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Streszczenie 
Wiedza, innowacyjna przedsiębiorczość oraz dopasowane do potrzeb organizacji kompetencje 
pracowników budują pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw na rynku. Z drugiej strony odpo-
wiednia identyfikacja uwarunkowań procesów innowacyjnych w organizacjach umożliwia ak-
celerację procesów kreowania, absorpcji i dyfuzji innowacji. Głównym celem niniejszego arty-
kułu jest zaprezentowanie wyników badania dotyczącego określeniu wpływu poziomu kwalifi-
kacji pracowników na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce 
Wschodniej. Główna hipoteza badawcza to twierdzenie, iż aktywność innowacyjna podmiotów 
gospodarczych jest uzależniona od szeregu determinant na nią wpływających, a konkretnie po-
ziom kwalifikacji pracowników może wpływać na działalność innowacyjną w różnokierunkowy 
sposób. W przeprowadzonym badaniu ankietowym wzięło udział 1067 przedsiębiorstw prze-
mysłowych, funkcjonujących na obszarze Polski Wschodniej, do której należą województwa: 
warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie oraz podkarpackie. W celu określe-
nia oddziaływania wpływu poziomu kwalifikacji na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw 
przemysłowych posłużono się modelami opartymi na analizie prawdopodobieństwa – modelami 
probitowymi. Artykuł jest kontynuacją badań i publikacji związanych z tematyką uwarunkowań 
innowacyjności przedsiębiorstw oraz częścią cyklu dotyczącego innowacyjności przedsiębiorstw 
przemysłowych funkcjonujących w Polsce Wschodniej. 

Słowa kluczowe: innowacje, kapitał ludzki, przemysł, region. 
 

THE LEVEL OF QUALIFICATIONS OF EMPLOYEES AND INNOVATION  
ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN EASTERN POLAND 
 
Abstract 
Knowledge, innovation and entrepreneurship tailored to the needs of the organization, skills and 
qualifications of employees are building the competitive position of companies in the market. On 
the other hand, identification of suitable conditions of innovation processes in organizations 
enable the acceleration of processes creation, absorption and diffusion of innovation. The main 
purpose of this article is to present the results of a study on the impact of employees’ qualifica-
tions on innovation activity of industrial enterprises in Eastern Poland. The main hypothesis of 
the research is the claim that innovative activity of economic entities is subject to a number of 
determinants affecting it, and the level of qualifications of employees can affect innovation ac-
tivity in multidirectional way. The survey questionnaire was attended by 1067 industrial enter-
prises operating in Eastern Poland, which includes regions: Warmia-Mazury, Podlasie, Lublin, 
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Świętokrzyskie and Podkarpackie. In order to determine the impact qualifications on innovation 
activity of industrial enterprises, probability theory was used – probit models. The article is a 
continuation of research and publications associated with the innovation activity in enterprises 
and is a part of a series on determinants of innovation activity of industrial enterprises in Eastern 
Poland. 

Key words: innovation, human capital, industry, region. 

 
 
Wprowadzenie 
 
Podstawą i warunkiem aktywności innowacyjnej w organizacji jest kapitał ludzki, który per-
manentnie łączy się z koncepcją kapitału intelektualnego1. W skład kapitału intelektualnego 
wchodzi kapitał ludzki, kapitał organizacyjny i kapitał relacyjny (kapitał klientów)2. Działal-
ność innowacyjna w przedsiębiorstwach jest istotnie determinowana jakością kapitału ludz-
kiego, natomiast sam potencjał pracy występuje w organizacji w podwójnej roli w procesie 
innowacji: jako kreator innowacji oraz determinanta warunkująca absorpcję innowacji płyną-
cych z otoczenia3. Celem wielu przedsiębiorstw, szczególnie tych, które realizują politykę 
kapitału ludzkiego, jest posiadanie wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników, którzy 
stale podnoszą swoje umiejętności, kwalifikacje, poszerzają kompetencje i rozwijają się. 
W firmach tych proces kształcenia i rozwoju pracowników uważany jest za istotną inwestycję, 
która w przyszłości może być źródłem sukcesów4. Organizacje sprzyjając kreowaniu innowacji 
we współczesnej gospodarce, próbują najpełniej wykorzystać wiedzę i kompetencje swoich 
pracowników5. Konieczna jest do tego strategiczna perspektywa w decyzjach kadrowych, 
a także traktowanie kapitału ludzkiego jako kluczowego zasobu z powodu jego niepowta-
rzalności i trudności substytucji6. W koncepcji kapitału intelektualnego kapitał ludzki jest 
postrzegany jako źródło tworzenia wiedzy i odzwierciedla się w innowacyjności, kreatywności 
czy otwartości pracowników na zmiany. Ważna jest w tym wypadku wewnętrzna motywacja 
zatrudnionych czy też ich umiejętności wprowadzania i dostosowania się do zmian. Kapitał ten 
nie jest własnością podmiotu gospodarczego, jednakże jest przez organizację wykorzystywany 
w czasie pracy zatrudnionego, a odejście pracownika z przedsiębiorstwa jest jednoznaczne 
z utratą danych umiejętności czy kompetencji7. 

                                                
1 B. Czerniachowicz, Wybrane uwarunkowania rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, [w:] R. Borowiecki, 

T. Rojek (red.), Współczesne formy relacji międzyorganizacyjnych. Współpraca, kooperacja, sieci, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja UE w Krakowie, Kraków 2014, s. 83-90. 

2 K. Szopik-Depczyńska, W. Korzeniewicz, Kapitał ludzki w modelu wartości przedsiębiorstwa, „Zeszyty 
Naukowe” 2011, nr 692, Studia i Prace WNEiZ nr 24, s. 177-204. 

3 B. Czerniachowicz, Rola potencjału pracy w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorstwa, „Studia 
i Prace” 2014, nr 38, Zeszyty Naukowe WNEiZ, s. 127-136. 

4 M. Jabłoński, Zarządzanie wartością przedsiębiorstw o orientacji jakościowej a kapitał intelektualny,  
Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2009. 

5 M. Szarucki, Orientacja innowacyjna przedsiębiorstwa a jego sukces, „Prace i Materiały Wydziału Za-
rządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2011, nr 4/3, s.189-197. 

6 M. Juchnowicz, Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa 2007, 
s. 13. 

7 B. Czerniachowicz, Kapitał ludzki w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorstw, [w:] E. Wszendy-
byl-Skulska (red.), Innowacyjność współczesnych organizacji. Wybrane aspekty, Dom Organizatora TNOiK, 
Toruń 2016. 
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We współczesnych organizacjach zarządzanie kapitałem ludzkim stanowi swego rodzaju 
wyzwanie, gdyż odbywa się zawsze w konkretnych warunkach determinowanych przez wiele 
czynników, które w sposób obiektywny lub subiektywny mogą wpływać na proces kształto-
wania polityki personalnej8. W przedsiębiorstwach funkcjonujących w warunkach gospodarki 
opartej na wiedzy, kluczową rolę odgrywają zasoby niematerialne, a w szczególności zasoby 
wiedzy. Wiedza jest integralną częścią zatrudnionych w przedsiębiorstwie pracowników9. To 
ludzie tworzą bowiem organizację, wykorzystują i pomnażają swoją wiedzę, dzięki doświad-
czeniu, umiejętnościom i innym cechom. To pracownicy budują kulturę organizacyjną, tworzą 
wizerunek firmy, tworzą wartość intelektualną, wprowadzają innowacje, pozyskują klientów 
i utrzymują z nimi relacje10. 

W odniesieniu do działalności innowacyjnej, istotnym źródłem innowacji jest prowadzenie 
działalności B+R, której głównym zadaniem jest zarówno pozyskiwanie, jak i tworzenie nowej 
wiedzy. Dlatego też łączenie działalności B+R z szeroko pojętą wiedzą zawartą także w umy-
słach pracowników nie budzi wątpliwości. Istnieje bowiem naturalna potrzeba odnawiania 
zasobów wiedzy, mnożenia jej oraz dzielenia się nią. Bezsprzecznie ważny jest proces dys-
trybucji i absorpcji wiedzy, natomiast podstawową rolę w aspekcie absorpcji wiedzy spełnia ta, 
która zmagazynowana jest w umysłach pracowników11. 

Naturalną zależnością jest, że im większa rola wiedzy w procesie kreowania nowych 
rozwiązań i tworzenia wartości, tym większe znaczenie aktywności intelektualnej wysoko 
kwalifikowanych pracowników12. Zarówno wiedza zbiorowa, jak i indywidualna pracowników 
zatrudnionych w komórkach B+R jest bardzo ważnym elementem strategii badaw-
czo-rozwojowej oraz konkurencyjnej realizowanej przez przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie 
bowiem do surowców naturalnych, kompetencji kupić nie można. Tworzą się one w wyniku 
wieloletniego procesu gromadzenia wiedzy i dlatego właśnie ich znaczenie jest tak istotne 
w walce konkurencyjnej13. 

W aspekcie działalności innowacyjnej wymaga się zatem od przedsiębiorstw oprócz całego 
wyposażenia rzeczowego i laboratoryjnego, utrzymania wysoko kwalifikowanej kadry. Dzia-
łalności innowacyjna obarczona jest dużym ryzykiem inwestycyjnym, dlatego mogą podej-
mować ją tylko te przedsiębiorstwa, które są w stanie być jednocześnie zaangażowane w kilka 
tematów badawczych, a dzięki temu redukować ewentualne ryzyko14. Duże przedsiębiorstwa 
dysponujące odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, zasobami wiedzy technicznymi, niezbęd-
nymi środkami finansowymi, czy rozwiniętą infrastrukturą badawczą, są w stanie podejmować 

                                                
8 K. Beyer, Współczesne uwarunkowania kształtowania kapitału ludzkiego organizacji, [w:] M. Białasiewicz 

(red.), Kształtowanie kapitału ludzkiego w organizacji, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin, 2013. 
9 K. Beyer, Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] „Nierówności Społeczne 

a Wzrost Gospodarczy” 2013, nr 35, s. 57. 
10 K. Beyer, Proces zarządzania kapitałem intelektualnym jako wyzwanie dla przedsiębiorstw, [w:] „Zeszyty 

Naukowe US” 2012, nr 734, Studia i Prace WNEiZ nr 28, s. 16. 
11 J. Baruk, Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 58-59. 
12 K.R. Harrigan, G. Dalmia, Knowledge Workers: The Last Bastion of Competitive Advantage, „Planning 

Review” 1991, no. 19(6), s. 4-9. 
13 I. Dierickx, K. Cool, Asset Stock Accumulation and Sustainability of Competetive Advantage, „Manage-

ment Science” 1989, no. 35(12), s. 1504-1511. 
14 K. Janasz, Ryzyko i niepewność w zarządzaniu projektami innowacyjnymi, [w:] E. Urbanowska-Sojkin, 

P. Bartkowiak (red.),  Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Aspekty podmiotowe i przedmiotowe, Wyd. Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013, s. 183-194. 
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ryzyko dzięki powoływaniu zespołów badawczych lub też proponując obszerny program ba-
dawczo-rozwojowy przy jednoczesnym motywowaniu kadry do intensyfikacji prowadzonych 
badań15.  

Powyższe ramy koncepcyjne skłoniły autorkę do podjęcia problematyki poziomu kwali-
fikacji pracowników przedsiębiorstw przemysłowych w aspekcie realizowanej działalności 
innowacyjnej. Tym samym zasadniczym celem badania jest określenie wpływu poziomu 
kwalifikacji pracowników na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw. Podstawową hipotezą 
badawczą jest twierdzenie, iż aktywność innowacyjna podmiotów gospodarczych jest zależna 
od zróżnicowanych determinant wpływających na te przedsiębiorstwa, przy czym poziom 
kwalifikacji pracowników może wpływać na aktywność innowacyjną w sposób różnokierun-
kowy. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 1067 przedsiębiorstw przemysłowych 
w Polsce Wschodniej. 

Artykuł jest kontynuacją badań i publikacji związanych z tematyką uwarunkowań inno-
wacyjności przedsiębiorstw oraz częścią cyklu dotyczącego innowacyjności przedsiębiorstw 
przemysłowych funkcjonujących w Polsce Wschodniej. Pozostałe tytuły to: Źródła informacji 
dla działalności innowacyjnej w mikro i małych przedsiębiorstwach przemysłowych Polski 
Wschodniej, Uwarunkowania aktywności innowacyjnej w przedsiębiorstwach sektora MŚP w 
Polsce Wschodniej, Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych Polski 
Wschodniej, Współpraca z odbiorcami a kształtowanie innowacyjności przedsiębiorstw 
przemysłowych w Polsce Wschodniej, Powiązania z odbiorcami a kształtowanie aktywności 
innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce Wschodniej, Powiązania z dostaw-
cami a kształtowanie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce 
Wschodniej, Problem własności przedsiębiorstw a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw 
przemysłowych w Polsce Wschodniej, Finansowanie innowacyjnych projektów a przemy-
słowy sektor MŚP na przykładzie Polski Wschodniej. 

 

 
1. Metodyczne uwarunkowania przeprowadzonego badania  
– modelowanie probitowe 
 
Zebrany materiał badawczy (ankiety) przeanalizowano za pomocą rachunku prawdopodo-
bieństwa. Przyczyną wyboru tej metody jest fakt, iż w przypadku zmiennych dychotomicznych 
(tzn. przyjmujących wartości 0 – nie, 1 – tak) zastosowanie regresji wielorakiej jest pozba-
wione sensu, wartości takiej funkcji mogą być bowiem ujemne, co pozbawia je interpretacyj-
nego sensu. Alternatywną metodą badawczą w takiej sytuacji jest regresja logistyczna. Jej 
analiza i interpretacja jest podobna do klasycznej metody regresji, występują jednak różnice, do 
których zaliczyć można bardziej skomplikowane i czasochłonne obliczenia czy też fakt, że 
wyliczanie wartości i sporządzanie wykresów reszt często nie wnosi nic znaczącego do mo-
delu16. 

                                                
15 F. Mroczko, Ryzyko innowacji opartej na wiedzy, [w:] E. Urbańczyk (red.), Strategie wzrostu wartości 

przedsiębiorstwa, Kreos, Szczecin 2004, s. 923. 
16 A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki, t. II, Statsoft, Kraków 2007, s. 217. 
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Ogólnie ująwszy, regresja logistyczna jest matematycznym modelem, który możemy użyć 
w celu opisania wpływu kilku zmiennych X1, X2, ..., Xk na dychotomiczną zmienną Y. Gdy 
wszystkie zmienne niezależne są jakościowe, model regresji logistycznej jest równoznaczny 
z modelem log-liniowym. Dla opisania takiego zjawiska można posłużyć się również regresją 
probitową17. 

W niniejszym artykule przedstawione zostaną modele w postaci strukturalnej. Jeżeli przy 
parametrze (współczynniku kierunkowym) występuje znak dodatni, to oznacza to, iż praw-
dopodobieństwo zajścia zdarzenia innowacyjnego w danej grupie przedsiębiorstw jest większe 
niż w pozostałej zbiorowości. Modele wygenerowano przy wykorzystaniu programu Statistica. 
Wcześniej przygotowano je do obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym Excel. 

Artykuł stanowi kontynuację rozważań autorki na temat uwarunkowań innowacyjności 
przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce Wschodniej, stąd też metodyka badań jest taka sama 
w wszystkich artykułach z tego zakresu18. 

 
 
2. Charakterystyka przedsiębiorstw podlegających badaniu 
 
Biorąc pod uwagę strukturę badanych przedsiębiorstw, największy udział w populacji stanowią 
przedsiębiorstwa małe, zatrudniające 10-49 pracowników (37%). Drugą grupę pod względem 
liczebności stanowią przedsiębiorstwa mikro – 1-9 pracowników (34%). Przedsiębiorstwa śred-
nie (50-249 zatrudnionych) stanowią 22% badanej zbiorowości. Najmniejsza jest liczba przed-
siębiorstw dużych, zatrudniających powyżej 250 osób. Ta grupa przedsiębiorstw stanowi 7% 
badanej grupy19. 
 
Tab. 1. Struktura przedsiębiorstw przemysłowych Polski Wschodniej z punktu widzenia wielkości przed-

siębiorstw 

Lp. Wielkość przedsiębiorstwa N % 

1. Mikro 368 34 

2. Małe 395 37 

3. Średnie 231 22 

4. Duże 73 7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 

                                                
17 B. Czerniachowicz, A. Świadek, Aktywność innowacyjna systemów przemysłowych a koniunktura go-

spodarcza na przykładzie województwa dolnośląskiego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu” 2015, nr 401, s. 503-513. 

18 Por. A. Świadek, K. Szopik-Depczyńska, Wielkość przedsiębiorstw a innowacyjność regionalnego systemu 

przemysłowego w województwie pomorskim w latach 2009-11, „Współczesna Gospodarka” 2014, Vol. 5, Iss. 2,  
s. 48-49; K. Szopik-Depczyńska, Wiedza i kooperacja w procesie zarządzania działalnością B+R, „Studia i Prace 
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2014, nr 38, tom 1, s. 217-227. 

19 K. Szopik-Depczyńska, Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych Polski Wschodniej, 
[w:] M. Makowiec (red.), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Uniwersytet Ekono-
miczny w Krakowie, Kraków 2015, s. 263. 
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3. Poziom kwalifikacji pracowników w przedsiębiorstwach przemysłowych 
w Polsce Wschodniej – ujęcie bezwzględne 
 
Tabela 1 przedstawia rozkład poziomu kwalifikacji pracowników w przedsiębiorstwach 
przemysłowych w Polsce Wschodniej. Ze względu na chęć określenia faktycznego wykorzy-
stania potencjału kapitału ludzkiego, pytanie w ankiecie, które dotyczyło poziomu kwalifikacji 
pracowników nie odnosiło się do formalnego wykształcenia, ale do poziomu dopasowania 
owych kwalifikacji do aktualnych oraz przyszłych potrzeb organizacji. 
 

Tab. 2. Poziom kwalifikacji pracowników wśród przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce Wschodniej 

Lp. Poziom kwalifikacji pracowników Liczba przedsiębiorstw 

1. Wysoki 751 

2. Niski 316 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

 

Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, iż w znakomitej większości pracodawcy 
określili poziom kwalifikacje swoich pracowników jako wysokie. Grupa ta stanowiła 70,4% 
ogółu przebadanych przedsiębiorstw. Wyniki badania nie powinny dziwić, ponieważ wśród 
przedsiębiorstw aktywnych w sferze innowacyjnej, kluczem do sukcesu jest bowiem posiada-
nie wysoko wykwalifikowanej kadry. To właśnie poziom kwalifikacji pracowników oraz jej 
dostępność na rynku pracy określane są jako priorytetowe przez teoretyków i praktyków za-
gadnień związanych z uwarunkowaniami działalności innowacyjnej. Są niejako czynnikiem 
krytycznym dla aktywizacji obszaru działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.  

 
 
4. Poziom kwalifikacji pracowników a aktywność innowacyjna  
przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce Wschodniej  
– modelowanie probitowe 
 
W rozdziale zaprezentowano wyniki modelowania probitowgo określającego kierunek wpływu 
uwarunkowania, jakim jest wysoki poziom kwalifikacji pracowników, na aktywność inno-
wacyjną przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce Wschodniej. 
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Tab. 3. Wartość parametru przy zmiennej niezależnej „wysoki poziom kwalifikacji pracowników”, w 

modelach probitowych opisujących innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce Wschodniej 

 

Atrybut 
innowacyjności 

Parametr 
Błąd stand-

ardowy 
Statystyka 

t-studenta 
P>|z| p1 p2 

Nakłady na działalność 
B+R 

+,628 0,118 3,021 0,01 0,75 0,34 

Inwestycje w dotychczas niestosowane środki trwałe (w tym): 

a) budynki, lokale i 
grunty 

-,782 0,291 3,001 0,00 0,51 0,26 

b) maszyny i urządze-
nia techniczne 

+,821 0,304 2,009 0,01 0,44 0,39 

c) oprogramowanie 
komputerowe 

+,735 0,219 1,989 0,00 0,62 0,37 

Implementacja nowych 
wyrobów 

+,901 0,299 2,900 0,01 0,87 0,49 

Implementacja nowych procesów technologicznych (w tym): 

a) metody wytwarzania +,378 0,190 2,007 0,03 0,79 0,54 

b) systemy 
okołoprodukcyjne 

-0,310 0,167 2,001 0,02 0,42 0,34 

c) systemy wspierające +,379 0,209 1,999 0,03 0,18 0,12 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 

Wyniki przeprowadzonego badania w oparciu o modelowanie probitowe, nie wykazują 
jednokierunkowego charakteru wpływu zmiennej na przyjęte do badania atrybuty innowa-
cyjności. Analizy pokazały, iż nie zawsze wysoki poziom kwalifikacji pracowników wpływa 
aktywizująco na działalność innowacyjną. Okazuje się bowiem, iż w przypadku inwestycji 
w budynki, budowle i grunty oraz implementację systemów okołoprodukcyjnych wpływ ten 
jest negatywny (ujemny znak przy parametrze), co wskazuje na destymulację. Prawdopodo-
bieństwo, iż zjawiska te nie zajdą o przedsiębiorstwach wynoszą odpowiednio 0,51 oraz 0,42. 

W przypadku pozostałych zmiennych, ich wpływ na poszczególne atrybuty innowacyj-
ności jest pozytywny (dodatni znak przy parametrze). Prawdopodobieństwo poniesienia na-
kładów na działalność badawczo-rozwojową jest o 120% wyższe przy wysoko wykwalifiko-
wanej kadrze. Prawdopodobieństwo nakładów na maszyny i urządzenia techniczne jest wyższe 
o 12% przy zapewnieniu zmiennej „wysokie kwalifikacje pracowników”. Z kolei jeśli chodzi 
o nakłady na oprogramowanie komputerowe, prawdopodobieństwo zajścia zjawiska jest 
wyższe o 67,6% niż dla przeciwnej zmiennej (niskie kwalifikacje). 

Biorąc pod uwagę implementację nowych rozwiązań, w przypadku wysokich kwalifikacji 
pracowników, prawdopodobieństwo wdrożenia na rynek nowych lub udoskonalonych wyro-
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bów jest wyższe o 77,5%, natomiast w aspekcie nowych lub udoskonalonych procesów tech-
nologicznych, prawdopodobieństwo jest wyższe o 46,3% w odniesieniu do metod wytwarza-
nia, a w przypadku systemów wspierających (np. nowych programów dla księgowości) 
prawdopodobieństwo wynosi niewiele, bo 0,18, ale wciąż wyższe niż podczas zatrudnienia 
nisko wykwalifikowanej kadry. 

Wysokie kwalifikacje pracowników to nieodłączna część uwarunkowań działalności 
przedsiębiorstw, a w szczególności podmiotów starających się wdrażać nowe technologie, jak 
i korzystać z zewnętrznej wiedzy, która może być przekształcona i wykorzystana pod kątem 
implementacji innowacyjnych produktów czy procesów. Pracownicy są bowiem grupą odpo-
wiedzialną za większość procesów, które mają zmierzać do podniesienia innowacyjności 
podmiotów. 

Analizy pokazały jednak, iż nie zawsze wysoki poziom kwalifikacji wpływa pozytywnie 
na procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach, a tym samym może zaistnieć sytuacja, w której 
wysoki poziom kwalifikacji wpływa każdorazowo na aktywizację działalności innowacyjnej. 
Wysoki poziom kwalifikacji pracowników nie wpływa pozytywnie na inwestycje w budynki, 
lokale i grunty oraz implementację systemów okołoprodukcyjnych. Może to wynikać z faktu, iż 
są to przeważnie decyzje podejmowane na najwyższym szczeblu zarządzania i często mają one 
strategiczne znaczenie dla aktywizacji działalności innowacyjnej. 

W przypadku modeli z dodatnim znakiem przy parametrze, gdzie wysoki poziom kwali-
fikacji pracowników wpływa aktywizująco na działalność innowacyjną przedsiębiorstw można 
wytłumaczyć faktem, iż postęp technologiczny wraz z płynącą za nim wiedzą techniczną 
wymusza od pracowników oprócz doświadczenia, również wysokiego poziomu kwalifikacji 
zawodowych, które są konieczne w procesie wdrożeniowym czy modyfikacji i zastosowaniu 
wiedzy i technologii zaczerpniętej z zewnątrz. Dlatego też podczas nabywania i implementacji 
innowacyjnych rozwiązań w oparciu o egzogeniczne źródła, warunkiem koniecznym jest po-
siadanie kadry o najwyższym stopniu wiedzy merytorycznej. 

W odniesieniu do implementacji nowych procesów, gdzie oprócz implementacji systemów 
okołoprodukcyjnych zależność między wysokimi kwalifikacjami a działalnością innowacyjną 
jest dodatnia, może mieć to związek z posiadaniem szczegółowej wiedzy pracowników 
w odniesieniu do sfery zarządzania logistyką czy jakością lub stosowania zaawansowanych 
programów informatycznych, podczas którego niezbędny jest wysoki poziom umiejętności 
i kwalifikacji pracowników. 

 
 
Podsumowanie  
 
Badania przeprowadzone  wśród przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce Wschodniej po-
kazały w ujęciu bezwzględnym, iż w znacznej większości pracodawcy określili kwalifikacje 
swoich pracowników jako wysokie. Zjawisko takie nie powinno budzić wątpliwości, ponieważ 
wśród przedsiębiorstw aktywnych w sferze B+R oraz innowacyjnej, kluczem do sukcesu jest 
posiadanie odpowiedniej kadry. Poziom jej kwalifikacji, otwartość i chęć absorpcji nowej 
wiedzy, jak i wewnętrzny imperatyw do jej tworzenia lub modyfikacji, stanowią fundamen-
talny czynnik dla aktywizacji sfery innowacyjnej w przedsiębiorstwach. 
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W odniesieniu do przeprowadzonego modelowania probitowego z kolei, wysoki poziom 
kwalifikacji pracowników nie wpływa aktywizująco jedynie na inwestycje w budynki, bu-
dowle i grunty oraz implementację systemów okołoprodukcyjnych. W pozostałych przypad-
kach wysoki poziom kwalifikacji pracowników ma pozytywny wpływ na proces innowacyjny 
zarówno od strony inwestycji, jak i efektów działalności innowacyjnej w postaci implementacji 
nowych wyrobów i procesów. Wyniki przeprowadzonego modelowania probitowego świadczą 
zatem o tym, iż nie zawsze wysoki poziom kwalifikacji pracowników ma jednokierunkowy 
wpływ na poszczególne atrybuty innowacyjności, co szczególnie powinno być odzwiercie-
dlone w realizowanych przez przedsiębiorstwa strategiach innowacyjnych przedsiębiorstw, 
które w efekcie doprowadzą do absorpcji, kreowania i dyfuzji nowych lub udoskonalonych 
technologii i wyrobów. 
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