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INNOWACYJNOŚĆ I BARIERY INNOWACYJNOŚCI 
W PROCESACH PERSONALNYCH ORGANIZACJI

INNOVATION AND BARRIERS OF INNOVATION IN 
PERSONNEL PROCESSES OF THE ORGANIZATION

Streszczenie: Celem opracowania jest zaprezentowanie problematyki innowacyjności oraz 
ukazanie barier innowacyjności i kierunków działań podejmowanych przez organizację, aby 
procesy personalne były innowacyjne. Ukazano teoretyczne aspekty procesów personalnych 
organizacji oraz przedstawiono istotę i bariery innowacyjności w organizacji. W dalszej czę-
ści zaprezentowano wyniki badań własnych. W opracowaniu zastosowano analizę literatury 
przedmiotu oraz technikę ankiety, a metodą statystyczną była analiza jednowymiarowa
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Abstract: The aim of the publication is to present the issues of innovation and its barriers 
and to show barriers to innovation and directions of activities undertaken by the organi-
zation, so that personnel processes are innovative. The theoretical aspects of the personnel 
processes of the organization are presented, as well as the nature and barriers to innovation 
in the organization. The results of my own research are presented below. In the study I have 
used literature analysis of the subject and the survey technique, as well as the one- dimen-
sional analysis statistical method

Keywords: innovation, barriers to innovation, personnel processes

Wstęp

Innowacyjność można rozumieć bardzo szeroko, gdyż dotyczy wszystkich aspek-
tów funkcjonowania firmy. W niniejszym opracowaniu przedmiotem rozważań jest 
innowacyjność w  obszarze personalnym organizacji. Innowacyjność w  procesach 
personalnych oznacza wprowadzenie korzystnej zmiany, modyfikacji w  procesach 
personalnych organizacji, które określają to, czym organizacja się zajmuje w realizacji 
przyjętej polityki personalnej1. Mowa tutaj nie o pojedynczych zadaniach, ale serii 
zadań (działań), które prowadzą do wytworzenia konkretnego produktu (lub usługi). 

Innowacyjność procesów personalnych przejawia się w stosowaniu udoskona-
lonych albo nowych rozwiązań praktycznych w obszarze realizowanych procesów 
personalnych organizacji. Poszczególne organizacje, w trakcie realizacji procesów 
personalnych, napotykają na różne przeszkody utrudniające podjęte działania. 
Wśród nich znajdują się te związane zarówno z ludźmi, jak i od nich niezależne. In-
nowacyjność, a także jej bariery w obszarze procesów personalnych stały się przed-
miotem rozważań niniejszego artykułu.

1. Teoretyczne aspekty procesów personalnych organizacji

W literaturze fachowej podkreśla się, iż procesy personalne wiążą ze sobą za-
soby ludzkie i cele strategiczne przedsiębiorstwa, a poprzez te procesy (działania) 
aktywa angażowane są do pracy2. Zwraca się uwagę na to, że istota działania i cel 
procesów w organizacji polega na dążeniu do osiągania wymiernych efektów, wery-
fikowanych w trakcie wewnętrznych i zewnętrznych kontraktów na linii dostawca-
-odbiorca. Tym samym klient – zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny – decyduje 
o wartości konkretnego produktu i/lub usługi3. 

1  Procesy personalne definiują to, co organizacja czyni dla realizacji polityki personalnej. Procesy te 
są realizowane za pomocą określonych praktyk w organizacji. 
2  J. Fitz-Enz, Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, 
Kraków 2001, s. 73. 
3  P. Grajewski, Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2016, s. 79. 
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Zasadniczą rolą procesów personalnych jest zasilanie wszystkich realizowanych 
procesów w organizacji w odpowiednie zasoby ludzkie4. W gruncie rzeczy w każdej or-
ganizacji, zwłaszcza działającej w oparciu o podejście procesowe, preferuje się głównie 
zespołowe formy pracy. Takiego zdania jest P. Grajewski, który pisze, że w „procesowym 
podejściu do zarządzania organizacją zakłada się postrzeganie całego przedsiębiorstwa 
jako zespołu. Idea pracy zespołowej w tego typu organizacji neguje konkurowanie po-
szczególnych komórek między sobą, eksponując natomiast wzajemne wsparcie i podej-
mowanie działań, które wynikają z potrzeb kreowanych sytuacyjnie”5. Niezbędna jest 
zatem analiza procesów realizowanych w organizacji. Analiza procesów pozwala bliżej 
przyjrzeć się rolom, jakie pracownicy pełnią w tych procesach6. Pozwala także wyelimi-
nować procesy przynoszące straty, a zainwestować w procesy o wysokiej rentowności7. 

Monitoring poszczególnych procesów personalnych umożliwia podejmowanie 
szybszych i lepszych decyzji dotyczących pracowników, dzięki czemu możliwy jest 
pomiar skuteczności podejmowanych decyzji, planowania rekrutacji, motywowa-
nia czy też dopasowania pracowników do wymagań stanowiskowych8. Wówczas 
można wskazać, czy w organizacji procesy personalne są pod tym względem efek-
tywne. Efektywność procesów, zdaniem A. Bitkowskiej, związana jest m.in. z9: 

−	 diagnozą postępów w realizacji założonych celów organizacji, 
−	 podniesieniem efektywności działań w poszczególnych obszarach działalności, 
−	 monitorowaniem spełnienia oczekiwań i wymagań klientów oraz interesariuszy, 
−	 prowadzeniem audytów wewnętrznych i przeglądów przez kierownictwo, 
−	 optymalizacją procesów i  racjonalnym wykorzystaniem zasobów (ludz-

kich, finansowych, organizacyjnych) oraz 
−	 wprowadzaniem usprawnień w poszczególnych procesach.

2. Istota innowacyjności w organizacji

Innowacyjność to kategoria bardzo złożona, ujmowana interdyscyplinarnie i rozpa-
trywana z wielu perspektyw10. Innowacyjność jest odpowiednim wykorzystaniem moż-

4  N. Potoczek, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji zorientowanej procesowo, PWN, War-
szawa 2016, s. 24.
5  P. Grajewski, Organizacja procesowa…, s. 94-95.
6  N. Potoczek, Zarządzanie zasobami ludzkimi…, s. 38. 
7  R. Reinfuss, Więcej niż ocena. Jak mierzyć wartość tworzoną przez pracownika dla firmy?, „Personel 
i Zarządzanie” 2015, nr 2, s. 93. 
8  A. Węgrzyn, Praca wydajna, ale mało efektywna. Czy jest sposób, żeby to zmienić? „Personel i Zarzą-
dzanie” 2016, nr 12, s. 46.
9  A. Bitkowska, Rola mierników efektywności procesów w perspektywie zarządzania wiedzą, „Przegląd 
Organizacji” 2015, nr 8, s. 23.
10  M. Czyż, Wpływ jakości kapitału intelektualnego na innowacyjność przedsiębiorstwa, [w:] Dosko-
nalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych. Innowacje – fi-
nanse – otoczenie biznesu, red. J. Kaczmarek, P. Krzemiński, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 
Kraków 2017, s. 30.
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liwości i skupieniem się na przyszłych sukcesach, a nie poleganiem na przeszłych osią-
gnięciach. Stanowi kluczową wartość, ponieważ warunkuje ona rozwój pracowników 
i przedsiębiorstwa11. Wynika to z faktu, że znaczna część nowych rozwiązań jest efektem 
pomysłów powstałych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej lub powstaje 
w głowach kreatywnych pracowników czy przedsiębiorców12. Innowacyjność wiąże się 
zatem z zasobami wiedzy posiadanymi przez człowieka, które tworzą jego kapitał ludz-
ki. Wyniki badań dowodzą, że kapitał ludzki jest najmocniejszym obszarem polskiej 
innowacyjności13. W  kontekście powyższych twierdzeń ważnym zatem czynnikiem 
innowacyjności jest organizacja społeczna przedsiębiorstwa14, którą tworzą uczestni-
cy organizacji, w tym zwłaszcza pracownicy. Im większą wiedzę posiadają pracownicy 
z zakresu kreatywności, twórczości i innowacyjności, tym bardziej produktywne są za-
soby ludzkie przedsiębiorstw, co przekłada się bezpośrednio na wzrost kapitału wiedzy 
oraz kapitału innowacyjnego15. W przekonaniu A. Francik gwałtowny postęp techno-
logiczny, zmiany w kwalifikacjach, i – w konsekwencji – udział pracowników w tych 
zmianach, powoduje zbliżanie się obszarów kreatywności i innowacji. Postawy kreatora 
i innowatora – po ich wyraźnej polaryzacji – uległy naturalnemu zbliżeniu16. 

Zauważyć należy, że innowacyjność opiera się na kreatywności pracowników, 
w wyniku której powstają zmiany usprawniające procesy, funkcjonowanie całej orga-
nizacji, a w ślad za tym – jej uczestników. Innowacyjność prowadzi do zmian w reali-
zowanych procesach, powoduje wprowadzanie innowacji, a głównym motorem inno-
wacji w przedsiębiorstwie, jak twierdzi M. Wodnicka, są pracownicy17. Innowacyjność 
mierzona i oceniana jest ilością pomysłów czy sugestii pracowników dotyczących róż-
nych zmian. Dokonujące się zmiany w różnych dziedzinach życia sprawiają, że obecnie 
większość pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska pracy i specjalności 
zawodowej, zmuszona jest do permanentnego rozwoju18. Zwiększanie innowacyjności 

11  D. Ulrich, W. Brockbank, Tworzenie wartości przez dział HR, Oficyna a Wolters Kluwer business, 
Warszawa 2013, s. 90.
12 M. Bukowski, A. Szpor, A. Śniegocki, Potencjał i  bariery polskiej innowacyjności, Instytut Badań 
Strukturalnych, Warszawa 2012, s. 9. 
13  Ibidem, s. 16. 
14  K. Kolterman, Innowacje technologiczne w procesie budowy przewagi konkurencyjnej MSP, Difin, 
Warszawa 2013, s. 39. 
15  A. Mirski, Innowacyjność a  zarządzanie zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa, [w:] Inno-
wacje w  zarządzaniu i  inżynierii produkcji, red. R. Knosala, tom I, Oficyna Wydawnicza Polskiego 
Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2014, s. 150.
16  A. Francik, Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Akademia Ekonomiczna, Kraków 
2003, s. 172. 
17  M. Wodnicka, Strategiczne zarządzanie personelem jako instrument kształtowania innowacyjno-
ści w przedsiębiorstwie, [w:] Innowacyjność organizacji, red. A. Pomykalski, Wyższa Szkoła Kupiecka, 
Łódź 2009, s. 179. 
18  A. Smolbik-Jęczmień, Wpływ rozwoju kariery zawodowej pracownika na zachowanie równowagi 
między pracą a życiem, [w:] Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowa-
nia interesów pracobiorców. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, nr 223, red. M. Gableta,                    
A. Pietroń-Pyszczek, Wrocław 2011, s. 191, ss.191-197. 
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w różnych obszarach prowadzonej działalności może być wynikiem nie tylko rozwoju, 
zdolności przystosowania się przedsiębiorstwa do zmian zachodzących na rynku, ale też 
umiejętnością kreowania tych zmian19. 

3. Bariery innowacyjności w organizacji

W  literaturze przedmiotu można znaleźć różny podział barier innowacyjno-
ści. Jedni autorzy dokonują ogólnego podziału, inni uszczegółowiają listę proble-
mów innowacyjności. Podstawowy podział barier wskazuje na te o  charakterze 
wewnętrznym oraz zewnętrznym20. W innej klasyfikacji wymienia się cztery grupy 
barier, a mianowicie: ekonomiczne (finansowe), rynkowe, związane z pozyskaniem 
i wykorzystaniem wiedzy oraz pozostałe21. Niektórzy autorzy identyfikują obszary 
występowania barier rozwoju innowacyjności, do których zaliczają22: 

−	 wykształcenie i zdobywanie wiedzy,
−	 wyposażenie jednostek badawczych, 
−	 warunki wykonywania pracy naukowej, 
−	 finansowanie realizacji projektów, 
−	 dokumentację przeprowadzonych badań, 
−	 dostosowanie projektów do potrzeb rynku i wymogów przemysłu, 
−	 wdrożenie i rozpowszechnienie wyników badań w przemyśle.
Inne źródła podają, że wśród barier innowacyjności należy wskazać także pro-

blemy związane z komunikacją i współpracą tak z partnerami wewnątrz, jak i na ze-
wnątrz organizacji oraz brak informacji niezbędnych dla realizacji innowacyjnych 
projektów23. Nie wgłębiając się w te kwestie, trzeba zaznaczyć, że zasadniczą barierą 
dla firm w  opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań jest głównie brak środków 
finansowych na rozpoczęcie nowych projektów i działań24.

19  M. Grabowska, Aspekty współpracy przedsiębiorstw w  zakresie działalności innowacyjnej, [w:] 
Współczesne formy relacji międzyorganizacyjnych. Współpraca – kooperacja – sieci, red. R. Borowiecki, 
T. Rojek, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2014, s. 17. 
20  A. Kłopotek, Polityka proinnowacyjna jako warunek wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] 
Konkurencyjność – Marketing – Informacja, red. S. Jurek-Stępień, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 
2002, s. 30. 
21  M.A. Weresa, Polityka innowacyjna, PWN, Warszawa 2014, s. 49-50.
22  P. Frankowski, B. Skubiak, Bariery innowacyjności w Polsce, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekono-
micznych i Zarządzania, nr 28, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, s. 120.
23  A. Wójcik-Karpacz, S. Mazurkiewicz, Practices of Technology Parks Supporting Innovative Activities: 
Evidence from Poland, “Managing Global Transitions” 2015, Vol. 13, No 4, p. 339.
24  Portal Innowacji, Innowacyjność w  Polsce – jest potencjał, ale są bariery, http://www.pi.gov.pl/
PARP/chapter_86197.asp?soid=D8D1F0AD2FE140F0A4C6CBC6ED31D22E [dostęp: 16.07.2018].
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4. Metodyczne aspekty badań własnych

Badania własne, dotyczące innowacyjności w  procesach personalnych organi-
zacji, przeprowadzono w  pierwszych trzech kwartałach roku 2017 w  przedsiębior-
stwach zlokalizowanych na terenie Polski. W celu realizacji badań opracowany został 
kwestionariusz ankiety adresowany do osób kompetentnych, specjalistów z dziedziny 
zasobów ludzkich, którzy posiadali wiedzę na temat realizowanych procesów per-
sonalnych w  badanych organizacjach. Nadmienić należy, że treści zawarte w  kwe-
stionariuszu ankiety konsultowano uprzednio zarówno z  naukowcami z  dziedziny 
zarządzania zasobami (kapitałem) ludzkim, jak również z praktykami zajmującymi 
stanowiska decyzyjne w konkretnych przedsiębiorstwach, wśród których znaleźli się 
m.in.: dyrektorzy personalni, kierownicy czy specjaliści ds. personalnych. Kwestio-
nariusz ankiety dostarczano osobiście bądź – według wskazówek badanych – pocz-
tą elektroniczną lub tradycyjną. W analogiczny sposób nastąpił zwrot wypełnionych 
formularzy. Dodać trzeba, że każdy respondent, przed przystąpieniem do procesu ba-
dawczego, miał możliwość wcześniejszego zapoznania się z celem badań naukowych 
oraz z  treścią kwestionariusza. Ponadto do każdego kwestionariusza ankiety został 
dołączony opracowany wcześniej słownik pojęć, zważywszy na fakt, iż w literaturze 
przedmiotu poszczególne zagadnienia, które stały się przedmiotem badań, są różnie 
definiowane. Kwestionariusz ankiety zawierał zarówno pytania zamknięte, z opcją do 
wyboru, jak również otwarte, aby respondenci mogli swobodnie wypowiedzieć się 
na konkretne pytania. W badaniu wzięło udział 20 osób reprezentujących 20 przed-
siębiorstw (z każdego przedsiębiorstwa 1 osoba), co stanowiło docelową zbiorowość 
badaną. Respondenci zajmowali następujące stanowiska pracy: prezes (25%), dyrek-
tor HR (20%), HR manager (15%), kierownik, kierownik liniowy (10%), kadrowiec 
(15%), specjalista ds. personalnych (5%), członek zarządu (5%) oraz inne (5%). 

Przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu różniły się ze względu na:
• gałąź działania, w  tym: budownictwo (25%), przemysł (25%), różne usługi 

(20%), energetyka (10%), gałąź spożywcza (5%) oraz inne (15%),
• rodzaj prowadzonej działalności, w tym: usługi (40%), produkcja (35%), han-

del (5%) oraz działalność „mieszana” (20%),
• zasięg działania: w tym: rynek krajowy (35%) oraz rynek międzynarodowy (65%). 
Zróżnicowana była również liczba zatrudnienia; niektóre przedsiębiorstwa były 

średniej wielkości (zatrudniały do 250 osób (55%), inne zaliczono do dużych firm 
(zatrudniały powyżej 250 do 1000 osób (10%), a  jeszcze inne do bardzo dużych 
(zatrudnienie powyżej 1000 (20%), a nawet 5000 osób (15%). 

Badania przeprowadzono w organizacjach, które, zgodnie z wypowiedziami re-
spondentów, odznaczały się następującymi cechami:

o wykorzystywały doświadczenia pracowników do kreowania nowej wiedzy / 
nowych rozwiązań praktycznych (75%),
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o dostrzegały znaczenie pracowników w osiąganiu sukcesów organizacyjnych 
(70%),

o posiadały zdolność dostosowania się do zmian (65%),
o posiadały umiejętność ciągłego uczenia się i dzielenia się wiedzą (55%),
o posiadały zdolność pozyskiwania wiedzy, jej wzbogacania, zastosowania (55%),
o zachęcały pracowników do odpowiedzialnego podejmowania ryzyka, ak-

ceptując ich błędy (50%),
o posiadały zdolność „przekucia” wiedzy na innowacje (40%),
o charakteryzowały się wysokim poziomem innowacji (30%).

5. Analiza wyników badań własnych

Niniejsza część opracowania obejmuje fragment szerzej prowadzonych przez au-
torkę badań w obszarze personalnym organizacji. Poniżej zaprezentowano bariery in-
nowacyjności w procesach personalnych organizacji oraz działania, które, w odczuciu 
respondentów, powinny być podejmowane w kwestii innowacyjności w procesach per-
sonalnych. W tabeli 1 zamieszczono odpowiedzi respondentów dotyczące pytania: jakie 
są Pana(i) zdaniem bariery innowacyjności w realizowanych procesach personalnych 
w Pana(i) organizacji? Ankietowani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź na tak 
postawione pytanie, stąd dane zaprezentowane w tabeli 1 nie sumują się do 100%. 

Tabela 1. Bariery innowacyjności w procesach personalnych organizacji
Table 1. Barriers of innovation in the personnel processes of on organization
Bariery innowacyjności % wskazań
„słaba” świadomość ludzka 45
finansowe 40
organizacyjne 35
techniczne 20
trudno powiedzieć 20
Inne 10

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Analiza jednowymiarowa wyników badań zamieszczonych w tabeli 1 dowodzi, że 
największą barierą w realizowanych procesach personalnych organizacji była świado-
mość ludzka, którą określono jako niską (45%). Kolejną były względy finansowe (2/5 
badanych) oraz względy organizacyjne (35%). Bariery techniczne stanowiły przeszkodę 
w obszarze innowacyjności procesów personalnych w odczuciu co piątego ankietowa-
nego. Tyle samo respondentów nie potrafiło wskazać konkretnych barier innowacyjno-
ści, a co dziesiąty wskazał inne bariery niż te wymienione w tabeli 1. 
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W tabeli 2 zamieszczono z kolei odpowiedzi respondentów dotyczące pytania: jakie 
działania Pana(i) zdaniem powinna organizacja podejmować, aby procesy personalne 
były innowacyjne? Respondenci również mieli możliwość wskazania więcej niż jednej 
odpowiedzi na zadane pytanie, dlatego dane zamieszczone w tabeli 2 nie sumują się do 
100%. 

Tabela 2. Działania w kierunku innowacyjności w procesach personalnych organizacji
Table 2. Proceedings towards innovation in the personnel processes of on organization

Działania % wskazań
zachęcanie pracowników służb personalnych do zdobywania nowych kwa-
lifikacji/kompetencji 85

badanie opinii potrzeb pracowników z zakresu działań dotyczących proce-
sów personalnych 80

wspieranie postaw proinnowacyjnych pracowników, nagradzanie ich zachowania 75
korzystanie z zewnętrznych źródeł wiedzy 60
intensywna współpraca z ośrodkami naukowo-badawczymi 45
promowanie szkoleń w obszarze procesów personalnych 40
inne 5

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
 
Z danych empirycznych zaprezentowanych w tabeli 2 wynika, że badane organi-

zacje powinny przede wszystkim zachęcać pracowników służb personalnych do pod-
noszenie posiadanych kwalifikacji czy kompetencji zawodowych (85%) oraz badać 
opinie potrzeb pracowników w obszarze działań dotyczących procesów personalnych 
(4/5 badanych). Pożądane byłoby również, zdaniem ankietowanych, wspieranie po-
staw proinnowacyjnych pracowników przy zastosowaniu nagród za ich zachowania 
(75%). Blisko 2/3 respondentów wskazało także na działania wynikające z wykorzy-
stania źródeł wiedzy znajdującej się w otoczeniu zewnętrznym, a nieco mniej niż po-
łowa (45%) wskazała na potrzebę współpracy organizacji z ośrodkami naukowo-ba-
dawczymi oraz promocję szkoleń w obszarze procesów personalnych (2/5 badanych). 

Podsumowanie

Innowacyjność jest istotnym atrybutem przedsiębiorstwa ujawniającym się w różnych 
obszarach działalności przedsiębiorstwa, w tym – personalnym. Innowacyjność powiąza-
na jest z kreatywnością, oryginalnością, nowością rozwiązań i uzależniona jest od poziomu 
wiedzy pracowników przedsiębiorstwa, ich kompetencji i kwalifikacji, które są istotne dla 
realizacji procesów personalnych. Odnosząc się do innowacyjności, należy wskazać także 
jej bariery w procesach personalnych organizacji. Wyniki badań dowiodły, że w badanych 
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przedsiębiorstwach największymi barierami innowacyjności w realizowanych procesach 
personalnych była „słaba” świadomość ludzka oraz kwestie finansowe. Należałoby więc 
przywiązywać większą wagę do uświadamiania uczestnikom organizacji, jak duże znacze-
nie ma innowacyjność w procesach personalnych organizacji. Innowacyjność jest związa-
na z niestandardowym myśleniem, a ta umiejętność jest bardzo opłacalna w dzisiejszym 
biznesie. Stosowanie udoskonalonych albo nowych rozwiązań praktycznych w obszarze 
realizowanych procesów personalnych organizacji może przyczynić się do osiągania przez 
nią ogromnych sukcesów na rynku. Innowacyjność jest cechą organizacji, która ulepsza 
i zmienia nie tylko systemy, ale i procesy, w tym procesy personalne. 
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