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Abstract

The article draws attention to the need for reconstruction of rationalization in Polish enterprises. Described the genesis of the concept of
rationalization. It presents the definition of the suggestions for improvement, and describes its classification. It proposed the development
of rationalization through the involvement of employees in the reporting of improvements to both the workplace and the entire company.
For this purpose presents IT system, which supporting the employee notifications. The basis for the development of the application is an
appropriate information system. The article summarizes the main features of the application. Describes the structure of the application
interface. It characterized as the main functions of the application: problems management, solutions management and rationalization
applications management.

1. Wstęp

Jednym z elementów polityki proinnowacyjnej
przedsiębiorstwa są projekty racjonalizatorskie. Polity-
ka ta polega na zmianach oraz usprawnieniach w szero-
ko ujętym procesie produkcji, które wspomagają proce-
sy innowacyjne oraz są źródłem postępu technicznego
[8]. Projekty racjonalizatorskie dotyczą zwykle uspraw-
nienia światowych, czy też lokalnych rozwiązań. Jed-
nakże muszą one polegać na twórczym przystosowa-
niu znanego rozwiązania do potrzeb przedsiębiorstwa.
Przystosowanie to może polegać, na przykład, na jego
adaptacji, uzupełnieniu, uproszczeniu, ulepszeniu bądź
wykorzystaniu rozwiązania do innego celu [3]. Obec-
nie brakuje regulacji ustawowej odnośnie racjonalizacji.
Umożliwia to przedsiębiorcom wykorzystywanie pro-
jektów racjonalizatorskich swoich pracowników często
bez uznania moralnego i gratyfikacji pieniężnej. Obec-
ny stan prawny nie wymusza proinnowacyjnych postaw
przedsiębiorców. Skutkiem tego wiele firm nie traktuje
procesów innowacyjnych jako istotnego źródła postępu
technicznego, czy też podstawy swojej kondycji gospo-
darczej oraz konkurencyjnej pozycji rynkowej. Firmy
te przyjmują strategię rozwoju, która nakazuje im szu-
kać szansy, w prostych sposobach zwiększania poten-

cjału wytwórczego, np. poprzez rozbudowę hal produk-
cyjnych, zwiększaniu zatrudnienia czy też wydłużaniu
czasu pracy, w czasach kryzysu natomiast, poprzez re-
dukcję kosztów, która przejawia się obcinaniem płac lub
redukcją zatrudnienia. Przedsiębiorstwa te nie inwestu-
ją w nowe technologie i produkty oraz nie przeprowa-
dzają zmian organizacyjnych. Skutki takiego stanu rze-
czy przejawiają się w niskiej działalności innowacyjnej
Polski, która zdecydowanie wymaga radykalnej aktywi-
zacji [8].

2. Geneza pojęcia racjonalizacji

Pojęcie racjonalizacji w Polsce znane jest już od lat.
Według poradnika dla racjonalizatorów i przedsiębior-
ców A. Szewca [8] pierwszy zapis o racjonalizacji można
odnaleźć w okólniku Ministra Przemysłu nr 246 z 1946
roku. Dotyczy on m.in. wykorzystania oraz premiowa-
nia projektów wynalazczych w zakładach pracy. Pod-
kreślono w nim, że w celu pobudzenia ducha wynalaz-
czości wśród pracowników konieczne jest dopuszczenie
projektodawców do udziału w dochodach, które wyni-
kały z wdrożenia ich pomysłu. W celu realizacji tego
zalecenia nakazano utworzyć w zakładach pracy tzw.
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skrzynki pomysłów, do których pracownicy mogli wrzu-
cać opisy swoich rozwiązań. Zalecono również powo-
łać zespół do usprawnień, którego zadaniem była ocena
tych pomysłów. Późniejsze akty prawne dotyczą opisu
rozwiązań podlegających premiowaniu oraz zasad pre-
miowania, a także obowiązku upowszechniania zgłasza-
nych usprawnień (WUP 1948, z. 12) [8]. Kolejne zapisy
o racjonalizacji można odnaleźć w § 79 i 80 ustawy o wy-
nalazczości z dnia 19 października 1972 roku, pierwszy
raz opublikowanej w Dz.U. z 1972, Nr 43, poz. 272. Po-
dana w niej definicja określała projekt racjonalizatorski,
jako nowe i mogące się nadawać do stosowania w jedno-
stce gospodarki uspołecznionej rozwiązanie o charakte-

rze technicznym bądź techniczno-organizacyjnym, nie-

będące wynalazkiem lub wzorem użytkowym. W szcze-
gólności rozwiązania te dotyczyły [6]:
• maszyn, urządzeń i wyrobów,
• sposobów wytwarzania,
• sposobów pomiaru i kontroli,
• ulepszeń lub uzupełnień maszyn, urządzeń i wyro-
bów,

• sposobów wytwarzania oraz sposobów pomiaru
i kontroli zwłaszcza, jeśli umożliwia ono zwiększenie
wydajności, a także pełniejsze wykorzystanie środ-
ków pracy lub też przynosi efekty w zakresie bhp
bądź ochrony naturalnego środowiska człowieka.
W dalszym zapisie podana jest informacja o tym,

że projekt racjonalizatorski uważany jest za nowy, jeśli
w jednostce gospodarki uspołecznionej, w której został

zgłoszony, nie był uprzednio zgłoszony przez inną oso-

bę bądź nie był stosowany lub zamieszczony w planach

tej jednostki lub polecony do stosowania przez jednost-

kę nadrzędną ze wskazaniem jego istoty oraz sposobu

rozwiązania zagadnienia. Projekt racjonalizatorski mo-

że także polegać na twórczym przystosowaniu znanego

rozwiązania do potrzeb jednostki uspołecznionej [6].
Znaczącą zmianę w przepisach prawnych odnośnie

racjonalizacji przyniosła nowelizacja polskiego prawa
wynalazczego w 1992 w wyniku gruntownych reform,
społecznego, gospodarczego oraz politycznego ustroju
Polski w latach 1989-1990. Zmiany te polegały m.in.
na radykalnych cięciach oraz ograniczeniu przepisów
poświęconych projektom racjonalizatorskim. Powodem
tego postepowania było uznanie, iż w gospodarce ryn-
kowej przedsiębiorstwa same powinny normować takie
przepisy, poprzez utworzenie wewnątrzzakładowych re-
gulaminów. W obecnej ustawie Prawo własności prze-
mysłowej z 30 czerwca 2000 r. projektem (pomysłem)

racjonalizatorskim może być tylko pomysł spełniają-
cy dwie przesłanki pozytywne [5]: jest rozwiązaniem
oraz nadaje się do wykorzystania jednocześnie nie bę-
dąc wynalazkiem podlegającym opatentowaniu, wzo-
rem użytkowym, wzorem przemysłowym bądź topo-
grafią układu scalonego. Wymóg rozwiązania dotyczy
dwóch aspektów projektu wynalazczego: podmiotowego
i przedmiotowego. W pierwszym aspekcie o rozwiązaniu
mówi się, gdy projekt jest wytworem ludzkiego intelek-
tu (kreatywności). Drugi (przedmiotowy) aspekt doty-
czy zupełności projektu wynalazczego (w tym racjona-
lizatorskiego). Służą one celom praktycznym, ich zada-
niem jest zaspokojenie określonej potrzeby, np. zwięk-
szać efektywność procesów wytwórczych, prowadzić do
oszczędności i nakładów. Warunkiem uznania pomysłu
za wniosek racjonalizatorski jest określenie wszystkich
środków oraz działań, które są niezbędne do jego reali-
zacji (sformułowanie szczegółowej instrukcji postępowa-
nia) [8].

3. Przedmiot wniosku

racjonalizatorskiego

W dawniej obowiązujących przepisach można by-
ło odnaleźć rozbudowaną regulację prawną, dotyczą-
cą racjonalizacji. Zawierała ona m.in. definicję projek-
tu racjonalizatorskiego, której obecna ustawa nie po-
daje. Przedsiębiorca sam może zdecydować, co będzie
stanowiło projekt racjonalizatorski w przedsiębiorstwie,
wprowadzając regulamin racjonalizacji. W regulaminie
powinno zostać określone, jakie rozwiązania oraz przez
kogo dokonane uznawane są w przedsiębiorstwie za pro-
jekty racjonalizatorskie (art. 7 ust. PWP) [5]. Zgodnie
z tym zapisem nie ma wyraźnej definicji projektu racjo-
nalizatorskiego. Przedsiębiorstwa mogą indywidualnie
ustalić, jakiego typu rozwiązania są uważane za pomy-
sły racjonalizatorskie. Daje to przedsiębiorcy ogromną
swobodę, ponieważ za projekt racjonalizatorski może
zostać uznane każde rozwiązanie, nawet te dotyczące
organizacji czy też programu komputerowego.

Przedmiotem wniosku racjonalizatorskiego może
być dowolne, co do sposobu, rozwiązanie dowolne-
go problemu. Najczęściej są to rozwiązania o cha-
rakterze: technicznym, organizacyjnym, techniczno-
organizacyjnym oraz organizacyjno-technicznym. Ogól-
ną klasyfikację projektów racjonalizatorskich przedsta-
wia tabela 1.

Tab. 1. Klasyfikacja wniosków racjonalizatorskich

Rodzaj wniosku racjonalizatorskiego Przykładowa klasyfikacja rozwiązań

techniczny

konstrukcje dotyczące budowy, kształtu, bądź zestawienia przedmiotu o trwałej konstrukcji

substancje dotyczące budowy, składu bądź zestawienia przedmiotów o postaci nietrwałej

wynalazki technologiczne dotyczące sposobów wytwarzania, przechowywania, konserwowa-
nia, transportowania lub niszczenia wyrobów

organizacyjny
rozwiązania obejmujące organizację pracy w zakresie stanowisk pracy, przepływu materia-
łów i wyrobów, a także świadczenia usług materialnych i ich obsługi

techniczno-organizacyjny
rozwiązania dotyczące: maszyn, urządzeń i wyrobów; sposobów wytwarzania, pomiarów
i kontroli; ulepszeń bądź uzupełnień maszyn, urządzeń i wyrobów

organizacyjno-techniczny rozwiązania z zakresu informatycznych systemów zarządzania
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Opracowując w przedsiębiorstwie regulamin wdra-
żania projektów racjonalizatorskich nie można również
pominąć twórcy pomysłu. Ważne jest, aby umieścić
zapis o wynagradzaniu i motywowaniu za zgłaszanie
i wdrażanie wartościowych pomysłów. O prawie do wy-
nagrodzenia twórcy można odnaleźć zapis w Prawie
własności przemysłowej [3].

4. System informacyjny

jako podstawa opracowania aplikacji

wspomagającej zarządzanie

wnioskami racjonalizatorskimi

Obecnie w większości przedsiębiorstw, podobnie jak
dawniej, również stosowane są standardowe skrzynki
pomysłów. Jednakże, aby usprawnić zarządzanie zgło-
szeniami pracowników, w tym dotyczących wniosków
racjonalizatorskich, utworzono aplikację o nazwie Elek-
troniczna Skrzynka Problemów i Rozwiązań (ESPIR).
Podstawą jej opracowania był odpowiedni system infor-
macyjny. Jak podaje literatura [1], system informacyjny
przedsiębiorstwa pełni funkcję wpierającą i umożliwia
zarządzanie danymi i informacjami w przedsiębiorstwie.
Według A. Nowickiego system informacyjny jest wyróż-
nionym przestrzennie oraz uporządkowanym czasowo
zbiorem informacji, ich nadawców i odbiorców, kana-
łów informacyjnych, których działanie ma na celu za-
rządzanie przedsiębiorstwem. Głównym zadaniem sys-
temu informacyjnego przedsiębiorstwa jest integracja
poszczególnych szczebli oraz komórek organizacyjnych
przedsiębiorstwa ze sobą oraz z otoczeniem [1]. Dobrze
zaprojektowany system informacyjny powinien [4]:

• udostępniać wszystkie zasoby informacyjne niezbęd-
ne do podjęcia danej decyzji,

• dostarczać użytkownikom aktualnych, rzetelnych
oraz kompletnych informacji źródłowych,

• umożliwić przeprowadzenie analizy porównawczej
oraz hierarchizacji ważności informacji,

• posiadać zdolność do przetwarzania zasobów infor-
macyjnych przez system oraz zdolność systemu do
przyswojenia informacji oraz reagowania na zmiany,

• umożliwiać przesyłanie oraz przetwarzanie informa-
cji w jednostce czasu,

• posiadać stopień szczegółowości informacji,
• gwarantować odporność na zakłócenia zewnętrzne
i wewnętrzne oraz zapewniać poufność poprzez prze-
syłanie informacji w określonym kręgu odbiorców,

• umożliwiać szybkie odtworzenia informacji,
• być łatwy w użytkowaniu.

W systemie informacyjnym będącym podstawą
opracowania aplikacji, elementem wejścia są zgłosze-
nia pracowników przedsiębiorstwa (rys. 1). Przewidzia-
no trzy typy zgłoszenia: nr 1 – problemy do rozwią-
zania, nr 2 – rozwiązania problemów wcześniej zgło-
szonych przez innych pracowników oraz nr 3 – wnioski
racjonalizatorskie obejmujące zgłoszenie problemu i je-
go rozwiązanie [11]. Dostęp do informacji uzyskanych
z aplikacji mają wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa.
Jednakże o realizacji danego zgłoszenia decydują pra-
cownicy wyższego szczebla, w tym zarząd przedsiębior-
stwa. Decyzję o akceptacji problemu do rozwiązania po-
dejmuje bezpośredni przełożony działu, do którego zo-
stał zgłoszony problem. Rozwiązania problemów oraz
wnioski racjonalizatorskie oceniane są przez zespół eks-
pertów. Jego skład będzie ustalany indywidulanie dla
każdego przedsiębiorstwa. Elementem wyjścia z syste-
mu są informacje, dotyczące gotowych innowacyjnych
rozwiązań wprowadzonych w przedsiębiorstwie [9]. Ze
względu na obszar zastosowania dzieli się je na: pro-
duktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe [1].

Rys. 1. Ogólny model systemu informacyjnego
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5. Przykład aplikacji wspomagającej

zarządzanie zgłoszeniami

pracowników oraz jej funkcje

Aplikacja ESPIR została utworzona w celu mo-
nitorowania oraz zarządzania zgłoszeniami pracowni-
ków dotyczących innowacyjnych rozwiązań. Dedykowa-
na jest zarówno dla dużych korporacji, jak i dla małych
i średnich firm. Aplikacja dostępna jest przez Internet
oraz urządzenia mobilne (smartfon lub tablet). Użyt-
kownicy mogą korzystać z niej w każdym miejscu i cza-
sie [9, 11]. W aplikacji użytkownicy mogą wprowadzać
wszystkie trzy typy zgłoszeń [11].
Na rynku informatycznym istnieją programy do za-

rządzania sugestiami pracowników. Ich zadaniem jest
usprawnienie dotychczas stosowanych skrzynek pomy-
słów. Przykładem takiego typu oprogramowania są Bri-
ghtidea lub Galactica Hydra. Jednakże skupiają się one
głównie na samym zgłoszeniu wniosków dotyczących
rozwiązania. Aplikacja ESPIR zawiera możliwość zgła-
szania nie tylko wniosków racjonalizatorskich, ale rów-
nież napotkanych problemów. Nie zawsze pracownik,
który „widzi” problem posiada wiedzę i umiejętności do
jego rozwiązania. Tworząc bazę problemów, pracowni-
cy mogą zaangażować się również w ich rozwiązywanie.
Aplikacja ESPIR umożliwia dostęp do tych problemów
każdemu zalogowanemu pracownikowi danego przedsię-
biorstwa.
W tabeli 2 przedstawiono zestawienie podstawo-

wych funkcji aplikacji ESPIR. W zestawieniu uwzględ-
niono również dostęp do funkcji dla poszczególnej grupy
użytkowników. W aplikacji ESPIR przewidziano trzy
grupy użytkowników: nr 1 – pracownicy niższego szcze-
bla, nr 2 – pracownicy wyższego szczebla oraz nr 3

– administratorzy, o różnym poziomie dostępu do da-
nych [10].

6. Interfejs aplikacji ESPIR

Interfejs aplikacji ESPIR zbudowany jest z trzech
obszarów: panel roboczy, menu główne oraz menu do-
datkowe (rys. 2). Najważniejszym obszarem w aplikacji
jest dynamiczny panel roboczy, w którym odbywa się
wprowadzanie oraz wyświetlanie informacji. Zawartość
panelu roboczego zmienia się w zależności od wybranej
pozycji z menu głównego.

Menu główne znajduje się po lewej stronie i zawiera
takie zakładki jak: „Panel użytkownika”, „Zarządzanie
problemami”, „Zarządzanie rozwiązaniami” oraz „Za-
rządzanie wnioskami racjonalizatorskimi”. Menu głów-
ne zawiera również pozycję „Zarządzanie użytkownika-
mi”. Jest ona jednak widoczna tylko dla administrato-
rów aplikacji (rys. 2) [9].

Wybierając pozycję „Zarządzanie użytkownikami”
pojawia się okno z trzema opcjami do wyboru. Pierw-
szą z nich jest lista wszystkich użytkowników. Po wy-
braniu tej opcji pojawia się tabela z najważniejszymi
danymi użytkowników aplikacji. Zawiera ona informacje
o użytkownikach, takie jak: imię i nazwisko, dział, sta-
nowisko, telefon oraz e-mail. Przy każdym użytkowniku
jest widoczna opcja edycji jego danych bądź usunięcia
z aplikacji. Kolejna opcja dotyczy listy nowych użyt-
kowników oczekujących na aktywację konta w aplikacji.
Ostatnia opcja umożliwia dodanie nowego użytkownika
do aplikacji. Konta użytkowników mogą być tworzone
przez administratora bądź indywidualnie przez samych
użytkowników.

Tab. 2. Funkcje w aplikacji ESPIR

Numer funkcji Podstawowe funkcje w aplikacji ESPIR

Numer grupy
użytkowników
aplikacji

1 2 3

1 dodawanie/edycja/usuwanie profili użytkowników aplikacji X

2 dodawanie/edycja/usuwanie działów przedsiębiorstwa X

3 przypisanie użytkowników do działów przedsiębiorstwa X

4 dodawanie/edycja/usuwanie: problemów do rozwiązania, rozwiązań problemów i wniosków racjo-
nalizatorskich

X X X

5 akceptacja/odrzucenie problemu do rozwiązania X

6 ocena rozwiązań problemów i wniosków racjonalizatorskich X

7 podgląd swoich zgłoszonych problemów, rozwiązań i wniosków racjonalizatorskich X X X

8 podgląd zgłoszonych problemów, rozwiązań i wniosków racjonalizatorskich innych użytkowników X X X

9 podgląd statystyk zgłoszonych problemów, rozwiązań i wniosków racjonalizatorskich X X X

10 podgląd statystyk wniosków: czekających na ocenę, zaakceptowanych, odrzuconych i rozwiązanych X

11 podgląd statystyk: dodanych nowych problemów do rozwiązania, dodanych nowych rozwiązań do
zaakceptowania, dodanych nowych wniosków racjonalizatorskich do zaakceptowania oraz doda-
nych nowych użytkowników

X

12 podgląd statusu zgłoszenia X X X

13 ustawianie ilości punktów przydzielanych za dany typ zgłoszenia X

14 automatyczne naliczanie punktów za dany typ zgłoszenia

15 automatyczne sumowanie otrzymanych punktów za wprowadzanie zgłoszeń wszystkich trzech ty-
pów dla danego użytkownika

16 drukowanie formularzy zgłoszeń wszystkich trzech typów X X X
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Rys. 2. Widok panelu administratora

Panel użytkownika oraz panel kierownika zawie-
ra zestawienie zgłoszeń wszystkich trzech typów oraz
punktów, jakie użytkownik otrzyma za dany typ zgło-
szenia. Przykładową skalę punktową za dany typ zgło-
szenia przedstawiono w tabeli 3.
Dodatkowo, w panelu użytkownika oraz panelu kie-

rownika, umieszczony jest skrót do zakładek dotyczą-
cych zarządzania danym typem zgłoszenia. W panelu
kierownika zawarta jest również informacja o dodanych
nowych problemach oczekujących na akceptację. Poni-
żej zestawienia otrzymanych punktów, w obu panelach
znajduje się podgląd do informacji o problemach do roz-
wiązania, dodanych w ostatnim czasie do aplikacji przez
innych pracowników (rys. 3).

Tab. 3. Przykładowa skala punktowa za dany typ zgłoszenia
w aplikacji ESPIR

Typ zgłoszenia Punkty

zaakceptowany problem 1

zaakceptowane rozwiązanie problemu 10

zaakceptowany wniosek racjonalizatorski 20

Formularze wszystkich trzech typów zgłoszenia mo-
gą być edytowane (rys. 4). Edytując dany typ zgłosze-
nia, pracownik może zmienić treść we wszystkich polach
formularza, dodając zgłoszenie bądź je usuwając z bazy
aplikacji. Edycji podlegają tylko zgłoszenia, które ocze-
kują na ocenę [9].

Rys. 3. Widok panelu użytkownika dla pracowników wyższego szczebla
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Rys. 4. Widok edycji zgłoszenia problemu dla pracownika niższego szczebla [9]

Po dokonanej ocenie użytkownik otrzymuje infor-
mację o zakwalifikowaniu zgłoszenia do realizacji. In-
formacja ta będzie widoczna w panelu użytkownika
(pierwsza pozycja w menu głównym). Przy każdej po-
zycji danego typu zgłoszenia jest widoczny jego status
(oceniane, przyjęte, odrzucone) [9].

Menu dodatkowe znajduje się w górnej części apli-
kacji. Zawiera ono nazwę użytkownika, edycję jego pro-
filu oraz opcję wylogowania z aplikacji. Po lewej stronie
menu znajduje się opcja powiększenia rozmiaru panelu
roboczego.

7. Zarządzanie zgłoszeniami problemów

i rozwiązań w aplikacji ESPIR

Drugą pozycją w menu głównym aplikacji ESPIR
jest zarządzanie problemami. Wybierając tę pozycję,

pracownik wprowadza do aplikacji problem do rozwią-
zania. Ocena wprowadzonego problemu dokonywana
jest przez kierownika działu, do którego został zgło-
szony problem. Oceniając zgłoszenie problemu, kierow-
nik działu decyduje o jego zaakceptowaniu bądź odrzu-
ceniu. W przypadku odrzucenia problemu, kierownik
działu będzie zobowiązany podać przyczynę jego od-
rzucenia.

Trzecią pozycją w menu głównym jest zarządzanie
rozwiązaniami. Pracownik będzie mógł wprowadzić roz-
wiązanie wybranego problemu, które zostało już wpro-
wadzone do bazy aplikacji (rys. 5). Zgłoszenie rozwią-
zania odbywa się w trzech krokach [11]:

• wybierz obszar, do jakiego chcesz dodać rozwią-
zanie,

• wybierz tytuł problemu, jaki chcesz rozwiązać,
• wpisz rozwiązanie i zatwierdź.

Rys. 5. Interfejs aplikacji ESPIR dla pozycji „Zarządzanie rozwiązaniami” [9]

52 Zeszyt 4 • Grudzień 2017



Zarządzanie Przedsiębiorstwem

W zgłoszeniu rozwiązania pierwszym krokiem jest
wybór obszaru (działu), do którego pracownik chce do-
dać rozwiązanie. Nazwy obszarów będą indywidualnie
wprowadzane dla każdego przedsiębiorstwa. Następnym
krokiem jest wybór problemu, do którego pracownik
chce dodać rozwiązanie. W tym kroku jest widoczna ta-
bela. Zawiera ona informacje o dodanych problemach:
data dodania problemu, obszar, tytuł problemu, a także
autora problemu. Użytkownik zaznacza dany problem,
a następnie klika przycisk „dodaj rozwiązanie”. Wów-
czas zostaje wyświetlony formularz, w którym należy
uzupełnić następujące pola: propozycja zmian, poten-
cjalne korzyści wynikające z zastosowania proponowa-
nego rozwiązania oraz możliwe nakłady finansowe po-
trzebne do realizacji rozwiązania [9].
Warunkiem przesłania zgłoszenia rozwiązania wy-

branego problemu jest wypełnienie wszystkich pól w for-
mularzu, oprócz ostatniego, dotyczącego korzyści finan-
sowych (pole to może pozostać puste).

8. Zarządzanie wnioskami

racjonalizatorskimi w aplikacji ESPIR

Ostatnią pozycją w menu głównym aplikacji ESPIR
jest zarządzanie wnioskami racjonalizatorskimi. Wybie-
rając pozycję „zarządzanie wnioskami racjonalizator-
skimi” użytkownik może wprowadzić do aplikacji, po-
przez formularz (jak na rysunku 6.), problem oraz jed-
nocześnie zaproponować jego rozwiązanie.
Pierwszą pozycją w formularzu jest wybór dzia-

łu (obszaru), którego będzie dotyczył problem. Na-
stępnie należy wypełnić pola: tytuł problemu, opis
problemu, propozycja zmian, potencjalne korzyści wy-
nikające z zastosowania proponowanego rozwiązania
oraz możliwe nakłady finansowe potrzebne do realiza-
cji rozwiązania. Analogicznie, jak w przypadku dodania
rozwiązania problemu, ostatnia pozycja w formularzu
może pozostać pusta. Ocenę zgłoszenia wniosku racjo-
nalizatorskiego oraz rozwiązania problemu podejmuje

Rys. 6. Formularz wprowadzania wniosku racjonalizatorskiego [9]
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zespół ekspertów, którego skład będzie ustalany indy-
widulanie dla każdego przedsiębiorstwa [9].

9. Podsumowanie

Obecnie sytuacja Polski w zakresie innowacyjności
nie jest satysfakcjonująca. Pod tym względem polska
gospodarka zajmuje odległe 72. miejsce w ujęciu glo-
balnym [7]. Przedsiębiorstwa w Polsce zazwyczaj czę-
ściej próbują adaptować innowacje istniejące już na ryn-
ku niż prowadzić badania i wytwarzać własne unikalne
innowacje procesowe lub/i produktowe [12]. Powodem
tego jest nie tylko brak rozwiązań systemowych na po-
ziomie administracji rządowej czy też brak wystarcza-
jących środków finansowych, ale przede wszystkim ni-
ski poziom mentalności proinnowacyjnej przedsiębior-
ców i pracowników. Zazwyczaj spowodowany jest on
brakiem identyfikacji z przedsiębiorstwem, a także kul-
turą organizacyjną nastawioną na zarządzanie autory-
tarne. Aby to zmienić, należy wprowadzić w przedsię-
biorstwach odpowiednie systemy motywacyjne, a także
umożliwiać pracownikom zgłaszanie swoich pomysłów.

Przykładem narzędzia wspomagającego zarządzanie
aktywnością pracowników w zgłaszaniu innowacyjnych
rozwiązań jest aplikacja ESPIR. Umożliwia ona zaan-
gażowanie się wszystkich pracowników w udoskonalanie
nie tylko swojego stanowiska pracy, ale również całego
przedsiębiorstwa. Dodatkowo, odpowiednie premiowa-
nie pracowników, uwzględniające działania kreatywne,
będzie stanowić czynnik motywujący. Takie komplekso-
we działania są dobrym kierunkiem w stronę odbudowy
ruchu racjonalizacyjnego w Polsce, który niewątpliwie
jest drogą do zwiększenia innowacyjności przedsiębior-
stwa.
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