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1. Wprowadzanie  1 

Identyfikując czynniki determinujące efektywne zarządzanie procesami innowacyjnymi 2 

wielu autorów wskazuje w szczególności na znaczenie twórczości, która, jest ważnym 3 

mechanizmem rozwoju współczesnych organizacji (min. Brzeziński, 2009; Leigh, 2011; 4 

Dyduch, 2013; Stachowicz, 2014; Shalley et al., 2004; Wu et al., 2008; Woodman et al., 1993; 5 

Yu-Chu et al., 2006). Twórczość bowiem wspomaga tworzenie nowych idei i rozwiązań 6 

inicjując procesy innowacyjne w organizacjach. Jest źródłem wszelkiej innowacyjności, a więc 7 

ważnym mechanizmem rozwoju współczesnych organizacji. Twórczość, która jest podstawą 8 

generowania nowych idei, rozwiązań obramowana w silną wizję, misję, a także plany 9 

strategiczne może stać się podstawą ożywiania przewagi strategicznej, konkurencyjności, 10 

ponad przeciętnej efektywności, długowieczności itp. (Dyduch, 2013). Jak twierdzi Sloan 11 

twórcze zarządzanie w organizacjach wiąże się z uświadamianiem znaczenia innowacji poprzez 12 

stosowanie właściwej polityki i praktyk (Sloane, 2003).  13 

Wielu autorów podkreśla potrzebę włączania twórczości w procesy formułowania strategii 14 

współczesnych przedsiębiorstw i traktowania jej, jako jednej z podstawowych domen strategii 15 

(Brzeziński, 2009; Amabile, 1988; Hamel, Breen, 2008; Dyduch, 2014; Obłój, 2010; Schendel, 16 

Hitt, 2007). Nowatorskie pomysły, nowe przełomowe rozwiązania innowacyjne nie mają 17 

większych szans na pojawienie się tylko poprzez bieżące zarządzanie. Tempo rozwoju 18 

technologicznego i cywilizacyjnego powoduje, że cykl życia produktów na rynku wciąż się 19 

skraca, za to czas przygotowania i wprowadzania ich na rynek się wydłuża. Oznacza to,  20 

że firmy zmuszone są wręcz do długofalowego prognozowania własnego rozwoju i pracowania 21 

nad produktami, które zastąpią te produkty, którym daleko jeszcze do wejścia na rynek 22 

(Machnik-Słomka, 2016). Wymaga to planowania w dłuższej perspektywie czasowej  23 

i określenia sposobów wykorzystania dostrzeżonych możliwości a zatem tworzenia i wdrażania 24 

odpowiednich strategii. W szczególności przedsiębiorstwa innowacyjne powinny dążyć do 25 

stworzenia silnej strategii opartej na ponadczasowych walorach, twórczości i innowacyjności, 26 

która byłaby zdolna sprostać wszelkim nieprzewidzianym wyzwaniom. Takie traktowanie 27 

twórczości otwiera nowe sposoby modelowania rozwoju nowoczesnych przedsiębiorstw, 28 

tworzenia i wdrażania strategii opartych na twórczości. Strategia twórcza, jak podkreśla wielu 29 

autorów powinna być traktowana, jako połączenie twórczości indywidualnej, zespołowej oraz 30 

twórczości organizacyjnej (patrz: Leigh, 2011; Brzeziński, 2009). Pojęcie twórczej strategii 31 

definiuje W. Dyduch (Dyduch, 2014) łącząc dwa konstrukty – strategii i twórczości i określając 32 

ją jako „sekwencję twórczości organizacyjnej, wykorzystywanej w celu przygotowania 33 

innowacyjnych pomysłów (innowacyjność strategiczna) i komercjalizacji tych pomysłów 34 

(przedsiębiorczość strategiczna).  35 

Przedmiotem artykułu jest omówienie roli strategii twórczych w zarządzaniu procesami 36 

innowacyjnymi oraz prezentacja wyników badań odnoszących się do stosowanych przez 37 
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organizacje wysokich technologii strategii twórczych. Strategie te zostały wyodrębnione 1 

zgodnie z założeniami konstruktu twórczości technologicznej, na który składają się dwa 2 

pojęcia: twórczości organizacyjnej i rozwoju technologii. Zaprezentowane wyniki badań 3 

stanowiły część zaplanowanego całościowego procesu badawczego realizowanego w ramach 4 

projektu pt. „Przedsiębiorczość technologiczna i rozwój organizacji” finansowanego przez 5 

Narodowe Centrum Nauki (2012/07/B/HS4/03128). 6 

2. Od twórczości do innowacji – zarządzanie procesem innowacyjnym 7 

O związku twórczości z innowacją pisze wielu autorów np. Schippers et al. uważają,  8 

że innowacja obejmuje kreatywność i zastosowanie jej produktów (Schippers et al., 2012).  9 

O innowacyjności często myśli się jak o kreatywności. Tymczasem pojęcia te różnią się między 10 

sobą. Twórczość „wymyśla nowe rzeczy” a innowacja „robi nowe rzeczy”. Pojęcia te  11 

w kontekście zarządzania procesami innowacyjnymi są zatem pojęciami komplementarnymi, 12 

uzupełniającymi się, bez których niemożliwa byłaby realizacja procesów innowacyjnych  13 

i komercjalizacja ich wyników. Proces innowacji określany jest najczęściej, jako zespół działań 14 

składających się na powstanie oraz pierwsze wprowadzenie do praktyki nowych rozwiązań 15 

technicznych, technologicznych i organizacyjnych (Pomykalski, 2001). Proces ten można 16 

również traktować jako przekształcenie idei, pomysłu w nowy lub ulepszony produkt, proces, 17 

rozwiązanie organizacyjne, marketingowe wprowadzane na rynek lub stosowane w przemyśle, 18 

handlu. Brzeziński podkreśla, że innowacyjność, jako zdolność do pobudzania innowacji 19 

(technicznych i organizacyjnych) jest następstwem i wynikiem procesów twórczych 20 

(Brzeziński, 2009). Ferraresi, Quandt, dos Santos i Frega innowację określają, jako proces 21 

przekształcania wiedzy w wartość przez zastosowanie nowych lub udoskonalonych produktów, 22 

procesów i systemów. Wielu autorów w literaturze przedmiotu uważa, że idea lub wynalazek 23 

stają się innowacją dopiero wtedy, kiedy ich gospodarczy potencjał jest efektywnie 24 

zrealizowany (Ferraresi et. al., 2012, p. 690). 25 

Twórczość i innowacje to, zatem nakładające się na siebie struktury pomiędzy dwoma 26 

etapami procesu: fazą generowania idei i fazą ich wdrażania (Brzeziński, 2009). McGowan 27 

procesem innowacyjnym nazywa działalność twórczą (McGowan, 1994, pp. 281-283). 28 

Brzeziński wyróżnia kreatywność koncepcyjną oraz kreatywność operacyjną, które mogą być 29 

połączone w cyklu innowacyjnym, w procesie „poszukiwania-przyswajania” jako zbiór działań 30 

i umiejętności przełożenia aspektów teoretycznych na praktyczne zastosowania, a więc 31 

połączenie kreatywnego myślenia i działania (Brzeziński, 2009). Kreatywność koncepcyjna 32 

(„poszukiwanie”) traktowana jest, jako niezbędna przy opracowaniu nowych produktów, 33 

metod, koncepcji itp. natomiast kreatywność operacyjna („przyswajanie”) jako konieczna przy 34 
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wariantowaniu, wyborze i wdrażaniu wytworów kreatywności koncepcyjnej do praktyki oraz 1 

ich weryfikowaniu (Brzeziński, 2009).  2 

Aby proces przechodzenia od twórczości do innowacji był efektywny trzeba tym procesem 3 

odpowiednio zarządzać. W ogólnym znaczeniu zarządzanie działalnością innowacyjną można 4 

traktować, jako zbiór uporządkowanych działań, takich jak: planowanie i podejmowanie 5 

decyzji, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie (Baruk, 2006). Zarządzanie inno-6 

wacjami może być ujmowane w wąskim i szerokim ujęciu (Sattler, 2011): 7 

 w szerokim ujęciu jest to zarządzanie systemem, w którym realizowane są procesy 8 

innowacji, obejmuje, zatem również interakcje między pozostałymi działami funkcjo-9 

nującymi w firmie, a także z otoczeniem zewnętrznym; 10 

 w wąskim ujęciu oznacza zarządzanie przebiegiem procesu, w wyniku, którego powstaje 11 

określona innowacja. Obejmuje, więc nie tylko zarządzanie procesami badawczo-12 

rozwojowymi prowadzącymi do powstania np. nowego produktu i zarządzanie jego 13 

rozwojem, ale również wykracza poza te ramy, obejmując cały proces innowacji, czyli 14 

także fazę tworzenia idei oraz komercjalizacji. 15 

Jednym z głównych zadań zarządzania innowacjami jest formułowanie i wdrażanie strategii 16 

oraz celów innowacji (Knosala et al., 2014). Strategia powinna być instrumentem ukierunko-17 

wującym zarządzanie działalnością innowacyjną. Dlatego w strategicznym ujęciu, zarządzanie 18 

działalnością innowacyjną obejmuje (Baruk, 2006, p. 139): 19 

 wybór kierunków działalności innowacyjnej, 20 

 sposoby pozyskiwania danych, informacji i wiedzy niezbędnych do tworzenia 21 

innowacji,  22 

 wybór sposobów pozyskiwania innowacji oraz ich wykorzystania, z uwzględnieniem 23 

aspektów politycznych, prawnych, finansowych, społecznych, administracyjnych, 24 

strukturalno-procesowych i środowiskowych. 25 

3. Typy oraz elementy budowy strategii twórczych opartych na twórczości 26 

technologicznej 27 

Przesłanki wynikające z analizy literaturowej skłaniają do nowatorskiego i twórczego 28 

podejścia przy budowie strategii współczesnych przedsiębiorstw i wykorzystania koncepcji 29 

twórczości technologicznej. Strategię opartą na twórczości technologicznej określa między 30 

innymi sposób i zakres prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, wdrażania innowacji 31 

technologicznych i ich komercjalizacji. Budowanie strategii przedsiębiorstw w oparciu  32 

o twórczość technologiczną można postrzegać, jako proces począwszy od generowania idei do 33 

wdrożenia innowacji opartej na aktywności i myśleniu technologicznym wykorzystującym 34 

twórczość na wszystkich etapach tego procesu (Machnik-Słomka, 2015). Wymaga to 35 
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zespołowego oraz kreatywnego działania na każdym poziomie i w każdym obszarze 1 

zarządzania przedsiębiorstwem.  2 

W oparciu o analizę literaturową i wstępne badania jakościowe przeprowadzone w ramach 3 

projektu wyodrębniono główne elementy budowy strategii opartych na twórczości 4 

technologicznej. Elementy te to (Machnik-Słomka, 2016): źródła pozyskania innowacji 5 

(wewnętrzne, mieszane i zewnętrzne), rodzaje twórczości wykorzystywanych w poszcze-6 

gólnych fazach procesu innowacyjnego oraz efektywność procesu innowacyjnego (mała, duża) 7 

(Rysunek 1).  8 

 9 
Legenda: I – faza poszukiwania innowacji (źródła) i kreowania pomysłów, II – faza oceny i wyboru pomysłów, 10 
III – faza prac rozwojowych nad innowacją, IV – faza wdrażania i komercjalizacji innowacji, Tk – twórczość 11 
koncepcyjna, To – twórczość operacyjna. 12 

Rysunek 1. Główne elementy budowy strategii opartych na twórczości technologicznej. Źródło: 13 
Machnik-Słomka, 2016, pp. 333-344. 14 

Przy wyborze opcji strategicznej ważnym elementem jest określenie źródeł pozyskania 15 

nowych technologii w celu poszukiwania najlepszego dostępu do technologii dla poprawienia 16 

pozycji rynkowej. W literaturze wyróżnia się najczęściej trzy opcje pozyskania technologii: 17 

wewnętrzne, zewnętrzne oraz mieszane (kombinacja wewnętrznych i zewnętrznych opcji), 18 

które wymagają określonych zdolności i zasobów organizacji (UNIDO, 2001): Pozyskanie 19 

technologii ze źródeł wewnętrznych jest wynikiem najczęściej prowadzonych własnych prac 20 

badawczo-rozwojowych, wiedzy i twórczości pracowników. Przejmowanie technologii  21 

z zewnątrz polega natomiast na zdobywaniu technologii opracowanych przez innych do 22 

zastosowania w firmie poprzez np. zakup maszyn, licencjonowanie, nabycie firmy, inwestycje 23 

we wspólne przedsięwzięcia. Taki sposób pozyskania technologii wymaga zazwyczaj 24 

dostosowania do wewnętrznych potrzeb firmy, ale za to przewagą jest krótszy czas wdrożenia 25 
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oraz mniejsze koszty i ryzyko. Coraz większego znaczenia nabiera pozyskanie technologii ze 1 

źródeł mieszanych związanych np. z zawiązywaniem partnerstw, podejmowaniem współpracy 2 

z innymi podmiotami w celu prowadzenia wspólnych badań, przyłączaniem się do sieci, 3 

zamawianiem u innych prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej itd. (Machnik-4 

Słomka, 2015). Współpraca w zakresie opracowania i pozyskania nowej technologii umożliwia 5 

przedsiębiorstwom lepszy dostęp do specjalistycznej wiedzy i technologii, których nie byłyby 6 

w stanie samodzielnie opracować i wykorzystać. Warto podkreślić, że wybór opcji pozyskania 7 

źródeł technologii zależy od wielu czynników (możliwości firmy, terminu wejścia na rynek, 8 

wzrostu technologicznego firmy, przewagi wyłączności/konkurencyjności, ryzyka niepowo-9 

dzenia, kosztów/możliwości finansowych) (UNIDO, 2001), które należy rozważyć przed 10 

podjęciem strategicznej decyzji. 11 

Twórcze przechodzenie od idei do innowacyjnych rozwiązań jest procesem o określonych 12 

fazach uruchamiających różne rodzaje kreatywności. W prezentowanej koncepcji przyjmuje się 13 

wyróżnione przez M. Brzezińskiego dwa rodzaje kreatywności (kreatywność koncepcyjną oraz 14 

kreatywność operacyjną) zależne od fazy cyklu innowacyjnego. Kreatywność traktowana jest 15 

tutaj, jako mechanizm łączący dwa procesy: powstawania pomysłów oraz nadania im 16 

konkretnych rozwiązań przeznaczonych do wdrożenia (Brzeziński, 2009). 17 

W działalności innowacyjnej istotne jest osiąganie wysokiej efektywności innowacyjnej. 18 

Każde przedsiębiorstwo, które korzysta z zasobów innowacyjnych nieefektywnie, znacznie 19 

słabiej przyczynia się do budowania potencjału innowacyjnego. Przy czym dysponowanie 20 

wysokim potencjałem innowacyjnym nie musi wcale prowadzić do największej efektywności 21 

innowacyjnej. 22 

Uwzględniając główne elementy budowy strategii opartych na twórczości technologicznej 23 

wyróżniono sześć typów strategii (Machnik-Słomka, 2016) (Rysunek 2): 24 

 Strategia twórcza: tradycyjna (bierna) charakteryzuje się niewielkim potencjałem 25 

twórczości operacyjnej, który przekłada się na niski stopień wykorzystania i zastoso-26 

wania idei, pomysłów, innowacji powstałych wewnątrz organizacji (wewnętrzne źródła 27 

pozyskania innowacji); będących najczęściej wynikiem prowadzonych własnych prac 28 

badawczo-rozwojowych, wiedzy, twórczości pracowników. Niski potencjał twórczości 29 

operacyjnej przekłada się na małą efektywność procesu innowacji, komercjalizacji 30 

technologii. 31 

 Strategia twórcza: rozwoju twórczego (aktywna) cechuje się wysokim potencjałem 32 

twórczości koncepcyjnej i operacyjnej, generowaniem wielu własnych idei, pomysłów 33 

(wewnętrzne źródła pozyskania innowacji) w oparciu o twórczość koncepcyjną,  34 

z których większość jest komercjalizowana przy wykorzystaniu twórczości operacyjnej.  35 

 Strategia twórcza oparta na współpracy – charakterystyczna dla sytuacji w której 36 

organizacja generuje idee, pomysły w oparciu o współprace z innymi podmiotami 37 

(mieszane źródła pozyskania innowacji), ale ich nie komercjalizuje lub komercjalizuje 38 

z dużym opóźnieniem. 39 
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 Strategia twórcza: efektywna współpraca ma miejsce wtedy, gdy wiele idei, pomysłów 1 

generowanych i rozwijanych w wyniku współpracy z innymi podmiotami jest 2 

skutecznie wdrażanych i komercjalizowanych w oparciu o wysoki potencjał twórczości. 3 

Szczególne znaczenie ma tutaj twórczość operacyjna mająca wpływ na umiejętność 4 

przełożenia aspektów teoretycznych na praktyczne zastosowanie.  5 

 Strategia twórcza: imitacyjna (adaptacyjna) występuje wtedy, gdy pozyskiwane 6 

pomysły, technologie (zewnętrzne źródła pozyskania innowacji) pochodzące z zewnątrz 7 

organizacji przekładają się na brak ich komercjalizacji (lub niewielka ich część jest 8 

komercjalizowana). Organizacja taka zorientowana jest głównie na pozyskanie  9 

i adaptacje gotowych rozwiązań, innowacji pochodzących z zewnątrz organizacji.  10 

 Strategia twórcza: efektywna imitacja charakteryzuje się skuteczną komercjalizacją 11 

technologii opartych na ideach, technologiach pochodzących z zewnątrz organizacji 12 

(zewnętrzne źródła pozyskania innowacji). Strategia ta opiera się przede wszystkim na 13 

wysokim potencjale twórczości operacyjnej. 14 

 15 

Rysunek. 2. Typy strategii opartych na twórczości technologicznej. Źródło: Machnik-Słomka, 2017, 16 
pp. 876-886. 17 

  18 
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Duży wpływ na wybór opcji strategicznych i osiąganie efektów związanych z genero-1 

waniem idei i rozwiązań innowacyjnych ma potencjał twórczy, jakim mogą dysponować 2 

przedsiębiorstwa. Zależne jest to od zasobów, możliwości i zdolności zespołów, jak i całej 3 

organizacji do wykorzystania tego twórczego potencjału. 4 

4. Strategie twórcze przedsiębiorstw branży lotniczej w Polsce w świetle 5 

wyników badań 6 

Celem przeprowadzonych w ramach projektu badań była identyfikacja stosowanych przez 7 

badane przedsiębiorstwa strategii opartych na twórczości technologicznej i cech, jakimi 8 

charakteryzuje się strategia twórcza w badanych przedsiębiorstwach. 9 

Podmiotem badań były przedsiębiorstwa branży lotniczej, które zaliczane są do grupy 10 

przedsiębiorstw wysokiej technologii (high-tech). Za przedsiębiorstwo high-tech można uznać 11 

podmiot, który działa w dziedzinie uznanej za wysoką technikę lub wytwarza produkty 12 

klasyfikowane, jako wysoko technologiczne (przynależność do sektora high-tech według  13 

np. klasyfikacji OECD). Jeżeli chodzi o ogólną liczbę przedsiębiorstw branży lotniczej 14 

działających w Polsce to w rejestrze REGON zarejestrowanych było 130 aktywnych 15 

podmiotów (Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn – 16 

PKD 30.3) działających w branży lotniczej (Rejestr REGON). Próbę do badań dobrano  17 

w sposób celowy w oparciu o dwa kryteria: przynależności do sektora lotniczego oraz fazy 18 

rozwoju (firmy w fazie wczesnego rozwoju oraz firmy w fazie utrwalonego wzrostu  19 

z wykształconym portfelem produktowym). Liczebność próby badawczej obejmowała  20 

20 przedsiębiorstw, po 10 dobranych firm w każdej grupie. Badania pogłębione przeprowa-21 

dzone zostały na przełomie lat 2017 i 2018. 22 

Przeprowadzone badania empiryczne miały charakter jakościowy oparty na metodzie 23 

studium przypadku. Badania zostały przeprowadzone przy zastosowaniu wystandaryzowanego 24 

kwestionariusza wywiadu, w którym poszczególne zmienne były oceniane 7-stopniową skalą 25 

Likerta (od 1 – zdecydowanie nie do 7 – zdecydowanie tak). Zbieranie danych i informacji 26 

odbywało się wg. metodyki wielokrotnego wywiadu z kadrą zarządzającą badanych 27 

przedsiębiorstw. Proces badawczy zawierał etap wstępnej rozmowy telefonicznej oraz 28 

wypełnienia elektronicznego kwestionariusza zmodyfikowaną metodą CATI.  29 

W badaniach dotyczących strategii poddano analizie cechy, jakimi charakteryzuje się 30 

strategia twórcza organizacji w badanych przedsiębiorstwach. Tempo zmian w otoczeniu  31 

i postęp technologiczny charakterystyczny dla branży high-tech sprawia, że przedsiębiorstwa 32 

lotnicze, chcąc być efektywne, muszą ukierunkować się na ciągłe wprowadzanie innowacji. 33 

Muszą także decydować się na takie strategie, które określałyby, w jakim stopniu, i w jaki 34 

sposób należy wykorzystywać innowacje do celów osiągania przewagi strategicznej. W takim 35 
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podejściu wydaje się istotne nakreślenie inspirującej wizji organizacji o strategii twórczej  1 

i traktowanie twórczości, jako wartości organizacji i czynnika sprawczego rozwoju organizacji 2 

(Machnik-Słomka, 2015, pp. 31-39). Z przeprowadzonych badań wynika, że zarówno firmy 3 

będące w fazie wczesnego rozwoju (60% badanych firm odpowiedziało zdecydowanie tak –  4 

7 w skali Likerta, pozostałe 40% odpowiedziało raczej tak – 5 w skali Likerta), jak i firmy  5 

w fazie utrwalonego wzrostu traktują twórczość (50% badanych firm odpowiedziało 6 

zdecydowanie tak – 7 w skali Likerta, pozostałe 50% odpowiedziało raczej tak – 5 w skali 7 

Likerta), jako istotną wartość organizacji i czynnik sprawczy jego rozwoju. 8 

Identyfikując wybory strategiczne badanych firm zgodnie z przyjętą typologią strategii 9 

poproszono respondentów o wyrażenie opinii na temat dominujących rodzajów strategii 10 

opartych na twórczości technologicznej w danym przedsiębiorstwie. Poniższy rysunek 11 

prezentuje strukturę odpowiedzi w odniesieniu do stosowanych strategii ze względu na 12 

uzyskaną średnią firm w fazie wczesnego rozwoju oraz firm w fazie utrwalonego wzrostu 13 

(Rysunek 3).  14 

 15 

Rysunek 3. Poziom stosowania strategii opartych na twórczości technologicznej w grupie firm w fazie 16 
wczesnego rozwoju oraz w fazie utrwalonego wzrostu. Źródło: opracowanie własne. 17 

Z przedstawionych na rysunku danych wynika, że badane przedsiębiorstwa korzystają 18 

głównie z zewnętrznych oraz mieszanych źródeł pozyskania technologii. Najbardziej 19 

dominującymi strategiami dla badanych firm są strategie imitacji efektywnej (oparte na 20 

zewnętrznych źródłach pozyskania innowacji) oraz strategia współpracy (oparta na 21 

mieszanych źródłach pozyskania innowacji). Przy czym wyższą średnią w odniesieniu do 22 

stosowanej strategii imitacji efektywnej cechują się firmy w fazie wczesnego rozwoju (średnia 23 

uzyskanych ocen wynosi: 6,1) niż firmy w fazie wzrostu (średnia uzyskanych ocen wynosi: 5). 24 

Strategia ta charakteryzuje się skuteczną komercjalizacją technologii opartych na ideach, 25 

rozwiązaniach innowacyjnych pochodzących z zewnątrz organizacji. W strategii tej potencjał 26 
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oparty jest głównie na twórczości operacyjnej wykorzystywanej w procesie innowacyjnym  1 

w szczególności przy wariantowaniu, wyborze i wdrażaniu innowacji do praktyki. Natomiast 2 

strategia współpracy polegająca na generowaniu idei, pomysłów w oparciu o współpracę  3 

z innymi partnerami zewnętrznymi w sposób nieefektywny nie komercjalizując ich lub 4 

komercjalizując z dużym opóźnieniem bardziej charakterystyczna jest dla firm w fazie 5 

utrwalonego wzrostu (średnia uzyskanych ocen wynosi: 5,2) niż firm w fazie wprowadzania 6 

(średnia uzyskanych ocen wynosi: 4,8). W najmniejszym stopniu natomiast firmy wykorzystują 7 

strategię efektywnej współpracy polegającą na skutecznej komercjalizacji rozwiązań 8 

generowanych i rozwijanych we współpracy z zewnętrznymi podmiotami. Średnia dla firm  9 

w fazie wczesnego rozwoju wynosi 2,9 natomiast dla firm w fazie utrwalonego wzrostu wynosi 10 

3,6. Na tym samym poziomie dla tej grupy firm kształtuje się średnia w odniesieniu do strategii 11 

imitacji.  12 

Zbiorcze wyniki dotyczące stosowanych strategii firm będących w fazie wczesnego 13 

rozwoju oraz w fazie utrwalonego wzrostu w odniesieniu do odsetka uzyskanych odpowiedzi 14 

zaprezentowano w poniższej tabeli (Tabela 1). 15 

Tabela 1. 16 
Strategia – zbiorcze wyniki firm w fazie wczesnego rozwoju oraz w fazie utrwalonego wzrostu 17 

Strategia 
1 2 3 4 5 6 7 

% % % % % % % 

S 1: tradycyjna (bierna) 5% 0% 30% 15% 40% 0% 10% 

S 2: rozwoju twórczego (aktywna) 5% 0% 15% 10% 60% 0% 10% 

S 3: oparta na współpracy 5% 0% 15% 0% 50% 10% 20% 

S 4: efektywna współpraca 30% 0% 35% 5% 20% 0% 10% 

S 5: imitacyjna (adaptacyjna) 5% 0% 65% 5% 15% 0% 10% 

S 6: efektywna imitacja 0% 0% 10% 10% 55% 0% 25% 

Źródło: opracowanie własne. 18 

Zaprezentowane wyniki pokazują, że badane przedsiębiorstwa nie koncentrują się na jednej 19 

opcji strategicznej, każda z tych opcji posiada, bowiem swoje wady i zalety stwarzając różne 20 

możliwości. 21 

5. Podsumowanie 22 

Przedsiębiorstwa, aby efektywniej zarządzać procesami innowacyjnymi potrzebują bardziej 23 

elastycznych, twórczych, nowatorskich koncepcji i sposobów działań. Aby sprostać współ-24 

czesnym wyzwaniom przedsiębiorstwa powinny dążyć do stworzenia silnej strategii opartej na 25 

ponadczasowych walorach, twórczości, która byłaby zdolna sprostać wszelkim nieprzewi-26 

dzianym wyzwaniom.  27 

Jak pokazują wyniki badane przedsiębiorstwa stosują głównie strategie oparte na 28 

pozyskaniu innowacji ze źródeł mieszanych i zewnętrznych, na co wpływ ma specyfika i profil 29 
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działalności przedsiębiorstw lotniczych w Polsce. Nie bez znaczenia na otrzymane wyniki ma 1 

fakt, że przemysł lotniczy w Polsce opiera się przede wszystkim na produkcji części  2 

i komponentów lotniczych, które wymagają precyzyjnej obróbki (np. kadłuby i silniki lotnicze). 3 

Produkcja odbywa się głównie w dużych i średnich przedsiębiorstwach oraz w sieci zakładów 4 

kooperujących (poddostawców) włączających się w łańcuch światowych dostawców części  5 

i komponentów lotniczych. Tylko nieliczne przedsiębiorstwa w Polsce, jak potwierdzili 6 

respondenci podczas przeprowadzanych wywiadów wytwarzają produkty finalne (odnoszące 7 

się do poszczególnych faz procesu innowacyjnego począwszy od badań). Dotyczy to głównie 8 

konstrukcji i produkcji samolotów ultralekkich i helikopterów. Badania wskazują, że na 9 

zarządzanie procesami innowacyjnymi badanych przedsiębiorstw duży wpływ ma współpraca 10 

z innymi przedsiębiorstwami, instytucjami B+R oparta na sieciowych relacjach. 11 

Przedsiębiorstwa te w większości działają w klastrach tj. Klaster „Dolina Lotnicza”, czy „Śląski 12 

Klaster Lotniczy”. Nawiązywane relacje szczególnie we współpracy sieciowej sprzyjają  13 

w większym stopniu kreowaniu i pozyskiwaniu wiedzy o nowych rozwiązaniach techno-14 

logicznych, wynikach badań naukowych. 15 
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