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Potencjał C. Zasoby innowacyjności 
 

W tabeli 1 (5). odpowiedz na pytania dotyczące zasobów innowacyjności w twojej 
firmie. Odpowiedzi wymagają od ciebie doświadczenia, a niektóre z nich dokładnych 
danych na temat innowacyjności twojej firmy.  

Poszukanie danych na wszystkie pytania może zająć trochę czasu, ale nie rezygnuj! 
Nawet gdy odpowiesz „na wyczucie”, to lepiej, niż gdy pozostawisz puste pole. Tylko 
wówczas otrzymasz charakterystykę potencjału konkurencyjnego twojej firmy w zakresie 
zasobów innowacyjności. 

 
 

Tabela 1 (5). Zasoby innowacyjności 

Nr Element zasobów innowacyjności Odpowiedzi 

nie stosuje się żadnej   

Kanban   

Kaizen   

5S   

Koła jakości   

Genchi Genbutsu   

Jaką metodę wspierania innowacyjności stosuje się w 
twoim przedsiębiorstwie w sposób zorganizowany? 
 

Intraprzedsiębiorczość   

1. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 5.3.3. 

nie może   

w bardzo małym, jedynie po uzgodnieniu z 
przełożonym 

  

w pewnym ograniczonym   

w większości spraw samodzielnie   

W jakim stopniu pojedynczy pracownik może wprowadzać 
drobne usprawnienia w wykonywaniu swojej pracy? 
 

ma pełną swobodę działania   

2. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 5.1. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

nie może   

w bardzo małym, jedynie po uzgodnieniu z 
przełożonym 

  

w pewnym ograniczonym   

w większości spraw samodzielnie  

W jakim stopniu pojedynczy pracownik może wprowadzać 
znaczne usprawnienia w wykonywaniu swojej pracy? 
 

ma pełną swobodę działania   

3. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 5.2. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

Ile patentów chronionych prawem posiada firma? (podaj 
liczbę) 

 4. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 5.1. 

Jaki procent czasu pracy szeregowi pracownicy poświęcają 
na poszukiwanie nowych pomysłów, rozwiązań, metod 
działania itd.? (podaj w %) 

 5. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 5.1. 
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burza mózgów   

technika Philips 66   

technika 635   

technika delficka   

technika odwracania problemu   

synektyka   

technika morfologiczna   

technika ukierunkowanych poszukiwań   

technika porównań   

Jakie metody twórczego myślenia stosowane są podczas 
zebrań zespołów lub działów przedsiębiorstwa? 
 

algorytm rozwiązywania zadań wynalazczych   

6. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 5.3.3. 

nigdy   

bardzo rzadko   

rzadko   

czasami   

często   

bardzo często   

Jak często w zespołach lub działach przedsiębiorstwa 
wyciąga się konstruktywne wnioski z projektów lub 
działań, które zakończyły się sukcesem? 
 

zawsze   

7. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 5.1. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

nigdy   

bardzo rzadko   

rzadko   

czasami   

często   

bardzo często   

Jak często w zespołach lub działach przedsiębiorstwa 
wyciąga się konstruktywne wnioski z projektów lub 
działań, które zakończyły się porażką? 
 

zawsze   

8. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 5.1. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

bardzo niska   

niska   

umiarkowana   

wysoka   

Jak oceniasz kreatywność pracowników, od których w 
największym stopniu zależy działalność przedsiębiorstwa? 
 

bardzo wysoka   

9. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 5.1. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

w ogóle   

niskim   

umiarkowanym   

wysokim   

W jakim stopniu uregulowania formalne w 
przedsiębiorstwie umożliwiają pracownikowi rozwój 
pozazawodowy (rozwój zainteresowań, udział w 
wydarzeniach kulturalnych itp.)?  
 

zawsze wspierają takie działania   

10. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 5.3.3. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
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w ogóle   

niskim   

umiarkowanym  

wysokim  

W jakim stopniu w firmie dokumentuje się realizowane 
projekty, przedsięwzięcia, procesy produkcyjne?  
 

zawsze wszystkie   

11. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 5.3.3. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

nigdy   

rzadko   

czasami   

często   

Jak często w firmie stosowane są programy informatyczne 
wymuszające twórczą analizę problemu i jego 
rozwiązanie?  
 

zawsze   

12. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 5.3.3. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

nigdy   

rzadko   

czasami   

często   

Jak często w firmie stosowane są programy informatyczne 
do analizy statystycznej zdarzeń zachodzących wewnątrz 
organizacji?  
 

zawsze   

13. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 5.3.3. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

Ile wynosi średni czas życia najważniejszego wyposażenia 
dla kluczowych stanowisk pracy? Podaj w jednostce czasu 
(miesiąc, rok itp.). 

 14. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 5.3.3. 

Ile nowych patentów, wzorów użytkowych lub licencji 
chronionych prawem stworzyli pracownicy twojej firmy w 
ciągu ostatnich 3 lat? Podaj liczbę. 

 15. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 5.3.3. 

Jeśli w firmie skatalogowano wcześniej główne procesy, 
jakie mają miejsce w działalności operacyjnej, podaj 
liczbę procesów w pełni zautomatyzowanych 
(wykonywanych bez udziału człowieka).  
Podaj liczbę. 

 16. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 4.4.1. 

nigdy   

co kilka lat   

co rok   

co kilka miesięcy   

Jak często wprowadza się w twojej firmie zarządcze 
innowacje funkcjonalne? 
 

co miesiąc   

17. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 5.3.3. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

nigdy   

co kilka lat   

18. 
 

Jak często wprowadza się w twojej firmie zarządcze 
innowacje przedmiotowe? 
 

co rok   
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co kilka miesięcy  

co miesiąc   

Wyjaśnienie: Rozdział 5.3.3. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

nigdy   

co kilka lat   

co rok   

co kilka miesięcy   

Jak często wprowadza się w twojej firmie zarządcze 
innowacje procesowe? 
 

co miesiąc   

19. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 5.3.3. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

Jaki procent zysku netto przeznaczany na poszukiwanie 
innowacji w przedsiębiorstwie? (podaj w %) 

 20. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 5.3.3. 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 


