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INNOWACJE SPOŁECZNE W PROCESIE 
ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI

SOCIAL INNOVATIONS IN THE PROCESS 
OF MANAGING ORGANIZATIONS

Streszczenie: Innowacje stanowią obecnie siłę napędową postępu, a  tym samym rozwoju 
społeczno-gospodarczego kraju oraz poszczególnych organizacji biznesowych i  publicznych. 
W ostatnim okresie innowacje społeczne coraz bardziej wkraczają do praktyki i  teorii zarzą-
dzania innowacjami. W  artykule przedstawiono próbę zdefiniowania innowacji społecznych 
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i sposób ich funkcjonowania w praktyce. Określono typy innowacji społecznych w działalności 
organizacji, sformułowano też uwagi dotyczące zarządzania innowacjami społecznymi w orga-
nizacjach. 

Słowa kluczowe: innowacje społeczne, zarządzanie innowacjami, organizacja, funkcjonowanie

Abstract: In the recent period, social innovations are increasingly entering the theory and prac-
tice of innovation management. The article presents the process of defining social innovations 
and how they function in practice. The types of social innovations were defined and the reasons 
for generating these innovations in the activities of the organizations were explained. In addition, 
comments were given in the field of social innovation management in organizations.

Keywords: social innovations, innovations management, organization, functioning 

1. Pojęcie innowacji społecznych

Podmiot innowacji społecznych nie jest zarezerwowany do ściśle określonego obszaru 
czy też do jednej dziedziny. Może stanowić działania na styku różnych sektorów i branż 
oraz może być wdrażany przez różne organizacje formalne i nieformalne1. „Współczesne 
środowisko innowacji potrzebuje obecnie otwartego i dynamicznego potencjału społecz-
nego”, co z kolei „skłania do niestereotypowych zachowań i postaw społecznych”2.

Literatura podaje, że „podmiotem innowacji społecznych jest zatem szczególnego 
rodzaju zmiana będąca wynikiem ludzkich marzeń, pragnień oraz potrzeb i starań ge-
nerowanych w otoczeniu społecznym”3. Podstawową cechą innowacji społecznych jest 
uznanie jej za zmianę charakteryzującą się nowością, która docelowo przynosi korzyst-
ny efekt4. Unia Europejska podkreśla, że innowacje społeczne odpowiadają na potrzeby 
społeczne, szczególnie te, które nie są tradycyjnie zaspokajane przez sektor prywatny 
lub instytucje publiczne i są kierowane do słabszych grup w społeczeństwie5. Wyraźny 
jest wpływ tego typu innowacji na tworzenie nowych więzi społecznych i współpracy. 
Literatura stwierdza, że „w myśl Unii Europejskiej innowacje społeczne opierają się na 
pomysłowości obywateli, organizacjach społeczeństwa obywatelskiego, społecznościach 
lokalnych, przedsiębiorcach i  urzędnikach państwowych. Mają tworzyć nowe szanse 
rozwoju zarówno dla sektora publicznego, jak i  prywatnego, dzięki czemu produkty 

1 Więcej na temat innowacji: J. Bakonyi, J. Dzieńdziora, O. Grabiec, M. Smolarek (red.), Zarządzanie 
w innowacyjnej gospodarce, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2011.
2  A. Pachura, W  poszukiwaniu właściwości potencjału społecznego w  otwartej innowacji. Wybrane 
aspekty teoriopoznawcze. „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie” 
2016, zeszyt 96, s. 146.
3  A. Wiktorska-Święcka, M. Klimowicz, D. Moroń, Zarządzanie innowacjami społecznymi, Difin, 
Warszawa 2015, s. 11. 
4  Ibidem, s. 12.
5  Ibidem, s. 17.
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i usługi będą lepiej spełniać indywidualne, ale również zbiorowe aspiracje”6. Proces tego 
typu innowacji składa się z kilku podstawowych elementów, a mianowicie:

•	 identyfikacji nowych, niezaspokojonych potrzeb społecznych,
•	 rozwoju nowych rozwiązań w odpowiedzi na te potrzeby,
•	 oceny skuteczności tych rozwiązań.
Literatura naukowa wyróżnia trzy różne sposoby definiowania innowacji spo-

łecznych. Do sposobów tych należą:
1. koncentrowanie się na innowacjach innych niż techniczne w kontekście or-

ganizacyjnym,
2. innowacje społeczne łączy się z innowacjami technologicznymi,
3. innowacje społeczne rozpatruje się jako niezależne i nowe praktyki społeczne7.
Pierwszy sposób definiowania innowacji społecznych może być analizowany przez 

pryzmat zarządzania, np. tworzenie sieci między organizacjami, elastyczne organiza-
cje, dynamiczne zarządzanie, rozwój umiejętności i kompetencji pracowniczych. 

Drugi sposób definiowania innowacji społecznych analizuje się w  kontekście 
współistnienia z  innowacjami technologicznymi. W  tym przypadku technologię 
postrzega się jako stymulator postępu społecznego.

Trzeci sposób prezentuje innowacje społeczne jako pojęcie autonomiczne. 
W tym przypadku innowacje społeczne są oderwane od innowacji technologicz-
nych i traktowane jako oddzielny przedmiot badań8.

Należy podkreślić, że istotą innowacji społecznej jest uznanie, że jest ona każdą celową 
i świadomą zmianą na nowe, która zachodzi w określonych warunkach przestrzennych 
i czasowych, wyraża się w formie materialnej lub niematerialnej oraz odnosi się do jed-
nostki ludzkiej i społeczeństwa jako ostatecznego odbiorcy innowacji. Literatura przed-
miotu stwierdza, że „obiektem innowacji społecznych jest wypełnienie luki kulturowej, 
przez którą badacz rozumie dystans pomiędzy rozwojem kulturowym i technicznym. In-
nowacje społeczne ze względu na swój charakter nie mają zatem granic, ram czasowych: 
są na tyle użyteczne i efektywne, na ile są przydatne użytkownikom w zaspokajaniu ich 
potrzeb: od niematerialnych po materialne”9. Można podkreślić, że innowacja oznacza 
proces lub rezultat, który spełnia dwa kryteria. Pierwszym jest nowość: choć innowacje 
nie muszą być oryginalne, muszą być nowe dla użytkownika, kontekstu lub zastosowania. 

Drugim kryterium jest ulepszenie. Innowacją jest proces lub rezultat, który oka-
zuje się bardziej skuteczny i  więcej wydajny niż istniejące rozwiązanie10. Podsta-
wowym zadaniem innowacji społecznych jest generowanie wartości społecznych 

6  Ibidem.
7  J. Schmitt, Social Innovation for Business Success. Shared Value in the Apparel Industry, Springer, 
Berlin, Heidelberg, Wiesbaden 2014, s. 5-17.
8  A. Wiktorska-Święcka, M. Klimowicz, D. Moroń, Zarządzanie innowacjami …, s. 24. 
9  Ibidem, s. 23.
10  A. Skibiński, M. Sipa, Sources of Innovation of Small Businesses: Polish Perspective, “Procedia Eco-
nomics and Finance” 2015, (27), s. 429-430.
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lub zaspokajanie potrzeb społecznych, ale tylko innowacjom społecznym przypada 
kreowanie wartości na rzecz społeczeństwa jako całości11.

Innowacje społeczne są stosunkowo mocno obecne w literaturze z zakresu or-
ganizacji i zarządzania organizacją oraz wdrażania innowacyjnych koncepcji roz-
wojowych, np. społecznej odpowiedzialności biznesu. Stosunkowo najnowszym 
kierunkiem badań jest łączenie innowacji społecznych z rozwojem terytorialnym. 

2. Źródła innowacji społecznych

W  literaturze dotyczącej działalności innowacyjnej można spotkać wiele róż-
nych ujęć źródeł innowacji. Odnoszą się one najczęściej do innowacji technologicz-
nych. W tym przypadku najczęściej stosowanym kryterium źródeł innowacji jest 
miejsce ich powstawania. Jedną z pierwszych klasyfikacji źródeł innowacji przed-
stawił Drucker, dzieląc je na zewnętrzne i wewnętrzne okazje wobec organizacji, 
okazje do generowania i wdrażania12.

Literatura przedmiotu podkreśla, że „opierając się na tej klasyfikacji, można przy-
jąć, iż źródłem innowacji społecznych są impulsy, przyczyny jak i miejsca (instytucje, 
organizacje, grupy osób) tworzenia nowych rozwiązań w obszarze potrzeb społecz-
nych”13. Ponadto literatura podkreśla, że „występowanie innowacji społecznych jest 
możliwe albo w  przypadkach znacznych niedoborów lub nieefektywności dotych-
czasowych rozwiązań, albo wówczas, gdy w organizacji stworzy się odpowiednie ku 
temu warunki”14. Jednym z ważnych czynników sprzyjających innowacjom społecz-
nym w organizacji są jej wartości niematerialne i  funkcjonująca w organizacji kul-
tura organizacyjna. Czynniki te w zasadniczym stopniu wspierają rozwój innowacji 
społecznych. 

Duży wpływ na rozwój innowacji społecznych w  organizacji ma jej otoczenie. 
Istotne jest wykorzystanie przez nią wiedzy oraz nowoczesnej technologii uzyskanej 
w wyniku współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz naukowymi. Literatura 
naukowa podaje, że „w celu promowania innowacji społecznych kreatywność i twór-
czość członków organizacji musi być wspierana kulturą organizacyjną innych instytu-
cji […] Aby wspierać innowacje społeczne, organizacja powinna skupić się na takiej 
polityce w zakresie wspierania własnych zasobów ludzkich, aby system wewnętrznej 
komunikacji i motywacji sprzyjał budowaniu postaw twórczych”15. Kapitał intelektu-
alny organizacji decyduje o możliwości jej rozwoju i jest istotnym czynnikiem two-

11  J.A. Phills, K. Deiglmeier, D.T. Miller, Rediscovering Social Innovation, “Stanford Social Innovation 
Review” 2008, 6 (4), s. 39.
12  P.F. Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 12.
13  P.F. Drucker, Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Studio Emka, Warszawa 2004, s. 47.
14  A. Wiktorska-Święcka, D. Miroń, M. Klimowicz, Zarządzanie innowacjami społecznymi. Trendy, 
perspektywy, wyzwania, Difin, Warszawa 2015, s. 54. 
15  Ibidem, s. 54-55.
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rzenia i wdrażania innowacji społecznych. Można więc stwierdzić, że podstawą budo-
wania stanu „optymalnej gotowości” organizacji na zmiany i innowacje jest uznanie 
pracownika, przyjazne otoczenie organizacyjne i rozwój relacji międzyludzkich16.

Dla pojawienia się innowacji społecznych duże znaczenie ma koncepcja sieci po-
łączona z nowymi formami zarządzania (empowerment). Ważna jest w ramach sieci 
współpraca organizacji z innymi organizacjami administracji publicznej, które, uczest-
nicząc w różnego rodzaju sieciach, stają się również podmiotem generującym i wdraża-
jącym nowe innowacje społeczne. W związku ze zmianami społecznymi zachodzącymi 
obecnie w społeczeństwach współpraca organizacji administracji publicznej z organiza-
cjami biznesowymi ma duże znaczenie dla rozwoju innowacji społecznych.

A. Wiktorska-Święcka, D. Moroń i M. Klimowicz piszą, że „otoczenie sprzyja-
jące innowacjom społecznym to takie, które wspiera kulturę współdziałania, kwe-
stionowanie dotychczasowych rozwiązań, odkrywanie i  testowanie nowych moż-
liwości, odrzucanie starych modeli myślowych i  nawyków. Budowanie otoczenia 
sprzyjającego pojawiania się nowych rozwiązań w  tym zakresie staje się niejako 
obowiązkiem administracji publicznej. Realizując określone zadania publiczne, 
w tym świadcząc usługi społeczne, muszą stać się uczestnikami procesu implemen-
tacji innowacji społecznych, niezbędnych do zaspokajania potrzeb społecznych”17.

J. Lubimow-Burzyńska wymienia czynniki: kulturowe, kapitał społeczny wraz 
z zaufaniem społecznym oraz aspiracje i potrzeby edukacyjne wraz z możliwością 
ciągłego zdobywania wiedzy18. Ł. Mamica podaje, że determinacja w poszukiwaniu 
innowacyjnych rozwiązań wzrastała w warunkach kryzysowych. Źródłem innowa-
cji społecznych mogą być zatem nieoczekiwane zmiany, takie jak: katastrofy i klęski 
żywiołowe, zmiany klimatu, nowe sytuacje geopolityczne19.

Innymi źródłami dla inspiracji w zakresie innowacji społecznych mogą być takie 
zjawiska, jak: zatrucie środowiska naturalnego, gwałtowna urbanizacja, nadmier-
na eksploatacja zasobów naturalnych. Istotnym źródłem innowacji społecznych są 
zmiany demograficzne, takie jak: starzenie się społeczeństwa, samotność oraz epi-
demie i ubóstwo czy konflikty i napięcia międzykulturowe (np. nietolerancja, nie-
równości religijne, rasowe i płciowe). A. Wiktorska-Święcka i in. piszą: „Dlatego też 
warto pamiętać, iż determinantami innowacji społecznych są często nieoczekiwane 
procesy, sytuacje i zdarzenia, w których dotychczasowe rozwiązania wydają się być 
nieefektywne i nieskuteczne. Jednakże sytuacje te same w sobie nie stanowią źródła 
innowacji społecznych, tworzą natomiast podłoże ich pojawienia się, pod warun-

16  A. Pachura, Innovation and change in networked reality, “Polish Journal of Management Studies” 
2017, vol. 15, nr 2, s. 180.
17  Ibidem, s. 56.
18  J. Lubimow-Burzyńska, Proces tworzenia innowacji społecznych, [w:] J. Wyrwa (red.), Innowacje 
społeczne w teorii i praktyce, PWE, Warszawa 2014, s. 85.
19  Ł. Mamica, Istota i pojęcie innowacyjności oraz polityki innowacyjnej, [w:] T. Geodecki, Ł. Mamica 
(red.), Polityka innowacyjna, PWE, Warszawa 2014, s. 22.
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kiem istnienia odpowiednich sprzyjających warunków do podejmowania kreatyw-
nych, niekonwencjonalnych i  twórczych działań mających na celu poszukiwanie 
rozwiązań, które zmniejszają negatywne skutki tychże nieoczekiwanych sytuacji20.

Do czynników wzmacniających rozwój innowacyjności społecznej należy głów-
nie zaliczyć:

•	 kreatywność i twórczość członków organizacji,
•	 kapitał społeczny i intelektualny organizacji,
•	 elastyczność procedur procesowych i swoboda podejmowania decyzji,
•	 współpraca międzyorganizacyjna i międzysektorowa,
•	 przedsiębiorczość społeczna,
•	 nowe formy zarządzania,
•	 współpraca międzynarodowa.
Literatura podkreśla, że „istotną cechą organizacji w  kontekście tworzenia 

i wdrażania innowacji społecznych jest ich zdolność do krytycznej refleksji nad wła-
snymi działaniami. […] Specjaliści zajmujący się problematyką innowacji w zarzą-
dzaniu wskazują pewne, szczególnie ważne, aspekty struktury organizacyjnej, które 
będą tworzyły korzystne warunki dla innowacji. Przede wszystkim jest to kultura 
organizacyjna, która powinna sprzyjać kreatywności oraz aktywnie stwarzać możli-
wości do wdrażania innowacyjnych rozwiązań”21.

3. Innowacje społeczne a zasoby niematerialne

W obecnym okresie doszło do zasadniczych zmian w filozofii funkcjonowania wielu 
organizacji. Wymóg ciągłego ruchu redukującego niepewność zmiennego (burzliwego) 
otoczenia spowodował, że zarówno struktura, zasoby i metody działań organizacji nabrały 
odmiennego charakteru22. We współczesnym świecie coraz większe znaczenie przypisuje 
się zasobom ludzkim organizacji. Obecnie na pierwszym miejscu wśród kluczowych za-
sobów organizacji stawia się zasób ludzki, jego zachowania i zdolności do wykonywania 
działań w określony sposób. Wzrost znaczenia kapitału ludzkiego widoczny jest w podej-
ściu do zarządzania oraz w szerszym kontekście jego rozwoju23. Bez kapitału ludzkiego 
żadna organizacja nie mogłaby z powodzeniem funkcjonować na rynku. W sektorze ma-
łych i średnich przedsiębiorstw dobór pracowników może odbywać się w sposób dość do-
wolny i w większości przypadków być zależny od decyzji jednej osoby24. Jednak w związku 

20  A. Wiktorska-Święcka, M. Klimowicz, D. Moroń, Zarządzanie innowacjami…, s. 48. 
21  Ibidem, s. 49-50.
22  J. Dzieńdziora, Model kompetencji współczesnego lobbysty, PWN, Warszawa 2018, s. 9.
23  M. Smolarek, J. Dzieńdziora, Kompetencje menedżerskie jako źródło przewagi konkurencyjnej sek-
tora MŚP, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XVIII, Zeszyt 12, Część I: Przedsiębiorczość w dobie 
wyzwań rozwojowych, red. Ł. Sułkowski, A. Marjański, Łódź – Warszawa 2017, s. 335.
24  O. Grabiec, J. Jędraszczyk-Kałwak, Recruitment and selection in the opinion of small and medium 
enterprises employees, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” 2017, nr 1, s. 58.
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ze stale rosnącą na rynku konkurencją przedsiębiorcy nie mogą pozwolić sobie na za-
trudnianie nieefektywnych pracowników, ponieważ zwykle generuje to straty dla firmy. 
Z drugiej jednak strony każdy pracodawca wie jak trudno znaleźć skrupulatnego i odda-
nego pracownika25. Podejście skupiające się na zasobach zostało wyparte przez podejście 
skoncentrowane na wartościach niematerialnych, traktowanych jako podstawowy po-
tencjał rozwoju. Obecnie dostrzega się rolę zasobów niematerialnych, takich jak: wiedza, 
przywództwo, kultura organizacyjna, reputacja i komunikacja wewnątrz oraz na zewnątrz 
organizacji. Systematyczne zwiększanie znaczenia zasobów niematerialnych spowodowa-
ło, że obecnie mówi się o społeczeństwie informacyjnym, gospodarce opartej na wiedzy 
czy też nowej ekonomii. Rozwój technologiczny i idące za nim zmiany organizacji pracy 
powodują przede wszystkim zmianę wymagań kwalifikacyjnych, którym musi obecnie 
sprostać pracownik. Zdecydowana większość zmian wymagać będzie zdobywania i po-
szerzania wiedzy – czynnika kluczowego w rozwoju nowoczesnej gospodarki26. 

Literatura przedmiotu podkreśla, że „zasoby niematerialne organizacji są nie-
rozerwalnie związane z potencjałem tworzących ją osób, które generują lub będą 
w przyszłości generowały innowacje i będą zdolne do przyjmowania i adaptacji po-
jawiających się nowych rozwiązań. Człowiek wraz ze swoją kreatywnością jest nie-
zbędny do generowania innowacji społecznych. Innowacja społeczna jest bowiem 
procesem celowym, generowanym i kierowanym przez człowieka, co oznacza, że 
potrzebny jest odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu, aby innowacja spo-
łeczna mogła się rozwinąć”27.

Zasoby niematerialne mają zwykle bardzo skomplikowaną strukturę, co utrud-
nia możliwość imitacji. Zasoby te występują zwykle w organizacji jako zbiór powią-
zanych elementów, które trudno jest wyizolować i ujmować odrębnie. Na przykład 
wartość kapitału ludzkiego zależna jest m.in. od komunikacji wewnętrznej i kultury 
organizacyjnej. Czerpanie korzyści z wiedzy wysoko wykwalifikowanych pracowni-
ków będzie możliwe pod warunkiem posiadania przez nich umiejętności współpra-
cy. W zarządzaniu zasobami niematerialnymi znaczne trudności powoduje również 
prawidłowe oszacowanie ich wartości. Ten sam zasób będzie posiadał odpowied-
nią wartość także w  zależności od organizacji, w  której funkcjonuje, oraz czasu, 
w którym zostanie wykorzystany. Literatura przedmiotu podkreśla, że „zarządza-
nie niematerialnymi zasobami organizacji wymaga traktowania ich jako systemu 
powiązań, nie zaś jako odrębnych wartości funkcjonujących w różnych obszarach 
organizacyjnych tych organizacji. Owo podejście, uwzględniające współzależności, 
występujące między zasobami, bazuje na teorii holistycznej, która mówi, że całości 

25  O. Grabiec, J. Jędraszczyk-Kałwak, Motywowanie do pracy w opinii pracowników małych i średnich 
przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” 2017, nr 1, s. 44.
26  M. Smolarek, J. Dzieńdziora, Potrzeby rynku pracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników 
MŚP w obszarze zarządzania, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” 2014, nr 
1, s. 79-90.
27  A. Wiktorska-Święcka, M. Klimowicz, D. Moroń, Zarządzanie innowacjami…, s. 50.
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nie można rozpatrywać w kontekście wartości poszczególnych składowych”28. Na-
leży podkreślić, że innowacje społeczne są nierozerwalnie związane z cechami cha-
rakterystycznymi dla niematerialnych zasobów organizacji. A. Wiktorska-Święcka 
i inni piszą, że „cechy czynników niematerialnych są trudne do powielania i naśla-
dowania, są również niewidoczne i niewymierne […]. Aby powstawały innowacje 
społeczne, potrzebni są ludzie, którzy charakteryzują się specyficznymi cechami 
osobowości, takimi jak: otwartość na zmiany, wytrwałość, empatia, umiejętności, 
wysokie kompetencje społeczne oraz wysoka motywacja. Istotność czynnika ludz-
kiego wpływa na postawę innowacyjną. Osoby o takich postawach są w stanie ge-
nerować innowacje społeczne, wdrażać je i zarządzać nimi. Co więcej, ich działanie 
często w  sposób nieoczekiwany prowadzi do pojawienia się rozwiązań mających 
znamiona nowości i unikalności”29.

4. Rodzaje innowacji społecznych

Innowacje społeczne mogą zachodzić w różnych dziedzinach działalności czło-
wieka. W literaturze najczęściej wskazuje na ich dwa obszary występowania: sfera 
biznesowa oraz sfera społeczna. 

Innowacje w sferze społecznej to nowe strategie, koncepcje, idee i organizacje za-
spokajające istniejące potrzeby społeczne. Innowacje w sferze biznesowej są wyraź-
nie widoczne w pozaprodukcyjnej działalności przedsiębiorstwa. W tym przypadku 
możemy zauważyć ścisły związek między innowacjami społecznymi a technicznymi, 
organizacyjnymi i ekonomicznymi. Do biznesowych innowacji społecznych zalicza 
się innowacje mające związek z polepszeniem warunków socjalno-bytowych pracow-
ników oraz warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Innowacje te eliminują pra-
ce szkodliwe dla zdrowia, choroby zawodowe lub ograniczają wypadki przy pracy. 
Ponadto usprawniają organizację pracy i  przebieg procesów technologicznych, co 
prowadzi do wzrostu efektywności pracy. Obecnie coraz częściej przedsiębiorstwa 
ukierunkowują się na pozytywne kształtowanie relacji z  partnerami biznesowymi 
i klientami, co powoduje tworzenie i wprowadzenie nowych innowacji społecznych.

Innowacje społeczne należą bardziej do innowacji procesowych niż produkcyj-
nych. Przynależność ta zależy przede wszystkim od źródeł ich pochodzenia i ocze-
kiwanych korzyści. Innowacje te stanowią obecnie jeden z podstawowych czynni-
ków rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Literatura podkreśla, że „według najbardziej ogólnego podziału, opartego na obsza-
rze wprowadzenia zmian, można wyodrębnić innowacje społeczne traktowane jako:

28  M. Huczek, Zarządzanie zasobami niematerialnymi, [w:] D. Fatuła (red.), Społeczna odpowiedzial-
ność biznesu i  innowacyjność a  zarządzanie zrównoważonym rozwojem,Oficyna Wydawnicza AFM, 
Kraków 2017, s. 65.
29  A. Wiktorska-Święcka, M. Klimowicz, D. Moroń, Zarządzanie innowacjami…, s. 51.
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•	 zmiany towarzyszące rewolucjom i ewolucjom społeczeństwa,
•	 zmiany w systemach ekonomicznych,
•	 zmiany w polityce społecznej,
•	 zmiany w organizacji i zarządzaniu”30.

Podsumowanie

Zarządzanie innowacjami społecznymi jest skomplikowanym procesem i  nie 
należy do łatwych. Proces tworzenia i wdrażania innowacji społecznych wymaga 
społecznego zaangażowania członków organizacji, musi posiadać wysoki poziom 
kapitału społecznego. Literatura podaje, że rzadko zdarza się, by taki proces zaini-
cjował się samoistnie. Powinno to stanowić istotny element strategii działań władz 
publicznych, przedsiębiorstw prywatnych oraz organizacji pozarządowych31.

Jak można zauważyć, innowacyjność społeczna powinna mieć swoje korzenie 
w rozwoju umiejętności nieliniowego rozwiązywania problemów społecznych.

Bibliografia

Bakonyi J., Dzieńdziora J., Grabiec O., Smolarek M. (red.), Zarządzanie w innowacyjnej go-
spodarce, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2011.

Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.

Drucker P.F., Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Studio Emka, Warszawa 2004.

Dzieńdziora J., Model kompetencji współczesnego lobbysty, PWN, Warszawa 2018.

Grabiec O., Jędraszczyk-Kałwak J., Motywowanie do pracy w  opinii pracowników małych 
i  średnich przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” 
2017, nr 1.

Grabiec O., Jędraszczyk-Kałwak J., Recruitment and selection in the opinion of small and 
medium enterprises employees, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” 
2017, nr 1.

Huczek M., Zarządzanie zasobami niematerialnymi, [w:] D. Fatuł (red.), Społeczna odpowie-
dzialność biznesu i  innowacyjność a zarządzanie zrównoważonym rozwojem, Oficyna Wy-
dawnicza AFM, Kraków 2017.

Lubimow-Burzyńska J., Proces tworzenia innowacji społecznych, [w:] J. Wyrwa (red.), Inno-
wacje społeczne w teorii i praktyce, PWE, Warszawa 2014.

Mamica Ł., Istota i  pojęcie innowacyjności oraz polityki innowacyjnej, [w:] T. Geodecki,                               
Ł. Mamica (red.), Polityka innowacyjna, PWE, Warszawa 2014.

30  Ibidem, s. 44.
31  Ibidem, s. 60.



18 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie

Pachura A., Innovation and change in networked reality, “Polish Journal of Management Stu-
dies” 2017, vol. 15, nr 2.

Pachura A., W poszukiwaniu właściwości potencjału społecznego w otwartej innowacji. Wy-
brane aspekty teoriopoznawcze, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja 
i Zarządzanie” 2016, zeszyt 96.

Phills J.A., Deiglmeier K., Miller D.T., Rediscovering Social Innovation, “Stanford Social In-
novation Review” 2008, 6(4).

Schmitt J., Social Innovation for Business Success. Shared Value in the Apparel Industry, Sprin-
ger, Berlin, Heidelberg, Wiesbaden 2014.

Skibiński A., Sipa M., Sources of Innovation of Small Businesses: Polish Perspective, “Procedia 
Economics and Finance” 2015, 27.

Smolarek M., Dzieńdziora J., Kompetencje menedżerskie jako źródło przewagi konkurencyjnej 
sektora MŚP „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XVIII, Zeszyt 12, Część I: Przedsiębior-
czość w dobie wyzwań rozwojowych, red. Ł. Sułkowski, A. Marjański, Łódź –Warszawa 2017..

Smolarek M., Dzieńdziora J., Potrzeby rynku pracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji pra-
cowników MŚP w obszarze zarządzania, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Za-
rządzanie” 2014, nr 1.

Wiktorska-Święcka A., Klimowicz M., Moroń D., Zarządzanie innowacjami społecznymi. 
Trendy, perspektywy, wyzwania, Difin, Warszawa 2015. 

Noty o Autorach: 
Prof. zw. dr hab.Marian Huczek, profesor w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Mo-
drzewskiego.

Dr inż. Małgorzata Smolarek – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. 
Specjalność naukowa: przedsiębiorczość i  zarządzanie małym i  średnim przedsiębiorstwem. 
Autorka wielu artykułów i  referatów z  zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania 
zasobami ludzkimi oraz przedsiębiorczości. Zainteresowania badawcze autorki skupiają się 
wokół zagadnień związanych z zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami, zarzą-
dzaniem kapitałem ludzkim. Adiunkt i prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych w Krakowie 
Społecznej Akademii Nauk. 

Authors’ resume: 
Prof. Marian Huczek, profesor at Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Małgorzata Smolarek Ph.D., doctor of economics in the field of management studies, specia-
lity: enterprise and management of small and medium-sized businesses. An author of many 
articles and papers in the field of business management and enterprise. Her research interests 
focus on the issues connected with small and medium-sized business management. Assistant 
Professor and Deputy Dean of the Faculty of Applied Sciences in Krakow SAN. 



Innowacje społeczne w procesie zarządzania organizacjami 19

Kontakt/Contact: 
prof. Marian Huczek
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 
30-705 Kraków

Dr inż. Małgorzata Smolarek 
Wydział Nauk Stosowanych w Krakowie
Społeczna Akademia Nauk 
ul. Ujastek 1 
Kraków 
email: msmolarek@san.edu.pl 

The contribution of particular co-authors to preparation of the paper: 
Wkład poszczególnych autorów w przygotowanie publikacji: 
Marian Huczek – 50%; Małgorzata Smolarek – 50%.


