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Wst´p

Szanowni Paƒstwo,

Innowacje sà wpisane w DNA firmy 3M, której produkty i rozwiàzania zmieniajà Êwiat od ponad 100 lat. Zg∏aszajàc
oko∏o 3 000 patentów rocznie, w 2014 roku uzyskaliÊmy 100 000. patent w historii firmy, utrzymujàc si´ tym samym
na szczycie rankingów innowacyjnoÊci. Wszystko to dzi´ki wykorzystaniu dost´pnej techniki i ludzkiego potencja∏u. 

Mo˝na powiedzieç, ˝e dotkn´liÊmy nawet powierzchni Ksi´˝yca, bo jako partner NASA przemierzaliÊmy nieznane
terytorium planety razem z Neilem Armstrongiem, noszàcym buty i skafander z fluoroelastomerem 3M. 

Doskonale jednak wiemy, ˝e innowacje to nie tylko statki kosmiczne. 

Ka˝dy Polak spotyka si´ z innowacjami 3M oko∏o 17 razy dziennie. Otaczajà nas one na co dzieƒ i sprawiajà, ˝e
˝ycie staje si´ prostsze i bardziej komfortowe. Wizja firmy 3M opiera si´ na 3 filarach: Technologie 3M to rozwój
ka˝dej firmy, Produkty 3M to wi´kszy komfort w ka˝dym domu i Innowacje 3M to wy˝szy standard ˝ycia ka˝dego
cz∏owieka. 

Firma aktywnie wspiera innowacyjnoÊç Polaków. W roku 2013 rozpocz´∏o dzia∏alnoÊç Centrum Innowacji 3M we
Wroc∏awiu. Kilka miesi´cy póêniej firma otrzyma∏a tytu∏ Per∏y Polskiej Innowacji – PROGRESS 2013. 

W ostatnim czasie jako firma zleciliÊmy przeprowadzenie badania opinii publicznej, na podstawie którego powsta∏
„Raport 3M Innowacyjny Polak 2014“. Naszym celem by∏o zebranie informacji o tym, czy Polacy sà otwarci na
innowacje, na ile sà Êwiadomi ich roli w codziennym ˝yciu i w jakim stopniu korzystajà z nich w obszarze ˝ycia
domowego, zawodowego, bezpieczeƒstwa i zdrowia.

„Raport 3M Innowacyjny Polak 2014“ jest wyjàtkowy, poniewa˝ po raz pierwszy analizie poddane zosta∏o tak 
szerokie spektrum obszarów i zachowaƒ, które Êwiadczà o poziomie innowacyjnoÊci polskiego spo∏eczeƒstwa.

Serdecznie zapraszam do lektury!

Sebastian Arana Araya
Dyrektor Zarzàdzajàcy 3M Poland
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Wprowadzenie

Innowacje to temat niezwykle obszerny, na który patrzeç mo˝na z wielu perspektyw. S∏owo to w ostatnich dekadach zyska∏o 
na popularnoÊci i u˝ywane jest w ró˝nych kontekstach. Innowacje majà byç motorem nowoczesnych gospodarek i przepisem 
na gospodarczy rozwój. Nowe produkty – czy to te z obszaru nowych technologii, czy codziennego u˝ytku – zawierajà innowacyjne
formu∏y. „Raport 3M Innowacyjny Polak 2014“ pokazuje, jak Polacy rozumiejà i postrzegajà innowacje.

Celem badania „Czy Polacy sà innowacyjni?“, na podstawie którego powsta∏ „Raport 3M Innowacyjny Polak 2014“ jest zrozumienie
tego, jak innowacje postrzegane sà nie przez specjalistów, a przez zwyk∏ych ludzi, którzy w swoim codziennym ˝yciu w wi´kszym lub
mniejszym stopniu, Êwiadomie lub nie, korzystajà z rozmaitych innowacyjnych rozwiàzaƒ i produktów. 

Zamiarem badawczym nie by∏o sprawdzanie wiedzy Polaków w tym zakresie, lecz przedstawienie ich subiektywnych opinii i wra˝eƒ 
– a wi´c sprawdzenie, z czym kojarzone sà innowacje, jakie wywo∏ujà emocje i do jakiego stopnia myÊlenie o nich obarczone jest 
technologicznymi stereotypami. 

Jednym z g∏ównych celów badania by∏o zmierzenie, czy w polskim spo∏eczeƒstwie innowacje budzà obawy czy entuzjazm, a mo˝e
zupe∏nie inne emocje? Czy poza aspektem globalnym dostrzegamy ich znaczenie w naszym ˝yciu codziennym – w domu, w pracy, 
w obszarze zdrowia i bezpieczeƒstwa? Czy potrafimy z nich korzystaç i czy u∏atwiajà nam one ˝ycie?

Odpowiedzi na te i inne pytania mo˝na znaleêç w „Raporcie 3M Innowacyjny Polak 2014“. Raport powsta∏ na podstawie badania 
zrealizowanego przez instytut badawczy TNS Polska.

Jak Polacy
rozumiejà i postrzegajà

innowacje?
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Wybrane zagadnienia badawcze

• Z jakimi cechami kojarzone sà osoby innowacyjne i czy Polacy czujà si´ innowacyjni?

• Czy kreatywnoÊç to cecha wrodzona czy mo˝na si´ jej nauczyç?

• Z czym kojarzone sà innowacje?

• Czy warunki w Polsce sprzyjajà rozwojowi innowacyjnoÊci?

• Jakie podmioty powinny wspieraç ten rozwój?

• W jakich obszarach rozwój innowacyjnoÊci jest najwa˝niejszy?

• Co powstrzymuje ludzi od korzystania z innowacyjnych rozwiàzaƒ?

• Czy na co dzieƒ w domu, w pracy oraz w obszarze zdrowia i bezpieczeƒstwa Polacy korzystajà 
z rozwiàzaƒ innowacyjnych? Co to dla nich znaczy?
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Metodologia badania

• Badanie przeprowadzono w ramach badania wielotematycznego OMNIBUS technikà wywiadów bezpoÊrednich 
wspomaganych komputerowo (CAPI). Wywiady przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 osób 
w wieku 15 lat i wi´cej, w domu respondenta.

• W badaniu zastosowano losowo-kwotowy dobór próby, który zapewnia losowy dobór lokalizacji do badania, 
a jednoczeÊnie gwarantuje zgodnoÊç struktury próby ze strukturà populacji, eliminujàc potrzeb´ wa˝enia danych.

• Operat losowania stanowi baza adresowa GUS, utworzona na bazie najbardziej aktualnego zbioru rejonów statystycznych 
i obwodów spisowych.

• Lokalizacja: ca∏a Polska

• Termin realizacji: 27 czerwca – 2 lipca 2014 roku

* Dla u∏atwienia interpretacji w raporcie zaprezentowane sà udzia∏y procentowe zaokràglone do liczb ca∏kowitych. 
Oznacza to, ˝e w niektórych pytaniach jednokrotnego wyboru wartoÊci procentowe nie sumujà si´ do 100.

Badanie 
technikà

wywiadów
bezpo 



Struktura próby badawczej

Tabela 1. Struktura próby wed∏ug podstawowych cech spo∏eczno-demograficznych
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G∏ówne wnioski

Innowacyjny, czyli jaki?

Z raportu wynika, ˝e osoba innowacyjna w oczach Polaków cechuje si´ przede wszystkim kreatywnoÊcià – uwa˝a tak prawie po∏owa
respondentów. Nieco rzadziej kojarzona jest ona z osobà przedsi´biorczà czy oryginalnà. 

Wachlarz cech, jakie powinien mieç cz∏owiek innowacyjny, jest wed∏ug Polaków bardzo szeroki – nale˝à do nich równie˝ ciekawoÊç,
pewnoÊç siebie i odwaga. Najrzadziej by∏y wymieniane takie cechy jak dociekliwoÊç, elastycznoÊç i wytrwa∏oÊç.

InnowacyjnoÊç kojarzy si´ z kreatywnoÊcià g∏ównie osobom m∏odym. Skàd zdaniem badanych bierze si´ kreatywnoÊç? Ponad po∏owa
uwa˝a, ˝e kreatywnoÊç oraz twórcze myÊlenie to cechy wrodzone – jedni je majà, a inni nie. Nieco ponad jedna trzecia respondentów
jest innego zdania i twierdzi, ˝e sà to cechy oraz umiej´tnoÊci nabyte.

Innowacyjny jak... Polak

Co trzeci Polak uwa˝a, ˝e jest cz∏owiekiem innowacyjnym. Szczególnà ∏atwoÊç do identyfikowania si´ z osobami innowacyjnymi 
majà osoby m∏ode i z wy˝szym wykszta∏ceniem. Jednak lepiej ni˝ siebie indywidualnie respondenci ocenili Polaków jako naród – ponad
60 proc. z nich jest zdania, ˝e jako spo∏ecznoÊç Polacy sà innowacyjni. Szczególnà ∏atwoÊç do postrzegania si´ jako innowacyjne majà
osoby m∏ode i z wy˝szym wykszta∏ceniem.

Innowacje – czym sà dla Polaka?

Produkty takie jak Internet, telefony komórkowe, smartfony, czy tablety zrewolucjonizowa∏y rzeczywistoÊç i to, jak cz∏owiek funkcjonuje
na co dzieƒ. W konsekwencji wi´kszoÊç Polaków kojarzy innowacje z nowymi technologiami. 

Drugim najcz´Êciej wymienianym skojarzeniem sà rozwiàzania, które u∏atwiajà codzienne ˝ycie. Oznacza to, ˝e Polacy majà jasno
okreÊlonà wizj´, co do pe∏nionych przez innowacje funkcji – nie stanowià one wartoÊci samej w sobie, lecz sà ÊciÊle zwiàzane 
z cz∏owiekiem oraz poprawà jakoÊci i komfortu jego ˝ycia. 

Stosunkowo cz´stymi skojarzeniami z innowacjami wymienionymi przez ponad jednà trzecià badanych sà równie˝ rewolucyjne
wynalazki i nowe produkty. Nieco rzadziej innowacje kojarzone sà z kreatywnymi pomys∏ami czy ulepszonymi procesami lub 
procedurami.

...rozwiàzania,
które u∏atwiajà
codzienne ˝ycie
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Rozwój innowacyjnoÊci w Polsce

Polacy nie najlepiej oceniajà innowacyjnoÊç na szczeblu krajowym. Zdaniem trzech czwartych badanych zarówno w gospodarce,
jak i systemie szkolnictwa nad rozwiàzaniami innowacyjnymi przewa˝ajà tradycyjne. Potencja∏ innowacyjnoÊci Polacy dostrzegajà 
natomiast g∏ównie w ludziach. 

JednoczeÊnie ponad 50 proc. respondentów ma poczucie, ˝e Polska sprzyja rozwojowi innowacji. Kto zatem powinien byç
odpowiedzialny za rozwój? Okazuje si´, ˝e w opinii badanych do dzia∏aƒ w tym zakresie zobowiàzany jest przede wszystkim sojusz
w∏adz publicznych ze Êwiatem nauki. Co ciekawe, oczekiwania w tym zakresie w stosunku do przedsi´biorców plasujà si´ na dalszym
planie.

Interesujàcy jest fakt, ˝e zdecydowana wi´kszoÊç respondentów twierdzi, ˝e telewizyjne kana∏y edukacyjne takie jak Discovery czy
Planete pomagajà rozwijaç innowacyjnoÊç, zach´cajàc ludzi do innowacyjnego myÊlenia i dzia∏ania. 

Du˝a rola innowacji w ˝yciu codziennym

Analizujàc dane z „Raportu 3M Innowacyjny Polak 2014“ warto zwróciç szczególnà uwag´ na rol´, jakà innowacje odgrywajà 
w codziennym ˝yciu ka˝dego Polaka. Ponad jedna trzecia badanych kojarzy innowacje z rozwiàzaniami, które u∏atwiajà codzienne
czynnoÊci, pozwalajà zaoszcz´dziç czas i poprawiajà komfort ˝ycia. 

Po∏owa badanych deklaruje, ˝e korzysta z produktów innowacyjnych na co dzieƒ w domu. Prawie tyle samo ma z nimi stycznoÊç 
w obszarze bezpieczeƒstwa oraz w obszarze zdrowia. JeÊli chodzi o osoby aktywne zawodowo – ponad po∏owa respondentów 
wykorzystuje codziennie rozmaite innowacje w miejscu pracy.

Innowacje u∏atwiajà ˝ycie domowe

Dla zdecydowanej wi´kszoÊci Polaków innowacje w domu to nie tylko skomplikowane urzàdzenia, ale tak˝e proste produkty
u∏atwiajàce ˝ycie, dzi´ki którym ludzie majà wi´cej czasu dla siebie. 

W zwiàzku z tym, ˝e w domu nigdy nie brakuje obowiàzków do wype∏nienia, rozwiàzania, które zmniejszajà ich liczb´ oraz 
ograniczajà czas ich wykonania, sà wartoÊcià niezwykle po˝àdanà. JednoczeÊnie ponad po∏owa badanych przyznaje, ˝e w swoim
domu nie ma dost´pu do innowacyjnych rozwiàzaƒ.

TAK dla innowacji w miejscu pracy

Polacy cenià sobie dost´p do innowacji nie tylko w domu, ale równie˝ w pracy. Blisko 9 na 10 ankietowanych jest zdania, ˝e
innowacyjne rozwiàzania u∏atwiajà prac´ oraz podnoszà jej efektywnoÊç. JednoczeÊnie jedna trzecia ankietowanych sàdzi, ˝e 
pracownicy nie majà dost´pu do innowacyjnych rozwiàzaƒ. Polacy sà zgodni równie˝ w kwestii roli, jakà odgrywajà pracodawcy 
w rozwoju innowacji – zdecydowana wi´kszoÊç uwa˝a, ˝e powinni oni zach´caç swoich pracowników do kreatywnego myÊlenia
i opowiada si´ za szkoleniami w zakresie wykorzystywania produktów innowacyjnych.

Innowacje dajà poczucie bezpieczeƒstwa

Przewa˝ajàca wi´kszoÊç Polaków przyznaje, ˝e dzi´ki innowacyjnym rozwiàzaniom ludzie czujà si´ bezpieczniej. Wnioski te zazwyczaj
wysnuwajà z w∏asnego doÊwiadczenia – wi´kszoÊç ma lub mia∏a do czynienia z produktami lub rozwiàzaniami innowacyjnymi 
w obszarze bezpieczeƒstwa czy w zakresie ochrony pracy.
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Co ciekawe, zdecydowana wi´kszoÊç Polaków jest zdania, ˝e wyraêne odblaskowe oznakowanie dróg i pojazdów korzystnie wp∏ywa
na popraw´ bezpieczeƒstwa, dzi´ki rozwiàzaniom i produktom innowacyjnym samochody sà bezpieczniejsze, a pasy bezpieczeƒstwa
to jeden z najskuteczniejszych Êrodków ratujàcych ˝ycie podczas wypadków drogowych.

Gdzie rozwijaç innowacyjnoÊç?

Obszarem, który zdaniem Polaków w najwy˝szym stopniu zas∏uguje na rozwój innowacji, jest zdrowie. Ze stwierdzeniami dotyczàcymi
potencjalnych korzyÊci odnoszàcych si´ do innowacji z obszaru zdrowia zgadzajà si´ niemal wszyscy badani. Najwi´cej jest zdania,
˝e innowacje pomagajà zwi´kszaç komfort ˝ycia pacjentów z ró˝norodnymi dolegliwoÊciami oraz wywrzeç pozytywny wp∏yw 
na skutecznoÊç leczenia.

Na drugiej pozycji znajdujà si´ jednoczeÊnie gospodarka i  bezpieczeƒstwo, a na trzeciej – na równi – praca i nauka. Znacznie rzadziej
ankietowani wspominajà o innowacjach z obszaru domu i gospodarstwa domowego, informatyki oraz kultury i sztuki. 

Co hamuje rozwój innowacyjnoÊci?

Wed∏ug badanych najwi´kszà barierà dla innowacyjnoÊci jest brak funduszy. Inne utrudnienia, takie jak brak odpowiednich
umiej´tnoÊci, przywiàzanie do tradycyjnych rozwiàzaƒ czy strach przed nowymi rozwiàzaniami wymieniane sà niemal dwukrotnie
rzadziej. 
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Wyniki badania

1. Cz∏owiek innowacyjny – kto to taki?

Zdaniem prawie po∏owy Polaków (45 proc.) osoba innowacyjna cechuje si´ przede wszystkim kreatywnoÊcià, w dalszej kolejnoÊci
przedsi´biorczoÊcià (38 proc.) i oryginalnoÊcià (32 proc.). Nieco wi´cej ni˝ jedna czwarta badanych wymienia te˝ inne cechy, które
kojarzà si´ im z cz∏owiekiem innowacyjnym, sà to – ciekawoÊç (28 proc.), pewnoÊç siebie (27 proc.) oraz odwaga (26 proc.). 

Jedna piàta jest zdania, ˝e innowacyjnej osobie nie powinno zabraknàç dociekliwoÊci (23 proc.), elastycznoÊci (23 proc.), wytrwa∏oÊci
(22 proc.) oraz – spostrzegawczoÊci (21 proc.). Mo˝na wi´c powiedzieç, ˝e nie ma prostej odpowiedzi, co charakteryzuje osob´
innowacyjnà. Niewàtpliwie wa˝na jest tutaj kreatywnoÊç, jednak lista cech potencjalnie okreÊlajàcych cz∏owieka innowacyjnego jest 
o wiele d∏u˝sza.

Co 9. Polak (11 proc.) nie potrafi jednoznacznie wyjaÊniç kim jest cz∏owiek innowacyjny. Najwi´ksze trudnoÊci z udzieleniem
odpowiedzi majà osoby najstarsze – w wieku 60 lat i wi´cej (21 proc. ogó∏u niezdecydowanych).

Wykres 1. Z jakimi cechami kojarzy si´ Panu/i osoba innowacyjna? Prosz´ wybraç 5 cech.
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InnowacyjnoÊç kojarzy si´ z kreatywnoÊcià g∏ównie osobom m∏odym – 20-latkom i 30-latkom (55 proc. wobec 45 proc. dla ogó∏u).
Widoczna jest równie˝ tendencja do definiowania osoby innowacyjnej wed∏ug ró˝nych kryteriów w zale˝noÊci od poziomu
wykszta∏cenia. 

Ankietowani z wykszta∏ceniem wy˝szym ch´tniej odpowiadajà na pytanie i cz´Êciej ni˝ ogó∏ badanych kojarzà cz∏owieka 
innowacyjnego z takimi cechami jak kreatywnoÊç (65 proc. wobec 45 proc. dla ogó∏u), oryginalnoÊç (41 proc. wobec 32 proc. dla
ogó∏u), dociekliwoÊç (35 proc. wobec 23 proc. dla ogó∏u) oraz elastycznoÊç (30 proc. wobec 23 proc. dla ogó∏u). 

Respondenci z wykszta∏ceniem podstawowym rzadziej potrafili udzieliç odpowiedzi na zadane pytanie (23 proc. wobec 11 proc. dla
ogó∏u) i zdecydowanie rzadziej ni˝ pozostali badani wskazywali na konkretne cechy.

Prawie po∏owa Polaków, myÊlàc o cz∏owieku innowacyjnym, ma jednoczeÊnie przekonanie, ˝e jest on kreatywny. Zdaniem wi´kszoÊci
badanych (53 proc.) kreatywnoÊç oraz twórcze myÊlenie to cechy wrodzone – jedni je majà, a inni nie. 

Nieco ponad jedna trzecia respondentów (36 proc.) jest innego zdania i uwa˝a, ˝e sà to cechy oraz umiej´tnoÊci, których mo˝na si´
nauczyç. Co 8. zapytany (12 proc.), nie potrafi jednoznacznie odpowiedzieç na pytanie.

Ró˝nice w podejÊciu do kreatywnoÊci stajà si´ jeszcze bardziej widoczne, jeÊli zestawimy je z poglàdami specjalistów, a zw∏aszcza
trenerów kreatywnoÊci.

Wykres 2. Które z nast´pujàcych stwierdzeƒ jest bli˝sze Pana/i opinii?

Innowacje –
czym sà
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Podobnie jak w przypadku poprzedniego pytania, osoby z wykszta∏ceniem podstawowym cz´Êciej ni˝ inne unikajà udzielenia 
konkretnej odpowiedzi (22 proc. wobec 12 proc. dla ogó∏u). Mieszkaƒcy najwi´kszych polskich miast nie majà wi´kszych trudnoÊci 
z pytaniem, ale to w∏aÊnie wÊród nich odsetek osób przekonanych o wrodzonym charakterze kreatywnoÊci jest najwy˝szy – 62 proc.
wobec 53 proc. dla ogó∏u.

Nieco krytyczniej Polacy podchodzà do w∏asnej osoby. Jedna trzecia respondentów (34 proc.) przyznaje, ˝e jest cz∏owiekiem 
innowacyjnym, z kolei a˝ 48 proc. nie zgadza si´ z tym stwierdzeniem. Pozosta∏e 18 proc. badanych nie umie jednoznacznie
wypowiedzieç si´ w tej kwestii. 

Inaczej proporcje te wyglàdajà wÊród ludzi m∏odych – 51 proc. 20-latków oraz 44 proc. 30-latków (wobec 34 proc. dla ogó∏u) uwa˝a
si´ za osob´ innowacyjnà. Starsi respondenci rzadziej widzà siebie w ten sposób – zdecydowana wi´kszoÊç (68 proc.) badanych 
w wieku 60 lat i wi´cej sàdzi, ˝e nie mo˝e nazwaç siebie cz∏owiekiem innowacyjnym. 

Szczególnà ∏atwoÊç do identyfikowania si´ z osobami innowacyjnymi majà badani z wy˝szym wykszta∏ceniem (57 proc. wobec 34 proc.
dla ogó∏u). Niemal tyle samo, bo 58 proc. respondentów z wykszta∏ceniem zasadniczym zawodowym nie odnajduje w sobie cech
osoby innowacyjnej.

Wykres 3. Czy uwa˝a si´ Pan\i za osob´ innowacyjnà?

dla Polaka?



2. Innowacje – czym sà dla Polaka?

„Innowacje“ to w dzisiejszych czasach bardzo popularne s∏owo. Kremy zawierajà innowacyjne formu∏y, innowacyjne sà nowoczesne
technologie, innowacyjnà bywa nazywana równie˝ gospodarka. Z czym wi´c Polacy kojarzà innowacje? Czy ich myÊlenie wychodzi
poza technologiczne stereotypy? Okazuje si´, ˝e odpowiedê na to pytanie nie jest jednoznaczna.

Najwi´cej osób – bo 44 proc. – jako skojarzenie z innowacjami podaje nowoczesne technologie. Co ciekawe, wyznacznikiem innowa-
cyjnoÊci przesta∏ byç Internet, który jako odpowiedê podawany jest najrzadziej (14 proc.). 

Drugim najcz´Êciej wymienianym skojarzeniem sà rozwiàzania, które u∏atwiajà codzienne ˝ycie (36 proc.). Oznacza to, ˝e Polacy
majà jasno okreÊlonà wizj´, co do pe∏nionych przez innowacje funkcji – nie stanowià one wartoÊci samej w sobie, lecz sà ÊciÊle
zwiàzane z cz∏owiekiem oraz poprawà jakoÊci i komfortu ˝ycia. 

Stosunkowo cz´ste skojarzenia to równie˝ rewolucyjne wynalazki (33 proc.) oraz po prostu nowe produkty (31 proc.). Nieco rzadziej
innowacje kojarzone sà z kreatywnymi pomys∏ami (27 proc.) czy ulepszonymi procesami lub procedurami (26 proc.).

Wykres 4. Z czym kojarzà si´ Panu/i innowacje? Prosz´ wybraç 3 skojarzenia.
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Okazuje si´, ˝e postrzeganie innowacji przez kobiety i m´˝czyzn nie ró˝ni si´. Podobnie patrzà na nià te˝ osoby w ró˝nym wieku.
PodejÊcie do innowacji zmienia si´ natomiast wraz z poziomem wykszta∏cenia – im lepiej wykszta∏ceni sà badani, tym cz´Êciej kojarzà
innowacje z rozwiàzaniami, które u∏atwiajà ˝ycie (24 proc. osób z wykszta∏ceniem podstawowym, ale ju˝ 44 proc. z wy˝szym) oraz 
z ulepszonymi procesami i procedurami (16 proc. ankietowanych z wykszta∏ceniem podstawowym i 37 proc. z wy˝szym).

Polacy sà nieco bardziej zgodni w kwestii wyboru rozwiàzaƒ, które ich zdaniem sà najbardziej innowacyjne. Prawie po∏owa 
respondentów (49 proc.) poproszona o wybranie z listy trzech produktów, które sà najbardziej innowacyjne wskaza∏a lekki gips 
syntetyczny stosowany podczas z∏amaƒ i urazów zamiast gipsu tradycyjnego. 

Na drugim miejscu (40 proc.) znalaz∏y si´ opatrunki pooperacyjne zmniejszajàce ryzyko zaka˝eƒ. Na trzecim miejscu, z wynikiem 
28 proc. g∏osów, pojawi∏ si´ elektroniczny stetoskop, umo˝liwiajàcy diagnozowanie pacjenta i os∏uchiwanie pracy jego serca na
odleg∏oÊç. 

Niewiele mniej uznania zyskujà zamki ortodontyczne poprawiajàce zgryz i stan z´bów (25 proc.) oraz folia odblaskowa przeznaczona
do produkcji znaków drogowych lub stosowana w odzie˝y ochronnej i roboczej (23 proc.). Prawie jedna piàta badanych (18 proc.)
doceni∏a równie˝ maseczki ochronne zapewniajàce ochron´ dróg oddechowych w ucià˝liwych warunkach pracy. 

Wykres 5. Prosz´ wybraç trzy Pana/i zdaniem najbardziej innowacyjne produkty i rozwiàzania.



Wyniki pokazujà, ˝e Polacy przy wyborze najbardziej innowacyjnych rozwiàzaƒ kierujà si´ ocenà ich wa˝noÊci dla ˝ycia cz∏owieka. 
W pierwszej kolejnoÊci wygrywajà produkty zwiàzane z medycynà i bezpieczeƒstwem, a dopiero póêniej takie, które usprawniajà prac´
cz∏owieka na co dzieƒ, jak np. taÊma klejàca, taÊma-rzep, materia∏ Êcierny czy ˝ó∏te samoprzylepne karteczki do robienia notatek.

Chocia˝ Polacy doceniajà innowacje w obszarze ochrony zdrowia bez wzgl´du na wiek, to w zale˝noÊci od p∏ci wskazywane 
produkty ró˝nià si´ od siebie. Kobiety ch´tniej wybierajà zamki ortodontyczne (29 proc. wobec 19 proc.). M´˝czyêni z kolei cz´Êciej
wskazujà maseczki ochronne (22 proc. wobec 15 proc.) i materia∏ Êcierny (19 proc. wobec 9 proc.).

Innowacje i ich znaczenie na co dzieƒ

Jak pokazujà wyniki badania, jednym z podstawowych skojarzeƒ z innowacjami sà rozwiàzania u∏atwiajàce ˝ycie. ˚eby lepiej 
zrozumieç znaczenie innowacji, nale˝y okreÊliç rol´, jakà odgrywajà one w ˝yciu codziennym ka˝dego Polaka.

Wyniki pokazujà, ˝e Polacy dostrzegajà wag´ innowacji i doceniajà ich znaczenie nie tylko w skali makro (jak w przypadku 
gospodarki), ale te˝ w prywatnym i osobistym kontekÊcie. Zdecydowana wi´kszoÊç (81 proc.) jest zdania, ˝e innowacje pozwalajà
zaoszcz´dziç czas. Dodatkowo trzy na cztery osoby uwa˝ajà, ˝e innowacje z jednej strony pomagajà w codziennym ˝yciu (75 proc.),
z drugiej zaÊ poprawiajà jego komfort (73 proc.). 

Wykres 6. Przeczytam Panu/i kilka stwierdzeƒ dotyczàcych innowacji. 
Prosz´ powiedzieç, na ile zgadza si´ Pan/i lub nie zgadza z ka˝dym z nich.

Wobec powy˝szych stwierdzeƒ najmniej entuzjastycznie nastawione sà osoby najstarsze (tj. w wieku 60 lat i wi´cej) oraz te 
z wykszta∏ceniem podstawowym. Mniejszy udzia∏ odpowiedzi pozytywnych wynika z tego, ˝e osobom tym trudniej ni˝ pozosta∏ym 
przychodzi udzielenie konkretnej odpowiedzi (tj. cz´Êciej udzielajà odpowiedzi „nie wiem, trudno powiedzieç“). 
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Innowacje na szczeblu krajowym

Polacy doceniajà rol´ innowacji w swoim ˝yciu codziennym. Nie potrafià jednak jednoznacznie okreÊliç, czy podejÊcie proinnowacyjne
w Polsce jest tym dominujàcym oraz czy warunki krajowe sprzyjajà rozwojowi innowacji. 

Wi´kszoÊç Polaków dostrzega potencja∏ w swoich rodakach – prawie 70 proc. osób jest zdania, ˝e Polacy sà innowacyjni. Oznacza to,
˝e badani lepiej ni˝ o sobie myÊlà o innych – siebie samych jako innowacyjnych ocenia tylko jedna trzecia respondentów (34 proc.). 
Wi´kszoÊç (59 proc.) uwa˝a, ˝e w Polsce „klimat“ sprzyja rozwojowi innowacyjnoÊci. Zdanie to jest równoczeÊnie najbardziej 
kontrowersyjne i blisko 30 proc. Polaków si´ z nim nie zgadza.

Z drugiej strony, prawie trzy czwarte osób uwa˝a, ˝e polska gospodarka i przemys∏, ale te˝ system szkolnictwa sà bardziej tradycyjne
ni˝ innowacyjne – tego zdania jest odpowiednio 73 proc. i 72 proc. badanych.

Jak pokazujà wyniki, mimo ˝e potencja∏ ku rozwojowi innowacyjnoÊci wÊród Polaków jest bardzo du˝y, to jest jeszcze wiele do 
zrobienia. Choç polskà gospodark´ trudno nazwaç innowacyjnà, to w oczach respondentów jest ona na dobrej drodze do celu. Mocnà
stronà Polski wed∏ug badanych sà ludzie i sprzyjajàcy „klimat“, pracowaç nale˝y natomiast nad modernizacjà szkolnictwa i przemys∏u.

Wykres 7. Przeczytam Panu/i kilka stwierdzeƒ dotyczàcych innowacji. 
Prosz´ powiedzieç, na ile zgadza si´ Pan/i lub nie zgadza z ka˝dym z nich. 

Najwi´kszym sceptycyzmem wobec gospodarki, przemys∏u i systemu szkolnictwa wykazujà si´ osoby lepiej wykszta∏cone – 
w szczególnoÊci te, które ukoƒczy∏y szko∏y wy˝sze – oraz mieszkaƒcy polskich metropolii (miast powy˝ej 500 tys. ludnoÊci). Niemniej
jednak nawet wÊród tych grup zachowane sà tendencje obserwowane wÊród ogó∏u Polaków.



Innowacje – co wspieraç i jakimi zasobami?

Dotychczasowe wyniki pokazujà, ˝e dla Polaków innowacje majà wysokà wartoÊç. Warto jednak okreÊliç jakie obszary ˝ycia uznawane
sà za priorytetowe w kontekÊcie tworzenia innowacji oraz które podmioty i instytucje w najwi´kszym stopniu odpowiadajà za rozwój
innowacji.

Za najwa˝niejszy obszar tworzenia innowacyjnych rozwiàzaƒ Polacy uznajà zdrowie – w ten sposób odpowiada zdecydowana
wi´kszoÊç badanych (60 proc.). Oznacza to, ˝e potoczne powiedzenie „zdrowie jest najwa˝niejsze“ znajduje swoje odzwierciedlenie
w opiniach. SpoÊród wielu kategorii to w∏aÊnie ta wartoÊç jest cz∏owiekowi najbli˝sza – bez dobrego zdrowia trudniej cieszyç si´ 
przyjemnoÊciami i udogodnieniami z pozosta∏ych sfer.
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Na drugiej pozycji jednoczeÊnie znajdujà si´ gospodarka (39 proc.) i bezpieczeƒstwo (38 proc.), a na trzeciej – na równi – praca 
(31 proc.) i nauka (30 proc.). Znacznie rzadziej ankietowani wspominajà o innowacjach z obszaru domu i gospodarstwa domowego
(18 proc.), informatyki (15 proc.) oraz kultury i sztuki (7 proc.). 

Jak pokazujà wyniki, ponad osobiste korzyÊci – w pracy czy w domu – Polacy stawiajà na rozwój w skali makro, czyli innowacyjne
rozwiàzania w obszarze gospodarki. Mo˝na wi´c wnioskowaç, ˝e Polacy sà Êwiadomi, i˝ rozwijajàca si´ innowacyjnie gospodarka si∏à
rozp´du przyniesie korzyÊci zwyk∏ym ludziom.

Wykres 8. Jak Pan/i myÊli, w jakich obszarach ˝ycia tworzenie innowacyjnych rozwiàzaƒ i produktów 
jest najwa˝niejsze? SpoÊród wymienionych odpowiedzi prosz´ wybraç 3 najwa˝niejsze.

W odniesieniu do priorytetowych obszarów innowacyjnoÊci opinie kobiet i m´˝czyzn sà podobne. Mo˝na zatem stwierdziç, ˝e poglàdy
Polaków sà wzgl´dnie zgodne. Ró˝nice, na które warto zwróciç uwag´, to obszar nauki, o którym szczególnie cz´sto mówià 
trzydziestolatkowie (37 proc.) oraz osoby z wy˝szym wykszta∏ceniem (38 proc.). Ponadto ci ostatni cz´Êciej ni˝ ogó∏ respondentów
zwracajà uwag´ na informatyk´ (21 proc.).

W opinii badanych bezsprzecznym liderem rankingu podmiotów i instytucji, które powinny wspieraç rozwój innowacji, sà w∏adze
paƒstwowe. Wspomina o nich niemal po∏owa ankietowanych (48 proc.). Na drugim miejscu znajdujà si´ instytucje badawcze (37 proc.), 
a na trzecim Unia Europejska (33 proc.) oraz uczelnie wy˝sze (32 proc.). Co czwarty respondent wspomina równie˝ o samorzàdach 
lokalnych oraz biznesie i prywatnych przedsi´biorcach odpowiednio (po 24 proc.). Zdecydowana mniejszoÊç mówi o organizacjach
pozarzàdowych (13 proc.) oraz wojsku (10 proc.), któremu ludzkoÊç zawdzi´cza wiele innowacyjnych rozwiàzaƒ, w tym mi´dzy 
innymi Internet.

Podsumowujàc, mo˝na stwierdziç, ˝e motorem tworzenia innowacji w Polsce jest przede wszystkim strategiczny sojusz pomi´dzy
w∏adzami paƒstwowymi a Êwiatem nauki. Oczekiwania stawiane firmom i przedsi´biorcom plasujà si´ tu na dalszym planie.
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W∏adze paƒstwowe
powinny 

wspieraç
innowacyjnoÊç

Wykres 9. Jak Pan/i myÊli, które podmioty/instytucje powinny wspieraç rozwój innowacji w Polsce? 
SpoÊród wymienionych odpowiedzi prosz´ wybraç 3 najwa˝niejsze. 
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Wykres 10. Jak Pan/i sàdzi, co w najwi´kszym stopniu powstrzymuje ludzi od korzystania z rozwiàzaƒ 
innowacyjnych? Prosz´ wskazaç 3 najwa˝niejsze Pana/i zdaniem powody.

Bariery innowacyjnoÊci

Na drodze rozwoju innowacyjnoÊci stojà ró˝nego rodzaju bariery. Ró˝nià si´ one od siebie w zale˝noÊci od obszaru, w którym sà 
rozpatrywane – inne sà w przypadku gospodarki, a inne w przypadku zwyk∏ych ludzi. 

Zdaniem wi´kszoÊci respondentów (62 proc.) podstawowà przeszkodà stojàcà na drodze do innowacji jest brak pieni´dzy na 
ich zakup. Inne utrudnienia przywo∏ywane sà niemal dwukrotnie rzadziej – sà to brak odpowiednich umiej´tnoÊci (33 proc.), 
przywiàzanie do tradycyjnych rozwiàzaƒ (32 proc.), strach przed nowymi rozwiàzaniami (31 proc.) czy nieÊwiadomoÊç istnienia
innowacyjnych rozwiàzaƒ (28 proc.). Na koƒcu listy barier znajdujà si´ wskazane przez co 10. osob´ obawy dotyczàce tego, ˝e 
innowacyjne rozwiàzanie b´dzie awaryjne oraz brak czasu na zapoznawanie si´ z dzia∏aniem nowych rozwiàzaƒ.

Podsumowujàc, to nie obawy, przyzwyczajenia czy brak kompetencji stanowià g∏ównà barier´ w korzystaniu z rozwiàzaƒ 
innowacyjnych, ale brak pieni´dzy. Z drugiej strony nale˝y pami´taç, ˝e innowacje wcale nie muszà byç drogie, a wi´c argument 
finansowy w wielu przypadkach mo˝e byç zwyk∏à wymówkà.



Telewizja dokumentalna a wspieranie innowacyjnoÊci

Zdaniem wi´kszoÊci Polaków (69 proc.) telewizyjne kana∏y edukacyjne – np. Discovery albo Planete – zach´cajà swoich widzów do
innowacyjnego myÊlenia i dzia∏ania. Przy czym zdecydowanie przekonana o tym jest jedna piàta respondentów (19 proc.).
Przeciwnego zdania jest co jedenasty Polak (9 proc.).

Wykres 11. Czy telewizyjne kana∏y edukacyjne takie jak np. Discovery, Planete zach´cajà ludzi do 
innowacyjnego myÊlenia i dzia∏ania?

O znaczeniu programów telewizyjnych dla promowania innowacyjnoÊci przeÊwiadczone sà cz´Êciej osoby przed 40. rokiem ˝ycia,
ani˝eli osoby starsze. Widaç to zw∏aszcza wÊród dwóch najm∏odszych grup wiekowych (15–19 i 20–29 lat). A˝ 8 na 10 osób w tym
przedziale wiekowym uwa˝a, ˝e telewizyjne kana∏y edukacyjne zach´cajà do myÊlenia lub dzia∏ania w sposób innowacyjny (82 proc.
wobec 69 proc. dla ogó∏u).

Znaczenie ma te˝ poziom wykszta∏cenia badanych. Osoby lepiej wykszta∏cone – z wykszta∏ceniem Êrednim, pomaturalnym (73 proc.)
lub wy˝szym (76 proc.) – cz´Êciej podzielajà opini´ o motywujàcym wp∏ywie kana∏ów edukacyjnych ni˝ respondenci z wykszta∏ceniem
podstawowym (57 proc.).

WÊród wszystkich badanych wyró˝niajà si´ równie˝ mieszkaƒcy najwi´kszych miast w Polsce – 83 proc. z nich jest zdania, ˝e 
telewizyjne kana∏y edukacyjne zach´cajà do innowacyjnego myÊlenia i dzia∏ania. Podobnie jest w przypadku osób, które uwa˝ajà
siebie samych (83 proc.) lub Polaków (73 proc.) za innowacyjnych.
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3. Innowacje w ˝yciu codziennym

Aby lepiej zrozumieç podejÊcie Polaków do innowacji w ˝yciu codziennym nale˝y pochyliç si´ nad tematem w czterech obszarach:

• w Êrodowisku domowym
• w pracy
• w obszarze bezpieczeƒstwa
• w obszarze zdrowia.

Po∏owa Polaków (50 proc.) deklaruje, ˝e korzysta z produktów innowacyjnych na co dzieƒ – w domu. Prawie tyle samo – 49 proc. mia∏o
z nimi stycznoÊç w obszarze bezpieczeƒstwa, a niewiele mniej (45 proc.) – w obszarze zdrowia. JeÊli chodzi o osoby aktywne
zawodowo, to nieco ponad po∏owa z nich (53 proc.) mówi, ˝e na co dzieƒ korzysta w pracy z produktów innowacyjnych. 
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Wykres 12. Czy na co dzieƒ korzysta Pan/i z produktów i rozwiàzaƒ innowacyjnych: 

a) w domu
b) w pracy?

A czy ma lub mia∏/a Pan/i do czynienia z produktami lub rozwiàzaniami innowacyjnymi: 

a) w obszarze zdrowia, tj. np. w szpitalu, w trakcie leczenia
b) w obszarze bezpieczeƒstwa, tj. np. w Êrodkach transportu i w zakresie ochrony pracy?

M´˝czyêni cz´Êciej ni˝ kobiety majà trudnoÊci z udzieleniem odpowiedzi na pytanie o korzystanie z innowacji w domu – 17 proc. 
zapytanych m´˝czyzn i 11 proc. kobiet nie potrafi jednoznacznie wypowiedzieç si´ w tej kwestii. 

Osoby lepiej wykszta∏cone cz´Êciej korzystajà z innowacji w domu. Innowacje sà elementem codziennoÊci dla 56 proc. 
respondentów z wykszta∏ceniem Êrednim i pomaturalnym oraz 63 proc. z wykszta∏ceniem wy˝szym. Nieco inaczej sytuacja wyglàda 
u osób z ni˝szym wykszta∏ceniem – na co dzieƒ z innowacji w domu korzysta jedna trzecia (34 proc.) osób z wykszta∏ceniem 
podstawowym i 42 proc. z zasadniczym zawodowym. 

Prawdopodobnie dysproporcja ta zwiàzana jest nie tylko z sytuacjà materialnà respondentów gorzej wykszta∏conych (osoby 
oceniajàce jà jako z∏à cz´Êciej nie odpowiada∏y na pytanie albo rzadziej deklarowa∏y, ˝e korzystajà w domu z innowacji), ale tak˝e 
ze sposobem rozumienia tego, czym sà innowacje. Mo˝na przypuszczaç, ˝e osoby gorzej wykszta∏cone, majàc na co dzieƒ do
czynienia z innowacyjnymi produktami czy rozwiàzaniami, tak naprawd´ nie identyfikujà ich jako innowacyjne.
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W Êrodowisku domowym

W celu gruntownego zbadania poziomu innowacyjnoÊci w polskich domach respondenci poproszeni zostali o ustosunkowanie si´ do
5 stwierdzeƒ na ten temat. Z odpowiedzi wynika, ˝e dla zdecydowanej wi´kszoÊci Polaków innowacje w domu to nie tylko 
skomplikowane urzàdzenia, ale tak˝e proste produkty u∏atwiajàce ˝ycie (87 proc.), a dzi´ki innowacyjnemu wyposa˝eniu domu ludzie
majà wi´cej czasu dla siebie (85 proc.). 

Wykres 13. A teraz przeczytam Panu/i kilka stwierdzeƒ dotyczàcych innowacji w domu. 
Prosz´ powiedzieç, na ile zgadza si´ Pan/i lub nie zgadza z ka˝dym z nich.

Innowacje to
produkty 

u∏atwiajàce ˝ycie



Jak pokazujà wyniki badania, Polacy cenià sobie innowacyjne rozwiàzania, które u∏atwiajà domowe obowiàzki. Zdaniem przewa˝ajàcej
wi´kszoÊci respondentów, obowiàzków domowych jest na tyle du˝o, i˝ rozwiàzania, które zmniejszajà ich liczb´, sà bardzo potrzebne
(86 proc.). 4 na 5 badanych (83 proc.) uwa˝a te˝, ˝e innowacyjne rozwiàzania korzystnie wp∏ywajà na poczucie bezpieczeƒstwa 
w domu. Mimo tak pozytywnego nastawienia do innowacji w ˝yciu codziennym, a˝ 60 proc. Polaków uwa˝a, ˝e w swoim domu nie ma
dost´pu do innowacyjnych rozwiàzaƒ.

Najstarsi respondenci – w wieku 60 lat i wi´cej – oraz osoby z podstawowym wykszta∏ceniem majà wi´kszà ni˝ inni trudnoÊç 
z ustosunkowaniem si´ do stwierdzenia na temat poziomu skomplikowania innowacji – odpowiednio 14 proc. i 18 proc. z nich odpowiada
„nie wiem/trudno powiedzieç“. Podobnie jest w przypadku wi´kszoÊci pozosta∏ych stwierdzeƒ.

Warto te˝ zauwa˝yç, ˝e prawie wszyscy respondenci, którzy postrzegajà siebie jako innowacyjnych, myÊlà o innowacjach jako 
o prostych produktach u∏atwiajàcych ˝ycie (95 proc.), rozwiàzaniach oszcz´dzajàcych czas (88 proc.) czy zwi´kszajàcych poczucie
bezpieczeƒstwa w domu (91 proc.). 

Ze stwierdzeniem: „w moim domu nie mam dost´pu do innowacyjnych rozwiàzaƒ“ cz´Êciej ni˝ ogó∏ badanych zgadzajà si´ najstarsi
respondenci (65 proc.), ankietowani z wykszta∏ceniem zasadniczym zawodowym (65 proc.) oraz ci, którzy nie postrzegajà siebie jako
osoby innowacyjne (65 proc.).

W Êrodowisku pracy

Optymistyczne podejÊcie do tematu innowacji w domu jest widoczne równie˝ w obszarze pracy. Blisko 9 na 10 ankietowanych 
(88 proc.) jest zdania, ˝e innowacyjne rozwiàzania u∏atwiajà prac´, a tak˝e podnoszà jej efektywnoÊç. Polacy sà równie˝ zgodni co do
roli pracodawców w kwestii innowacji: 87 proc. uwa˝a, ˝e powinni oni zach´caç swoich pracowników do kreatywnego myÊlenia, 
a 86 proc. opowiada si´ za szkoleniami w zakresie wykorzystywania produktów innowacyjnych. Jak si´ okazuje, dla zdecydowanej
wi´kszoÊci badanych (84 proc.) praca w grupie sprzyja innowacyjnoÊci i kreowaniu nowych pomys∏ów. 

Na podstawie uzyskanych wyników mo˝na stwierdziç, ˝e wÊród Polaków panuje du˝y entuzjazm, jeÊli chodzi o innowacje w pracy.
JednoczeÊnie respondenci podkreÊlajà, ˝e aby utrzyma∏ si´ on na tym samym poziomie konieczne sà spore zmiany – a˝ dwie trzecie
Polaków (74 proc.) sàdzi, ˝e pracownicy nie majà dost´pu do innowacyjnych rozwiàzaƒ. Ciekawy mo˝e wydaç si´ fakt, ˝e osoby 
aktywne zawodowo nieco cz´Êciej ni˝ niepracujàcy nie zgadzajà si´ z tà opinià (16 proc. wobec 12 proc.). Pracujàcy cz´Êciej
podzielajà poglàd, i˝ innowacyjne rozwiàzania u∏atwiajà prac´ i podnoszà jej efektywnoÊç.

Du˝y entuzjazm
dotyczàcy 

innowacji w pracy



Wykres 14. Przeczytam Panu/i kilka stwierdzeƒ dotyczàcych innowacji w miejscu pracy. 
Prosz´ powiedzieç, na ile zgadza si´ Pan/i lub nie zgadza z ka˝dym z nich.

W obszarze bezpieczeƒstwa

Jak pokazujà wyniki badania obecnoÊç innowacyjnych rozwiàzaƒ w sektorze bezpieczeƒstwa jest po˝àdana i doceniana przez
wi´kszoÊç Polaków. Po∏owa respondentów ma lub mia∏a do czynienia z produktami lub rozwiàzaniami innowacyjnymi w obszarze 
bezpieczeƒstwa, czyli np. w Êrodkach transportu i w zakresie ochrony pracy. 88 proc. Polaków jest zdania, ˝e wyraêne odblaskowe
oznakowanie dróg i pojazdów korzystnie wp∏ywa na popraw´ bezpieczeƒstwa, a a˝ 45 proc. osób jest w tej opinii zdecydowana. 
86 proc. respondentów twierdzi, ˝e samochody sà bezpieczniejsze dzi´ki rozwiàzaniom i produktom innowacyjnym i niemal tyle samo
(85 proc.) uwa˝a, ˝e pasy bezpieczeƒstwa to jeden z najskuteczniejszych Êrodków ratujàcych ˝ycie podczas wypadków drogowych.
85 proc. Polaków zgadza si´ z opinià, ˝e dzi´ki innowacyjnym rozwiàzaniom ludzie czujà si´ bezpieczniej.
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Rozwiàzania innowacyjne  
= bezpieczeƒstwo



Wykres 15. Przeczytam Panu/i kilka stwierdzeƒ dotyczàcych innowacji w obszarze bezpieczeƒstwa. 
Prosz´ powiedzieç, na ile zgadza si´ Pan/i lub nie zgadza z ka˝dym z nich.

Aspekt bezpieczeƒstwa jest w szczególnoÊci wa˝ny dla mieszkaƒców wsi. W wi´kszym stopniu zgadzajà si´ oni z ka˝dym 
z powy˝szych stwierdzeƒ. Mo˝e mieç to zwiàzek z warunkami ˝ycia i charakterem pracy, który w wi´kszym stopniu uwra˝liwia ludzi 
na to, jak wa˝ne jest bezpieczeƒstwo.

Aspekt bezpieczeƒstwa
wa˝ny dla 

mieszkaƒców wsi



W obszarze zdrowia

Zdrowie to obszar, który zdaniem Polaków w najwy˝szym stopniu zas∏uguje na rozwój innowacji. W konsekwencji ze stwierdzeniami
dotyczàcymi potencjalnych korzyÊci odnoszàcych si´ do innowacji z obszaru zdrowia zgadzajà si´ niemal wszyscy, z czego jedna
trzecia osób zgadza si´ z nimi w sposób zdecydowany. 88 proc. ankietowanych jest zdania, ˝e innowacje pomagajà poprawiç 
komfort ˝ycia pacjentów z ró˝nymi dolegliwoÊciami oraz pozytywnie wp∏ynàç na skutecznoÊç leczenia. Nieco mniej osób uwa˝a, ˝e
dzi´ki innowacjom zmniejsza si´ ryzyko zaka˝enia podczas zabiegu (85 proc.) oraz skraca si´ czas pobytu pacjentów w szpitalu 
(84 proc.). 

Wykres 16. A teraz przeczytam Panu/i kilka stwierdzeƒ dotyczàcych innowacji w obszarze zdrowia. 
Prosz´ powiedzieç, na ile zgadza si´ Pan/i lub nie zgadza z ka˝dym z nich.

Konsekwentnie, wÊród respondentów z wykszta∏ceniem podstawowym mniej jest osób, które zgadzajà si´ z powy˝szymi 
stwierdzeniami. Nie oznacza to jednak, ˝e sà one szczególnie sceptyczne, lecz cz´Êciej ni˝ inni nie potrafià udzieliç konkretnej
odpowiedzi, a ustosunkowanie si´ do zdaƒ o innowacjach w obszarze zdrowia sprawia im trudnoÊç.
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Komentarze ekspertów

Janusz Czapiƒski
Psycholog spo∏eczny, prof. Uniwerytetu Warszawskiego 
i prorektor Wy˝szej Szko∏y Finansów i Zarzàdzania

Jak wynika z badania Polacy sà otwarci na korzystanie z innowacyjnych
rozwiàzaƒ, ale majà ich niedosyt. Dostrzegajà potencja∏ innowacyjnoÊci 
w ludziach, sà niewàtpliwie kreatywni, przedsi´biorczy, uparci i odporni 
psychicznie, ale brak im gotowoÊci i umiej´tnoÊci wspó∏pracy. 

„Ksi´˝ycowy“ ubiór Neila Armstronga, nie powsta∏by, gdyby zale˝a∏o to 
od kreatywnoÊci pojedynczych pracowników. Powsta∏ dzi´ki kreatywnoÊci
zespo∏u. Indywidualna kreatywnoÊç Polaków i ich otwarcie na korzystanie 
z innowacji, poprawia, co prawda, indywidualnà i rodzinnà jakoÊç ˝ycia, ale
nie daje efektu gospodarczego w skali kraju. Na drodze od pomys∏u (indywi-
dualnego) do przemys∏u brakuje w Polsce dramatycznie tego, co decyduje o sukcesie takich firm jak 3M – zaufania i wspó∏pracy. 

Polaków nie trzeba ju˝ oswajaç z innowacjami, trzeba wyzwoliç w nich ducha innowacyjnoÊci zespo∏owej. Wtedy i oni
osobiÊcie i ca∏a polska wspólnota skorzysta na ich kreatywnoÊci.

Dariusz ˚uk
Prezes Polska Przedsi´biorcza

Raport pokazuje nam bardzo ciekawe informacje o innowacyjnoÊci Polaków,
których wczeÊniej w ˝adnych badaniach nie odkryliÊmy. 
Prawie 70 proc. z nas uwa˝a, ˝e Polska to kraj innowacyjnych ludzi, ale 
jednoczeÊnie tylko 34 proc. mówi tak o sobie. Jednà z odpowiedzi na pytanie
dlaczego tak nisko wcià˝ wypadamy w rankingach innowacyjnoÊci zarówno
tworzonych przez instytucje jak te˝ wewn´trznie przez nas samych jest brak
szerokiego dost´pu do innowacji. A˝ 74 proc. Polaków uwa˝a, ˝e wcià˝ nie
ma dost´pu do innowacyjnych produktów w miejscu pracy.

Dlatego te˝ dzi´kuj´ twórcom raportu za udowodnienie, ˝e nawet sam
dost´p do innowacyjnych produktów i uÊwiadomienie ich istnienia
mo˝e okazaç si´ kluczowy dla rozwoju naszej polskiej innowacyjnoÊci.



Urszula Krassowska
Account Director TNS Polska

Innowacje, innowacyjnoÊç, innowacyjny – te wyrazy sà aktualnie odmieniane
chyba przez wszystkie mo˝liwe przypadki w telewizji, w radiu, w prasie, przez
osoby z naszego najbli˝szego otoczenia, tak˝e przez naszych potencjalnych
pracodawców, czy pracowników i wielu innych. 

Podà˝ajàc tym tropem mog∏abym równie˝ powiedzieç, ˝e nasze badanie jest
innowacyjne, poniewa˝ podejmuje temat wa˝ny i obecny w opinii publicznej,
ale dotàd niedostatecznie zg∏´biony za pomocà badaƒ spo∏ecznych. 

W realizacji projektu postawiliÊmy sobie za cel odpowiedzenie na kilka 
zasadniczych pytaƒ, jeÊli chodzi o innowacje oraz postrzeganie ich przez

ka˝dego z nas w ró˝nych obszarach naszego ˝ycia. Teraz, dzi´ki badaniu wiemy, ˝e wi´kszoÊç Polaków myÊli o sobie jak 
o narodzie ludzi innowacyjnych, a innowacje sà przez nich mile widziane nie tylko w obszarze zdrowia czy bezpieczeƒstwa,
ale i w ˝yciu codziennym – w domu, w pracy. Polacy dajà zielone Êwiat∏o innowacji.

Sylwester Molenda
Director Research Innovation Insights Discovery Networks CEEMEA

Discovery Channel zosta∏o partnerem „Raportu 3M Innowacyjny Polak 2014“,
poniewa˝ wierzymy, ˝e innowacyjnoÊç jest motorem nap´dowym rozwoju, ale
tak˝e b´dzie decydowa∏a o przysz∏oÊci telewizji. 

Tym bardziej cieszymy si´, ˝e wyniki raportu wskazujà na to, ˝e telewizja taka 
jak Discovery Channel jest przez Polaków odbierana jako êród∏o inspiracji. 

Naszà ambicjà jest, ˝eby programy przez nas pokazywane zaspokaja∏y
ciekawoÊç. Wierzymy, ˝e dzi´ki takiemu podejÊciu nadal b´dziemy
zach´cali widzów do odkrywczego myÊlenia i kreatywnego dzia∏ania.
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