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5.1. Wprowadzenie 
 

Stwierdzenie, �e innowacyjno�� polskiej gospodarki jest niska, o czym �wiadcz� 
wska�niki konkurencyjno�ci technologicznej i innowacyjnej (Pangsy-Kania, 
2004, s. 118 i nast.), wymusza postawienie pytania, jakie działania, adekwatne 
do aktualnych i przyszłych mo�liwo�ci rozwojowych, nale�y podj�� w celu jej 
poprawy oraz budowy gospodarki opartej na wiedzy. Z pewno�ci� niezb�dne s� 
skoordynowane działania, maj�ce charakter horyzontalny, podejmowane w ra-
mach szerszych strategii, które b�d� obejmowały wiele obszarów wpływaj�cych 
na innowacje (Górzy�ski, Woodward, 2003, s. 17-18). Po pierwsze jest to two-
rzenie sprzyjaj�cych warunków dla innowacyjno�ci, które polegaj� na stymulo-
waniu konkurencyjno�ci, poprawie otoczenia prawnego, ochronie praw własno-
�ci intelektualnej i przemysłowej, uproszczeniu procedur podatkowych i admini-
stracyjnych, zwi�kszeniu finansowania działalno�ci innowacyjnej, przyci�ganiu 
na wi�ksz� skal� inwestycji zagranicznych. Po drugie, jest to stymulowanie 
sprz��enia bada� i innowacji, tzn. zwi�kszenie nakładów na badania prowadzo-
ne przez firmy, tworzenie nowych firm technologicznych, intensyfikacja współ-
pracy pomi�dzy instytucjami badawczymi, uniwersytetami i firmami, wzmoc-
nienie zdolno�ci MSP do absorpcji technologii i know-how. Po trzecie jest to 
tworzenie kultury innowacji, np. edukacja, szkolenia, podnoszenie �wiadomo�ci 
społecznej w zakresie innowacji, promowanie współpracy na rzecz innowacji. 
Szczególnie istotn� kwesti� jest intensyfikacja powi�za� pomi�dzy nauk� a 
przedsi�biorstwami. 

Nawi�zuj�c do teoretycznej koncepcji narodowej zdolno�ci innowacyjnej 
(Stern, Porter, Furman, 2000) (podkre�laj�c perspektyw� mikroekonomiczn�) 
oraz do sformułowanej ponad pół wieku temu tezy J. Schumpetera, �e innowa-
cyjno�� przedsi�biorstw stanowi o rozwoju gospodarczym w wi�kszym stopniu 
ni� kapitał, w niniejszym rozdziale podkre�lona zostanie rola kultury innowacji.  
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Przez pryzmat zało�e� strategii lizbo�skiej, aby Europa była bardziej przedsi�-
biorcza i innowacyjna (The Lisbon European Council, 2000, s. 17), celowe jest 
zwrócenie szczególnej uwagi na efektywno�� przedsi�biorstw w narodowym 
systemie innowacji, a w szczególno�ci rol�, jak� pełni kultura organizacji. 

Nale�y podkre�li�, �e najwa�niejsz� sił� w budowaniu i rozwoju gospodarki 
opartej na wiedzy s� ludzie kreatywni, a przedsi�biorstwo, które nie wprowadza 
innowacji, jak to okre�lił P. Drucker (1992, s. 162-163), nieuchronnie starzeje 
si� i podupada.1 Oznacza to konieczno�� u�wiadomienia sobie ogromnego zna-
czenia proinnowacyjnej kultury innowacji w firmie oraz efektywnych inwestycji 
w kapitał ludzki (Kok, 2004, s. 33).  

Celem niniejszego opracowania jest wykazanie znaczenia proinnowacyjnej 
kultury organizacyjnej w narodowym systemie innowacyjnym (NSI), jako prio-
rytetu w procesie budowania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy.  

Do istotnych barier rozwojowych dotycz�cych budowania w Polsce gospo-
darki opartej na wiedzy, obok niskich nakładów na B+R, niskiego udziału sekto-
ra prywatnego w B+R, a tak�e zbyt niskiego udziału w eksporcie produktów za-
awansowanych technologicznie jest ograniczone przekonanie o strategicznym 
znaczeniu wiedzy i edukacji dla przyszło�ci kraju i mo�liwo�ci wej�cia w faz� 
społecze�stwa wiedzy oraz niedocenianie roli kultury organizacyjnej. 

Niezb�dne staje si� pobudzanie przedsi�biorczo�ci i innowacyjno�ci, zwi�k-
szenie roli nauki oraz podniesienie efektywno�ci gospodarki i systemów zarz�-
dzania (Goban-Klas, Sienkiewicz, 1999, s. 123). Kluczowym zadaniem dla Pol-
ski jest wł�czenie si� w proces budowy społecze�stwa wiedzy. Mo�liwe jest to 
dzi�ki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, stwarzaniu warunków dla za-
pewnienia bezpo�redniego dost�pu do informacji, kształtowaniu �wiadomo�ci 
społecze�stwa oraz rozwijaniu jego potencjału intelektualnego i gospodarczego. 
W procesie osi�gania tego celu nie mo�na nie docenia� proinnowacyjnej kultury 
organizacyjnej interweniuj�cej w trakcie wszystkich etapów procesu innowacyj-
nego (Borkowski, Marcinkowski, 2004, s. 205-213).2  

 
 
 

                                                      
1 Przedsi�biorstwa przedsi�biorcze traktuj� przedsi�biorczo�� jako obowi�zek, zdaj�c sobie 
spraw� z tego, �e zarz�dzanie przedsi�biorcze wymaga polityki i praktyki w czterech głównych 
dziedzinach: trzeba doprowadzi� do tego, aby organizacja była chłonna na innowacje, nale�y 
stworzy� klimat przedsi�biorczo�ci; niezb�dny jest systematyczny pomiar, a przynajmniej 
oszacowanie efektywno�ci firmy jako przedsi�biorcy i nowatora; przedsi�biorcze zarz�dzanie 
wymaga konkretnej polityki dotycz�cej struktury organizacyjnej, obsady stanowisk, kierowania, 
systemu płac, zach�t i nagród; istniej� pewne rzeczy, których nie nale�y robi� w zarz�dzaniu 
przedsi�biorczym. 
2 W procesie innowacyjnym wyró�niamy cztery etapy: rozpoznanie potrzeby innowacji; 
uruchomienie procedur projektowych i symulacyjnych; podj�cie decyzji, wdro�enie.  
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5.2. Kultura organizacyjna – poj�cie i funkcje 
 

Badania nad zjawiskiem kultury organizacyjnej stały si� jednym z dominuj�cych 
trendów w socjologii organizacji i naukach zarz�dzania na �wiecie na przełomie 
lat osiemdziesi�tych i dziewi��dziesi�tych. Kultura organizacyjna, podobnie jak 
kultura jest poj�ciem wieloznacznym. Kultura to ogół wytworów działalno�ci 
ludzkiej, materialnych i niematerialnych, warto�ci i uznawanych sposobów po-
st�powania, zobiektywizowanych i przyj�tych w dowolnych zbiorowo�ciach 
przekazywanym innym zbiorowo�ciom i nast�pnym pokoleniom. Poj�cia tego 
u�ywamy w odniesieniu do dzieł człowieka, oznacza ono piel�gnowanie ludz-
kich warto�ci, umysłu, rozwijanie i doskonalenie ludzkiego ducha. Do kultury 
nale�y zatem wszystko, z czym człowiek wi��e jakie� znaczenie i czemu nadaje 
sens swoj� aktywno�ci�. Kultura jest zespołem trwałych warto�ci duchowych, 
jest zlokalizowana w czasie, przestrzeni i zbiorowo�ci społecznej (Łucewicz, 
2000, s. 67). 

Według G. Hofstede (2000, s. 267) kultura organizacyjna jest zbiorowym 
zaprogramowaniem umysłu, które odró�nia członków jednej organizacji od dru-
giej. Ponadto jest ona holistyczna (obejmuje cało�� zjawiska, które nie jest pro-
st� sum� jej składowych), zdeterminowana historycznie, powi�zana z przedmio-
tami bada� antropologicznych (symbole, rytuały), trudna do zmiany oraz jest 
tworem społecznym (powstaje i jest utrzymywana przez grup� ludzi, którzy two-
rz� organizacj�). Przejawami kultury organizacyjnej s� m.in.: wspólne zwyczaje, 
działania, symbole, sposoby komunikowania si�, rytuały, mity, architektura bu-
dynków i wn�trz, zasady władzy i kryteria statusu. 

P. Tyrała (2002, s. 103-104) wyró�nia nast�puj�ce funkcje kultury organiza-
cyjnej: diagnostyczn�, wyja�niaj�co-informacyjn�, prognostyczn�, regulacyjn�, 
innowacyjn� i strategiczn�. Ze wzgl�du na podkre�lanie w niniejszym opraco-
waniu znaczenia innowacyjno�ci w kulturze organizacyjnej zwró�my uwag� na 
funkcj� innowacyjn�. Funkcja ta posiada istotne znaczenie w przedsi�biorstwie, 
szczególnie w aspekcie wzrostu jego produktywno�ci i konkurencyjno�ci. Odno-
si si� ona do zakresu spraw zwi�zanych z wprowadzaniem zmian i innowacji do 
aktualnego stanu rzeczywisto�ci organizacyjnej i strukturalnej firmy. Oczywi-
�cie, nie ka�da zmiana istniej�cego stanu rzeczy niesie ze sob� znamiona inno-
wacji. Innowacjami b�d� tylko te zmiany, które s� celowo wprowadzane do 
okre�lonych układów i zast�puj� dotychczasowe innymi, nacechowanymi do-
datnio w �wietle okre�lonych kryteriów, które decyduj� o post�pie. Innowacje 
pojawiaj� si� w organizacji jako rezultat pomysłów lub zewn�trznej inspiracji. 

Według C. Sikorskiego (1990, s. 13-15) mo�na wyró�ni� trzy podstawowe 
funkcje kultury organizacyjnej, a mianowicie: 
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� integracyjn�, która polega na tym, �e wszystkie składniki kultury organiza-
cyjnej s� okre�lone i zintegrowane, umo�liwiaj�c kształtowanie wspólnych 
wzorów my�lenia, wierze�, uczu� i warto�ci; 

� percepcyjn�, która wyznacza sposób postrzegania �rodowiska oraz nadawa-
nia znaczenia społecznemu i organizacyjnemu �yciu; 

� adaptacyjn�, która stabilizuje rzeczywisto�� dzi�ki wypracowaniu gotowych 
schematów reagowania na zmiany zachodz�ce w otoczeniu. 

 
Kultura organizacyjna powstaje w wyniku interakcji, a tworz� j� wspólnie po-
dzielane przekonania, wzorce stanowi�ce podstaw� codziennej działalno�ci, 
wspólne normy i warto�ci. Zrozumienie skomplikowanego elementu przedsi�-
biorstwa, jakie stanowi kultura organizacyjna, ułatwia model Scheina. 

Rosn�ce zainteresowanie problematyk� kultury organizacyjnej wi��e si� z 
docenianiem tzw. mi�kkich elementów w zarz�dzaniu, czyli tymi wszystkimi 
sferami funkcjonowania organizacji, które zwi�zane s� z jej zasobami ludzkimi 
(np. style zarz�dzania, wiedza, umiej�tno�ci, kultura organizacyjna). Wpływowa 
teoria kultury organizacyjnej opracowana została na pocz�tku lat osiemdziesi�-
tych przez psychologa społecznego E. Scheina (Schein, 1992). Twierdził on, �e 
kultura organizacyjna to zespół podstawowych zało�e�, odkrywany i rozwijany 
przez członków organizacji, który uczy jak radzi� sobie z problemami zewn�trz-
nej adaptacji oraz wewn�trznej integracji. Nale�y podkre�li�, �e kultura organi-
zacyjna uzale�niona jest od wielu czynników, zarówno wewn�trznych jak i ze-
wn�trznych. Kultura organizacyjna b�dzie podlegała zmianom wraz ze zmian� 
bran�y, form� własno�ci przedsi�biorstwa, zmianami technologicznymi. No�ni-
kami jej s� pracownicy, a ich wykształcenie, przedsi�biorczo�� czy motywacja 
do pracy okre�laj�c b�d� misj� oraz cele firmy. Bez innowacyjnych przedsi�-
biorstw niemo�liwe jest stworzenie innowacyjnej gospodarki. Kultura organiza-
cyjna b�dzie nadawała sens społecznemu �yciu w organizacji. B�dzie podlegała 
zmianom, których przyczyny le�� najcz��ciej w sytuacji ekonomicznej, poli-
tycznej i mi�dzynarodowej danego kraju. Nale�y tak�e podkre�li� wzajemne 
powi�zanie pomi�dzy zarz�dzaniem zasobami ludzkimi a kultur� organizacyjn�.  

Jednym z najistotniejszych elementów kultury przedsi�biorstwa jest styl po-
rozumiewania si�. Buduj�c sprawny system przekazywania i wykorzystywania 
informacji nale�y koncentrowa� si� na (Wysoki�ski, Bergtold, 2004): 

 
� identyfikacji problemów i przedstawianiu ich w postaci mo�liwej do rozwi�-

zania na ka�dym szczeblu,  
� wskazywaniu metod rozwi�zywania tych problemów,  
� jasnym formułowaniu celów strategicznych dla wszystkich obszarów funk-

cjonalnych,  
� analizowaniu mo�liwo�ci własnego pionu lub sekcji na tle firmy;  
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� pozycji firmy w otoczeniu,  
� formułowaniu strategii osi�gni�cia zamierzonych celów,  
� kreowaniu warto�ci istotnych dla prawidłowego rozwoju i organizacji firmy. 
 
Kolejn� istotn� kwesti� jest sposób zarz�dzania, to znaczy system zarz�dzania 
stosowany przez kadr� kierownicz� i sposób, w jaki kieruje ona przedsi�bior-
stwem, co jest zwi�zane z osobowo�ci� kierowników. Ich działania silnie wpły-
waj� na funkcjonowanie przedsi�biorstwa i jego przekształcenia. Kierownicy 
preferuj�cy pionowe – funkcyjne, tradycyjne zarz�dzanie hamuj� rozwój proce-
sów organizacyjnych, budowanie relacji pomi�dzy poszczególnymi funkcjami 
firmy, blokuj� informacje, a co za tym idzie opó�niaj� rozwój przedsi�biorstwa, 
przez co zaczyna ono działa� w sposób nieadekwatny do oczekiwa� i potrzeb 
otoczenia i mo�e traci� swoja pozycj� rynkow�. Postawa kierownicza w zarz�-
dzaniu powinna by� nastawiona na aktywne komunikowanie si�, samorozwój, 
umiej�tn� współprac� i współdziałanie nie tylko pomi�dzy jednostkami, równie� 
pomi�dzy funkcjami oraz klientem. 

 Poziom orientacji na klienta jest gł�boko uwarunkowany w przekonaniach 
pracowników ka�dej organizacji. E. Schein wyró�nia trzy poziomy kultury or-
ganizacyjnej: 

 
1. artefakty kulturowe – najbardziej widoczny poziom kultury; dzieli si� na ar-

tefakty j�zykowe (j�zyk mity, legendy), behawioralne (ceremonie, rytuały), 
fizyczne (sztuka, technologia); 

2. uznawane normy i warto�ci – okre�laj� sposób bycia lub post�powania, 
uznany przez członków organizacji za idealny, po��dany i kojarzony z sza-
cunkiem; 

3. podstawowe zało�enia kulturowe – s� niewidoczne i nieu�wiadomione; 
przekonania uznawane bezkrytycznie przez członków organizacji; 

 
Zgodnie z t� koncepcj� kultura organizacyjna powstaje w oparciu o podstawowe 
zało�enia. Z nich dopiero płyn� warto�ci, których przejawem s� artefakty. Orien-
tacja na klienta lub jej brak jest wynikiem przekona� uczestników organizacji. 
Najbardziej podstawowym przejawem orientacji na klienta jest poziom obsługi 
klienta, z którego mo�emy wnioskowa�, kim naprawd� dla danej organizacji jest 
klient.  

 Kultura organizacyjna uzale�niona jest od wielu czynników, zarówno 
wewn�trznych, jak i zewn�trznych. Jest zdeterminowana przez typ otoczenia, 
typ organizacji, cechy organizacji oraz cechy uczestników (Aniszewska, Giel-
nicka, 1997). 
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O znaczeniu kultury organizacyjnej mog� �wiadczy� pełnione przez ni� funkcje 
zaspokajania potrzeb członków organizacji (Kami�ski, 2000), a mianowicie: 
 
� potrzeba bezpiecze�stwa – poprzez zaakceptowane wzorce zachowa� i wy-

tyczne, w symboliczny sposób wzmacnia i czyni jasne społecznie po��dane 
sposoby post�powania i my�lenia oraz stanowi podstaw� jednoznaczno�ci 
słów i rzeczy oraz interpretacji sytuacji; 

� potrzeba uznania – potrzeba uznania przez artefakty (�wi�ta, rytuały, wygl�d 
miejsca pracy); 

� potrzeba przynale�no�ci – kultura organizacyjna wytwarza poczucia przyna-
le�no�ci oraz stanowi podstaw� wewn�trznej stabilno�ci; artefakty wzmac-
niaj� poczucie wspólnoty mi�dzy członkami organizacji, stanowi� o tym, co 
wyró�nia dan� organizacj� od innych; 

� potrzeba samorealizacji –kultura organizacyjna nadaje pracy sens oraz ukazu-
je wyst�puj�ce w pracy zwi�zki, które stały si� niewidoczne w wyniku spe-
cjalizacji czy automatyzacji; 

� potrzeba władzy.3 
 
Nale�y podkre�li�, �e najwa�niejszym i najcenniejszym kapitałem ka�dego 
przedsi�biorstwa s� pracownicy. Okre�laj� oni, bowiem misj� i cele, a tak�e re-
alizuj� je. S� no�nikami kultury i mog� tworzy� kultur� przedsi�biorstwa, mog� 
j� podtrzymywa� i wzbogaca�, ale mog� tak�e przyczynia� si� do jej obni�ania 
(Ba�ka, 2000, s. 161). Kultura organizacyjna oparta na innowacyjno�ci z 
uwzgl�dnieniem potrzeb klienta powinna skutecznie przyczynia� si� do efek-
tywnego rozwoju. 

Według wspomnianego wcze�niej E. Scheina podatno�� na zmiany wyst�pu-
je w organizacjach w �rednim wieku, natomiast dojrzałe przedsi�biorstwa po-
trzebuj� nie zmian stopniowych, lecz raczej rewolucji kulturowej. Podobnie 
twierdzi C. Sikorki (Sikorki, 2002, s. 35). Uwa�a on, �e stworzenie nowego pa-
radygmatu kulturowego (zasadnicza zmiana dotychczasowej kultury organiza-
cyjnej) nast�puje w drodze stopniowej ewolucji lub w wyniku gwałtownego 
rozpadu i wówczas ma charakter rewolucyjny. 

Nawi�zuj�c do jednej z najbardziej znanych teorii tre�ci – teorii potrzeb 
Maslowa, proinnowacyjne postawy zaliczymy do potrzeb samorealizacji. Ozna-
cza to, �e ich wyst�pienie w przedsi�biorstwie mo�liwe b�dzie w sytuacji zaspo-
kojenia pozostałych potrzeb. Jednak�e organizacja jest tworem wielowymiaro-
wym i ró�ne aspekty sytuacji pracy odpowiadaj� ró�nym aspektom motywacji 
pracowników. Ka�dy z nich mo�e czerpa� satysfakcj� z ró�nych �ródeł, a jedno-

                                                      
3 Kultura organizacyjna wpływa minimalnie na zaspokojenie potrzeby władzy. Mo�e ona by� za-
spokojona jedynie o tych członków organizacji, którzy maj� na tyle du�y wpływ, i� mog� kształ-
towa� kultur� organizacyjn� i przez ni� wpływa� na zachowania członków organizacji. 
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cze�nie by� zach�cony do działalno�ci z ró�nych powodów (Wach, 1997, s. 29). 
Opieraj�c si� na czterech typach kultury organizacyjnej zgodnie z modelem 
Handy’go4, w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, znaczenie b�dzie miała 
kultura zorientowana na ludzi (Olko, 1998). Podstawowym zało�eniem tej kultu-
ry jest tworzenie takiej organizacji, która jest podporz�dkowana jednostce. O 
pozycji i zajmowanym miejscu jednostki w strukturze organizacji decyduje wie-
dza, kwalifikacje, talenty organizacyjne oraz warto�ci, które wi��� si� z inicja-
tyw�, kreatywno�ci�, innowacyjno�ci�. Charakterystyczne w tej kulturze jest to, 
�e jednostka, która nie mo�e zaspokoi� swoich ambicji, d��e� łatwo zrezygnuje 
z uczestnictwa w takiej organizacji (Tyrała, 2000, s. 106).  

Przyczyn niskiej innowacyjno�ci polskiej gospodarki nale�y doszukiwa� si� 
w istniej�cej kulturze organizacyjnej i braku w niej proinnowacyjnych postaw. 
Wynika st�d potrzeba zmiany kultury organizacyjnej poprzedzona u�wiadomie-
niem sobie konieczno�ci dokonania takich zmian, szczególnie w kontek�cie bu-
dowania gospodarki opartej na wiedzy. 

 
 

5.3.  Miejsce kultury organizacyjnej w narodowym systemie innowacji 
 

Narodowy system innowacji mo�emy okre�li� jako dynamiczny układ powi�za-
nych ze sob� instytucjonalnych oraz strukturalnych czynników, pomi�dzy któ-
rymi zachodz� sprz��enie zwrotne, a które, zarówno ł�cznie, jak i indywidual-
nie, zdolne s� do tworzenia, selekcjonowania, absorpcji i dystrybucji innowacji 
(Oko�-Horody�ska, 2004, s. 11 i nast.). Stworzenie w Polsce sprawnego naro-
dowego systemu innowacyjnego jest warunkiem koniecznym w d��eniu do re-
alizacji idei strategii lizbo�skiej. Podstawow� kwesti� w d��eniu do realizacji 
tych idei jest unikni�cie stagnacji rozwojowej. Niezb�dna jest, zatem modyfika-
cja Strategii, wpisanie do niej polskiej strategii budowania społecze�stwa wie-
dzy oraz okre�lenie nowej roli przedsi�biorstwa w gospodarce wiedzy, która 
oparta by� musi na proinnowacyjnej kulturze organizacyjnej. Co najistotniejsze, 
proinnowacyjna kultura organizacyjna nie dotyczy tylko i wył�cznie przedsi�-
biorstw, jako jednego z elementów narodowego systemu innowacji, ale musi 
przenika� wszystkie elementy NSI (por.: rysunek 1). W ten sposób b�dzie on 
sprawny, co oznacza jego dro�no�� oraz efektywne współdziałanie wszystkich 
elementów, zapewnione przez proinnowacyjn� polityk� pa�stwa. 

 
 
 
 
                                                      

4 Model zakłada istnienie czterech kultur: władzy, ról, zadaniowej, zorientowanej na ludzi.  
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Rysunek 1: Miejsce kultury organizacyjnej w narodowym systemie innowacji 
 

 
 

 
 

Brak mechanizmów innowacyjnych jest szczególnie widoczny w działalno�ci 
przedsi�biorstw, w kreowaniu postaw innowacyjnych, w procesie transferu 
technologii,5 a tak�e w poziomie konkurencyjno�ci polskiej gospodarki, wyka-
zuj�cym tendencj� spadkow�. Potwierdzeniem s� np. nakłady na działalno�� in-
nowacyjn� w przedsi�biorstwach przemysłowych (por.: wykres 1).  

Zmonopolizowana telekomunikacja i utrudniony dost�p do Internetu wpły-
waj� na fakt, �e tylko ok. 50% polskich przedsi�biorstw posiada własn� stron� 
internetow�, jeszcze mniej sprzedaje przez Internet własne towary i usługi (Za-
ło�enia…, 2004). Własn� stron� internetow� posiada ok. 10% mikroprzedsi�-
biorstw. Natomiast udział innowacyjnych przedsi�biorstw w Polsce wynosi ok. 
17%. Wyj�ciem z tego impasu mo�e by� zdiagnozowanie kultury organizacyj-
nej, zwrócenie uwagi na pierwiastki proinnowacyjne, podj�cie decyzji o zmianie 
kultury, a nast�pnie dokonanie jej zmiany w kierunku kultury organizacyjnej 
proinnowacyjnej, w kierunku budowania gospodarki opartej na wiedzy, przy za-
chowaniu humanizacji6 całego procesu.  

                                                      
5 Na temat potencjału innowacyjnego polskiej gospodarki zob. np.: Ciborowski i Grabowiecki 
(2002, s. 119 i nast.). 
6 Humanizacj�, znajduj�c� si� na pograniczu szeregu dziedzin nauki i praktyki społeczno-
gospodarczej, nale�y rozumie� jako całokształt zagadnie� dotycz�cych procesu pracy i zwi�za-
nych z nim warunków technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, a tak�e psychicznych i 
społeczno-etycznych, które wpływaj� na osobowo�� człowieka.  
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Wykres 1: Nakłady na działalno�� innowacyjn� w przedsi�biorstwach przemysłowych 
(ceny bie��ce, mln zł) 
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�ródło: opracowanie własne na podstawie: Nauka i technika…(2004).  
 
Bez odpowiedniej koordynacji pojedyncze wysiłki maj�ce na celu wspieranie 
działalno�ci B+R nie przynosz� spodziewanych wyników, co wi��e si� z kon-
cepcj� holistycznego narodowego systemu innowacji. Skuteczne działanie tego 
systemu wymaga stworzenia powi�za�, które musz� tworzy� efektywn� sie� 
współzale�no�ci, zapobiegaj�c� niesprawnemu funkcjonowaniu mechanizmów 
rynkowych w zakresie koordynacji i przepływu informacji NSI potrzebuje od-
powiednich instytucji, instrumentów oraz bod�ców, jak równie� dobrze funkcjo-
nuj�cej sieci poł�cze� mi�dzy tymi elementami (Goldberg, 2004, s. 25). Istnie-
nie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej niew�tpliwie ułatwia stworzenie ta-
kiej sieci. 

 
 

5.4. W kierunku proinnowacyjnej kultury organizacyjnej 
 

W celu dokonania zmian kultury niezb�dne jest dokonanie diagnozy kultury or-
ganizacyjnej i okre�lenie potrzeby zmiany, a nast�pnie ich dokonanie. Proces ten 
mo�e przebiega� w siedmiu umownych etapach (Masłyk-Musiał, 1996, s. 132): 
 
1. Sporz�dzenie „mapy kultury firmy” – dokonanie diagnozy kulturowej firmy. 
2. Ocena kultury i okre�lenie potrzeby zmiany – je�li dokonana zostanie dia-

gnoza kultury mo�e si� okaza�, �e jej wzory wymagaj� zmiany. Gdy kultu-
rowe wzory obowi�zuj�ce w organizacji nie zapewniaj� rozwi�zania pro-
blemów adaptacji i integracji oraz maj� negatywne konsekwencje dla ludzi 
w organizacji to wskazuj� na konieczno�� wprowadzenia zmian. 

3. Oszacowanie kulturowego ryzyka. W sytuacji, gdy proponowane zmiany 
naruszaj� ustalone wzory kulturowe, ich wdro�enie mo�e by� bardzo trudne. 
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Nale�y oceni� ryzyko bł�du i potencjalne negatywne konsekwencje towa-
rzysz�ce zmianie. 

4. Odmro�enie istniej�cych wzorów kulturowych. Destabilizacja dotychczaso-
wych wzorów kulturowych7 wymaga wykorzystania wiedzy „agenta zmian” 
i zastosowania szeregu interwencji. 

5. Budowanie poparcia ze strony elity kulturowej firmy. Wa�na jest identyfi-
kacja elity oraz motywowanie wsparcia z jej strony. 

6. Dokonanie selekcji strategii interwencyjnych. Zwykle skuteczna strategia 
wymaga nowego systemu wzmocnie� (nowych wzorów) i nagradzania, a 
tak�e nowej struktury organizacyjnej. Konieczne mo�e si� okaza� budowa-
nie zespołów, renegocjacja ról, interwencje przetargowe, a nawet zmiana 
czołowych postaci w organizacji. 

7. Wprowadzenie monitoringu i oceny. 
 
W praktyce zmiana kultury cz�sto przybiera posta� hybrydy, poniewa� do sta-
rych warto�ci dodawane s� nowe (Zar�bska, 2002). Poza tym niemal ka�da 
zmiana b�dzie si� wi�zała z oporem społecznym wynikaj�cych z obaw przed 
zmian�. Zmiany kultury b�d�, zatem skomplikowanym procesem, w którym pod 
uwag� musi by� branych wiele czynników, indywidualnie dla ka�dej organiza-
cji. 

Niew�tpliwie, procesom zmian, które maj� by� najefektywniejsze musi towa-
rzyszy� kreowanie kultury organizacyjnej opartej na przedsi�biorczo�ci i inno-
wacyjno�ci. Taka kultura organizacyjna przynie�� mo�e pozytywne rezultaty dla 
ka�dego z „aktorów” NSI. Istotne w przypadku wprowadzania zmian jest two-
rzenie warunków dla komunikacji, budowanie otwarto�ci, zaufania, cierpliwo�ci 
oraz elastyczno�ci działa� (Masłyk-Musiał, 2000, s. 49). Kultura innowacyjna 
(ekspansywna, elastyczna, dostosowawcza)8 kreuje styl kierowania, w którym 
ceni si� i nagradza działalno�� zwi�zan� z kreatywno�ci� (Penc, 1999). Kultura 
taka stwarza korzystny klimat dla innowacji, poniewa� cały system warto�ci, 
struktury organizacyjne, instrumenty ekonomiczne i zachowania kadry kierow-
niczej s� ukierunkowane na wspieranie zachowa� przedsi�biorczych i rozwój 
innowacji. Do sukcesu d��y si� poprzez innowacyjno�� i otwarto�� na zmiany. 
W poł�czeniu z odpowiednim przywództwem pozwala to organizacji adoptowa� 
si� do zmian, dostrzegaj�c szanse, jakie płyn� z otoczenia (Chodorek, Gli�ska-
Newe�, 1997, s. 67). Kreatywno�� i innowacyjno�� jednostek dotyczy tak�e d�-
�enia do budowania gospodarki opartej na wiedzy, wł�czania si� w regionalne 
sieci innowacji. S� to warto�ci organizacji ucz�cej si�, a uczenie si� organizacji 
wyrasta z jej kultury (Dworecki, 2001).9 

                                                      
7 Z wyj�tkiem sytuacji kryzysowych, np. poł�czenie, nowe technologie, prywatyzacja. 
8 Przeciwie�stwem jest kultura zachowawcza (sztywna, biurokratyczna, niedostosowana).  
9 Wyró�nia si� trzy rodzaje organizacji: tradycyjne, ucz�ce si� i inteligentne.  
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Postawa proinnowacyjna powinna si� cechowa� m.in. (Kraje�ska-Bi�czyk, 
2003, s. 325):  

 
� umiej�tno�ci� racjonalnych poszukiwa� nie tylko, co �rodków, ale i celów, 
� samomotywacj� w d��eniu do rozpoznawania obszarów potencjalnych po-

trzeb, 
� d��eniem do konsolidowania indywidualnej wiedzy w zakresie potrzeb u�yt-

kowników oraz sposobów urzeczywistniania tych potrzeb, 
� umiej�tno�ci� dostosowania własnej indywidualnej roli do ról pozostałych 

uczestników procesu innowacyjnego. 
 
Kultura proinnowacyjna musi odznacza� si� orientacj� na kreatywno��, rozwój 
intelektualny (rozwój osobowo�ci), odmienno�ci� punktów widzenia i plurali-
zmu idei, budowaniem �rodowiska pracy inspiruj�cego wykorzystanie kreatyw-
no�ci oraz intelektualnego potencjału pracowników. Proinnowacyjna kultura 
musi przenika� cał� organizacj� (Borkowski, Marcinkowski, 2004, s. 214-215) i 
wszystkie elementy Narodowego Systemu Innowacji (sektor nauki, edukacji, 
przedsi�biorstwa, instytucje po�rednicz�ce i rz�d). Kultura taka umo�liwia in-
tensyfikowanie powi�za�, tworzenie sieci np. pomi�dzy nauk� i przedsi�bior-
stwami, wpływaj�cych na dro�no�� narodowego systemu innowacji. 

 
 

5.5. Zako�czenie 
  

W przypadku polskiej gospodarki zwrócenie uwagi na rol� kultury proinnowa-
cyjnej w narodowym systemie innowacji i budowaniu gospodarki opartej na 
wiedzy nabiera priorytetowego znaczenia. Według analizy kulturowych korzeni 
innowacyjno�ci, w polskich organizacjach dominuj� wzory kultury organizacyj-
nej otwartej na ryzyko, nowo�ci i zmiany, maj�cej charakter kolektywistyczny i 
równo�ciowy. Pozwala to na stwierdzenie, �e polskie organizacje dysponuj� po-
tencjałem kulturowym umo�liwiaj�cym rozwój innowacyjno�ci (Sułkowski, 
2003, s. 431). Dokładne zdiagnozowanie sytuacji wymaga wielu bada� i u�wia-
domienia sobie znaczenia aspektów socjologicznych (Borkowski-Marcinkowski, 
2004, s. 217-219) w okre�laniu profilu proinnowacyjnego polskiej gospodarki. 
Barier� s� np. luki w wiedzy polskich mened�erów dotycz�ce aspektów zarz�-
dzania, w tym innowacji. Osobn� kwesti� stanowi� mo�e ró�norodno�� w orga-
nizacji w procesie kreowania wiedzy i innowacji (Simpson, 2004, s. 378 i nast.). 
Istnieje, niew�tpliwie, pilna potrzeba doskonalenia instrumentów diagnozy kul-
tury organizacyjnej w procesie innowacyjnym oraz bada� nad zagadnieniem 
proinnowacyjnej kultury organizacyjnej. Niedostrzeganie znaczenia tego czyn-
nika stanowi istotn� barier� w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce. 
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