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Innowacje uważane są za główny czynnik rozwoju organizacji, regionów i całych gospodarek. W praktyce
innowacyjność podmiotów gospodarczych ograniczana jest wieloma czynnikami pochodzenia wewnętrz-
nego i zewnętrznego. Do czynników wewnętrznych należą, między innymi, czynniki związane z samym za-
rządzaniem, koncentrowaniem uwagi menedżerów na bieżących problemach, ograniczonym wykorzysty-
waniem nowoczesnych metod zarządzania, zwłaszcza zarządzania strategicznego i zarządzania innowa-
cjami. W publikacji położono więc nacisk na omówienie istoty strategicznego podejścia do zarządzania in-
nowacjami; istoty innowacji strategicznych i ich roli w rozwoju organizacji; zaproponowano też trzy rozwią-
zania modelowe, ułatwiające: racjonalizację procesów decyzyjnych przy wyborze strategii działalności in-
nowacyjnej; podejmowanie racjonalnych decyzji w zakresie momentów wdrażania innowacji strategicz-
nych i usprawniających; podejmowanie racjonalnych decyzji opartych na cyklu strategicznej innowacji
w układzie poziomym i pionowym. 
Celem publikacji jest więc zaproponowanie strategicznego podejścia do zarządzania innowacjami, opar-
tego nie na podejściu intuicyjnym, ale na podejściu racjonalnym, wykorzystującym wybrane rozwiązania
modelowe. 
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Innovations are treated as a major factor in the development of organizations, regions and entire
economies. In practice, the innovativeness of business entities is limited by many factors of internal and
external origin. Internal factors include, among other things, the management factors, the concentration
of managers' attention on current issues, the limited use of modern management methods, especially
strategic management and innovation management.
In this publication emphasis is put on the discuss of the essence of the strategic approach to innovation
management; the essence of strategic innovations and their role in organizational development. Three
model solutions have also been proposed, facilitating: rationalization of decision-making processes in the
selection of innovation activity strategies; making rational decisions regarding the timing of implementing
strategic and improvement innovations; making rational decisions based on the cycle of strategic
innovation in horizontal and vertical arrangement.
The purpose of the publication is to propose a strategic approach to innovation management, based not
on an intuitive approach, but on a rational approach, using selected model solutions.

Summary

Keywords: innovation, manager, organization, strategy, management, strategic management



Wprowadzenie 

Systemy gospodarcze każdego kraju składają się z dużej i dynamicznie
zmieniającej się liczby organizacji przemysłowych, usługowych i regulacyj-
nych, różniących się celami oraz zasobami niezbędnymi do ich realizacji.
Każda z takich organizacji funkcjonuje w określonym środowisku ze-
wnętrznym składającym się ze środowiska ogólnego, tworzącego ogólny
kontekst dla działań organizacji w wymiarze: ekonomicznym, technicz-
nym, społeczno-kulturowym, polityczno-prawnym i międzynarodowym
oraz środowiska zadaniowego, obejmującego konkretne organizacje lub
grupy: konkurentów, klientów, dostawców, strategicznych sojuszników,
regulatorów, bezpośrednio wpływające na organizację (Griffin, 2007, 
s. 75–87). Od menedżerów współczesnych organizacji wymaga się świado-
mości tego środowiska, jego złożoności i niejednoznaczności, jego wpływu
na organizację i wynikających z tego oddziaływania skutków. Menedżero-
wie powinni więc podejmować działania prowadzące do zachowania równo-
wagi między organizacją a jej otoczeniem, powinni obserwować wszystkie
elementy otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem tych elementów, któ-
re są najistotniejsze dla funkcjonowania i rozwoju organizacji oraz ela-
stycznie reagować na nie. 

Ponieważ cechą współczesnego otoczenia jest jego burzliwość, dlatego —
dla zachowania równowagi — zmieniać musi się również organizacja. Zmia-
ny te nie mogą być przypadkowe, intuicyjne, lecz systemowe. Projektowa-
nie i wdrażanie takich zmian, które mają innowacyjny charakter staje się
podstawowym wymogiem nowoczesnego zarządzania organizacjami. Mene-
dżerowie współczesnych organizacji muszą być wizjonerami takich zmian,
trafnie je identyfikować a nawet antycypować. Niezbędne jest więc świado-
me przejście od tradycyjnych metod zarządzania organizacjami do metod
nowoczesnych w tym zarządzania strategicznego, zarządzania innowacjami
i przez innowacje, bowiem innowacje powszechnie uznawane są za główny
czynnik rozwoju organizacji, wzrostu ich konkurencyjności, kreowaniu
wartości dla klienta. Systemowe wdrażanie innowacji posiada decydujące
znaczenie w wykorzystaniu możliwości rynkowych poprzez opracowywanie
nowych wyrobów, świadczenie innowacyjnych usług lub innowacyjnego
wdrażania różnych procesów związanych z biznesem. Brak innowacji i za-
stosowań przemysłowych jest jednym z głównych powodów powolnego
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wzrostu gospodarki europejskiej (Krusinskas, Norvaisiene, Lakstutiene
i Vaitkevicius, 2015, s. 122). 

Możliwości poprawy względnie niskiej innowacyjności wielu organizacji
należy upatrywać, między innymi, w położeniu większego nacisku na pozy-
skiwanie i wdrażanie innowacji strategicznych, objęciu tej kategorii inno-
wacji zarządzaniem strategicznym, oparciu tego zarządzania na zapropono-
wanych rozwiązaniach modelowych. Celem referatu jest więc omówienie: 

1)  istoty podejścia strategicznego w zarządzaniu innowacjami, 
2)  istoty innowacji strategicznych i ich roli w rozwoju organizacji, 
3)  modelowego ujęcia strategii działalności innowacyjnej organizacji zależ-

nie od jej pozycji rynkowej i atrakcyjności rynku, 
4)  modelowego podejścia do zarządzania opartego na strategicznej inno-

wacji, 
5)  modelowego podejścia do zarządzania opartego na cyklu strategicznej

innowacji. 

Należy przypuszczać, że zmiana świadomości menedżerów, powszech-
niejsze niż dotychczas operowanie nowoczesnymi metodami zarządzania,
w tym zarządzania innowacjami i zarządzania strategicznego, powszechne
wykorzystywanie zaproponowanych modeli w procesach informacyjno-dec-
yzyjnych, wprowadzi organizacje na ścieżkę trwałego rozwoju, na ścieżkę
systemowej rywalizacji z konkurencją opartej na innowacjach. Do opraco-
wania publikacji wykorzystano metodę analizy krytyczno-poznawczej pi-
śmiennictwa oraz metodę projekcyjną do prezentacji rozwiązań modelo-
wych. 

Istota strategicznego podejścia 
do zarządzania innowacjami

Rozwojowi współczesnego świata towarzyszyły trzy zmiany, trwale prze-
kształcające sposoby pracy i życia ludzi. Chodzi tu o rewolucje: rolniczą,
przemysłową i informacyjną. W ostatnich latach jesteśmy świadkami po-
czątku nowej rewolucji — rewolucji innowacji. Jest ona wywołana kilkoma
trendami zmieniającymi świat, otoczenie biznesu i ekosystem pracy ludzi,
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takimi jak: globalizacja, postęp technologiczny, zmieniająca się demografia,
globalna obecność gospodarek wschodzących i ich wpływ na nowy porządek
gospodarczy świata (Lee, Olson i Trimi, 2012, s. 819–820). 

Każda organizacja zarówno produkcyjna, jak i usługowa funkcjonuje
i rozwija się w warunkach burzliwego otoczenia, globalizacji, wyraźnie
skracających się cykli życia produktów, dynamicznego postępu technolo-
gicznego, zmian demograficznych, przewartościowania roli konsumentów,
zmieniających się wymagań klientów, wzrastającej roli zasobów intelektu-
alnych itp. Zmiany na globalnym rynku są liczne i mają dynamiczny oraz
nieprzewidywalny charakter. Stanowią one doskonałą „pożywkę” dla inno-
wacji. 

Konieczność sprostania tym zmianom wymaga od menedżerów organi-
zacji nowego podejścia do zarządzania ukierunkowanego nie na przeszłość,
ale na przyszłość, metodycznego kształtowania tej przyszłości wspólnie
z klientami. Niewątpliwie pomocne w tym zakresie mogą być założenia kon-
cepcji zarządzania strategicznego, sprawiające, że zarządzanie intuicyjne
zostanie zastąpione zarządzaniem racjonalnym, ukierunkowanym na przy-
szłość organizacji. 

Zarządzanie strategiczne można określić jako kompleksowy proces za-
rządzania, ukierunkowany na kreowanie i wdrażanie do praktyki skutecz-
nych strategii, które umożliwiają lepsze dopasowanie między organizacją
a jej otoczeniem, a także skuteczne osiąganie celów strategicznych (Grif-
fin, 2007, s. 244–245). Strategia jako kompleksowy plan osiągania celów
organizacji stanowi instrument zarządzania strategicznego, jest wyrazem
perspektywicznego myślenia kierownictwa. Strategia organizacji stanowi
złożony proces reagowania, pozwalający tworzyć i utrzymywać zadowala-
jące relacje między celami organizacji i jej zasobami, a zmieniającymi się
uwarunkowaniami istniejącymi w otoczeniu, aby osiągnąć możliwie naj-
wyższą sprawność działania (Urbanowska-Sojkin, Banaszyk i Witczak,
2007, s. 57). Strategia powinna antycypować najważniejsze i prawdopodob-
ne zmiany, powinna umożliwiać osiąganie korzyści z tego co jest nieprze-
widywalne, powinna dawać odpowiedź na podstawowe pytania: co organi-
zacja robi i co powinna robić?, za co klienci płacą organizacji?, co jest „war-
tością” dla klientów? 

Przez zarządzanie strategiczne można też rozumieć proces informacyj-
no-decyzyjny, wspomagany funkcjami zarządzania: planowaniem, organi-
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zowaniem, motywowaniem i kontrolowaniem, ukierunkowany na rozwiązy-
wanie podstawowych problemów organizacji, związanych z jej funkcjonowa-
niem i rozwojem, uwzględniający wpływ otoczenia zewnętrznego i we-
wnętrznego. Przedmiotem zarządzania strategicznego może być działal-
ność: globalna organizacji, strategicznych jednostek gospodarczych, a także
poszczególnych obszarów funkcjonalnych (Stabryła, 2015, s. 329–330). Ta-
kimi obszarami funkcjonalnymi są, między innymi, działalność badawczo-r-
ozwojowa i działalność innowacyjna. Można więc mówić o strategiach pod-
stawowych, sektorowych i funkcjonalnych — jako składowych zarządzania
strategicznego. 

Ponieważ funkcjonowanie organizacji i ich rozwój są coraz bardziej za-
leżne od systemowego tworzenie i wdrażania innowacji (Tepic, Kemp, Omta
i Fortuin, 2013, p. 517), dlatego zasadne jest upowszechnianie strategiczne-
go zarządzania tym obszarem funkcjonalnym, zwłaszcza że kreowanie
i wprowadzanie innowacji jest procesem długotrwałym, naukochłonnym,
kapitałochłonnym, niepewnym co do rezultatów, wymagającym wykorzy-
stania zasobów wielu organizacji i wizjonerstwa. Instrumentem strategicz-
nego zarządzania innowacjami są strategie innowacji. Strategie te muszą
się zmienić ze względu na nowe siły tworzące nowe reguły gry rynkowej, ta-
kie jak (Lee, Olson i Trimi, 2012, p. 821–822): 

1.  Krótki okres przewagi konkurencyjnej. 
2.  Coraz krótsze cykle życia produktów. 
3.  Przenoszenie przedsiębiorstw do regionów świata o niskich kosztach. 
4.  Wzmacniający się outsourcing nowych globalnych firm w krajach wscho-

dzących. 
5.  Konkurencyjna przewaga i innowacja wartości. 
6.  Nowe wartości dla klientów. 
7.  Dobrze ugruntowane rezultaty. 

Można więc mówić o konieczności posiadania przez naczelne kierownic-
two strategicznej orientacji, traktowanej jako konkretne podejście opraco-
wane i realizowane przez organizację, umożliwiające kształtowanie takich
zachowań, które prowadzą do uzyskania doskonałych i ciągłych efektów.
Strategiczna orientacja to szeroki zarys strategii, wymagający uzupełnienia
o szczegóły dotyczące treści i sposobów jej realizacji. Podstawowymi aspek-
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tami orientacji strategicznej są: orientacja rynkowa, orientacja przedsię-
biorcza, orientacja na klienta, orientacja na koszty, orientacja na innowa-
cje, orientacja na konkurencję, orientacja na uczenie się, orientacja na pra-
cowników i orientacja na interakcje. Bezpośredni związek między orienta-
cją strategiczną, rynkową i innowacyjną obejmuje trzy poziomy: kultury or-
ganizacyjnej (w tym innowacyjnej) ukierunkowanej na klienta; strategiczny
— ukierunkowany na tworzenie lepszej wartości; taktyczny — zawierający
zbiór interfunkcjonalnych procesów i działań również ukierunkowanych na
tworzenie wartości i satysfakcję klienta (Ferraresi, Quandt, dos Santos
i Frega, 2012, p. 691). Orientacja rynkowa i innowacyjna ułatwia organiza-
cji lepszy dialog z elementami otoczenia, pokonywanie barier na konkuren-
cyjnym rynku, lepsze zaspokajanie potrzeb indywidualnych klientów, więk-
szą elastyczność działania, optymalne wykorzystanie zasobów. 

Upowszechnienie strategicznego zarządzania innowacjami jest w pełni za-
sadne, zwłaszcza w świetle: złożoności procesów innowacyjnych, konieczności
rozpatrywania dużej liczby czynników wpływających na innowacyjną wydaj-
ność oraz względnie niskiej skuteczności procesów tworzenia i wdrażania in-
nowacji, o czy świadczy fakt, iż około 44% projektów innowacyjnych nie osią-
ga swoich celów w zakresie efektów, tylko jedna koncepcja produktu spośród
siedmiu staje się nowym produktem, a połowa wszystkich nowych produktów
jest spóźniona na rynku (Tepic, Kemp, Omta i Fortuin, 2013, p. 518). 

Strategiczne zarządzanie innowacjami sprzyja przekształceniu organi-
zacji ukierunkowanej na tradycyjne pozyskiwanie zysku w organizację in-
nowacyjną, tj. taką, która wykazuje zachowania sprzyjające kreowaniu, eks-
perymentowaniu i wdrażaniu nowych pomysłów (Ferraresi, Quandt, dos
Santos i Frega, 2012, p. 691). W skrajnym przypadku celem takiego zarzą-
dzania powinno być doprowadzenie organizacji do doskonałości w zakresie
pozyskiwania i wdrażania innowacji. Doskonała organizacja innowacyjna
charakteryzuje się: chęcią działania, samodzielnego radzenia sobie; dąże-
niem do bliskiego kontaktu z klientami; autonomią i przedsiębiorczością;
wysoką wydajnością osiąganą dzięki ludziom; aktywnym zaangażowaniem,
kierowaniem się wartościami; trzymaniem się swojej domeny; prostą formą,
nieliczną administracją; racjonalnym połączeniem luzu i sztywności (Peters
i Waterman, 2000, s. 45–48). 

Zakładając, że organizacja innowacyjna charakteryzuje się wdrożeniem no-
wego lub istotnie udoskonalonego produktu (towaru lub usługi), procesu, me-
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tody marketingowej lub organizacyjnej zmiany w rozpatrywanym okresie (zwy-
kle trzyletnim) (Task Force…, 2004, p. 4), można stwierdzić, że organizacjom
funkcjonującym na polskim rynku daleko jest do miana organizacji innowacyj-
nych, bowiem w latach 2013–2015 w Polsce udział przedsiębiorstw innowacyj-
nych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych wynosił 17,6%, a w usłu-
gach 9,8%. W stosunku do lat 2012–2014 nastąpił wzrost tego odsetka o 0,1 p.
proc. w przemyśle i spadek o 1,6 p. proc. — w usługach (Działalność innowacyj-
na…, 2016, s. 46). W Unii Europejskiej w latach 2013–2015 przynajmniej jedną
innowację wprowadziło 67% przedsiębiorstw (Innobarometer, 2016, p. 4). 

W kontekście tych wyników zasadna jest zmiana mentalności zarządów
organizacji przemysłowych, polegająca na rezygnacji z uprawiania tradycyj-
nej strategii i tradycyjnego pojmowania rynku i innowacji oraz przejścia do
nowoczesnej strategii traktującej rynek jako miejsce interakcji między orga-
nizacją a konsumentem, przy zachowaniu partnerskich stosunków obu pod-
miotów. W strategii tej innowacje stają się instrumentem tworzenia warto-
ści (Baruk, 2011a, s. 7–8). Konieczna jest transformacja zarządzania i opar-
cia go na dwóch zasadach (Prahalad i Krishanan, 2010, s. 15): 

1)  wartość opiera się na wyjątkowych, spersonalizowanych doświadcze-
niach konsumentów, dlatego poszczególne organizacje powinny uczyć
się koncentrowania uwagi na pojedynczym konsumencie i jego doświad-
czeniu w danym momencie, 

2)  samodzielne zaspokojenie potrzeb pojedynczego konsumenta jest ogra-
niczone, dlatego organizacja musi nauczyć się korzystania z zasobów
innych organizacji. 

Istota strategicznych innowacji 
i ich rola w rozwoju organizacji

W literaturze przedmiotu wyróżnia się różnorodną gamę typologii inno-
wacji opartą na różnych kryteriach. Przykładowo, W. Świtalski proponuje
cztery kryteria klasyfikacji innowacji (Świtalski, 2005, s. 89): 

1)  nośnik lub przedmiot innowacji: innowacje produktowe, procesowe, or-
ganizacyjne, 
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2)  doniosłość lub znaczenie innowacji: innowacje przełomowe, podstawo-
we, przyrostowe, 

3)  pierwszeństwo lub oryginalność innowacji: innowacje oryginalne oraz
wtórne (naśladowcze), 

4)  źródło lub rodzaj bodźca do podjęcia przedsięwzięcia innowacyjnego: in-
nowacje jako rezultat prac B+R prowadzonych poza organizacją, inno-
wacje jako wynik badań rynku i preferencji nabywców, innowacje jako
wynik własnych prac innowatora, innowacje jako wynik nieoczekiwa-
nych zdarzeń, innowacje będące kopiami rozwiązań zastosowanych
w innych organizacjach. 

Innowacje przełomowe to takie, które w radykalny sposób prowadzą do
powstania nowych, wcześniej nieznanych produktów lub procesów. Zaspo-
kajają one zupełnie nowe potrzeby społeczne, upowszechniają się w szero-
kiej skali przestrzennej, niezależnie od poziomu cywilizacyjnego, poziomu
dochodów krajów i całych grup społecznych. Natomiast innowacje przeło-
mowe procesowe charakteryzują się zastosowaniem zupełnie nowych tech-
nologii, wymagających nowych maszyn, urządzeń, nowych surowców, no-
wych specjalności zawodowych. Innowacje przełomowe często powodują za-
niechanie produkcji starych produktów i używania dotychczasowych proce-
sów. Skutkiem innowacji przełomowych są rewolucje technologiczne. Przy-
kładami innowacji przełomowych mogą być: lokomotywa parowa, kompu-
ter, telefon komórkowy, łączność satelitarna, proces wytwarzania energii
jądrowej itp. Ta kategoria innowacji zbliżona jest do innowacji strategicz-
nych. 

Uwzględniając zakres powodowanych skutków, innowacje można po-
dzielić na strategiczne i taktyczne. Przy czym innowacje strategiczne obej-
mują zmiany długofalowe, służą do realizacji strategicznych celów rozwoju
o charakterze społeczno-ekonomicznym (Bogdanienko, Haffer i Popławski,
2004, s. 8). Innowacje strategiczne wynikają z realizacji długofalowych
przedsięwzięć innowacyjnych o istotnym znaczeniu zarówno dla całych spo-
łeczeństw, jak i dla poszczególnych organizacji, są one wykorzystywane do
podwyższenia efektywności gospodarowania w długim okresie czasu. 

Można więc przyjąć, że innowacje strategiczne są zasadniczo odmienny-
mi sposobami konkurowania w istniejącym biznesie, oznaczają one innowa-
cje w modelach biznesowych, które prowadzą do nowych sposobów gry ryn-
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kowej, różniących się od tradycyjnych, czego przykładem może być wprowa-
dzenie: bankowości bezpośredniej (telefonicznej lub internetowej); tanich
linii lotniczych; bezpośrednich ubezpieczeń ogólnych; bezpośrednich ubez-
pieczeń na życie i zdrowie; handlu on-line; pośrednictwa w handlu makler-
skim online; dystrybucji wiadomości online; czy też świadczenia usług spo-
żywczych w domu (zamawianie i dostarczanie) (Charitou i Markides, 2003). 

Tego rodzaju innowacje: 

1)  podkreślają różne atrybuty wyrobu lub usługi; 
2)  zwykle początkowane są w organizacjach małych, o niskich marżach;

szybko zwiększających swój udział w ustalonym rynku; 
3)  przyciągają uwagę znanych graczy dynamiką wzrostu. Ponieważ coraz

więcej klientów (zarówno istniejących, jak i nowych) korzysta z innowa-
cji strategicznych, nowa organizacja zwraca na siebie uwagę mediów
i znanych graczy rynkowych. 

Innowacje strategiczne posiadają różne kluczowe czynniki sukcesu,
a tym samym wymagają od organizacji opracowania nowej kombinacji dzia-
łań dostosowawczych oraz nowych kultur i procesów wspierających. 

W świetle dotychczasowych rozważań można stwierdzić, że strategiczna
innowacja jest nowym i zasadniczo innym sposobem współzawodnictwa
w istniejącej branży, sprzecznym ze sposobem tradycyjnym. Cechuje ją kre-
atywne i znaczące odejście od praktyki historycznej w co najmniej jednym
z trzech obszarów (Govindarajan i Trimble, 2004): 

1)  projektowania kompleksowej struktury łańcucha wartości (np. model
sprzedaży bezpośredniej firmy Dell Inc.); 

2)  konceptualizacji dostarczonej wartości do klienta (np. przejście od sprze-
daży sprzętu i oprogramowania do sprzedaży kompletnych rozwiązań
przez firmę IBM); 

3)  identyfikacji potencjalnych klientów (np. pionierska koncentracja opra-
cowywania fotokoperów dla małych biur prze firmę Canon). 

Na potrzebę wyodrębnienia innowacji strategicznych, tj. takich, które są
zdolne do generowania wyraźnych nieciągłości w istniejącym przemyśle lub
powodowania rozkwitu całkowicie nowego rodzaju oraz licznych pochod-
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nych, przyrostowych innowacji, zwracają również uwagę W. Janasz i K. Ko-
zioł (Janasz i Kozioł, 2007, s. 25). Ta kategoria innowacji wpływa w istotny
sposób na rozwój gospodarek całych państw, poszczególnych sektorów, ryn-
ków, przedsiębiorstw. Zazwyczaj innowacje strategiczne wymagają zaanga-
żowania relatywnie dużych nakładów finansowych i zasobów wiedzy. 

W warunkach globalizacji, dynamicznego postępu technologicznego,
zmian demograficznych, wzrastającej konkurencji i roli klientów w rela-
cjach z przedsiębiorstwami, rosną wymagania odnośnie zarządzania strate-
gicznego, którego głównym instrumentem stają się innowacje, zwłaszcza in-
nowacje strategiczne, bowiem inspirują one do: 

1)  racjonalnego włączenia i wykorzystania zasobów, zwłaszcza niemate-
rialnych do ogólnej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, 

2)  dynamicznego pozyskiwania i wykorzystania wiedzy będącej w dyspozy-
cji wielu podmiotów, 

3)  tworzenia i rozszerzania rynków zbytu, 
4)  transferu zasobów z zyskownych, ale zanikających obszarów działalno-

ści gospodarczej do obszarów bardziej zyskownych. 

Innowacje strategiczne są rozumiane jako podstawowa rekonstrukcja
modeli biznesowych i przekształcanie istniejących rynków poprzez łamanie
zasad i zmianę charakteru konkurencji (Schlegelmilch, Diamantopoulos
i Kreuz, 2003, p. 117). Innowacje strategiczne umożliwiają realizację stra-
tegicznych celów rozwoju społeczno-ekonomicznego. Są one rezultatem dłu-
goterminowych przedsięwzięć innowacyjnych o istotnym znaczeniu dla ca-
łych społeczeństw, ale także dla określonych rynków i podmiotów gospodar-
czych. Strategiczne innowacje posiadają trzy następujące zdolności: 

1)  do zmiany warunków konkurencji, 
2)  do zmiany oczekiwań klientów, 
3)  do zmiany kalkulacji ekonomicznej w branży. 

Innowacje strategiczne pojawiają, kiedy organizacja podejmuje działania
zmierzające do identyfikacji luk na mapie pozycjonowania przemysłu, wy-
pełnia je, przez co luki te stają się dużymi rynkami. Przy czym „luki” trak-
towane są jako (Anderson i Markides, 2006, p. 2): 
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1)  nowe, wyłaniające się segmenty klientów lub istniejące segmenty, ale za-
niedbane przez konkurentów, 

2)  nowe potrzeby — wyłaniające się potrzeby klientów lub istniejące, ale
nie zaspokojone przez innych konkurentów, 

3)  nowe sposoby promowania, wytwarzania, dostarczania lub dystrybucji
istniejących lub nowych wyrobów (usług) do istniejących lub nowych
segmentów klientów. 

Innowacje strategiczne różnią się od innowacji technologicznych. 
Ukierunkowaniem przy opracowywaniu własnych strategii przez orga-

nizacje z dane branży powinny być odpowiedzi na następujące pytania: 

1)  kto powinien być naszym klientem?, 
2)  jakie wyroby lub usługi i jakie propozycje mają wartość dla wybranych

klientów?, 
3)  w jaki sposób wytworzyć tę wartość? 
4)  jak oferować te wyroby lub usługi w oszczędny sposób? 

Strategie działalności innowacyjnej 
zależnie od atrakcyjności rynku 
i konkurencyjnej pozycji organizacji

W ogólnym ujęciu podejście do zarządzania działalnością innowacyjną w or-
ganizacji powinno bazować na analizie co najmniej dwóch głównych relacji: 

1)  wyrób — technologia, 
2)  wyrób — rynek. 

Pierwsza relacja wskazuje, że cechy projektowanych wyrobów (innowa-
cji) zależą od możliwych do wykorzystania technologii. Przyjmuje się bo-
wiem, że każdy rodzajowy wyrób powstaje w konsekwencji określonej kon-
figuracji technologii niezbędnej do jego realizacji, a więc dynamika innowa-
cji procesowych jest podstawą do ustalenia parametrów i cech konstrukcyj-
nych innowacji produktowych. Zatem szybkość zmian technologii może być
wykorzystana do tworzenia charakterystyk przyszłych wyrobów. 
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Drugą przesłanką procesu decyzyjnego jest uświadomienie sobie przez
decydentów, że projektowane i wytwarzane wyroby dostarczają określoną
wartość klientom, zaspokajają ich potrzeby, dlatego konieczne jest określe-
nie relacji między wyrobem i rynkiem. W kontekście strategicznym pojawia
się potrzeba kreowania relacji między działalnością innowacyjną, skutkują-
cą nowymi lub udoskonalonymi wyrobami, technologiami ich wytwarzania
oraz rynkiem. Racjonalna koordynacja działalności innowacyjnej z sytuacją
rynkową wymaga ustalenia: 

1)  oczekiwanej atrakcyjności i wzrostu rynku w danej dziedzinie, 
2)  aktualnej pozycji konkurencyjnej organizacji i poziomu jej zasobów, 
3)  rzeczywistej luki w tym zakresie. 

W konsekwencji działania te powinny doprowadzić do wydzielenia czte-
rech sytuacji mających strategiczny charakter i decydujących o cechach stra-
tegicznych zachowań w zarządzaniu działalnością innowacyjną, co przedsta-
wiono na rysunku 1. W sytuacji znaczącego wzrostu rynku (a tym samym wy-
sokiej jego atrakcyjności) i silnej pozycji konkurencyjnej organizacji należało-
by skoncentrować proces decyzyjny na opracowanie ofensywnych programów
działalności innowacyjnej ukierunkowanej na wyroby nowe dla rynku. Pozy-
tywnym skutkiem takiej strategii może być wzrost dochodów organizacji,
traktowanych jako ważne źródło finansowania działalności innowacyjnej. 

Decydowanie się na strategię ofensywną wymaga koncentracji uwagi na
projektach innowacyjnych prowadzących do pozyskania nowej wiedzy nauko-
wej i technologicznej potrzebnej do powstania innowacji technologicznych,
zdolnych do zaspokojenia nowych potrzeb klientów. Powstające innowacje mo-
gą cechować się dużym zróżnicowaniem pod względem zakresu oraz oryginal-
ności (innowacje strategiczne (radykalne, przełomowe) i usprawniające). 

Jeżeli prowadzona analiza doprowadzi do sytuacji wskazującej na niewielki
lub zerowy przewidywany wzrost rynku (niska jego atrakcyjność) i na silną po-
zycję konkurencyjną organizacji, proces decyzyjny należy skoncentrować na
opracowanie defensywnych strategii innowacji, których istotą będą: ogranicze-
nie prac nad nowymi wyrobami oraz usprawnienia organizacji pracy i procesów
produkcyjnych, skutkujące obniżeniem kosztów wytwarzania. Przyjęcie strate-
gii defensywnej powoduje, że przedmiotem działalności innowacyjnej są głów-
nie innowacje usprawniające, prowadzące do obniżenia kosztów działania. 
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Rysunek 1. Strategie działalności innowacyjnej organizacji 

zależnie od jej pozycji konkurencyjnej i atrakcyjności rynku

Źródło: opracowanie własne na podstawie: (asprzak i Pelc, 1999, s. 85–86). 

Trzeci możliwy przypadek dotyczy sytuacji, kiedy analiza wskazuje na
znaczący przewidywalny wzrost rynku (a tym samym wysoką jego atrakcyj-
ność) i względnie niską pozycję konkurencyjną organizacji. W takiej sytuacji
kierownictwo powinno opracować strategię prowadzącą do umocnienia wła-
snej pozycji na rozwijającym się rynku. Jej istotą jest inwestowanie w ofen-
sywny program działalności innowacyjnej. Można też podjąć działania pro-
wadzące do wycofania się z danego rynku oraz poszukiwania swoich szans
w alternatywnych obszarach działania. Decyzja o wyborze jednej z tych al-
ternatywnych strategii zależy od zasobów, zwłaszcza niematerialnych, bę-
dących w dyspozycji danej organizacji, możliwych do wykorzystania w dzia-
łalności innowacyjnej. 
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Czwarta możliwa do przyjęcia strategia działalności innowacyjnej doty-
czy sytuacji, kiedy przewidywany jest niewielki lub zerowy wzrost rynku
(niska jego atrakcyjność), a organizacja zajmuje słabą pozycję konkurencyj-
ną. W takim przypadku zaleca się ograniczanie działalności innowacyjnej ze
względu na niewielkie prawdopodobieństwo sukcesu. Inwestowanie w takie
działania, których ewentualne pozytywne skutki mogą być odległe w czasie,
stanowi zagrożenie dla przetrwania organizacji (Baruk, 2006, s. 66–69). 

W codziennej praktyce, zwłaszcza większych organizacji, proces decyzyj-
ny może być ukierunkowany na świadome wykorzystanie strategii miesza-
nych, ukierunkowanych na rozwijanie innowacji produktowych zarówno
według strategii ofensywnej, jak i defensywnej. W takiej sytuacji programy
działalności innowacyjnej są celowo różnicowane, obejmują różne kategorie
innowacji, co umożliwia elastyczne reagowanie na dynamiczne zmiany za-
chodzące w otoczeniu organizacji. Słabą stroną takiej koncepcji zarządzania
są wysokie koszty działalności innowacyjnej, często przekraczające możli-
wości pojedynczej organizacji, a także niewystarczający poziom zasobów in-
telektualnych. Wad tych można uniknąć poprzez metodyczne kształtowanie
relacji międzyorganizacyjnych (sieciowych) (Lachiewicz i Zakrzewska-Bi-
elawska, 2017, s. 9). 

Zarządzanie oparte na strategicznej innowacji

Racjonalne wykorzystanie zalet innowacji strategicznych wymaga:
zmiany mentalności kadry kierowniczej, zrozumienia związku tych innowa-
cji z ekonomiką organizacji, znajomości zasad zarządzania strategicznego,
zrozumienia procesu strategicznej innowacji, systemowego identyfikowania
zmian zachodzących w otoczeniu każdej organizacji i możliwie szybkiego re-
agowania na te zmiany, tak aby zachować równowagę między organizacją
a elementami jej otoczenia. 

W przemysłowym otoczeniu organizacji występują zmiany: stopniowe,
ciągłe i nieciągłe. Konieczne jest ich identyfikowanie i racjonalne reagowa-
nie według schematu: 

1)  reakcją organizacji na zmiany stopniowe jest wdrażanie podobnych
zmian, 
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2)  reakcją organizacji na zmiany ciągłe jest ciągłe usprawnianie własnej
działalności, 

3)  reakcją organizacji na zmiany nieciągłe (radykalne) jest wdrażanie zu-
pełnie nowych produktów, procesów, struktur, modeli biznesu. 

Wprowadzanie zmian (nieciągłych) radykalnych oparte jest na strate-
gicznych innowacjach, będących instrumentami myślenia i zarządzania
strategicznego, wymagającego poszukiwania odpowiedzi na pytania: 

1)  w otoczeniu jakich zmian funkcjonuje przedsiębiorstwo?, 
2)  jaka kategoria innowacji powinna stanowi odpowiedź organizacji na zi-

dentyfikowane zmiany, zapewniających konkurencyjność w długim
okresie czasu? 

Metodycznym ułatwieniem w procesie decyzyjnym może być racjonalna
interpretacja modelu krzywej „S”, przedstawionego na rysunku 2. Model
ten obrazuje podstawowe fazy rozwoju produktów, procesów, systemów,
modeli biznesu. Pierwszą fazą jest faza eksperymentowania i poszukiwania
idei biznesu, zapewniającej rozwój organizacji i rentowność działalności go-
spodarczej. Polega ona na pozyskaniu i wdrożeniu strategicznej (radykal-
nej) innowacji opartej na oryginalnym pomyśle. Wraz z upływem czasu po-
jawia się faza odtwarzania i usprawniania, w której kreowane są innowacje
ciągłe zapewniające dalszy rozwój organizacji i kreowanie zysków. Jednak
w miarę upływu czasu dochody z danej innowacji obniżają się (przy braku
usprawnień) bowiem pierwotna innowacja traci zdolność do życia, więc po-
jawia się trzecia faza, faza stabilizacji. Jest to klarowny sygnał dla zarządu
organizacji do pozyskania i wdrożenia kolejnej strategicznej (przełomowej)
innowacji umożliwiającej wprowadzenie jej na nową krzywą rozwoju „S”,
z określonym potencjałem do konkurencyjności i rentowności. Jeżeli orga-
nizacja nie jest w stanie pozyskać takiej innowacji, może wejść w czwartą fa-
zę rozwoju, fazę spadku i obumierania. 

Model ten wskazuje, że między kolejnymi krzywymi „S” występuje wie-
le możliwych trajektorii rozwoju organizacji, odpowiadających określonym
koncepcjom strategii wprowadzania innowacji. Tylko jedna z nich prowadzi
do innowacji strategicznej (przełomowej), dlatego wybór ścieżki rozwoju
wymaga: rozważenia szans i zagrożeń dla danego biznesu; mocnych i sła-
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bych stron organizacji; wygenerowania wielu pomysłów prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej (rozwiązania problem), ich oceny i wyboru wariantu
optymalnego (największe prawdopodobieństwo sukcesu rynkowego); prze-
ksztacenia wybranego pomysłu w project i jego zastosowania. 

Rysunek 2. Model krzywej „S”

Źródło: opracowanie własne na podstawie Abraham, Knight, 2001, pp. 21–27. 

Długoterminowy rozwój każdej organizacji wymaga wielokrotnego po-
wtarzania faz modelu krzywej „S” poprzez racjonalne planowanie i wdraża-
nie odpowiednich kategorii innowacji, stanowiących odpowiedź na zmiany
zachodzące w jej otoczeniu. Znajomość modelu krzywej „S” umożliwia opra-
cowanie odpowiedniej strategii wprowadzania innowacji, zwłaszcza innowa-
cji strategicznych, w okresach najkorzystniejszych ze względu na możliwe do
uzyskania efekty i oczekiwane tempo rozwoju organizacji. Realizacja takiej
strategii wymaga pozyskiwania i wdrażania strategicznych innowacji. 
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Zarządzanie oparte na cyklu strategicznej innowacji

Mimo powszechnego uznania, że innowacje stanowią podstawowy czyn-
nik rozwoju, jak wskazuje praktyka, niewielu menedżerów posiada pełne
zrozumienie istoty zarządzania strategicznego opartego na strategicznych
innowacjach i ich wykorzystania w sposób systemowy. Celowe jest więc za-
sygnalizowanie podstawowych kwestii tego zagadnienia, upraszczających
zarządzanie innowacjami i nadających mu racjonalny charakter. Podstawo-
wym warunkiem jest tu zrozumienie istoty procesu tworzenia i wdrażania
strategicznych innowacji, a także istoty zarządzania innowacjami i przez
innowacje. Koncepcję podejścia do zarządzania strategiczną innowacją
w układzie poziomym i pionowym (spirala innowacji) a także uwzględniają-
cego etapy cyklu strategicznej innowacji zobrazowano na rysunku 3. 

W ujęciu procesowym każda innowacja składa się z określonej liczby
uporządkowanych w czasie i w przestrzeni działań cząstkowych — etapów,
których realizacja przybliża podmioty działania do postawionych celów.
Liczba takich etapów jest sprawą umowną. W omawianym modelu proces
tworzenia innowacji podzielono na następujące etapy (Baruk, 2011b, s.
120–122): 

1)  generowanie — dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, 
2)  konceptualizacja — łączenie elementów w większe, logiczne całości, 
3)  optymalizowanie — porównywanie formalnych koncepcji z wybranymi

kryteriami pozwalającymi na wybór najkorzystniejszej koncepcji i prze-
kształcenie jej w projekt, 

4)  zastosowanie — budowanie modeli, prototypów i ich badanie, 
5)  opanowanie — przekształcanie wiedzy cichej w wiedzę formalną, groma-

dzenie, kodyfikowanie i dzielenie się wiedzą formalną i doświadczeniem
pozwalające przejść do kolejnych szczebli cyklu procesu innowacyjnego.
Zjawisko to polega na przejściu z układu poziomego do pionowego (jed-
nostka, zespół, wydział, organizacja itp.). 

Spiralę strategicznej innowacji początkuje pozyskanie przez pracowni-
ków wiedzy i doświadczenia z wcześniejszego cyklu i doprowadzenie jej do
fazy kolejnego cyklu, w którym generowane są zupełnie nowe pomysły roz-
wiązania danego problemu — opracowania innowacji strategicznej wyma-
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gającej zupełnie nowej wiedzy. Wiedza ta jest generowana przez ludzi
współpracujących w zespołach (w sieciach) — najlepiej o strukturze macie-
rzowej. Zrozumienie istoty tego modelu i jego przestrzeganie w procesie in-
formacyjno-decyzyjnym sprawia, że zarządzanie intuicyjne może stać się
zarządzaniem racjonalnym. 

Rysunek 3. Fazy cyklu strategicznej innowacji w układzie poziomym i pionowym (spirala innowacji) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Abraham, Knight, 2001, pp. 21–27. 
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Zakończenie

W publikacji położono nacisk na wykazanie, że innowacje mogą stać się
głównym czynnikiem przyśpieszającym rozwój organizacji, zwiększającym
ich konkurencyjność, tworzącym wartość dla organizacji, interesariuszy
i dla klientów, podwyższającym wskaźniki ekonomiczne: produktywność,
wielkość sprzedaży, zysk, wartość rynkową organizacji itp., pod warun-
kiem, że zostaną włączone do systemowego zarządzania, zwłaszcza zarzą-
dzania strategicznego. Należy pamiętać, że proces kreowania i wdrażania
innowacji jest skomplikowany, ryzykowny, co utrudnia menedżerom prze-
widywanie wyników. Zasadne jest więc systemowe uczenie się zarządzania
tymi procesami, aby zwiększyć ich skuteczność. Racjonalne, ukierunkowa-
ne na przyszłość organizacji i na indywidualnych klientów podejście do za-
rządzania innowacjami, bezpośrednio wpływa na wzrost zdolności organi-
zacji do kształtowania i wykorzystania własnego potencjału innowacyjnego,
klientów i innych organizacji, w tym naukowo-badawczych (Tepic, Kemp,
Omta i Fortuin, 2013, p. 521). 

Podstawą sprawnego zarządzania innowacjami jest uświadomienie sobie
przez każdego menedżera czym jest wiedza, czym są innowacje, jaki jest ich
wzajemny związek, jakie są podstawowe kategorie innowacji i ich źródła,
czym są innowacje strategiczne, co jest istotą zarządzania strategicznego
innowacjami, jaki jest wpływ innowacji na poprawę parametrów ekono-
micznych i pozaekonomicznych organizacji, pozycji konkurencyjnej, zdolno-
ści do zaspokajania potrzeb indywidualnych klientów. Wydaje się, że kon-
strukcja publikacji odpowiada na te pytania, bowiem wyjaśniono: istotę
strategicznego podejścia do zarządzania innowacjami, istotę innowacji stra-
tegicznych i rolę przez nie spełnianą. W części projekcyjnej zaproponowano
trzy modele zarządzania innowacjami. Znajomość tych modeli i ich wyko-
rzystanie w procesach informacyjno-decyzyjnych pozwoli bardziej racjonal-
nie budować strategie działań innowacyjnych i skutecznie zarządzać we-
dług tych strategii. 

Zaproponowane rozwiązania modelowe mogą sprzyjać metodycznemu
wprowadzaniu organizacji na ścieżkę rozwoju, upowszechnianiu zarządza-
nia racjonalnego, unikaniu zarządzania intuicyjnego, cechującego się (Ba-
ruk, 2011b, s. 122–123): 
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1)  gloryfikowaniem sukcesów osiąganych w przeszłości i niedostrzeganiem
sygnałów ostrzegawczych odnośnie przyszłości, 

2)  wyborem niewłaściwego modelu biznesu, jako pochodnej braku reakcji
na sygnały płynące z otoczenia, 

3)  wyborem nieodpowiedniej strategii zarządzania i wynikającego z niej
stylu zarządzania, ograniczającego kreatywność własnych pracowników
oraz indywidualnych klientów, 

4)  brakiem umiejętności kreowania wizji rozwoju organizacji i systemowe-
go przekładania jej na działania taktyczne i operacyjne itp. 

Sukces każdej organizacji jest bardziej prawdopodobny, jeżeli jej mene-
dżerowie potrafią tworzyć wizję rozwoju i kreować ścieżki metodycznego
dochodzenia do tej wizji. Jedną z takich ścieżek może być zarządzanie opar-
te na strategicznych innowacjach. Strategia innowacji, jako kategoria stra-
tegicznego zarządzania innowacjami, obejmuje następujące działania (Ba-
ruk, 2006, s. 139–141): 

1)  wybór innowacji — celowe wytyczanie obszarów do inwestowania
w określone kategorie innowacji, 

2)  pozyskiwanie innowacji — z jakich źródeł należy pozyskiwać innowacje, 
3)  wykorzystanie innowacji — określenie: sposobów wewnętrznego użytkowa-

nia innowacji, kierunków i zasad ich usprawniania, form współpracy z in-
nymi organizacjami, możliwości sprzedaży innowacji innym organizacjom. 

Działania te należy wkomponować w jedną z wielu możliwych kategorii
strategii innowacji. Do najpopularniejszych należą (Dołhasz, Fudaliński,
Kosala i Smutek, 2009, s. 265): 

1)  strategia ofensywna, pionierska — być pierwszym i najsilniejszym, 
2)  strategia ofensywna, imitująca — uderzyć w nich tam, gdzie ich nie ma, 
3)  strategia niszy ekologicznej, 
4)  strategia zmiany ekonomicznych właściwości i cech przemysłu, rynku,

produktu. 

Sukces strategiczny wymaga racjonalnego powiązania zarządzania z po-
zyskiwaniem wiedzy zewnętrznej i wewnętrznej, jej systematyzowania, ak-
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tualizowania, koordynowania i socjalizacji (upowszechniania wiedzy ukry-
tej), bowiem innowacje pojawiają się jako skutek wzajemnego oddziaływa-
nia wiedzy ukrytej i dostępnej. Takim działaniom towarzyszą procesy ucze-
nia się ukierunkowane na trzy kluczowe elementy innowacji strategicz-
nych: ponowną konceptualizację modelu biznesu, przekształcenie istnieją-
cych rynków, istotną poprawę wartości dla klientów (Gebauer, Worch
i Truffer, 2012, p. 58). 

Jednym z celów głównych współczesnych organizacji jest współtworze-
nie wartości. Realizacja takiego celu wymaga nowego spojrzenia na zarzą-
dzanie strategiczne i strategię, która staje się procesem ciągłego ekspery-
mentowania, ograniczania ryzyka, minimalizowania inwestycji i maksyma-
lizowania oddziaływania na rynek. Strategia staje się procesem innowacyj-
nym bazującym na powszechnym dostępie do zasobów sieci. Celem takiej
strategii powinno być odkrywanie nowych źródeł wartości i nowych szans
(Prahalad i Ramaswamy, 2005, s. 190–191). Na realizację takiej strategii
mogą sobie pozwolić organizacje zarządzane przez menedżerów — innowa-
torów, zdolnych do odrzucania powszechnie akceptowanych sposobów po-
strzegania problemów i ponownego ich definiowania. 
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ddrr  iinnżż..  JJeerrzzyy  BBaarruukk,,  UUnniiwweerrssyytteett  MMaarriiii  CCuurriiee--SSkkłłooddoowwsskkiieejj  ww LLuubblliinniiee,,  PPoollsskkaa  —— jemerytowany pracow-
nik naukowo-dydaktyczny Instytutu Zarządzania Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie. Jego działalność badawcza koncentruje się na: organizacyjnych i ekonomicz-
nych aspektach działalności innowacyjnej, zarządzaniu innowacjami i przez innowacje, wpływie inno-
wacji na sprawność funkcjonowania organizacji. Przedmiotem działalności badawczej jest też zarządza-
nie wiedzą oraz związek wiedzy z kreowaniem innowacji. Autor ponad 360 publikacji naukowych doty-
czących szeroko rozumianego zarządzania innowacjami i wiedzą, opublikowanych w ogólnokrajowych
i zagranicznych czasopismach naukowych oraz materiałach konferencyjnych. Autor czterech książek
napisanych samodzielnie i współautor kilkudziesięciu innych. Wyniki prowadzonych badań prezentował
na licznych konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Członek następujących organi-
zacji: Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa; Polskiego Towarzystwa Zarządzania Pro-
dukcją; Przedsiębiorstwa Inicjatyw Gospodarczych „Taures” w Warszawie; Lubelskiego Towarzystwa
Naukowego; Polskiego Towarzystwa Prakseologicznego; University — Industry — Science Partnership.
Polish UNISPAR Working Group Society; Klubu Przedsiębiorcy Innowacyjnego przy Lubelskiej Fundacji
Rozwoju. Doradca w Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa Oddział w Lublinie; Przed-
siębiorstwie Inicjatyw Gospodarczych „Taures” w Warszawie. 
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