie będzie przypisana do jednej 
organizacji, lecz będzie odbywała się w szerszej przestrzeni, przy wykorzystaniu 
zarówno organizacji krajowych jak i międzynarodowych. Niektórzy autorzy,  
np. Bohdziewicz23, przeciwstawiają dotychczasowy „biurokratyczny model 
realizacji kariery zawodowej” modelowi określanemu jako „przedsiębiorczy 
model realizacji kariery zawodowej”, który już zaczął funkcjonować i jak się 
przewiduje będzie rozwijał się w najbliższej przyszłości, ulegając pewnym 
modyfikacjom. Najważniejsze różnice w wymienionych modelach kariery 
zawodowej wyrażają się w następujących cechach: 

Odpowiedzialność za realizację kariery. W modelu biurokratycznym, zasady 
realizacji kariery są wyznaczone przez organizację, zaś w modelu 
przedsiębiorczym kariera jest zarządzana przez jednostkę, uwzględniającą 
uwarunkowania rynku pracy;  

                                                           
20 S.D. Brown, N.E. Ryan, J. Brecheisen, P. Castelino, L. Budism et al., Critical 

ingredients of career choice interventions: More analyses and new hypotheses. 
“Journal of Vocational Behavior”, No. 62, 2003, s. 411-428. 

21 J. Hillage, E. Pollard, Employability: Developing a framerwork for policy analysis. 
DfEE Research Briefing No. 85. London: DfEE, 1998. 

22 A.G. Watts, Careerquake: Policy Support for Self – managed Careers, Demos, London 
1996, 46. 

23 P. Bohdziewicz, Współczesne kariery zawodowe: od momentu biurokratycznego do 
przedsiębiorczego, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Nr 3-4, 2010, s. 42. 
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Zakres wymogów do realizacji kariery. O ile w modelu biurokratycznym 
podstawą realizacji kariery są odgórnie zdefiniowane wymogi, to w modelu 
przedsiębiorczym jednostka osobiście buduje zdolność zatrudnieniową  
i atrakcyjność rynkową, uwzględniającą jej innowacyjność; 

Tożsamość pracownicza. Biurokratyczny model kariery przewiduje, że 
pracownik jest zorientowany na realizację kariery w konkretnej organizacji, gdy 
tymczasem w modelu przedsiębiorczym, jest głównie zorientowany na 
profesjonalne przygotowanie do realizacji kariery w wielu organizacjach.  

Przedstawione różnice wskazują na kształtowanie się nowego modelu 
kariery zawodowej, który wykracza poza granice jednej organizacji24  
i przesuwa odpowiedzialność za karierę na jednostkę oraz charakteryzuje się 
złożonością i różnorodnością ścieżek kariery. W nowym modelu kariery 
zawodowej, określanej również jako „kariera bez granic”25, szczególnie ważny 
jest kapitał kariery obejmujący zgromadzone kompetencje uzyskane w procesie 
edukacji oraz zdobyte w trakcie aktywności zawodowej doświadczenia  
i umiejętności oraz zdolności innowacyjne pracownika. Ponadto karierę bez 
granic cechuje ciągłe przekraczanie granic zawodu oraz środowiska 
zawodowego, co sprawia, że jednostka wiele razy musi zmieniać miejsce  
i charakter pracy oraz posiadać zdolności adaptacyjne do zmieniających się 
warunków zawodowych i społecznych. Zdolności przystosowawcze jednostki 
będą także powiększały kapitał kariery.  

Niezależnie od ilości kształtujących się współcześnie odmian kariery 
zawodowej, systematyczne odchodzenie od tradycyjnego modelu kariery 
realizowanej często w jednej organizacji przy jej aktywnym udziale, stało się 
zjawiskiem niepodważalnym. Dalsze stopniowe odchodzenie od modelu 
biurokratycznego będzie uzależnione od szeregu czynników, wśród których 
należy zwrócić uwagę na dalsze zmiany na rynku pracy, poziom bezrobocia, 
oraz wahania koniunktury gospodarczej w kraju i na świecie.  

Zakończenie 

Procesy głębokich i szybkich zmian na rynku pracy jakie dokonały się  
w ostatnich latach zdeterminowały nowy sposób rozumienia, planowania  
i realizowania kariery zawodowej. W najbliższej przyszłości dokonywane 
zmiany w tym zakresie będą charakteryzowały się dalszym odchodzeniem od 
modelu biurokratycznego w kierunku utrwalania modelu „kariery bez granic”. 
Upowszechniający się nowy model kariery zawodowej jest i będzie realizowany 
samodzielnie przez jednostki nie w jednej, lecz w wielu organizacjach, przy 
równoczesnej, całkowitej odpowiedzialności za sposób i przebieg jej realizacji 
spoczywającej na jednostce. Ważną rolę odgrywa również aktywne podejście do 
                                                           
24 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami…, s. 320. 
25 M. Rybak, Kariery bez granic – nowe spojrzenie na karierę zawodową, [w:] 

Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, M. Rybak (red.), Wydawnictwo SGH, 
Warszawa 1998, s. 159; A. Bańka: Kapitał kariery – uwarunkowania, rozwój…, s. 90. 



Innowacje społeczne w teorii i praktyce 
 

124 

kształtowania odpowiedniego poziomu predyspozycji innowacyjnych poprzez 
karierę zawodową.  

Podstawową wartością pracownika są bowiem jego kompetencje, które są 
głównym czynnikiem determinującym szanse na realizację oczekiwanej kariery 
zawodowej. Obok nich, aktywność i przedsiębiorczość oraz zdolności 
przystosowawcze jednostki do częstej zmiany pracodawcy oraz warunków pracy 
będą odgrywały istotną rolę w tym procesie.  

Należy wnioskować, że głębokość dokonujących się zmian na rynku pracy, 
niższy poziom bezrobocia oraz korzystne tendencje koniunktury gospodarczej 
spowodują wyłonienie się kilku nowych odmian modelu kariery bez granic, 
a wraz z nim powstanie wielu interesujących ścieżek kariery zawodowej, 
pozwalających skutecznie rozwijać innowacyjność pracowników.  
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Wstęp 

Innowacje w ochronie zdrowia najczęściej kojarzą się z najnowszą aparaturą 
medyczną, nowymi metodami leczenia, diagnostyki i lekami nowej generacji. 
Innowacjami mogą być także nowo wprowadzane organizacyjne formy 
działalności, nowe zasady finansowania czy wzory i normy określające 
postępowanie personelu i relacje tych ostatnich z pacjentami. Analiza 
doświadczeń innych badaczy w zakresie wprowadzanych w jednostkach 
ochrony zdrowia innowacji pokazała, że jest to proces wielowymiarowy, który 
może podlegać specyficznym ograniczeniom i który często wymaga 
interdyscyplinarnego podejścia, uwzględniającego jego medyczne, ekonomiczne 
i społeczne aspekty. Podstawową odmiennością związaną z innowacjami  
w ochronie zdrowia jest to, że obok zatrudnionych pracowników ochrony 
zdrowia, na których oddziaływają innowacje, występuje w tym sektorze 
specyficzny produkt jakim jest pacjent. Istnieje powszechna zgoda co do tego, że 
celem innowacji w medycynie powinno być dobro pacjenta, ale nie można 
zapominać o dziesiątkach tysięcy zatrudnionych w tym sektorze pracowników. 
Skutkiem tego możemy i wręcz musimy odrębnie  analizować skutki innowacji 
pod kątem pracowników i pacjentów, gdyż wnioski z badania wpływu innowacji 
w obu tych grupach niekoniecznie muszą być zbieżne z sobą.  

Problematyka innowacji społecznych w ochronie zdrowia była stosunkowo 
niewielkim fragmentem szerszych badań w tym sektorze zrealizowanych w 2013 
roku przez autorów artykułu w województwie podlaskim. Celem 
przeprowadzonych badań było m.in.: określenie stanu rozwoju tego sektora, 
ustalenie głównych determinantów oraz barier rozwoju, dostarczenia informacji 
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w zakresie istniejących form oraz możliwości wsparcia sektora ze środków 
krajowych i unijnych oraz przedstawienie prognoz przyszłości sektora1.  

Pytanie badawcze dotyczące fragmentu badań związanego z innowacjami 
społecznymi dotyczyło wpływu tych innowacji na stan sektora ochrony zdrowia, 
w szczególności na sytuację zatrudnionych w nim pracowników. Na etapie 
konceptualizacji badania przyjęto kilka założeń, które zrealizowano w trakcie 
ich prowadzenia:  

 Ocenę stanu innowacji społecznych prowadzono tylko w 15 wybranych 
jednostkach ochrony zdrowia prowadzących stacjonarne i całodobowe 
świadczenia szpitalne (11 jednostek), stacjonarne i całodobowe świadczenia 
inne niż szpitalne (4 jednostki), tj. wojewódzkiej stacji pogotowia 
ratunkowego, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie opieki 
długoterminowej oraz jednym niepublicznym podmiocie leczniczym. 
Badane jednostki należały do grupy większych podmiotów ochrony zdrowia 
w województwie, zatrudniały od kilkudziesięciu do blisko tysiąca 
pracowników. 

 Rodzaje innowacji społecznych z lat 2008-2013 w badanych podmiotach 
ochrony zdrowia wskazywali kierownicy tych jednostek w trakcie 
wywiadów swobodnych prowadzonych (wcześniej) w ramach 
wspomnianych wyżej szerszych badań sektora ochrony zdrowia  
w województwie podlaskim. Badanym kierownikom jednostek nie 
podawano szczegółowej definicji innowacji społecznej.  

 Przyjęto, że w każdej badanej jednostce wybrana zostanie jedna innowacja 
społeczna, którą będzie oceniało co najmniej 20 pracowników objętych taką 
innowacją. Łącznie uzyskano 325 kompletnych kwestionariuszy. 
Respondentami, do których kierowano prośbę o ocenę innowacji 
społecznych byli mężczyźni (10,5%) i kobiety (89,5%): 

a – zatrudniani na stanowiskach medycznych (lekarze – 7,7%, 
pielęgniarki i położne – 66,8%) oraz niemedycznych (administracja  
i obsługa – 25,5%); 

b – w wieku do 30 lat – 7,1%; 31-40 lat – 17,5%; 41-50 – 31,4%;  
51-60 – 36,9% oraz powyżej 60 lat – 7,1%; 

c – posiadający wykształcenie na poziomie doktora nauk – 2,2%, 
lekarza lub magistra – 22,2%; licencjata – 23,1%, średnim – 52,6% 
(wykształcenie niższe niż średnie w grupie badanych nie 
występowało); 

d – mający staż pracy w badanej jednostce do 2 lat – 9,8%; od 3 do  
10 lat – 24,0% oraz powyżej 10 lat – 66,2%.  

                                                           
1 Badania prowadzone były na zamówienie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku  

w ramach projektu „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz 
Gospodarczych” i jego produktu „Analiza kluczowych sektorów województwa 
podlaskiego”. 
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1. Wyniki badań – rodzaje innowacji społecznych  

Innowacje społeczne w badanych podmiotach ochrony zdrowia w latach 
2008-2013  występowały w czterech obszarach: 

1. Obszar pierwszy dotyczył atmosfery w pracy. Były to przedsięwzięcia 
kierownictw zwiększające satysfakcję z pracy, zaufanie pomiędzy 
kierownictwem a pracownikami, zaufanie pomiędzy pracownikami, 
sprawiedliwe traktowanie pracowników przez kierownictwo, a także 
przedsięwzięcia prowadzące do rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy, 
zwiększające zaangażowanie pracowników w miejscu pracy i poprawiające 
komunikację pomiędzy pracownikami i/lub z przełożonymi. Wśród tego 
typu innowacji badani kierownicy jednostek wymieniali m.in.: 
 wprowadzenie stałych, cyklicznych spotkań kierownika jednostki  

z pracownikami (8 przypadków). Tego typu innowację wskazywali 
najczęściej kierownicy jednostek, którzy objęli kierownictwo podmiotu 
ochrony zdrowia w ostatnich latach. Według udzielonych informacji 
tego typu działań w badanych jednostkach wcześniej nie było, stąd 
spotkania takie klasyfikować można jako innowację; 

 wprowadzenie (z reguły dwóch w ciągu roku kalendarzowego) 
wyjazdów integracyjnych. Z uwagi ciągły charakter pracy jednostek 
ochrony zdrowia kierownictwa podejmowały działania aby w wyjazdach 
pracownik uczestniczył przynajmniej raz w roku kalendarzowym. 
Przypadki innowacji społecznych tego rodzaju wskazano w 5 badanych 
jednostkach;  

 wprowadzenie karnetów aktywizujących pracowników w czasie 
pozazawodowym (w 4 przypadkach były to karnety do klubów fitness  
i na pływalnie Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w jednym 
przypadku do Opery i Filharmonii Podlaskiej. Innowacja ta finansowana 
była w każdym z badanych przypadków ze środków zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych. Karnety dawały możliwość korzystania 
bez ograniczeń ilościowych oraz czasowych ze wszystkich zajęć fitness 
organizowanych w klubach, także zajęć na siłowniach i korzystania  
z saun, wypożyczalni DVD oraz kafejki internetowej. Zapewniały także 
bezpłatny parking; 

2. Drugi obszar innowacji społecznych związany był z podnoszeniem 
kompetencji zawodowych pracowników. Należy wyjaśnić, iż wszystkie 
badane podmioty ochrony zdrowia od dawna wspierały organizacyjnie  
i finansowo podnoszenie wiedzy przed pracowników (specjalizacje, 
szkolenia specjalistyczne, a nawet naukę języków obcych). Jako innowację 
wskazywano natomiast przypadki wprowadzenia szkoleń informatycznych 
związanych z wprowadzanym w badanym województwie systemem  
e-Zdrowie. Dotyczyło to np. szkoleń pielęgniarek obsługujących zakupione 
tablety. Tablety zastępowały tradycyjne „papierowe” dokumentowanie 
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zdrowia każdego pacjenta oraz polecenia lekarzy dla pielęgniarek odnośnie 
stosowanych leków i zabiegów dla każdego pacjenta. 

3. Kolejny obszar innowacji dotyczył przedsięwzięć w zakresie organizacji 
pracy, w szczególności poprawiających współpracę pomiędzy pracownikami 
i/lub pracownikami i kierownictwem oraz ład i porządek na stanowiskach 
pracy. W dwóch badanych podmiotach kierownicy wskazywali 
przeniesienie pracowników do nowych pomieszczeń gwarantujących 
bardziej komfortowe warunki pracy, ale i szybszą komunikację (do tej pory 
często pracownicy różnych komórek pracowali w różnych, nieraz odległych 
od siebie budynkach). Najczęściej jako przykład tego typu innowacji, 
zmniejszającej według kierowników podmiotów stres pracowników 
zajmujących się rejestracją pacjentów, podawano wprowadzenie systemu  
e-Wuś w przychodniach przyszpitalnych (system w badanych latach 
wprowadziło aż 10 z 15 badanych podmiotów, czyli wszystkie jednostki 
mające w strukturze przychodnie). 

4. Ostatni obszar, w którym badani kierownicy jednostek wskazywali 
największą – ich zdaniem – liczbę innowacji społecznych dotyczył szeroko 
rozumianych warunków pracy, łącznie z uciążliwością środowiska pracy, 
jak i bezpieczeństwa pracy. W tym punkcie przykłady innowacji wskazywali 
wszyscy badani kierownicy. Najczęściej innowacja społeczna kojarzona 
była ze skutkiem w postaci poprawy warunków pracy, w szczególności ze 
zmniejszeniem wysiłku fizycznej i psychonerwowego. To jednak wynikało 
wprost z zakupu różnego rodzaju urządzeń i sprzętu zmniejszającego ten 
wysiłek. Przykładowo w 4 podmiotach respondenci wymienili zakup 
urządzeń do przenoszenia pacjentów odciążających pielęgniarki od 
dźwigania pacjentów z łóżka na wózek i z powrotem. Wskazywali także na 
mobilne podnośniki nosidłowe, które zostały zaprojektowane z myślą  
o pacjentach o mniejszej sprawności ruchowej. Urządzenia takie mogły być 
używane z każdej strony łóżka. Podstawa jezdna urządzenia posiada 
elektrycznie rozszerzane stopy, które pozwalają na łatwe ominięcie 
przeszkód pod łóżkiem ograniczając do minimum powierzchnię potrzebną 
do manewrowania. W przypadku gdy pensjonariusz upadnie na podłogę, 
opiekun może użyć podnośnika aby bezpiecznie i wygodnie podnieść 
podopiecznego. Dość często (w 3 badanych podmiotach) wskazywano także 
na łatwoślizgi, pozwalające pielęgniarkom na łatwe przenoszeniu 
podopiecznych lub na zmienianie ich pozycji. Zastosowanie tego typu 
urządzeń eliminowało ryzyko nadwyrężenia wywołanego ręcznym 
przemieszczaniem. W dwóch podmiotach, jako urządzenia polepszające 
warunki pracy personelu, wskazano pionizatory i urządzenia wspomagające 
stanie, umożliwiające podnoszenie pacjentów z łóżka, krzesła, wózka 
inwalidzkiego, itp. oraz podnośniki jezdne i system szyn sufitowych 
pozwalające na przenoszenie pacjenta na większe odległości, bez narażania 
pracownika na urazy kręgosłupa. Jako przykłady urządzeń wspomagających 
pracę i zmniejszających wysiłek psychonerwowy i umysłowy wskazywano 
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zakup przyrządów ułatwiających opiekę medyczną i ratownictwo: np. 
oksymetru tj. osobistego monitora tlenu; portu (system keyport) do 
laparoskopii wielokrotnego użytku, urządzenia; urządzenia służącego 
do archiwizacji obrazów medycznych na przenośnych dyskach USB; 
panelu przyłóżkowego stosowanego w salach intensywnej opieki 
medycznej; systemu przywoławczego umożliwiającego wezwanie personelu 
z pomieszczenia, w którym został on zainstalowany. 

2. Wyniki badań – ocena wpływu innowacji społecznych na pracowników 
i środowisko pracy 

Ocena wpływu innowacji społecznych dotyczyła zatrudnionych 
pracowników jak i środowiska pracy w ochronie zdrowia, tylko pośrednio 
związana była z pacjentami. Zadaniem badanych pracowników było wskazanie 
nie mniej niż 3 i nie więcej niż 4 obszarów najsilniejszego oddziaływania 
wybranej innowacji na nich samych i ich środowisko pracy, w tym sytuację 
zawodową (z podanej listy 21 obszarów), a następnie przeprowadzenie oceny 
punktowej oddziaływania innowacji w wybranych 3 – 4 obszarach w skali 1 – 4 
(„1” – silne oddziaływanie negatywne, „2” – słabe oddziaływanie negatywne, 
„3” – słabe oddziaływanie pozytywne, „4” – silne oddziaływanie pozytywne). 
Wskazane respondentom 21 obszarów oddziaływania ujęte było dla ułatwienia 
w 4 obszary syntetyczne dotyczące: atmosfery w pracy, kompetencji, organizacji 
pracy oraz warunków pracy. 

Łącznie 325 badanych pracowników wskazało 1077 obszarów, co oznacza, 
iż badani wskazywali w większości 3 a nie 4 obszary oddziaływania wybranej 
innowacji społecznej (opis innowacji, wskazanej wcześniej przez kierownika 
podmiotu znajdował się w górnej części kwestionariusza). Respondenci wskazali 
łącznie: 

 91 obszarów (8,4%), w których skutek innowacji był postrzegany jako silnie 
negatywny, 

 229 obszarów (21,3%), w których skutek innowacji był negatywny (słabe 
oddziaływanie),   

 546 obszarów (50,7%), w których wprowadzona innowacja społeczna 
oddziaływała pozytywnie (słabo) na badanych i ich środowisko pracy, 

 211 obszarów (19,6%), w których oddziaływanie ocenianej innowacji 
społecznej było silnie pozytywne (tab. 1). 

 
 
 
 
 
 



Ocena innowacji społecznych w ochronie zdrowia … 

131 

Tab. 1. Ocena wpływu innowacji społecznych w wybranych obszarach 
w podmiotach ochrony zdrowia w województwie podlaskim 

Obszar oddziaływania 
innowacji społecznej 

O
gó
łe

m
 

li
cz

ba
 

O
gó
łe

m
  

%
 

Skutek negatywny % Skutek pozytywny % 

S
il

ny
 

S
ła

by
 

O
gó
łe

m
 

S
ła

by
 

S
il

ny
 

O
gó
łe

m
 

Atmosfera w pracy 
Satysfakcja z pracy 87 8,1 0,4 1,8 2,1 4,5 1,5 5,9 
Zaufanie pomiędzy 
kierownictwem 
a pracownikami 

73 6,8 0,4 1,0 1,4 4,2 1,2 5,4 

Zaufanie pomiędzy 
pracownikami 

53 4,9 0,2 1,0 1,2 3,2 0,6 3,7 

Sprawiedliwe traktowanie 
pracowników przez 
kierownictwo 

35 3,2 0,3 0,6 0,9 2,0 0,3 2,3 

Konflikty w miejscu pracy 71 6,6 0,6 1,9 2,5 2,6 1,5 4,1 
Zaangażowanie pracowników 
w pracy 

42 3,9 0,2 0,3 0,5 2,9 0,6 3,4 

Komunikacja pomiędzy 
pracownikami i/lub 
z przełożonymi 

61 5,7 0,2 0,4 0,6 3,5 1,6 5,1 

Kompetencje 
Wiedza (szkolenia, nauka 
języków obcych, uprawnienia) 

43 4,0 0,4 0,6 0,9 2,5 0,6 3,1 

Umiejętności (nowe techniki 
pracy)  

36 3,3 0,3 0,6 0,9 1,9 0,5 2,4 

Kompetencje „miękkie” 
(kreatywność, dynamizm, 
inicjatywa, elastyczność) 

11 1,0 0,2 0,1 0,3 0,6 0,2 0,7 

Organizacja pracy 
Współpraca pomiędzy 
pracownikami i/lub 
pracownikami 
i kierownictwem 

83 7,7 0,5 1,2 1,7 3,9 2,1 6,0 

Ład i porządek na 
stanowiskach pracy 

54 5,0 0,5 1,0 1,5 2,1 1,4 3,5 

Elastyczny czas pracy  30 2,8 0,6 1,0 1,6 0,9 0,3 1,2 
Liczba przerw, czas wolny, 
tempo pracy  

27 2,5 0,8 1,1 1,9 0,6 0,0 0,6 

Prestiż pracowników 
zatrudnionych 
na stanowiskach objętych 
innowacją 

35 3,2 0,2 1,2 1,4 1,6 0,3 1,9 

Warunki pracy 
Uciążliwość fizyczna 61 5,7 0,5 1,0 1,5 2,9 1,3 4,2 
Uciążliwość psychonerwowa, 
stres 

115 10,7 1,0 4,0 5,0 3,4 2,2 5,7 

Wysiłek umysłowy 35 3,2 0,7 0,5 1,2 1,6 0,5 2,0 
Monotonia i/lub monotypia 24 2,2 0,3 0,7 1,0 0,9 0,3 1,2 
Uciążliwość środowiska 
(temperatura, wilgoć, 
toksyczność, hałas, wstrząsy) 

12 1,1 0,1 0,6 0,6 0,2 0,3 0,5 

Bezpieczeństwo pracy 89 8,3 0,3 0,6 0,9 4,7 2,6 7,3 

Źródło: opracowanie własne. 
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Uzyskane wyniki pokazały, że badani w większości w słaby sposób (ale 
pozytywny) odczuwali zastosowanych skutki innowacji społecznych. 

Największe skutki pozytywne (ogółem) wprowadzanych innowacji 
najwięcej badanych dostrzegło w zakresie: bezpieczeństwa pracy (7,3% 
badanych); polepszenia współpracy pomiędzy pracownikami i/lub 
pracownikami i kierownictwem (6,0%), wzrostu satysfakcji z pracy (5,9%), 
zmniejszenia uciążliwości psychonerwowej i stresu (5,7%) oraz wzrostu 
zaufania pomiędzy kierownictwem a pracownikami (5,4%).   

Największe skutki negatywne (ogółem) wprowadzanych innowacji 
najwięcej badanych dostrzegło w zakresie: większej uciążliwości 
psychonerwowej i stresu (5,0%), wzrostu liczby konfliktów w miejscu pracy 
(2,5%) oraz zmniejszenia satysfakcji z pracy (2,1%). 

Zbiorcze wyniki badań (w ujęciu statystycznym) mogą nie do końca 
oddawać specyfikę wpływu innowacji na pracowników. Analiza poszczególnych 
(jednostkowych) odpowiedzi respondentów wskazuje, iż ocena skutków 
innowacji społecznych była bardzo zróżnicowana:  

1) nie występowało jednakowe postrzeganie tej samej innowacji społecznej  
w danym podmiocie ochrony zdrowia. Przykładem może być tu 
wprowadzenie systemu  eWUŚ – systemu umożliwiającego natychmiastowe 
potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. W jednym z badanych podmiotów 
wszystkie badane osoby (rejestratorki) chwaliły system, z powodu 
zmniejszenia konfliktów z pacjentami, większej ilości wolnego czasu itp.,  
w konsekwencji niemal wszystkie obszary oceny innowacji były pozytywne. 
W drugim przypadku, wszystkie zatrudnione rejestratorki, zdecydowanie 
krytykowały system jako powodujący konflikty z pacjentami (automatyzm 
i brak uznaniowości w określonej sytuacji), w tym także z powodu 
zawieszania się systemu na wiele godzin przy czekającej za okienkiem 
zdenerwowanej kolejce pacjentów. W tym przypadku wszystkie oceny 
innowacji były negatywne; 

2) nie występowały też jednakowe oceny podobnej innowacji w dwóch 
różnych podmiotach. Dwa badane podmioty w latach 2008-2013 
przeprowadziły inwestycje polegające na budowie nowych, komfortowo 
wyposażonych powierzchni użytkowych i przeniosły tam część oddziałów  
i komórek organizacyjnych, co pozwoliło tym podmiotom na funkcjonowanie 
w jednym zwartym kompleksie budynków. Problem tkwił w tym, że  
w jednym przypadku przeniesiono część szpitala z centrum miasta z dobrą 
komunikacją do nowego miejsca, praktycznie na granicach miasta, co 
wymagało od mieszkających z drugiej strony dużego miasta minimum trzech 
kwadransów jazdy samochodem do pracy, nie wspominając tu o komunikacji 
zbiorowej w postaci jednej linii autobusowej dojeżdżającej do nowo 
wybudowanej placówki. Ocena osób objętych tą innowacją, pomimo istotnej 
poprawy warunków pracy, była z reguły skrajnie negatywna; 
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3) innowacje zmniejszające obciążenie fizyczne (np. urządzenie do przenoszenia 
pacjenta z noszy na łóżko bądź odwrotnie) teoretycznie powinno być 
wyjątkowo dobrze oceniane jako innowacja. Pielęgniarki nie muszą już 
przenosić pod ramiona i na rękach pacjenta ważącego niekiedy ponad 100 kg. 
Ale „ręczne” przenoszenie trwało według respondentek chwilę, po 
zastosowaniu innowacji czas przedłużał się co najmniej do kilku minut  
i wymagał wykonania kilku dodatkowych operacji związanych z bezpiecznym 
przemieszczeniem pacjenta. Wywoływało to duże niezadowolenie 
pielęgniarek; 

4) istotne różnice w postrzeganiu innowacji społecznych występowało także  
w różnych kategoriach badanych pracowników (tab. 2). 
 

Tab. 2. Ocena wpływu innowacji społecznych w podmiotach ochrony zdrowia 
w województwie podlaskim według poszczególnych kategorii badanych 

Kategorie badanych 
pracowników 

Ogółem 
wskazań * 

Skutek negatywny % 
Skutek pozytywny 

% 
silny słaby słaby silny 

Płeć 
Kobiety 911  7,4 22,8 50,2 19,6 
Mężczyźni 166  14,5 12,7 53,6 19,3 

Wiek 
Do 30 lat 193  1,0 8,8 49,2 40,9 
31 - 40  27  9,2 7,7 60,9 22,1 
41 - 50  220 3,2 16,8 67,7 12,3 
51 - 60  294 15,3 36,1 37,1 11,6 
Powyżej 60 lat  88 13,6 42,0 31,8 12,5 

Grupa zawodowa 
Lekarze 102 2,9 12,7 53,9 30,4 
Pielęgniarki i położne 606 11,7 25,7 47,0 15,5 
Pracownicy 
administracji  358 4,7 13,7 57,5 24,0 

Wykształcenie 
Doktorat lub wyższe 20 10,0 10,0 60,0 20,0 
Magisterskie 346 6,9 10,7 56,1 26,3 
Licencjackie 258 2,3 8,5 61,6 27,5 
Średnie 453 13,0 37,1 40,0 9,9 

Staż w danym podmiocie 
Do 2 lat 202 0,5 8,9 53,0 37,6 
3-10 lat 293 6,5 12,3 61,4 19,8 
Powyżej 10 lat 582 12,2 30,1 44,5 13,2 
* liczba wskazań w danym wierszu stanowi n dla obliczeń procentowych w wierszu 

Źródło: opracowanie własne. 
 

O ile można powiedzieć, że nie wystąpiły znaczne różnice w ocenach 
innowacji społecznych między kobietami i mężczyznami (choć mężczyźni 
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silniej akcentowali negatywne skutki innowacji), to w pozostałych 
kategoriach wystąpiły większe różnice.  

Liczba ocen negatywnych innowacji społecznych: 1) wzrastała wraz  
z wiekiem badanych, w szybki sposób po 50 roku życia; 2) była znacznie 
większa wśród pielęgniarek i położnych, aniżeli wśród lekarzy i personelu 
administracji i obsługi; 3) była również znacznie wyższa wśród osób 
mających wykształcenie średnie. W tym przypadku dotyczyło to głównie 
pielęgniarek. Wyjątkiem były pielęgniarki legitymujące się wykształceniem 
na poziomie magistra i licencjata, które znacznie korzystniej oceniały 
innowacje społeczne od pielęgniarek mających wykształcenie średnie 
i z reguły bardziej zaawansowany wiek; 4) wzrastała wraz z liczbą lat stażu 
pracy, co ma związek z wcześniejszymi uwagami tj. najdłuższy staż pracy 
dotyczył z reguły pielęgniarek ze średnim wykształceniem. 

Liczba ocen pozytywnych w poszczególnych kategoriach badanych była 
w pewnej mierze odwrotnością rozkładu liczby ocen negatywnych. 
Najsilniejszy skutek pozytywny innowacji społecznych wskazali: 
1) najmłodsi pracownicy w wieku do 30 lat; 2) lekarze; 3) posiadający 
wykształcenie wyższe; 4) legitymujący się najniższym stażem pracy. 

5) różnice występowały w poszczególnych obszarach w zestawieniu z kategoriami 
badanych (tab. 3 i 4). Porównanie obszarów oddziaływania innowacji 
społecznych z kategoriami badanych ujawniło, że mężczyźni w swoich 
ocenach, częściej skłonni byli do zaznaczania skrajnych wartości (silny 
wpływ), kobiety wskazywały częściej oceny umiarkowane (słaby wpływ). 
Może to wynikać z faktu, iż wśród mężczyzn dominowali lekarze, grupa 
zawodowa o silnej pozycji wobec pracodawcy i często o dużej 
niezależności. Wyrażanie częściej skrajnych ocen przez lekarzy skrajnych 
ocen, nie oznacza, iż były one w większości negatywne.  
Wyniki badania wskazały, że najbardziej zróżnicowaną w ocenach grupą 
w stosunku do innowacji społecznych były pielęgniarki. Wśród pielęgniarek 
i położnych będących stanowiących dominującą grupę badanych można 
wskazać dwa podejścia do innowacji społecznych: 
 pozytywne, charakterystyczne dla osób młodych (do 30 lat), 

o niewielkim stażu pracy, posiadających wykształcenie na poziomie 
licencjata i magistra; 

 negatywne, charakterystyczne dla osób starszych (powyżej 60 lat), 
o długim stażu w badanej jednostce, posiadających wykształcenie 
średnie. 
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Tab. 3. Porównanie obszarów oddziaływania innowacji społecznych z kategoriami 
badanych (N – silne oddziaływanie negatywne, P – silne oddziaływanie pozytywne) 

Obszar oddziaływania innowacji 
społecznej 

Płeć 
Grupa 

zawodowa 
Wykształcenie 

K
ob

ie
ty
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Satysfakcja z pracy  N,P P N   P  N 

Zaufanie pomiędzy kierownictwem  
a pracownikami 

 N,P P N   P  N 

Zaufanie pomiędzy pracownikami  N,P P  N  N,P   

 Sprawiedliwe traktowanie pracowników 
przez kierownictwo 

P N P  N  N,P   

Konflikty w miejscu pracy  N,P P  N P N   

Zaangażowanie pracowników w pracy  N,P P  N  N,P   

Komunikacja pomiędzy pracownikami 
i/lub z przełożonymi 

 N,P P  N  N,P   

Wiedza (szkolenia, nauka języków 
obcych, uprawnienia) 

P N P N   P  N 

Umiejętności (nowe techniki pracy) P N P N    P N 

Kompetencje „miękkie” (kreatywność, 
dynamizm, inicjatywa, elastyczność) 

P N   N,P  N,P   

Współpraca pomiędzy pracownikami 
i/lub pracownikami i kierownictwem 

 N,P  N P  P  N 

Ład i porządek na stanowiskach pracy  N,P   N,P   P N 

Elastyczny czas pracy  P N N  P N P   

Większa liczba przerw, więcej wolnego 
czasu * 

 N N       

Prestiż pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach objętych innowacją 

P N  P N  N P  

Uciążliwość fizyczna P N N P   N P  

Uciążliwość psychonerwowa, stres N P  N P P   N 

Wysiłek umysłowy P N P N    P N 

 Monotonia i/lub monotypia  N,P  N P  N,P   

Uciążliwość środowiska (temperatura, 
wilgoć, toksyczność, hałas, wstrząsy) 

P N  N,P   N,P   

Bezpieczeństwo pracy  N,P  N,P   N,P   

* w tej kategorii badani nie wskazywali ocen silnie pozytywnych 
Źródło: opracowanie własne. 
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Tab. 4. Porównanie obszarów oddziaływania innowacji społecznych 
z kategoriami badanych (N – najsilniejsze oddziaływanie negatywne,  

P – najsilniejsze oddziaływanie pozytywne) 

Obszar oddziaływania innowacji społecznej 

Wiek 
Staż w 

jednostce 

D
o 

30
 

31
-4

0 

41
-5

0 

51
-6

0 

P
ow

. 6
0 

D
o 

2 
la

t 

3 
-1

0 

P
ow

. 1
0 

Satysfakcja z pracy P    N P  N 
Zaufanie pomiędzy kierownictwem  
a pracownikami 

P N    P  N 

Zaufanie pomiędzy pracownikami P N    P  N 
 Sprawiedliwe traktowanie pracowników przez 
kierownictwo 

N,P     P N  

Konflikty w miejscu pracy N    P P  N 
Zaangażowanie pracowników w pracy P N    P  N 
Komunikacja pomiędzy pracownikami i/lub z 
przełożonymi 

P N    P  N 

Wiedza (szkolenia, nauka języków obcych, 
uprawnienia) 

P   N  P  N 

Umiejętności (nowe techniki pracy) P N    P N  
Kompetencje „miękkie” (kreatywność, dynamizm, 
inicjatywa, elastyczność) 

P N    P  N 

Współpraca pomiędzy pracownikami i/lub 
pracownikami i kierownictwem 

P    N P  N 

Ład i porządek na stanowiskach pracy P    N P N  
Elastyczny czas pracy P    N P  N 
Większa liczba przerw, więcej wolnego czasu    N    N 
Prestiż pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach objętych innowacją 

P    N P  N 

Uciążliwość fizyczna P N    P N  
Uciążliwość psychonerwowa, stres P    N P  N 
Wysiłek umysłowy P    N P  N 
 Monotonia i/lub monotypia  N,P    P  N 
Uciążliwość środowiska (temperatura, wilgoć, 
toksyczność, hałas, wstrząsy) 

 N,P     P N 

Bezpieczeństwo pracy P N    P N  
Źródło: opracowanie własne. 

 
Wyniki badań wskazały na większe znaczenie wieku, stażu i wykształcenia 

na ocenę innowacji społecznych aniżeli zajmowanego stanowiska 
(wykonywanego zawodu). O ile jednak dość łatwo wskazać źródła takich ocen, 
to trudno jest autorom jednoznacznie uzasadnić przyczynę znacznych różnic 
w postrzeganiu innowacji przez osoby w wieku do 30 lat i osoby w przedziale 
31-40. Może być jednak i tak, iż skrajnie negatywne opinie o innowacjach 
społecznych są wynikiem – jak  stwierdził jeden z badanych lekarzy –
uświadomienia sobie przez lekarzy i pielęgniarki niewielkich możliwości 
zmiany istniejącej sytuacji w ochronie zdrowia, w zetknięciu z dość szarą 
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i niekiedy brutalną rzeczywistością lub pewnego niedosytu z osiągniętej (po 
wielu latach pracy) pozycji zawodowej, w tym pozycji finansowej. 

Podsumowanie 

Wyniki badań pokazały, że: 

1) Rodzaje innowacji społecznych w ochronie zdrowia są podobne do 
innowacji społecznych w innych sektorach gospodarki, pomimo specyfiki 
ochrony zdrowia badania;  

2) Nie występuje jeden czy kilka obszarów, w których wpływ innowacji 
społecznych, w ocenach pracowników ochrony zdrowia, miałby dominującą 
pozycję. Skutki pozytywne czy negatywne innowacji rozkładały się na wiele 
różnych obszarów; 

3) Przeważały odpowiedzi pozytywne nad negatywnymi, co oznacza,  
że innowacje społeczne są korzystnie postrzegane wśród pracowników tego 
sektora; 

4) Lepiej pracownicy ochrony zdrowia oceniali innowacje społeczne 
wpływające na atmosferę pracy i warunki pracy aniżeli na organizację pracy 
i kwalifikacje (rozwój) zawodowy. 

5) Ocena skutków innowacji społecznych jest bardzo zróżnicowana. Nie 
występuje jednakowe postrzeganie tej samej innowacji w danym podmiocie 
ochrony zdrowia, nie występuje też jednakowe postrzeganie podobnej 
innowacji w dwóch różnych podmiotach. W dużej mierze ocena innowacji 
związana jest z wiekiem, stażem pracy i wykształceniem badanej osoby.  

6) Postrzeganie skutków innowacji społecznych zarówno zależy zarówno od 
rodzaju innowacji, jak i niemniej od cech indywidualnych osoby 
oceniającej. Powoduje to, że oceny zbiorcze w ujęciu statystycznym, choć 
wykazują pewne prawidłowości, mogą być wykorzystywane w praktyce w 
ograniczonym stopniu. Każda innowacja społeczna wymaga zatem 
indywidualnego podejścia. 
Nie było to przedstawione w treści artykułu, ale warto dodać, iż  badani 

skutki innowacji społecznych w większym stopniu utożsamiają ze środowiskiem 
pracy, w którym pracują, w mniejszym stopniu z poprawą jakości życia poza 
zawodowego.  
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WYKORZYSTANIE KONCEPCJI INNOWACJI 
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MACIEJ SZCZEPAŃCZYK 
Wydział Organizacji i Zarządzania 
Politechnika Łódzka 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Idea innowacji otwartych 

Nieustannie poszukuje się nowych koncepcji i definicji innowacji, co przede 
wszystkim wynika ze zmiany charakteru tego trudnego do określenia zjawiska. 
Charakter innowacji zmienia się szczególnie w krajach zaawansowanych 
gospodarczo, których konkurencyjność opiera się na innowacjach. Zmiany idą 
tak daleko, że skłoniły OECD do ogłoszenia Strategii Innowacji, opartej na 
szerokich badaniach tego zjawiska. Podkreśla się tam, że innowacja1: 

 powstaje dzięki udziałowi większej niż poprzednio liczby uczestników, 
 powstaje dzięki krzyżowaniu się i fuzji większej niż do tej pory liczby 

obszarów wiedzy, 
 jest tworzona w ramach bardziej niż dotąd zróżnicowanych mechanizmów 

(innowacje otwarte, popytowe, zamknięte, tworzone w ramach sieci), 
 przebiega w ramach zróżnicowanego środowiska (ośrodki transferu 

technologii, platformy, firmy kapitału ryzyka, konsorcja badawcze, chłonne 
wiedzy usługi badawcze, organizacje non-profit itd.), 

 w działalności innowacyjnej kładzie silniejszy niż dotąd nacisk na 
zarządzanie projektami, elastyczność organizacji, autonomię personelu, 
pobudzanie kreatywności, wzajemne zaufanie. 

W czasie ostatnich kilkudziesięciu lat koncepcje innowacji ulegały ewolucji. 
Podejście systemowe jest rezultatem różnorodnych podejść do procesu 
innowacji od pierwotnego bazującego na modelach linowych do aktualnego 
opierającego się na modelach sieciowych.  

                                                           
1 Strategia Innowacji OECD. New Form of Innovations Challenges for Policy-Making. 
2009. 
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Istotą modeli linowych było traktowanie procesu innowacji jako 
jednokierunkowej sekwencji działań: badania (modele „pchane” przez 
technologię) lub rynek (modele „ciągnięte” przez rynek), rozwój i produkcja 
oraz komercjalizacja2. 

Odejściem od tego uproszczenia były modele interaktywne, w których 
innowacja była efektem procesu komunikacji w obrębie firmy i między firmą  
a jej otoczeniem. Proces innowacji był swego rodzaju dialogiem między 
możliwościami technologicznymi a potrzebami rynku, prowadzonym w obrębie 
firmy, zachowującym jednak w dużej mierze sekwencyjny, typowy charakter dla 
modeli liniowych. 

Modele równoległe zerwały z sekwencyjnością procesu innowacji, 
charakteryzowały go jako integrację różnorodnych funkcji zachodzących  
w równolegle rozwijanych obszarach badań rynkowych, badań i rozwoju, 
projektowania, budowy prototypów, produkcji. Efektem była redukcja czasu  
i kosztów procesu innowacji3. 

Obecnie jesteśmy świadkami przekształcenia się procesu innowacji  
w zintegrowany system i sieć współdziałających organizacji (firm, jednostek 
badawczo-rozwojowych, instytucji otoczenia biznesu, odbiorców finalnych). 
Syntezą tych przekształceń są sieciowe modele innowacji – zwłaszcza w tej 
ostatniej wersji sieci społecznych − w których innowację postrzega się jako 
rezultat wspólnych badań, interakcji między firmą i innymi uczestnikami rynku, 
i procesu uczenia się (kumulowania wiedzy).  

Do głównych argumentów przemawiających za sieciowym podejściem do 
innowacji możemy zaliczyć: 

1. Skuteczność zespołową. W założonym otoczeniu wymagającym 
różnorodności reakcji nawet największym firmom trudno jest zgromadzić 
wszystkie kompetencje w jednym miejscu. Działanie w sieciach pozwala na 
dotarcie do różnych zasobów za pomocą wymiany wiedzy i to ono jest 
podstawą modeli klastrów. 

2. Kolektywne zdobywanie doświadczeń. Działanie w sieciach pozwala nie 
tylko na dzielenie się ograniczonymi lub kosztowymi zasobami, ale również 
może służyć procesowi zdobywania wiedzy przez wymianę doświadczeń, 
wzajemną ocenę swoich modeli i praktyk, wymianę poglądów i pomysłów 
oraz prowadzenie wspólnych eksperymentów. Sieci uczenia się nie raz 
dowiodły swojej przydatności w rozwoju niektórych gałęzi gospodarki. 

3. Dzielenie ryzyka. Idea zespołowych działań w sieciach powiązań daje nam 
większą swobodę i bezpieczeństwo w mierzeniu się z ryzykiem niż 
w wypadku działalności w pojedynkę. Taki zamysł przyświeca licznym 

                                                           
2 R. Rothwell, Towards the Fifth – Generation Innovation Process. International 

Marketing Review. Vol. 11, No. 1, 1994, p. 41. 
3 A. Rogut, Modele sektorowego systemu innowacji. Raport ze studiów literaturowych. 

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Łódź 2011. 
http://www.eedri.pl/pdf/127.pdf -  dostęp 5 stycznia 2015 r., s. 7. 



Innowacje społeczne w teorii i praktyce 
 

140 

konsorcjom podejmującym się realizacji na wstępnym etapie (tzw. pre-
competitive consortia) projektów badawczo-rozwojowych wysokiego ryzyka. 

4. Przenikanie się różnych zasobów wiedzy. Współpraca w sieciach pozwala na 
budowanie związków między różnymi obszarami wiedzy, a ich uczestnikom 
podsuwa nowe stymulatory i doświadczenia. 

W ostatnich latach na znaczeniu zyskuje koncepcja innowacji otwartych (open 
innovations), która podkreśla znaczenie szerokiej współpracy przedsiębiorstwa 
z podmiotami zewnętrznymi. Daje to możliwość integrowania wewnętrznej 
i zewnętrznej wiedzy oraz wykorzystania wielu ścieżek wprowadzania innowacji na 
rynek. Idea otwartych innowacji opiera się na takich przesłankach, jak4: 

 przejście od fazy społeczeństwa uczącego się, a co za tym idzie wzrost 
procesów dyfuzji wiedzy i wzrost liczby osób zajmujących się rozwojem; 

 rosnąca mobilność i duża rotacja pracowników, które powodują płynność 
wiedzy, czyli przechodzenie pozyskanej wiedzy z jednej organizacji do 
kolejnych; 

 rozwijający się kapitał przeznaczony na tworzenie pomysłów i technologii 
na zewnątrz firmy; 

 rosnąca rola innych podmiotów w łańcuchu dostaw, przenikanie innowacji 
z innych organizacji;  

 współdziałanie, które staje się podstawą koncepcji innowacji otwartych.  

Do podstawowych korzyści, które przedsiębiorstwa odnoszą ze stosowania 
modeli innowacji otwartych można zaliczyć: 

 wykorzystanie niedocenionego dotychczas źródła wiedzy i pomysłów; 
 utrzymanie dobrych relacji z partnerami zewnętrznymi i klientami; 
 dostęp do informacji na temat produktów lub usług firmy z wiarygodnego 

źródła; 
 szybkie eliminowanie nieefektywnych procesów.  

Różne modele innowacji otwartych z powodzeniem stosują firmy 
amerykańskie5: 

 Model orkiestry (orchestra model) jest stosowany w firmie Boeing, gdzie 
stworzono aktywną, globalną sieć wokół Dreamlinera, z dostawcami 
zarówno w roli partnerów jak i inwestorów, przechodząc przy tym do 

                                                           
4 M. Andrzejczak, Otwarte innowacje w drodze ku intelektualnemu przewrotowi, [w:] 

Wspólna odpowiedzialność. Rola innowacji. Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 
Warszawa 2013, ss. 80-86. 

5 S. Nambisan., M. Sawhney, The Global Brain: Your Roadmap for Innovating and 
Faster in a Networked World. Philadelphia Wharton School Publishing. Philadelphia 
2007, pp. 9-11. 
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proponowania skończonych rozwiązań (pod klucz) do rozwiązań typu 
„projektuj i buduj pod osiągi” (design and build to performance). W takim 
trybie partnerzy zachowują znaczną autonomię w decydowaniu o zadaniach 
własnych specjalistów, a w gestii Boeinga pozostają ostatecznie złożenie 
elementów i proces decyzyjny – analogiczne do muzyków pracujących  
w orkiestrze symfonicznej pod kierownictwem dyrygenta. 

 Model skupienie w centrum (jam central) polega na tym, że powstaje 
centralna wizja zmiany w firmie, a następnie mobilizuje się wielu różnych 
partnerów do współdziałania. Zbliżone modele można znaleźć w wielu 
sojuszach lub konsorcjach realizujących projekty na etapach wstępnych, 
gdzie stawia się ambitne wyzwania technologiczne lub rynkowe. Model 
działający na podobnych zasadach wykorzystuje firma Philips. Polega on 
na tym, że dobiera się ze spółek zależnych i innych firm zespół z obsługą, 
któremu powierza się zadania techniczne, marketingowe lub inne. Zwraca 
się przy tym uwagę na zatrudnienie możliwie szerokiego spektrum 
fachowców w nadziei na zwiększenie szans przełamania stereotypów  
w myśleniu. 

 Model stacja modyfikacji (mod station) nawiązuje do terminu z branży 
komputerowej. Oznacza dopuszczenie użytkowników do modyfikacji gier  
i innego oprogramowania, a nawet samego sprzętu. Z bardziej znanych 
można wymienić projekty otwartego oprogramowania, takie jak 
OpenSPARC firmy Sun Microsystems czy ostatnią wersję oprogramowania 
Symbian Nokii, udostępnioną społeczności programistów w nadziei,  
że przerodzi się ona w otwartą platformę z pomysłami aplikacji dla 
łączności mobilnej. Do tego modelu przystają również inicjatywy BBC, 
Lego i wiele innych firm dążących do przyciągania wirtualnych 
społeczności i poszerzenia bazy koncepcyjnej przy jednoczesnym 
zachowaniu zdolności eksploatacji nowej i powiększającej się przestrzeni. 

 Modele dopływu (infusion) polega na tym, że np. NASA, w ramach 
swojego Innovative Partnerships Programme (IPP), posługuje się 
wsparciem z zewnątrz przy opracowywaniu swoich najważniejszych 
technologii, między innymi w dziedzinie robotyzacji. Istotą modelu jest 
prowadzenie prac w jednym kierunku zarówno przy pomocy partnerów, jak 
i naukowców NASA, a opracowywane w procesie „dopływu” koncepcje – 
czy przez NASA, czy przez jednego lub więcej partnerów – podlegają 
następnie dalszej obróbce. Szczególny nacisk kładzie się na jak najdalsze 
zarzucanie sieci i poszukiwanie nawet najmniej prawdopodobnych 
partnerów, między innymi firm, wydziałów na uczelniach, które mogą nie 
być w pełni świadome tego, że mają coś wartościowego w swojej ofercie. 

Naturalnym krokiem dla wielu firm staje się pozyskiwanie nowych źródeł 
inspiracji poza organizacją. Przełomowe innowacje coraz częściej powstają przy 
współudziale pasjonatów skupiających się wokół internetowych społeczności. 
Szczególne znaczenie idea innowacji otwartych nabiera w przypadku innowacji 
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społecznych definiowanych jako nowe rozwiązania, które zaspokajają potrzeby 
społeczne efektywniej niż obecne rozwiązania i prowadzą do rozwoju nowych 
obszarów współpracy oraz lepszego wykorzystania zasobów, opierają się na 
pomysłowości obywateli, organizacji pozarządowych, lokalnych społeczności, 
przedsiębiorstw [Defining Social Innovation Part 2. Tepsie Project, 2012. Za: 
Wizja 2050. Innowacje społeczne. Podsumowanie prac grupy roboczej w 2013 
roku. Ministerstwo Gospodarki. Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ministerstwo 
Środowiska. PWC]. 

Poniżej przedstawiono koncepcje dwóch narzędzi innowacji otwartych, 
które mają – zdaniem autorów – zastosowania w przypadku innowacji 
społecznych; są to crowdsourcing i crowdfunding. 

2. Crowdsourcing – narzędzie tworzenia i wdrażania innowacji 
społecznych 

Jednym z narzędzi wykorzystania potencjałów wirtualnych społeczności dla 
tworzenia i wdrażania innowacji społecznych jest crowdsourcing. Wraz  
z rozwojem koncepcji Web 2.0 promującej idee otwartości, dzielenie się wiedzą, 
współdziałania, zmianie uległo postrzeganie użytkowników sieci. Internautów 
zaczęto traktować jako partnerów, powierzając im rolę kreatorów treści 
internetowych, współtwórców pomysłów, ambasadorów marek produktów itp. 
Korzystanie z mądrości tłumu stało się coraz chętniej stosowaną metodą 
pozyskiwania innowacji. Między innymi J. Howe wykazał, że zjawisko 
czerpania mądrości tłumu polega na powierzaniu jakiegoś zadania nie 
wewnętrznemu zespołowi pracowników organizacji, lecz niezidentyfikowanej 
grupie ludzi  w formie otwartego zaproszenia. Coraz częściej grupę tę stanowi 
społeczność internetowa, która generuje nowe rozwiązania, dokonuje ich 
weryfikacji i wybiera najlepsze z nich. 

J. Howe do głównych cech crowdsourcingu zaliczył6: 

 inteligencję zbiorową; rozwiązywanie problemów przez tłum, 
 tworzenie wartości przez tłum; wykorzystanie potencjału twórczego 

użytkowników do kreowania nowych produktów, usług i treści, 
 zlecanie internautom wyboru najlepszych rozwiązań, gromadzenie opinii  

i sądów na dany temat, 
 mikropracę; wykonywanie za określoną kwotę drobnych zadań służących 

realizacji większych projektów. 

 
 

                                                           
6 Howe J. Crowdsourcing. Why the power of the crowd is driving the future of business 

http://www.bizbriefings.com/Samples/IntInst%20---%20Crowdsourcing.PDF – dostęp 
5 stycznia 2015 r. 
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Zwolennicy crowdsourcingu wskazują kilka kluczowych jego zalet, takich jak7: 

 zwiększenie liczby możliwych rozwiązań zgłoszonego problemu 
dostępnych dla danej grupy osób lub organizacji, 

 zmniejszenie wydatków poprzez włączenie wielu osób w proces twórczy, 
ale opłacanie tylko tych, którzy dostarczyli najlepsze pomysły, rozwiązania 
czy zasoby, 

 budowanie sieci osób zaangażowanych, które będą ambasadorami 
sprzedaży danego produktu lub rozwiązania w przyszłości, 

 oferowanie klientom udziału w tworzeniu czegoś nowego, co oznacza 
często oddziaływanie na ich ambicje, potrzebę samorealizacji. Pozwala to 
niejednokrotnie wzmocnić siłę marki i relacje z odbiorcami produktów lub 
usług. 

Poniżej przedstawiono przykłady firm korzystających z crowdsourcingu dla 
tworzenia innowacji – w tym innowacji społecznych8: 

 Lego DesignByMe – Lego oddało w ręce tłumu projekty wielu swoich 
kolekcji klocków. Poprzez umożliwienie użytkownikom pobrania z strony 
Lego programu do projektowania klocków, który działa na ich 
komputerach, mają oni możliwość tworzenia swoich własnych kolekcji lego 
online i następnie udostępniania ich koncepcji szerszej publiczności.  

 Harley Davidson – z wykorzystaniem crowdsourcingu stworzyli ‘wirtualny 
departament kreatywności’, w którym uczestniczy 3 200 międzynarodowych 
członków, którzy tworzą mniejsze grupy. Oni natomiast tworzą tysiące 
pomysłów na rozwój marki takich, jak np. modele marketingowe dla 
działań promocyjnych.  

 P&G – Procter & Gamble wykorzystuje crowdsourcing do przeszło 50% 
produktów ze swojej oferty. P&G systematycznie wykorzystuje wiedzę 
tłumów do rozwoju pomysłów dotyczących nowych sposobów pakowania, 
nowych kreacji, modeli marketingowych, metod badawczych, rozwoju 
technologicznego i innych.  

 Nokia Labs – firma zaprasza swoich klientów do przeprowadzania 
wstępnych testów aplikacji na telefony Nokia. Dzięki działaniom 
crowdsourcingowym klienci przekazują firmie informację zwrotną,  
o jakości nowych usług oraz propozycje i pomysły rozwoju nowych 
aplikacji.  

 GE’s Ecoimagination Challenge – czyli oddanie tłumowi w ich ręce sieci 
energetyczne oraz rozwiązania technologiczne do poprawy ich funkcjonowania 
i bardziej ekologicznego zastosowania.  

                                                           
7 http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/39/id/830 – dostęp 5 stycznia 2015 r. 
8 http://www.crowdsourcing.org.pl/12-przykladow-wykorzystania-crowdsourcingu.html – 

dostęp 5 stycznia 2015 r. 
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 Sony’s Open Planet Ideas – we współpracy z World Wide Fund for Nature 
(WFF), Sony przygotowało inicjatywę Open Planet Ideas, przekazując 
społeczeństwu możliwość podjęcia decyzji na temat poprawy środowiska.   

 My Starbucks Idea – projekt crowdsourcingowy przygotowany przez 
kawiarnię, aby umożliwić ich klientom pomoc w jej rozwoju. Strona 
internetowa pozwala społeczeństwu na podpowiadanie rozwiązań  
i pomysłów oraz na głosowanie na najlepsze z nich.  

 Best Buy’s IDEAX – platforma stworzona przez giganta sprzedaży 
detalicznej do czerpania wiedzy i pomysłów od ich klientów. Mogą oni 
głosować na najlepsze pomysły oraz zapraszać do udziału swoich 
znajomych, powodując tym samym wzrost zaangażowania społeczeństwa  
w rozwój firmy oraz większą penetrację rynku.  

 Forbes’ Names You Need to Know – oddanie tematów gazety w ręce 
czytelników. Poprzez swoją akcję czerpania wiedzy od czytelników 
osiągnięto większe zaangażowanie czytelników oraz nawiązano lepsze 
relacje z cenionymi i ważnymi osobami. 

Wykorzystanie crowdsourcingu ma bardzo wiele zalet, jednak sama idea 
odwołania się do mądrości tłumu nie może być stosowana bezkrytycznie. 
Podstawową kwestią jest odpowiednie zarządzanie stworzonymi w tym celu 
społecznościami oraz optymalne wykorzystanie ich kolektywnej inteligencji.  

Osiągnięcie sukcesu w wykorzystywaniu crowdsourcingu, tak jak  
w przypadku sukcesu biznesowego, wymaga uwzględnienia kilku zasad, wśród 
których warto zwrócić uwagę na następujące: 

 szczerość i transparentność są podstawową walutą, jaką organizacja 
odwdzięcza się za zaangażowanie pomysłodawców, 

 ustrukturyzowane podejście procesowe zapewnia sprawne przechodzenie 
od pomysłu do wdrożenia i umożliwia obserwowanie rezultatów, 

 dobrze sformułowane wyzwanie jest kluczowe dla zaangażowania ludzi, ale 
również dla jakości zbieranych pomysłów. Crowdsourcing zakłada 
wprowadzenie elementów kreatywności, warto więc dopasować wyzwanie 
do potrzeb procesu kreatywnego, 

 osoby uczestniczące w crowdsourcingu muszą stanowić zróżnicowaną 
grupę, gdyż różnorodność jest jednym z kluczowych czynników tworzenia 
innowacji, działa inspirująco i zachęca do niestandardowego myślenia, 

 umiejętność motywowania i nagradzania, które będzie przyciągać uwagę 
i skłaniać do działania, staje się kluczową umiejętnością w różnego rodzaju 
działaniach marketingowych. 

Crowdsourcingu nie należy utożsamiać z każdą, istniejącą w sieci 
społecznością. Nie należy go także postrzegać jako synonimu rozwiązań Open 
Source. W odróżnieniu od grup zorganizowanych wokół serwisów 
społecznościowych, których członkowie komunikują się ze sobą, wyrażają 
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swoje poglądy na temat zawartości zasobów informacyjnych, crowdsourcing 
zakłada kolektywnie działanie na rzecz wspólnego celu i wymaga 
zaangażowania wysiłku, czasu i wkładu intelektualnego na innym, wyższym 
poziomie. 

3. Crowdfunding – finansowanie społecznościowe 

Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe to narzędzie 
stosunkowo nowe; po raz pierwszy w 1997 roku sfinansowano w ten sposób 
realizację jednego z projektów społecznych w USA. Termin „crowdfunding” 
powstał z połączenia słów crowd i funding, czyli gromadzenie środków 
finansowych z internetowego „tłumu”. W szerszym ujęciu crowdfunding można 
określić jako dowolną formę gromadzenia środków finansowych przez sieć 
komputerową. W ujęciu węższym oznacza proces w którym przedsiębiorcy, 
innowatorzy, artyści czy organizacje non-profit zbierają środki finansowe na 
potrzeby swoich projektów, bazując na wsparciu wielu osób, które wspólnie 
ofiarowują pieniądze na takie projekty bądź inwestują w nie. 

W komunikacie Komisji Europejskiej z 2014 roku przyjęto że „(…) 
crowdfunding odnosi się  do otwartego zaproszenia skierowanego do 
społeczeństwa, którego celem jest pozyskanie środków finansowych na 
realizację określonego projektu. Takie zaproszenia są publikowane 
i rozpowszechnianie za pośrednictwem internetu oraz są aktualne w określonym 
czasie…”9.  

Polskie Towarzystwo Crowdfundingowe promuje określenie „finansowanie 
społecznościowe” jako polską nazwę crowdfundingu i podaje następującą jego 
definicję: „ (…) finansowanie społecznościowe to źródło kapitału dostarczanego 
przez szeroką społeczność wirtualną, która chce wspierać kreatywnego 
pomysłodawcę. Kapitał pochodzi z wielu drobnych wpłat od osób zainteresowanych 
projektem”10. 

Z kolei K. Król (jeden z popularyzatorów crowdfundingu w Polsce) 
definiuje crowdfunding jako „rodzaj gromadzenia i alokacji kapitału 
przekazywanego na rzecz określonego przedsięwzięcia w zamian za określone 
świadczenia zwrotne. Charakteryzuje się wykorzystaniem technologii 
informatycznych oraz niższą barierą wejścia i lepszymi warunkami 
transakcyjnymi niż dostępne na rynku”11. 

Wśród różnych podejść definicyjnych, można wyróżnić pewne cechy, które 
umożliwiają odróżnienie finansowania społecznościowego sensu stricto od 
innych mechanizmów, w tym fundraisingu, zbiórek publicznych, darowizn  
i innych [K. Król, Crowdfunding. Od pomysłu do biznesu, dzięki społeczności, 
Wyd. crowfunding.pl, Warszawa 2013]: 
                                                           
9https://mac.gov.pl/files/komunikat_komisji_europejskiej_o_finansowaniu_spolecznosci

owym_w_ue.doc – dostęp 5 stycznia 2015 r. 
10 http://stowarzyszenie.crowdfunding.pl/ –  dostęp 5 stycznia 2015 r. 
11 http://crowdfunding.pl/crowdfunding-faq/ – dostęp 5 stycznia 2015 r. 
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 pieniądze – finansowanie społecznościowe opiera się na przekazaniu 
gotówki, praktycznie zawsze w zdematerializowanej formie, 

 cel – jasno określone jest przeznaczenie środków oraz efekty ich 
wydatkowania, 

 szeroka społeczność – informacja o projekcie jest dostępna dla bardzo 
dużego grona osób, przeważnie każdego, do kogo dotrze, 

 open call – możliwość wsparcia projektu jest prezentowana w sposób 
otwarty, kierowana do nieoznaczonego adresata i nienakładająca 
ograniczeń w dostępie, 

 ICT – cały proces gromadzenia kapitału odbywa się przy wykorzystaniu 
rozwiązań teleinformatycznych, 

 lepsze warunki – pozyskanie kapitału wiąże się z warunkami bardziej 
korzystnymi, niż ogólnodostępne na rynku dla danego projektodawcy, 

 świadczenie zwrotne – każdorazowo za udzielenia wsparcia finansowego 
każdej osobie i firmie, która go dokona oferowane jest świadczenie 
zwrotne. Może ono przyjąć różną formę, ale nie może mieć ona jedynie 
charakteru emocjonalnego.”  

Finasowanie społecznościowe ma duży potencjał rozwoju, wskazuje się na jego 
następujące przewagi nad innymi źródłami kapitału12. 

Po pierwsze crowdfunding pozwala w łatwy, szybki, tani i przede wszystkim 
wysoce wiarygodny sposób zweryfikować, czy projekt ma potencjał rynkowy. 
Ludzie w najlepszy możliwy sposób, tj. własnymi pieniędzmi, zagłosują za 
danym projektem. Prezentując swój projekt na platformie finansowania 
społecznego, praktycznie w ciągu kilku dni możemy się dowiedzieć, po liczbie 
deklaracji ze strony kapitałodawców, czy projekt ma szanse na komercyjny 
sukces. Równocześnie na tym etapie koszty, które ponosimy są niewielkie i w 
praktyce sprowadzają się do promocji projektu.  

Po drugie finansowanie społecznościowe pozwala pozyskać finansowanie 
dla projektów, które ze względu na swoją specyfikę lub niewielką skalę, lub 
wielkość mają utrudniony dostęp do innych, tradycyjnych form finansowania. 
Każdy kto ma pomysł na biznes, a nie ma wiarygodnego zabezpieczenia, wie, że 
w praktyce nie ma szans na uzyskanie kredytu w banku.  

Po trzecie pozwala wypromować projekt. Dzięki licznej społeczności jest 
możliwe tanie i szybkie wypromowanie projektu, który chcemy zrealizować. 

Po czwarte finansowanie społecznościowe  mobilizuje do aktywności 
społecznej, a tym samym przyczynia się do budowania społeczności, kapitału 
ludzkiego oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

                                                           
12 E. Milewski, Crowdfunding a sprawa polska  

http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=6A9AEFD008904902BD13299D
B41B5534 – dostęp 5 stycznia 2014 r. 
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Finasowanie społecznościowe nie jest działalnością charytatywną, lecz 
formą swojego rodzaju przedsprzedaży lub inwestycji. W praktyce można 
wskazać cztery podstawowe formy (i ich modyfikacje) crowdfundingu 
i jednocześnie platform realizujących takie podejście13: 

Model donacyjny – charytatywny 

 model bez nagradzania uczestników, 
 model z nadgradzaniem uczestników – sponsorski. 

Model najbardziej rozpowszechniony, jego istotą jest tworzenie platformy 
do komunikacji z „tłumem” i zgłoszenie oferty pomysłu. W tradycyjnym ujęciu 
uczestnicy nie są nagradzani. W modelu sponsorskim, darczyńcom oferuje się 
nagrody rzeczowe. 

Model pożyczkowy 

 model mikro pożyczkowy, 
 model pożyczek społecznych. 

Model polega na bezpośrednim pożyczaniu środków finansowych  
z pominięciem instytucji finansowych. Mogą to być systemy zarówno 
mikropożyczek (oferowanie niewielkich kwot) jak i pożyczek społecznych 
(dotyczą wyższych kwot). Zgromadzone środki są pożyczane zgodnie  
z zasadami określonymi w regulaminach. 

Model inwestycyjny 

 model kolektywnego współfinansowania, 
 model inwestycyjny – funduszu inwestycyjnego, 
 model inwestycyjny – akcyjny. 

Model polega na lokowaniu przez inwestorów internetowych środków  
w określonym projekcie w oczekiwaniu na korzyści finansowe. W wersji 
modelu kolektywnego współfinansowania biorą udział różne grupy uczestników 
(np. aniołowie biznesu); są to jednak relatywnie niewielkie kwoty. W zamian 
inwestorzy oczekują udziału w przyszłych zyskach. Fundusz inwestycyjny 
można zdefiniować jako formę wspólnego inwestowania, której istotą jest 
zbiorowe lokowanie środków finansowych. W niektórych przypadkach podmiot 
tworzący platformę elektroniczną może być zorganizowany jako fundusz 
inwestycyjny. Gratyfikacje w formie akcji są charakterystyczne dla modelu 
akcyjnego. Model ten implikuje sprzedaż akcji i przekazywanie praw własności 
do internetowych inwestorów. 

 

                                                           
13 D.T. Dziuba, Rozwój systemów crowdfundingu – modele, oczekiwania i uwarunkowania. 

„Problemy Zarządzania” Nr 3, 2012 r. 
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Model mieszany 

W praktyce można też spotkać rozwiązania mieszane np.: funkcjonowanie 
platform, gdzie łączy się funkcje udzielania pożyczek z modelem 
inwestycyjnym czy też występowanie modelu sponsorskiego, tj. nagradzanie 
uczestników łączone z różnymi formami inwestowania. 

Miejscami, w których dochodzi do spotkań pomysłodawców z osobami 
zainteresowanymi efektami projektu są platformy crowdfundingowe, takie jak 
np.: strony Indiegogo, SciFund, Challenge czy najbardziej znana Kickstart.  
w Polsce działają takie portale jak siepomaga.pl, polakpotrafi.pl. 
wspieramkulture.pl.  

Liderem crowdfundingu wykorzystującym system „nagród” dla wpłacających 
są Stany Zjednoczone. Model udziałowy natomiast najszybciej rozwija się  
w Wielkiej Brytanii. Finansowanie społecznościowe w Polsce jest w po-
czątkowej fazie rozwoju, ale istnieją pozytywne przykłady finansowania 
różnych projektów. Tylko na podstawie portalu polakpotrafi.pl można 
stwierdzić, że do stycznia 2014 roku udało się zebrać tą drogą około 3 miliona 
PLN na sfinansowanie 200 innowacyjnych projektów. 

Prognozy co do rozwoju crowdfundingu są bardzo obiecujące; ilość  
e-datków przekazanych na przedsięwzięcia sektora pozarządowego tylko  
w 2013 roku w USA wzrosła o 35%. Najbardziej popularne były innowacyjne 
projekty związane z kwestiami społecznymi i ochroną środowiska 
 

Opracowane zostały zasady korzystania z crowdfundingu i tak14:  
1. Projekt powinien być oryginalny. Powinien zostać przez autorów dobrze 

„opowiedziany”, tak aby pokazać na czym polega jego nowość. 
2. Należy wybrać odpowiednią platformę; niektóre serwisy crowdfundingowe 

wspierają wyłącznie projekty charytatywne, inne są otwarte na wszystkie 
inicjatywy. 

3. Należy podać realistyczne koszty realizacji projektu; na przykład na 
platformie kickstarter najbardziej popularne były projekty w granicach  
6-7 tys. dolarów. 

4. Należy dobrze przygotować prezentację projektu; pamiętając o tym,  
że ludzie którzy decydują się na wsparcie projektu poodejmują decyzję na 
podstawie „emocjonalnej stopy zwrotu”. 

5. Należy w sposób zdroworozsądkowy ustalić progi dla mini- i mikro-
inwestowania na kilku poziomach lokowania – wg danych kickstartera 
najczęściej lokowane są kwoty w przedziałach 25-50 USD. 

6. Należy podejmować działania na rzecz projektu na wielu płaszczyznach 
w sieci tak, aby prowadzić szeroki dialog z zainteresowanymi; np. można 
stworzyć stronę Fanpage projektu lub jej stosowny odpowiednik na 
Twitterze. 

                                                           
14 http://pierwszymilion.forbes.pl/10-krokow-do-sukcesu-w-crowdfundingu, artykuly, 

182523, 1, 1.html 
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Korzyści ekonomiczne z wykorzystywania crowdfundingu (i platform 
elektronicznych) mogą uzyskać wszystkie grupy uczestników takich 
przedsięwzięć: donatorzy, inwestorzy, obdarowani, jak i same platformy, a także 
pośrednicy, w tym np. reklamodawcy, dostawcy technologii, systemów 
zabezpieczeń czy systemów mikropłatności. Zakres tych korzyści zależy jednak 
od stosowanego modelu i specyfiki danej platformy. Najmniejsza wiązka 
korzyści wiąże się z prostymi systemami donacyjnymi, nieco większa  
z modelem sponsorskim, a (potencjalnie) największa z modelem inwestycyjnym. 
Chociaż – z drugiej strony – im bardziej złożony model, tym bardziej ryzykowne 
przedsięwzięcie. 

W systemach donacyjnych obdarowani mogą uzyskać niezbędne środki na 
określony cel, donatorzy zaś mają satysfakcję za działania „płynące z odruchu 
serca”. Platformy uzyskują np. niewielkie kwoty za pośrednictwo w transferze 
płatności, także opłaty abonamentowe (rejestracyjne). W innych modelach 
przedsiębiorcy mogą uzyskać kapitał i szansę na dynamiczny rozwój firmy. 
Donatorzy-inwestorzy mogą otrzymać nagrody rzeczowe, a w modelu 
inwestycyjnym gratyfikacje finansowe, udziały w zyskach ze sprzedaży czy 
nawet akcje. Korzyści pozyskują same platformy jako organizatorzy 
przedsięwzięć. Od uczestników rynku (sponsorów, inwestorów, firm 
poszukujących kapitału) pobierają zwykle opłaty rejestracyjne lub (miesięczne) 
abonamentowe. Prowizje są ustalane od transferów finansowych, przetwarzania 
transakcji kart kredytowych. Najniższe kwoty i prowizje pobierane są  
w modelach donacyjnym i sponsorskim. Dużo wyższe opłaty i prowizje 
są uzyskiwane z modelu inwestycyjnego, zwłaszcza akcyjnego, jednak znacząco 
niższą w porównaniu z płatnościami związanymi z tradycyjnym wejściem 
spółek na giełdę. Uczestnicząc w rynku finansowym (kapitałowym), 
przedsiębiorcy opłacają też podatki. 

Crowdfunding jest innowacyjnym narzędziem gospodarczym, który nie 
posiada obecnie kompleksowej regulacji prawnej. Stosunki prawne w ramach 
crowdfundingu oparte są najczęściej na najbardziej popularnych umowach 
nazwanych, modyfikowanych i dostosowywanych do konkretnych modeli 
crowdfundingu. Rozróżnić przy tym należy stosunki prawne powstające 
pomiędzy finansującymi i beneficjentami oraz stosunki powstające pomiędzy 
operatorem platformy oraz, odpowiednio, beneficjentami i finansującymi. 

Poniżej przedstawiono najpopularniejsze konstrukcje prawne 
wykorzystywane w zakresie relacji prawnych powstających pomiędzy 
finansującymi i beneficjentami15:  
 Darowizna – model oparty na umowie darowizny odpowiada szczególnie 

crowdfundingowi dotacyjnemu, najczęściej spotykanemu w crowdfundingu 
charytatywnym. Należy założyć, że w przypadku braku szczegółowych 
ustaleń w modelu tym pomiędzy finansującym a beneficjentem najczęściej 

                                                           
15 http://www.codozasady.pl/pozyczka-darowizna-czy-przedsprzedaz-konstrukcje-prawne- 

wykorzystywane- w- crowdfundingu/ – dostęp 5 stycznia 2015 r. 
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będzie dochodziło do zawarcia umowy darowizny w rozumieniu Kodeksu 
Cywilnego,  

 Sprzedaż i umowy podobne: umowa sprzedaży oraz umowy zbliżone 
(zmodyfikowane umowy sprzedaży lub umowy nienazwane, ale 
wykazujące silne podobieństwo do sprzedaży) to w tej chwili chyba 
najczęściej wykorzystywane konstrukcje prawne w crowdfundingu. 
Świadczeniu pieniężnemu wspierającego odpowiada świadczenie wzajemne 
projektodawcy, które polega czy to na dostarczeniu określonego produktu 
w przyszłości (tzw. przedsprzedaż), czy też na zapewnieniu określonej 
nagrody wspierającemu (podkreśla się przy tym wzajemny charakter 
umowy). Wzajemność świadczeń pozwala operatorom platform 
crowdfundingowych założyć, że mamy w tym przypadku do czynienia  
z umową sprzedaży. W wielu przypadkach jest to wniosek, który zapewne 
da się formalnie obronić (szczególnie w modelach opartych na 
przedsprzedaży). Intuicyjnie jednak mamy wrażenie, że przekazanie 
środków pieniężnych w ramach crowdfundingu nie jest zwykłą zapłatą ceny 
w ramach umowy sprzedaży. Dlatego też najczęściej będziemy mieli 
zapewne do czynienia z umową nienazwaną, która ma wiele cech 
wspólnych z umową sprzedaży, nie jest z nią jednak w pełni tożsama. 
Podobnie jak w przypadku innych rodzajów stosunków prawnych w ramach 
crowdfundingu relacjom prawnym pomiędzy finansującym a beneficjentem 
towarzyszy pewna niedookreśloność, która w określonych sytuacjach może 
być niekorzystna. 

 Pożyczka: umowa pożyczki to standardowy instrument crowdfundingu 
dłużnego. W tym kontekście należy ustalić, czy umowy zawierane 
w ramach platformy crowdfundingowej powinny być traktowane jako 
umowy kredytu konsumenckiego w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 
2011 r. o kredycie konsumenckim. W tym przypadku także kluczowy jest 
określony model crowdfundingu dłużnego. Ustawa o kredycie odnosi się 
jedynie do umów pożyczek, w których kredytodawcą jest przedsiębiorca  
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Należy założyć, że w przypadku 
większości modeli, w których pożyczki są zawierane bezpośrednio 
pomiędzy finansującym a beneficjentem, nie będziemy mieli do czynienia  
z przedsiębiorcą po stronie finansującego. Dotychczasowa praktyka 
pokazuje, że w większości przypadków są to konsumenci. W takim 
przypadku umowa pożyczki zawierana pomiędzy finansującym  
a beneficjentem nie będzie kwalifikowana jako umowa kredytu 
konsumenckiego w rozumieniu ustawy o kredycie. Będą mogły mieć do 
niej natomiast zastosowanie przepisy o umowie pożyczki zawarte  
w Kodeksie Cywilnym. 

 Nabycie udziałów/akcji: nabycie jednostek udziałowych wykorzystuje się  
w modelu crowdfundingu udziałowego. 

 Konstrukcje niestandardowe: ponieważ stosunki prawne w ramach 
crowdfundingu nie są uregulowane wprost przez przepisy, nie można z góry 
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wykluczyć również powstania mniej standardowych interpretacji. Na 
przykład w wielu modelach crowdfundingu, szczególnie udziałowego, 
można doszukać się elementów spółki cywilnej. Pomysłodawca oraz 
finansujący dążą poniekąd do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. 
Z kolei niektóre modele crowdfundingu opartego na nagrodach mogą 
sugerować, że mamy do czynienia z loterią, co ma swoje określone 
konsekwencje na gruncie administracyjnoprawnym oraz podatkowym. 

Warto w tym kontekście przywołać przykłady krajów, które wprowadziły, 
bądź są w trakcie wdrażania regulacji dotyczących wprost sektora finansowego. 
W USA w 2012 roku został podpisany JOBS Act, częściowo dotyczący ułatwień 
dla crowdfundingu udziałowego (Title III), jednak do dziś nie zostały wydane 
odpowiednie regulacje przez amerykańską instytucję nadzoru finansowego – 
Securities Exchange Commission. Z kolei regulacja przyjęta we Włoszech 
w 2013 roku ogranicza możliwości finansowania opartego o udziały tylko do 
niektórych kategorii przedsiębiorstw, co może się przełożyć na znaczne 
ograniczenie tej formy pozyskiwania środków. W Wielkiej Brytanii, największym 
rynku crowdfundingowym w Europie (ok. 1,5 mld USD z 2-2,5 mld USD całego 
europejskiego rynku) została w tym roku wydana regulacja FCA (Financial 
Conduct Authority – brytyjski nadzór nad rynkiem finansowym), która nakłada 
obowiązki informacyjne na portale crowdfundingowe (udziałowe i pożyczkowe). 
Regulacja nie ogranicza możliwości ubiegania się o finansowanie, koncentruje 
się na zwiększeniu przejrzystości usług crowdfundingowych (aby zwiększyć 
zainteresowanie i bezpieczeństwo potencjalnych inwestorów). 

4. Podsumowanie 

Koncepcje crowdsourcingu i crowdfundingu są ze sobą silnie powiązane. 
Ideą obydwu jest otwarte zgłoszenie pomysłu kierowanego do dużej grupy 
uczestników przez Internet. W przypadku crowdfundingu uczestnicy platformy 
proszeni są o przesyłanie środków finansowych, a w przypadku crowdsourcingu 
– do realizacji prac poprzez transfer informacji, idei, wiedzy i pomysłów. 
Zbieżność obydwu koncepcji bierze się z użytych metod komunikacji, dostępu 
do rozporoszonych, zazwyczaj niezidentyfikowanych grup uczestników. 
Odmienność ta wynika też z celu działalności uczestników i koncentracji  
na określonych metodach ich motywowania. 

Do rozwoju i szerszego stosowania obydwu tych koncepcji jest niezbędne 
podjęcie działań w trzech obszarach: 

 legislacyjnym – dostosowanie regulacji lub określenie zasad prowadzenia 
działalności przez portale społecznościowe, 

 edukacyjnym – jest jeszcze wielu interesariuszy którzy o istnieniu zarówno 
crowdfundingu jak i crowdsourcingu wiedzą bardzo mało, 

 informacyjno-marketingowym – konieczne są nakłady na marketing  
i promowanie idei innowacji otwartych  
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