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Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów związanych z zarządzaniem rela

cjami interesariuszy w zakresie poszukiwania jak najlepszych rozwiązań wspierania działalności 
innowacyjnej przedsiębiorców w regionie. Dostrzeganie komplementarności działań i synergicz- 
nego charakteru powiązań różnego rodzaju podmiotów rynkowych - interesariuszy (w szczegól
ności: administracji publicznej, biznesu, przedstawicieli instytucji naukowych oraz B+R) staje się 
zasadniczym wyzwaniem dla wykreowania poprawnie funkcjonujących systemów i sposobów 
wsparcia koncepcji intensyfikowania innowacyjnych przedsięwzięć rynkowych w każdym regio
nie naszego kraju.
Słowa kluczowe: administracja publiczna, biznes, wiedza, B+R, innowacyjność regionu

W prow adzenie

Zarządzanie marketingowe, wpisywane w całościową koncepcję zarządza
nia organizacją, winno umożliwiać jej decydentom dążenie do nieustannego 
poszukiwania źródeł oraz metod/technik budowania przewagi konkurencyjnej 
na rynku. Implementacja sprawdzonych rozwiązań systemowych, wykorzystanie 
nowej i posiadanej wiedzy, a także zdolności jej kreowania w zależności od spe
cyfiki zmian zachodzących w otoczeniu -  najczęściej o burzliwym, turbulentnym 
charakterze -  wymaga od współczesnych menedżerów koordynacji wielu zmien
nych, zarówno o charakterze endo-, jak i egzogenicznym. Jednym ze sposobów
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umożliwiających komplementarne ich połączenie stała się marketingowa filozo
fia prowadzenia biznesu, przejawiająca się m.in. w sprawnym i efektywnym 
posługiwaniu się wszystkimi instrumentami marketingowymi, profesjonalnym 
stosowaniu zasad i reguł marketingowych, a przede wszystkim zorientowana na 
docelowego adresata -  interesariusza określonej oferty rynkowej. To właśnie on 
i jego potrzeby stanowią rdzeń i wyzwanie dla współczesnego biznesu -  przed
siębiorców, którym zawsze zależy na zdobyciu i utrzymaniu swoich klientów.

Każda faza rozwoju społeczno-gospodarczego niesie nowe wyzwania dla 
sfery zarządzania biznesem. O tym, jakie działania praktycznie mogą być po
dejmowane przez przedsiębiorców i będą zaakceptowane przez rynek decyduje 
najczęściej splot wielu determinant, których najczęściej nie sposób przewidzieć 
a  p r io r i. Im jednak dokładniej rozpozna się rodzaj i charakter docelowego ryn
ku, tym łatwiej będzie przedsiębiorcom spełnić jego oczekiwania. W tym wła
śnie wymiarze najważniejszy jest marketing i wiele do zrobienia mają jego 
służby -  wyspecjalizowani badacze rynkowi i marketingowi, analitycy rynku, 
jak  również prognostycy, statystycy, ekonometrycy, specjaliści z socjologii, 
psychologii czy filozofii oraz inni, którzy potrafią spojrzeć w głąb „serca i du
szy” aktualnego i potencjalnego klienta -  przyszłego inwestora i w konkretną 
ofertę rynkową.

Zarządzanie marketingowe wymaga zatem od decydentów organizacji 
kompleksowego rozpatrywania wielu zmiennych. O tym, w jaki sposób będzie 
dana organizacja i jej produkty postrzegane w otoczeniu współdecydują także 
liczne uwarunkowania. Obraz kreowany w umysłach docelowych odbiorców -  
interesariuszy w odniesieniu do określonych dóbr i usług staje się zatem swoistą 
wizytówką producenta, sprzedawcy, pośrednika handlowego, najczęściej tego 
podmiotu rynkowego, któremu najbliżej do bezpośrednich kontaktów z adresa
tem produktów. Stąd też zachodzi konieczność w warunkach współczesnego, 
dynamicznego rynku do nieustannego intensyfikowania działań wymienionych 
podmiotów rynku w zakresie dbania z jednej strony o jakość produktów na każ
dym etapie ich rynkowego cyklu życia, a z drugiej zaś -  o kreowanie swojego 
wizerunku jako partnera godnego zaufania, z którym i z którego ofertą warto się 
identyfikować na dłużej. Tylko takiemu partnerowi powierzy się reprezentowa
ną siłę nabywczą i zwiększy jego wartość rynkową oraz emocjonalną.

W literaturze przedmiotu trudno doszukiwać się przykładów tego, w jaki 
sposób organy administracji publicznej dążą do kreowania wizerunku organiza
cji przyjaznej dla interesariuszy -  petentów, adresatów ich oferty. Jedynie pew
ne przykłady dotyczące analizy procesów obsługi klientów podaje M. Bugdol
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w książce „Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej”2 czy też 
P. Modzelewski z Uniwersytetu Warszawskiego3, który jako pionier objął nie
dawno (lipiec-sierpień 2007 roku) szczegółowymi badaniami empirycznymi 
administrację publiczną wybranego obszaru naszego kraju (województwa ma
zowieckiego). Zdaniem autorki artykułu ciągle jednak brakuje dobrych praktyk 
-  wzorców, których implementacja, wsparta badaniami naukowymi, mogłaby 
pomóc jednostkom terytorialnym -  samorządowcom w wyznaczaniu nowych 
i pożądanych kierunków rozwoju dla reprezentowanych jednostek oraz ich inte- 
resariuszy (mieszkańców i przedsiębiorców czy turystów, inwestorów)4. Na 
podkreślenie zasługuje jednak to, że wdrażane w ostatnich latach w Polsce 
w wielu organach administracji publicznej (rządowej i samorządowej) systemy 
zarządzania jakością stały się swoistym wyróżnikiem, wpływaj ącym na sku
teczność i efektywność funkcjonowania urzędów i pracę jego urzędników 
w zakresie świadczenia usług administracyjnych.

Autorka artykułu formułuje koncepcję, stawiając jednocześnie tezę, że im
plementacja DPA (Dobrych Praktyk Administracyjnych) pozwoli wesprzeć 
rozwój terytorialny danej jednostki osadniczej, jak również reprezentowany 
przez nią region kraju z jednej strony, z drugiej zaś -  przyczyni się do zintensy
fikowania działań o charakterze proinnowacyjnym działających (powstających) 
organizacji, które współpracują z instytucjami sfery B+R.

Isto ta i charak ter m arketingowego zarządzania przez jakość  w usługach 
publicznych

Istota współczesnego zarządzania w usługach publicznych sprowadza się do 
realizacji koncepcji NPM (Nowego Zarządzania Publicznego), wyrażającej się 
adaptacją metod i technik zarządzania stosowanych dotychczas w sektorze biz
nesowym. Ma to sprzyjać gospodarnemu, efektywnemu i skutecznemu funkcjo

2 M. Bugdol, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i  praktyka, Di- 
fin, Warszawa 2011, s. 94-104.

3 P. Modzelewski, System zarządzania jakością a skuteczność i  efektywność administracji sa
morządowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009, s. 83 i kolejne.

4 Ponadto należy wspomnieć o istotnych i cennych w rozważanym temacie opracowania wyni
kach aplikacyjnych badań usług świadczonych przez administrację samorządową w ujęciu lokal
nym. Szerzej: P. Swianiewicz, W. Dziemianowicz, M. Mackiewicz, Sprawność instytucjonalna 
administracji samorządowej w Polsce -  zróżnicowanie regionalne, Wyd. Instytutu Badań nad 
Gospodarką Rynkową, Warszawa 2000, s. 9-47.
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nowaniu organizacji o publicznym charakterze, zgodnie z wymogami jej intere
sariuszy i obowiązującym prawem5.

Wyróżnia się cztery główne aspekty zarządzania w sektorze publicznym, 
a są nimi :

-  administrowanie,
-  zarządzanie biznesem,
-  prowadzenie i wdrażanie polityki,
-  zarządzanie ludźmi.
Realizacja koncepcji NPM, w wyniku spłaszczenia struktur organizacyj

nych oraz zwiększenia zakresu odpowiedzialności pracowników szczebla kie
rowniczego, ma przez odpowiednie działania marketingowe sprzyjać polepsza
niu kontaktów z obywatelami, poprawiając/doskonaląc jednocześnie jakość 
rządzenia. Stąd też, zdaniem M. Bugdola, w urzędach administracji publicznej 
już dzisiaj należy7:

-  wdrażać politykę i strategię jakości odnoszącą się do urzędu (a nie tylko 
miasta, powiatu, regionu),

-  wzmacniać procesy zarządzania zasobami ludzkimi (w cyklu zamknię
tym),

-  zarządzać procesami (stosować w sposób celowy podejście procesowe),
-  badać poziom satysfakcji klienta wewnętrznego i zewnętrznego (oraz 

inne elementy systemu społecznego),
-  zarządzać relacjami zewnętrznymi (wpływać na otoczenie społeczno- 

gospodarcze i przyrodnicze, diagnozować zmiany zachodzące w oto
czeniu).

Chcąc zatem, z punktu widzenia przełożonych urzędników administracji 
publicznej, jak  również samych urzędników liniowych, umieć i dążyć konse
kwentnie do realizacji powyższych priorytetów należy wziąć pod uwagę nie 
tylko swoje wewnętrzne zaangażowanie, zdolności i predyspozycje (projako- 
ściowe przywództwo), ale przede wszystkim wykazywać się empatią w stosun
ku do interesariuszy-petentów, do których adresowane są określone usługi. 
Zaangażowany w przebieg procesu świadczenia usług i właściwie zrozumiany 
obywatel jest nie tylko klientem urzędu, ale staje się jego najlepszym doradcą -

5 A. Zalewski, Reformy sektora publicznego w duchu zarządzania publicznego, w: Nowe zarzą
dzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Oficyna Wyd. SGH, 
Warszawa 2005, s. 66.

6 K. Opolski, P. Modzelewski, Zarządzanie jakością w usługach publicznych, Wyd. CeDeWu, 
Warszawa 2004, s. 37.

7 M. Bugdol, Zarządzanie jakością..., s. 117.



Współpraca administracji publicznej, nauki i biznesu. 15

konsultantem, którego opinia jest wytyczną do inicjowania potencjalnych zmian 
i przeobrażeń w sposobie funkcjonowania urzędu i pracy urzędników. Jako
ściowa interakcja zachodząca na linii: urzędnik-petent ma sprzyjać integracji 
normatywnej i kulturowej, przenikaniu nowych idei i wartości w poszukiwaniu 
najlepszych rozwiązań -  praktyk administracyjnych.

Koncepcja Total Quality Management (TQM), której zasady zaczęto dopie
ro stosować w latach 90. XX wieku w administracji publicznej w naszym kraju, 
zakłada zaangażowanie całej organizacji w profesjonalną obsługę klientów pod 
kątem zapewnienia im odpowiednich sposobów i standardów świadczonych 
usług. Umiejętności pracowników winno się więc rozwijać zgodnie z interesem 
społecznym (wymogami interesariuszy), a dzięki zastosowaniu przejrzystości 
struktur i procedur działania, jakość kierowanych do nich usług ulegnie popra
wie. Z obserwacji polskiej rzeczywistości rynkowej -  administracyjnej wynika, 
że nadal istotną barierą sprawnej i efektywnej realizacji powyższych działań jest 
ograniczone zaufanie w kontaktach międzyludzkich i często występująca nie
chęć współpracy między stronami czy nawet wewnątrz organizacji (między 
poszczególnymi działami). Sztywne mechanizmy i procedury załatwiania czyn
ności administracyjnych uniemożliwiają niejednokrotnie zastosowanie nowo
czesnych technik i instrumentów zarządzania publicznego.

Reasumując powyższe rozważania należy podkreślić, że administracja pu
bliczna w Polsce znajduje się na bardzo dobrej drodze ku temu, aby implemen
tować coraz doskonalsze rozwiązania systemowe (zgodnie z obowiązującym 
prawem) w trosce o swoich petentów. Musi zatem umieć i chcieć wykorzystać 
posiadane zasoby i instrumenty w sposób niezwykle elastyczny, różnicować 
formy obsługi obywateli, wzmacniać wzajemne więzi, dbać o dobro ogólnospo
łeczne w sensie strategicznym -  wszystko to jej pozwoli wykreować wizerunek 
organizacji przyjaznej i kompetentnej, skutecznej i efektywnej. Bieżący monito
ring satysfakcji klientów wewnętrznych (pracowników) i zewnętrznych, jak 
również analiza wpływu jednostki administracyjnej na otoczenie umożliwi za
tem znalezienie i zastosowanie odpowiednich strategii działania (w zgodzie 
z wymogami ustawodawczymi, reprezentowanym systemem organizacyjnych 
wartości i kulturą społecznego zaufania).

Wobec powyższego, jako zasadnicze cele marketingowego zarządzania 
przez jakość w usługach publicznych należałoby przyjąć8:

8 B. Bobińska, Funkcjonowanie sektora publicznego jako organizacji „otwartych na klienta ”, 
Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Firma i Rynek 2012, nr 1, s. 66.
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-  jak  najlepsze wykorzystanie zasobów będących do dyspozycji -  efek
tywne zarządzanie nimi,

-  umiejętne kierowanie i kontrolowanie podejmowanych inicjatyw pod 
kątem ich skuteczności i efektywności,

-  bieżący monitoring otoczenia,
-  tworzenie wizerunku urzędu „otwartego na potrzeby klienta” -  klarow

ne przekazy informacyjne, wykorzystywanie nowoczesnych technik 
i metod w kontaktach z nim,

-  sprawne podejmowanie decyzji i działań.

W izerunek organów adm inistracji publicznej ja k o  determ inanta rozwoju 
reprezentow anej j  ednostki terytorialnej

Poszczególne jednostki przestrzenne w Polsce i na świecie dążą do wykre
owania przyjaznego interesariuszom rynkowego wizerunku. Podejmują więc 
wiele inicjatyw i działań, aby ich obraz w otoczeniu był jak najlepszy. Wraz 
z rozwojem technik komunikacyjnych rozszerzyły się możliwości znalezienia 
oryginalnych koncepcji i pomysłów na zorganizowanie oraz praktyczne urze
czywistnienie działań prowizerunkowych dla każdego niemal podmiotu rynko
wego, choć problemem zasadniczym dla zleceniodawców, czy nawet dla sa
mych realizatorów tych działań, pozostają głównie finanse -  ich chroniczny 
niedobór. Jednostki terytorialne, a właściwie ich decydenci -  menedżerowie, 
biorą więc na siebie i podległe służby odpowiedzialność za zarządzanie działa
niami PR. Coraz bardziej burzliwe otoczenie rynkowe oczekuje oryginalniej
szych przekazów, o dużym stopniu kreatywności i innowacyjności, bo tylko 
takie mają szansę być zauważone. Natłok informacji i komunikatów płynących 
zewsząd powoduje sam w sobie, że rynek ten niezwykle dynamicznie się rozwi
ja. Znudzeni klasycznymi już ujęciami, stosowanych w tym zakresie rozwiązań, 
adresaci przekazów zrobili się na większości obszarów terytorialnych bardzo 
wymagający, niezwykle wyczuleni na najdrobniejsze szczegóły komunikatów, 
a zarazem coraz bardziej krytyczni i bardziej dojrzali do odbioru wręcz wyrafi
nowanych w swoim kształcie i formie adresowanych do nich treści.

Wizerunek jednostki przestrzennej, określonej organizacji lub najmniejsze
go podmiotu rynkowego (indywidualnego petenta) buduje się zazwyczaj latami. 
Jest to zwykle proces, w realizację którego, w odniesieniu do podmiotów zbio
rowych, zaangażowanych jest wiele osób czy instytucji. Ponadto, turbulentność 
otoczenia sprawia, że jest on zaledwie względnie trwały -  jest zmienny i niesta
bilny. Co powoduje tak szybkie zmiany? Oto próba znalezienia odpowiedzi:

-  rozwój społeczno-gospodarczy, postęp technologiczny,
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-  nasilająca się konkurencja na większości rynkowych obszarów,
-  rozwój metod, technik i narzędzi komunikacyjnych,
-  szybka zmiana gustów i upodobań odbiorców -  adresatów działań wi

zerunkowych,
-  starzejące się społeczeństwo,
-  przenikanie się wzorców kulturowych, wartości i doświadczeń,
-  naturalna skłonność podmiotów rynkowych do nieustannego poszuki

wania czegoś nowego, oryginalnego w swej strukturze i formie, dążenie 
do doskonałości,

-  szybko zmieniaj ąca się moda, systemy wartości, normy i wzorce odnie
sienia.

Realizuj ąc zadania z zakresu PR organy administracji publicznej powinny 
dbać o jak  najlepszą reputację i efektywną komunikację z otoczeniem. Jest to 
wynik misji i jej wagi, do realizacji której urzędnicy zostali powołani, tj. wyko
nywania zadań i czynności na rzecz obywateli. Działania wpływające na ryn
kowy wizerunek administracji publicznej winny zatem mieć charakter nowo
czesny, profesjonalny, a przede wszystkim rzetelny i uczciwy. Adresaci tych 
działań oczekują bowiem, że będą mieć do czynienia z fachowym i kompetent
nym urzędnikiem, który sprawnie ich obsłuży i pomoże rozwiązać ich problem.

Region łódzki nie wyróżnia się w zasadzie niczym szczególnym od innych 
regionów kraju, jeśli chodzi o dobór sposobów komunikowania się organów 
administracji publicznej z rynkowym otoczeniem. Przykładowo, w ramach kon
taktów z mediami (media relations) do najbardziej popularnych rozwiązań nale
żą: konferencje prasowe, rozsyłanie informacji prasowych oraz wywiady. 
Z kolei, komunikacja przez internet i pocztę elektroniczną jest zazwyczaj reali
zowana w formie: obsługi strony internetowej urzędu, prowadzenia strony Biu
letynu Informacji Publicznej, redagowania różnych stron i serwisów interneto
wych na potrzeby urzędu, rozsyłania informacji w formie e-maili. Wśród wy
dawnictw promocyjno-informacyjnych urzędów administracji publicznej domi
nują: foldery i ulotki, informatory, mapy, kalendarze oraz książki. Organizowa
nie różnorodnych spotkań i imprez przedstawicieli władz samorządowych 
z mieszkańcami i przedsiębiorcami czy przedstawicielami innych środowisk, 
np. twórczych czy imprez kulturalnych, promocyjnych, sportowych, sprzyja 
wzajemnej integracji uczestników tych zdarzeń, a przede wszystkim budowaniu 
wizerunku w otoczeniu. Określenie zatem efektywnych sposobów budowania 
strategii wizerunkowej, jak  również technik jej realizacji jest odzwierciedleniem 
implementacji polityki terytorialnej władz rządowych i samorządowych w za
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kresie działań PR. Im atrakcyjniejsze w formie i treści będą to działania, tym 
łatwiej będzie pozyskać przychylność i sympatię interesariuszy, których działa
nia będą mogły skutecznie ten wizerunek wzmacniać.

Od tego, na ile atrakcyjny jest określony obszar przestrzenny jako poten
cjalny do zamieszkania i prowadzenia biznesu, zależy jego siła i ranga wobec 
innych konkurencyjnych regionów, województw, gmin czy konkretnych miast 
i wsi. Stąd też, publiczny wizerunek danej jednostki terytorialnej ma kluczowe 
znaczenie dla jej sukcesów. Brakuje namacalnych dowodów na to (badań), jaki 
jest związek przyczynowo-skutkowy między jakością pracy organów admini
stracji publicznej a zaufaniem obywateli do niej. Powszechnie utrwalony stereo
typ o malejącym zaufaniu obywateli do sektora publicznego zdaje się w ostat
nich latach jeszcze pogłębiać (nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Europy 
czy świata, szczególnie tych najbardziej dotkniętych skutkami kryzysu gospo
darczego) .

Sprawność rządzenia w Polsce, a przede wszystkim funkcjonowanie admi
nistracji publicznej ocenia się w ostatnich latach raczej negatywnie9; w tym 
drugim przypadku chodzi przede wszystkim o ograniczoną zdolność admini
stracji publicznej do sprawnego i szybkiego obsługiwania osób fizycznych 
i prawnych, brak spójnej i transparentnej polityki, zbyt powolne zmiany „na 
lepsze”. Ponadto, jak  komentuje autor raportu: „Polacy są jednym z najbardziej 
nieufnych narodów w stosunku do jakichkolwiek osób oraz instytucji spoza 
najbliższego kręgu rodziny oraz znajomych10”, stąd ranga prowadzonych roz
ważań jest szczególnie istotna. Administracja publiczna powinna dlatego na
uczyć się efektywnie współpracować (w realizacji swych zadań) z szeroko ro
zumianym otoczeniem, tworząc partnerskie zasady relacji w celu jak  najlepsze
go rozwiązywania społecznych problemów. Tylko wtedy będzie w stanie 
zwiększyć stopień zaufania do siebie i reprezentowanego terytorium geogra
ficznego.

9 Wnioski z Raportu Banku Światowego w: K. Pogorzelski, Sprawność instytucjonalna pań
stwa 2011, Wyd. Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012, s. 7-8.

10 Ibidem, s. 23. Poziom zaufania społecznego do urzędników administracji publicznej, wynika
jący z treści dokumentu, był w roku 2010 niższy o 3% aniżeli zakładano w Strategii Rozwoju 
Kraju na lata 2007-2015. Choć pozytywnym zjawiskiem jest to, że zaufanie do urzędników ad
ministracji publicznej jest wyższe niż przed 2008 rokiem, to już samą efektywność administracji 
publicznej (stopień jej informatyzacji, odporność na korupcję) ocenia się zdecydowanie niżej niż 
w pozostałych państwach Unii Europejskiej.
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A dm inistracja publiczna, biznes i instytucje naukowe ja k o  partnerzy  k reu 
ją c y  środowisko proinnowacyjne regionu

We współczesnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej istotną rolę od
grywają innowacje i przedsiębiorczość. Z uwagi na dynamikę zmian zachodzą
cych na rynku, podejście innowatorów-przedsiębiorców do planowanych i re
alizowanych inicjatyw w tym zakresie musi mieć charakter interaktywny oraz 
oparty na zasadzie synergicznych i trwałych powiązań z otoczeniem okołobiz- 
nesowym. Jednym z ważnych podmiotów rynkowych, wpływających bezpo
średnio na kształt i charakter realizowanych procesów jest administracja pu
bliczna danej jednostki przestrzennej, bez wsparcia której wiele inicjatyw 
i przedsięwzięć nie doszłoby do realizacji. Innowacja sama w sobie jest zresztą 
„interakcyjna i multidyscyplinana”11, a jej kreacja i dyfuzja wymaga zaangażo
wania wielu podmiotów, m.in. władz rządowych i samorządowych. W tabeli 1 
przedstawiono kwestie dotyczące tego, co wymienione podmioty -  partnerzy 
kreujący proinnowacyjne środowisko -  wnoszą i czego oczekują wzajemnie od 
siebie.

Tabela 1

Możliwości i oczekiwania partnerów środowiska proinnowacyjnego - ujęcie teoretyczne

Partnerzy środowi
ska proinnowacyj

nego
Wnosi/wnoszą: Oczekuje/oczekują:

Administracja 
lokalna 

i regionalna

-  inicjatywę i koordynację 
działań prorozwojowych

-  finansowanie statutowe
-  zamówienia publiczne
-  programy wsparcia
-  usługi publiczne

-  dynamizacji procesów rozwo
jowych

-  wzrostu wpływów podatko
wych

-  nowych miejsc pracy
-  poprawy pozycji konkuren

cyjnej
-  poprawy wizerunku regionu

Biznes -  firmy, 
przedsiębiorstwa 

i organizacje

-  skłonność i zdolność do pod- 
j ęcia ryzyka

-  rynki zbytu, kanały dystry
bucji

-  inwestycje
-  zaangażowanie swoich zaso

bów
-  myśl twórczą (know-how)

-  nowych produktów, technolo
gii, procesów, organizacji

-  wykwalifikowanej siły robo
czej

-  partycypacji w ryzyku
-  odpowiedniej infrastruktury
-  względnie trwałych warunków 

stabilności prowadzenia biz
nesu

11 K.B. Matusiak, Budowa powiązań nauki z  biznesem w gospodarce opartej na wiedzy, Oficy
na Wyd. SGH, Warszawa 2010, s. 31.
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-  kooperacji z interesariuszami 
na zasadzie partnerstwa

Instytucje nauko
wo-badawcze

-  doświadczenie, wiedzę i no
we technologie

-  przygotowanie kapitału 
ludzkiego

-  kreatywne środowisko
-  laboratoria i infrastrukturę 

badawczą
-  skłonność do prowadzenia 

monitoringu działań w czasie
-  prestiż i zaufanie, swój ryn

kowy image
-  know -how

-  komercjalizacji wyników ba
dań

-  zleceń na usługi i ekspertyzy,
-  finansowania badań
-  zatrudnienia absolwentów
-  ulg i zwolnień z podatków
-  odpowiedniego zaplecza na

ukowo-badawczego
-  inicjowania przez organy te

renowe programów pomoco
wych dla sfery B+R

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K.B. Matusiak, Budowa powiązań nauki z  biznesem 
w gospodarce opartej na wiedzy, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2010, s. 211.

Od jakości i charakteru współpracy wyżej wymienionych podmiotów zale
ży sprawność przebiegu realizacji procesów innowacyjnych w danym regionie; 
nie udało się wypracować dotychczas żadnej gospodarce świata modelowego 
sposobu prowadzenia działań w tym zakresie. Każda sytuacja rynkowa niesie ze 
sobą wiele nieprzewidywalnych dla zaangażowanych stron niebezpieczeństw 
i rodzajów ryzyka, co sprzyja powstawaniu wewnętrznych napięć i konfliktów, 
powodując tym samym zahamowanie sprawnej realizacji tych procesów.

Wiele jednak należy się uczyć od wiodących gospodarek świata, próbując 
implementować prowadzone tam rozwiązania, przy uwzględnieniu uwarunko
wań lokalnych, regionalnych czy krajowych. Glokalny sposób spojrzenia na 
problematykę rozwoju innowacyjności to kluczowe zagadnienie współczesnego 
rozwoju większości gospodarek naszego globu. Na gruncie polskim należy od
nieść się do europejskich uwarunkowań, wynikających z uczestnictwa polskiej 
gospodarki w jednolitym rynku europejskim. Cały proces akcesji Polski do UE, 
zdaniem R. Nowackiego, uwzględniał priorytety wynikające z przygotowania 
i wejścia w życie planu rozwoju Unii Europejskiej, zwanego potocznie Strategią 
Lizbońską12, a odnoszącego się do polityki unijnej związanej z konkurencyjno
ścią względem gospodarek amerykańskiej i japońskiej. Na uwagę zasługuje 
przy tym fakt, że świadomość polskich menedżerów dotycząca korzyści płyną
cych z podejmowania działalności innowacyjnej jest wysoka13, niemniej jednak

12 R. Nowacki, M.W. Staniewski, Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 
Difin, Warszawa 2010, s. 14.

13 Świadczą o tym wyniki badań terenowych zrealizowanych w 2009 roku przez Wyższą Szko
łę Finansów i Zarządzania w Warszawie. Badania te miały charakter ogólnopolski i były prowa
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już ich otwartość na inicjowanie innowacyjnych działań w sferze marketingu, 
komunikacji z rynkiem docelowym i kształtowania relacji z kontrahentami po
zostawiają wiele do życzenia -  są nadal bardzo ograniczone, czego przyczyną 
są ich koszty. Stąd też, możliwość pozyskania wsparcia zewnętrznego (ze stro
ny organów administracji publicznej) mogłaby tę kwestię zdecydowanie po
prawić.

Przykładowo, przedsiębiorcy w regionie łódzkim skarżą się często na małą 
użyteczność prowadzonych przez władze regionu rozwiązań systemowych14, 
dlatego na najbliższe lata (3-5 lat) dla regionu łódzkiego perspektywy działal
ności innowacyjnej nie są zbyt obiecujące. Wewnętrzny opór przedsiębiorców 
wobec zmian ma podłoże także w pozafinansowych ograniczeniach tkwiących 
w samych organizacjach; badani przedsiębiorcy zgłaszali najczęściej (14,9%) 
brak wiedzy w zakresie prowadzonych rozwiązań o charakterze innowacyjnym 
oraz wykwalifikowanych odpowiednich pracowników (13,5%), jak  również nie 
najlepsze możliwości organizacyjno-techniczne (9,8%) w reprezentowanych 
organizacjach.

Wśród egzogenicznych zaś barier rozwoju wymieniano najczęściej (13,6%) 
brak ulg dla działalności firm innowacyjnych. Zachodzi zatem pilna koniecz
ność stworzenia w regionie łódzkim tzw. partnerskiego trójkąta potrafiącego ze 
sobą współpracować: administracji, biznesu i przedstawicieli nauki w imię re
alizacji wspólnego celu: zwiększenia stopnia konkurencyjności -  innowacyjno
ści gospodarki regionu.

Istotne jest utworzenie i sprawne funkcjonowanie odpowiedniej platformy 
i infrastruktury, płaszczyzny wymiany wiedzy i doświadczenia, umożliwiającej 
sprawne inicjowanie jak najlepszych rozwiązań innowacyjnych, ich dyfuzję 
i praktyczną implementację. Istniejący system wsparcia innowacji i innowacyj
ności w regionie łódzkim wydaje się przedsiębiorcom niewystarczający, mimo 
jego znacznej kompleksowości rozwiązań i stosunkowo dużej wszechstronno
ści. Wynika to z niskiego poziomu zaufania społecznego oraz braku realnego 
partnerstwa we wzajemnych stosunkach w przeszłości, utrwalonych stereoty

dzone wśród 608 przedsiębiorstw reprezentujących branże: produkcyjną, usługową i handlową. 
Za: R. Nowacki, M.W. Staniewski, Podejście innowacyjne.., s. 19-32.

14 Wnioski te nasuwają się autorce artykułu po przeprowadzonych pilotażowych badaniach 
pierwotnych (wywiady bezpośrednie) z wybranymi przedsiębiorcami w regionie łódzkim (lata 
2011-2012, N = 59). Badania te stanowią część realizowanego projektu badawczego habilitacyj
nego Efektywność działań administracji publicznej w zakresie wspierania aktywności innowacyj
nej małych i  średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim, finansowanego ze środków na naukę 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt nr 4068/B/H03/2011/40).
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powych poglądów, nadmiernej biurokracji i formalizacji procedur w odniesie
niu do istniejących mechanizmów wsparcia dla przedsiębiorców.

Poszczególne podmioty -  interesariusze, zdają się działać nadal w sposób 
autarkiczny, odizolowany od siebie, chroniący własne interesy. W tym właśnie 
tkwi słabość rozwiązań dla większości Regionalnych Systemów Innowacji 
w Polsce. Potrzebne są szybkie i przemyślane działania, aby współdziałanie 
interesariuszy, uelastycznienie procedur wsparcia miało charakter dynamizujący 
rozwój i dyfuzję innowacji w regionie i pozwalało tworzyć nową jakości życia 
dla jego obywateli -  mieszkańców, przedsiębiorców, turystów, studentów 
i innych podmiotów rynkowych zainteresowanych siłą regionu. Niezbędne jest 
zatem wykreowanie przekonania zainteresowanych realizacją procesów inno
wacyjnych stron, wskazujących, że dążą one do osiągnięcia wspólnych, a nie 
odrębnych celów.

Jednym z przejawów aktywności władz samorządowych w tym zakresie jest 
inicjatywa promująca Łódź jako miasto przyjazne innowacjom, a jej realizacja 
ma pozwolić wypromować aktywne i innowacyjne postawy samych mieszkań
ców oraz stworzyć szansę podjęcia współpracy instytucjom otoczenia biznesu 
w regionie.

Mimo niepowodzeń w realizacji przygotowanej Strategii Lizbońskiej wła
dze samorządowe regionu łódzkiego nadal dążą do stworzenia warunków dla 
rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Ideą działań w tym zakresie jest syner- 
giczne połączenie funkcjonowania przejrzystych instytucji publicznych, efek
tywnego zarządzania wydatkami państwa oraz wspierania rozwoju technologii 
i innowacyjności.

W związku z tym, po wnikliwej analizie danych makro i mikroekonomicz
nych, wywiadach i spotkaniach z przedstawicielami regionalnej społeczności 
wyznaczono w województwie łódzkim obszary inteligentnych specjalizacji, 
dzięki którym województwo ma szansę stać się jednym z najbardziej innowa
cyjnych i konkurencyjnych regionów w kraju, jak  uważają przedstawiciele 
władz samorządowych. Szczególny nacisk kładzie się na następujące branże: 
zaawansowane materiały budowlane, energetykę, rolnictwo i przetwórstwo 
rolno-spożywcze, medycynę, farmacj ę i kosmetyki, nowoczesne włókiennictwo 
i przemysł odzieżowy. Wymienione specjalizacje regionalne są wspierane przez 
kluczowe dla województwa łódzkiego obszary technologiczne, a są nimi: bio
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technologie, nanotechnologie i materiały funkcjonalne, mechatronika i techno
logie informatyczne15.

Regionalna S trategia Innowacji LO RIS 2030, Łódzka P latform a T ransferu  
W iedzy16 ja k o  przykład działań wzmocnienia potencjału obszarów inteli
gentnych specjalizacji w regionie łódzkim

W województwie łódzkim, jak  wykazują dane GUS, odsetek przedsię
biorstw prowadzących działalność innowacyjną (wyłącznie w zakresie innowa
cji produktowych lub procesowych) wynosił w latach 2009-2011 tylko 31%, 
z czego nowości dla rynku było zaledwie 12,6%, co kształtuje się poniżej śred
niej krajowej (odpowiednio -  35% w pierwszym przypadku i w drugim -  
14,3%)17.

W tabeli 2 przedstawiono dane dotyczące wysokości poniesionych nakła
dów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw w województwie łódzkim 
w 2011 roku.

Tabela 2
Średnie nakłady na działalność innowacyjną przedsiębiorstw województwa łódzkiego

w 2011 roku (w mln zł)

Rodzaj przedsiębiorstw Nakłady
ogółem

Nakłady na działal
ność B+R w nakła

dach ogółem

Nakłady inwestycyjne 
w nakładach ogółem

Przedsiębiorstwa prze
mysłowe

2300,5 166,4 7% 1858,5 80%

Przedsiębiorstwa z 
sektora usług

65,9 9,7 14% 44,4 8%

Źródło: Potencjał innowacyjny przedsiębiorstw w województwie łódzkim, Seria Analizy Staty
styczne, Urząd Statystyczny w Łodzi, Warszawa 2012, s. 37.

Dane empiryczne GUS wskazują, że w latach 2009-2011 publiczne wspar
cie dla działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w województwie łódzkim 
otrzymało 25,6% innowacyjnych organizacji z sektora B2B. Z sektora usług

15 Europejskie Forum Gospodarcze, Łódzkie, Region Łódzki, http://www.forum.lodzkie.pl/ 
pl/Region_lodzki/, Biuletyn Informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2007-2013, red. W. Mazerant, Wyd. Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departa
ment Polityki Regionalnej, Łódź 2012, „Dziennik Łódzki” z 13.02.2013, s. 12.

16 Projekt Regionalna Strategia Innowacji -  R S I2030 współfinansowany ze środków Unii Eu
ropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. 
Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, www.biznes.lodzkie.pl 
(1.03.2013).

17 Rocznik statystyczny województw, Zakład Wydawnictw Statystycznych GUS, Warszawa 
2012, s. 505.

http://www.forum.lodzkie.pl/
http://www.biznes.lodzkie.pl
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było ich natomiast 33,9%. Środki finansowe wykorzystano głównie na inwesty
cje i prace badawczo-rozwojowe.

Należy podkreślić, że przedsiębiorcy aktywni innowacyjnie prowadzili 
w latach 2009-2011 współpracę z innymi zewnętrznymi podmiotami rynko
wymi (w wypadku przedsiębiorstw przemysłowych było ich 37,8% z ogółu 
istniejących, natomiast w odniesieniu do przedsiębiorstw z sektora usług -  
36,4%), realizując z nimi umowy partnerskie, tworząc alianse i joint ventures 
lub nabywali wiedzę w drodze umowy na realizację prac z zakresu B+R bądź 
zakupili licencje. Należy podkreślić, że usługi wsparcia innowacyjności gospo
darki i transferu technologii w województwie łódzkim świadczą głównie insty
tucje otoczenia biznesu, a są nimi: dwa parki technologiczne, dwa inkubatory 
technologiczne, cztery centra transferu technologii, cztery preinkubatory i inku
batory akademickie oraz cztery inkubatory przedsiębiorczości.

Rozwój województwa łódzkiego, jak  i całego regionu, będzie harmonijny 
i zrównoważony tylko wówczas, gdy funkcjonujące na jego terenie podmioty 
gospodarcze, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie wyższe, organizacje samo
rządowe, będą wspierały procesy innowacyjne we wszystkich obszarach aktyw
ności gospodarczej i w pełni się w to zaangażują. Potrzeba wsparcia innowacyj
ności była impulsem do opracowania projektu „Regionalna Strategia Innowacji 
dla Województwa Łódzkiego -  RSI 2030”, który jest realizowany przez Urząd 
Marszałkowski w Łodzi, a współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten stanowi kontynuację realizo
wanego w latach 2008-2010 projektu „Aktualizacja RSI -  Badania i Monito
ring”. W styczniu 2013 roku trwały konsultacje społeczne nad przygotowaniem 
dokumentu RSI Loris 2030.

Dokument RSI LORIS 2030 ma ukazać aktualny stan innowacyjności go
spodarki regionu oraz sformułować działania mające na celu zaktywizowanie 
podmiotów gospodarczych, aby dążyli oni do efektywnego wykorzystania po
tencjału innowacyjnego regionu. Istotą RSI Loris 2013 są zatem działania 
wspierające rozwój przedsiębiorczości, wzmacniające współpracę przedsię
biorstw (w szczególności MSP), jednostek naukowo-badawczych, instytucji 
otoczenia biznesu i administracji publicznej oraz promujące szeroko rozumianą 
innowacyjność we wszystkich obszarach aktywności gospodarczej. Zapropo
nowane strategiczne kierunki rozwoju regionu łódzkiego wpisują się w ogólno
krajowe trendy oraz są zgodne z krajowymi dokumentami strategicznymi (Dłu
gookresową Strategią Rozwoju Kraju czy Strategią Innowacyjności i Efektyw
ności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”).
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Za najważniejsze zadania samorząd województwa łódzkiego przyjął18:
a) dążenie do lepszego wykorzystania istniejącego potencjału (m.in. pracy, 

wiedzy i kapitału) ;
b) budowanie nowych form przewagi konkurencyjnej przez wzrost nakła

dów na działania prorozwojowe (tj. badania i rozwój, edukację, infra
strukturę społeczeństwa informacyjnego);

c) dążenie do lepszego wykorzystania metod skutecznego pozyskania za
sobów dla realizacji celów gospodarczych.

Stworzenie możliwości dla ludzi kreatywnych, odważnych, z innowacyj
nymi pomysłami pozwoli zatem wpłynąć korzystnie na kształtowanie gospo
darki regionu. Kluczem do sukcesu w budowaniu innowacyjnych regionów jest 
wykorzystanie efektów synergii, współpraca interesariuszy oraz wspólne dąże
nie do osiągania wyznaczonych celów.

Łódzka Platforma Transferu Wiedzy (ŁPTW) to portal funkcjonujący (od 
2009 roku) pod auspicjami Departamentu ds. Przedsiębiorczości Urzędu Mar
szałkowskiego Województwa Łódzkiego (www.lptw.lodzkie.pl), który skupia 
ludzi zainteresowanych rozwojem gospodarki regionu łódzkiego. Portal jest 
głównym punktem pozyskiwania i wymiany informacji w zakresie innowacyj
ności i proponuje następujące działania:

-  budowę swoistej oferty nauki obejmującej nowe technologie, badania, 
raporty itp.,

-  utworzenie bazy zapotrzebowania na innowacyjne rozwiązania ze stro
ny biznesu.

Dzięki portalowi biznes będzie mógł w łatwy sposób odszukać technologię 
czy analizę, której potrzebuje i nawiązać kontakt z jej autorem. Sfera B+R zdo
będzie wiedzę na temat tego, co należy badać w przyszłości, aby odpowiadało 
to potrzebom rynku. Na bieżąco umieszczane są na portalu informacje o zreali
zowanych i planowanych inicjatywach o innowacyjnym charakterze. Portal 
został zaprojektowany według najnowocześniejszych koncepcji projektowania 
stron www -  RWD (R esp o n sive  W eb D esig n ), pozwalających na automatyczne 
dostosowanie się strony do rozdzielczości ekranu, na którym jest wyświetlana.

Podsumowanie

Reasumując, należy podkreślić, że dostrzeganie komplementarności działań 
i synergicznego charakteru powiązań różnego rodzaju podmiotów rynkowych -

18 Unia innowacje -  prace nad RSI dla Województwa Łódzkiego Loris 2030, „Dziennik Łódz
ki” z 13.02.2013, nr 37 (23345), s. 17.

http://www.lptw.lodzkie.pl
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interesariuszy (w szczególności: administracji publicznej, biznesu, przedstawi
cieli instytucji naukowych oraz B+R) staje się zasadniczym wyzwaniem dla 
wykreowania poprawnie funkcjonujących systemów i sposobów wsparcia kon
cepcji intensyfikowania innowacyjnych przedsięwzięć rynkowych w każdym 
regionie naszego kraju. W realizację procesów planowania, projektowania 
i uruchamiania polityki innowacyjnej przedsiębiorstw winny angażować się 
przede wszystkim władze publiczne oraz nauka -  pozwoli to zwiększyć poziom 
innowacyjności gospodarki i regionu, przyczyniając się do jej trwałego i zrów
noważonego rozwoju19, zgodnie z koncepcją A2B2K (administracja dla biznesu 
i nauki -  wiedzy), jak  również wzajemne interakcje z niej wynikające.

COLLABORATION BETW EEN PUBLIC ADM INISTRATION, 
RESEARCH, AND BUSINESS TO CREATE AN IM AGE OF REGION 
AS PRO-INNOVATION ENVIRONM ENT -  M ARKETING ASPECTS 

Summary

The objective of this paper is to present selected aspects of managing stakeholders relation
ships in their search for the best possible solutions to support innovative entrepreneurial activities 
in the region. Recognition of the complementary and synergic nature of the activities of and the 
links between the various market players - stakeholders (in particular: public administration, 
business, research institutions and R&D centers) is becoming a substantial challenge to creating 
appropriately functioning support systems and methods of intensifying innovative market under
takings in every region of our country.
Keywords: public administration, business, knowledge, R&D, regional innovativeness

Translated by Mirella Barańska-Fischer

19 Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i  zrównoważonego rozwoju, red. J. Wi
śniewska, K. Janasz, Difin, Warszawa 2012, s. 182-274.


