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Fazy przetwarzania wiedzyFazy przetwarzania wiedzy

Hierarchia wiedzyHierarchia wiedzy
danedane informacjeinformacje wiedzawiedza
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Kategorie wiedzyKategorie wiedzy

�� wiedza skodyfikowana wiedza skodyfikowana (codified knowledge)(codified knowledge)

-- zorganizowana, zapisana, przechowywana,zorganizowana, zapisana, przechowywana,

przenoszona w rprzenoszona w r óóżżny sposny spos óóbb

�� wiedza cicha wiedza cicha (tacit knowledge)(tacit knowledge)

-- rezultat talentu, zdolnorezultat talentu, zdolno śści i doci i do śświadczewiadcze ńń ludziludzi
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Kategorie wiedzyKategorie wiedzy

�� know know –– what  (what  ( wiedziewiedzie ćć coco ))
-- odnosi siodnosi si ęę do faktdo fakt óóww

�� know know –– why  (why  ( wiedziewiedzie ćć dlaczegodlaczego ))
-- odnosi siodnosi si ęę do zrozumienia regudo zrozumienia regu łł , zasad, zasad

�� know know –– how (how ( wiedziewiedzie ćć jakjak ))
-- odnosi siodnosi si ęę do umiejdo umiej ęętnotno śści zrobienia czegoci zrobienia czego śś

�� know know –– who (who ( wiedziewiedzie ćć ktokto ))
-- odnosi siodnosi si ęę do kombinacji informacji i relacjido kombinacji informacji i relacji
spospo łłecznychecznych
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Gospodarka oparta na wiedzyGospodarka oparta na wiedzy
�� gospodarka, ktgospodarka, kt óóra bazuje bezpora bazuje bezpo śśrednio narednio na

produkcji, dystrybucji i wykorzystaniu produkcji, dystrybucji i wykorzystaniu 
informacji i wiedzy, sprzyjajinformacji i wiedzy, sprzyjaj ąąc szybkiemu c szybkiemu 
rozwojowi gospodarki i sporozwojowi gospodarki i spo łłeczeeczeńństwastwa

Strategia LizboStrategia Lizbo ńńska ska 
Cel odnoCel odno śśnie GOW nie GOW ::

zwizwięększenie innowacyjnokszenie innowacyjno śści ci 
gospodarki europejskiejgospodarki europejskiej
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InnowacjaInnowacja
jjęęzyk zyk łłaciacińński :  ski :  „„ innovareinnovare ”” –– odnawiaodnawia ćć
jjęęzyk potoczny:zyk potoczny: cocośś nowego i innego od nowego i innego od 

dotychczasowych rozwidotychczasowych rozwi ąązazańń

Innowacja odnosi siInnowacja odnosi si ęę do wszystkich sfer do wszystkich sfer żżyciaycia
((żżycie gospodarcze, spoycie gospodarcze, spo łłeczne, eczne, ……. , kultura). , kultura)
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Joseph Alois Schumpeter (1883 Joseph Alois Schumpeter (1883 –– 1950)1950)
Innowacje:Innowacje: tworzenie zmian fundamentalnych tworzenie zmian fundamentalnych 
lub radykalnych, obejmujlub radykalnych, obejmuj ąących transformacjcych transformacj ęę
nowej idei lub technologicznego wynalazku w nowej idei lub technologicznego wynalazku w 
rynkowy produkt lub procesrynkowy produkt lub proces

Triada SchumpeteraTriada Schumpetera

inwencje            innowacje            imitacjainwencje            innowacje            imitacja
(wytw(wytw óór wiedzy)             (zastosowana                     (dyfuzja)r wiedzy)             (zastosowana                     (dyfuzja)

inwencjainwencja ))
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Oslo ManualOslo Manual
(podr(podr ęęcznik metodologiczny OECD,cznik metodologiczny OECD,

wydanie trzecie, 2005 r.)wydanie trzecie, 2005 r.)

W badaniu procesW badaniu proces óów innowacyjnych waw innowacyjnych wa żżny ny 
jest nie tylko sam pomiar aktywnojest nie tylko sam pomiar aktywno śści ci 

innowacyjnej przedsiinnowacyjnej przedsi ęębiorstw, ale rbiorstw, ale r óówniewnie żż ich ich 
relacje z otoczeniem, zwrelacje z otoczeniem, zw łłaszcza z innymi aszcza z innymi 

firmami oraz instytucjami otoczenia biznesu, w firmami oraz instytucjami otoczenia biznesu, w 
kontekkontek śście stymulowania dziacie stymulowania dzia łłaańń

innowacyjnych.innowacyjnych.
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InnowacjeInnowacje
podziapodzia łł wedwed łług kryterium przedmiotowegoug kryterium przedmiotowego

�� produktoweproduktowe
�� procesoweprocesowe
�� organizacyjneorganizacyjne
�� marketingowemarketingowe
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Innowacja produktowaInnowacja produktowa
(Oslo (Oslo ManualManual ))

�� wprowadzenie na rynek nowego towaru wprowadzenie na rynek nowego towaru 
lub uslub us łługi ugi ((npnp . us. us łługi bankowe przez ugi bankowe przez internetinternet ) ) 

lublub
�� znaczznacząące ulepszenie oferowanych ce ulepszenie oferowanych 

uprzednio towaruprzednio towar óów lub usw lub us łług w ug w 
odniesieniu do ich charakterystyk lub odniesieniu do ich charakterystyk lub 
przeznaczenia przeznaczenia ((npnp . wprowadzenie do materia. wprowadzenie do materia łłu u 
nowych komponentnowych komponent óów o podwyw o podwy żższonych parametrach)szonych parametrach)
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Innowacja technologicznaInnowacja technologiczna
(Oslo (Oslo ManualManual ))

wprowadzenie do praktyki nowych lub wprowadzenie do praktyki nowych lub 
znaczznacząąco ulepszonych metod produkcji co ulepszonych metod produkcji 
lub dostawlub dostaw
((npnp .:.:

zautomatyzowanie pakowania wyrobzautomatyzowanie pakowania wyrob óów,w,

komputeryzacja kontroli jakokomputeryzacja kontroli jako śści produkcji,ci produkcji,
wprowadzenie oprogramowania pozwalajwprowadzenie oprogramowania pozwalaj ąącegocego
identyfikowaidentyfikowa ćć optymalne trasy dostaw)optymalne trasy dostaw)
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Innowacja organizacyjnaInnowacja organizacyjna
(Oslo (Oslo ManualManual ))

zastosowanie nowej metody organizacji zastosowanie nowej metody organizacji 
dziadzia łłalnoalno śści biznesowej, nowej ci biznesowej, nowej 
organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji miejsc pracy lub nowej 
organizacji relacji zewnorganizacji relacji zewn ęętrznychtrznych

((npnp .:.:

wprowadzenie systemu zarzwprowadzenie systemu zarz ąądzania wiedzdzania wiedz ąą,,

nawinawi ąązanie wspzanie wsp óółłpracy z placpracy z plac óówkwkąą naukownaukow ąą))
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Innowacja marketingowaInnowacja marketingowa
(Oslo (Oslo ManualManual ))

Zastosowanie nowej metody marketingowej, Zastosowanie nowej metody marketingowej, 
obejmujobejmuj ąącej znaczcej znacz ąące zmiany w wyglce zmiany w wygl ąądzie dzie 
produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, 
promocji, polityce cenowej lub modelu promocji, polityce cenowej lub modelu 
biznesowymbiznesowym
-- wynikajwynikaj ąącej z nowej strategii cej z nowej strategii 
marketingowej.marketingowej.
((npnp .:.:

wprowadzeniewprowadzenie licencjonowania, licencjonowania, 

zbudowanie nowej marki produktowej na nowy rynek)zbudowanie nowej marki produktowej na nowy rynek)
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Proces innowacyjnyProces innowacyjny

generowanie idei innowacyjnejgenerowanie idei innowacyjnej

tworzenietworzenie

projektowanieprojektowanie

pierwsza praktyczna realizacjapierwsza praktyczna realizacja
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Proces innowacyjnyProces innowacyjny

- system, w którym pomi ędzy jego 
elementami zachodz ą różne sprz ężenia, 
dające efekt synergii
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Elementy systemu innowacyjnegoElementy systemu innowacyjnego

A.A. Instytucje generujInstytucje generuj ąące wiedzce wiedz ęę
i innowacjei innowacje

przedsiprzedsi ęębiorstwa biorstwa 
publiczna nauka i sfera publiczna nauka i sfera B+RB+R: wy: wy żższe uczelnie,sze uczelnie,
instytuty naukowe (painstytuty naukowe (pa ńństwowe, prywatne),stwowe, prywatne),
instytucje poinstytucje po śśredniczrednicz ąące w transferze technologiice w transferze technologii
oraz wiedzochoraz wiedzoch łłonne usonne us łługi okougi oko łłobiznesowe,obiznesowe,
wwłładze publiczne w stopniu, w jakim inspirujadze publiczne w stopniu, w jakim inspiruj ąą

innowacyjnoinnowacyjno śćść
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Elementy systemu innowacyjnegoElementy systemu innowacyjnego
B. KanaB. Kana łły transferu wiedzy: interakcje y transferu wiedzy: interakcje 

i wspi wsp óółłzalezależżnonośści pomici pomi ęędzy instytucjamidzy instytucjami
I. BezpoI. Bezpo śśrednie powirednie powi ąązania innowacyjnezania innowacyjne

1.1. Interakcje pomiInterakcje pomi ęędzy przedsidzy przedsi ęębiorstwamibiorstwami

2. Interakcje pomi2. Interakcje pomi ęędzy przedsidzy przedsi ęębiorstwami biorstwami 
a publiczna publiczn ąą sfersfer ąą B+RB+R

II. PoII. Pośśrednie powirednie powi ąązania innowacyjnezania innowacyjne
1.1. Rynkowa dyfuzja technologiiRynkowa dyfuzja technologii

2.2. MobilnoMobilno śćść pracownikpracownik óów i transfer wiedzy ukrytejw i transfer wiedzy ukrytej
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Elementy systemu innowacyjnegoElementy systemu innowacyjnego

C. OtoczenieC. Otoczenie
rynek rynek –– popyt na innowacjepopyt na innowacje

wwłładze publiczne i ich polityka  adze publiczne i ich polityka  
proinnowacyjnaproinnowacyjna
system ksztasystem kszta łłcenia pracownikcenia pracownik óóww
infrastruktura innowacji (m.in. system infrastruktura innowacji (m.in. system 
finansowy)finansowy)
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Elementy systemu innowacyjnegoElementy systemu innowacyjnego
D. CechyD. Cechy

otwartootwarto śćść

((powipowi ąązanie z innymi systemami)zanie z innymi systemami)
kultura kultura –– system wartosystem warto śścici
((zachowania na poziomie przedsizachowania na poziomie przedsi ęębiorstw,biorstw,
nastawienie wnastawienie w łładz publicznych,  adz publicznych,  

spospo łłeczeeczeńństwa)stwa)
pepełłnonośćść
((obecnoobecno śćść wszystkich potrzebnych elementwszystkich potrzebnych element óów)w)
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InnowacyjnoInnowacyjno śćść

-- zdolnozdolno śćść i motywacja przedsii motywacja przedsi ęębiorstw biorstw 
do cido ci ąąggłłego poszukiwania ego poszukiwania 
i wykorzystywania w praktyce wyniki wykorzystywania w praktyce wynik óów w 
badabadańń naukowych, nowych koncepcji, naukowych, nowych koncepcji, 
pomyspomys łłóów i wynalazkw i wynalazk óów, w, 
czyli czyli 
zdolnozdolno śćść do wdrado wdra żżania innowacji. ania innowacji. 
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SiSi łły napy nap ęędowe innowacjidowe innowacji
�� PostPost ęęp technologicznyp technologiczny
�� Zmiany wymagaZmiany wymaga ńń klientklient óóww
�� Skracanie cyklu Skracanie cyklu żżycia produktycia produkt óów w 
�� RosnRosn ąąca konkurencja w skali globalnejca konkurencja w skali globalnej

InnowacyjnoInnowacyjno śćść jest warunkiem jest warunkiem 
konkurencyjnokonkurencyjno śści !!!ci !!!


