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1. Wstêp
Innowacyjne przedsiêbiorstwa poszukuj¹ najczêciej rozwi¹zañ i mo¿liwoci, wykorzystuj¹c nowe sposoby mylenia oraz dzia³ania. Wi¹¿e siê to niew¹tpliwie z kreatywnoci¹. Problem kreatywnoci sta³ siê przedmiotem badania
wielu dyscyplin nauki. Kreatywnoæ polega na wyra¿aniu
nowatorskich pomys³ów w celu rozwi¹zywania problemów
b¹d zaspokojenia potrzeb. Przejawia siê ona zdolnoci¹ do
tworzenia nowych, oryginalnych oraz pomys³owych rozwi¹zañ [1]. Kreatywnoæ jest istotnym elementem w procesie tworzenia innowacji w przedsiêbiorstwie. Ich powstawanie zale¿y przede wszystkim od cech wykazywanych
przez pracowników w trakcie rozwi¹zywania codziennych
problemów powstaj¹cych w przedsiêbiorstwie. Samo pozyskiwanie pracowników o wysokich zdolnociach twórczych
nie wystarczy, by przedsiêbiorstwo sta³o siê innowacyjne.
Wa¿na jest równie¿ dba³oæ o rozwój potencja³u innowacyjnego zatrudnionych pracowników, a tak¿e odpowiednie jego
wykorzystanie [6].
System oceny kreatywnoci obejmuje dwa procesy: rekrutacji kandydata do pracy oraz oceny kreatywnoci pracownika
pracuj¹cego ju¿ w przedsiêbiorstwie. W procesie rekrutacji
ocenie poddawana jest postawa twórcza oraz próbka pracy
kandydata. W procesie oceny kreatywnoci pracownika
przedsiêbiorstwa ocenie poddawana jest jego aktywnoæ
w zg³aszaniu wniosków racjonalizatorskich.
Opracowanie metodyki oceny kreatywnoci pracowników
jest istotnym dzia³aniem, które wspomo¿e zarz¹dzanie kreatywnoci¹ w przedsiêbiorstwie. Poprzez zastosowanie
proponowanych narzêdzi ka¿da osoba zarz¹dzaj¹ca bêdzie
mog³a skutecznie: wy³aniaæ kreatywnych potencjalnych
pracowników, tworzyæ kreatywne zespo³y, motywowaæ
pracowników przedsiêbiorstwa do zg³aszania innowacyjnych rozwi¹zañ oraz monitorowaæ poziom kreatywnoci
pracowników.
2. Opracowanie metodyki oceny kreatywnoci pracowników przedsiêbiorstw produkcyjnych
Analiza wyników badañ dotycz¹cych oceny kreatywnoci
pracowników przedsiêbiorstw produkcyjnych zostanie
przeprowadzona wieloetapowo. Przebieg badania podzielono na trzy g³ówne etapy (rys. 1).
W pierwszym etapie, na podstawie literatury, przeprowadzone zosta³o badanie eksploracyjne. Pozwoli³o ono na
przeanalizowanie narzêdzi do pomiaru kreatywnoci oraz
zbudowanie sylwetki kreatywnego pracownika. Analiza ta
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zosta³a wzbogacona o studium przypadku, które umo¿liwi³o scharakteryzowanie kreatywnego pracownika.
Na podstawie wyników uzyskanych z przeprowadzonych
analiz opracowano eksperymentaln¹ wersjê kwestionariusza do pomiaru postawy twórczej pracowników przedsiêbiorstw produkcyjnych, nazywanym dalej Kwestionariuszem Postawy Twórczej (KPT). Narzêdzie to zosta³o zastosowane w wybranym przedsiêbiorstwie produkcyjnym.
W oparciu o uzyskane wyniki z przeprowadzonego badania
pilota¿owego wykonano analizê statystyczn¹ KPT. Pozwoli³a ona zweryfikowaæ poprawnoæ budowy kwestionariusza, a tak¿e wskaza³a, w jakim zakresie nale¿a³o go zmodyfikowaæ. Zastosowanie odpowiednich narzêdzi statystycznych pozwoli³o na skontrolowanie jakoci KPT [8].
Drugi etap badania naukowego obejmuje przeprowadzenie
próby empirycznej weryfikacji KPT w przedsiêbiorstwach
produkcyjnych województwa opolskiego. Dzia³anie to pozwoli na okrelenie funkcjonowania KPT w praktyce diagnostycznej. Obecnie trwaj¹ badania nad potwierdzeniem
rzetelnoci jego opracowania. Kolejnym krokiem jest opracowanie przebiegu oceny kreatywnoci w procesie rekrutacji kandydata do kreatywnego zespo³u. W badaniu zostan¹
zastosowane elementy metody Action research, KPT oraz
wskaniki do oceny próbki pracy kandydata wywodz¹ce siê
z koncepcji J. P. Guliforda. Do wskaników tych zalicza siê:
p³ynnoæ mylenia, giêtkoæ mylenia, oryginalnoæ i elaboracjê [10]. W drugim etapie badania nastêpuje równie¿ opracowanie systemu informacyjnego przedsiêbiorstwa jako
podstawy oceny kreatywnoci pracowników. System informacyjny pe³ni funkcjê wspieraj¹c¹ i stanowi podstawê opracowania systemu informatycznego. Proponowane narzêdzie
informatyczne o nazwie Elektroniczna Skrzynka Problemów
i Rozwi¹zañ, zwane dalej aplikacj¹ ESPIR, ma na celu
usprawnienie komunikacji w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwi¹zañ pomiêdzy pracownikami na ró¿nych szczeblach. Aplikacja ta bêdzie zastosowana w wybranych przedsiêbiorstwach województwa opolskiego [11].
W ostatnim etapie badania zostan¹ opracowane rekomendacje dla badanych przedsiêbiorstw produkcyjnych w zakresie monitorowania kreatywnoci pracowników. Badanie
zostanie podsumowane poprzez analizê wp³ywu oceny kreatywnoci pracowników na rozwój innowacyjnoci badanych przedsiêbiorstw.
Pierwszy etap badañ zosta³ w ca³oci zrealizowany. W drugim etapie do zrealizowania pozosta³a kontynuacja badania
nad potwierdzeniem poprawnoci KPT i ewentualne jego
modyfikacje. Kolejnymi krokami do wykonania s¹: zastosowanie aplikacji ESPIR w wybranych przedsiêbiorstwach
województwa opolskiego oraz analiza poprawnoci systemu informacyjnego i aplikacji ESPIR. Trzeci etap badania
naukowego zostanie zrealizowany po ukoñczeniu zadañ
zaplanowanych w etapie drugim.
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w przedsiêbiorstwie. Utworzone stwierdzenia poddano szczegó³owej analizie poprzez zastosowanie macierzy porównañ
parami. Wyeliminowano stwierdzenia,
które by³y najbardziej zbli¿one do siebie
oraz okrela³y cechy najrzadziej przypisywane twórczym pracownikom. Robocza
wersja KPT zawiera³a 18 stwierdzeñ [9].
Do oceny stwierdzeñ wybrano skalê 5punktow¹, która uwzglêdnia tzw. neutralny punkt rodkowy (nie mam zdania). Jest
to najczêciej wykorzystywana skala w kwestionariuszach bazuj¹cych na stwierdzeniach. Badany okrela, w jakim stopniu
zgadza siê z okrelonym stwierdzeniem.
W KPT ujêto równie¿ metryczkê, która
obejmuje informacje o zmiennych niezale¿nych. Badany okrela rodzaj szczebla
(czy jest pracownikiem fizycznym czy
umys³owym), wiek, p³eæ, liczbê lat pracy
w przedsiêbiorstwie oraz wykszta³cenie
[9]. Przybli¿ony czas potrzebny do wype³nienia KPT wynosi oko³o 3 minuty.
W celu zbadania rzetelnoci opracowania
KPT przeprowadzono badanie pilota¿owe
w wybranym przedsiêbiorstwie produkcyjnym województwa opolskiego. Uzyskano wskanik Alfa Cronbacha na poziomie 0,648 przy N=42. Wskanik Alfa
przyjmuje wartoci od 0 do 1. Wartoæ bliska 1 wskazuje na wysok¹ rzetelnoæ kwestionariusza. Zazwyczaj uwa¿a siê kwestionariusz za rzetelny, gdy wskanik Alfa
wynosi co najmniej 0,7. Akceptowane s¹
równie¿ ni¿sze wskaniki, np. w przypadku, gdy liczba stwierdzeñ w kwestionariuszu jest ma³a b¹d mierzy niejednorodn¹
w³aciwoæ, jak np. postawa twórcza i odtwórcza. W celu poprawienia rzetelnoæ
opracowania KPT zastosowano analizê
mocy dyskryminacyjnej poszczególnych
stwierdzeñ oraz rzetelnoci wy³onionych
czynników. Stwierdzenia obni¿aj¹ce wartoæ wskanika Alfa poddano modyfikacji
[8]. Koñcowa wersja KPT zawiera cechy
przypisywane postawie twórczej i odRys. 1. Plan badania w zakresie oceny kreatywnoci pracowników
twórczej (tab. 1). W celu wyeliminowania
u osoby badanej ci¹g³ego potakiwania, za3. Budowa Kwestionariusza Postawy Twórczej (KPT)
stosowano pytania odwrócone, mierz¹ce przeciwstawne
cechy. Kolejne badanie postawy twórczej pracowników
Kwestionariusz jest narzêdziem uzupe³niaj¹cym wiedzê na
z zastosowaniem koñcowej wersji KPT przeprowadzono
temat zdolnoci kreatywnych pracownika przedsiêbiorstwa
w rednim przedsiêbiorstwie z bran¿y meblarskiej na prób¹d kandydata. Pierwszym krokiem w tworzeniu KPT
bie N=36. Wskanik rzetelnoci uzyskany na podstawie
by³o wy³onienie cech kreatywnego pracownika (rys. 2).
wyników badañ wyniós³ 0,679. Zbiór wyników surowych
W kolejnym kroku zbadano czêstotliwoæ wystêpowania
testu przekszta³cono na skalê standardow¹, zwan¹ dalej
cech twórczego pracownika w literaturze z zakresu kreskal¹ typu sten. Zastosowanie KPT w innych przedsiêbioratywnoci. Wybrano te cechy, które pojawia³y siê u ministwach pozwoli na opracowanie norm typu sten dla badanej
mum 3 autorów. Do wy³onionych cech, których by³o 30,
próby. Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badañ
opracowano stwierdzenia. Dotycz¹ one zachowania siê
opracowano wstêpn¹ skalê typu sten. Ma ona zakres od 1
pracownika w sytuacji doskonalenia oraz dzia³ania
do 10 jednostek (jedna jednostka równa siê 0,5 odchylenia
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4. System informacyjny jako podstawa oceny
kreatywnoci pracowników przedsiêbiorstwa

Rys. 2. Przebieg budowy KPT
standardowego). Odchylenie standardowe w tej skali wynosi 2. rednia natomiast mieci siê w rodku skali, czyli
pomiêdzy 5 a 6 stenem [7]. Je¿eli pracownik uzyska punkty
mieszcz¹ce siê w przedziale od 44 do 56 (9 lub 10 sten)
oznacza to, ¿e charakteryzuje siê bardzo wysok¹ postaw¹
twórcz¹. W przypadku, gdy otrzyma poni¿ej 35 punktów
(4 sten)  charakteryzuje siê nisk¹ postaw¹ twórcz¹.
Badania nad potwierdzeniem rzetelnoci opracowania KPT
nadal trwaj¹. Empiryczna weryfikacja KPT odbywa siê
w wybranych przedsiêbiorstwach produkcyjnych województwa opolskiego.

System informacyjny jest wielopoziomow¹ struktur¹
pozwalaj¹c¹ u¿ytkownikowi tego systemu na przekszta³cenie okrelonych informacji wejcia na oczekiwane informacje wyjcia poprzez zastosowanie
odpowiednich procedur. Rezultatem uzyskania tych
informacji jest okrelona decyzja b¹d decyzje [3].
System informacyjny w zakresie oceny kreatywnoci pracowników przedsiêbiorstwa (rys. 3) stanowi
podstawê opracowania aplikacji informatycznej.
Elementem wejcia do systemu s¹ zg³oszenia pracowników. Pracownik wybiera typ zg³oszenia, jaki
chce wprowadziæ do systemu. W systemie przewidziano trzy typy zg³oszenia: nr 1  problemy do rozwi¹zania, nr 2  rozwi¹zania problemów wczeniej
zg³oszonych przez innych pracowników i nr 3 
wnioski racjonalizatorskie obejmuj¹ce zg³oszenie
problemu i jego rozwi¹zanie. Zg³aszane problemy,
rozwi¹zania oraz wnioski racjonalizatorskie mog¹ dotyczyæ mikro udoskonaleñ w obrêbie stanowiska roboczego
b¹d udoskonaleñ obejmuj¹cych ca³y wybrany obszar
w przedsiêbiorstwie.
Narzêdziem wspomagaj¹cym gromadzenie danych o zg³oszeniach pracowników oraz zarz¹dzanie nimi jest aplikacja
ESPIR [11]. Odbiorc¹ informacji uzyskanych z aplikacji
ESPIR s¹ wszyscy pracownicy przedsiêbiorstwa. Jednak¿e
decyzjê o realizacji zg³oszeñ podejmuj¹ pracownicy wy¿szego szczebla, w tym zarz¹d przedsiêbiorstwa. Decyzjê o przyjêciu problemu do rozwi¹zania podejmuje bezporedni

Tab. 1. Stwierdzenia zawarte w KPT
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Rys. 3. Ogólny model systemu informacyjnego
prze³o¿ony dzia³u, w którym zatrudniony jest pracownik
zg³aszaj¹cy problem. Oceny rozwi¹zañ problemów oraz
wniosków racjonalizatorskich dokonuje zespó³ ekspertów,
którego sk³ad bêdzie ustalany indywidulanie dla ka¿dego
przedsiêbiorstwa. Elementem wyjcia z systemu s¹ informacje o gotowych innowacyjnych rozwi¹zaniach wprowadzonych w przedsiêbiorstwie. Ze wzglêdu na obszar zastosowania dzieli siê je na: produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe [4].
5. Narzêdzie wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wnioskami racjonalizatorskimi pracowników
G³ównym za³o¿eniem utworzenia aplikacji ESPIR jest wspomaganie tworzenia innowacyjnych rozwi¹zañ. Usprawnia
ona komunikacjê oraz przep³yw informacji, dotycz¹cych
nowych pomys³ów i udoskonaleñ, pomiêdzy pracownikami
na ró¿nych szczeblach i w obrêbie ró¿nych dzia³ów przedsiêbiorstwa.
Aplikacja ESPIR zosta³a utworzona w ramach projektu
systemu oceny kreatywnoci pracowników przedsiêbiorstw
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produkcyjnych. Celem jej opracowania jest zbadanie wp³ywu oceny kreatywnoci na powstawanie innowacyjnych
rozwi¹zañ w przedsiêbiorstwie. Aplikacja ESPIR dedykowana jest dla szerokiej gamy przedsiêbiorstw o ró¿nych profilach dzia³alnoci. Aplikacja w ca³oci jest dostêpna przez
Internet. Logowanie do niej odbywa siê za porednictwem
przegl¹darki internetowej, co umo¿liwia pracê w programie
z dowolnego miejsca. Dostêp do aplikacji bêd¹ posiadali tylko u¿ytkownicy posiadaj¹cy konto z w³aciwymi uprawnieniami. Po pomylnym przejciu przez proces logowania,
ka¿dy z u¿ytkowników zostanie przeniesiony do odpowiedniego panelu. Aplikacja posiada trzy grupy u¿ytkowników,
o okrelonym dostêpie do informacji (rys. 4).
Pierwsz¹ grupê u¿ytkowników stanowi¹ pracownicy ni¿szego szczebla, którzy maj¹ tylko uprawnienia do wprowadzenia swoich zg³oszeñ wszystkich 3 typów. Drug¹ grupê stanowi¹ pracownicy wy¿szego szczebla. Ich zadaniem jest ocena
zg³oszeñ typu 1 dokonanych przez pracowników w obrêbie
swojego dzia³u oraz wprowadzanie w³asnych zg³oszeñ
wszystkich 3 typów. Do ostatniej grupy zalicza siê administratorów. Ich g³ówn¹ funkcj¹ w aplikacji jest zarz¹dzanie

Rys. 4. Funkcje u¿ytkowników aplikacji ESPIR
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profilami u¿ytkowników, korygowanie b³êdów powsta³ych
podczas ich pracy, zarz¹dzanie zg³oszeniami na wszystkich
szczeblach oraz przekazywanie informacji zarz¹dowi
przedsiêbiorstwa o zg³oszeniach typu 2 i 3.
Interfejs aplikacji ESPIR sk³ada siê z trzech obszarów:
menu g³ówne (lewa strona), menu dodatkowe (górna czêæ)
oraz dynamiczny panel roboczy (rodkowa czêæ). Przyk³ad interfejsu przedstawiono na rysunku 5.

oraz mo¿liwe nak³ady finansowe potrzebne do realizacji
rozwi¹zania.
Wnioski racjonalizatorskie wprowadzane s¹ do aplikacji poprzez wybranie z menu g³ównego pozycji Zarz¹dzanie
wnioskami, a nastêpnie wybranie zak³adki Dodaj nowy
wniosek. Formularz dodania wniosku racjonalizatorskiego
zawiera takie pola jak: wybór obszaru, (dzia³u), w którym
pojawi³ siê problem, tytu³ problemu, opis problemu oraz propozycja rozwi¹zania problemu.
Po wype³nieniu wszystkich istotnych informacji dla danego typu
zg³oszenia u¿ytkownik wysy³a zg³oszenie do oceny. Za ka¿dy rodzaj
zg³oszenia pracownik otrzyma odpowiedni¹ liczbê punktów.
Na potrzeby badañ w wybranych
przedsiêbiorstwach województwa
opolskiego zostanie zastosowana
wersja demonstracyjna aplikacji.
Umo¿liwi ona zapoznanie siê z funkcjonalnoci¹ aplikacji oraz zweryfikowanie jej poprawnoci.
6. Podsumowanie

Innowacyjnoæ przedsiêbiorstwa
zale¿y w du¿ej mierze od innowacyjnoci jego pracowników. Ich
Rys. 5. Rodzaj zg³oszenia w Elektronicznej Skrzynce Problemów i Rozwi¹zañ
potencja³ jest powi¹zany z poziomem ich kreatywnoci [6]. W artyW aplikacji ESPIR pracownicy bêd¹ mogli zg³aszaæ prokule przedstawiono przebieg badania oraz metodykê oceny
blemy wymagaj¹ce rozwi¹zania, rozwi¹zania problemów
kreatywnoci pracowników przedsiêbiorstw produkcyjistniej¹cych ju¿ w bazie aplikacji b¹d kompletne wnioski
nych. Proponowane metody oraz narzêdzia maj¹ na celu
racjonalizatorskie obejmuj¹ce zg³oszenie problemu przy
wspomóc przeprowadzenie oceny kreatywnoci pracownirównoczesnym zg³oszeniu jego rozwi¹zania.
ków przedsiêbiorstw oraz przysz³ych pracowników w proW celu zg³oszenia problemu do rozwi¹zania nale¿y przejæ
cesie rekrutacji. Opracowano je na bazie komponentów
do pozycji menu g³ównego Zarz¹dzanie problemami
kreatywnoci: wiedzy (bieg³oæ w danej dziedzinie), umieoraz wybraæ zak³adkê Dodaj nowy problem. Wówczas
jêtnoci twórczego mylenia (elastycznoæ i wyobrania,
pojawi siê formularz do wype³nienia. W pierwszym polu
z jak¹ pracownicy podchodz¹ do problemów) oraz weformularza nale¿y wybraæ dzia³ (obszar), w którym pojawi³
wnêtrznej motywacji do realizacji zadania (np. pragnienie
siê problem. W wersji demonstracyjnej aplikacji wprowarozwi¹zania napotkanego problemu). Innowacyjne przeddzono nastêpuj¹ce obszary: produkcyjny, techniczny, logisiêbiorstwo wymaga odpowiednich dzia³añ ju¿ na etapie
styczny, marketingowy, informatyczny oraz kadrowy. Korekrutacji pracowników. Do nich nale¿y zastosowanie techlejno nale¿y wpisaæ tytu³ problemu oraz opis problemu zanik oraz narzêdzi selekcji, które pozwol¹ wy³oniæ najbarwieraj¹cy stan dotychczasowy miejsca (np. stanowiska
dziej kreatywnych przysz³ych pracowników [6]. Narzêdziaroboczego), którego dotyczy problem.
mi oraz metodami wspomagaj¹cymi ocenê kreatywnoci
Zg³oszenie rozwi¹zania odbywa siê poprzez
wybranie w menu g³ównym pozycji Zarz¹dzanie rozwi¹zaniami. Zg³oszenie rozwi¹zania problemu realizowane jest w trzech krokach (rys. 6). Pierwszym krokiem jest wybór
obszaru (dzia³u), w którym zg³oszono problem przeznaczony do rozwi¹zania. Kolejnym krokiem jest wybór problemu, dla którego u¿ytkownik chce dodaæ rozwi¹zanie.
Ostatnim krokiem jest wpisanie rozwi¹zania
wybranego problemu. Opis rozwi¹zania powinien zawieraæ: propozycjê zmiany stanu
obecnego, potencjalne korzyci wynikaj¹ce
Rys. 6. Dodawanie rozwi¹zania problemu w aplikacji ESPIR
z zastosowania proponowanego rozwi¹zania
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w fazie rekrutacji pracowników s¹: KPT oraz metoda oceny
próbki pracy kandydata z wykorzystaniem wskaników:
p³ynnoci, giêtkoci, oryginalnoci i elaboracji. Ponadto
system ocen pracowniczych powinien baræ pod uwagê aktywnoæ pracownika w zg³aszaniu pomys³ów oraz we wdra¿aniu innowacji. Do oceny oraz monitorowania kreatywnoci pracowników przedsiêbiorstwa s³u¿y aplikacja ESPIR.
Wa¿ne jest równie¿, aby stworzyæ odpowiednie warunki
organizacyjne i spo³eczne zorientowane na ukszta³towanie
rodowiska umo¿liwiaj¹cego zarz¹dzanie potencja³em innowacyjnym pracowników. Znacz¹c¹ rolê w kszta³towaniu
innowacyjnoci pracowników odgrywa kultura organizacyjna, która sprzyja wspó³dzia³aniu i pracy zespo³owej,
swobodny przep³yw informacji oraz tolerancja wobec odmiennych decyzji [4]. Równie¿ tworzenie systemów nagradzania twórczych postaw oraz zachowañ w przedsiêbiorstwie sprzyja kreatywnemu myleniu pracowników [2].
Warunkiem rozwoju kreatywnoci w przedsiêbiorstwie jest
opracowanie odpowiedniego systemu motywacyjnego,
który zachêca³by pracowników do wysi³ku wychodz¹cego
poza zwyk³e wymagania pracy [5]. Takie dzia³ania niew¹tpliwie przyczyni¹ siê do wzrostu poziomu innowacyjnoci
przedsiêbiorstwa, a przez to wp³yn¹ na jego rozwój.
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RESEARCH PROJECT THE EVALUATION OF
CREATIVITY OF THE EMPLOYEE OF MANUFACTURING ENTERPRISES
Key words:
evaluation of creativity, the request rationalization, creative
attitude, innovations
Abstract:
The article presents the course of scientific research and the
methodology for assessing creativity of the staff of manufacturing enterprises. The first stage of scientific studies
covers to the design of the questionnaire to measure of creative attitude workers enterprises manufacturing. The second phase of the study include: the use of the questionnaire in selected enterprises, elaborated course of the evaluation of creativity in the process of recruiting a candidate
for the creative team and the evaluation of the enterprises
employees, compile of an information system in terms of
creativity and application called Electronic box problems
and solutions (ESPIR). The third stage of the study involves the development of recommendations for the management of creativity of employees and analysis of the impact
evaluation the creativity on the innovation in the enterprise.
If we want creating an innovative enterprise, appropriate
action should be taken at the stage of employees recruitment. This requires the use of technique and tools of selection, which will emerge the most creative future employees.
The article had been described the proposed tools and methods supporting the creativity evaluation in the recruitment. Tool which supports assessment of creative attitude
candidate is questionnaire. Sample of working the candidate had been assessed by the action research method, and by
the use liquidity ratios, flexibility, originality and elaboration. In the enterprise employees evaluation system should
be included the activity of the employees in the reporting of
ideas and in the implementation of innovations. To assess
and monitor the creativity of the enterprise employees was
developed application about glance ESPIR. In this system,
employees can report problems to be solved, solving the
problems existing in the database system or complete suggestions for improvement, containing the problems and its
solution. The main aim of developing the ESPIR application is to support the development of innovative solutions
through better communication and flow of information on
new ideas and improvements between employees at different levels and in different departments within the enterprise.
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