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INNOWACJE TECHNOLOGICZNE NA RYNKU 
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Streszczenie

Innowacyjność w dobie postępujących procesów globalizacyjnych i  re-
wolucji informatyczno-komunikacyjnej to niezbędny warunek utrzymania 
konkurencyjności przedsiębiorstw. Usługi medyczne stanowiąc nieodłączny 
element życia społeczno-gospodarczego muszą być odpowiedzią na trendy 
zmian spowodowanych globalizacją, wzrostem świadomości klientów oraz pre-
sją konkurencyjną. Procesy te wymuszają na placówkach medycznych w Polsce 
ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań na rynku usług medycznych, otwierając 
tym samym nowe możliwości świadczenia tych usług. Celem rozważań opar-
tych na studiach literatury krajowej i zagranicznej jest przedstawienie wpływu 
innowacji technologicznych na rozwój rynku usług medycznych w Polsce.

Słowa kluczowe: rynek usług medycznych, zdrowie, innowacja, innowacje 
technologiczne, konkurencyjność.
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 Rynek usług medycznych w Polsce

W polskim systemie ochrony zdrowia od kilku lat zachodzą istotne zmia-
ny, związane przede wszystkim z reformą służby zdrowia, w tym głównie ze 
zmianą sposobu fi nansowania opieki zdrowotnej. Do 1989 roku system ten był 
silnie scentralizowany. Centralizacja dotyczyła wszystkich obszarów opieki 
zdrowotnej nazywanej „służbą zdrowia”, a  także rejonizacji polegającej na 
przyporządkowaniu pacjenta do określonej placówki medycznej. Prywatna 
działalność medyczna – nie zakazana wprawdzie, jak to miało miejsce w Związ-
ku Radzieckim – stanowiła niewielki procent działalności medycznej ogółem 
i dotyczyła głównie prywatnych praktyk lekarskich, stomatologicznych oraz 
spółdzielni lekarskich. 

W latach 80. służba zdrowia znalazła się – podobnie jak cała gospodarka – 
w zapaści ekonomicznej. Na początku lat 90. podjęto prace nad reformą systemu 
ochrony zdrowia, których celem głównym było poprawienie poziomu bezpie-
czeństwa zdrowotnego społeczeństwa. Uchwalona w lutym 1997 r. przez Sejm 
ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym przywróciła instytucję 
okresu międzywojennego – kasy chorych.
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Jednak istotny sposób strukturę fi nansowania służby zdrowia zmieniała 
dopiero reforma wprowadzona z dniem 1 stycznia 1999 r. System budżetowy 
zastąpiono powszechnym systemem ubezpieczeń zdrowotnych. Powołane do 
życia kasy chorych (zastąpione od 1 kwietnia 2003 r. Narodowym Funduszem 
Zdrowia), stały się niezależnym płatnikiem świadczeń zdrowotnych zawiera-
jącym umowy na świadczenie usług zdrowotnych z konkretnymi podmiotami 
ochrony zdrowia (Wrona 2011).

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej wprowadziła 
zmiany w zakresie organizacji funkcjonowania podmiotów leczniczych. Dla 
wszystkich podmiotów udzielających świadczeń medycznych ustawodawca 
przyjął zbiorcze określenie: podmioty świadczące działalność leczniczą. Jed-
nocześnie ustawodawca zrezygnował z dotychczasowego podziału podmiotów 
udzielających świadczeń zdrowotnych na publiczne i niepubliczne (Brzezińska-
-Grabarczyk, Narolski 2012).

Obecnie w Polsce podmioty lecznicze świadczą usługi medyczne dla trzech 
głównych płatników: płatników publicznych, płatników instytucjonalnych 
prywatnych oraz płatników indywidualnych. 

Rynek usług zdrowotnych (medycznych) można najogólniej zdefi niować 
jako procesy, które zachodzą między świadczeniodawcami usług zdrowotnych 
(podmiotami świadczącymi działalność leczniczą) a  świadczeniobiorcami 
(pacjentami). Usługą zdrowotną jest natomiast każde świadczenie zdrowotne, 
czyli świadczenie służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie 
zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub prze-
pisów odrębnych regulujących zasady ich wykonania1.

Rynek usług medycznych nie jest rynkiem jednorodnym: działa na styku 
dwóch obszarów: publicznego systemu opieki zdrowotnej oraz czysto pry-
watnego biznesu. W zakresie świadczonych przez podmioty lecznicze usług 
znajdują się takie, które ze względu na swój charakter świadczone są głównie 
przez podmioty publiczne, jak i takie, które zagospodarowane zostały przez 
podmioty prywatne (np. medycyna estetyczna). 

Rynek usług medycznych cechuje się brakiem stabilności popytu na opiekę 
zdrowotną oraz nierównomiernością i losowy charakter tego popytu. Obserwu-
je się tu silne zróżnicowanie wewnętrznego asortymentu usługowego, wysoką 
nieracjonalność zachowań konsumenta opieki zdrowotnej, występowanie spe-
cyfi cznych preferencji poszczególnych segmentów pacjentów oraz podejmo-
wanie decyzji dotyczących struktury sektora zdrowia w sposób właściwy dla 
mechanizmu rynkowego regulowanego (Bukowska-Pietrzyńska 2008).

Znamienny jest fakt, że usługi zdrowotne są świadczone zarówno w kon-
tekście istotnej społecznej misji i społecznej odpowiedzialności, jak i w kon-
tekście takich samych wyzwań ekonomicznych, które stoją przed każdym 

1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).
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przedsiębiorstwem: koniecznością zachowania płynności przedsiębiorstwa, 
akumulacji kapitału i rozwoju technologicznego. 

Według rejestru zakładów opieki zdrowotnej, na polskim rynku usług me-
dycznych funkcjonuje 2555 publicznych i 14 816 niepublicznych zakładów opieki 
zdrowotnej (stan na 17 lutego 2009 roku) O ile konkurencja między szpitalami 
miewa często charakter iluzoryczny, ze względu na geografi czny monopol danej 
placówki (np. jeden szpital powiatowy), lub wąską specjalność medyczną, to 
z pewnością można mówić o konkurencji między podmiotami świadczącymi 
usługi ambulatoryjne. Usługi te świadczone są w ponad 85% przez podmioty 
niepubliczne, odpłatnie bądź realizując kontrakty z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. 

W ostatnich dekadach w krajach rozwijających się można zaobserwować 
szybki rozwój sektora ochrony zdrowia. Wśród państw członkowskich OECD 
Polska znalazła się w ścisłej czołówce pod względem dynamiki nakładów na 
ochronę zdrowia z perspektywami dalszego wzrostu tych nakładów (Skorupska 
2012, s. 14). Na zwiększenie skłonności do ponoszenia wydatków na ochronę 
zdrowia przekłada się również wzrost świadomości prozdrowotnej społeczeństwa. 

Uruchomienie mechanizmów rynkowych w systemie ochronie zdrowia 
doprowadziło do transformacji postaw pacjenta, który stał się klientem opieki 
zdrowotnej bardziej świadomym swoich praw, wymagającym, aktywnym, 
dokonującym wyboru najlepszego – ich zdaniem – świadczeniodawcy. Sytu-
acja ta wymusza na graczach rynku usług medycznych konieczność działań 
proinnowacyjnych w celu zajęcia w umysłach odbiorców pozycji wyróżniającej 
się na tle konkurencji, a co za tym idzie zapewnienia wysokiej pozycji konku-
rencyjnej danej placówki. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest 
opracowywanie ofert rynkowej opartej na wdrażaniach nowych rozwiązań do 
praktyki medycznej, których podstawą są innowacyjne technologie medyczne. 

Istota innowacji technologicznych

Słowo „innowacja” wywodzi się z późnołacińskiego „innnovatio” – „odno-
wienie”, które to z kolei swoje źródło miało w łacińskim „innovare” – „odna-
wiać” – i oznacza wprowadzenie czegoś nowego. 

W potocznym rozumieniu innowacja jest utożsamiana z wynalazczością, 
czyli techniczno-technologiczną sferą działalności człowieka. W ujęciu encyklo-
pedycznym „innowacja” oznacza zmianę polegającą na wprowadzeniu czegoś 
jakościowo nowego w danej dziedzinie życia lub proces polegający na celowym 
wprowadzeniu zmian, by uzyskać określone efekty (Encyklopedia Powszechna 
PWN 2004).

Wielopłaszczyznowość tego pojęcia sprawiło, że „innowacja” jest różnie 
defi niowana na potrzeby ekonomii (Trzaskalska 2012, s. 15–17), socjologii, 
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psychologii (Feldman 1998, s. 372–373), i innych dyscyplin naukowych (Bor-
kowski, Marcinkowski 2004, s. 30).

Na gruncie ekonomicznym za ojca teorii innowacji uważa się Josepha A. 
Schumpetera, który w sposób uniwersalny wykazał jej cechy twierdząc, że 
innowacja wyraża się wprowadzeniem nowych (udoskonalonych) produktów, 
technologii, zdobywaniem nowych rynków zbytu, lub źródeł zaopatrzenia 
w surowce, a także tworzeniem nowych organizacji gospodarczych (Schumpeter 
1930; Schumpeter 1960).

J.A. Schumpeter rozumiał innowacje jako tworzenie zmian fundamental-
nych lub radykalnych, obejmujących transformację nowej idei lub technolo-
gicznego wynalazku w rynkowy produkt lub proces (Pomykalski 2001a, s. 16).

Zainteresowanie problematyką innowacji ewoluowało na przestrzeni lat 
podobnie jak zmieniała się światowa gospodarka. Ewoluowała również defi nicja 
innowacji, niekiedy ulegając znacznemu zwężeniu. I tak zdaniem E. Mansfi elda 
(1968, s. 83), „innowację stanowi pierwsze zastosowanie wynalazku”, a według 
C. Freemana (1982, s. 7) jest to „pierwsze handlowe wprowadzenie (zastosowa-
nie) nowego produktu, procesu lub urządzenia.

Na gruncie polskim zmiany w kształtowaniu i utrwalaniu pojęć z zakresu 
innowacji wynikały z procesów transformacji gospodarczej (Kolterman 2013). 
Z dzisiejszego punktu widzenia bardzo pełną i  trafną defi nicję innowacji 
podaje Z. Pietrasiński. Zdaniem tego autora, innowacje to celowo wpro-
wadzone przez człowieka lub zaprojektowane przez układy cybernetyczne 
zmiany, które polegają na zastępowaniu dotychczasowych stanów rzeczami 
innymi, ocenianymi dodatnio w świetle określonych kryteriów składających 
się w sumie na postęp (Pietrasiński 1971, s. 9). W zawężonym znaczeniu 
podchodzi do defi nicji innowacji A.H. Jasiński, który zamiennie używa pojęć 
innowacja (sensu stricto) i nowa technika/technologia. Innowacja technolo-
giczna nie doczekała się własnej szczegółowej defi nicji. A. Pomykalski (2001b, 
s. 269) odnosząc się do tej tematyki pisze: „pojęcie innowacji technologicznej 
obejmuje nowe produkty i pro cesy oraz znaczące zmiany technologiczne 
w produktach i procesach”. Rozwijając to stwierdzenie można przyjąć, że 
innowacje technologicz ne w fi rmie to zmiany techniczne prowadzące do stwo-
rzenia nowych technologii oraz nowych produktów i usług zaspokajających 
nowe potrzeby klienta lub dotychczaso we (znane) potrzeby w nowy (bardziej 
kompetentny) sposób.

Wśród innowacji technologicznych można wyróżnić:
– innowacje produktowe,
– innowacje procesowe,
– innowacje systemowe.

Przedmiot innowacji produktowej stanowią dobra, które są wytwarzane 
przez przedsiębiorstwo, lub świadczone przez nie usługi. Innowacja produktowa 
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to wprowadzenie na rynek nowych ulepszonych produktów lub usług, mogą-
cych dostarczyć konsumentowi nowe lub zwiększone korzyści.

Przedmiotem innowacji procesowych są nowe sposoby wytwarzania produk-
tów oraz wprowadzania nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji, przy 
czym innowacje procesowe mają zwykle charakter ciągły (Włodarczyk 2007).

Przedmiotem innowacji systemowych jest tworzenie nowych rozwiązań 
(systemów) technolo gicznych i organizacyjnych przede wszystkim w dziedzinie 
tzw. technologii in formacyjnych i komunikacyjnych prowadząca do zmian 
przepływów informacji w procesach logistycznych i procesach zarządzania oraz 
w tradycyjnych proce sach przetwórczych.

Wprowadzenie innowacji technologicznych w sektorze usług może dotyczyć: 

– wprowadzania nowej, bądź istotnie zmodyfi kowanej usługi,
– zaprojektowania i wdrożenia zmian w relacjach między usługodawcą a usłu-

gobiorcą, sposobób świadczenia usług,
– zastosowania n owoczesnych technik i technologii,
– opracowania i wdrożenia zmian innowacyjnych w obszarze marketingu, 

logistyki itp.
Specyfi ka działalności usługowej wpływa na konieczność dostosowywania 

rozwiązań innowacyjnych do potrzeb odbiorców tych usług (Brojak-Trzaskalska 
2012, s. 82–83). 

Dlatego priorytetem przy tworzeniu oferty usługowej jest znajomość ocze-
kiwań i preferencji usługobiorców, aktualnych i przyszłych potrzeb rynkowych, 
specyfi ki branżowej i regionalnej oraz ogólnego poziomu rozwoju gospodar-
czego kraju, poszczególnych regionów, czy sektorów gospodarki. 

W odniesieniu do działalności innowacyjnej w sektorze usług występuje 
ścisła zależność między procesem produkcji i konsumpcji, która powoduje, 
że przedsięwzięcia innowacyjne opierają się na dużym zróżnicowaniu i  in-
dywidualizacji usług, stosownie do wymagań usługobiorców. Powoduje to, 
w przeciwieństwie do innowacji wprowadzanych w przedsiębiorstwach pro-
dukcyjnych, większą rolę kapitału ludzkiego z uwagi na interakcje pomiędzy 
procesem świadczenia i konsumpcji usługi.

Innowacje technologiczne na rynku usług medycznych 
w Polsce

We współczesnym świecie usługi stanowią najważniejszy sektor gospodar-
czy w krajach wysoko rozwiniętych. Na rynku unijnym wytwarzają 68% PKB 
i zatrudniają blisko 70% siły roboczej. Wydatki na ochronę zdrowia w Unii 
Europejskiej wynoszą obecnie 9% PKB z ciągłą tendencją wzrostową (Toner, 
Tompkins 2008, s. 168–171). 
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Z przeprowadzonej przez fi rmę doradczą Deloitte analizy wynika, że polski 
rynek usług medycznych jest jednym z najszybciej rozwijających się w Unii 
Europejskiej. Wydatki na usługi medyczne rosną w tempie ok. 6,1% rocznie. 
Rynek produktów przedpłaconych (abonamentów medycznych i ubezpieczeń 
zdrowotnych) rozwija się w tempie kilkudziesięciu procent rocznie Mimo to na 
te innych państw poziom wydatków na ten sektor jest nadal niski, w porówna-
niu z PKB (Sokorska 2011).

Organizacja ochrony zdrowia, dzięki rozwojowi nauki, a co za tym idzie 
technologii medycznych znajduje się obecnie na krawędzi rewolucji związanej 
z indywidualizacją ochrony zdrowia, postępem w technikach obrazowania, 
pojawieniem się nanomedycyny oraz zastosowaniem technologii informacyj-
nych i komunikacyjnych w ochronie zdrowia. Współcześni świadczeniodawcy 
oferujący usługi zdrowotne muszą zmierzyć się z takimi poważnymi proble-
mami, jak: starzejące się społeczeństwo, zwiększający się udział pacjentów 
chorych chronicznie, wzrost zachorowalności na choroby nowotworowe, szybki 
rozwój schorzeń cywilizacyjnych (np.: cukrzyca, otyłość), rosnące koszty opieki 
zdrowotnej, działania interwencyjne, oraz stale wzrastająca odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo pacjentów. Innowacje technologiczne w sektorze ochrony 
zdrowia są nadzieją na rozwiązanie bądź złagodzenie tych problemów (Binst 
1990, s. 266). 

Czynniki opisane powyżej sprawiły, iż zapotrzebowanie na usługi medycz-
ne uległa ciągłym, znacznym zmianom. Jesteśmy świadkami pojawienia się 
prawdziwej konsumpcji w zakresie usług zdrowotnych z jednej strony (Delaeter 
1991, s. 26–40) oraz funkcjonowaniem świadomych odbiorców, a niekiedy 
kreatorów tych usług z drugiej (Brojak-Trzaskalska 2012, s. 82–83). 

Tendencje na rynku usług medycznych kierują się w stronę ścisłej indy-
widualizacji stosownie do potrzeb klienta oraz wyraźnym naciskiem na roz-
wiązania innowacyjne, co skutkuje powstawaniem zupełnie nowych dziedzin 
medycyny oraz nowych możliwości świadczenia usług leczniczych. Innowacje 
technologiczne wpłynęły na rozwój technologii teleinformatycznych ukierun-
kowanych na zdalne wspomaganie diagnostyki, monitorowania i rehabilitacji 
pacjentów, wyodrębniła się nowa gałąź – telemedycyna. Technologicznymi 
siłami napędowymi telemedycyny są komputeryzacja, rozwój technologii 
informatycznych (standaryzacja i niezawodność), rozwój sieci i  infrastruk-
tury telekomunikacyjnej (przepustowość, integracja, dostępność) oraz rozwój 
społeczeństwa informacyjnego („spowszechnienie”, upowszechnienie). Rozwój 
społeczeństwa informatycznego otworzył nowe możliwości świadczenia usług 
medycznych. Dzięki telemedycynie pojawiła się nowa płaszczyzna współpracy 
z pacjentem nie wymagająca osobistego kontaktu z  lekarzem. Świadczenia 
medyczne mogą być dostarczane bezpośrednio do domu. 

W  2008 roku realizowany był przez konsorcjum ROTMED projekt 
z grupy foresight w zakresie technologii medycznych w Polsce pn. System 
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monitorowania i scenariusze rozwoju technologii medycznych w Polsce. Jego 
celem było opracowanie scenariuszy rozwoju technologii medycznych do 2020 
roku, a także wybór kluczowych technologii medycznych (Wójcicki, Łady-
żyński 2008). Wyniki tego projektu pokazały m.in. technologie, które mają 
największe szanse rozwoju w polskiej medycynie, stanowiąc podwaliny pod 
nowe innowacyjne usługi. Zaliczono do nich: 
– telemetrię, 
– technologię analizy sygnałów biomedycznych pochodzących od pacjenta 

oraz sygnałów pochodzących z otoczenia, 
– biomateriały do leczenia chorób układu kostnego człowieka,
– rozwój technologii poprawiających jakość życia ludzi chorych, kalekich 

i starych,
– zdalną telemedyczną asystę w  diagnostyce i  terapii endoskopowej 

i laparoskopowej,
– systemy automatycznej detekcji i ostrzegania zagrożeń,
– ultradźwiękową charakterystykę struktury tkanek,
– technologię wytwarzania urządzeń wspomagających osoby z upośledzeniem 

zmysłów,
– nowe konstrukcyjne materiały kompozytowe dla protez zewnętrznych 

i sprzętu kompozytowego.
Badania pokazały, że polskie podmioty działające na rynku medycznym 

przy tworzeniu swoich produktów (usług) coraz częściej wykorzystują techno-
logie teleinformatyczne. Dużym atutem tych technologii jest brak konieczności 
posiadania ogromnego zaplecza laboratoryjnego, co pozwala na uruchomienie 
produkcji i dystrybucji stosunkowo niewielkim nakładem sił i środków, przy 
istnieniu potencjalnie dużego rynku odbiorców nierzadko o charakterze global-
nym. Jednak fi rmy działające w polskim sektorze usług medycznych natrafi ają 
na wiele barier utrudniających lub wręcz uniemożliwiających pomyślną reali-
zację rozpoczętych bądź planowanych projektów innowacyjnych. Mimo wielu 
instrumentów wspierających procesy innowacyjne, fi rmy sektora medycznego 
zmagają się m.in. z barierami instytucjonalnymi, prawnymi, fi nansowanymi, 
związanymi z dostępem do nowych technologii medycznych. 

Wyniki badań Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN opublikowane w Ra-
porcie o  innowacyjności sektora medycznego w Polsce w 2012 roku (Baczko 
2012) wykazały, że znaczącą barierą w rozwoju innowacyjności w sektorze 
medycznym jest brak środków własnych oraz ze źródeł zewnętrznych na re-
alizację przedsięwzięć innowacyjnych, jak również wysokie koszty prac B+R. 
Stosunkowo mniejsze znaczenie – w porównaniu z innowacyjnymi fi rmami 
w Polsce – miała dla fi rm z tego sektora bariera wysokich kosztów innowa-
cji. Dużym problemem było również znalezienie partnerów do współpracy 
w zakresie działalności innowacyjnej. Jako średni określony został przez fi r-
my sektora medycznego problem oddziaływania czynników rynkowych na 
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innowacje. Innowacyjne przedsiębiorstwa sektora medycznego w takim samym 
stopniu obawiały się zarówno niepewnego popytu na innowacyjne produkty, 
jak i dominacji innych fi rm. To właśnie niepewny popyt był jednym z czynni-
ków mających największy wpływ na działalność innowacyjną. Ankietowane 
przedsiębiorstwa medyczne2 słabo odczuwały natomiast problem niedostat-
ku informacji na temat rynków i technologii oraz brak wykwalifi kowanego 
personelu. 

Wykres 1. Czynniki ekonomiczne utrudniające działalność innowacyjną 
w sektorze medycznym w 2010 roku na tle Polski
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Źródło: Puchała-Krzywina (2012a).

Nakłady na działalność B+R w polskim sektorze 
medycznym 

Innowacje technologiczne w sektorze medycznym stanowią efekt prowadze-
nia własnych prac B+R lub zakupu wyników tych prac od innych podmiotów. 
To właśnie intensyfi kacja działalności badawczo-rozwojowej ma decydujący 
wpływ na innowacje technologiczne w obszarze określanym w  literaturze 
międzynarodowej, jako health-related. Według danych publikowanych przez 
GUS nakłady na nauki medyczne (nauki medyczne i nauki o zdrowiu) stanowią 
w Polsce w ostatnich latach ok. 10% nakładów ogółem na działalność B+R 
(10,5% w 2009 r., 10,3% w 2010 r.). W wartościach bezwzględnych jest to ok. 1 
mld zł (Rocznik Statystyczny… 2011, s. 411–412). Źródłem danych publikowa-
nych przez GUS jest badanie działalności B+R prowadzone według metodologii 

2 Analiza wykonana na podstawie kwestionariuszy badawczych przesłanych do INE PAN do Listy 500 
najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce w roku 2010 przez fi rmy usługowe i przemysłowe. 
Por. Baczko (2012). 
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Frascati3. W 2009 r. spośród ogółu środków przeznaczonych z budżetu państwa 
na działalność B+R na cel określony wg NASAB jako „Zdrowie” przeznaczono 
ok. 8%4. W tym samym roku, w Stanach Zjednoczonych, kraju przodującym 
obecnie pod względem skali health-related R&D, udział środków przezna-
czonych na cel „Zdrowie” stanowił ok 26,7% wartości GBAORD, czyli ogółu 
środków asygnowanych przez rząd federalny na działalność B+R.

Wraz z bogaceniem się społeczeństwa, wydatki Polaków na usługi medycz-
ne będą rosły. Natomiast system opieki zdrowotnej będzie potrzebował coraz 
więcej prywatnych pieniędzy, m.in. ze względu na starzejące się społeczeństwo 
oraz nowe, kosztowne technologie medyczne. Wobec dokonujących się gwał-
townych przemian w sferze technologii innowacje i kreatywność są warunkiem 
przetrwania każdego podmiotu działającego na rynku usług medycznych. 
Przedsiębiorstwa innowacyjne są bardziej odporne na występowanie nega-
tywnych zjawisk związanych z syndromem „gospodarki nietrwałości”, a nacisk 
na innowacyjność jest rzeczą kluczową w działaniach podejmowanych na rzecz 
utrzymania wzrostu, pozycji rynkowej, zwiększenia satysfakcji pacjentów oraz 
jakości usług, efektywności i wydajności (O`Brien 2008, s. 112–114).

Aby polskie podmioty świadczące działalność leczniczą były konkurencyjne 
na rynku globalnym muszą rozumieć ciągle zmieniające się potrzeby pacjenta 
i dostosowywać się do nich. Ważne jest wykorzystywanie szans, które pojawiają 
się nie tylko na rodzimym rynku. Stale rosnące koszty opieki medycznej w kra-
jach wysokorozwiniętych powodują, że zaczęto poszukiwać możliwości ich 
obniżenia przez zlecenie niektórych funkcji, procedur i badań do wykonywania 
w krajach, gdzie ich koszty są niższe. W ostatnich latach dzięki innowacjom 
technologicznym dynamicznie rozwija się proces przenoszenia niektórych usług 
za granicę czyli off shoring lub off shore outsourcing (Liberska 2012, s. 18–20). 
Rozwój zaobserwowano również w turystyce medycznej. 

Należy podkreślić, że sukces implementacji innowacji nie tylko w sektorze 
usług zależy przede wszystkim od strategicznego przywództwa, pozyskiwania 
i analizowania strategicznych informacji o rynku, konkurentach, zarządza-
nia technologiami i  specyficznych cech procesu przeprowadzania zmian 
w organizacji.

Bibliografi a
Arora V.M., Farnan J.M. (2008), Care transitions for hospitalized patients, Medical 

Clinics of North America, t. 92.

3 Frascati Manual 2002, Annex 4, R&D Realted to Health, Information and Communication 
Technology (ICT) and Biotechnology (Działalność B+R dotycząca zdrowia, technologii infor-
macyjnych i telekomunikacyjnych i biotechnologii).

4 Total GBAORD by NABS 2007 Socio-economic Objectives, Eurostat, Statistics Database, 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do [dostęp: listopad 2013]. 



35Innowacje technologiczne na rynku usług medycznych w Polsce

Baczko T. (red.) (2012), Raport o innowacyjności sektora medycznego w Polsce, Instytut 
Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.

Baruk J. (2006), Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń.

Binst M. (1990), Du mandaryn au manager hospitalier, L̀ Harmattan.
Borkowski T., Marcinkowski A. (2004), O wielowymiarowym rozumieniu innowacji, 

proinnowacyjnych organizacjach i proinnowacyjnym myśleniu, (w:) Skalik J. (red.) 
Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Brzeziński M. (red.) (2001), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, 
Difi n, Warszawa.

Brzezińska-Grabarczyk D., Narolski M. (2012), Prawo o działalności leczniczej w prak-
tyce, Wolters Kluwer Polska, Warszawa. 

Bukowska-Pietrzyńska A. (2008), Finansowanie marketingu w  ochronie zdrowia, 
CeDeWu, Warszawa.

O`Brien M. (2008), Leading innovation in a risk-averse healtcare environment, „Health-
care Financial Management”, Vol. 62(8).

Culyer A., Newhause J.P. (2000), Handbook of Health Economics, Vol. 1A, Elsevier.
Delaeter B. (1991), La conduite du changement a l`hopital public: principes degages de 

la demarche strategique menee au CHRU de Lille, „Cahiers Lillois d`Economie et 
de Sociologie”, No. 18.

Drucker P.F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
Dzierżanowski W. (red.) (2007), Kierunki inwestowania w nowoczesne technologie 

w przedsiębiorstwach MSP. Raport z badania ankietowego, PARP, Warszawa.
Encyklopedia Powszechna PWN (2004), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Feldman R.S. (1998), Zrozumieć psychologię, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.
Freeman C. (1982), Th e Economics of Industrial Innovation, F. Printer, London.
Głodek P., Gołębiewski M. (2006), Transfer technologii w małych i średnich przedsię-

biorstwach. Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy, t. 1, Warszawa.
Hidalgo A., Albors J. (2008), Innovation management techniques and tools: a review 

from theory and practice, „R&D Management”, No. 38/2.
Janasz W. (2009), Innowacje w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, (w:) 

Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskej, Difi n, Warszawa.
Jasiński A.H. (2006), Innowacje i  transfer techniki w procesie transformacji, Difi n, 

Warszawa.
Kolterman K. (2013), Innowacje technologiczne w procesie budowy przewagi konkuren-

cyjnej MSP, Difi n, Warszawa.
Liberska B. (2012), Off shoring usług medycznych, (w:) Baczko T. (red.), Raport o innowa-

cyjności sektora medycznego w Polsce w 2012 roku, Instytut Nauk Ekonomicznych 
PAN, Warszawa. 



36 Maria Alicja Małkowska

Mansfi eld E. (1968), Industrial Research and technological Innovation, W.W. Norton, 
New York.

Paszkowska M. (2006), Jednolity rynek europejski w ochronie zdrowia, „Zeszyty Nauko-
we Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie”, t. 4, z. 22.

Pietrasiński Z. (1971), Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa.

Pomykalski A. (2001a), Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa – Łódź.

Pomykalski (2001b), Innowacje, Politechnika Łódzka, Łódź.
Pomykalski A. (2008), Innowacyjność podstawą sukcesu organizacji, (w:) Bakalarczyk 

S., Pomykalski P. (red.), Innowacyjność organizacji, Difi n, Warszawa.
Puchała-Krzywina E. (2012), Bariery utrudniające działalność innowacyjną w przed-

siębiorstwach setora medycznego, (w:) Baczko T. (red.), Raport o innowacyjności 
sektora medycznego w Polsce, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.

Puczkowska B. (2009), Wiedza innowacyjna w zrachowaniach polskich przedsiębiorstw, 
„Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 3. 

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2011), GUS, Warszawa, 
http:// www.stat.gov.pl/gus/5840_2844_PLK_HTML.htm [dostęp: listopad 2013]. 

Schumpeter J.A. (1930), Business Cycles: A Th eoretical, Historical and Ststistical Analy-
sys of the Capistalist Process, McGraw-Hill Book Co., New York – London.

Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa
Skorupska U. (2012), Rozwój sektor ochrony zdrowia w Polsce na tle innych państw, (w:) 

Baczko T. (red.), Raport o innowacyjności sektora medycznego w Polsce, Instytut 
Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.

Sokorska K. (2011), Rozwija się rynek usług medycznych w Polsce, egospodarka.pl 
25.07.2011, http://www.egospodarka.pl/68708,Rozwija-sie-rynek-uslug-medycz-
nych-w-Polsce,1,39,1.html

Toner M., Tompkins M.R. (2008), Invention, Innovation, Entrepreneurship in Academic 
Medical Centers, „Surgery”, Vol. 143(2).

Trzaskalska M. (2012), Determinanty innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw na 
przykładzie wybranych rozwojów usług, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin. 

Włodarczyk M. (2007), Projektowanie innowacji procesowych na początku XXI wieku, 
„Organizacja i Kierowanie”, nr 2.

Wójcicki J.M., Ładyżyński P. (red.) (2008), System monitorowania i scenariusze rozwoju 
technologii medycznych w Polsce, Konsorcjum RotMed, Warszawa.

Wrona B. (2011), Działalność regulacyjna państwa w sferze fi nansowania ochrony 
zdrowia, PTE, z. 11, Kraków.



37Innowacje technologiczne na rynku usług medycznych w Polsce

Technological Innovation in the Market for Medical 
Services in Poland

Summary

Innovativeness in the epoch of ongoing globalisation processes and ITC 
revolution is a prerequisite of retention of enterprises’ competitiveness. Medical 
services, being an inseparable element of the socioeconomic life, must be an 
answer to the trends of changes caused by globalisation, growth of customers’ 
awareness and the competitive pressure. Th ese processes compel medical es-
tablishments in Poland to constantly seek for new solutions in the market for 
medical services, thus opening new possibilities to provide these services. An 
aim of the considerations based on the studies of Polish and foreign literature 
is to present the impact of technological innovativeness on the development 
of the medical services in Poland.

Key words: market for medical services, health, innovation, technological 
innovation, competitiveness.
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