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1. Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionu 

 

Region jako system społeczno-gospodarczy obejmuje wyodrębnioną z 

otoczenia część przestrzeni ekonomicznej trwale zamieszkaną i zagospodarowaną 

przez określoną społeczność. Na jego terenie funkcjonują różnorodne wzajemnie 

powiązane podmioty gospodarujące, które stanowią elementy tego systemu. Niektóre 

z podmiotów uczestniczą bezpośrednio w procesie gospodarczym, tworząc tzw. strefę 

realną, np. przedsiębiorstwa (przemysłowe, rolne, usługowe), gospodarstwa domowe, 

a inne wykonują funkcje sterujące i stanowią tzw. strefę regulacji (m.in. organy 

państwowe, władze samorządowe, organizacje pozarządowe). Regionalna struktura 

gospodarcza jest wzajemnie powiązana z procesem rozwoju regionu. Ważne są 

również powiązania zewnętrzne z innymi regionami oraz z systemami wyższego 

rzędu (np. z gospodarką narodową, gospodarką światową, organizacjami 

międzynarodowymi). 

Literatura przedmiotu podkreśla, że region stanowi system, który: 

 jest powołany do realizacji określonych celów ekonomicznych i społecznych 

oraz jest ustrukturalizowany i hierarchiczny ze względu na wewnątrz- i 

międzyregionalny podział pracy, funkcji oraz kompetencji decyzyjnych, 

 jest względnie wyodrębniony z otoczenia, a zarazem otwarty w stosunku do 

otoczenia oraz prowadzący z tym otoczeniem wszechstronną wymianę 

zasobów, 

 transformuje zasoby w produkty i usługi w celu osiągnięcia założonych 

celów, 

 samodzielnie określa i dokonuje wyboru oraz modyfikacji celów
1
. 

Do najistotniejszych w aktualnych warunkach Polski kontekstów rozwoju 

regionalnego należą: 

 wzrost gospodarczy i zatrudnienie, 

                                                           
1 A. Potoczek, Polityka regionalna i lokalna, Tonik, Toruń 2003, s. 12; D. Waldziński, Polityka 

regionalna w Polsce w procesie przemian kulturowo-cywilizacyjnych, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2005, s. 16-17. 
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 wzrost dobrobytu i jakości życia, 
 wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, 
 restrukturyzacja i dywersyfikacja działalności gospodarczej, 
 rozwój ekologiczny, nawiązujący do znanej idei ekorozwoju, 

 rozwój technologiczny, rozwój innowacyjności, 
 rozwój infrastruktury instytucjonalnej2

. 

Regionalny rozwój gospodarczy stanowi zjawisko złożone, zależne nie tylko 
od kombinacji między zasobami i czynnikami produkcji, ale także od przesłanek 
społecznych, politycznych czy też ekologicznych oraz kulturowych. Można 
powiedzieć, że jest to proces społeczny, który wymaga akceptacji przez grupy 
społeczne danego regionu oraz ich aktywnej postawy. Proces ten powoduje 
zwiększanie się produktu w wymiarze realnym na jednego mieszkańca oraz zmianę 
struktury ekonomicznej danego regionu, co prowadzi do poprawy jakości życia 
społeczności regionalnej, w szczególności jej warunków bytowych oraz możliwości 
konsumpcyjnych. 

Literatura naukowa podkreśla znaczenie działających w regionie sieci 
będących specyficznym systemem różnych grup organizacji. Głównie zwraca się 
uwagę na obecność w sieci, obok przedsiębiorstw, organizacji publicznych, 
samorządowych, instytucji finansowych (w tym banków), organizacji wsparcia 

biznesu (w tym pozarządowych) i instytucji naukowo-badawczych. Funkcje takiej 

sieci obejmują oprócz stosunków produkcji stosunki społeczne, polityczne, kulturowe 
i edukacyjne. Stosunki w sieciach rozwijają się dynamicznie, a ich istotą jest 
kreowanie dodatkowej synergii działających w sieci organizacji. 

W literaturze naukowej podkreśla się znaczenie stosowania metody foresightu 
w planowaniu rozwoju regionu. M. Czyż twierdzi, że „foresight włącza 
przedstawicieli władzy publicznej, przemysłu, organizacji pozarządowych, 
organizacji badawczych oraz społeczeństwo do otwartej, ukierunkowanej dyskusji 
nad przyszłością”3

. 

Nowym wyzwaniem rozwoju regionalnego staje się współcześnie trwały i 
zrównoważony rozwój. Jego istota polega na równorzędnym traktowaniu trzech sfer: 

gospodarczej, społecznej i ekologicznej. Postrzega się go jako określony system, 
który wymaga harmonijnego zintegrowania i funkcjonowania wszystkich trzech sfer, 
gdyż wyeliminowanie jednej z nich uniemożliwia funkcjonowanie dwu pozostałych. 
Zrównoważony rozwój zakłada konieczność sprzężenia ze sobą działań 
zmierzających do osiągnięcia równowagi pomiędzy realizacją celów gospodarczych i 
społecznych, zachowania dziedzictwa kulturowego i rozwoju przestrzennego regionu. 

W literaturze naukowej przedsiębiorczość traktuje się jako decydujący czynnik 
pośredniczący, uaktywniający konkurencyjny potencjał regionu i transformujący go 
na rezultaty, które mogą być uznane za symptomy zachodzących w regionie 
procesów rozwojowych4

. 

                                                           
2 W. Kosiedowski, Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Wyd. Domu 

Organizatora, Toruń 2005, s. 21-22; A. Tuziak [i in.], Innowacyjność i rozwój, Wyd. Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, s. 32-33. 
3 M. Czyż, Metody foresight w zarządzaniu wieloletnimi przedsięwzięciami jednostek samorządu 

terytorialnego. Niepublikowana rozprawa doktorska, Politechnika Śląska, Zabrze 2008, s. 32. 
4 J. Biniecki, W. Frenkiel, Regionalne środowisko przedsiębiorczości, [w:] A. Klasik (red.), 

Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, AE w Katowicach, Katowice 2006, s. 269. 
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Współcześnie przedsiębiorczość traktowana jest jako kategoria bardzo szeroka, 

obejmująca aspekty ekonomiczne, psychologiczne, technologiczne, kulturowe itp., 

niosąca ze sobą nowe postawy, zachowania i wartości. Pojęcie przedsiębiorczości 

odnosi się do różnych form aktywności ludzkiej, gdzie wymagana jest inicjatywa, 

inwencja czy też kreatywność. Odnosi się nie tylko do organizacji gospodarczej, ale i 

innych uczestników życia społecznego: gospodarstw domowych, organizacji 

publicznych, administracyjnych, organizacji pozarządowych. 

Rdzeń większości definicji przedsiębiorczości stanowi osoba przedsiębiorcy 

wraz z jego cechami oraz procesy przedsiębiorczości. Często pojawiającym się w 

definicjach przedsiębiorczości wątkiem jest tworzenie organizacji
5
. Podkreśla się, że 

„…natura przedsiębiorczości nie tkwi w kopiowaniu, odwzorowaniu i 

naśladownictwie, ale zakłada tworzenie czegoś nowego, niesprawdzonego i 

niepowtarzalnego”
6
. 

Przedsiębiorczość jako aktywność konkretnych osób (w organizacji, gminie, 

regionie) może być postrzegana jako proces realizacji przedsięwzięcia obejmujący: 

dostrzeżenie okazji do wykorzystania, decyzję o jej wykorzystaniu i poniesieniu 

pewnego ryzyka, działania zarządcze często połączone z działaniami wykonawczymi, 

które powinny przynosić określone korzyści. 

W literaturze podkreśla się, że źródłem bogactwa regionów i ich rozwoju są 

przedsiębiorczy ludzie. A. Klasik pisze, że nowa przedsiębiorczość regionalna „to 

tworzone przez kreatywne jednostki i zespoły, środowiska i społeczności, nowe 

rodzaje wartości ekonomicznej, innowacje technologiczne, nowe inwestycje, nowe 

organizacje i nowe rodzaje działalności, nowa wartość dodana”
7
. Ponadto stawia tezę, 

że przedsiębiorczość jest warunkiem koniecznym rozwoju lokalnego i regionalnego. 

Jest zdolnością regionu do generowania procesów rozwojowych i pozytywnych 

dostosowań strukturalnych wobec coraz to nowszych wyzwań konkurencyjnych i 

cywilizacyjnych. 

Poziom aktywności przedsiębiorczej jest zróżnicowany regionalnie. Posiadane 

cechy strukturalne regionów i występujące na ich obszarze czynniki sytuacyjne 

powodują, że regiony różnią się między sobą skalą aktywności przedsiębiorczej. 

W prowadzeniu analizy rozwoju regionalnego należy uwzględnić mechanizm 

współdziałania podmiotów grupowanych w sektor prywatny, publiczny, społeczny 

(obywatelski). Możemy wtedy wyróżnić przedsiębiorczość biznesową, 

przedsiębiorczość publiczną oraz społeczną. 

Instrumenty wspierania przedsiębiorczości w regionie mogą przybierać różne 

formy, zależnie od specyfiki obszaru. Najbardziej powszechne to: ułatwienia 

lokalizacyjne, ulgi, zwolnienia i umorzenia podatków, tworzenie centrów pomocy 

małemu biznesowi, tworzenie ośrodków przedsiębiorczości, innowacji i technologii 

oraz organizacja szkoleń i banków informacji. Samorząd wojewódzki, wykorzystując 

odpowiednie instrumenty, wpływa na życie gospodarczo-społeczne regionu i może 

                                                           
5 T. Piecuch, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 47; M. 

Bratnicki, J. Strużyna, Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 

2001, s. 38-39; T. Kraśnicka, Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, 

Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2002, s. 74-75. 
6 M. Bratnicki, J. Strużyna, Przedsiębiorczość i kapitał…, s. 39. 
7 A. Klasik, Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, AE w Katowicach, Katowice 

2000, s. 22. 
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doprowadzić do zainicjowania i przyspieszenia procesu rozszerzenia działalności 

gospodarczej na danym obszarze. 

Analizując problematykę przedsiębiorczości, nie sposób pominąć innowacje i 

innowacyjność. P.F. Drucker pisze, że „…innowacja to wyjątkowa funkcja 

przedsiębiorczości, niezależnie od tego, czy ma się wówczas do czynienia z 

dojrzałym przedsiębiorstwem, instytucją publiczną czy z zupełnie nową firmą 

założoną przez kogoś we własnym mieszkaniu. Tak więc mamy do czynienia ze 

sposobem, w jaki przedsiębiorca tworzy nowe zasoby, które będą zdolne do 

kreowania wartości i bogactwa lub zwiększa potencjał tworzenia zasobów już 

istniejących”
8
. 

Regiony stanowią bardzo ważny czynnik procesów tworzenia innowacji i 

transmisji jej do innych regionów. Literatura naukowa coraz mocniej podkreśla, że 

punkt ciężkości dynamiki przemysłowej oraz innowacyjnej w coraz większym 

stopniu widoczny jest na poziomie regionalnym
9
. Regionalne procesy innowacyjne 

można rozpatrywać na płaszczyźnie: 

 koncepcji otoczenia innowacyjnego i regionalnych sieci innowacji, 

 teorii regionalnego potencjału innowacyjnego, 

 koncepcji regionalnych systemów innowacyjnych. 

Literatura przedmiotu podkreśla, że proces innowacji nie ma charakteru 

liniowego, lecz jest wynikiem interakcji i uczenia się na drodze prób i błędów oraz 

kumulowania wiedzy specyficznej i interdyscyplinarnej. Proces ten ma charakter 

ciągły i nie wymaga takiego samego stosowania innowacji wszędzie, niezależnie od 

regionalnych i lokalnych uwarunkowań. A więc w tym ujęciu, inaczej niż w 

koncepcji schumpeterowskiej (wskazującej na innowację jako wynik pracy 

pojedynczego przedsiębiorcy), innowacja jest tworzona przez środowisko lokalne i 

regionalne. Literatura naukowa wskazuje na konieczność uznania wartości 

innowacyjności za jeden z najważniejszych celów, do których ludzie powinni dążyć 

współcześnie jeśli chcą osiągnąć postęp cywilizacyjny i dobrobyt związany ze 

wzorami kultury społeczeństwa regionu. 

Przedsiębiorczość i konkurencyjność regionu w stopniu przekraczającym 

przeciętny poziom i zdolność są determinantami trwałego jego rozwoju. 

Przedsiębiorczość i konkurencyjność są i mogą przy tym być kształtowane i 

stymulowane przez różne czynniki i instrumenty. W tym kontekście podstawowe 

znaczenie ma występowanie w regionie sprzężeń zwrotnych między dawną a obecną 

przedsiębiorczością a konkurencyjnością ujmowaną ex post i ex ante, w 

szczególności: g

 między społecznością regionalną i gospodarką regionalną w aspekcie 

przedsiębiorczości i konkurencyjności regionu, 

 między tworzeniem w regionie nowych wartości, nowych rodzajów 

działalności i przedsiębiorstw a jego internacjonalizacją i wzrostem wymiany 

z otoczeniem w aspekcie dynamiki rozwoju. 

                                                           
8 P.F. Drucker, Dyscyplina w podejściu do innowacji, „Harvard Business Review Polska” 2004, nr 1, s. 

101. 
9 E. Okoń-Horodyńska, Jak budować regionalne systemy innowacji, Instytut Badań nad Gospodarką 

Rynkową w Gdańsku, Warszawa 2000, s. 10.  
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Przedsiębiorczość i konkurencyjność regionu w strategicznym ujęciu obejmuje 

przede wszystkim: 

 tworzenie, rozwój i stymulowanie małego i średniego biznesu, 

 przyciąganie, zachęcanie oraz napływ kapitału i przedsiębiorstw 

zagranicznych oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 

 

Podejście strategiczne do planowania rozwoju regionu z ujęciem na 

kształtowanie przedsiębiorczego i konkurencyjnego regionu oznacza formułowanie 

dwóch komplementarnych strategii rozwoju regionalnego, tj. strategii konkurencyjnej 

i strategii przedsiębiorczej. Strategia konkurencyjna rozwoju regionalnego to strategia 

wzmacniająca atrakcyjność regionu, jego siłę przyciągania ludzi, organizacji zasobów 

itp. Natomiast strategia przedsiębiorcza rozwoju regionalnego to strategia polegająca 

na stymulowaniu procesów kreacyjnych, koncentrująca się na potencjale 

intelektualnym i inicjatywie społeczności lokalnych. A. Klasik twierdzi, że „w 

podejściu strategicznym do studiów nad rozwojem regionalnym, prowadzonym w 

kontekście przedsiębiorczości i konkurencyjności regionów oraz kształtowania 

regionów przedsiębiorczych i konkurencyjnych, centralne miejsce zajmuje wizja 

strategiczna regionu. To wizjonerskie przywództwo regionalne oraz kreatywne i 

atrakcyjne środowiska przesądzają o tym, na ile regiony mają szanse stać się i stają 

się faktycznie obszarami przedsiębiorczymi i konkurencyjnymi”
10

. 

Pojęcie konkurencyjności regionalnej jest w literaturze niejednoznacznie 

definiowane. M. Gorynia i E. Łaźniewska w oparciu o Raport Komisji Europejskiej 

(The Sixth Periodic Report on the Regions) podają, że konkurencyjność to 

„umiejętność wytwarzania dóbr i usług, które zdają egzamin na rynkach 

międzynarodowych, jednocześnie utrzymując wysoki i stabilny poziom dochodów 

lub, najogólniej mówiąc, zdolności regionów do generowania, będąc wystawionym 

na konkurencję zewnętrzną, stosunkowo wysokiego poziomu dochodów i 

zatrudnienia”
11

. To znaczy, aby region był konkurencyjny, ważne jest zapewnienie 

zarówno jakości, jak i odpowiedniej ilości pracy. 

R. Broszkiewicz i inni piszą, że „konkurencyjność regionów, według 

nomenklatury stosowanej w dokumentach UE jest pojmowana dwojako. Stanowi ona: 

1. zespół cech decydujących o atrakcyjności regionu z punktu widzenia 

lokowania w nim inwestycji i jako miejsca zamieszkania, 

2. wyraz przewagi technologicznej lub niższych cen produktów i usług 

wytworzonych w regionie, w porównaniu z analogicznymi produktami i 

usługami w innych regionach”
12

. 

Globalizacja procesów gospodarczych sprawia, że regiony i gminy konkurują 

między sobą o pozyskiwanie i lokalizację mobilnych przestrzennie przedsiębiorstw. 

Kluczowe jest więc podjęcie działań zmierzających do zwiększenia potencjału 

konkurencyjnego obszaru i poprawy pozycji konkurencyjnej przez tworzenie 

                                                           
10 A. Klasik (red.), Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, AE w Katowicach, 

Katowice 2006, s. 30. 
11 M. Gorynia, E. Łaźniewska, Kompendium wiedzy o konkurencyjności, PWN, Warszawa 2009, s. 181-

182. 
12 R. Broszkiewicz [i in.], Identyfikacja pojęć kluczowych, [w:] A. Klasik (red.), Przedsiębiorczość i 

konkurencyjność a rozwój regionalny, AE, Katowice 2006, s. 216. 
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warunków do zwiększenia efektywności już zainwestowanego kapitału oraz jego 

przyciąganie na słabo zainwestowane obszary. 

Obok pojęcia konkurencyjności regionów często występują także pojęcia: 

pozycja konkurencyjna i zdolność konkurencyjna. Pozycja konkurencyjna określa 

miejsce regionu w rankingu regionów konkurujących w danym momencie, natomiast 

zdolność konkurencyjna jest dynamicznym ujęciem konkurencyjności, pojmującym 

konkurencyjność jako proces podlegający ciągłym zmianom
13

. 

W badaniu związku między konkurencyjnością a rozwojem wygodnie posłużyć 

się koncepcją konkurencyjności regionu wywodzącą się z idei atrakcyjności. 

Atrakcyjność regionu należy pojmować jako zespół przewag lokalizacyjnych, 

dopasowanie podaży zasobów regionu do potrzeb przedsiębiorstw i mieszkańców i 

jako zdolność przyciągania inwestorów. 

Czynniki atrakcyjności regionu są mocno skorelowane z czynnikami lokalizacji 

przedsiębiorstw oraz z warunkami i oceną poziomu jakości życia w opinii 

mieszkańców. Ocena ta obejmuje zarówno ilościowe, jak i jakościowe parametry w 

odniesieniu do takich elementów, jak np. zasoby i polityka mieszkaniowa, polityka 

gospodarcza i społeczna władz lokalnych, infrastruktura techniczna, chłonność rynku, 

wizerunek miejsca oraz jakość życia, poziom wynagrodzeń. Globalizacja sprawia, że 

podstawowym czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw staje się jakość 

terytorium. Terytorium jest źródłem powstawania przewagi lokalizacyjnej dla firm, 

tworząc ich przewagi konkurencyjne. M. Porter pisze, że w erze globalizacji „… 

geograficzna koncentracja czołowych firm w poszczególnych krajach wyraźnie 

wskazuje na znaczenie lokalizacji w konkurencji”
14

. Lokalizacja wpływa na przewagę 

konkurencyjną poprzez swoje oddziaływanie na wzrost efektywności 

gospodarowania. 

A. Klasik podkreśla, że „konkurencyjność regionu jako jego atrakcyjność 

pozwala uniknąć konfliktów między regionami na poziomie narodowym i nie uderza 

w ich spójność i solidarność narodową, zwłaszcza regionów silnych i słabych”
15

. 

Od strony zewnętrznej region należy postrzegać jako sumę szans i korzyści 

uzyskiwanych przez użytkowników, a od strony wewnętrznej zapewnia on w różnym 

zakresie podaż czynników, stwarza klimat i prowadzi politykę w stosunku do biznesu 

i odpowiada na oczekiwania i potrzeby społeczne. Mocne strony regionu stanowią 

jego siłę przyciągania do osiedlania się w nim i utrzymywania na obszarze regionu 

przedsiębiorstw znajdujących się w stadium rozwoju i jego mieszkańców, 

zapewniając im jednocześnie odpowiedni standard życia. 

Konkurencyjność staje się coraz bardziej czynnikiem rozwoju w ogóle, a 

rozwoju regionalnego w szczególności. Jeśli przedsiębiorczość regionu można uznać 

za warunek konieczny rozwoju regionalnego, to konkurencyjność regionu jest 

warunkiem wystarczającym
16

. 

Konkurencyjność jako pojęcie złożone określane jest przez czynniki o 

zróżnicowanym charakterze. Istnieje duża różnorodność klasyfikacji czynników 

konkurencyjności regionu. Niektóre klasyfikacje silniej akcentują znaczenie 

                                                           
13 J. Chądzyński [i in.], Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu. PL, Warszawa 2007, 

s. 108. 
14 M. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 400. 
15 A. Klasik (red.), Przedsiębiorczość i konkurencyjność…, s. 47. 
16 Tamże, s. 49. 
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elementów ekonomicznych, inne podkreślają znaczenie elementów kulturowych i 

społecznych. Do czynników wzrostu konkurencyjności regionów należy m.in. 

zaliczyć: y
 stopień rozwoju i zróżnicowania struktury gospodarki, 
 jakość ogólnego zagospodarowania (infrastruktura techniczna, społeczna, 

dostępność komunikacyjna), 
 szkoły wyższe, instytucje i ośrodki naukowo-badawcze zapewniające 

odpowiedni klimat intelektualny, 

 istnienie otoczenia biznesowego, 

 dobre warunki i stan środowiska naturalnego, 
 rezerwy terenów atrakcyjnych dla lokalizacji inwestycji17

. 

Czynniki te literatura określa jako warunki konieczne, ale niewystarczające, 
aby zabezpieczyć konkurencyjność regionu i podaje dodatkowo czynniki takie, jak: 

wizerunek regionu, cechy społeczności, elementy przeszłości i strategia przyszłości 
regionu. Podobnie w ujęciu Komisji Europejskiej czynniki te to: innowacyjność, 
dostępność regionu, prężne funkcjonowanie sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw, zdolność samoorganizacji środowiska (kapitał społeczny i 
instytucje)

18
. 

Literatura naukowa, analizując pojęcie konkurencyjności w ujęciu 
regionalnym, porównuje region z produktem o określonych cechach i walorach19

. W 

analizie konkurencyjności regionu zestawia się wybrane cechy, które są 
najistotniejsze dla beneficjenta. Z punktu widzenia działalności gospodarczej 
ważnymi wskaźnikami są: ekonomiczne uwarunkowania regionu (wartość produktu 
krajowego brutto generowanego w danym regionie, wydajność pracy, napływ 
kapitału zagranicznego, struktura gospodarki, otoczenie biznesu i inne), kapitał 
ludzki, działalność samorządów terytorialnych (m.in. warunki życia), zdolność 
innowacyjna regionu. 

 

2. Regionalne środowisko innowacyjne 

 

Środowisko innowacyjne można określić jako organizację terytorialną, w 
której bierze początek proces innowacji. A. Nowakowska, Z. Przygodzki, M.E. 
Sokołowicz piszą, że „środowisko innowacyjne to zbiór zorientowany terytorialnie, w 
którym interakcje pomiędzy podmiotami gospodarczymi, zachodzące w wyniku 
wielostronnych transakcji, sprzyjają procesom uczenia się i wprowadzania innowacji. 
W konsekwencji wpływają one na powstawanie efektów zewnętrznych, 
specyficznych dla procesów innowacji, umożliwiających zaistnienie coraz bardziej 

doskonałych form zbiorowego uczenia się i zarządzania zasobami”20
. Natomiast K. 

Olejniczak określa regionalne środowiska innowacyjne jako „[…] strukturę czy też 
sieć, głównie nieformalnych społecznych relacji, istniejących na danym terytorium, 

                                                           
17 J. Chądzyński [i in.], Region i jego rozwój…, s. 114. 
18 M. Huczek, Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przez Unię Europejską na 

przykładzie Małopolski, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas 2008, nr 2, s. 9-31. 
19 M. Gorynia, E. Łaźniewska, Kompendium wiedzy o konkurencyjności, PWN, Warszawa 2009, s. 188-

192. 
20 A. Nowakowska, Z. Przygodzki, M.E. Sokołowicz, Region w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, 

Warszawa 2011, s. 91-92. 
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determinowanych przez poczucie przynależności, lokalną kulturę, zwyczaje. Sieci te 

wzmacniają innowacyjność poprzez zbiorowy proces uczenia się”21
. 

Środowisko innowacyjne działa według własnej logiki w warunkach 
współdziałania różnych organizacji (przedsiębiorstw, organizacji publicznych, 
organizacji pozarządowych, gospodarstw domowych itp.) biorących udział w rozwoju 
regionalnym. Partnerstwo tych organizacji oparte jest na wzajemnych powiązaniach 
oraz systemie rozwijających się w czasie stabilnych relacji. 

Według D. Maillat istnieje pięć aspektów środowiska (w ogólnym ujęciu), 
które może być ujmowane jako: 

 „zbiór przestrzenny, czyli obszar geograficzny nie posiadający granic w 
dosłownym znaczeniu, lecz reprezentujący pewną jedność wyrażającą się w 

identyfikowanych i specyficznych założeniach, 
 zespół uczestników (przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, instytucji 

badawczych i kształcenia, lokalnych władz publicznych, osób 
wykwalifikowanych), którzy powinni posiadać względną niezależność 
decyzyjną i autonomię w formułowaniu swoich strategicznych wyborów, 

 specyficzne elementy materialne (np. przedsiębiorstwa, infrastruktura), a 

także niematerialne (np. umiejętności) i instytucjonalne, 
 logika organizacyjna (zdolność do współpracy), która zmierza do najlepszego 

wykorzystania przez poszczególne podmioty swoich zachowań stosowanie do 
transformacji otoczenia technologicznego i rynkowego”22

. 

Do podstawowych cech regionalnego środowiska innowacyjnego należy 
zaliczyć: 

1. Jego ramy terytorialne, które nie są ściśle wyznaczonymi granicami 
administracyjnymi, a powstają raczej jako efekt przyjętej strategii i procesu 
zbiorowego uczenia się. 

2. Właściwą mu logikę organizacyjną, która umożliwia obieg wiedzy (w tym 
milczącej) poprzez sieci społeczne, instytucjonalne i różne formy mobilności 
społecznej i zawodowej. W innowacyjnym środowisku powstaje wiedza 
milcząca, która nie jest skodyfikowana i nie podlega mechanizmom 
rynkowym, a „krąży” w regionie. 

3. Dynamikę uczenia się, przejawiającą się w zdolności i chęci wszystkich 
aktorów, stanowiących integralną część środowiska innowacyjnego, do 
szybkich zmian, reagowania na zmieniające się warunki i właściwego 
dostosowywania się do nich. 

4. Utrzymywanie przez regionalne środowisko innowacyjne więzi 
ponadregionalnych, które przyczyniają się do dopływu wiedzy z zewnątrz. 

5. Otwartość na swoje otoczenie i wrażliwość na zmiany w nim zachodzące, co 
wpływa korzystnie na możliwości zdobywania i przetwarzania informacji 
oraz zasobów generowanych przez otoczenie. 

Pozyskanie potencjalnych zasobów z otoczenia dokonuje się za pomocą 
mechanizmów rynkowych oraz kultury i techniki, specyficznych dla danego 
środowiska, ponieważ tylko wtedy będą efektywnie wykorzystane do tworzenia 

                                                           
21 K. Olejniczak, Apetyt na grona?, „Studia Regionalne i Lokalne” 2003, nr 2 (12), s. 60. 
22 D. Maillat, Globalizacja, terytorialne systemy produkcyjne i środowiska innowacyjne, AE w 

Krakowie, Kraków 2002, s. 10. 
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nowych, lepszych rozwiązań stosowanych w działalności społeczno-gospodarczej 

regionu.  

Literatura podaje, że „środowisko innowacji interpretowane jest jako aktor 

zbiorowy oraz kapitał związków i relacji powstałych na «pożywce» synergii oraz 

procesach współpracy. Zorganizowane jest ono wokół trzech osi (płaszczyzn) 
przeobrażeń: dynamiki technologicznej (paradygmat technologiczny), transformacji 

terytoriów (paradygmat terytorialny) oraz zmian organizacyjnych (paradygmat 

organizacyjny)”
23

. 

Paradygmat technologiczny określa nam drogi zmian technologicznych oraz 

źródła innowacji. Paradygmat terytorialny mówi nam, że terytorium może generować 

zasoby (kompetencje, umiejętności, kapitał itp.) oraz nowe organizacje w procesie 

swojego rozwoju (jednostki innowacyjne, organizacje wspierające itp.). Natomiast 

paradygmat organizacyjny przedstawia mechanizmy umożliwiające koordynowanie 

działań poszczególnych aktorów w danym regionie.  

Intensyfikacja działalności przedsiębiorczej i procesów innowacyjnych 

następuje wskutek uruchomienia strategicznej dźwigni wzrostu aktywności 

innowacyjnej dzięki ścisłemu powiązaniu regionalnych i krajowych procesów 

innowacyjnych. Literatura naukowa podkreśla, że przy analizie przedsiębiorczości i 

procesów innowacji występuje cały szereg istotnych problemów, do których m.in. 

należą: 

 pojęcie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz uwarunkowania ich 

rozwoju, 

 intensyfikacja oraz dynamizacja działań przedsiębiorczych i procesów 

innowacyjnych w regionalnym i krajowym środowisku gospodarczym, 

 wzrastające znaczenie innowacji społecznych w regionie, 

 rola przedsiębiorczości i innowacyjności w polityce państwa i regionu, 

 znaczenie pracy zorganizowanej w działalności innowacyjnej, 

 wzrost aktywności badawczej i rozwojowej, 

 zwiększająca się rola menedżeryzmu innowacyjnego, 

 zdolności innowacyjne i koncepcje strategiczne w działalności 

innowacyjnej
24

. 

W funkcjonowaniu środowiska innowacyjnego terytorium rozumiane jest jako 

organizacja wiążąca przedsiębiorstwa, instytucje oraz społeczności lokalne w celu 

rozwoju zdolności innowacyjnych. Literatura podkreśla, że „środowisko innowacyjne 

jest z natury rzeczy pojęciem dynamicznym, uwypuklającym rolę środowiska 

regionalnego jako generatora zachowań innowacyjnych. Nie jest ono obiektem, lecz 

procesem, który ma początek, fazę rozwoju i fazę zanikania”
25

. 

Można wskazać na dwa podstawowe czynniki wyjaśniające rozwój środowiska 

innowacyjnego: 

 korzyści bliskiego położenia, 

 korzyści wynikające z procesu socjalizacji. 

                                                           
23 A. Nowakowska, Z. Przygodzki, M.E. Sokołowicz, Region w gospodarce…, s. 92. 
24 A. Tubilewicz, Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym, Wydawnictwa Naukowo-

Techniczne, Warszawa 2004, s. 266-267. 
25 R. Domański, A. Marciniak, Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów, „Studia KPZK PAN”, t. 

CXIII, Warszawa 2003, s. 21. 
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Bliskie położenie pozwala na obniżenie kosztów małych i średnich 

przedsiębiorstw w porównaniu z dużymi oraz ułatwia im tworzenie, dyfuzję i 

absorpcję innowacji. Natomiast korzyści pochodzące z procesu socjalizacji są 

głównie efektem powiększania zdolności innowacyjnej środowiska w wyniku: 

 zbiorowej praktyki, która obejmuje rynek lokalny i regionalny, 

 współpracy między przedsiębiorstwami, która pozwala na przekazywanie 

kompetencji i tzw. wiedzy milczącej pomiędzy tymi przedsiębiorstwami, 

 rozłożenie ryzyka na interesariuszy (partnerów i kooperantów). 

 

Rozwój technologii oraz wzrost konkurencji zmusza przedsiębiorstwa do 

wprowadzania innowacji. W związku z tym że często przedsiębiorstwo nie jest w 

stanie objąć w całości procesu innowacyjnego, korzysta z kompetencji organizacji 

działających w środowisku. Literatura podkreśla, że „[…] aby wprowadzić innowację 

w złożonych całościach (organizacjach, systemach), nie wystarcza innowacja 

techniczna. Tym co tworzy różnice są wzajemne twórcze oddziaływania (interakcje) 

między ogniwami łańcucha stosunków międzyludzkich, od wiedzy naukowej do 

odkryć technicznych, ich rozwoju i zastosowania, ale także do uczenia się nowych 

zachowań wobec potencjalnego klienta […]. Dla każdego z tych zadań zasoby 

ludzkie stają się zasobem rzadkim, ze względu na osiągnięte powodzenie w 

dochodzeniu do innowacji koncepcyjnych, jak i w zrozumieniu, towarzyszeniu i 

pobudzaniu innowacji społecznych oraz nauczaniu praktycznym, którego one 

wymagają”
26

. W tych warunkach innowacja jest specyficznym zasobem terytorium. 

A. Jewtuchowicz pisze, że terytorializacja oznacza „[…] powiązanie sukcesu firmy z 

sukcesem regionu i odwrotnie, stworzenie takiej sytuacji, w której powodzenie 

regionu będzie decydującym czynnikiem konkurencyjności firmy”
27

. 

Pojawienie się nowych produktów, technologii, rozwiązań organizacyjnych u 

któregokolwiek z podmiotów rynkowych działających w regionie wywołuje impulsy 

zmierzające do analizy i naśladownictwa lub innych rozwiązań instytucjonalnych 

pozwalających przedsiębiorstwu utrzymać pożądaną pozycję na rynku regionalnym. 

Jak wykazują doświadczenia, innowacyjność rynkowa w procesach 

konkurencji jest procesem trwałym i ciągłym. Wymaga specjalistycznej wiedzy od 

menedżerów oraz gromadzenia informacji o nowych produktach, rozwiązaniach 

organizacyjnych oraz technologiach. 

Literatura przedmiotu podkreśla, że duże znaczenie dla procesów 

innowacyjnych w ujęciu terytorialnym ma koncepcja regionów uczących się 

(learning regions). Uczące się regiony funkcjonują jako magazyny wiedzy i 

pomysłów, zapewniając przy tym przyjazne środowisko oraz infrastrukturę 

wspomagającą przepływ wiedzy i informacji. Uczący się system lokalny składa się z 

aktorów silnie ze sobą powiązanych w struktury elastycznie zarządzane, a sieci 

powiązań i relacji nie ograniczają się tylko do aktorów gospodarczych, tworzą je 

również aktorzy społeczni, polityczni i instytucjonalni. Relacje pomiędzy tymi 

aktorami są zjawiskiem częstym i tworzą gęsty system powiązań
28

.  

                                                           
26 Z. Przygrodzki, Przedsiębiorczość i budowanie konkurencyjności regionu. Warunki rozwoju regionu, 

[w:] A. Klasik (red.), Przedsiębiorczość i konkurencyjność…, s. 179. 
27 A. Jewtuchowicz, Terytorium, terytorializacja, rozwój regionalny, [w:] A. Klasik (red.), 

Przedsiębiorczość i konkurencyjność…, s. 167. 
28 A. Nowakowska, Z. Przygodzki, M.E. Sokołowicz, Region w gospodarce…, s. 96. 
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Warunkiem koniecznym do działań innowacyjnych różnego rodzaju 

organizacji funkcjonujących w regionie jest istnienie infrastruktury wiedzy oraz 

infrastruktury instytucjonalnej zapewniającej dostęp do wiedzy formalnej oraz 

umożliwiającej kreowanie wiedzy milczącej (niekodyfikowanej). Szczególnie wiedza 

milcząca reprezentowana przez różne formy zbiorowego uczenia się (uczenie się 

przez interakcje, uczenie się przez działanie itp.), potrafi zapewnić trwałą zdolność 

regionu do dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia. 

A. Nowakowska, Z. Przygrodzki, M.E. Sokołowicz piszą, że „A. Klasik i F. 

Kuźnik wskazują na cztery perspektywy postrzegania regionu uczącego się 

decydujące o budowaniu i wzmacnianiu czterech strategicznych zdolności regionu. 

Należą do nich: 

 perspektywa spójności określająca zdolność regionu do zachowania i 

wzmacniania spójności ekonomicznej, społecznej i przestrzennej, 

 perspektywa kapitałowa determinująca zdolności regionu do tworzenia i 

rozwijania zasobów, szczególnie zasobów ludzkich, organizacyjnych i 

kulturowych wraz z mechanizmami wprzęgania ich w rozwój regionu, 

 perspektywa adaptacyjna warunkująca zdolności proaktywnej adaptacji 

regionów poprzez ustawiczne uczenie się i innowacje wobec coraz szybciej 

zmieniającego się otoczenia, w tym otoczenia globalnego,  

 perspektywa przyszłości określana przez zdolności ewolucyjnej zmiany 

tożsamości regionu pod wpływem dokonywających się w nim zmian 

strategicznych, takich jak specjalność regionu, typy zachowań aktorów sceny 

regionalnej oraz ciągłości polityki strategicznej”
29

. 

 

3. Społeczne uwarunkowania rozwoju innowacyjności regionalnej 
 

W ostatnich latach można zauważyć silny wzrost aktywności regionów w 

zakresie różnych form i instrumentów pobudzania wzrostu innowacyjności. 

Innowacyjność można odnieść do całego społeczeństwa, społeczności 

lokalnych, dowolnej jednostki organizacyjnej i wreszcie – pojedynczych ludzi. Za 

innowacyjne są uznawane te gospodarki, które umieją tworzyć, absorbować i zbywać 

nowe produkty, oraz mają wykształconą zdolność adaptacji do zmian zachodzących 

w otoczeniu. Innowacyjność oznacza stałą gotowość regionu (organizacji) polegającą 

na poszukiwaniu pomysłów, realizacji pomysłów własnych bądź cudzych, 

monitorowaniu otoczenia i działaniu w warunkach ryzyka i niepewności
30

. 

A. Francik wyjaśnia przyczyny różnic w poziomie innowacyjności regionów i 

krajów. Do głównych czynników innowacyjności w układzie terytorialnym, takich 

jak: osobowość, praca w zespole, związki zawodowe, firmy, klienci, edukacja, rząd, 

dodaje jeszcze uwarunkowania historyczne, systemowe oraz czynniki społeczno-

gospodarcze
31

. Silny wpływ na rozwój innowacyjności regionu ma stan kultury 

organizacyjnej. Literatura przedmiotu jednoznacznie określa kulturę organizacyjną 

jako istotny czynnik kształtujący innowacyjność społeczeństwa regionu. Sprzężenie 

                                                           
29 Tamże, s. 98-99. 
30 A. Francik, Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 

2003, s. 69. 
31 Tamże…, s. 71. 
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zwrotne między innowacją a kulturą charakterystyczną dla danego kraju tworzą w 

nim niepowtarzalny system zarządzania
32

. 

Praktyka wielu krajów wskazuje, że istotna jest w środowisku lokalnym 

(regionalnym) rola animatorów. Literatura podkreśla, że „cele animacji powinny 

odzwierciedlać cele lokalne oraz istniejące zasoby, a ich realizacja powinna być 

oparta na współpracy animatora ze społecznością lokalną. Współpraca ta jest 

niezbędna dla zidentyfikowania zasobów, określenia celów i ich rozwiązania, 

wynegocjowania zaangażowania i poparcia lokalnych przywódców, w tym poparcia 

kapitałowego”
33

. 

Podstawą rozwoju efektywnych działań lokalnych w tworzeniu np. miejsc 

pracy, infrastruktury gospodarczej i komunikacyjnej są partnerskie stosunki między 

podmiotami, gwarantujące transfer kapitału i innych zasobów. Szczególna jest rola 

lokalnych społeczności i ożywienia rozwoju regionalnego w procesie 

dostosowywania się podmiotów gospodarczych. Istotny jest udział poszczególnych 

grup społecznych w opracowaniu wojewódzkich i gminnych strategii rozwoju jako 

podstawy tworzenia sprzyjających warunków rozwoju i wzrostu innowacyjności i 

konkurencyjności oraz w sporządzaniu programów i ich realizacji w procesie 

zarządzania zmianą. Podobnie do zadań tych grup należy tworzenie klimatu 

sprzyjającego rozwojowi innowacyjności. Wymagające środowisko lokalne jest 

impulsem do wzrostu innowacyjności i efektywności ekonomicznej gospodarowania 

przedsiębiorstw, a tym samym do ukształtowania lepszej pozycji konkurencyjnej na 

rynku globalnym. 

Istotną rolę w rozwoju innowacyjności odgrywa wiedza o zależnościach, która 

stanowi zbiór zasad postępowania w kontaktach społeczno-gospodarczych 

dominujących na danym terenie
34

. Firmy podejmują decyzje nie tylko na podstawie 

cen rynkowych, ale także biorą pod uwagę inne przesłanki, które określają koszty i 

zyski. Dotyczą one wyboru kontraktu, technologii, zaufania do partnera, 

specyficznych przyzwyczajeń lokalnych i regionalnych, informacji na temat technik 

produkcji, dostępności wykwalifikowanych pracowników na danym terenie. Wiedza 

o zależnościach jest funkcjonalna dla zmian i rozwoju oraz poszczególnych regionów. 

E. Skawińska pisze, że „[…] pozyskiwanie nowych zasobów w terenie (kapitał, 

praca, innowacje) modyfikuje wiedzę o zależnościach i powoduje presję w kierunku 

zmian:  

nowe kontrakty → nowe wyroby → nowe technologie → nowe umiejętności. 

Brak działań przedsiębiorczych w przyjęciu np. innowacji wyklucza region z 

konkurencji na rynku ze względu na koszty i jakość”
35

. 

Tworzenie i absorpcja innowacji są znacznie utrudnione długą trwałością 

struktur społeczno-przemysłowych, w których mogą zachodzić zjawiska opierające 

się na mechanizmie autodeterminacji. Struktury te wykazują dużą inercję i odporność 

                                                           
32 K.S. Cameron, R.E. Quin, Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, Kraków 2003; M. Huczek, 

Kultura innowacyjna organizacji, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, „Zarządzanie” 2011, nr 

1, s. 37-47. 
33 E. Skawińska, Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście, PWN, Warszawa – Poznań 2002, 

s. 88. 
34 C. Cecchi, Wiedza o zależnościach i gospodarcze wykluczenie w wiejskich systemach lokalnych, [w:] 

T. Humek (red.), Dylematy polityki rolnej. Integracja polskiej wsi i rolnictwa z UE, Warszawa 2000, s. 

116-126. 
35 E. Skawińska, Konkurencyjność przedsiębiorstw…, s. 89. 
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na zmiany. A. Francik podkreśla, że „dużą rolę w podnoszeniu innowacyjności 

przypisuje się dążeniom wolnościowym, pozostającym w opozycji do 

autodeterminacji i resentymentów. Traktuje się je jako główne motywy zachowań 

ludzkich. Siłą sprawczą zmian w społeczeństwie nie są jakieś nieokreślone całości 

społeczne, lecz żywi, konkretni ludzie, którzy charakteryzują się dążeniami 

wolnościowymi. Wolność wewnętrzną daje im m.in. wiedza, której rezultatem może 

być innowacja poszerzająca pole wolności – stawiająca przed nim nowe cele i 

sposoby ich realizacji”
36

. Dla rozwoju innowacji bardzo ważne jest miejsce w 

kolistych nawrotach historii, jakie zajmuje nasza cywilizacja
37

. 

Społeczeństwa, które się rozwijają i kierowane są przez postępowych 

światowych przywódców (wszystkich szczebli), przyjmują języki i wzorce 

zachowania tych przywódców. Wtedy to innowacje niosą ze sobą pozytywne zmiany 

we wszystkich sferach życiowych i czynią to życie lepszym. W odniesieniu do 

środowiska lokalnego E. Skawińska pisze: „Doświadczenia wielu krajów wskazują, 

że istotna jest w środowisku lokalnym rola animatorów. Cele animacji muszą 

odzwierciedlać cele lokalne oraz istniejące zasoby, a ich realizacja powinna być 

oparta na współpracy animatora ze społecznością lokalną. Współpraca ta jest 

niezbędna dla zidentyfikowania zasobów, określenia celów i ich rozwiązania, 

wynegocjowania i poparcia lokalnych przywódców oraz agencji z zewnątrz, w tym 

poparcia kapitałowego”
38

. 

Socjologia procesów w ramach analizy problematyki mikroprocesów interakcji 

społecznych i interpretacji fenomenów zjawisk społecznych zakłada, że sposoby 

postępowania stanowią produkt gry interwpływu i negocjacji w środowisku 

społeczności lokalnej. Z badań wynika, że we wdrażaniu innowacji (np. zmian 

technologicznych) główną rolę odgrywa lokalna grupa zawodowa, dzięki 

przynależności jej członków do rad nadzorczych, zrzeszeń politycznych, zespołów 

doradczych, agencji rozwoju regionalnego, organizacji pozarządowych itp. Sama 

obecność liderów w środowisku nie wystarcza dla rozwoju innowacyjności i 

przedsiębiorczości lokalnej, która może ulec osłabieniu, jeśli nie znajdą 

współrozmówców. Decydujące znaczenie mają więc układy społeczne, które są 

czynnikami określającymi poziom umiejętności zbiorowych. Dominująca grupa 

społeczna uruchamia strategię rozwoju np. gminy, która najlepiej chroni interesy 

gospodarcze tej i pozostałych grup społecznych. 

Literatura podkreśla, że obecnie występuje faza załamania cywilizacyjnego; w 

pewnym stopniu elity naśladują masy, a ekonomiczny składnik kultury rozbija 

pozostałe, kierujące cywilizację na tory nie zawsze przyjazne człowiekowi. Z 

możliwości, które stwarza wiedza i technologia, wybieramy tylko niewielką część i to 

one determinują nasze wybory. Problem w tym, że nie wybieramy tego, co 

                                                           
36 A. Francik, Sterowanie procesami innowacyjnymi…, s. 72. 
37 W literaturze funkcjonują spory „o genetyczną” predyspozycję społeczeństw i ich globalne 

zróżnicowanie. Teoria kolistej powtarzalności zdarzeń w dziejach ludzkości dzieli cywilizację na 

wzrastające i dezintegrujące się. Kiedy cywilizacja wzrastała harmonijnie, jej składniki kulturowe 

(ekonomiczny, polityczny i kulturalny) wzrastały również. W cywilizacji dezintegrującej się składniki te 

konkurują ze sobą, w wyniku czego zaczyna dominować jeden z nich. Wiedza przestaje imponować, 

pracę twórczą uznaje się za bezwartościową, a etykę i honor za niepotrzebne. 
38 E. Skawińska, Konkurencyjność przedsiębiorstw-nowe podejście, PWN, Warszawa – Poznań 2002, s. 

90. 
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piękniejsze i bardziej użyteczne, tylko to, co przynosi szybszy wzrost kapitału i 

wydaje się bardziej komercyjne
39

. 

Ważnym czynnikiem rozwoju opartego na innowacjach jest ustrój społeczno-

gospodarczy i związane z nim formy własności. W warunkach gospodarki rynkowej 

istnieją realne możliwości dla formowania innowacyjnego typu rozwoju. Pod 

pojęciem innowacyjnego typu rozwoju należy rozumieć proces przejścia organizacji i 

całej gospodarki w całości w nowy jakościowo stan w oparciu o innowacje 

technologiczne, ekologiczne, organizacyjne i inne, zabezpieczające bardziej 

efektywny i dynamiczny rozwój. Osobliwością innowacyjnego typu rozwoju w 

porównaniu z intensywnym jest to, że działa w nim kompleksowo duża grupa 

różnorodnych czynników dających synergiczny efekt. Warunkami przejścia do 

intensywnego typu rozwoju są: 

 istnienie wysoko rozwiniętego potencjału naukowo-technicznego, 

 wysoka innowacyjna aktywność organizacji, 

 działanie efektywnego mechanizmu w gospodarce, 

 rozwój przedsiębiorczości w sferze innowacyjnej, 

 istnienie kadr naukowych i menedżerskich oraz wysoko kwalifikowanych 

pracowników, zdolnych zabezpieczyć działalność innowacyjną. 

Silny wpływ na rozwój innowacyjności organizacji (i regionu) ma stan kultury 

organizacyjnej. Literatura przedmiotu jednoznacznie określa kulturę organizacyjną 

jako istotnego czynnika kształtującego innowacyjność organizacji i społeczeństwa. 

Sprzężenie zwrotne między innowacją a kulturą charakterystyczną dla danego kraju 

tworzą w nim niepowtarzalny system zarządzania
40

. 

Najistotniejszym z czynników decydujących o stopniu innowacyjności 

organizacji są ludzie wewnątrz tej organizacji, których istnienie z jednej strony 

motywuje resztę załogi i wyzwala klimat innowacyjności w sensie ogólnym, z drugiej 

– umożliwia przeprowadzenie konkretnych projektów innowacyjnych. Sposoby 

zarządzania zasobami ludzkimi, interakcje z innymi członkami organizacji, kultura 

organizacyjna itp., w powiązaniu z wartościami i subiektywnie odczuwanymi 

korzyściami orientują zachowania ludzi na określone cele i decydują o ich 

aktywności
41

. 

Podnoszenie innowacyjności regionów i budowanie regionalnych strategii 

innowacyjnych stało się wyzwaniem współczesnych czasów. W rozwoju 

innowacyjności regionów i skupionych w nich organizacji coraz ważniejszą rolę 

odgrywają sprawnie i profesjonalnie działające samorządy regionalne i lokalne. 

Samorząd województwa prowadzi politykę w zakresie rozwoju województwa, na 

którą składa się: 

 tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy; 

 utrzymywanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o 

znaczeniu wojewódzkim; 

                                                           
39 Tamże, s. 88. 
40 K.S. Cameron, R.E. Quin, Kultura organizacyjna…; J. Stachowicz, J. Machulski, Kultura 

organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych, Kielce 2001. 
41 M. Huczek, Zarządzanie ryzykiem w innowacyjnej działalności organizacji, [w:] Społeczne, 

marketingowe i innowacyjne aspekty kreowania zmian w organizacjach, Krakowska Akademia im. A. 

Frycza Modrzewskiego, Kraków 2011, s. 53-60. 
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 pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w 

celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej; 

 wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu 

wykształcenia obywateli; 

 racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska 

naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju; 

 wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, 

popieranie procesu technologicznego oraz innowacji; 

 wspieranie rozwoju kultury oraz ochrona i racjonalne wykorzystanie 

dziedzictwa kulturowego. 

Podejście władz samorządowych do problemu rozwoju innowacyjności 

przedstawiają ich dokumenty, które są wyrazem polityki poszczególnych władz na 

obszarze ich działania – a więc strategia gmin, powiatów i województwa. Strategie 

rozwoju województw nie powinny być opracowywane w oderwaniu od planów 

rozwojowych powiatów i gmin, ich treść powinna być wyznacznikiem podejścia do 

problemu postrzegania innowacyjności i przedsiębiorczości przez władze 

samorządowe wszystkich szczebli. 

Strategia Unii Europejskiej zakłada, że regionalny system innowacji jest 

zasadniczym ogniwem integracji nauki i gospodarki na rynkach otwartych na 

innowacje rozwijanych w krajach członkowskich UE. System ten będzie ułomnym, 

jeśli nie uwzględni się istotnej roli, jaką w tej sferze pełni samorząd terytorialny. 

 

Podsumowanie 
 

Regionalny rozwój gospodarczy stanowi zjawisko złożone, zależne nie tylko 

od kombinacji między zasobami i czynnikami produkcji, ale także od przesłanek 

społecznych, politycznych, ekologicznych oraz kulturowych. Należy podkreślić 

znaczenie działających w regionie sieci będących specyficznym systemem różnych 

grup organizacji. Głównie zwraca się uwagę na obecność w sieci – obok 

przedsiębiorstw – organizacji publicznych, organizacji pozarządowych, instytucji 

finansowych, instytucji naukowo-badawczych oraz innych. Przedsiębiorczość i 

konkurencyjność stają się coraz bardziej czynnikami rozwoju regionu. Jeśli 

przedsiębiorczość regionu uznać można za warunek konieczny rozwoju regionalnego, 

to konkurencyjność jest warunkiem wystarczającym. 

Regionalne środowisko innowacyjne działa według własnej logiki w 

warunkach współdziałania różnych organizacji (przedsiębiorstw, organizacji 

publicznych, organizacji pozarządowych, gospodarstw domowych itp.) biorących 

udział w rozwoju regionalnym. Intensyfikacja działalności przedsiębiorczej i 

procesów innowacyjnych następuje wskutek uruchomienia strategicznej dźwigni 

wzrostu aktywności innowacyjnej dzięki ścisłemu powiązaniu regionalnych i 

krajowych procesów innowacyjnych. Duże znaczenie dla procesów innowacyjnych w 

ujęciu terytorialnym ma koncepcja regionów uczących się. 

W rozwoju innowacyjności regionów i skupionych w nich organizacji coraz 

ważniejszą rolę odgrywają sprawnie i profesjonalnie działające samorządy lokalne i 

regionalne.  
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INNOVATIVE ENVIRONMENT AS A SOURCE  

OF DEVELOPMENT OF A REGION 

 
Summary: The article presents the problems of an influence of an innovative environment on the 

development of a region. It characterizes the idea of a development of a region and the basic factors of 

such development. The article defines the essence of a regional innovative environment and social 

conditions of a development of innovativeness. 

 

Key words: region, innovative environment, regional entrepreneurship, competitiveness of the region, 

factors of innovation development 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


