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Warszawa, 16 czerwca 2005 

Robert Przedpełski 
INE PAN 

WYNIKI PROJEKTU BADAWCZEGO 
 

„Źródła i strategie innowacyjności przedsiębiorstw” 
 
 

I. Perspektywa historyczna. 
 
Zjawisko innowacyjności, jako odrębnej kategorii badawczej w naukach ekonomicznych, po 
raz pierwszy pojawiło się w pracach przedstawicieli tzw. austriackiej szkoły myśli 
ekonomicznej w pierwszej połowie XX wieku. Joseph Schumpeter, pionier tego podejścia, 
dokonał wyodrębnienia pojęć: invention (wynalazczość), innovation (innowacyjność), imitation 
(naśladownictwo), które stworzyły odpowiednią perspektywę zjawiska, którego sercem w 
sensie rynkowym były innowacje rozumiane jako: 
 
„Pierwsze handlowe wprowadzenie na danym rynku lub w danej firmie nowego lub istotnie 

ulepszonego produktu, usługi, systemu, urządzenia albo procesu organizacyjnego, 

produkcyjnego lub rynkowego.” 

 

Istotą zjawiska jest zatem sukces komercyjny nowego, przedsiębiorczego pomysłu, będący 
wynikiem szeregu działań o charakterze badawczym, naukowym, technicznym, 
organizacyjnym, finansowym oraz handlowym. 
 
Zjawisko innowacyjności można opisywać i badać próbując definiować: 
a) źródła jej powstawania, 
b) warunki sprzyjające jej rozwojowi. 
 
a) Źródła innowacyjności 
Kwintesencją opisu źródeł innowacji jest stwierdzenie, iż jest to umiejętność dostrzeżenia i 
wykorzystania określonych, wcześniej nie zauważonych okoliczności w celu realizacji 
własnego pomysłu gospodarczego. Schumpeter w swojej teorii, za podstawowy czynnik 
rozwoju kapitalizmu uznał zyski wynikające z kreatywności przedsiębiorstw. W podobnym 
duchu wypowiadali się inni przedstawiciele szkoły austriackiej, formułując pojęcie 
przedsiębiorczości, jako jednego z głównych nurtów tej szkoły w latach 70-tych XX wieku. 
Israel Kirzner definiował przedsiębiorczość, jako „alertness to opportunities”, tj. gotowość do 
wykorzystania niedostrzeżonych wcześniej okazji. Twierdził, że przedsiębiorczym elementem 
każdego ludzkiego działania jest gotowość do kreowania nowych użytecznych celów i 
wykorzystania nowych dostępnych zasobów.  
W rozwinięciu, a jednocześnie syntezie powyższego Peter Drucker, amerykański guru w 
dziedzinie zarządzania uznał, że przedsiębiorczość jest jednym z głównych nośników innowacji. 
Zgodnie z jego definicją innowacja jest szczególnym narzędziem przedsiębiorców, za pomocą 
którego ze zmiany czynią okazję do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub do 
świadczenia nowych usług. Można ją przedstawić jako dyscyplinę, można się jej nauczyć, 
można ją wreszcie praktykować. Przedsiębiorcy powinni w celowy sposób szukać źródeł 
innowacji, szukać zmian i ich objawów, wskazujących na okazję do skutecznej innowacji. 
Powinni także znać i stosować zasady skutecznej innowacji. 
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W toku analiz i badań nad zjawiskami innowacyjności i przedsiębiorczości wypracowano kilka 
narzędzi pomiaru tych zjawisk.  
 
Innowacyjność najczęściej bada się mierząc: 
- nakłady przedsiębiorstw na badania i rozwój,  
- częstotliwość wdrażania nowych produktów, 
- częstotliwość zmian w technologii, 
- udział jednostek B+R w strukturze organizacyjnej. 
 
Pomiar przedsiębiorczości prowadzony jest zazwyczaj w oparciu o: 
- ilość „właścicieli” biznesu, 
- ilość opatentowanych wynalazków, 
- tempo wzrostu przedsiębiorstwa, 
- ilość nowych przedsiębiorstw. 
 
b) Warunki rozwoju innowacyjności 
Zjawisko innowacyjności, podobnie jak wszelkie inne zjawiska ekonomiczne, nie występuje w 
próżni. Zawsze powstaje w określonym kontekście, zawsze też wpływa z określonej struktury 
innych zjawisk. Analizując strukturę bodźców i czynników decydujących, o tym, że jedne 
firmy są w większym stopniu zdolne do działań innowacyjnych niż inne, należy stworzyć 
stosowny układ odniesienia, na wzór podejścia Nowej Ekonomii Instytucjonalnej (NEI). 
Oliver Williamson, jeden z głównych przedstawicieli tego stosunkowo młodego podejścia 
(przełom XX i XXI wieku) kładzie nacisk na znaczenie kosztów transakcyjnych w naturze 
działania przedsiębiorstw. Koszty transakcyjne definiowane są jako koszty stosunków 
kontraktowych zawieranych przez organizację, a także funkcjonujących w ramach organizacji. 
Stosunki kontraktowe oznaczają zatem wszelkie umowne relacje uczestników organizacji 
pomiędzy sobą, a także instytucjami zewnętrznymi. Zdaniem przedstawicieli NEI, zdolność 
przetrwania organizacji zależy od utrzymania kompleksowej równowagi w warunkach 
nieustannej zmienności fizycznych, biologicznych i społecznych substancji, składników i sił, 
które wymagają dostosowania procesów wewnętrznych do organizacji, lecz w centrum 
zainteresowania zawsze znajduje się proces, przez który się to dokonuje. 
 
Innowacyjność należy zatem rozpatrywać na kilku poziomach, od najwęższego w rozumieniu 
poszczególnych jednostek określonego społeczeństwa, poprzez organizację przedsiębiorstwa, 
dalej otoczenie rynkowe, aż po najbardziej ogólny kontekst w postaci otoczenia publiczno-
prawnego. Istnieje także wątek niematerialny tj. wiedza, której przepływ i akumulacja zdaje się 
mieć także fundamentalne znaczenie dla stymulowania działań innowacyjnych. W odniesieniu 
do wszystkich wyżej wymienionych poziomów można mówić o istnieniu tzw. „kapitału 
innowacyjnego”. 
 
II. Obserwacje ze współczesnych rynków. 
 
W badaniach przedsiębiorstw prowadzonych w Europie i USA na przełomie XX i XXI wieku 
zaobserwowano następujące zjawiska: 

- Zmiany w obrotach przedsiębiorstw są pozytywnie skorelowane z poziomem ich 
innowacyjności. 

- Stopy wzrostu są wyższe dla małych i nowych przedsiębiorstw, szczególnie w 
sektorze ICT. 
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- W ostatnich 30 latach XX wieku ilość właścicieli biznesu w krajach OECD 
wzrosła o 50%. 

- Rośnie wartość dodana prac B+R w gospodarkach krajów OECD. Technologia 
stała się towarem (dobrem ekonomicznym). 

 
Koniec XX wieku przyniósł zasadniczą zmianę w otoczeniu przedsiębiorstw, a mianowicie 
nowe - nieporównanie szybsze i skuteczniejsze - kanały komunikacji w postaci łącz i zasobów 
internetowych oraz telefonii komórkowej. Dzięki temu przedsiębiorstwa w różnych zakątkach 
globu otrzymały niemalże równy dostęp do wiedzy, potencjalnych partnerów, klientów i 
dostawców. Jednocześnie wobec trendów globalizacji obserwowanych wcześniej, a także 
procesów deregulacji rynków i zbiorowej - globalnej świadomości kreowanej przez media, 
następuje wyrównywanie potrzeb konsumentów w poszczególnych regionach i na całym 
świecie. Upowszechnienie się nowych technologii (ang. Information and Communication 
Technology) zmienia także kulturę korporacyjną. Wszystko to stwarza zupełnie nowe 
możliwości kreowania strategii przedsiębiorstw. Konkurencję cechuje niezwykła zmienność 
produktów i potrzeb konsumentów, a aktywnemu kształtowaniu popytu przez nowe strategie 
marketingowe towarzyszy konkurencja poza-cenowa – unikalną technologią, sposobem 
sprzedaży, nowymi formami promocji.  Nowe technologie dają nowe możliwości w zakresie 
zaopatrzenia, badań B+R, projektowania i nawiązywania współpracy konkurentów. Wobec tych 
zasadniczych zmian strukturalnych, gospodarkę XXI wieku określać zaczęto jako Gospodarkę 
Opartą na Wiedzy. Autorzy nurtu „New Economy” wskazują innowacje w zaawansowanej 
technice i globalizację rynków światowych, jako czynniki zmuszające do zmiany patrzenia na 
gospodarkę. Badają tezy dotyczące wkładu sektora technik informatycznych we wzrost 
gospodarczy i trwałości wywołanych tym zmian tempa produktywności. 
 
Wobec opisanych powyżej zmian, przyjmując jednocześnie opisaną wcześniej perspektywę 
historyczną domniemywać należy, że głównym warunkiem sukcesu współczesnych 
przedsiębiorstw i rynków jest dostosowanie do szybko zmieniającego się otoczenia poprzez 
przedsiębiorczość i innowacje. Zjawiska te potęgowane są wręcz przez rewolucję Ery 
Informatycznej, w którą właśnie wkroczyliśmy. 
 
 
III. Problem badawczy. 
 
Większość analiz i dyskusji środowisk gospodarczych na temat zjawiska innowacyjności w 
Polsce ma charakter alarmujący. Szczególną uwagę przywiązuje się do łatwo mierzalnych 
wskaźników w postaci wydatków na badania i rozwój. Wydatki te, w przeliczeniu na 
mieszkańca, plasują Polskę na ostatnim miejscu w gronie wszystkich krajów należących do 
OECD.  Podobnie niekorzystnie wyglądają wskaźniki dotyczące powszechności 
wykorzystywania technologii teleinformatycznych przez gospodarstwa domowe i administrację 
publiczną. Zdaniem wielu, administracja publiczna powinna intensywnie zaangażować się we 
wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć, zarówno tworząc stosowne zachęty, jak i 
współfinansując konkretne przedsięwzięcia. 
 
Jednocześnie obserwujemy zjawiska prowadzące do sprzecznych wniosków. Polska w ostatnich 
latach notuje jeden z najwyższych wskaźników przyrostu produktywności mierzonej w wartości 
sprzedanej na jednego zatrudnionego. Stopień adaptacji polskich przedsiębiorstw do nowych, 
szybko zmieniających się warunków otoczenia, jest bardzo wysoki, w wyniku czego potrafią 
skutecznie konkurować na wielu rynkach zagranicznych. Czy jest to wyłącznie efekt 
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„doganiania” Europy Zachodniej spowodowany otwarciem granic dla kapitału, technologii i 
wiedzy? 
 
Jakie zatem czynniki decydują w kontekście obserwowanych zmian o zdolności przedsiębiorstw 
do skutecznego wdrażania innowacyjnych pomysłów biznesowych, pozwalających im osiągać 
określone przewagi konkurencyjne? Jaka jest struktura owych bodźców w ramach 
poszczególnych „warstw” kapitału innowacyjnego, a tym samym jakie są najwłaściwsze 
mierniki oceny innowacyjności firm? Jakie są wreszcie dominujące na rynkach strategie 
innowacyjności przedsiębiorstw? 
 
Powyższe pytania stały się inspiracją do przeprowadzenia w okresie marzec-maj 2005 badania 
empirycznego na starannie dobranej próbie respondentów. 
 
IV. Opis metodologii badań. 
 
Organizatorem badania było stowarzyszenie The Conference Board,  przy współpracy Instytutu 
Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Partnerami projektu były firmy Accenture oraz 
The House of Skills. 
 
Badanie obejmowało dwie części: 

- Wywiady bezpośrednie z przedstawicielami najwyższego kierownictwa firm z 
najbardziej innowacyjnych branż zgodnie z badaniami GUS opublikowanymi w 
marcu 2005 roku. Łącznie przeprowadzono 19 wywiadów, których celem było 
ustalenie charakterystyk innowacyjności poszczególnych branż, źródeł innowacji 
oraz przykładów strategii innowacyjności, 

- Kwestionariusze ankietowe adresowane do 500 największych firm działających 
w Polsce zgodnie z rankingiem dziennika „Rzeczpospolita” opublikowanym 20 
kwietnia 2005 roku oraz 700 największych firm sektora ICT (Information and 
Comunication Technologies) zgodnie z rankingiem tygodnika „Teleinfo” 
opublikowanym w lipcu 2004 roku. Uzyskano 111 wypełnionych ankiet, których 
celem było ustalenie struktury bodźców stymulujących działania innowacyjne 
przedsiębiorstw, czy też Mapę Kapitału Innowacyjnego. Wśród nich po ok. 50% 
pochodziło z każdej z badanych populacji. Przedstawione poniżej wyniki mają 
charakter wstępny ze względu na fakt, iż w momencie opracowania niniejszego 
tekstu, spływały jeszcze wypełnione ankiety. Ostateczne wyniki badania 
zaprezentowane zostaną 9 czerwca 2005 roku podczas organizowanego w 
Warszawie „Forum Innowacyjności Przedsiębiorstw”. 

 
Koncepcja „Mapy Kapitału Innowacyjnego” przedsiębiorstw wyodrębnia następujące obszary 
analizy: 

- Czynniki behawioralne – postawa przedsiębiorcza, 
- Czynniki społeczno-kulturowe – klimat przedsiębiorczości, 
- Czynniki organizacyjne – struktury przedsiębiorstwa, 
- Czynniki rynkowe – struktury rynków i gospodarek, 
- Czynniki otoczenia publiczno-prawnego. 

W ramach powyższych obszarów zdefiniowano poszczególne czynniki, które zdają się wpływać na 
intensywność i rodzaj działań innowacyjnych w przedsiębiorstwach, a następnie zbadano ich 
rzeczywiste oddziaływanie postrzegane przez praktyków życia gospodarczego, w tym także z 
sektora, który powinien „wyprzedzać” niektóre trendy, a mianowicie z sektora ICT. 
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Wyniki badań. 
 
V. Źródła i bodźce innowacyjności. 
 
1. Cykle ekonomiczne rynków. 
 
• Na większości rynków, choć mniej to jest widoczne w branżach dojrzałych obserwuje się 

skracanie cyklów ekonomicznych. Jeśli nawet następuje wydłużenie cyklu życia danego 
produktu lub rodziny produktów, to przyspieszeniu ulega częstotliwość projektowania 
nowej funkcjonalności, czyli odpowiedników dawnych produktów.  

• Nawet branże dojrzałe odnotowują ożywienie w kreowaniu nowych wartości produktu 
(opakowanie, smak) lub zmianie wartości użytkowej (zakres korzystania, sposób dostawy). 
Produkt podstawowy pozostaje ten sam, lecz zmienia się jego zestaw wartości 
użytkowych. 

• Jako przyczyny skracania cyklów życia produktów wskazuje się najczęściej pojawienie się 
nowej technologii umożliwiającej tworzenie nowej funkcjonalności, przyspieszone 
rozprzestrzenianie się wiedzy o produkcie, czyli „uczenie się” zarówno przedsiębiorców 
jak i klientów, a poprzez to inwestowanie, projektowanie, a z drugiej strony nabywanie 
nowych towarów lub usług,  

• Firmy mają trudności z określeniem długości cyklu życia produktu, co oznaczać może zbyt 
szybkie lub zbyt wolne do zaobserwowania zmiany. Użyteczność modelu „cyklu życia” do 
analizy produktów czy rynków wydaje się generalnie dość ograniczona. Istnieją marki,  
produkty i branże trwałe o długiej historii. W branży piwnej najpopularniejsze marki 
stworzono w XIX wieku i nie jest jasne, czy kiedykolwiek znajdą się w fazie schyłkowej. W 
młodych branżach dyrektorzy mają kłopoty z aplikacją cyklu życia ze względu na 
gwałtowność zmian rynku i świadomości potrzeb.  Być może warto wprowadzić zamiast 
cyklu życia takie kategorie jak: trend rozwojowy (dynamika), podatność na kryzys / 
destrukcję (statyczna trwałość), czy też głębokość (wielkość rynku).  

 
Cytaty: 

 

Marcin Rosati, Dyrektor, SAMSUNG ELECTRONICS: „Proces starzenia się produktu jest coraz 

szybszy. Produkty starzeją się technologicznie, ale jeszcze szybciej cenowo. Producenci są zmuszeni do 

udziału w kosztach wynikających z konieczności obniżki cen w wyniku „starzenia się produktów”. W 

tym sensie koszty postępu technologicznego są bardzo wysokie. 

Podstawowe pytanie brzmi: jak zarządzać w tak szybko zmieniającym się otoczeniu?” 

 

 Jarosław Kędzior, Dyrektor Regionalny na Polskę, ELECTRONIC ARTS: „Branża gier 

komputerowych żyje nowościami. Jest wręcz stymulowana przez „Top 10” i inne zestawienia 

najlepszych gier. Cykl życia jest stosunkowo krótki i skraca się (są wprawdzie „evergreeny”, ale to 

rzadkość), bo technologie są coraz wydajniejsze i ludzie szybciej oczekują kolejnej nowości. W tej 

branży innowacje są zjawiskiem naturalnym. Oprócz kreacji projektów na poziomie centrali, ważna jest 

adaptacja produktów na lokalnych rynkach. Nowe pomysły na promocję i dystrybucję to główne 

przejawy innowacyjności na poziomie lokalnym. Innowacją w skali branży jest wdrażanie nowych 

konsoli, które stanowią platformę dla nowych gier. Gry stworzone dla danej technologii w pewnym 

momencie się „moralnie starzeją”. Trzeba więc tworzyć nowe, wykorzystując nowe dostępne 

technologie.” 

 

Marcin Piróg, Prezes, CARLSBERG POLSKA: „Branża piwna w Polsce przeżywa wyraźne ożywienie. 

Pojawiło się duże spektrum opakowań, inicjatyw w zakresie trade - marketingu, szereg nowych smaków, 

trwają prace nad nowymi, ewoluuje także proces budowania więzi z odbiorcami”. 
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2. Zmiany w otoczeniu – podłoże innowacji. 
 
a) Technologia 
• Mamy niewątpliwie do czynienia z kolejną (tym razem informatyczną) rewolucją 

technologiczną, która podobnie jak poprzednie, tj. kolejno: 
- rewolucja przemysłowa w Anglii w XVIII wieku (zastosowanie maszyny 

parowej), 
- kolej żelazna w USA (XIX wiek), 
- elektryczność i motoryzacja (XX wiek, cały świat) 

wpływa na ogromną zmianę w organizacji rynków, struktur przedsiębiorstw i metodach 
konkurowania. Jeśli przyjmuje się, że innowacyjność jest pochodną obserwacji nowych 
okoliczności i chęci wykorzystania nowych zasobów, to każda rewolucja technologiczna 
niewątpliwie napędza ten proces. 

 

 
Dochód narodowy na mieszkańca po każdej takiej fali rewolucji technologicznej osiągał 
skokowe zmiany (por. rys. powyżej).  
 
• Źródeł komponentów obecnej fali rewolucji technologicznej, czyli elementów tzw. 

technologii podstawowej wykorzystywanej do tworzenia innowacyjnych produktów należy 
upatrywać w: 

- Prowadzonych w ośrodkach akademickich USA już w latach 50-tych XX 
wieku pracach nad wykorzystaniem układów elektronicznych do 
przetwarzania danych.  

- Prowadzonych w USA w latach 60-tych i 70-tych XX wieku badaniach nad 
technologią CMOS, tj. metodą wytwarzania układów scalonych będących 
podstawowym komponentem Ery Informatycznej. Układy scalone, to układy 
elektroniczne zawierające elementy podstawowe, takie jak tranzystory. 
Pierwszy tranzystor, który zastąpił duże i zawodne lampy elektronowe 
skonstruowano w 1947 roku, co uznaje się za przełom w elektronice, 
umożliwiający miniaturyzację oraz znaczne oszczędności materiałów.  

- Rządowych programach USA z lat 70-tych i 80-tych XX wieku, 
ukierunkowanych na rozwój przemysłu obronnego oraz technologii 
kosmicznych. Przykładem nowych technologii może być Global Positioning 
System).  

- Prywatnych programach akademickich w USA (Internet), 
- Zdynamizowanego w latach 80-tych XX wieku rozwoju technologii przez 

firmy z Dalekiego Wschodu. 
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• Pojawienie się na rynku produktów opartych na nowej technologii powoduje budzenie 

świadomości potrzeb klientów. Kolejne fale innowacji produktowych w młodych branżach 
stymulowane są dalszym rozwojem technologii. 

• Malejący koszt komponentów technologii podstawowej stosowanej w produktach 
wykorzystujących nowe technologie informatyczne przyspiesza rozwój rynków. Dzięki 
temu produkt może być adresowany nie tylko do segmentu „premium”, ale także do 
odbiorcy masowego. Nadaje to silne przyspieszenie rozwoju wielu nowych, choć także i 
tradycyjnych branż.  

 
Cytaty: 

 

Marcin Rosati, Dyrektor, SAMSUNG ELECTRONICS: “Mamy do czynienia z konwergencją 

technologii rozumianą jako: 

- kompatybilność urządzeń (zapewnienie współpracy różnych urządzeń) 

- wykorzystanie technologii z jednej branży w innej 

Cały czas trwają prace nad kolejnymi generacjami nowych technologii , lecz kwestią nie jest mieć 

technologię tylko skutecznie ją wprowadzić. 

 

 
b) Rynek 
• Firmy obserwują na swoich rynkach wyraźne nasilenie aktywności lub jak to określają 

„przyspieszenie”. Pojawiają się intensywniejsze i bardziej wyszukane działania 
marketingowe. Jednocześnie istnieje „mainstream”, segment podstawowy, który ma często 
dobrą dynamikę wzrostu i rozwija się pomimo innowacyjnych produktów stanowiących 
ewolucję  danej marki. 

• Obserwowana jest koncentracja branż i kanałów dystrybucji. Pojawiają się w efekcie 
elementy walki o standard oraz nowe modele strategii cenowej. Wszystko to wymusza 
innowacje o charakterze procesowym. 

• Najważniejsze zmiany w branżach tradycyjnych są efektem automatyzacji procesów 
wynikającej z implementacji nowych technologii. Dzięki tym procesom poprawia się jakość 
komunikacji z klientem i możliwość zaangażowania ich do współpracy przy projektowaniu 
nowych produktów. 

• Innowacje w branżach dojrzałych mogą być także wynikiem przeżycia się dotychczasowego 
modelu biznesu. 

• Respondenci wskazują, że w ostatnim czasie następuje niezwykłe przyspieszenie pojawiania 
się nowych wdrożeń i opracowań. Wynika to ich zdaniem z synergii wynikającej ze 
współpracy z otoczeniem oraz postępującej konwergencji technologii. Z jednej strony 
otwarta współpraca z otoczeniem (ang. networking) przyspiesza rozprzestrzenianie się 
skutecznych taktyk i modeli biznesowych. Rozwiązania, które sprawdzają się w jednych 
branżach są bardzo szybko przeszczepiane do innych. Z drugiej strony, coraz częściej bada 
się możliwości i adaptuje określone technologie, które stosowane są w innych branżach. 

• Bardzo często wzorce modeli biznesowych dla młodych branż płyną z rynku 
amerykańskiego. 
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Cytaty: 

 

Marek Florkowski, Dyrektor ds. Rozwoju, ABB: „Intedyscyplinarność zespołu i możliwość działania w 

obszarach tak tradycyjnych dla koncernu ABB jak urządzenia i systemy elektroenergetyczne, 

energoelektronika, automatyka, mechanika , poprzez diagnostykę i procesy wytwarzania, aż po 

dziedziny, w których rozwój jest szczególnie widoczny w ostatnich latach, a mianowicie: technologie i 

systemy informatyczne, czy  nanotechnologia daje nam możliwość wykorzystania efektu synergii w 

rozwiązywaniu problemów i tworzeniu nowych rozwiązań technologicznych. Dzięki temu naszą wiedzę 

możemy rozwijać i wdrażać bardzo efektywnie w różnych biznesach. Bardzo intensywnie współdziałamy 

z zewnętrznymi partnerami" 

 

Tomasz Domański, SAP POLSKA: „Nasza strategia poszukiwania nowych projektów zmieniła się o 

90% w stosunku do ubiegłego roku, a w przyszłym roku będzie znowu zupełnie inna.” 

 

Jacek Stochlak, Wiceprezes, HEWLETT-PACKARD: „Po pierwsze bez wątpienia rozwój technologii 

sprawił, że pojawiły się nowe produkty i procesy produkcyjne. Ale także nastąpiła istotna zmiana w 

relacjach rynkowych. W centrum gospodarowania pojawił się klient, a nie produkt. Odchodzimy od 

gospodarki product-centric na rzecz gospodarki customer-centric. Wszyscy musieli zmienić sposób 

działania – dostarczyć to, czego klient potrzebuje. Należy także zwrócić uwagę na efekt 

makroekonomiczny, tj. globalizację uwalnianie nowych możliwości (np. usługi finansowe realizowane 

poza bankiem). Wszystko to wytworzyło silną konkurencję, a w konsekwencji obniżenie kosztów i 

zmianę. 

 

Jacek Stochlak, Wiceprezes, HEWLETT-PACKARD: „Są firmy, które mają fantastyczne pomysły. Jest 

kilka takich firm – wzorców. Zauważyć można następującą prawidłowość: 

- nowe formy (procesy) prowadzenia działalności wdrażają raczej firmy dojrzałe, 

- nowe produkty wymagające znaczących nakładów – także firmy duże, 

- nowości, które mogą w przyszłości zawojować świat – to jednak domena nowych i małych firm. 

 

Waldemar Rogujski, Prezes, KOPOPERACJA TECHNICZNA: „Branżę zmienia konkurencja na 

rynku samochodowym skutkująca działaniami koncernów na rzecz obniżki kosztów. Dlatego też 

jesteśmy aktywni w poszukiwaniu nowych rozwiązań. Na rynku dostawców także istnieje coraz większa 

konkurencja. Odbiorcy często kreują dostawców (finansują ich) tworząc zwiększoną presję 

konkurencyjną. Obserwujemy coraz większe otwarcie naszych odbiorców na współpracę na zasadzie 

outsourcingu, dzięki czemu osiągają tańszą i nie mniej nowoczesną myśl techniczną oraz zwiększoną 

elastyczność, co jednocześnie pozwala im odsunąć odpowiedzialność zachowując prawo decydowania.” 

 

 
Respondenci badania ankietowego zapytani o to, w jakich obszarach funkcjonowania firmy 
najczęściej pojawiały się innowacje w okresie trzech ostatnich lat, w 74% wskazali na 
produkty oraz technologię i organizację produkcji (32%), przy czym innowacje produktowe 
wśród firm z sektora ICT wskazano jako najczęstsze aż w 90% (dla firm z „Listy 500 stanowiło 
to 62%).  
Oprócz powyższego, firmy jako populacja ogółem wyróżniły jako obszary innowacyjności 
systemy i formy sprzedaży (34%) oraz działania marketingowe i PR (23%). 
Wyniki dla sektora ICT znacznie różniły się od danych uzyskanych od największych 
przedsiębiorstw w obszarze zarządzanie i administracja. Duże firmy wdrażają innowacje 
organizacyjne w 36%, a firmy z sektora ICT w 20%. Wynika to zapewne z rozmiarów 
przedsiębiorstwa i trudniejszego niż w przypadku małej organizacji procesu dostosowywania do 
szybko zmieniających się warunków otoczenia. Menedżerowie dużych firm muszą zatem 
poświęcić temu znacznie więcej czasu. Jest to jednak dowód na to, że większość rynków 
nieustannie ewoluuje, stwarzając tym samym pole dla przedsiębiorczych działań 
innowacyjnych. 
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c) Klienci 
• Na rynku B2C w Polsce obserwuje się większą skłonność klienta do eksperymentowania. 

Klienci są skłonni zapłacić większą premię za nowości. Na rynku B2B w Polsce klienci są 
bardziej konserwatywni niż zagranicą i posiadają mniejszą wiedzę o produkcie lub 
technologii.  

• Oznacza to, że otwartość klienta na zmiany generalnie pobudza działania innowacyjne. O ile 
jednak jako konsument finalny Polacy są otwarci i skłonni do eksperymentowania, to jako 
przedsiębiorcy zdają się nie posiadać wystarczającej wiedzy, doświadczenia lub zasobów, 
aby równie aktywnie absorbować nowości. 

• Wskazuje się także na to, że zmiany w nawykach, przyzwyczajeniach i postrzeganiu 
produktów inicjują często młodzi klienci, którzy w naturalny sposób chcą odnaleźć lub 
zbudować nowe wartości. 

 
Cytaty: 

 

Marcin Piróg, Prezes, Carlsberg Polska: „Konsumenci w Polsce są dużo bardziej otwarci na zmiany 

niż w innych krajach Europy. Zmiany inicjują często młodzi klienci – oni chcą w naturalny sposób 

odnaleźć i wyrazić nowe wartości.”. 

 

Dariusz Lewicki, Prezes, CryptoTech: „Klienci nie szukają u nas skonfrontowania informacji o 

własnym biznesie. Projektują kryteria nie znając się na technologii i później nie wykorzystują narzędzi 

przez nas stworzonych. Decyzje o IT są często delegowane na „entuzjastów technologii”. Firmy nie 

kalkulują projektów inwestycyjnych na zasadzie „Ile nas może kosztować utrata danych i jakie jest tego 

prawdopodobieństwo, a jaki jest koszt wdrożenia systemu ochrony danych. Brakuje wykorzystania firm 

doradczych, które znają zarówno technologię, jak i biznes.” 

 

Marek Kukuryka, Prezes, SAM+NITEC KOŁO: „W Polsce istnieje większe zapotrzebowanie na 

innowacyjne produkty niż w innych krajach europejskich. Klienci są skłonni zapłacić większą premię za 

nowości, a nowe trendy dobrze się przyjmują.” 

 

 
d) Otoczenie rynku 
• Nieograniczony praktycznie dostęp do wiedzy wynikający z upowszechnienia Internetu 

wskazywany jest jako najważniejszy element zmieniający branże. Wskazuje się, że dzięki 
temu pojawiło się wiele nowych metod komunikacji. 

• Nowe regulacje prawne potrafią mieć istotny wpływ na stymulowanie innowacyjnych 
produktów. Nie zawsze jednak jest to zamierzone działanie ustawodawcy. 

• System regulacji prawnych ograniczający konkurencję zazwyczaj hamuje wdrażanie 
innowacji. Na rynkach silnie konkurencyjnych innowacje wyprzedzają „resztę świata” o 
kilka lat. 

Cytaty: 
 

Dariusz Kołtko, Dyrektor, O2.pl: „Nasz biznes powstał w wyniku dostrzeżenia przez jednego z 

właścicieli potencjału tkwiącego w różnicy pomiędzy cenami, które oferowała TP S.A. operatorom 

korzystającym z jej infrastruktury, a cenami oferowanymi klientowi. Powstała okazja do 

zagospodarowania tej luki. TP S.A. nie dostrzegła z początku zagrożenia dla swej pozycji. Najpierw 

uruchomiliśmy ofertę darmowej poczty elektronicznej, a następnie portal. Od początku zakładaliśmy 

jednak, że Tlenofon (telefonia internetowa VoIP) ma pełnić wszystkie funkcje standardowego telefonu. 

Gdy poprosiliśmy o pakiet numerów dla naszych klientów, istniejąca konkurencja w postaci operatorów 

telekomunikacyjnych zorientowała się, że niesie to dla nich określone zagrożenia. Z technologią VoIP 

wystartowaliśmy wcześniej niż dzisiejszy lider międzynarodowego rynku Skype. Sukces zależał od 

umiejętności dostrzeżenia okazji i umiejętności wdrożenia. Gdy pisaliśmy biznesplan nie zakładaliśmy 

takiego sukcesu.” 
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Respondenci badania ankietowego wśród czynników otoczenia rynkowego, które mają 
największe znaczenie dla innowacji w danej branży wskazali presję ze strony konkurencji 
(56%), przy czym wśród firm z „Listy 500” nawet 62%. Oznacza to, że firmy z sektora ICT 
częściej stosują „ucieczkę do przodu”, tj. tworzenie nowych rynków w miejsce walki 
konkurencyjnej na istniejącym rynku. 
 
Drugi istotny czynnik otoczenia, który istotnie wpływa na innowacyjność przedsiębiorstw to 
dostęp do wykwalifikowanej kadry (38% wskazań), przy czym na rynkach ICT 37% 
wskazań. Obrazuje to, jak ważną funkcją na poziomie administracji publicznej jest edukacja. 
 
Ważnym elementem dla obu populacji jest także dostępność źródeł finansowania (34% 
wskazań). 
 
Istotne różnice pomiędzy wynikami obu badanych populacji pojawiają się przy kwestii  
formułowania stabilnych i przejrzystych regulacji prawnych. W grupie firm z sektora ICT 
zaledwie 10% wskazań dotyczyło tej odpowiedzi, podczas gdy wśród największych firm 
odsetek wskazań wyniósł 24%. Można zatem sądzić, że stabilność prawa nie ma jakiegoś 
szczególnego znaczenia dla szybko rozwijających się rynków. Jest to po prostu jeszcze jeden 
element „układanki”. 
 
Dla firm ICT ważna jest natomiast infrastruktura telekomunikacyjna (20% wskazań), co nie 
powinno specjalnie dziwić, ponieważ bardzo często jest to główny kanał dystrybucji i promocji 
ich produktów. 
 
 
3. Przyczyny wdrażania innowacji 
 
Respondenci badania ankietowego, poproszeni o wskazanie trzech najczęstszych przyczyn 
wdrażania innowacji wskazali: 

- strategię kierownictwa (56%), 
- oczekiwania klientów firmy (52%), 
- zwiększenie dynamiki wzrostu zysków firmy (26%), 
- pojawienie się nowej technologii (26%), 

Oznacza to, że oprócz wypełniania podstawowego celu istnienia przedsiębiorstwa (tworzenia 
zysku dla właścicieli) poprzez realizację oczekiwań klientów, innowacyjność jest już mocno 
wpisana w strategiczne działania właścicieli lub menedżerów firm.  
 
Jeśli spojrzymy na rozkład odpowiedzi dla poszczególnych grup badania tj. firmy z „listy 500” 
oraz firmy z sektora nowych technologii, okazuje się, że: 

- w sektorze ICT ujawnia się dodatkowy czynnik kluczowy dla wdrażania 
innowacji: wykreowanie potencjalnych potrzeb klientów (25%), co 
uwydatnia rolę elementu przedsiębiorczości na tych rynkach, w sensie 
poszukiwania niewykorzystanej wcześniej okazji. 

- w sektorze największych firm rola pierwszego czynnika (52%), jest nieco 
złagodzona na rzecz oczekiwań klientów firmy (53%) oraz chęci 
ograniczenia kosztów (34%), co jak się okazuje stanowi stały, a nie 
przejściowo wynikający z recesji, powód innowacyjności oraz ekspansja na 
nowe rynki (19%), którą należy tłumaczyć realizacją kolejnego stadium 
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rozwoju firmy. Ważne jest jednak, iż największe firmy także dostrzegają rolę 
pojawienia się nowych technologii w branży (22%), jako stymulatora 
innowacji. Technologia rozprzestrzenia się zatem na wszystkie rynki, lecz z 
różną prędkością. 

 
Z powyższego można wyciągnąć jeszcze jeden wniosek: firmy dojrzałe koncentrują się w 
większym stopniu na zaspokajaniu istniejących potrzeb klientów, podczas gdy firmy sektora 
ICT (najczęściej stosunkowo młode i małe), oprócz dbania o istniejących klientów (49%) 
częściej starają się kreować nowe potrzeby potencjalnych klientów, tworząc przy tym niekiedy 
nowe rynki produktowe (25% w stosunku do 10% wśród firm z Listy 500). 
 
 

Cytaty: 
 

Waldemar Rogujski, Prezes, KOOPERACJA TECHNICZNA: „Najważniejsza dla innowacji jest chęć 

osiągnięcia czegoś nowego. Nie dla zysków, a dla satysfakcji zawodowej. Obiecujące, rynki stwarzają 

takie okazje. Kluczem do sprawy są zatem ambicje twórców dotyczące pozycji na rynku. Najważniejszy 

jest pomysł, inspiracja, której szukamy także poza branżą. Umiejętność abstrakcyjnego kojarzenia 

faktów – wówczas informacja praktycznie zewsząd może stać się źródłem innowacyjnego pomysłu. 

Ważna jest chęć twórczego działania, która w połączeniu z chęcią podjęcia ryzyka tworzy nowe 

przedsięwzięcie biznesowe.” 

 
 
4. Źródła wiedzy dla innowacyjnych pomysłów 
 
a) Przedsiębiorca, menedżer 
• Zazwyczaj w młodych firmach działających na nowych rynkach inicjatorem innowacji są 

założyciele – przedsiębiorcy, a innowacje są efektem ich pomysłu na biznes. 
• Respondenci - menedżerowie najwyższego szczebla w firmach, gdzie nie istnieją programy 

innowacyjności (niezależnie od etapu rozwoju firmy) wskazują, że przeważająca ilość 
inicjatyw wypływa z grupy kadry kierowniczej. 

• W firmach, które stosują programy innowacyjności, innowacyjne pomysły często pochodzą 
od pracowników, ale przede wszystkim od kadry kierowniczej. 

 
 
 

Cytaty: 
 

Michał Lach, Prezes, K2 INTERNET: „Co do strategii firmy, to ścierają się u nas dwa odmienne 

poglądy wśród kadry menedżerskiej. Ja reprezentuję podejście przedsiębiorcy, dyrektor zarządzający – 

podejście menedżera. Spieramy się i 80% pomysłów idzie już na wstępie do kosza. Strategia firmy jest 

wypadkową tych podejść. Na naszą strategię składają się zatem innowacyjne wizje przefiltrowane przez 

racjonalną, chłodną ocenę. Czasem jednak żałuję, że nie zaryzykowaliśmy przy niektórych projektach.” 

 
Respondenci badania mając do wyboru trzy z dwudziestu odpowiedzi w 13%, wskazali 
pozyskanie kluczowych pracowników jako najważniejsze źródło pomysłów dla innowacji w 
firmie. Odpowiedź ta znalazła się wśród sześciu najczęściej wskazywanych źródeł wiedzy. 

 
b) Odbiorcy 
• Dla młodych, szybko rozwijających się rynków, stosujących nowe technologie bardzo 

ważne są trendy, które obserwuje się na bardziej rozwiniętych rynkach. Dotyczy to w 
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szczególności rynków B2B. Firmy traktują nawet wymagania klientów na bardziej 
rozwiniętych rynkach B2B jako swego rodzaju wyzwanie dla siebie. „Firmy są tak 
innowacyjne, jak wymagający są ich klienci” 

• Dojrzałe branże wskazują jednocześnie Polski rynek B2C, jako bardzo otwarty i skłonny do 
eksperymentowania. Wiele rozwiązań w ramach międzynarodowych korporacji 
projektowanych jest wyłącznie na rynek Polski. Kluczową sprawą jest więc obserwacja i 
antycypacja potrzeb klienta. Firmy wskazują ponadto, że wiele innowacyjnych produktów 
jest efektem kreowania potrzeb klienta poprzez kształtowanie jego gustów i upodobań. 

• Intensywnie rozwijane są narzędzia komunikacji z klientami. Tworzy się to poprzez 
internetowe kanały korespondencji. wykorzystywane nie tylko do zbierania informacji 
celem poprawy jakości funkcjonowania firmy, ale także nowych pomysłów innowacyjnych 
działań. Dzięki rozwojowi technologii przetwarzania informacji rośnie znaczenie tego 
źródła wiedzy. Powstają już nawet pierwsze systemy automatycznej, quasi inteligentnej 
obróbki danych uzyskanych w ten sposób. 

 
Cytaty: 

 

Marcin Rosati, Dyrektor, SAMSUNG ELECTRONICS: „Polski rynek jest szczególny: ulokowany 

pomiędzy wschodem i zachodem Europy. W wyniku tego pojawiają się zróżnicowane formaty i 

standardy video, np. VCD, czy Divix. Czuliśmy, że jest na to rynek, jednak centrala koncernu nie 

zdecydowała się stworzyć produktu wyłącznie na nasz rynek. W wyniku tego pojawiło się kilku nowych 

graczy (np. Manta), co dla nas ma istotne konsekwencje.” 

 

 
 
c) Wzorce do twórczego naśladownictwa 
• W korporacjach międzynarodowych źródłem innowacyjnych wdrożeń jest centrala 

koncernu. Tam ulokowane są zazwyczaj centra badawczo-rozwojowe. Dotyczy to przede 
wszystkim bezpośredniego wdrażania nowych produktów zaprojektowanych w centrali.  

• Firmy wskazują także współpracę z innymi jednostkami w ramach grupy kapitałowej 
jako ważne źródło innowacyjnych pomysłów szczególnie, gdy koncern posiada rozproszoną 
strukturę ośrodków badawczo-rozwojowych. 

• Wzorcem do twórczego naśladowania są także inne firmy z branży, reprezentujące ten sam 
szczebel łańcucha dystrybucyjnego. Zawsze pilnie obserwowani są liderzy wprowadzający 
przełomowe innowacje, wówczas wykorzystuje się ich pomysły. Często są to firmy 
działające na innych rynkach, głównie w branżach pokrewnych lub branżach, na których 
styku powstał nowy rynek. Mamy wtedy do czynienia z łączeniem kompetencji. Czasem 
korzysta się wzajemnie z własnych doświadczeń tworząc innowacyjne projekty w wyniku 
procesu fuzji, nawet jeśli ta nie dochodzi do skutku. Porównuje się także produkty i techniki 
działania konkurentów o podobnym statusie na rynku lub na innych rynkach 
geograficznych. W takim przypadku modyfikuje się odpowiednio własną ofertę – działa na 
zasadzie reakcji. Na dynamicznie rosnących rynkach obserwuje się także rozwój małych 
firm. Jeśli reprezentują innowacje komplementarne względem oferty obserwatora, są 
przejmowane. 
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Cytaty: 

 

Marcin Piróg, Prezes, Carlsberg Polska: „Małe firmy muszą z założenia być innowacyjne w takim 

sensie, że poszukują nisz rynkowych, żeby móc skutecznie na niej zaistnieć. Nie mają jednak zasobów, 

aby podejmować działania na znacząco skalę, co charakteryzuje duże przedsiębiorstwa.” 

 

Marcin Rosati, Dyrektor, SAMSUNG ELECTRONICS: „Realizujemy pomysły z centrali koncernu, 

choć sami także kreujemy własne, jednak najczęściej bez skutku. Wyjątkiem może być zaprojektowany u 

nas Merchandise Control System służący do kontroli stanu towaru na półkach sklepowych, wdrożony w 

innych Oddziałach koncernu.” 

 

 
d) Alianse 
• Współpraca z partnerami zewnętrznymi często wskazywana jest jako warunek 

skutecznego wdrożenia innowacji. Innowacyjny produkt powstaje jako wynik pracy 
interdyscyplinarnego, a jednocześnie inter-organizacyjnego zespołu. Partnerami w takim 
przypadku są najczęściej dostawcy, partnerzy z innych branż lub rynków geograficznych. 
Partnerami w tworzeniu innowacji są także firmy, które wykorzystują usługi lub produkty 
danej branży do tworzenia nowych zastosowań lub nowych rynków. To zjawisko można 
określić jako wydłużanie łańcucha dystrybucji poprzez tworzenie wartości dodanej. 

• Wpływ na wyniki w takim wspólnym projekcie – rozumiany jako elastyczność ze strony 
partnerów – wzrasta wraz ze wzrostem znaczenia firmy w sensie jej zasobów lub bazy 
klientów w relacji do innych partnerów projektu. 

• Niektóre firmy wymieniają także jako cel zawiązywania aliansów tworzenie ram 
standaryzacyjnych, tj. wyznaczanie granic przyszłej branży. Chodzi wspólne wyznaczenie 
parametrów technologii i wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha 
dystrybucyjnego, które będą stałe dla przyszłej branży, a jednocześnie zapewnią partnerom 
projektu trwały w niej udział. 

• W branżach nowych technologii na świecie obserwuje się nawiązywanie daleko idącej 
współpracy pomiędzy konkurentami, którzy w ramach konkretnego projektu są w stanie 
stworzyć konsorcja w celu wspólnego uruchamiania i prowadzenia produkcji wyrobów, 
które konkurują ze sobą później na rynku. Celem jest w takim przypadku obniżenie kosztów 
wytwarzania, wykorzystanie wspólnych doświadczeń w celu optymalizacji technologii i 
procesów wytwórczych, ograniczenie możliwości konkurowania przez strony trzecie 
(wyższe koszty, brak dostawców komponentów, którzy w przypadku innych wyrobów są 
wspólni dla wielu konkurentów). 

 
Cytaty: 

 

Krzysztof Dzięcioł, Dyrektor, PTC ERA: „Budowanie aliansów jest tą domeną, która będzie coraz 

ważniejsza przy rozbudowie spektrum usług oferowanych w miarę unowocześniania technologii. 

Korzystamy z wielu źródeł wiedzy dla nowych wdrożeń. Dostawcy technologii informują nas o 

projektach, które zwykle nie wychodzą w praktyce dokładnie według opisów i założonych terminów. 

Drugim ważnym źródłem pomysłów są firmy nastawione na oferowanie usług z wykorzystaniem naszej 

branży do transmisji i odbierania informacji od klientów.” 

 

Marcin Rosati, Dyrektor, SAMSUNG ELECTRONICS: „Ważnym elementem było dla nas zawiązanie 

konsorcjum produkcyjnego z naszym konkurentem: Sony, dzięki czemu można było znacząco obniżyć 

koszty produkcji i zaoferować lepsze ceny. Inni światowi producenci także poszli w projekcie LCD tą 

drogą, np. konsorcjum LG z Philipsem”. 
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e) Analiza rynku 
• Firmy wskazują na własny „research”, jako najważniejsze narzędzie dla zrozumienia 

zmian społecznych i antycypacji kierunku rozwoju rynków.  
• Na całym świecie dynamicznie rozwija się także konsulting wirtualny. Coraz częściej 

różnego rodzaju publikacje, niezależnie od branży, czerpane są online ze światowych 
zasobów Internetu. Firmy działające na młodych rynkach wskazują to źródło informacji jako 
najważniejsze dla wdrażanych przez nie innowacji. Są to subskrybowane raporty branżowe 
(w tym także na zlecenie) lub zawartość specjalistycznych portali tematycznych. 
Charakterystyczne jest to, że są to opracowania dotyczące najbardziej zaawansowanych 
rynków i jednocześnie są dostępne dla wszystkich uczestników danej branży na całym 
świecie. Stwarza to niezwykle szybki przepływ informacji, a jednocześnie tworzy innowację 
samą w sobie. 

• Raporty branżowe wyspecjalizowanych placówek badawczych lub firm doradczych są 
przez innowatorów traktowane jako uzupełniające źródło wiedzy. Zwraca się jednak uwagę, 
że duże znaczenie dla wdrażania nowych, innowacyjnych technologii mają firmy doradcze 
kumulujące wiedzę o biznesie i o technologii. Wskazuje się także ich pewne znaczenie przy 
wyszukiwaniu szans nowych wdrożeń wynikających ze zmiennych regulacji prawno-
podatkowych. 

• Firmy doradcze wskazują i ułatwiają przeniesienie wzorców z innych branż, czy bardziej 
rozwiniętych rynków, które nie są przedmiotem codziennej analizy poszczególnych 
przedsiębiorstw. Pomimo sceptycyzmu co do kosztów i wartości projektów firm 
doradczych, istnieją przykłady skutecznych innowacji, które są efektem takiego spojrzenia 
„z zewnątrz”, budzącego początkowo istotne wątpliwości.  

 
Cytaty: 

 

Dariusz Lewicki, Prezes, CryptoTech: „Jesteśmy małą firmą założoną przez kilka osób z tzw. „głodem 

wiedzy”. Informacje najczęściej zbieramy z sieci (Internet). Wyszukujemy różne publikacje, prezentacje, 

materiały naukowe, raporty. Dziś możemy tak naprawdę w sposób prawie nieograniczony dotrzeć do 

aktualnych, przełomowych opracowań. Porównujemy, analizujemy takie znalezione „perełki” i staje się 

to źródłem nowych pomysłów (choć nie całkiem innowacji) w naszej firmie. 

 

Marcin Rosati, Dyrektor, SAMSUNG ELECTRONICS: „Badania rynku. Co 2 miesiące otrzymujemy 

raport od GFK Polonia, jednak środowisko jest tak dynamiczne, że to już nie wystarcza. Uzgadniamy 

zatem z detalistami warunki umów, na mocy których raportują nam szczegółowo sprzedaż w 2-

tygodniowych cyklach.” 

 

 
Co drugi respondent badania ankietowego z „Listy 500” wskazał w analizę oczekiwań 
klientów, jako podstawowe źródło wiedzy i pomysłów dla innowacyjnych wdrożeń. W sektorze 
ICT wskaźnik ten wyniósł nawet 63%. 
Obserwacja zachowań konkurencji (32%), praktyki biznesowe na innych rynkach (27%) 
oraz dostawcy i partnerzy biznesowi (18%) to kolejne ważne źródła wiedzy dla 
innowacyjnych wdrożeń. Wykorzystywanie jako źródła innowacji, wiedzy od firm doradczych 
deklaruje 5% badanych firm z „Listy 500” i 0% z sektora ICT, prawdopodobnie za sprawą 
ograniczonych funduszy i brakiem doradców wyspecjalizowanych w młodych branżach ICT. 
 
Raporty branżowe jako źródło wiedzy dla innowacji wskazało 11% respondentów ogółem, 
natomiast literaturę z zakresu zarządzania 12% firm z sektora ICT i 2% firm z „Listy 500”, 
co można w tym ostatnim przypadku tłumaczyć brakiem czasu menedżerów wyższego szczebla 
w dużych korporacjach na samo-dokształcanie się w taki sposób. 
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f) Wewnętrzne programy innowacyjności 
• Programy innowacyjności, choć noszą różne nazwy, budowane są w wielu firmach 

działających w tradycyjnych, rozwiniętych branżach w podobny sposób. Pracownicy 
zgłaszają pomysły. Co pewien czas pomysły te są oceniane przez przełożonych lub 
specjalne komisje. Wreszcie autorzy pomysłów, które skierowano do wdrożenia otrzymują 
określoną regulaminem nagrodę. Wydaje się, że tam gdzie chodzi o usprawnienia i 
innowacje dyskretne, takie systemy sprawdzają się.  

• Duże firmy na rynkach o silnie ewoluującej technologii i zarządzaniu projektowym także 
organizują programy innowacyjności podobnie, lecz nagroda jest zupełnie inna. Jest nią 
udział w późniejszej realizacji projektu, co łączy się z poczuciem satysfakcji z jego 
wdrożenia i szansą na radykalny zwrot w karierze zawodowej. Dla ludzi najważniejsze jest, 
to że są zauważeni i docenieni. Ważne jest to, że biorą udział w czymś szczególnym, 
przełomowym. 

• Sama konstrukcja programu ma istotne znaczenie. Zbyt duża złożoność systemu wpływa na 
jego ograniczoną skuteczność, zbyt mała powoduje trudności z selekcją wartościowych 
projektów spośród masowo napływających propozycji o wątpliwej wartości.   

• Jest jednak grupa firm z młodych branż, które podważają skuteczność ściśle 
kwantyfikowanych w sferze nagród programów innowacyjności, argumentując, że 
wdrożenie takiego systemu tworzy swoisty, wewnętrzny „rynek” kreatywności, a to z kolei 
powoduje „information-hedging”, tj. ukrywanie wiedzy, a w konsekwencji brak współpracy 
wewnątrz i pomiędzy zespołami roboczymi. Dla nich najlepszą metodą zachęcania do 
ujawniania pomysłów jest udrażnianie wewnętrznej komunikacji w firmie. Nagroda dla 
pracownika może być natomiast pochodną wyróżnienia otrzymanego przez firmę za 
innowacyjny produkt. Ważne jest danie pewnej swobody pracownikom, którzy czują 
wówczas, że są autorami danego projektu. 

• Ważna wydaje się kwestia poufności – wobec możliwości szybkich odpowiedzi ze strony 
konkurencji, znaczenia nabiera zachowanie projektu w poufności. Prowadzi to czasem do 
sytuacji gdzie zgłaszane przez pracowników projekty innowacji nawet w końcowej fazie 
wdrożenia, nie mogą być komunikowane otwarcie w ramach organizacji. 

 
Cytaty: 

 

Maciej Ciechanowski, Prezes, WELLA POLSKA: „Najlepszym i najtańszym źródłem 

innowacyjności są ludzie. Trzeba tylko przełamać w nich barierę strachu komunikowania 

innowacyjnych pomysłów na szerszym forum.” 

 
Respondentom badania ankietowego zadano pytanie „Który z wymienionych czynników jest 
kluczowy dla budowy kultury innowacyjności w firmie?” Respondent mógł wybrać trzy 
spośród dwudziestu możliwych odpowiedzi.  
Wśród firm z „Listy 500” nastąpiła wyraźna polaryzacja odpowiedzi. Zdecydowanie najczęściej 
wskazywały one: 

- Sprecyzowaną wizję rozwoju firmy (53%), 
- Postawę i filozofię biznesu ukierunkowaną na zmianę (45%), 
- Tworzenie interdyscyplinarnych zespołów projektowych (31%), 
- Komunikacja wewnętrzna (26%), 
- Konsekwencja w podejmowaniu decyzji dotyczących innowacyjnych 

projektów (19%) 
- Promowanie postaw przedsiębiorczych w firmie (17%). 
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Pozostałe warianty odpowiedzi uzyskały średnio poniżej 10% głosów.  
 
Wśród firm sektora ICT odpowiedzi były bardziej rozproszone, jednak wyróżniły się trzy 
poniższe: 

- Postawa i filozofia biznesu ukierunkowana na zmianę (37%), 
- Sprecyzowana wizja rozwoju firmy (33%), 
- Nacisk ze strony kierownictwa na działalność innowacyjną (25%). 

 
Oznacza to, że kwintesencją innowacyjności na rynkach nowych technologii jest 
przedsiębiorcze poszukiwanie okazji wbudowane w firmę przez jej kierownictwo. Firmy z 
sektora ICT, które uwzględniono na „Liście 500” wskazywały w tym przypadku odpowiedzi 
tak, jak pozostałe firmy z tego sektora, a nie duże korporacje. 
 
Innowacyjność organizacji z punktu widzenia dużych korporacji na tradycyjnych rynkach 
oznacza natomiast umiejętność elastycznego dostosowywania się firmy do szybkich zmian 
otoczenia w celu realizacji założonej wizji jej rozwoju. 
 
W jednym i drugim przypadku nie sposób nie oprzeć się maksymie: „jedyną stałą rzeczą na tym 
świecie jest zmiana”. 
 
 
 
g) Placówki badawczo-naukowe 
• Firmy (działające zarówno na rynkach lokalnych, jak i międzynarodowych) wskazują 

głównie na zagraniczne specjalistyczne ośrodki badawczo-naukowe jako źródło wiedzy 
służącej do kreowania innowacyjnych wdrożeń. Są to przede wszystkim ośrodki z Europy 
Zachodniej, z krajów, gdzie główną siedzibę ma dana korporacja lub zarząd firmy posiada 
własne kontakty. Opinia na temat krajowych OBR jest wśród przedsiębiorstw negatywna. 

• Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być wyłączenie Instytutów badawczo-
rozwojowych z procesu prywatyzacji. Sektor badań przez pewien czas pozostał w 
gospodarce planowej. Pilna wydaje się restrukturyzacja aktywów i inwestycja w takie prace, 
które dają szanse rozwoju w odniesieniu do struktury przemysłowej Polski i jej 
prawdopodobnej ewolucji.  

• Niektóre krajowe placówki akademicko-naukowe są natomiast wskazywane jako dobry 
partner we wspólnych projektach badawczych o charakterze socjologicznym, a zwłaszcza 
marketingowym. Przykładem mogą być wspólnie organizowane konkursy na najlepsze 
prace doktorskie lub magisterskie, czego efektem jest dotarcie do ciekawych ludzi i 
nawiązanie z nimi współpracy. 

 
Badane firmy zaledwie w 8% przypadków wskazały placówki naukowo-badawcze jako 
źródło wiedzy dla innowacji, przy czym częściej (w 10%) czynią to firmy z „Listy 500”, niż z 
sektora ICT (4%). 
 
 
5. Zarządzanie wiedzą i innowacjami. 
• Jako główny mechanizm wdrażania skutecznych innowacji, szczególnie produktowych, 

wskazuje się tworzenie interdyscyplinarnych zespołów roboczych. Dotyczy to właściwie 
wszystkich rynków i wszystkich stadiów rozwoju firm. 
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• Respondenci reprezentujący dojrzałe firmy lub korporacje rozproszone geograficznie 
wskazują sprawny system komunikacji wewnętrznej jako warunek innowacyjności firmy. 
Jako narzędzie systemu zarządzania wiedzą stosuje się wewnętrzne portale intranetowe. 
Swobodny przepływ informacji oraz przyzwolenie dla dobrowolnych grup roboczych 
sprzyja wówczas innowacyjnym wdrożeniom. 

• Firmy wskazują także na duże znaczenie procesu nadzoru nad wdrożeniem i pomiaru jego 
wyników. 

 
Cytaty: 

 

Piotr Halupczok, Vice Prezes, ds. Rozwoju, DEC: „Bardzo ważną sprawą przy wdrażaniu nowych 

procesów jest mierzenie efektów i badanie rezultatów wprowadzonych zmian. Ważne są również tzw. 

„quick wins” – szybkie efekty, które inspirują pracowników do otwartej współpracy przy pełnym 

wdrożeniu.” 

 
Element zarządzania wiedzą wydaje się mieć większe znaczenie dla firm dojrzałych. 22% 
respondentów z „Listy 500” wskazało ten proces jako najważniejszy dla skutecznej innowacji. 
Nie była to jedna z najczęściej udzielanych odpowiedzi (siódma w kolejności spośród 
dwunastu). Firmy z sektora ICT wskazały tą odpowiedź w 18%. 

 
 
 
 

6. System motywacyjny – programy innowacyjności 
• Duże znaczenie dla wspierania innowacji technologicznych i produktowych mają systemy 

wyróżnień i nagród. Bodźce emocjonalne odgrywają duże znaczenie dla procesów 
kreatywności, zwłaszcza wśród jednostek twórczych, potrzebujących wyróżnienia. Takie 
nagrody stanowią silną motywację emocjonalną. 

• Dodatkowe bodźce finansowe (poza stałym wynagrodzeniem) zdają się mieć znaczenie dla 
innowacji dyskretnych (ciągłych), tj. nie tworzących przełomu z punktu widzenia całej 
organizacji, zaś przy innowacjach przełomowych (skokowych) odgrywają drugorzędną rolę 
lub nie mają żadnego znaczenia. Kwestią zasadniczą jest tu „poczucie wspólnoty celu” oraz 
poczucie sukcesu z wdrożonego skutecznie projektu. 

• Szczególna atmosfera powstaje w firmach intensywnie się rozwijających i zmieniających. 
Towarzyszy to wdrażaniu innowacyjnych projektów. Skuteczne wdrożenie stwarza dla jego 
twórców poczucie sukcesu, które stanowi silną emocjonalną motywację do dalszego 
działania. W ten sposób powstaje kultura innowacyjności. W zależności od konkretnej 
osobowości przychodzi jednak etap potrzeby odpoczynku, zwolnienia tempa. Liderzy muszą 
wyczuć ten moment i umiejętnie zareagować, aby nie stwarzać atmosfery „ciągłego 
wyścigu”. 

• Wydaje się jednak, że system motywacyjny dla zarządu, aby istotnie wspierał 
innowacyjność musi zawierać tzw. silne bodźce, tj. premie od obrotu, udział w zyskach lub 
kapitale. Podobnie jest w przypadku przedsiębiorcy – wizjonera, który uruchamiając nowe 
innowacyjne przedsięwzięcie ma w perspektywie nagrodę – silny bodziec, w postaci 
planowanych zysków firmy.  
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Cytaty: 

 

Marek Florkowski, Dyrektor ds. Rozwoju, ABB: „Wynagrodzenie za pracę zabezpiecza podstawowe 

potrzeby pracownika. Prawidłowe dokonanie oceny pracy i wyników uzyskiwanych przez pracowników 

jest głównym warunkiem budowy i funkcjonowania skutecznego systemu motywacyjnego, polityki 

wynagrodzeń i organizacji pracy. Pracownik widzący związek między pracą, karierą i satysfakcją 

osobistą jest bardziej efektywny, a jego wzrastający potencjał będzie rozstrzygał o rozwoju i wzroście 

organizacji. Dla ludzi ważne jest, że są zauważeni i docenieni. Dla nas niezmiernie ważna jest ich 

kreatywność, innowacyjność na co dzień. Co roku promujemy 3-4 osoby, które awansują w hierarchii 

całego koncernu lub przenoszą się do jednego z biznesów grupy ABB." 

 

Stefan Dunin-Wąsowicz, Prezes, GEOINVENT: „Co do systemu motywacyjnego, to uważam, że nie 

ma współmiernej nagrody za kreatywność. Po prostu nie ma na to ceny. Jeśli będzie cena, to będzie też 

rynek, a jeśli rynek, to pojawi się także information-hedging, czyli ukrywanie, zatrzymywanie informacji 

dla siebie”. 

 

Michał Lach, Prezes, K2 INTERNET: „Ważne jest pozostawienie pewnej swobody ludziom. Ja na 

przykład wycofałem się z części prac, bo poczułem, że blokuję ludzi. Silną motywacją jest to, że czują się 

autorami danego projektu, co zawsze podkreślamy. Chwalimy ludzi, a to stanowi dla nich silną 

motywację emocjonalną. Pracują u nas ludzie, którzy chcą być zauważeni. Ma to dla nich olbrzymie 

znaczenie. Podczas kwartalnych spotkań prezentujemy zatem ich dokonania i nagradzamy ich.” 

 

Waldemar Rogujski, Prezes, KOOPERACJA TECHNICZNA: „Staram się rozbudzać w pracownikach 

ambicje do pokonania konkurencji lub zadowolenia klienta. W efekcie oni sami zaczynają wymyślać 

nowe rzeczy. Chcą mieć sukces, który ich pompuje emocjonalnie. Szacunek dla ludzi jest bowiem więcej 

wart od pieniędzy.” 

 

Waldemar Rogujski, Prezes, KOOPERACJA TECHNICZNA: „Stosujemy system motywacyjny typu 

„pensja +” , ale nagrody nie są związane z konkretnymi projektami. Pracownicy dostają pieniądze za 

uczestnictwo w organizacji. Stwarzam im jednocześnie bezpieczeństwo: ilekroć ktoś z załogi ma 

problem, wie że mu pomogę. 80% naszych pracowników ma zaciągnięte kredyty, kupują mieszkania w 

sąsiedztwie firmy – świadczy to o pewnym poczuciu bezpieczeństwa.” 

 

Dariusz Kołtko, Dyrektor, O2.pl: „Nasz system motywacyjny przewiduje bardzo prosty mechanizm 

wypłaty pensji podstawowej. Jedynie dział handlowy działa na zasadzie premii za sprzedaż. Zespół 

projektantów otrzymuje natomiast bonusy za wdrożenie nowych projektów. Atmosfera w firmie decyduje 

o tym, że „fajnie się pracuje”. Każdy pracownik czuje się potrzebny. Nie ma rozbudowanej struktury 

hierarchicznej, co ułatwia komunikację i zgłaszanie propozycji szeregowych pracowników firmy. 

Stosowana jest daleko idąca delegacja decyzji, jednak wszystkie ruchy (zwłaszcza wydatki) są 

szczegółowo monitorowane. Wiemy, że wszystko nieustannie musi się zmieniać, a nasi pracownicy mają 

satysfakcję z twórczego udziału w tych zmianach. Wytwarza to szczególną atmosferę w firmie.” 

 

Marcin Rosati, Dyrektor, SAMSUNG ELECTRONICS: „Najważniejszy jest cel, który żyje w ludziach 

– pracownikach firmy. Ważne są takie elementy kultury korporacyjnej, jak elastyczność, pracowitość. 

Misja firmy ma charakter nieformalnego przesłania.” 

 

 
Respondentom badania ankietowego zadano pytanie „Co jest najistotniejsze we wdrożeniu 
skutecznej innowacji?”, a odpowiedź polegała na wyborze trzech z 12 odpowiedzi lub dodanie 
własnego jej wariantu. 59% firm z „Listy 500”, które wzięło udział w badaniu uznały, że 
warunkiem skutecznego wdrożenia innowacji są dobrze przygotowani i zmotywowani 
pracownicy. W przypadku firm z sektora ICT odsetek ten był mniejszy i wyniósł 35%, lecz 
także znalazł się wśród trzech najczęściej wskazywanych w tym pytaniu odpowiedzi. 
Jako najskuteczniejszy system motywacyjny dla promowania postaw innowacyjnych 
respondenci  uznali premię uzależnioną od wykonania indywidualnych zadań (40% 
odpowiedzi). 
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Firmy z „Listy 500” najczęściej wskazywały trzy odpowiedzi: 
- premia od zadań działu lub całej firmy (41%), 
- premia od indywidualnych zadań (40%), 
- bodźce nie finansowe (konkursy, wyróżnienia) (38%). 

Firmy z sektora ICT oprócz powyższych odpowiedzi jako drugą najważniejszą po premii od 
indywidualnych zadań odpowiedź wskazały stałe wynagrodzenie i uznaniową premię. 
 
Potwierdza to przewagę znaczenia swego rodzaju „kultury innowacyjności” w firmie nad 
bodźcami materialnymi w przypadku firm działających na nowych rynkach, ale z drugiej strony 
może także wynikać z mniejszych zasobów finansowych, ponieważ firmy ICT częściej 
wskazywały premię uzależnioną od sparametryzowanych wyników, tj. deklarowały „wypłatę” 
po wypracowaniu określonego zysku. 
 
Premię w postaci udziałów w firmie lub opcji na ich zakup częściej wskazywały firmy z „Listy 
500”, co może oznaczać ograniczoną skłonność do dzielenia się własnością firmy z 
pracownikami w pierwszym etapie jej funkcjonowania. 
 
 
7. Skłonność do ryzyka przy wdrażaniu innowacji. 
• Niezależnie od skali wdrażanej innowacji oraz jej znaczenia dla rozwoju rynków i przyrostu 

wartości użytkowej dla klienta, większość respondentów wskazuje na podstawowe 
znaczenie procesu zarządzania ryzykiem, tj, podejmowania decyzji w oparciu o wyważone 
opinie i materiały, choć nie zawsze muszą być to złożone analizy. Zarówno przy wdrażaniu 
innowacji przełomowych, jak i mniej radykalnych, lecz także innowacyjnych zmianach w 
istniejących procesach ryzyko powinno być przede wszystkim kalkulowane, to znaczy 
potencjalne korzyści powinny być bilansowane z kosztami, możliwościami finansowymi 
oraz ewentualnymi skutkami niepowodzenia. Trudno zatem jednoznacznie mówić o 
zwiększonym ryzyku przy innowacjach o przełomowym znaczeniu dla danych branż.  

• Firmy młode z sektora nowych technologii wskazują jednak na szczególne znaczenie 
skłonności do ryzyka w swej działalności, przypisując je raczej do osób niż organizacji. 
Liczy się szybkość działania, a ta z kolei często wiąże się ze zwiększonym ryzykiem 
podejmowanej decyzji, ponieważ skraca się czas niezbędny na przekalkulowanie wszystkich 
szans i zagrożeń. Pojawia się zatem wątek ograniczonej racjonalności w podejmowaniu 
decyzji. 

 
Cytaty: 

 

Robert Rozesłaniec, Prezes, Autoguard&Insurance „Ocena ryzyka jest trudna i zależy od sposobu 

pomiaru. To, co jest uznawane za zbyt ryzykowne przez wielkie koncerny międzynarodowe, gdzie 

procedura oceny ryzyka i prowadzonych analiz jest kosztowna, dla nas może być akceptowalne. 

Stosujemy strategię komara, kłującego trochę na oślep w wielu miejscach, aby w końcu osiągnąć 

powodzenie. Koszty nieudanych przedsięwzięć w firmie naszej skali są niewielkie, a dobra dynamika 

wskaźników finansowych pozwala na pewien margines błędów. Przy tym tempie rozwoju rynku wydaje 

się być to dobrą analogią – nie ma dość czasu i zasobów na długie analizy strategii działania”. 

 

Marek Florkowski, Dyrektor ds. Rozwoju, ABB "Skłonność do podejmowania ryzyka przy wdrażaniu 

nowych technologii zależy od obszarów działania firmy. Bardzo często nasi klienci okazują się bardzo 

konserwatywni i trudno jest ich przekonać do potrzeby wdrożenia określonych technologii. Realizując 

badania i rozwój jesteśmy świadomi, że wysokie ryzyko i niepewność mogą znacznie przyczynić się do 

zwiększenia wartości firmy. Kluczowym jest jednak umiejętne zarządzanie ryzykiem i podejmowanie 

odpowiednich decyzji w kolejnych etapach projektów." 
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Dariusz Kołtko, Dyrektor, O2.pl: „Systematycznie dokonujemy analiz ryzyka, jednak czasem działamy 

niezwykle spontanicznie. Gdy jeden z naszych konkurentów (Interia) ogłosił, że wprowadza do swej 

oferty skrzynki mailowe dla swych klientów o pojemności 1Gb zareagowaliśmy natychmiast. Trzy 

godziny później nasz zarząd zakomunikował, że nasza oferta będzie miała takie same parametry. 

Wszelkie zaoszczędzone środki finansowe, które wcześniej przeznaczyliśmy na reklamę teraz 

skierowaliśmy na zakup serwerów, aby zapewnić realizację tej deklaracji.” 

 

Waldemar Rogujski, Prezes, KOOPERACJA TECHNICZNA: „Ryzyko istnieje w biznesie zawsze. 

Raczej jednak przypisywałbym je ludziom, a nie firmom. Na rynku motoryzacyjnym przełomowe 

rozwiązania wdrażają liderzy, bo: 

- muszą zachować pozycję na rynku, 

- mają odpowiednie zaplecze i mogą sobie pozwolić na większe ryzyko, 

Innowacje wprowadzają także firmy nowe i małe osiągając przy tym największy poziom ryzyka. W 

najgorszej sytuacji są firmy średnie” 

 

Jarosław Kędzior, Dyrektor Regionalny na Polskę, ELECTRONIC ARTS: „Skłonność do ryzyka jest 

duża jednak jest też określony model zarządzania ryzykiem. Bardzo ważne jest, iż firma wdrożyła 

innowacyjny proces organizacyjny polegający na niezwykle elastycznym dostosowaniu się do tzw. 

„transition periods”, tj. okresów wdrażania nowych platform technologicznych. Wówczas to sprzedaż 

produktów poprzedniej generacji drastycznie spada, a nowe produkty jeszcze nie generują takich 

obrotów, aby to zrekompensować. Dlatego firma praktycznie nie inwestuje w majątek trwały w swych 

filiach. Ogranicza się jedynie do wynajmu pomieszczeń biurowych wraz ze sprzętem. Zmniejsza tym 

samym ryzyko nie udanego lub zbyt długiego przejścia przez takie okresy.” 

 
 
8. Przywództwo 
• Dla innowacji tworzonych w ramach nowych przedsięwzięć (nowych rynków) kluczowe 

znaczenie ma postawa przedsiębiorcza, którą cechuje „wizjonerstwo” tj. umiejętność 
wyprzedzania rynku i antycypacji kierunków jego rozwoju. 

• Dla innowacji na dojrzałych rynkach, gdzie dominują innowacje o charakterze 
organizacyjnym kluczowe znaczenie ma postawa menedżera-lidera, który umie tworzyć, 
bądź dostosowywać techniki zarządzania w taki sposób, aby zapewnić współuczestnictwo 
całej organizacji w procesie szybszego rozwoju przedsiębiorstwa. Istotny wydaje się tu 
element zarządzania wiedzą, a w tym przede wszystkim innowacyjnych i skutecznych 
technik komunikacji wewnątrz korporacji lub holdingu. 

• Postawa przedsiębiorcza w połączeniu z kompetencjami menedżera-lidera tworzy kategorię 
silnego przywództwa zmieniającego sposób funkcjonowania firmy i zdolnego do 
przełomowych i skutecznych w długim okresie innowacji nawet w najbardziej tradycyjnych 
branżach (np. bankowość). 

• Skuteczne innowacje mają większe szanse wystąpić tam, gdzie wewnątrz organizacji, na 
niższych poziomach hierarchii, dopuszcza się tzw. „naturalne przywództwo”. Z jednej 
strony przejawia się to dobrowolnym organizowaniem zespołów roboczych wokół liderów-
innowatorów, którzy skutecznie przekonują do swych projektów, a z drugiej 
przejmowaniem przywództwa w trakcie wdrażania innowacji, przez silniejsze osobowości, 
tj. ludzi, którzy mają większą wiedzę, doświadczenie lub lepszą motywację na określonym 
etapie realizacji projektu. 

 
Cytaty: 

 

Anna Kozińska, Dyr. Personalny, BRE Bank „Chciałabym wyróżnić rolę lidera, która w przypadku 

tworzenia bankowości detalicznej w grupie BRE SA miała autentyczne znaczenie. Myślę, że wielu z nas, 

także dojrzałych menadżerów zrozumiało wartość autentycznego przywództwa uczestnicząc w 

przedsięwzięciu budowania bankowości detalicznej „od pomysłu do realizacji”. 
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Co trzeci respondent badania ankietowego wskazywał silne przywództwo, jako warunek 
skutecznego wdrożenia innowacji (była to jedna z czterech najczęściej udzielanych odpowiedzi 
na to pytanie). 28% wskazało w tym przypadku dobrą kadrę menedżerską. Silne przywództwo 
wskazywały jednak nieco częściej firmy z „Listy 500” (33% do 29% w sektorze ICT). 
Cechy najlepiej opisujące lidera – skutecznego innowatora to według respondentów badania 
(wybierali trzy spośród dwudziestu możliwych odpowiedzi): 

- inicjatywa (40%), 
- znaczna wiedza fachowa (37%), 
- silna motywacja do osiągnięć (33%), 
- kreatywność rozumiana jako zdolność do tworzenia wielu rozwiązań 

(31%), 
- inspirowanie i wywieranie wpływu na innych (29%), 
- optymizm (26%), 
- zdolności do pracy zespołowej (22%). 

 
Firmy sektora ICT najwyżej cenią u liderów kreatywność (39%), inicjatywę (37%) i 
motywację do osiągnięć (37%). 
Firmy z „Listy 500” wskazują na inicjatywę (41%), wiedzę (33%), inspirowanie i 
wywieranie wpływu na innych (29%) oraz zdolność do pracy zespołowej (26%). 
 
O ile dla menedżera – lidera w dużej korporacji najbardziej pożądaną cechą dla skutecznego 
wdrażania innowacji jest umiejętne kierowanie zespołem, przy wykorzystaniu odpowiedniej 
wiedzy o branży, w której funkcjonuje, o tyle dla przywódcy w firmie działającej na nowych 
rynkach najważniejsza jest jego pomysłowość wspierana silną potrzebą osiągnięcia sukcesu, tj. 
tzw. potocznie „ciąg na bramkę”. 

 
9. Kluczowe elementy procesu innowacji. 
 
• Respondenci utożsamiają bardzo często pojęcie innowacji z rozwojem firmy. Wynikać z 

tego może, że postrzeganym warunkiem dynamicznego i trwałego rozwoju firm na 
współczesnych rynkach jest ich zdolność do innowacji. 

• Wiele firm wskazuje początkową, projektową fazę innowacji jako jej najważniejszy element 
procesu. Różnie jednak definiuje się ten etap: umiejętność analizy, generowanie 
pomysłów, umiejętność obserwacji tendencji rynkowych, zintegrowanie R&D z 
działalnością marketingową, wyszukiwanie okazji, umiejętność wysłuchania i 
zrozumienia klienta. 

• Kolejnym elementem wskazywanym przez firmy jako najważniejszy element innowacji jest 
następna faza procesu tj. właściwe zaprojektowanie produktu tj. oparcie się o konkretne 
motywacje i decyzje biznesowe klientów lub sprawność w budowie prototypów i 
umiejętność szybkiego testowania prototypów. 

• Wiele firm wskazuje budowanie aliansów jako kluczowy element procesu wdrażania 
innowacji. Elastyczna współpraca i dobre układy partnerskie są wskazywane jako 
fundament skutecznego wdrożenia. W ramach aliansów tworzy się także granice przyszłego 
rynku. W miarę rozbudowy pakietów usług oferowanych przez firmy budowanie aliansów 
nabiera nawet coraz większego znaczenia. Budowanie aliansów służy często celom stricte 
marketingowym na etapie wdrażania innowacji, np. współpraca z gwiazdami przy 
premierach nowych produktów. 



  
 
                                                        

Źródła i Strategie Innowacyjności Przedsiębiorstw” 
Projekt Badawczy The Conference Board 

 

23

• Firmy wskazują także otwartość ze strony właścicieli i umiejętność świeżego spojrzenia 
jako istotne dla pojawiania się i wdrażania innowacji w firmach. 

 
Cytaty: 

 

Piotr Halupczok, Vice Prezes ds. Rozwoju, DEC „Jako firma mamy strukturę, która umożliwia nam 

możliwie otwarte spojrzenie na biznes. Właściciel „na dużo nam pozwala”. Szczególnie istotna jest dla 

rozwoju firmy świeżość spojrzenia zarządu. Jako zarząd prawie w całości jesteśmy z zewnątrz, z banków 

lub koncernów z innych branż. Ważna jest także wyważona umiejętność współpracy ze strony związków 

zawodowych. Dzięki temu możemy zmieniać i rozwijać firmę.” 

 

Jacek Stochlak, Wiceprezes, Hewlett-Packard „Kluczową sprawą jest zbieranie informacji i 

konsekwentne egzekwowanie wypracowanego modelu. W trakcie wdrożenia muszą istnieć tzw. check 

pointy, w których modyfikujemy przyjęty przez nas  model działania, następuje autokorekta. Zbyt często 

się jednak o tym zapomina. Sprawdza się reguła 20% - 80%. Klienci, którzy dają firmie 80% zysku 

stanowią 20% grupy klientów ogółem. Warunkiem powodzenia jest dowiedzieć się, którzy (jacy) klienci 

to owa potencjalna grupa. Do nich należy dotrzeć z marketingiem adresowanym na zasadzie one-to-

one. Do pozostałych wystarczy podejście one-to-many 

 

Krzysztof Krawczyk, Managing Director, INNOVA CAPITAL: „Najważniejsze w projektowaniu 

nowych przedsięwzięć jest zrozumienie zmian społecznych i prawnych, oraz antycypacja kierunków 

rozwoju rynków. Najmocniejszą stroną naszej firmy jest natomiast wyszukiwanie okazji do inwestycji. 

Dzięki tej umiejętności działając na rynku usług finansowych kreujemy tzw. „Proprietary deals”. 

 

Mirosława Puczko, Wiceprezes, MERLIN: „O sukcesie Merlina decyduje logistyka – sztuką nie jest 

zebranie zamówień, ale ich terminowe i właściwe zrealizowanie. Najważniejsza jest bowiem 

wiarygodność firmy. Dlatego też kluczowy jest element współpracy z partnerami biznesowymi firmy. 

Liczy się ich elastyczne podejście do budowy mechanizmów rozwoju naszego biznesu.” 

 

Waldemar Rogujski, Prezes, KOOPERACJA TECHNICZNA: „Podstawą sukcesu jest zdefiniowanie, 

kto jest zawierającym transakcję, kto użytkownikiem, a przede wszystkim kto jest decydentem. Czasem 

trzeba dotrzeć do użytkowników, a czasem do administracji. Podstawą działania jest właściwe 

określenie ich potrzeb.” 

 

 
Co drugi respondent badania ankietowego z grupy firm z sektora ICT uznał, że najważniejszym 
aspektem skutecznego wdrożenia innowacji jest ciągłe dążenie do zaspokojenia potrzeb klienta 
(rozwiązywania ich problemów). Była to najczęściej udzielana w tej grupie firm odpowiedź. 
Oznacza to, że firmy z sektora nowych technologii ściślej współpracują z klientem, „szyjąc niejako 
strój na odpowiednią miarę”. Częściej są one firmami usługowymi, częściej też starają się utrzymać 
klienta na dłużej, a skuteczną drogą do tego jest między innymi wdrażanie innowacji. 
Znamienne jest przy tym, że innowacje (z założenia) mają charakter unikalny, jednorazowy. 
Zaledwie 9% firm wskazało doświadczenie we wdrażaniu innowacji jako najważniejszą dla 
skutecznego wdrożenia kolejnych. 
Wynika z tego, że nie można mówić o skutecznym sposobie na innowacje. Dla kolejnej innowacji 
poprzednia wydaje się nie mieć większego znaczenia, zawsze chodzi bowiem o coś nowego, 
dotychczas nie praktykowanego. 
Podobnie rzecz ma się z zasobami finansowymi, co jest niezwykle ciekawe w kontekście badań 
nad barierami innowacji. Zarówno firmy duże, jak i cały sektor ICT nie wskazują tej kwestii jako 
najważniejszej dla skutecznego wdrożenia innowacji (16% ogółu badanych, co ulokowało tą 
odpowiedź w grupie czterech najrzadziej udzielanych spośród 12 możliwych). 
Okazuje się, że ta jedna z najczęściej przewijających się w wynikach badań barier innowacji wcale 
nie jest najistotniejsza dla skutecznego ich wdrażania.  
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10. Nakłady na badania i rozwój (input) oraz udział innowacji w sprzedaży (output) jako miary 
innowacyjności. 

• Nie zawsze innowacje powstają w wyniku prowadzenia badań B+R. Ta sfera działalności 
nie jest na przykład szczególnie istotna dla innowacji organizacyjnych, dotyczących nowych 
modeli biznesowych, a czasem także innowacji produktowych. Generalnie mniejsze 
znaczenie nakładom na B+R przypisuje się w firmach z sektora usług. 

• Nakłady na B+R dotyczące badań podstawowych, tj. np. wykorzystania nowej technologii 
pozostają w określonej - bezpiecznej z punktu widzenia kondycji finansowej firmy - relacji 
do jej wolnych zasobów finansowych. Zaawansowane technologie wymagają dużych 
nakładów, a więc mogą być kreowane przez największe koncerny lub dotowane przez 
państwo ośrodki naukowe. Firmy wskazują jednak, że w Polsce system placówek 
badawczo-rozwojowych jest praktycznie sparaliżowany. Duże firmy tworząc swoje ośrodki 
badawczo-rozwojowe coraz więcej uwagi poświęcają badaniu zastosowań istniejących już 
na innych rynkach technologii, przyczyniając się do jej konwergencji. W ten sposób skraca 
się cykl projektów badawczych, ogranicza ryzyko finansowe, a także zmniejsza ryzyko 
przeoczenia w otoczeniu rynkowym nowego przełomowego trendu. Nowe przedsięwzięcia, 
w tym także w postaci małych firm potrafią być natomiast niezwykle innowacyjne w 
tworzeniu innowacji na bazie istniejącej już technologii nadając jej nowatorskie 
zastosowania biznesowe i tworząc całkowicie nowe modele biznesowe. Esencją innowacji 
jest komercjalizacja nowej technologii, a nie jej tworzenie. Dlatego też nakłady na B+R 
wydają się nie być najlepszą miarą innowacyjności firm. Nie można także nie dostrzec 
aspektów transakcyjnych w samym raportowaniu wysokości nakładów na B+R. Ta 
kategoria bilansowa zawiera wiele różnych elementów (jest trudno porównywalna) i jest 
często wynikiem operacji o charakterze kapitałowym, a nie wynika z prac rozwojowych. 

• Respondenci uznają, że pomiar procentowego udziału innowacji w sprzedaży ogółem jest 
niezwykle trudny, bowiem innowacje dotyczą nie tylko kreowania nowego produktu, ale 
także, zmiany jego cech użytkowych, zmiany procesu, czy technologii wytwarzania. 
Dlatego też wydaje się, że o ile można mówić o istnieniu kapitału innowacyjnego firm, o 
tyle trudno mierzyć ich innowacyjność. 

Cytaty: 
 

Dariusz Lewicki, Prezes, CryptoTech: „Nasza firma aż kipi od innowacyjnych pomysłów, ale nasi 

klienci nie płacą za innowacyjność. Mamy za mało pieniędzy na B+R, aby ryzykować „duże” projekty 

badawcze. B+R realizujemy niejako „przy okazji” przygotowywania kolejnych wdrożeń.” 

 

Marcin Piróg, Prezes, Carlsberg Polska: „Trudno jest mówić precyzyjnie o procentach i mierzeniu 

udziału innowacyjnych przedsięwzięć, procesów organizacyjnych czy produktów w strukturze 

sprzedaży. Czy 10-cio pak jest innowacją? Pewnie nie. A 10-cio pak z kalendarzem? Znów większość 

osób odpowie pewnie, że nie. Jednak taka właśnie modyfikacja produktu spowodowała skokowy wzrost 

sprzedaży...” 

 
47% badanych (rozkład podobny zarówno dla firm z „Listy 500”, jak i firm ICT) i aż 83% firm 
ICT, które znalazły się na „Liście 500” stwierdziło, że własne prace B+R stanowią drugie po 
analizie oczekiwań klientów, główne źródło wiedzy dla wdrażania innowacji w firmie. Biorąc 
pod uwagę fakt, że odnotowywany w Polsce poziom nakładów sektora przedsiębiorstw na 
działalność B+R jest na rekordowo niskim poziomie (0,13% PKB za rok 2003 wg raportu GUS) 
w relacji do innych krajów Europy, gdzie ten poziom jest kilkakrotnie wyższy (1,22% PKB w 
krajach OECD i 1,46% w krajach UE według raportu CASE za 2002 rok) można podejrzewać 
istnienie następujących zjawisk: 

- nakłady na B+R w największych firmach o międzynarodowym kapitale 
realizowane są w zagranicznych centrach badawczych, 
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- nakłady na B+R w polskich firmach małej i średniej wielkości nie zawsze 
rozliczane są jako aktywa uwidaczniane w sprawozdaniach finansowych. Ze 
względu na znaczne obciążenia podatkowe do roku 2003, firmy mogły 
rozliczać część prac badawczych w koszty bieżącego okresu. 

Powyższe potwierdza, że ocena innowacyjności przedsiębiorstw wyłącznie przy wykorzystaniu 
miernika w postaci nakładów na B+R może być myląca. 
 
Firmy z „Listy 500” częściej dokonują zakupów know-how (16%) niż firmy z sektora ICT 
(6%), co wynika z coraz częstszego korzystania przez firmy ICT z własnego know-how, lub 
know-how, które rozprzestrzenia się w postaci tzw. „Open Source Application”, czyli 
oprogramowania o otwartym, nieodpłatnym kodzie źródłowym. 
 
Należy wreszcie zwrócić uwagę na sam fenomen dyfuzji i akumulacji wiedzy.  
Prowadzone w wielu zakątkach świata przemysłowe B+R generują dwa rodzaje wyników:  
- informację o produkcie która umożliwia firmie produkcję nowego dobra (lub starego w 
nowy, tańszy sposób); 
- ogólniejszą informację technologiczną, która umożliwia kolejne innowacje. 
Informacja pierwszego rodzaju staje się towarem, do którego chroni się prawa autorskie i 
pobiera określone korzyści. Drugi rodzaj informacji (informacja ogólna) jest trudniejszy do 
ochrony, gdyż trudniej jest określić rzeczywisty wkład naukowy, a przy tym łatwo można 
„podejrzeć zmiany”. Powyższe cechy są fundamentem rozszerzania się technologii 
(technological spillovers).  
Zarówno wiedza o rynku, społeczeństwie, jak i technologii w wyniku coraz bardziej 
dynamicznego rozprzestrzeniania się i akumulacji, stwarza dla przedsiębiorczych jednostek oraz 
innowacyjnych przedsiębiorstw zachętę do innowacji. Owe zachęty pozwalają kolejnym 
generacjom innowatorów osiągać przełomowe technologie przy coraz mniejszym nakładzie 
zasobów. 
 
Znamienne jest, że zaledwie 4% badanych firm z sektora ICT wskazało istnienie skutecznych 
mechanizmów ochrony własności intelektualnej jako ważny dla innowacji element otoczenia. 
Wśród firm z „Listy 500” odpowiedni odsetek wskazań wyniósł 7% , co również na tle innych 
odpowiedzi tą plasuje na dość odległej pozycji. 
 
11. Przyczyny niepowodzeń w innowacjach. 

• Jako najczęstszą przyczynę niepowodzenia projektu innowacyjnego respondenci podają 
niewłaściwe rozpoznanie potrzeb klienta, wyjście z perspektywy technologicznej, a 
nie rynkowej, źle zdefiniowane założenia, złe zaprojektowanie funkcjonalności, złe 
rozpoznanie rynku, źle zaprojektowany system, niewystarczająca głębokość 
zrozumienia potrzeb rynku. 

• Czasem innowatorzy na tyle wyprzedzają otoczenie rynkowe, że muszą powstrzymać 
wdrażanie innowacji, ponieważ ich partnerzy są nieprzygotowani lub nie posiadają 
dostatecznych zasobów, aby podjąć współpracę wykorzystując innowacyjną technologię 
lub proces. Inni wskazują na „niegotowość” klienta, 

• W przypadku dużych organizacji, zwłaszcza z udziałem SP problemem mogą być 
„względy polityczne”, tj. działania właścicieli blokujące innowacyjne procesy. 
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Cytaty: 
 

Stefan Dunin-Wąsowicz, Prezes, GEOINVENT: „Przyczyna niepowodzenia we wdrażaniu innowacji 

zawsze jest ta sama: niewystarczająca głębokość zrozumienia potrzeb rynku. Wiele firm myśli, że nowe 

produkty można rozwijać, tylko dlatego, że jest dostępna określona technologia.” 

 

 
 
VI. Strategie innowacyjności. 
 

Tradycyjna klasyfikacja strategii innowacyjnych (P. Drucker): 
1. Lider,  
2. Twórcze naśladownictwo, 
3. Eksploracja nisz rynkowych, 
4. Nadawanie nowych cech ekonomicznych wyrobom 

 
 

Pogłębiona propozycja klasyfikacji strategii innowacyjności: 
 
 Klasyfikacje podstawowe: 

1. Innowacje twarde (technologiczne, produktowe) i miękkie (procesowe i 
organizacyjne) 

2. Innowacje dyskretne i przełomowe,  
3. Innowacje przyrostowe i destrukcyjne (zwiększające rynek dotychczasowych 

produktów i zastępujące rynek dotychczasowych produktów) 
 

Zmienne dodatkowe: 
4. Stopień integracji z otoczeniem („networking”), 
5. Stopień adaptacji technologii 
6. Etap rozwoju branży 

Poniżej, w oparciu o stworzoną klasyfikację przedstawiono przykłady strategii innowacyjności 
zgromadzone w ramach projektu badawczego: 
 
Innowacje miękkie, przyrostowe, dyskretne: 

 
• Firmy zmieniają strategię prezentacji produktu i metody dotarcia do klienta. Przestają 

sprzedawać towar, a zaczynają dostarczać trendy. 
 
- Branża chemii użytkowej - Zmieniło się przede wszystkim spojrzenie na produkt. Firma 
przestała sprzedawać materialne wyroby, a zaczęła sprzedawać trendy i wyobrażenia. Tak 

właśnie postrzegamy swoją misję. Chodzi o wyobrażenia klienta (w tym wypadku salony 

partnerskie) o tym jak dobrze by się czuł mając takie wyposażenie i produkty. Mają one służyć 

realizacji jego wizji artystycznej. Wprowadzono konsultantów dla poszczególnych regionów i 

salonów. Edukuje się ich pracowników „Szkolimy, organizujemy konkursy, współpracujemy z 

projektantami mody.” 

 
- Branża chemii użytkowej – Istotą naszej działalności jest promocja określonych standardów 
higienicznych. Przy współpracy z architektami określane są funkcje, w które powinny być 

wyposażone mieszkania. Jest to ważna funkcja społeczna polegającą na ukierunkowaniu gustów 

i upodobań klientów. 
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• Wykorzystywanie modeli biznesowych z innych branż. 
 
- Branża chemii użytkowej – wdrożenie systemu „Corporate design” dla niezależnych salonów 
partnerskich. Jest to zintegrowany system wizualizacji salonów łącznie z zaprojektowaniem 

gadżetów i upominków. Wcześniej takie rozwiązania istniały przede wszystkim w branży 

motoryzacyjnej w zakresie wizerunku sieci dealerskiej. 
 
• Wdrożenie nowego systemu zarządzania. 
 
- Branża transportowa - Wdrożenie procesu „lean manufacturing” w jednym z naszych 

zakładów remontowych. Celem była poprawa efektywności gospodarowania taborem, 

przyspieszenie cyklu realizacji napraw i przeglądów, obniżenie kosztów. 

 
• Wdrożenie nowej konfiguracji cech produktu 
 
- Branża usług finansowych – Wdrożenie nowatorskiej struktury kapitałowej projektu 

inwestycyjnego. „We współpracy z grupą menedżerską firmy opracowaliśmy model docelowego 

udziału w zyskach uwzględniający oczekiwania stron co do rozwoju wydarzeń vs oczekiwanego 

poziomu zysku z projektu. Jeżeli projekt osiągnie zysk powyżej zaakceptowanego przez nas 

scenariusza – grupa menedżerska otrzymuje premię (dodatkowy pakiet udziałów) stanowiącą 

odpowiednik tej nadwyżki, jeśli natomiast zysk będzie niższy niż przewidywał to nasz ostrożny 

scenariusz – całość zysku przeznaczona będzie dla nas. Jest to nowatorskie rozwiązanie w 

zakresie alokacji zysku i kształtowania struktury kapitałowej spółek.”  

 
Innowacje miękkie, przyrostowe, przełomowe: 

 
• Uruchomienie nowego procesu dystrybucji. 
 
- Branża ICT - Projekt uruchomienia sklepów firmowych w celu umocnienia pozycji na rynku. 
Konkurencja sprzedaje nie selekcjonowane nowości. U nas mają być tylko bestsellery, a cała 

reszta, w sklepie internetowym, do którego dostęp także będzie oczywiście możliwy w firmowych 

sklepikach. Klienci, którzy sięgają po bardziej niszową literaturę nie lubią, naszym zdaniem, 

molochów i chętnie sięgną do narzędzia internetowego. Ci, którzy czytają pozycje najbardziej 

popularne przyjdą do firmowych salonów. Sukces we wdrożeniu tego projektu będzie zależał od 

odpowiedniego doboru lokalizacji. 

 
- Branża ICT – Wdrożenie zintegrowanego systemu planowania dostaw dla jednego z klientów 
– sieci sklepów detalicznych. System eliminuje jakąkolwiek ingerencję sklepów (źródło 

potencjalnych błędów) w zamawianie towarów. Wszystko dzieje się automatycznie, na 

podstawie kryteriów definiowanych w sposób dynamiczny w centrali firmy. Jest to rozwiązanie, 

które funkcjonuje w Europie jako pionierskie obok podobnego systemu wdrożonego mniej 

więcej równolegle w UK. 

 
• Uruchomienie nowego modelu biznesu. 

 

- Branża rozrywkowa - wdrożenie modelu biznesowego polegającego na niezwykle elastycznym 
dostosowaniu się do tzw. „transition periods”, tj. okresów wdrażania nowych platform 

technologicznych. Wówczas to sprzedaż produktów poprzedniej generacji drastycznie spada, a 
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nowe produkty jeszcze nie generują takich obrotów, aby to zrekompensować. Dlatego firma 

praktycznie nie inwestuje w majątek trwały w swych filiach. Ogranicza się jedynie do wynajmu 

pomieszczeń biurowych wraz ze sprzętem. Zmniejsza tym samym ryzyko nie udanego lub zbyt 

długiego przejścia przez takie okresy. 

 

Innowacje twarde, przyrostowe, dyskretne: 

 
• Wdrożenie nowej technologii 
 
- Branża ICT – Rezygnacja z dotychczas wykorzystywanej bazy danych, która generowała 
znaczne koszty w sensie konieczności stałego dokupowania serwerów. Wybrano rozwiązanie 

dużo tańsze wykorzystując oprogramowanie freeware typu Open Source. W efekcie spadły 

koszty obsługi samego systemu, a po drugie okazało się, że jest to rozwiązanie bardziej 

ekonomiczne ze sprzętowego punktu widzenia. 
 

- Branża chemii użytkowej - Wdrożenie systemu projektowania zakupów w trybie on-line 

dedykowanego bezpośrednio dla klienta finalnego. Za pomocą tego rozwiązania klient 

definiując powierzchnię, budżet, kolorystykę i inne parametry oraz elementy usupełniające 

ofertę. 
 
 
Innowacje twarde, przyrostowe, przełomowe: 

 
• Wdrożenie nowego produktu. 

 
- Branża ICT – Stworzenie unikalnej w skali światowej technologii zbierania dynamicznie 
zmieniających się danych geo-przestrzennych, na które składają się: system dróg, oznakowania, 

tzw. Points of interest (sklepy, parkingi, stacje benzynowe, etc.) System stanowi synchronizację 

4 różnych technologii gromadzenia danych, które następnie stanowią przedmiot transakcji 

handlowych na rynku B2B lub element składowy produktów na rynek B2C (systemy lokalizacji i 

nawigacji przestrzennej). Na rynku B2B klientami są inni producenci systemów nawigacji i 

służby drogownictwa. 

 

- Branża ICT – Wdrożenie nowej marki – wirtualnego operatora. „W zakresie produktu 

polegała ona na ograniczeniu funkcjonalności i oferty do prostych pakietów. Logistyka, 

reklama, ceny – to były elementy kluczowe dla powodzenia projektu, którego efekty 

przewyższyły znacząco założenia, Skorzystaliśmy z efektu pierwszeństwa, który ma duże 

znaczenie dla rynkowego powodzenia innowacji.” 

 
• Wdrożenie nowej technologii. 

 
- Przemysł elektromaszynowy – Projekt nowej instalacji do wydobywania surowców 

strategicznych. Dotychczas wydobywana mieszanka była bardzo kosztowna w dalszym 

transporcie i przetwórstwie. Wcześniej stosowano kilka metod. Firma zajęła się badaniem 

oddziaływania elektromagnetycznego na cząsteczki wody. Krok po kroku stworzyliśmy od 

modelu gotowe urządzenia, które można było przewieźć w modułach i złożyć na miejscu. Klient 

był bardzo konserwatywny, ale zgodził się na wdrożenie przekonany tym, że nawet jeśli system 

nie będzie działał wydajnie, to na pewno nie pogorszy to dotychczasowej jakości procesu 
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wydobycia. Po zainstalowaniu i uruchomieniu okazało się, że klient notował ogromne 

oszczędności (w milionach USD rocznie). 

 
• Łączenie kompetencji z różnych branż i tworzenie nowego rynku. 

 
- Branża ICT – stworzenie rynku usług e-Public Relations w sieci Internetowej. „Sukces zależał 
od umiejętności dojrzenia tej niszy. Co ważne – te potrzeby klientów były już ujawnione na 

rynku – nie wymyśliliśmy ich. Z jednej strony firmy PR nie wiedziały „jak pracować w 

Internecie”, a drugiej firmy e-marketingowe nie znają się na PR. 

 
 
Innowacje twarde, destrukcyjne, przełomowe: 

 
• Wdrożenie nowego produktu na rynek. 

 
- Bankowość - wprowadzenie bankowości detalicznej budowanej od podstaw, która stała się 
punktem odniesienia dla innych uczestników rynku. Z perspektywy 5 lat proces zakończył się 

znaczącym sukcesem rynkowym. Innowacja polegała na zbudowaniu dwóch równoległych 

kanałów bankowości detalicznej opartych na tej samej platformie sprzętowej i obsłudze back 

office, co pozwoliło na zoptymalizowanie kosztów. Pierwsza powszechnie funkcjonująca 

bankowość internetowa w Polsce, oryginalna koncepcja produktowa, kosztowa i marketingowa 

oraz sposób zarządzania bankowością na zasadzie projektów. Całkowita rewolucja jeśli chodzi 

o bankowość w Polsce w polityce zatrudnienia, profili pracowników banku, rozwoju, motywacji 

i kultury organizacyjnej. 
 
 
 

VII. Mapa kapitału innowacyjnego. 
 

Koncepcja Mapy Kapitału Innowacyjnego prezentuje uporządkowaną strukturę 
bodźców i czynników innowacyjności przedsiębiorstw w ramach wyodrębnionych 
obszarów analizy. 
Lista czynników w ramach każdego obszaru (warstwy) analizy reprezentuje zbiór 
najbardziej pożądanych okoliczności i cech towarzyszących funkcjonowaniu danego 
przedsiębiorstwa, które sprzyjają powstawaniu i wdrażaniu innowacji. 
Możemy mówić o istnieniu Kapitału Innowacyjnego na poziomie: 

- jednostek ludzkich,  
- przedsiębiorstw,  
- rynków,  
- społeczeństw, 
- gospodarek.  

Każdy z tych układów odniesienia może zawierać czynniki, które zgodnie z oceną 
respondentów badania sprzyjają innowacyjności uczestników obrotu gospodarczego. 
 
Dla poszczególnych rynków i branż Mapa Kapitału Innowacyjnego może prezentować 
się nieco odmiennie ze względu na różną (wskazywaną przez reprezentatywną grupę 
uczestników) konfigurację czynników innowacyjności charakterystyczną dla tej branży. 
Koncepcja Mapy Kapitału Innowacyjnego dla poszczególnych branż przypomina analizę 
typu benchmark, z tym, że w tym przypadku posługujemy się zdefiniowanym z góry 
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zestawem zmiennych badając intensywność ich występowania wśród reprezentatywnej 
(najefektywniejszej w danym momencie) grupy przedsiębiorstw i przedsiębiorców. 
 
Poniżej zaprezentowano strukturę Mapy Kapitału Innowacyjnego stworzoną w oparciu o 
dane uzyskane łącznie od obu badanych populacji (firmy ICT oraz firmy z „Listy 500”). 
Wśród czynników opisujących każdą kategorię (warstwę) uwzględniono te, które 
otrzymały największą względną liczbę wskazań, przy czym odrzucono grupę 
reprezentującą ostatnie 10% najrzadziej wskazywanych odpowiedzi. Podano także 
„znaczenie względne” każdej z nich obliczone jako stosunek ilości wskazań 
respondentów do łącznej ilości udzielonych na to pytanie odpowiedzi. 
 
Warstwy analizy:  
 

1. Otoczenie publiczno-prawne 
Poniżej zestawiono czynniki sprzyjające innowacyjności przedsiębiorstw na poziomie 
dalszego otoczenia gospodarczego. 
 

Czynniki otoczenia publiczno-prawnego Znaczenie 
względne 

Dostęp do wykwalifikowanej kadry  29% 

Dostępność źródeł finansowania innowacyjnych projektów 26% 

Stabilne i przejrzyste regulacje prawne 14% 

Dobrze rozwinięte infrastruktura telekomunikacyjna  10% 

Istnienie zachęt podatkowych 7% 

 
 
 
2. Otoczenie społeczno-kulturowe 
Poniżej przedstawiono cechy charakterystyczne społeczeństw, które sprzyjają 
innowacyjności firm. 
 

Czynniki otoczenia społeczno kulturowego Znaczenie 
względne 

Wysoki poziom edukacji populacji 36% 

Duża skłonność konsumentów do eksperymentowania 18% 

Kultura przedsiębiorcza w regionie 18% 

Otwartość kulturowa konsumentów 14% 

Przewaga młodszych konsumentów w strukturze demograficznej 14% 

 

 

3. Otoczenie rynkowe. 
Wśród czynników reprezentujących strukturę Kapitału Innowacyjnego na poziomie 
rynku zawarto wskazywane przez respondentów najważniejsze charakterystyki 
innowacyjnych rynków oraz kierunki poszukiwania wiedzy i pomysłów dla 
innowacyjnych wdrożeń. 

 
Charakterystyka rynku Znaczenie 

względne 
Silna presja konkurencyjna 57% 
Przedsiębiorcze postawy partnerów biznesowych  23% 
Elastyczność relacji z partnerami biznesowymi 20% 
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Rynek - źródła pomysłów i wiedzy dla innowacji Znaczenie 

względne 

Analiza oczekiwań klientów  20% 

Własne prace B+R 17% 

Obserwacja zachowań konkurencji 11% 

Praktyki biznesowe na innych rynkach 9% 

Dostawcy, partnerzy biznesowi 6% 

Pozyskanie kluczowych pracowników 5% 

Studia, kursy, szkolenia naukowe 5% 

Zakup technologii (know-how) 4% 

Raporty branżowe 4% 

Grupa kapitałowa 3% 

Placówki naukowo-badawcze 3% 

 
 

 

4. Przedsiębiorstwo. 
Wśród czynników reprezentujących strukturę Kapitału Innowacyjnego na poziomie 
przedsiębiorstwa zawarto wskazywane przez respondentów najważniejsze elementy 
Kultury Innowacyjności firm oraz kluczowe zasoby i profil innowacyjnego 
przedsiębiorstwa. 
 
 

Kultura Innowacyjności Znaczenie 
względne 

Sprecyzowana wizja rozwoju firmy 15% 

Postawa i filozofia biznesu ukierunkowana na zmianę  13% 

Dobra komunikacja wewnętrzna 8% 

Interdyscyplinarne zespoły projektowe 7% 

Konsekwencja w podejmowaniu decyzji dotyczących innowacyjnych projektów  7% 

Nacisk ze strony kierownictwa na działalność innowacyjną 6% 

Promowanie postaw przedsiębiorczych w firmie 6% 

Partnerski układ zamiast ścisłej relacji przełożony - podwładny 5% 

Kryteria doboru pracowników 3% 

Decentralizacja procesów decyzyjnych  4% 

Wysoka tolerancja kierownictwa dla nieumyślnych błędów  4% 

Poczucie wspólnoty w firmie 3% 

Intensywność szkoleń pracowników  3% 

Zachęty do podjęcia ryzyka innowacyjnych pomysłów 3% 

Płaska struktura organizacyjna 3% 
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Kluczowe zasoby i profil firmy  

dla skutecznego wdrożenia innowacji 
Znaczenie 
względne 

Dobrze przygotowani i zmotywowani pracownicy 16% 

Ciągłe dążenie do zaspokojenia potrzeb klientów (rozwiązywania ich problemów) 15% 

Umiejętność rozpoznania rynku 11% 

Silne przywództwo 11% 

Kadra menedżerska  10% 

Umiejętność prognozowania kierunku rozwoju branż i produktów. 9% 

Elastyczne dopasowywanie wdrażanego projektu do zmiennych warunków otoczenia 8% 

Stosowanie narzędzi zarządzania wiedzą 7% 

 
 

5. Ludzie. 
 
Poniżej przedstawiono najważniejsze cechy liderów – skutecznych innowatorów. 
 

Cecha Znaczenie 
względne 

Inicjatywa - chwytanie okazji lub ich stwarzanie 13% 

Znaczna wiedza fachowa 11% 

Silna motywacja do osiągnięć 10% 

Kreatywność rozumiana jako zdolność do tworzenia wielu rozwiązań. 10% 

Inspirowanie i wywieranie wpływu na innych 9% 

Optymizm 8% 

Zdolności do pracy zespołowej 7% 

Upór, konsekwencja i cierpliwość 6% 

Zdolności komunikacji 5% 

Doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych pomysłów 4% 

Umiejętność przenoszenia innowacyjnych pomysłów z innych dziedzin  4% 

Otwartość 3% 

Na powyżej zdefiniowaną strukturę czynników innowacyjności według przedsiębiorstw 
ogółem należy nałożyć strukturę wag, które przypisane zostaną przez firmy o największej 
efektywności działania (najwyższym tempie wzrostu, rentowności i produktywności). 
Wówczas otrzymamy ostateczną Mapę Kapitału Innowacyjnego dla poszczególnych branż. 
 
Mapa Kapitału Innowacyjnego może być użytecznym narzędziem analitycznym, którego 
zastosowanie polega na porównaniu struktury zdefiniowanych powyżej czynników 
innowacyjności w ramach poszczególnych warstw analizy z zestawem cech określonego 
przedsiębiorstwa i wychwycenie elementów wymagających zmiany, wyeliminowania, 
dopracowania lub rozwoju. 
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Zestawienie wyników badania 
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Inne, jakie?
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