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INNOWACJE JAKO CZYNNIK BUDOWANIA WZROSTU  

WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

 
Streszczenie: Zjawisko globalizacji konkurencji powoduje coraz większe zainteresowanie kadry 

zarządzającej wartością przedsiębiorstwa. Wzrost wartości przedsiębiorstwa to nadrzędny cel wszystkich 

zainteresowanych rozwojem przedsiębiorstwa. Łączy bowiem zarówno inwestorów, pracowników, 

dostawców, jak i klientów. Umiejętne zarządzanie wartością przedsiębiorstwa podnosi jego pozycję 

rynkową i daje przewagę konkurencyjną. Czynników wpływających na kreowanie wartości 

przedsiębiorstwa jest wiele. Jednym z nich jest odpowiednie zarządzanie innowacyjne. Stąd też duże 

znaczenie podejmowanej przez przedsiębiorstwa aktywności innowacyjnej przejawiającej się w 

podejmowaniu rozmaitych innowacji oraz kształtowaniu klimatu innowacyjnego w przedsiębiorstwie. 

Celem artykułu jest pokazanie wpływu determinant na kształtowanie procesów innowacyjnych oraz 

wzrost wartości przedsiębiorstwa. 

 

Słowa kluczowe: innowacje, klimat innowacyjny, wartość przedsiębiorstwa 

 

Wstęp  
 

Aktywność innowacyjna przedsiębiorstwa utożsamiana jest z umiejętnością 

ciągłego poszukiwania, wdrażania i upowszechniania innowacji znajdujących 

akceptację wśród konsumentów
120

. Stanowi zespół działań zmierzających do 

wygenerowania innowacji przez przedsiębiorstwo lub pozyskania ich z otoczenia 

zewnętrznego. Innowacje odgrywają szczególną rolę nie tylko w poprawie jakości 

oferowanych dóbr czy świadczonych usług, ale sprzyjają efektywnej pracy 

zespołowej, komunikacji interpersonalnej oraz procesowi uczenia się. Powinny być 

zatem integralną częścią podejmowanych przez przedsiębiorstwo działań. Otwartość 

bowiem na działania innowacyjne, kreatywność, zdolność do niekonwencjonalnego, 

ale realistycznego myślenia stają się we współczesnych realiach gospodarczych 

najważniejszą wartością każdego przedsiębiorstwa decydującą o jego przewadze 

wśród konkurencji. Dokonujące się w otoczeniu organizacji zmiany wymuszają na 

przedsiębiorstwach ciągłe przystosowywanie się. Przedsiębiorstwa potrafiące tworzyć 

i wdrażać innowacje mogą wyprzedzać te nieoczekiwane zdarzenia, w ten sposób 

mogąc się do nich odpowiednio przygotować. Zmiany zachodzą wszędzie, a 

innowacje umożliwiają adaptowanie się do nich. 

 

                                                           
120 H. Bieniok, Innowacje jako wartość organizacji oraz kluczowy instrument radzenia sobie na rynku z 

ryzykiem i niepewnością, [w:] K. Jędralska (red.), Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu, 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2007, s. 204.  
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1. Pojęcie innowacji i innowacyjności 

 
Każde przedsiębiorstwo, aby mogło się rozwijać efektywnie i dynamicznie, 

potrzebuje innowacji. Postrzega się je bowiem jako „[…] siłę napędową współczesnej 

gospodarki, przemieniającą pomysły i wiedzę w produkty i usługi”
121

. W literaturze 

funkcjonuje wiele definicji opisujących zjawisko innowacji. Na ogół są rozumiane 

jako wprowadzanie czegoś nowego lub ulepszanie czegoś w jakimś obszarze. Tym 

czymś mogą być konkretne rzeczy, działania i procesy, idee i pojęcia, zwyczaje i 

normy postępowania i zachowania w różnych dziedzinach i sytuacjach życia 

gospodarczego i społecznego
122

. Innowacje odnoszą się także do tworzonych w 

umysłach ludzi koncepcji, pomysłów, idei. Przyjmują postać niematerialną, przez co 

trudno mierzalną. Rozumiane są też jako materialny efekt określonych działań i 

procesów, których realizacja doprowadziła do powstania nowych wyrobów, usług, 

koncepcji zarządzania, metod produkcji oraz do stworzenia nowych postaw i 

zachowań konsumentów, pracowników, właścicieli
123

.  

Innowacje nierzadko utożsamiane są ze zmianami
124

, dlatego zjawiska 

zachodzące w trakcie ich wdrażania są tożsame ze zjawiskami zachodzącymi w 

trakcie wdrażania zmian.  Przez innowacje rozumie się „[…] każdą świadomą, 

funkcjonalną i postępową zmianę materialnych i niematerialnych elementów 

(parametrów) jednostki organizacyjnej, tj. każdą zmianę sprzyjającą jej rozwojowi, 

wzrostowi oraz zwiększeniu efektywności
125

”. Innowacje oznaczają zatem zmianę, 

ale nie każda zmiana jest innowacją. Może być ona bowiem zmianą reaktywną 

(nietwórczą) powielającą już istniejące rozwiązania, może też przekształcać je i lepiej 

przystosowywać do wymagań otoczenia. Innowacje postrzegane są zatem jako forma 

twórczości, cechuje je bowiem nowy sposób myślenia, spojrzenia na otoczenie i 

organizację. 

Jak wynika z przytoczonych definicji, pojęcie „innowacja” jest bardzo 

szerokie, a sam termin dowolnie interpretowany. Zdaniem jednych termin ten należy 

odnosić tylko do nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zdaniem 

drugich za innowacje należy uważać wszelkie zmiany uznane za nowość w stosunku 

do poprzedniego stanu dotyczące poglądów, myśli, obyczajów, to nowości 

techniczne, usprawnienia organizacyjne i społeczne dotyczące wszystkich dziedzin 

życia społecznego. Dla wielu innowacja to coś nowego, nieznany dotąd sposób 

zaspokajania określonej potrzeby, zaprojektowana przez człowieka zmiana jakiegoś 

stanu rzeczy
126

. 

Innowacyjność rozumiana jako proces przebiegający w czasie, niebędący 

pojedynczym zdarzeniem, lecz zespołem działań, których początek rozpoczyna 

                                                           
121 Department of Trade and Industry, Competing in the Global Economy: The Innovation Challenge, 

Department of Trade and Industry, London 2003. 
122 Por. J. Duraj, M. Papiernik-Wojdera, Przedsiębiorczość i innowacyjność, Wyd. Difin, Warszawa 

2010, s. 61. 
123 Tamże, s. 62. 
124 Por. E. Masłyk-Musiał, Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami, Oficyna 

Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 29. 
125 I. Perlaki, Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 1983, s. 17. 
126 Por. J. Penc, Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, 

Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999, s. 143. 
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koncepcja, a kończy praktyczne zastosowanie, staje się współcześnie coraz 

ważniejszym źródłem wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Jest to określony „[…] 

sposób działania przedsiębiorstw, opierający się na innowacjach, czyli podejmowaniu 

decyzji innowacyjnych i ich wdrażaniu do działalności gospodarczej”
127

. A. 

Pomykalski sprowadza ów proces do wszelkich działań związanych z kreowaniem 

pomysłu, powstaniem wynalazku, wdrożeniem nowego lub ulepszonego produktu, 

procesu lub usługi
128

. W tym rozumieniu innowacyjność sprowadza się do zdolności 

organizacji do poszukiwania, wdrażania i upowszechniania innowacji. Definicje te 

wiążą pojęcie innowacji z innowacyjnością, a także akcentują znaczenie 

funkcjonowania organizacji, tj. podejmowania działań, kształtowania systemów, 

tworzenia procedur sprzyjających zaangażowaniu w innowacyjność całego 

przedsiębiorstwa
129

. Owe zaangażowanie sprowadza się do aktywności 

przedsiębiorstwa, a przede wszystkim do informowania o nowościach, otwartości na 

zmiany oraz pomocy w ich przeprowadzaniu i wzbudzania kreatywności. 

Innowacyjność wiąże się z wprowadzaniem czegoś nowego, reformą, ulepszaniem. 

Może dotyczyć różnych dziedzin, albowiem innowacje przenikają wszelkie sfery 

działalności przedsiębiorstwa. Mogą to być zmiany wzoru produktu, metody 

marketingu, oferowanej ceny, usługi dla klienta czy zmiany w organizacji i metodach 

zarządzania
130

. „Innowacyjne są więc wszelkie ulepszenia maszyn i urządzeń, 

reformy systemów, jak też tworzenie zupełnie nowych rzeczy, zjawisk lub 

wartości”
131

. 

Z punktu widzenia podmiotu gospodarczego można przyjąć, że innowacyjność 

jest cechą podmiotów gospodarczych lub gospodarek oznaczającą zdolność do 

tworzenia i wdrażania innowacji, jak również ich przyswajania. Oznacza ponadto 

zaangażowanie w zdobywanie zasobów i umiejętności niezbędnych do uczestniczenia 

w tych procesach
132

. Innowacyjność przedsiębiorstw stanowi współcześnie jedną z 

podstawowych determinant budowania ich wartości i rozwoju. 

 

2. Klasyfikacje i rodzaje innowacji 

          Innowacje są klasyfikowane w różny sposób, a do ich wyróżnienia stosowane 

są rozmaite kryteria. Dzięki temu podziały innowacji prezentowane są w sposób jasny 

i czytelny.  

Ze względu na zakres powodowanych przez nie skutków innowacje dzielą się 

na strategiczne i taktyczne. Kryterium podziału  w tym przypadku stanowi przedział 

czasu, w którym zamierza się zrealizować zmiany oraz w którym ujawniają się ich 

                                                           
127 K. Poznańska, Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom 

Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 24.  
128 Por. A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Łódź 

2001, s. 17.  
129 Por. J. Stankiewicz, M. Moczulska, Kształtowanie innowacyjności pracowników w organizacji 

sieciowej, [w:] K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości – różnorodność i zmienność, 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego, Tarnobrzeg 2009, s. 528-529. 
130 Por. P.F. Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 42-43. 
131 A. Zych, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, [w:] K. Jaremczuk (red.), dz. cyt., 

s. 614. 
132 Zob. P. Niedzielski, J. Markiewicz, K. Rychlik, T. Rzewuski, Innowacyjność w działalności 

przedsiębiorstw. Kompendium wiedzy, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, s. 86. 
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skutki. Pierwsze z nich – innowacje strategiczne – to duże zmiany, które dotyczą 

przedsięwzięć o charakterze długofalowym, o dużym znaczeniu dla przyszłości firmy, 

służą bowiem realizacji strategicznych celów społeczeństwa. Drugie – innowacje 

taktyczne – stanowią zaś wszelkiego rodzaju bieżące zmiany w technice produkcji, 

technologii, metodach wytwarzania i organizacji pracy
133

.  

Innowacje, tak jak wcześniej zauważono, dotyczyć mogą różnych dziedzin 

działalności człowieka. W związku z takim rozumieniem można wyszczególnić 

innowacje: funkcyjne, przedmiotowe (produktowe), technologiczne (procesowe), 

organizacyjne, marketingowe i ekologiczne
134

. Innowacje funkcyjne zaspokajają 

nowe, dotychczas nieujawnione potrzeby społeczne. Potrzeby te mogą wynikać np. z 

pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych związanych z szeroko 

rozumianym dostępem do informacji i możliwością jej wymiany, np. tablet, iPod. 

Innowacje te pozostają w ścisłym związku z innowacjami przedmiotowymi, 

polegającymi na udoskonaleniu wyrobu już produkowanego, na rozszerzeniu 

struktury asortymentowej o nowy produkt, bądź na wprowadzaniu nowych 

produktów na miejsce dotychczas użytkowanych, ale lepiej spełniających zadania, dla 

których zostały wytworzone (np. zastąpienie zwykłego telefonu komórkowego przez 

urządzenia wielofunkcyjne, np. smartfony, zastąpienie komputerów stacjonarnych 

przez laptopy, a laptopy przez tablety). Innowacje technologiczne polegają zaś na 

wprowadzaniu nowych metod wytwarzania, usprawniających produkcję, czyniąc ją 

lepszą lub tańszą oraz przynosząc poprawę warunków pracy (np. automatyzacja linii 

produkcyjnej, skomputeryzowanie procesu kontroli jakości, wprowadzenie w 

szkołach elektronicznej ewidencji zajęć lub elektronicznego dziennika ocen). 

Innowacje te dotyczą również zmian w stosowanych przez przedsiębiorstwa 

sposobach docierania z produktem do odbiorców (np. wprowadzenie 

oprogramowania w celu opracowania optymalnych tras dostaw, bądź zastosowanie 

oprogramowania do realizacji zakupów). Innowacje organizacyjne to zmiany 

polepszające organizację pracy, poprawiające stan bezpieczeństwa i higieny pracy, 

ułatwiające pracownikowi jej wykonanie (np. wprowadzenie rozwiązań 

ergonomicznych w projektowaniu zadań, rotacji na stanowiskach, wzbogacania pracy 

itp.). Za innowację organizacyjną można uznać zmiany w organizacji miejsca pracy 

albo w zewnętrznych relacjach, zmiany strategii zarządzania. Innowacje 

marketingowe sprowadzają się do wprowadzania nowej metody marketingu, łącznie 

ze zmianami w projektowaniu produktu i opakowania, sposobu promocji produktu i 

przyjmowanej strategii cenowej tak długo, dopóki jest to pierwsze zastosowanie dla 

przedsiębiorstwa. Przykładem tak rozumianej innowacji może być wprowadzenie 

wyraźnych zmian w projektowaniu opakowań dla serii kosmetyków w celu nadania 

eleganckiego wyglądu i poprawy sprzedaży, czy opracowanie nowego znaku 

towarowego i jego zastosowanie. Innowacje ekologiczne ograniczają bądź eliminują 

negatywne skutki działania firmy dla środowiska naturalnego (np. recykling). Między 

wyszczególnionymi rodzajami innowacji istnieje ścisły związek. Innowacja  

przedmiotowa (produktowa) z punktu widzenia konsumenta to nowy produkt, który 

zaspokaja nowe potrzeby bądź potrzeby istniejące, ale nieco w inny sposób. Aby 

                                                           
133 Por. M. Brzeziński (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Wyd. Difin, 

Warszawa 2001, s. 33.  
134 Por. J. Penc, dz. cyt., s. 143. 
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produkt zaspokoił określone potrzeby konsumenta, niezbędne stają się innowacje 

technologiczne związane ze sposobem wytwarzania nowych produktów jakościowo 

lepszych i funkcjonalniejszych. O nowości produktu świadczą bowiem wprowadzone 

rozwiązania konstrukcyjne, zastosowania nowych surowców, nowa technologia 

wytwarzania. Te z kolei warunkowane są odpowiednimi rozwiązaniami (zmianami) 

organizacyjnymi, a przekładają się na innowacje społecznie akceptowane, mające na 

uwadze ochronę środowiska naturalnego.  

Inna klasyfikacja innowacji przedstawiana jest przy użyciu mapy innowacji, 

która w sposób obrazowy wyodrębnia kilka rodzajów innowacji, uwzględnia ich 

istotę i klasę oraz pokazuje zależności między nimi. Istota innowacji sklasyfikowana 

jest w trzech kategoriach: innowacje produktowe – polegają na wytworzeniu nowych 

produktów lub doskonaleniu już wytwarzanych, aby lepiej zaspokoić potrzeby 

klientów; innowacje procesowe – dotyczą sposobu, w jaki artykuł jest projektowany, 

produkowany i dostarczany, innowacje te dotyczą sposobu, w jaki ludzie oddziałują 

na rzeczy; innowacje proceduralne – odnoszą się do metody integracji produktów i 

procesów w operacje charakteryzujące sprawność organizacji, odnoszą się do 

sposobu, w jaki ludzie oddziałują na ludzi
135

. Zmiany, które zachodzą w cyklu 

wytwarzania określonych towarów, stanowią innowacje produktowe, zmiany w 

metodach produkcyjnych, procesie wytwórczym, to innowacje procesowe, zaś 

zmiany w środowisku operacyjnym (zmiany warunków sprzedaży, serwisu, 

komunikacji międzyludzkiej to innowacje proceduralne. 

Drugim wymiarem struktury jest klasa, która określa rozmiar dokonywanych 

zmian i wyodrębnia: innowacje przyrostowe – odzwierciedlają niewielką poprawę 

produktów, procesów i procedur, postęp polega na nieznacznym ulepszeniu; 

innowacje wyróżniające – prowadzą do znacznych usprawnień, ale nie są oparte na 

nowych technologiach i podejściach; innowacje przełomowe – oparte są o zupełnie 

nowe technologie i metody, przez co umożliwiają osiąganie wyników poprzednio 

niemożliwych do osiągnięcia
136

. Analizy procesów innowacyjnych dowodzą, że 

innowacje przyrostowe dominują ilościowo w strumieniu innowacji, podczas gdy 

innowacje przełomowe zdarzają się bardzo rzadko. Innowacje przełomowe związane 

są z większym ryzykiem, np. z tytułu niedopracowania rozwiązań technicznych, 

wymagają też lepiej rozwiniętych kanałów zewnętrznych w celu zdobycia 

niezbędnych informacji, równocześnie są zdolne do wywoływania skokowych zmian 

w gospodarce
137

. Nie oznacza to, że innowacje przyrostowe i wyróżniające mogą być 

pomijane w analizach działalności innowacyjnej. Mogą stanowić one bardzo ważny 

czynnik poprawy poziomu technicznego produkcji i efektywności gospodarczej. 

Powyższa klasyfikacja innowacji pozwala skierować uwagę kierownictwa na 

możliwe kierunki usprawnień, które organizacja może realizować. 

Innym, często stosowanym w literaturze podziałem innowacji jest wyróżnienie:  

 innowacji radykalnych – nowe produkty, usługi, technologie, które całkowicie 

zastępują dotychczasowe; 

                                                           
135 Por. J. Bogdanienko, M. Haffer, W. Popławski, Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, s. 17. 
136 Tamże, s. 18. 
137 Por. E. Stawasz, G. Niedbalska, Rodzaje innowacji, http://wpti.civis.org.pl/index.php?/O-R/rodzaje-

innowacji-types-of-innovations.html 
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 innowacji technicznych – zmiany wyglądu fizycznego produktu lub usługi, 

parametrów osiągnięć lub procesów produkcyjnych; 

 innowacji kierowniczych – zmiany w procesach kierowania sposobem 

obmyślania, tworzenia i dostarczania klientom produktów i usług; 

 innowacji produktowych – zmiany fizycznej charakterystyki lub osiągnięć 

istniejących produktów lub usług, albo tworzenie całkowicie nowych produktów i 

usług; 

 innowacji procesowych – zmiany w sposobie wytwarzania, tworzenia lub 

dystrybucji produktów i usług
138

.  

Innowacje według R.A. Webbera można podzielić na trzy kategorie: rutynowe, 

wymuszane, wynikające z okazji
139

. Innowacje rutynowe mają charakter drobnych 

zmian wyrobu i służą przede wszystkim utrzymaniu jego atrakcyjności. Innowacje 

wymuszone realizowane są przez firmy borykające się z kłopotami, mają na celu 

wydobycie przedsiębiorstwa z kryzysu. Innowacje wynikające z okazji podejmowane 

są przez firmy dobrze prosperujące na rynku, które mają wystarczające środki na 

zastępowanie istniejącej oferty lub jej uzupełnianie nowymi produktami. 

Wprowadzanie tych zmian uzależnione jest od ryzyka z nimi związanego. Zmiany 

mogą mieć charakter dostosowawczy lub planowy. Do zmian dostosowawczych tej 

grupy należą innowacje wymuszone podejmowane zazwyczaj pod presją czasu i 

często przy ograniczonych środkach. Presja czasu, w jakiej są podejmowane, i 

pośpiech mogą powodować, że są one wadliwie przemyślane i niewłaściwie 

realizowane. Takich niebezpieczeństw nie ma, gdy zmiany są planowane, wnikliwie 

rozważane i pojawia się szansa, że firma wyprzedzi wydarzenia, które wymagać będą 

zmian w przedsiębiorstwie
140

. 

Lista przedłożonych w opracowaniu klasyfikacji innowacji i ich rodzajów nie 

wyczerpuje wszystkich prezentowanych w literaturze przedmiotu. Mnogość 

różnorodnych klasyfikacji sprawia, że ta sama innowacja może być uwzględniona w 

kilku grupach, zależnie od przyjętego kryterium podziału. 

 

3. Kształtowanie klimatu innowacyjnego w przedsiębiorstwie 

 

W dzisiejszych czasach, w niezwykle dynamicznym świecie konkurencji, 

przedsiębiorstwa, aby móc skutecznie prosperować, muszą tworzyć nowe produkty, 

usługi oraz wprowadzać najnowocześniejszą technologię. Przedsiębiorstwo 

innowacyjne musi zatem posiadać umiejętność przekształcania twórczych pomysłów 

w użyteczne wyniki. Powodzenie organizacji w realizacji procesów twórczych i 

innowacyjnych uzależnione jest między innymi od „[…] klimatu istniejącego w 

organizacji, identyfikującego stopień sprzyjania działalności twórczej oraz 

atrakcyjności tego procesu dla ludzi wykazujących do niej skłonności”
141

.  

Problem odpowiedniego kształtowania kultury i klimatu sprzyjającego 

wprowadzaniu innowacji „[…] dotyczy odpowiedniego doboru metod i technik 

                                                           
138 Zob. R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2000, s. 661-663. 
139 Por. R.A. Webber, Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1996, s. 470. 
140 Por. J. Bogdanienko, M. Haffer, W. Popławski, dz. cyt., s. 11. 
141 Por. D.M. Stewart (red.), Praktyka kierowania – jak kierować sobą, innymi i firmą, PWE, Warszawa 

1996, s. 582.  
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zarządzania oraz przyjęcia przez kierownictwo postaw i strategii sprzyjających 

aktywności innowacyjnej pracowników”
142

. Wymaga to od kierownictwa 

umiejętności wyzwolenia w pracownikach potrzeby stosowania innowacji w 

funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Potrzebę tę można wykreować przez następujące 

działania:  

 przeprowadzanie regularnych badań postaw i opinii pracowników;  

 diagnozowanie z pracownikami problemów przedsiębiorstwa;  

 inwestowanie w edukację w celu zmiany sposobu myślenia pracowników o 

innowacjach;  

 określanie z pracownikami wizji firmy;  

 kreowanie kultury zarządzania zorientowanej na pracowników;  

 określanie ścieżek promujących kariery liderów procesów innowacyjnych;  

 wynagradzanie pracowników szczególnie zaangażowanych w procesy 

innowacyjne;  

 prowadzenie oceny efektywności i kształtowania kariery zawodowej 

pracowników w odniesieniu do realizacji procesów innowacyjnych
143

.  

Niezbędne staje się rozwijanie u pracowników zdolności szybkiego 

zdobywania wiedzy oraz umiejętności zespołowego działania opartego na współpracy 

i współdziałaniu. Szybki postęp wiedzy i związana z nim dezaktualizacja metod i 

technik wymaga zdobywania nowej wiedzy, nadążania za nowościami. Odpowiednia 

atmosfera w grupach pracowniczych sprzyja pobudzaniu współpracy między jej 

członkami i służy kreatywności i innowacyjności pracowników. Dzięki współpracy i 

współdziałaniu możliwa jest bowiem wymiana wiedzy i informacji, dzielenie się 

wiedzą unikatową, kojarzenie ze sobą spraw, które pozornie nie mają ze sobą 

związku, wykorzystywanie wiedzy z różnych dziedzin do formułowania nowych, 

oryginalnych myśli i rozwiązań. „Tworzenie innowacji poprzez pracę zespołową 

gwarantuje krótszy czas realizacji oraz większą efektywność procesów 

innowacyjnych”
144

. Należy jednak podkreślić, że kreatywność podczas współpracy w 

zespołach wymaga od jej członków pewnych umiejętności: otwartości na pomysły 

innych, dzielenia się wiedzą, słuchania, efektywnego komunikowania się. 

Niezbędnym w kształtowaniu wymienionych cech staje się podejmowanie działań 

integrujących członków zespołu: organizowanie nieformalnych spotkań członków 

zespołu, np. wspólne wyjazdy; wykorzystywanie technik wzbudzających kreatywność 

pracowników dla problemów niezwiązanych z zadaniem, które zespół ma wykonać, 

czy uczestnictwo w szkoleniach istotnych dla innowacyjności, przeprowadzanych w 

odpowiedniej formie (warsztaty, treningi)
145

. Wynikiem owych działań powinno być 

wzbudzenie zaangażowania do pracy w zespole, chęć ujawniania posiadanej wiedzy i 

wykorzystywanie jej do tworzenia nowej wartości. 

Innowacyjna kultura i klimat organizacyjny ponadto rozwijane mogą być 

przez: 

                                                           
142 A. Jasińska, Kształtowanie klimatu proinnowacyjnego w regionalnych browarach w Polsce – wyniki 

badań, [w:] K. Jaremczuk (red.), dz. cyt., s. 621.  
143 Por. Z. Piątkowski, M. Sankowski, Procesy innowacyjne i polityka naukowo-techniczna państwa, 

Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2001, s. 25-26. 
144 J. Stankiewicz, M. Moczulska, Kształtowanie innowacyjności pracowników w organizacji sieciowej, 

[w:] K. Jaremczuk (red.), dz. cyt., s. 530. 
145 Tamże, s. 535. 
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 selekcję innowacyjną pracowników – kreatywnych, otwartych na zmiany, chętnie 

realizujących nowe pomysły. Czynnikiem warunkującym realizację innowacji 

jest bowiem innowacyjna osobowość człowieka. Osobowość taką posiada 

człowiek przepełniony ciekawością i „manipulacyjnym” nastawieniem do świata, 

poszukujący ukrytych prawidłowości, aby móc wpływać i współdziałać z innymi 

osobami na zjawiska i je kontrolować, skłonny do podejmowania 

odpowiedzialności, otwarty, tolerancyjny, ceniący oryginalność i 

niekonwencjonalne sposoby działania
146

;  

 szkolenie do kreatywności i innowacji – poprzez zachęcanie do rozwoju 

indywidualnego, jak również organizowanie treningów wewnętrznych 

rozwijających kreatywność oraz zwiększających otwartość na zmiany; 

 nacisk na uczenie się – zarówno indywidualne, jak i organizacyjne; 

 zwiększanie uprawnień pracowników – przełożenie odpowiedzialności za 

realizowane projekty na zespoły lub pracowników indywidualnych oraz 

zwiększenie ich odpowiedzialności do podejmowania decyzji, również 

obarczonych wysokim stopniem ryzyka; 

 tworzenie mechanizmów skutecznie wyłapujących pomysły pracownicze – 

uwzględnianie ich w planowaniu innowacji; 

 wsparcie kierownictwa – zachęcanie pracowników do zwiększenia kreatywności 

poprzez uczenie się, zapewnienie im innowacyjnej swobody; 

 innowacyjność jako wymóg pracy – ujęcie wymogów proinnowacyjnych w 

formalne wymogi pracy; 

 system motywacyjny doceniający innowacyjność; 

 inwestowanie w badania i rozwój – zachęcanie odpowiednich komórek 

badawczych do szerokiej współpracy oraz zwiększenie stopnia ich otwartości; 

 benchmarking – kreatywne wykorzystanie najlepszych praktyk
147

. 

Zaangażowanie i wsparcie kierownictwa oraz odpowiedni system kontroli, 

oceniania, wynagradzania i motywowania kształtują specyficzną kulturę 

przedsiębiorstwa, która sprzyja podejmowaniu działalności innowacyjnej. Kultura ta 

charakteryzuje się:  

 tolerowaniem niejednoznaczności – zbyt silny nacisk na obiektywność i 

konkretność ogranicza twórcze myślenie; 

 tolerowaniem tego, co niepraktyczne – to co na pierwszy rzut oka wydawać się 

może niepraktyczne, może prowadzić do innowacyjnych rozwiązań; 

 stosowaniem niewielu zewnętrznych instrumentów kontrolnych – ograniczanie 

ich do minimum reguł, przepisów, zasad postępowania; 

 tolerowaniem ryzyka – zachęcanie pracowników do eksperymentowania bez 

obawy o konsekwencje w przypadku niepowodzenia; 

 tolerowaniem konfliktów – twórcze konflikty mogą być źródłem nowych 

pomysłów, twórczości i innowacyjności; 

 skupieniem uwagi raczej na celach niż środkach – skupienie na celach wskazuje, 

ze może być kilka poprawnych rozwiązań danego problemu; 

                                                           
146 Por. J. Duraj, M. Papiernik–Wojdera, Przedsiębiorczość i innowacyjność, Wyd. Difin, Warszawa 

2010, s. 104. 
147 Por. A. Jasińska, Kształtowanie klimatu proinnowacyjnego w regionalnych browarach w Polsce – 

wyniki badań, [w:] K. Jaremczuk (red.), dz. cyt., s. 623.  
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 skupieniem uwagi na otwartych systemach – przedsiębiorstwo szybko monitoruje 

otoczenie i szybko reaguje na zachodzące zmiany
148

. 

Wobec powyższego można stwierdzić, iż proces kształtowania klimatu 

innowacyjnego w przedsiębiorstwie wymaga nie tylko podejmowania odpowiednich 

czynności, ale i kształtowania istotnych umiejętności, które są niezbędne do osiągania 

innowacyjnych wyników. 

  

4. Wartość a wartość przedsiębiorstwa 

 

Wartość jest jednym z ważniejszych elementów wchodzących w zakres 

charakterystyki przedsiębiorstwa. Ważność ta wynika zarówno z punktu widzenia 

kadry zarządzającej, jak i różnych grup interesów i otoczenia gospodarczego. Stanowi 

jednocześnie podstawę do wnioskowania o rozwoju oraz sposobie zarządzania 

przedsiębiorstwem, a także podejmowania kluczowych decyzji. 

Wartość firmy powstaje w wielu obszarach jej działania i generuje rozwój. 

Wartość firmy nie tkwi w jej historycznych zyskach, a w zyskach, które może ona 

osiągnąć w przyszłości, w długim okresie
149

. Rozpatrując istotę wartości 

przedsiębiorstwa, warto zwrócić uwagę na różne formy jej przejawiania się
150

: 

 wartość bilansową – będącą wartością aktywów i pasywów, wynikającą z 

zastosowania zasad zawartych w ustawie o rachunkowości; 

 wartość odtworzeniową – stanowiącą wartość nakładów, jakie należałoby ponieść 

na odtworzenie firmy. Obejmuje ona głównie wartość środków trwałych oraz 

zakup patentów, uzyskanie licencji i pozwoleń oraz nabór i szkolenie 

pracwników; 

 wartość użytkową (ujęcie księgowe) – to bieżąca, szacunkowa wartość 

przyszłych przepływów pieniężnych, których wystąpienia oczekuje się z tytułu 

dalszego użytkowania składników aktywów przedsiębiorstwa oraz jego likwidacji 

na zakończenie okresu użytkowania; 

 wartość zmiany; 

 wartość biznesu w działaniu – to wartość przedsiębiorstwa rozpatrywanego jako 

funkcjonująca na rynku organizacja. Alternatywą dla tej wartości jest wartość 

likwidacyjna; 

 wartość kapitalizacji rynkowej – to iloczyn wszystkich wyemitowanych akcji 

spółki i ceny 1 akcji obliczony na określony dzień; 

 wartość podatkowa – służy za podstawę do ustalania podatków od nieruchomości 

lub innych aktywów; 

 wartość zabezpieczenia – to wartość aktywu wykorzystana do zabezpieczenia 

pożyczki lub innego zobowiązania. 

                                                           
148 Por. S.P. Robbins, D.A. DeCenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 347-348. 
149 Zob. B.R. Kuc, J. Paszkowski, Organizacja – wartości – zarządzanie, [w:] E. Orechwa-Maliszewska, 

J. Paszkowski (red.), Zarządzanie wartością organizacji, Wyd. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania 

w Białymstoku, Białystok 2007, s. 17. 
150 Zob. E. Maćkowiak, Wartość przedsiębiorstwa w świetle mierników księgowych i opartych na 

wartości, [w:] E. Urbańczyk (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu, 

Zeszyty Naukowe nr 635, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 35, Uniwersytet Szczeciński, 

Szczecin 2011, s. 513-514 oraz D. Zarzecki, Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju 

Rachunkowości, Warszawa 1999, s. 67. 
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O wartości przedsiębiorstwa decydują nie tylko jego zdolności produkcyjne, 

ale lojalni klienci, którzy są skłonni korzystać z proponowanej oferty rynkowej.  

W kreowaniu wartości wyróżnia się trzy główne podejścia
151

: 

 Porterowski łańcuch wartości – poddający analizie w swojej pierwotnej koncepcji 

tworzenie wartości na poziomie przedsiębiorstwa, poprzez wyodrębnienie działań 

i identyfikację ich wpływu na efektywność. Kreowanie wartości może odbywać 

się wskutek dyferencjacji na poziomie każdego z ogniw poprzez inicjowanie 

działań obniżających koszty lub zwiększających satysfakcję klientów. 

 Podejście zasobowe postrzegające przedsiębiorstwo w formie wiązki zasobów i 

umiejętności. Unikalna kompozycja zbioru komplementarnych i 

wyspecjalizowanych zasobów, trudna do skopiowania i naśladownictwa, może 

kreować wartość. 

 Podejście oparte na kosztach transakcyjnych sformułowane przez Coase’a i 

rozwinięte przez Williamsona. Jego istotą jest określenie granic pomiędzy 

przedsiębiorstwami, a zwłaszcza wykazanie dlaczego przedsiębiorstwa organizują 

pewne procesy, pomimo że mogłyby je zrealizować na rynku za pomocą 

transakcji.  

Odnosząc się do powyższych podejść, można powiedzieć, że budowanie 

wartości przedsiębiorstwa powinno być działaniem mającym charakter strategiczny, 

uwzględniający niezbędne zasoby finansowe, personel oraz właściwe zarządzanie 

(planowanie, kierowanie, organizowanie i kontrolę).  

We współczesnym przedsiębiorstwie kreowanie wartości związane jest z 

komplementarnym udziałem wszystkich zgromadzonych wartości. W budowaniu 

wartości przedsiębiorstwa oraz jego przewagi konkurencyjnej biorą udział wszystkie 

zasoby przedsiębiorstwa. By jednak mogły się one przyczynić do rozwoju 

przedsiębiorstwa, musi zachodzić pomiędzy nimi sprzężenie zwrotne w postaci idei 

przywództwa, które będzie stanowiło element łączący z jednej strony, z drugiej zaś 

będzie sposobem realizacji strategii. Skuteczne i efektywne gospodarowanie 

zgromadzonymi zasobami w organizacji może przyczynić się do jej sukcesu. Proces 

ten powinien odznaczać się długookresową perspektywą
152

. 

Wszystkie posiadane przez przedsiębiorstwa zasoby przyczyniają się do 

kreowania wartości, a każde z nich charakteryzuje się zróżnicowanymi kosztami 

gospodarowania. Zatem osoba zarządzająca zobowiązana jest do zarządzania 

zasobami w taki sposób, by nie deprecjonowały one wartości firmy, lecz tworzyły tę 

wartość
153

.  

                                                           
151 Zob. B. Ziółkowska, Reorientacja systemu tworzenia wartości w świetle koncepcji organizacji 

wirtualnej, [w:] E. Urbańczyk, E. Mioduchowska-Jaroszewicz (red.), Strategie i determinanty wzrostu 

wartości przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe nr 685, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 46, 

Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, s. 295-296. 
152 Zob. P. Skowron, Wartości niematerialne jako determinanty wartości przedsiębiorstwa, [w:] E. 

Urbańczyk (red.), Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji, Zeszyty 

Naukowe nr 634, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 34, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 

2010, s. 375. 
153 Por. P. Skowron, Znaczenie przywództwa jako wartości niematerialnej w kształtowaniu wartości 

przedsiębiorstwa, [w:] T. Borys, P. Rogala (red.), Zarządzanie jakością i środowiskiem jako 

determinanty doskonalenia działania organizacji, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Prace 

Naukowe nr 1177 AE we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 135. 
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Proces tworzenia wartości przedsiębiorstwa jest ściśle związany z wartością 

postrzeganej jakości oferowanych produktów i usług, stylu obsługi klienta oraz 

wiarygodności. 

Czynniki wpływające na wartość podmiotów gospodarczych można podzielić 

na trzy grupy
154

: 

 związane z kreowaniem przychodów;  

 związane z optymalizacją procesów gospodarczych zachodzących w ramach 

podstawowej działalności operacyjnej; 

Identyfikacja oraz ocena czynników determinujących wzrost wartości 

przedsiębiorstwa, pochodzących z jego szeroko rozumianego otoczenia, ułatwić 

może wypracowanie skutecznej koncepcji wzrostu firmy. Koncepcji opartej o 

rzeczywiste źródła oznak dla rynkowej szansy podmiotu gospodarczego; 

 związane z wyzwalaniem środków pieniężnych zamrożonych w niektórych 

pozycjach bilansowych. 

Według A. Duliniec w grupie podstawowych czynników wzrostu wartości 

przedsiębiorstwa znajdują się
155

: p

 tempo wzrostu sprzedaży; 

 marża zysku operacyjnego; 

 stawka podatku dochodowego; 

 tempo wzrostu zainwestowanego kapitału; 

 struktura i koszt kapitału; 

 długość okresu wzrostu.  

Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa jest możliwa, kiedy 

przedsiębiorstwo nakierowane na osiąganie własnych interesów oferuje produkt, 

który z perspektywy klienta ma wyższą wartość niż produkty konkurencyjnych 

przedsiębiorstw. Maksymalizowanie wartości wymaga także zastosowania 

ustrukturyzowanego podejścia, podejścia systemowego pozwalającego 

skoncentrować wysiłki zarządzających wszystkich stopni oraz całego personelu 

wykonawczego na kreowaniu wartości. 

 

5. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 

 

Wartość przedsiębiorstwa odwzorowuje pełną informację o jego działalności w 
długim okresie czasu. Na wartość przedsiębiorstwa składa się zespół materialnych i 
niematerialnych składników przeznaczonych do realizacji określonych zadań 
gospodarczych i obejmuje: firmę (oraz jej nazwę), wszelkie oznaczenia indywidualne 
(np. znaki towarowe), nieruchomości i ruchomości, księgi handlowe, wzory 
użytkowe, patenty, prawa majątkowe przysługujące mu z dzierżawy i najmu lokali 

                                                           
154 Por. J. Śliwa, S. Wymysłowski, Jak szacować wartość przedsiębiorstwa?, [w:] W. Szczęsny (red.), 
Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 333. 
155 A. Duliniec, Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 1998, s. 147. 
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przez nie zajmowanych oraz zobowiązania i obciążenia związane z jego 

prowadzeniem
156

.  

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa stanowi współcześnie dominujący 

sposób zarządzania, zawierający zasady, propozycje i rozwiązania w zakresie 

podejmowania strategicznych i operacyjnych decyzji, których celem jest 

maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa dla właścicieli oraz pozostałych grup 

interesu powiązanych z przedsiębiorstwem: klientów, pracowników, dostawców, 

pożyczkodawców, społeczności lokalnej i społeczeństwa
157

. Jak podkreśla M. 

Gąsowska, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa stanowi zintegrowany proces 

realizowany na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa i na wszystkich poziomach 

decydowania, mający na celu długoterminowy wzrost wartości firmy, pomnażanie 

bogactwa właścicieli, spełnienie oczekiwań klientów, a tym samym osiągnięcie 

przewagi konkurencyjnej
158

. 

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (VBM – ang. Value based 

management) „[…] jest w rzeczywistości systemem zarządzania przedsiębiorstwem, 

w którym jego poszczególne elementy są ze sobą sprzężone i podporządkowane 

realizacji finalnego celu, jakim jest maksymalizacja wartości kreowanej dla 

akcjonariuszy”
159

. Istotne znaczenie dla VBM jako strategii rozwoju ma bardzo 

wyraźne skonstruowany system oceny efektywności wykonywanych zadań, co czyni 

z tej koncepcji niezwykle przydatne narzędzie dla praktyków rzeczywistości 

gospodarczej. „Zarządzanie ukierunkowane na wartość pozwala zidentyfikować 

elementy przewagi konkurencyjnej oraz odpowiednio nimi kierować
160

”. Wartość 

tworzy więc przedsiębiorstwo konkurencyjne. Zwiększenie zaś wartości 

nierozerwalnie wiąże się z możliwością utrzymania i umocnienia długofalowej i 

trudnej do skopiowania pozycji konkurencyjnej (rys. 1). 

 

                                                           
156 A. Krzepicka, Wartość marki w warunkach podwyższonego ryzyka, [w:] A. Antonowicz, P. 

Antonowicz (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstw, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania 

Uniwersytetu Gdańskiego 2011, nr 3/2, s. 195. 
157 Zob. A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz (red.), Value Based Management koncepcje, 

narzędzia, przykłady, Poltext, Warszawa 2008, s. 25. 
158 Zob. M.K. Gąsowska, Logistyka zaopatrzenia a zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w 

warunkach kryzysu, [w:] J. Bieliński, R. Płoska (red.), Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu, Prace i 

Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2009, nr 3/2, s. 297. 
159 A. Cwynar, W. Cwynar, Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe, 

Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Polska Akademia Rachunkowości S.A., 

Warszawa – Rzeszów 2007, s. 9. 
160 W. Skoczylas, Wartość przedsiębiorstwa w systemie jego oceny, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin 1998, s. 25. 
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Rysunek 1. Wartość a konkurencyjność przedsiębiorstwa 

Źródło: Opracowanie na podstawie: J. Kuczewska, Efekty wewnętrzne współpracy klastrowej jako źródło 

tworzenia wartości przedsiębiorstwa, [w:] A. Antonowicz, P. Antonowicz (red.), Zarządzanie wartością 

przedsiębiorstw, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2011, nr 4/6, s. 78. 

 

Budowanie wartości nie może odbywać się jednak kosztem udziałowców i 
akcjonariuszy oczekujących określonej stopy zwrotu. Istotnym jest więc 
identyfikowanie oraz wykorzystywanie przewag konkurencyjnych ujawniających się 
nie tylko w skuteczności zarządzania potencjałem przedsiębiorstwa, lecz także 
wykorzystania szans i zagrożeń płynących z otoczenia konkurencyjnego i 
makroekonomicznego. 

T. Dudycz zarządzanie wartością przedsiębiorstwa postrzega jako „[…] 
przekształcanie przedsiębiorstwa w organizację o zwiększonej liczbie mechanizmów 
pozwalających na dostarczanie wyższej wartości dla właścicieli i generowanie 
większych korzyści dla pracowników oraz klientów firmy”161

. 

Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa współcześnie staje się jednym z 
ważniejszych celów jego funkcjonowania. Nie jest to jednak cel jedyny. Wynika to z 

faktu, że grupa interesariuszy firmy jest najczęściej bardzo szeroka i zróżnicowana, a 

spełnienie jej oczekiwań wymaga skupienia uwagi na szeregu czynnikach tworzących 
wartość. Istnieje wiele determinant zarządzania wartością przedsiębiorstwa zarówno 
endogenicznych, jak i egzogenicznych. Przed podjęciem decyzji prowadzących do 
maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa należy zidentyfikować ich uwarunkowania 
oraz określić, jak podjęte działania mogą wpływać na wartość.  

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa wymaga koncentracji na przyszłości, 
która z kolei polega na stosowaniu rozwiązań wychwytujących sygnały o 
nadchodzących zmianach i odpowiednio wcześnie reagujących na nie. 

                                                           
161 T. Dudycz, Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wyd. AE im. O. Langego 

we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 44. 
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Wśród korzyści, jakie może przynieść przedsiębiorstwu zarządzanie wartością, 

warto zwrócić uwagę na dwie najistotniejsze, a mianowicie: 

 może ono na stałe maksymalizować wcześniej utworzoną wartość firmy; 

 może ono zwiększać swoją „przezroczystość”. 

Ponadto kreowanie wartości wpływa na atrakcyjność przedsiębiorstwa na rynkach 

finansowych, podnosi jego zdolność do wspólnych przedsięwzięć biznesowych, 
przejęć i innych form współpracy. Efektywnie działające przedsiębiorstwa zwiększają 
swoją wartość, co czyni je atrakcyjnymi dla otoczenia i pracowników. Łatwo 
zdobywają kapitał zewnętrzny, współpracują z najlepszymi firmami, mogą zatrudniać 
najwyższej klasy specjalistów, co z kolei daje im możliwość osiągania przewag 
konkurencyjnych i w rezultacie ponadprzeciętnej rentowności, co ułatwia 
generowanie nowej wartości. Znaczący wzrost wartości przedsiębiorstwa można 
uzyskać poprzez stosowanie orientacji aktywnej, określanej jako orientacja 
innowacyjna. Opiera się ona na ciągłym poszukiwaniu pomysłów na nowy produkt a 
następnie podjęciu prac, które w ostatecznym efekcie doprowadzą do wykreowania 
produktu i wprowadzenia go na rynek. 

Zarządzanie wartością ułatwia komunikację pomiędzy inwestorami, 
analitykami i innymi osobami zaangażowanymi w działanie firmy (z zewnątrz) oraz 
może ulepszyć wewnętrzną komunikację dotyczącą strategii przedsiębiorstwa. 
Przedsiębiorstwa zatem, aby ukształtować swoją przyszłość, potrzebują dobrze 
ukształtowanej strategii. Istotne jest więc systematyczne kształtowanie procesu 
formułowania i realizacji strategii oraz określanie i ocena wpływu strategicznych 

alternatyw na wartość przedsiębiorstwa. 
 

 

Podsumowanie 

 

Właściwe zarządzanie wartością polega na tym, że przedsiębiorstwo powinno 
się skoncentrować na rozwijaniu swoich głównych obszarów działalności, w których 
posiada bądź może uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku. Źródłem tworzenia 
wartości przedsiębiorstwa jest wartość, jaką przedsiębiorstwo potrafi wytworzyć dla 
swoich klientów z uwzględnieniem innowacji, co jednocześnie stanowi bardzo często 
źródło przewagi konkurencyjnej. Budowa wartości przedsiębiorstwa przez innowacje 
zdecydowanie wymaga obecnie nowego podejścia, bowiem tradycyjne zarządzanie 
nowymi produktami nie przynosi oczekiwanych wyników. Innowacje mogą zaś 
podnosić wartość klientów w dłuższym lub krótszym czasie w zależności od ich 

rodzajów i skuteczności ich wprowadzania. Taki punkt widzenia ukierunkowany na 
wartości dla klienta, a nie produktu, który opracowała firma, stanowi przełom w 
skuteczności zarządzania innowacjami i warunek powodzenia strategii innowacji 
przedsiębiorstw w budowaniu ich wartości. 
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INNOVATIONS AS A FACTOR OF BUILDING COMPANY 

VALUE GROWTH  
 
Summary: Competition globalization phenomenon causes bigger and bigger interest of management 

staff in company value. Company value growth is a paramount objective of all those interested in 

company development, as it connects investors, employees, suppliers as well as customers. Skillful value 

based management elevates its market position and gives it competitive advantage. There are a lot of 

factors influencing company value creation. Thus, there is a big significance of innovative activity taken 

by companies appearing in  undertaking various innovations and in creating innovative climate in a 

company.  

 

Key words: innovations, classification of innovations, types of innovations, innovative climate, 

company value, company value maximization, value based management  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


