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Przestrzeń rozwoju innowacji w samorządzie lokalnym  
– strategiczne wyzwania 

Streszczenie

Dociekania zaprezentowane w niniejszym opracowaniu koncentrują się wokół potencjału inno-
wacyjnego, którym dysponują samorządy lokalne. Celem opracowania jest wskazanie i omówienie 
najnowszych trendów wdrażania innowacji w samorządzie lokalnym. Rozważania koncentrują się na 
wykazaniu zalet związanych z problematyką innowacyjności w samorządzie lokalnym. W ostatniej 
części artykułu sformułowano na podstawie literatury przedmiotu, dostępnych raportów i wyników 
badań empirycznych najważniejsze wyzwania związane z agendą dotyczącą innowacji, które należy 
uwzględniać przy opracowywaniu strategii i programów innowacyjnych dla samorządów lokalnych.
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Wprowadzenie

Samorząd lokalny można zdefiniować jako określony rodzaj samorządu terytorialnego, 
jak również administracji samorządowej; to określona odmiana organizacji danej społecz-
ności, której mieszkańcy decydują o swoich sprawach poprzez władze tegoż samorządu, 
które sami wcześniej wybrali. Celowość wprowadzania innowacji i innowacyjnych rozwią-
zań w samorządzie lokalnym to przede wszystkim ich wpływ na gospodarkę, efektywność 
ekonomiczną oraz jakość/poziom życia konsumentów/obywateli, którzy zamieszkują daną 
jednostkę samorządową. Współczesny system gospodarczy, finansowy i polityczny wy-
magają, aby usługi samorządowe charakteryzowały się znacznie lepszą wydajnością przy 
znacznie niższych kosztach ich dostarczania. Wymóg ten wymaga zaangażowania w za-
sadniczą zmianę sposobu myślenia w kontekście planowania, organizowania i dostarczania 
usług publicznych. W licznych debatach, konferencjach naukowych i publikacjach przy-
tacza się argumenty, że świat potrzebuje bardziej radykalnych działań na rzecz innowacji 
w usługach publicznych, które muszą koncentrować się na istotnych ekonomicznych i spo-
łecznych wyzwaniach oraz powinny zachęcać do stosowania rozwiązań na rzecz lokalnych 
społeczności (Harris, Albury 2009, s. 21-36). Problem ten uwidacznia się np. w regionie 
Europy Środkowej i Wschodniej, która potrzebuje znaczących innowatorów, należących do 
europejskiej czołówki, jednocześnie posiadających doświadczenie w tworzeniu i kreowa-
niu nowych rozwiązań w sektorze publicznym, biznesie i przedsiębiorstwach społecznych. 
W tym celu należy podkreślić potrzebę większego zaangażowania obywateli w sam proces 
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projektowania, a następnie realizację usług. Wydaje się, że ten cel można osiągnąć dzięki 
stosowaniu metod, które pozwalają na odkrywanie, rozwijanie i dyfuzje innowacji. W tym 
celu niezbędne jest poszukiwanie nowych możliwości poza istniejącymi organizacjami 
(właśnie wśród obywateli), dla zapewnienia wsparcia finansowego i marketingowego osta-
tecznych innowacji, już od samej fazy pomysłów aż do ich wdrożenia. 

Potencjał innowacyjny w samorządach lokalnych

Przez innowację w opracowaniu należy rozumieć udane zastosowanie nowych pomy-
słów (Burns, Stalker 1994, s. 14-15). Chodzi o zmiany w produktach, usługach, procesach 
czy organizacji i technologii prowadzenia działalności samorządu lokalnego. Jest to zazwy-
czaj, choć nie zawsze, związane z przyjęciem i zastosowaniem wiedzy naukowej i techno-
logicznej (Burns, Stalker 1994, s. 12-18). Innowacje mogą również odzwierciedlać zastoso-
wanie spostrzeżeń/obserwacji wynikających z samej praktyki i doświadczenia. Innowacja to 
termin, który ostatnimi czasy jest nadużywany, co budzi poważne obawy odnośnie do jego 
trafnego postrzegania. Jest on niezwykle istotny zarówno na poziomie mikro np. w zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwem, jak i na poziomie makro z punktu widzenia rozwoju gospodar-
ki jako całości. Stał się szeroko stosowany w kontekście polityki publicznej w odniesieniu 
do możliwości aplikacji wiedzy w wytwarzaniu towarów i usług oraz generowania wiedzy 
dzięki inwestycjom w badania i rozwój. Związek pomiędzy wiedzą, technologią i postępem 
gospodarczym, dobrze zrozumiany przez historyków ekonomii, został także zapoczątkowa-
ny przez współczesnych ekonomistów politycznych w celu ustalenia powiązań pomiędzy 
innowacjami a poprawą produktywności w kraju. Jednak podczas gdy innowacje stały się 
imperatywem w sektorze produkcji dóbr w gospodarce, szczególnie w rolnictwie, przemy-
śle wytwórczym i wydobywczym, ich wpływ na sektor usług publicznych dopiero zaczyna 
być dostrzegany (Harris, Albury 2009, s. 30-35). W niektórych krajach jak np. w Polsce 
jest on dalece niewystarczający. Innowacje mają także oczywiście znaczący wpływ na sek-
tor bankowy, finansowy i ubezpieczeniowy, są coraz bardziej widoczne w branży mediów 
i wydawniczej. Jednak postępy w osiąganiu wzrostu wydajności w sektorze usług publicz-
nych są nadal zbyt powolne. Wynika to po części ze skupienia się na innowacjach opartych 
na pomysłach i sterowanych przez procesy, a nie na transformacyjnym wpływie innowacji 
(innowacje transformacyjne) na struktury organizacyjne i gospodarcze. Biorąc pod uwagę 
znaczenie sektora usług w europejskiej gospodarce, innowacje w usługach są krajowym 
imperatywem na rzecz poprawy wydajności gospodarki. Usługi publiczne stanowią znaczną 
część sektora usług, a innowacje są postrzegane jako niezbędne w takich dziedzinach jak 
edukacja, zdrowie i wymiar sprawiedliwości. Innowacje wpływają również pozytywnie na 
szkolnictwo wyższe poprzez oddziaływanie na nie technologii i globalizacji (Christensen, 
Eyring 2011, s. 12-14; Wildavsky 2010, s. 54-67; Wildavsky, Kelly, Carey 2011, s. 15-18). 
W samorządzie lokalnym potencjał innowacji jest szeroko rozumiany jako sposób zarządza-
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nia aktywami, zarządzanie rozwojem, gospodarkę odpadami, programy zrównoważonego 
rozwoju, zarządzanie zasobami naturalnymi, usługi społeczne. W sektorze tym odnotowuje 
się istotne osiągnięcia w zakresie wykorzystania tego potencjału, ale powszechne przyjęcie 
i stosowanie nowych rozwiązań jest nierównomierne. Dyskusja na temat polityki publicznej 
to debata na temat z jednej strony nakładów na badania i rozwój, z drugiej nad ich wpływem 
na rozwój gospodarczy jednostek samorządu. Ujęcie liniowe stosowane w tej perspektywie 
pokazuje, że odkrycia naukowe i wynalazki technologiczne, są następnie komercjalizowane 
przez przedsiębiorstwa znajdujące się na terenie danego samorządu, co ma przełożenie na 
postrzeganie danej jednostki samorządowej. Firmy tworzone w takich lokalnych obszarach 
przyciągają dużą uwagę, ponieważ ich sukcesy innowacyjne mogą doprowadzić do poja-
wienia się nowych inteligentnych specjalizacji ważnych dla całego regionu. Liniowy model 
innowacji od badań i wynalazków do przyjęcia i ich zastosowania zależy od zdolności kie-
rownictwa, przedsiębiorców, samorządowców do przekształcania nowej wiedzy w produk-
ty i usługi, których ludzie faktycznie chcą i mogą używać oraz są gotowi za nie zapłacić. 
Odkrycia i wynalazki nie stają się innowacjami, dopóki nie zostaną przyjęte, zastosowane 
i wykorzystane. Większość radykalnych innowacji faktycznie ma miejsce w bardzo dużych 
organizacjach, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Innowacje tam tworzone często 
mają wsparcie publiczne. Jest to w dużej mierze kwestia kierunku strategicznego, zdolności 
zarządzania, przywództwa i to niezależnie od formy własności. Menedżerowie muszą nie 
tylko zajmować się teraźniejszością, ale także powinni być zainteresowani tym, co może się 
wydarzyć w przyszłości. Oprócz poznawania trendów rynkowych i zmian w strukturze bran-
ży muszą również rozpoznać te innowacje, które zmienią oczekiwania klientów, stworzą 
nowe potrzeby czy sposoby ich zaspokojenia, umożliwią osiągnięcie większej satysfakcji 
z użytkowania danej innowacji.

Peter Drucker argumentował w swoich dziełach (Drucker 2002; Drucker 2004), że ba-
danie innowacji to nie tylko domena nauk przyrodniczych, ale badania w zakresie zasto-
sowania innowacji należy prowadzić w odniesieniu do wszystkich działań biznesowych 
i publicznych. Twierdził, że innowacja nie jest tylko sługą celów marketingowych firmy, 
ale sama w sobie jest dynamiczną siłą, do której przyczynia się biznes. Dodaje, że bada-
nia naukowe powinny stać się funkcją przedsiębiorstwa, chociaż w wielu przypadkach owe 
przedsiębiorstwa uznały je za produktywny sposób uzyskiwania wyników rynkowych. 
Ciągły proces doskonalenia naszych umiejętności poprzez zastosowanie ich do naszej po-
szerzonej wiedzy jest jednym z zadań przedsiębiorstwa; głównym czynnikiem przetrwania 
i dobrobytu (Drucker 1992, s. 20-28). Rozważania te dotyczą zarówno menedżerów sekto-
ra publicznego, jak i menedżerów w prywatnych organizacjach. W samorządzie lokalnym 
pracownicy muszą się uczyć i dowiadywać, co dzieje się w całym samorządowym środo-
wisku, jakie zmiany zachodzą w strukturze przemysłu w regionie, Unii Europejskiej i na 
całym świecie w tym w zakresie zmieniających się wymagań i oczekiwań społeczności lo-
kalnej, dostawców i innych interesariuszy, które to podmioty odgrywają kluczowe znaczenia 
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w rozwoju gospodarczym jednostek samorządowych. Innowacje często określa się mianem 
transformujących. Mają one charakter innowacji przełomowych, gdyż zmieniają istniejące 
struktury i systemy, podczas gdy innowacje podstawowe (tzw. przyrostowe) po prostu je-
dynie usprawniają produkcję, poprawiają efektywność istniejącego stanu rzeczy i przedłu-
żają istniejące rozwiązania. Rozróżnienie między powyższymi rodzajami innowacji nie jest 
zadaniem łatwym. Transformacyjne innowacje wykorzystują radykalny postęp w technolo-
giach takich jak Internet, technologie cyfrowe, urządzenia mobilne, komunikacja społeczna, 
a ostatnio także przetwarzanie w chmurze (cloud computing). Wszystkie rodzaje innowacji 
radykalne i podstawowe mogą mieć duży wpływ na samorządy lokalne. Wiele informacji 
na temat innowacji w sektorze publicznym dotyczy udoskonaleń. Chodzi o przyjmowanie 
pomysłów już wypróbowanych, przetestowanych i sprawdzonych w innych kontekstach. 
Udoskonalenia mogą i często prowadzą do znacznego zwiększenia wydajności, lepszej 
skuteczności a w ostatecznym rozrachunku jakości świadczonych usług. Są one oparte na 
usprawnieniach tych usług, które już są świadczone przez samorządy lokalne, zamiast na 
dokonywaniu fundamentalnych zmian.

Usprawnienia oznaczają sposób działania znany już z przeszłości (Wildavsky, Kelly, 
Carey 2011, s. 10-12). Wiążą się one z oceną dotychczas realizowanego programu wdraża-
nia innowacji (np. stosunek jakości do ceny). Jako taki udoskonalenia są silne ukierunko-
wane na proces innowacyjny, dostępnych jest wiele podręczników na temat stosowanych 
najlepszych praktyk w zakresie wdrażania programów innowacji w obszarze świadczonych 
usług przez samorządy lokalne. Samorządy powinny dokonywać porównań z najlepszymi 
wzorcami, które już działają dla lepszego zaspakajania potrzeb obywateli.

Istnieje jednak realne ryzyko związane z agendami innowacyjnymi, jeśli zostaną one 
zawężone jedynie do programów doskonalenia. W dłuższej perspektywie bowiem jest mało 
prawdopodobne, aby podejście to spowodowało znaczący wzrost wydajności w sektorze sa-
morządowym. Jest to rezygnacja z odkrywania nowych trendów i zmian w strukturze samo-
rządu lokalnego w szerszym kontekście zmian środowiska zarządzania w sektorze publicz-
nym w XXI wieku oraz zmian w potrzebach, wymaganiach i oczekiwaniach społeczności 
lokalnej. Potencjalnie pomija ono nowe sposoby zaspokojenia potrzeb, zmiany w sposobie 
tworzenia wartości dodanej a w konsekwencji osiągnięcie większej satysfakcji odczuwanej 
przez obywateli.

W ramach regionalnych strategii innowacji podejmuje się próby zidentyfikowania obsza-
rów, w których samorząd lokalny może przyjąć i zastosować nowe pomysły w kontekście 
ich implementacji i dostępności dla społeczności lokalnej. W regionalnych dokumentach 
strategicznych należy wziąć pod uwagę, że w wielu przypadkach innowacje będą musiały 
być wprowadzane w środowisku, w którym samorząd lokalny ma ograniczenia budżetowe, 
niewystarczające zasoby, a często podlega nadmiernej kontroli, która co do zasady nie sprzy-
ja wprowadzaniu żadnych innowacji. Skutkuje to tym, że przedstawiciele władz samorzą-
dowych, pracownicy urzędów niespecjalnie starają się być innowacyjnymi i kreatywnymi, 
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cechuje ich raczej bierność, petryfikują zastany stan rzeczy i zachowują status quo, w żaden 
sposób nie chcą podejmować wiążących (co jest związane z implementowaniem innowacji), 
a także często ryzykownych decyzji w zakresie inwestowania w innowacje. W takich samo-
rządach lokalnych przeważa raczej pasywność i wszech ograniczająca niemoc.

Mimo tych niezachęcających obserwacji i badań prowadzonych w samorządach lokal-
nych innowacje potrafią również w tych strukturach być wdrażane przez zmotywowanych, 
sprytnych, inteligentnych i doświadczonych ludzi (Oleksiuk 2017). Czasami wynika to nie-
koniecznie z pobudek czysto transparentnych. Jednak obywatele/konsumenci, a więc także 
wyborcy oceniają, co władze lokalne dla nich robią. Samorządowi innowatorzy to często 
osoby, które myślą w kategoriach lateralnych, rozwiązują nieszablonowe problemy, są naj-
częściej pasjonatami, by robić coś nowego i innego. I takich osób/pracowników jest wielu; 
należy tylko pozwolić im wydobyć z siebie całe spektrum swoich skrywanych kreatywnych 
możliwości. Innowatorzy samorządowi powinni być wynagradzani i wyróżniani w adekwat-
ny sposób. Przykładem takiej nagrody może być Nagroda Innowator dla Człowieka Roku 
Polskiego Samorządu, przyznawana dla pochodzącej z wyboru osobistości polskiego sa-
morządu terytorialnego. Nagrody są konsekwencją realizowanej przez samorządy praktyki 
innowacyjnej; są uznaniem za to, jak samorząd lokalny wciela w życie zadania innowacyjne.

Obserwując prace samorządów lokalnych w Polsce, należy podkreślić coraz większą 
liczbę osób zaangażowanych w urzeczywistnianie się strategii innowacyjnych; ich wyrazi-
sta inicjatywa, kreatywność i pomysłowość jest niezwykle cenna i to mimo opisanych wy-
żej ograniczeń w zakresie środowiska, w którym te osoby funkcjonują, zarówno zasobów, 
jak i często inercji związanej ze zmianami. Przyjęcie i zastosowanie nowych technologii 
prowadzi także do poprawy wyborczych rezultatów lokalnych władz w przyszłości. Cykl 
polityczny/wyborczy powoduje jednak, że wdrażanie innowacji przeprowadza się w sposób 
niesystemowy. Warto podkreślić, że elementy ekonomiczne implementacji innowacji po-
winny przeważać nad czynnikami politycznymi.

Z punktu widzenia samorządów lokalnych istotne jest więc zapewnienie mieszkań-
com wysokiej jakości usług publicznych, w szczególności w dziedzinie zdrowia i edukacji 
(Wildavsky 2010; Wildavsky, Kelly, Carey 2011). Zapewnić to można w rezultacie szyb-
szego rozwoju gospodarczego; aby to osiągnąć, samorządy powinny także ściśle współ-
pracować z biznesem, uniwersytetami i organizacjami badawczymi. W Polsce obserwuje 
się sukcesy w zakresie innowacji opartych na pomysłach i procesach. Jednak wyzwaniem 
w przyszłości jest konieczność osiągnięcia radykalnych innowacji w całym samorządzie 
lokalnym, co przełoży się na poprawę wydajności świadczonych usług publicznych. Zmiany 
te nieuchronnie pociągną za sobą modyfikacje także w innych obszarach życia gospodarcze-
go np. w zakresie przemysłu. Chodzi przede wszystkim o niezwykle istotne przeobrażenia 
w sposobie zarządzania na styku biznes/sektor publiczny, dostarczaniu usług przy większej 
współpracy z przemysłem, firmami konsultingowymi itp. a także w efektywniejsze powią-
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zania ze wszystkimi podmiotami ekonomicznymi zarówno w sektorze prywatnym, jak i pu-
blicznym.

Wzrasta zainteresowanie/zaangażowanie samorządów lokalnych i instytucji szkolnictwa 
wyższego jako sposobu budowania określonego komponentu umiejętności i wiedzy na po-
ziomie lokalnym w celu osiągnięcia zmiany w planowaniu, organizacji czy dostarczaniu 
usług. Władze lokalne coraz częściej przyjmują rolę partnerów w programach współpracy 
w obszarach takich jak infrastruktura, zarządzanie zasobami naturalnymi, zdrowie i eduka-
cja.

Podsumowanie

Wnioskowanie przeprowadzone na podstawie badań literatury przedmiotu oraz dostęp-
nych raportów i wyników empirycznych pozwala na określenie listy wyzwań i zagadnień 
związanych z agendą dotyczącą innowacji, które należy rozważyć przy opracowywaniu 
strategii i programów innowacyjnych w samorządzie lokalnym. Dotyczą one:
a) zapewnienia, że proponowane lub planowane działania lokalne są wynikiem działalno-

ści innowacyjnej, a nie „wąskiego” poszukiwania efektywności,
b) rozwijania umiejętności i zdolności pracowników rozumienia oraz implementowania 

innowacji, w szczególności w obszarach związanych z transformacyjnymi innowacjami,
c) tworzenia kultury organizacyjnej i środowiska pracy, które zachęca i ułatwia partner-

stwa/współpracę z innymi podmiotami: rządowymi, przedsiębiorstwami, uniwersyteta-
mi, organizacjami pozarządowymi (NGOs) i społecznością lokalną,

d) korzystania z outsourcingu; zlecanie zadań proinnowacyjnych należy rozumieć jako 
szansę na lepsze wykorzystanie wyników innowacji,

e) promowania otwartych innowacji, wspierania konkursów innowacyjności nagradzają-
cych rozwój i wdrażanie nowych pomysłów,

f) wzmacniania sieci wymiany wiedzy w celu budowy lepszych zdolności innowacyjnych.

Powyższe wyzwania powinny stanowić podstawę strategii działania na rzecz innowacyj-
ności samorządu lokalnego. Samorządy lokalne mają możliwość uczestniczenia w inicja-
tywach strategii innowacji wdrażanych na poziomie zarówno krajowym, jak i unijnym. Na 
podkreślenie zasługuje fakt, że plan działania na rzecz innowacyjności samorządu lokalnego 
powinien angażować się w strategię „otwartych innowacji”, winien wykorzystywać możli-
wości pozyskania/uczestnictwa obywateli np. korzystanie z wiedzy tłumu (crowdsourcing), 
organizowanie konkursów innowacyjności (Terwiesch, Ulrich 2009, s. 33-48). Zapewni to 
możliwości lepszego i szybszego rozwiązania lokalnych problemów, a tym samym daje 
możliwości w zakresie projektowania, dostarczania publicznych usług, które są wychwy-
tywane z pomysłów społeczności lokalnej. Samorząd lokalny jest zobowiązany korzystać 
i rozszerzać proces partnerstwa w zakresie rozwoju innowacji, w zakresie komunikacji ˗ 
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w tym technologii internetowych, mediów społecznościowych; zapewni to rozwiązania, 
pozwalające na osiągnięcie większej wydajności, skuteczności i lepszej wartości w świad-
czeniu usług publicznych. Wreszcie samorząd lokalny musi dążyć do partnerstwa z rządem/
władzami centralnymi z zamiarem osiągania lepszych rezultatów implementacji innowacji 
jako sposobu na umocnienie swojej pozycji w systemie innowacyjnym kraju. W końcu to 
samorząd lokalny jest liderem w dostarczaniu usług publicznych, przez co jest w stanie naj-
lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej/obywateli.
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Space for Development of Innovation in the Local Government - 
Strategic Challenges

Summary

The considerations presented in this paper concentrate on the innovative potential of local govern-
ments. The aim of this study is to show and discuss the latest trends in the implementation of innova-
tions in the local government. The content focuses on showing the advantages associated with the 
issues of innovation in local government units. In the last part of the article, based on the literature on 
the subject, available reports and results of empirical research, the most important challenges related 
to the innovation agenda are formulate that should be considered when developing innovation strate-
gies and programmes for local governments.
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