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Wstęp

nnowacje stanowią kamień węgielny Strate-
gii Lizbońskiej, której celem jest uczynienie 
Unii Europejskiej (UE) bardziej dynamicz-

ną gospodarką opartą na wiedzy. Pobudzenie dzia-
łalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej stało 
się głównym środkiem prowadzącym do realizacji 
tego strategicznego celu. Za główną przyczynę słabe-
go wzrostu produktywności gospodarki UE Komisja 
Europejska uznała bowiem mało satysfakcjonujący 
poziom działalności innowacyjnej1).

Przedsiębiorstwa powinny więc poszukiwać in-
nowacji, zwłaszcza innowacji strategicznych, które 
– zdaniem amerykańskiego profesora zarządzania 
Gary’ego Hamela – umożliwiają osiągnięcie znacz-
nych przyrostów obrotów2). Tymczasem zachowanie 
przedsiębiorstw przemysłowych cechuje dążenie do 
zwiększenia obrotów, podniesienia cen – jeśli jest to 
możliwe, ograniczenia kosztów, oferowanie klientom 
tradycyjnych wyrobów lub usług, myślenie w katego-
riach przeszłych sukcesów. W praktyce współczesne-
go rynku zwiększanie sprzedaży poprzez oferowanie 
dotychczasowym klientom dotychczasowych wyro-
bów przy wykorzystaniu dotychczasowych kanałów 
zbytu staje się coraz trudniejsze. Tego rodzaju kon-
cepcja zarządzania wynika z myślenia i postępowa-
nia w kategoriach przeszłych sukcesów, które dzisiaj 
mają coraz mniejsze znaczenie. To, co dawniej było 
skuteczne, jutro może prowadzić do kryzysu.

W codziennym zarządzaniu przedsiębiorstwem 
większość decyzji podejmowana jest pod wpływem 
doraźnych potrzeb i wysokiej skuteczności działa-
nia. Przeciwnie jest z zarządzaniem innowacjami, 
które wymagają dłuższego czasu3). Pozornie w krót-
kim okresie innowacje są marnotrawstwem zaso-
bów, efekty pojawiają się bowiem znacznie później, 
i to z niewielu pomysłów. Powszechnie uważa się, że 
do powstania innowacji potrzeba około 1000 zwario-
wanych pomysłów. Z tej liczby można wybrać około 
100 takich, które zasługują na dalsze próby przy ak-
ceptacji pewnych kosztów. W kolejnym etapie selek-
cji wybiera się około 10 pomysłów zasługujących na 
dalsze uszczegółowienie z nadzieją na jedno lub dwa 
udane strategiczne przedsięwzięcia4).

Mimo ogromnej złożoności i ryzyka, systemo-
wa działalność innowacyjna prowadzi do rozwoju 
przedsiębiorstw we wszystkich płaszczyznach: tech-
nicznej, technologicznej, organizacyjnej, społecznej, 

Czy polskie przedsiębiorstwa 
są innowacyjne?
Jerzy Baruk

ekonomicznej i rynkowej. Tezę tę potwierdza udział 
obrotów wygenerowanych przez przedsiębiorstwa 
UE, prowadzące działalność innowacyjną. W takich 
przedsiębiorstwach obroty te wzrosły przeciętnie
o 9% na rok, natomiast w przedsiębiorstwach nie-
prowadzących działalności innowacyjnej tylko o 3% 
w ciągu roku. W przedsiębiorstwach przemysłowych 
UE prowadzących działalność innowacyjną przecięt-
ne roczne tempo wzrostu obrotów w latach 1998–
2000 wynosiło 9%, a w przedsiębiorstwach bez takiej 
działalności – tylko 5%5). Z tego chociażby powodu 
warto prowadzić działalność innowacyjną w sposób 
systemowy. Czy tak dzieje się w polskich przedsię-
biorstwach? Próbę odpowiedzi na to pytanie stanowi 
cel niniejszej publikacji.

Poziom innowacyjności przedsiębiorstw 
przemysłowych w latach 1994–2005

o charakterystyki poziomu innowacyjności 
przedsiębiorstw przemysłowych wykorzy-
stano podstawowy wskaźnik, jakim jest 

liczba przedsiębiorstw, które w trzyletnim okresie 
wprowadziły przynajmniej jedną innowację. Przed-
siębiorstwo spełniające ten warunek zaliczane jest do 
przedsiębiorstw innowacyjnych. Jak wynika z tabe-
li 1, tak mierzona aktywność innowacyjna zmienia-
ła się w rozważanych okresach. W latach 1994–1996 
blisko 38% badanych przedsiębiorstw przemysło-
wych w Polsce było innowacyjnych, tj. wprowadziło 
przynajmniej jedną innowację technologiczną (nowy 
lub istotnie udoskonalony wyrób lub proces). W ko-
lejnym trzyletnim okresie nastąpił spadek liczby 
przedsiębiorstw spełniających cechy przedsiębior-
stwa innowacyjnego poniżej 17%. Był to najgorszy 
okres dla polskich przedsiębiorstw. Zapoczątkował 
on pewną tendencję wzrostową, choć nie we wszyst-
kich przekrojach analizy. W latach 2003–2005 blisko 
42% przedsiębiorstw przemysłowych wprowadziło 
przynajmniej jedną innowację technologiczną. Tra-
dycyjnie najmniej innowacyjne okazały się przedsię-
biorstwa małe w każdym z rozważanych okresów,
a także należące do sektora prywatnego. Największy 
odsetek firm innowacyjnych, przekraczający 50%, 
zanotowano wśród firm dużych.

Wyniki charakteryzujące polskie przedsiębior-
stwa nabierają większego znaczenia po porówna-
niu ich z wynikami osiąganymi przez przedsiębior-
stwa UE. Z dostępnych danych wynika, że w latach ,
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1998–2000 w państwach Unii Europejskiej 47% 
przedsiębiorstw w przemyśle prowadziło działalność 
innowacyjną, a 44% ogólnej liczby przedsiębiorstw 
przemysłowych odpowiadało definicji przedsię-
biorstwa innowacyjnego, tzn. w trzyletnim okresie 
wprowadziło przynajmniej jedną innowację techno-
logiczną6). W tym samym przedziale czasu w Polsce 
firm innowacyjnych było niecałe 17%, a więc mniej 
o 27 pp. niż w UE. Do poziomu zanotowanego w UE 
w latach 1998–2000 przedsiębiorstwa przemysłowe
w Polsce zbliżyły się dopiero w latach 2003–2005, 
kiedy to firm innowacyjnych było ponad 41%, tj.
o 2,5 pp. mniej niż w UE w latach 1998–2000.

Interesujący jest udział przedsiębiorstw prowa-
dzących działalność innowacyjną i innowacyjnych 
w ogólnej liczbie przedsiębiorstw rozpatrywanych ze 
względu na ich wielkość. W latach 1998–2000 w UE 
działalność innowacyjną prowadziło7):

 40% przedsiębiorstw przemysłowych małych,
 63% przedsiębiorstw przemysłowych średnich,
 80% przedsiębiorstw przemysłowych dużych.

Natomiast kryterium firm innowacyjnych speł-
niało:

 36% przedsiębiorstw małych,
 56% przedsiębiorstw średnich,
 74% przedsiębiorstw dużych.

Zanotowane udziały procentowe firm prowa-
dzących działalność innowacyjną i innowacyjnych 
potwierdzają zjawisko cechujące polskie przedsię-
biorstwa. Generalnie, innowacyjność firm unijnych 
wzrastała wraz z wielkością przedsiębiorstw, przy 

czym odsetek firm innowacyjnych każdej wielkości 
był znacznie wyższy niż w Polsce.

Na innowacje technologiczne składają się inno-
wacje produktowe i procesowe. Czy cieszyły się one 
jednakowym zainteresowaniem kadry kierowniczej? 
W małych przedsiębiorstwach przetwórstwa przemy-
słowego, zatrudniających od 10 do 49 pracowników, 
w trzyletnim okresie, innowacje produktowe wdro-
żyło 11,5% ogółu badanych przedsiębiorstw, przy 
czym dla 7,8% przedsiębiorstw były to wyroby nowe 
dla rynku (patrz tabela 2). Ponad 14% tego rodza-
ju firm zdecydowało się na wprowadzenie innowacji 
procesowych w postaci nowych lub ulepszonych pro-
cesów obejmujących:

 metody wytwarzania wyrobów (10,4% badanych),
 metody z zakresu logistyki i/lub metody dostar-

czania i dystrybucji (3,8% badanych),
 metody wspierające procesy (6,4% badanych) obej-

mujące systemy utrzymania (konserwacji) lub syste-
my operacyjne dotyczące zakupów, rachunkowości, 
systemy obliczeniowe.

Znacznie większą aktywnością cechowały się 
średnie i duże przedsiębiorstwa przemysłowe, za-
trudniające powyżej 49 pracowników. W latach 
2002–2004 ponad 45% badanych tej kategorii wpro-
wadziło innowacje technologiczne. Prawie jedna 
trzecia (32,3%) zdecydowała się na wdrażanie inno-
wacji produktowych w postaci nowych lub ulepszo-
nych wyrobów. W przypadku 21,8% badanych za-
stosowane innowacje produktowe stanowiły nowość 
dla rynku, co jest zjawiskiem pozytywnym. Nieco 

Tab. 1. Przedsiębiorstwa innowacyjne w przemyśle

Wyszczególnienie

Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje
w latach:

1994–1996 1998–2000 2002–2004 2003–2005

w % badanych przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa przemysłowe ogółem 37,6 16,9 25,9 41,5

 Sektor publiczny 35,3 50,8* 48,9

 Sektor prywatny 15,7 24,9* 40,6

Przedsiębiorstwa małe (10–49 pracujących) 16,0 10,7 17,7* –

 Sektor publiczny 10,6 20,7* –

 Sektor prywatny 10,7 17,7* –

Przedsiębiorstwa średnie (50–249 pracujących) 23,2 40,6 36,2

 Sektor publiczny 28,9 53,8* 39,7

 Sektor prywatny 22,3 40,6* 35,8

Przedsiębiorstwo duże (powyżej 249 pracujących) 54,2 67,2 63,2

 Sektor publiczny 53,8 76,4* 71,8

 Sektor prywatny 54,4 66,2* 61,6

* Dane dotyczą tylko przedsiębiorstw sekcji „Przetwórstwo Przemysłowe”
Źródło: opracowano na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1998–2000, GUS, 
Warszawa 2002, tab. 2.1, s. 41; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2002–2004, GUS, War-
szawa 2006, tab. 2.3, s. 34; Nauka i technika w 2005 roku, GUS, Warszawa 2006, tab. 2.1, s. 155.
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większy odsetek tej grupy firm (37,1%) wprowadziło 
innowacje procesowe w postaci nowych lub ulepszo-
nych procesów. Obejmowały one: 

 metody wytwarzania wyrobów – 27,3% ogółu 
przedsiębiorstw,

 metody z zakresu logistyki i/lub metody dostar-
czania i dystrybucji – 12,2% ogółu przedsiębiorstw,

 metody wspierające procesy – 21,8% ogółu przed-
siębiorstw.

W obu grupach przedsiębiorstw nieco większym 
powodzeniem, potwierdzonym liczniejszym udziałem 
firm wdrażających tę kategorię innowacji, cieszyły 
się innowacje procesowe. Wśród przedsiębiorstw ma-
łych przetwórstwa przemysłowego różnica ta wyno-
siła 2,7%, a wśród przedsiębiorstw średnich i dużych 
w przemyśle – 4,8%. Warto zauważyć, że innowacje 
procesowe dotyczące metod wytwarzania wyrobów 
uzyskały pewien priorytet nad pozostałymi posta-
ciami innowacji procesowych.

Firmy aktywne innowacyjnie

ziałalność innowacyjna nie zawsze kończy 
się zastosowaniem powstałego rozwiązania. 
W wielu przypadkach prace nad projektami 

innowacyjnymi kończą się ich przerwaniem bez wy-
kreowania innowacji nadającej się do materializacji. 
Są też przypadki nieukończenia podjętych prac do 
końca badanego okresu. W takich sytuacjach moż-
na mówić o prowadzeniu działalności innowacyjnej, 
o aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw, ale bez 
uzyskania wyników nadających się do zastosowania. 
Jak wynika z tabeli 3, w latach 2002–2004 aktyw-
nych innowacyjnie przedsiębiorstw przetwórstwa 
przemysłowego było 26,2% ogółu badanych. Zde-
cydowanie większą aktywność wykazywały przed-
siębiorstwa sektora publicznego. W sektorze tym 
aktywnością innowacyjną cechowało się blisko 53% 
firm, podczas gdy w sektorze prywatnym tylko co 

Tab. 2. Przedsiębiorstwa, które w latach 2002–2004 wprowadziły innowacje technologiczne

Wyszczególnienie

Rodzaj innowacji technologicznej

ogółem

nowe
lub

ulepszone
wyroby

w tym 
nowe
dla 

rynku

nowe
lub

ulepszone 
procesy

z tego

metody
wytwa-
rzania

wyrobów

metody
z zakresu
logistyki

i/lub metody
dostarczania
i dystrybucji

metody 
wspierające 

procesy

w % ogółu przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa przetwór-
stwa przemysłowego
(10–49 pracujących)

17,7 11,5 7,8 14,2 10,4 3,8 6,4

Przedsiębiorstwa przemysło-
we (powyżej 49 pracujących) 45,6 32,3 21,8 37,1 27,3 12,2 21,8

Źródło: opracowano na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2002–2004, GUS, 
Warszawa 2006, tab. 2.6, s. 37.

Tab. 3. Przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie w sekcji przetwórstwo przemysłowe, zatrud-
niające powyżej 9 pracowników w latach 2002–2004

Wyszczególnienie

Przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie w latach 2002–2004

ogółem innowacyjne

realizowały przynajmniej 
jeden projekt innowacyjny, 

który został przerwany
lub nie został ukończony 

do 2004 roku

Prowadziły prace B+R 
w sposób

ciągły dorywczy

w % ogółu przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa przetwór-
stwa przemysłowego ogółem 26,2 25,6 6,2 2,1 7,0

Sektor:

 publiczny 52,9 50,8 20,8 11,1 15,9

 prywatny 25,5 24,9 5,8 1,9 6,8

Źródło: opracowano na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2002–2004, GUS, 
Warszawa 2006, tab. 2.7, s. 38. ,
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czwarte przedsiębiorstwo posiadało taką cechę. Do 
sektora publicznego należało także 51% firm inno-
wacyjnych, czyli takich, które w trzyletnim okresie 
wprowadziły przynajmniej jedną innowację techno-
logiczną. W sektorze prywatnym do firm innowacyj-
nych należała co czwarta firma.

Aktywność innowacyjna nie zawsze kończy się 
zastosowaniem innowacji. Świadczy o tym fakt, że 
nieco ponad 20% badanych przedsiębiorstw sekto-
ra publicznego znalazło się w sytuacji wymagającej 
przerwania prac nad projektami innowacyjnymi lub 
prace te nie zostały ukończone do końca rozpatry-
wanego okresu. W sektorze prywatnym takich firm 
było 5,8%, tj. o 15% mniej niż w sektorze publicz-
nym. Należy jednak pamiętać, że w sektorze publicz-
nym firm aktywnych innowacyjnie było ponad dwa 
razy więcej.

Omawiana grupa przedsiębiorstw charaktery-
zowała się bardzo małym odsetkiem takich, które 
prowadziły prace badawczo-rozwojowe (zwłaszcza
w sposób ciągły), stanowiące źródło wiedzy dla dzia-
łalności innowacyjnej. Wśród przedsiębiorstw sekcji 
przetwórstwo przemysłowe firm takich było zaled-
wie 2,1%. Nieco korzystniejsza sytuacja występowała
w firmach sektora publicznego, z których 11,1% pro-
wadziło prace badawczo-rozwojowe (B+R) w sposób 
ciągły, tj. o 9,2% więcej niż w sektorze prywatnym. 
Więcej przedsiębiorstw zdecydowało się na realizację 
prac B+R w sposób dorywczy. W tym przekroju ana-
lizy również przeważały firmy sektora publicznego. 
Stanowiły one 15,9% ogółu badanych, czyli o 9,1 pp. 
więcej niż w sektorze prywatnym.

Przedsiębiorstwa innowacyjne cechuje określo-
na struktura wprowadzanych innowacji. Strukturę 
tę przedstawiono w tabeli 4, jako odsetek przedsię-
biorstw innowacyjnych wprowadzających trzy kate-
gorie innowacji:

 produktowe i procesowe,
 tylko produktowe,
 tylko procesowe.

Blisko połowa firm innowacyjnych wprowadza-
ła zarówno innowacje produktowe, jak i procesowe. 
Jednak po rozdzieleniu innowacji na poszczególne 
kategorie ujawnia się wyraźna dominacja przedsię-
biorstw ukierunkowanych na innowacje procesowe. 
Wprowadziło je 32,0% firm innowacyjnych. Nato-
miast na innowacje produktowe zdecydowało się nie-
co ponad 19% przedsiębiorstw8). Podobne tendencje 
utrzymywały się zarówno w sektorze publicznym, 
jak i w sektorze prywatnym, przy czym na innowacje 
procesowe częściej decydowały się przedsiębiorstwa 
sektora publicznego. Wprowadziło je ponad 45% firm 
innowacyjnych tego sektora, przy niespełna 31% –
w przypadku firm prywatnych. Względna równo-
waga panowała, jeżeli chodzi w wprowadzone inno-
wacje produktowe. Zastosowało je niecałe 20% firm 
innowacyjnych w każdym sektorze, przy minimalnej 
przewadze firm sektora prywatnego (1 pp.).

Ujawnione tendencje w strukturze wprowadza-
nych innowacji utrzymują się po uwzględnieniu
w analizie wielkości przedsiębiorstw mierzonej licz-
bą zatrudnionych. Aktywność innowacyjna wzra-
stała wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstw. 
Najczęściej koncentrowały swoją uwagę na wpro-
wadzaniu innowacji produktowych i procesowych. 
Tak uczyniło 45,4% firm małych (tylko należących 
do sekcji przetwórstwo przemysłowe), 49% średnich 
i prawie 60% dużych. Innowacje procesowe wprowa-
dziło 35% firm małych, 30,1% średnich i 27,1% du-
żych. W przypadku innowacji produktowych relacje 
te układały się następująco: 19,7% firm małych, 20,9 
– średnich i 12,9% – dużych.

W przypadku przedsiębiorstw unijnych, w latach 
1998–20009):

 10% innowacyjnych przedsiębiorstw przemysło-
wych wprowadziło tylko innowacje produktowe;

 8% innowacyjnych przedsiębiorstw przemysło-
wych wprowadziło tylko innowacje procesowe;

 25% innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych 
wprowadziło innowacje produktowe i procesowe.

Tab. 4. Przedsiębiorstwa innowacyjne w przemyśle według rodzaju wprowadzanych innowacji

Wyszczególnienie

Przedsiębiorstwa, które w latach 2002–2004
wprowadziły innowacje technologiczne

ogółem produktowe
i procesowe

tylko
produktowe

tylko
procesowe

jako odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych

Przedsiębiorstwa przemysłowe ogółem 100,0 48,8 19,2 32,0

 sektor publiczny 100,0 36,5 18,2 45,4

 sektor prywatny 100,0 49,9 19,2 30,9

Przedsiębiorstwa małe (10–49 pracowników)* 100,0 45,4 19,7 35,0

Przedsiębiorstwa średnie (50–249 pracowników) 100,0 49,0 20,9 30,1

Przedsiębiorstwa duże (powyżej 249 pracowników) 100,0 59,9 12,9 27,1

* Tylko przedsiębiorstwa sekcji przetwórstwa przemysłowego
Źródło: opracowano na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2002–2004, GUS, 
Warszawa 2006, tab. 2.9, s. 41.
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Po uwzględnieniu wielkości przedsiębiorstw, 
struktura firm innowacyjnych kształtowała się na-
stępująco10):

 Przedsiębiorstwa małe:
 53% firm tej kategorii wprowadziło innowacje 

produktowe i procesowe;
 24% tylko produktowe;
 23% tylko procesowe.
 Przedsiębiorstwa średnie:
 67% firm tej kategorii wprowadziło innowacje 

produktowe i procesowe;
 20% tylko produktowe;
 13% tylko procesowe.
 Przedsiębiorstwa duże:
 77% firm tej kategorii wprowadziło innowacje 

produktowe i procesowe;
 14% tylko produktowe;
 9% tylko procesowe.

Przedstawione liczby potwierdzają większe 
zainteresowanie obiema kategoriami innowacji 
w każdej grupie przedsiębiorstw. Innowacyjne 
przedsiębiorstwa dawnej 15UE częściej decydowały 
się na wdrażanie innowacji produktowych, rzadziej 
innowacji procesowych. Nieco inaczej rozkładano 
priorytety w polskich przedsiębiorstwach w latach 
2002–2004, gdzie innowacje procesowe wdrażało 
więcej innowacyjnych przedsiębiorstw w porówna-
niu z innowacjami produktowymi.

Zakończenie

rtykuł stanowi próbę odpowiedzi na py-
tanie, czy polskie przedsiębiorstwa prze-
mysłowe są innowacyjne? Do oceny inno-

wacyjności wykorzystano powszechnie stosowany 
miernik, jakim jest liczba przedsiębiorstw, które 
w ciągu trzyletniego okresu zastosowały przynaj-
mniej jedną innowację technologiczną (nowy lub 
udoskonalony produkt, nowy lub udoskonalony pro-
ces). Poziom tego miernika zmieniał się z upływem 
czasu. Najkorzystniejszy okres to lata 2003–2005, 
kiedy to ponad 41% przedsiębiorstw przemysłowych 
odpowiadało kryteriom przedsiębiorstwa innowacyj-
nego, tzn. że wprowadziło przynajmniej jedną inno-
wację technologiczną. Wynik ten jest o 2,5 pp. mniej-
szy od poziomu zanotowanego w latach 1998–2000
w przedsiębiorstwach dawnej 15UE.

Prezentowane wyniki pozwalają stwierdzić, że:
 Przedsiębiorstwa przemysłowe sektora publicz-

nego wykazywały większą innowacyjność w porów-
naniu z przedsiębiorstwami sektora prywatnego.
W miarę upływu czasu różnice te zmniejszały się.

 Udział przedsiębiorstw innowacyjnych zwiększał 
się wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstw. 
Najmniejszy odsetek firm innowacyjnych zano-
towano w grupie firm małych, największy w gru-
pie firm dużych. Podobne tendencje zanotowano
w 15UE.

 Przedsiębiorstwa przemysłowe nieco częściej de-
cydowały się na wprowadzanie nowych lub ulep-
szonych procesów, zwłaszcza metod wytwarzania 
wyrobów, w porównaniu z nowymi lub ulepszonymi 
wyrobami. Te ostatnie względnie częściej charakte-
ryzowały się nowością dla rynku.

 Działalność innowacyjną cechowała ograniczona 
skuteczność, nie wszystkie projekty innowacyjne 
kończyły się bowiem wdrożeniem.

 Przedsiębiorstwa nie przywiązywały wagi do 
prowadzenia działalności B+R, stanowiącej źródło 
wiedzy dla procesów innowacyjnych, na co wskazu-
je względnie niski udział firm prowadzących takie 
prace.

 Przedsiębiorstwa częściej ukierunkowywały się 
na równoczesne tworzenie innowacji produktowych 
i procesowych. Przy nastawieniu tylko na jeden ro-
dzaj innowacji, częściej decydowano się na innowacje 
procesowe, przeciwnie niż w 15UE.

Generalnie, przedsiębiorstwa funkcjonujące
w Polsce wykazywały zróżnicowaną innowacyjność 
w poszczególnych okresach. Biorąc pod uwagę lata 
2003–2005, można stwierdzić, że ponad 68% przed-
siębiorstw przemysłowych nie wdrożyło przynaj-
mniej jednej innowacji technologicznej.
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Summary
In this article the author carries out estimation of the in-
novativeness level of the industrial enterprises, using the 
measure which is a number of enterprises that introduced 
at least one technological innovation in three-year period. 
Discussed results are compared with results of enterprises 
performing in 15EU. Fundamental features of the innova-
tiveness of the Polish industrial enterprises are identified 
too.
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