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Business&More

_Innowacja  
to dziś słowo klucz

K ażda firma chce i musi być innowacyjna, żeby przetrwać 
w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. A jednak mimo 
tych chęci Polsce wciąż daleko do najbardziej innowacyj-
nych gospodarek na świecie. I – jak się okazuje – wcale nie 
z powodu braku pomysłów. Tych generujemy całkiem sporo. 

Z badania przeprowadzonego przez infuture.institute pod koniec ubiegłe-
go roku wynika, że główne bariery innowacyjności polskich firm to przede 
wszystkim brak długofalowej strategii, niechęć do podejmowania ryzyka, brak 
konsekwencji we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, trudności organizacyj-
ne czy niewystarczający kapitał na sfinansowanie innowacji. Nie chciałabym 
ich bagatelizować, ale w zasadzie żadna z tych barier nie jest problemem, 
którego nie dałoby się rozwiązać. Potrzebne są wiedza, konsekwencja i współ-
praca – innowacja to tak naprawdę proces społeczny, nie technologiczny.
 
Mając powyższe na uwadze, z ogromną przyjemnością przyjęłam zapro-
szenie, by pokierować pierwszym numerem „Business&More“ w zmie-
nionej formule. Tym bardziej, że wydanie to dotyczy właśnie szeroko 
rozumianych innowacji. Kiedy na spotkaniu redakcyjnym ustalaliśmy 
tematy, zależało mi, żeby wszystkie miały praktyczny wymiar – by 
były przydatne w codziennej pracy. Żeby dotykały obszarów, z który-
mi zmagają się firmy w Polsce, w tym sposobów poszukiwania inspi-
racji, wdrażania pomysłów, pozyskiwania kapitału czy wreszcie oceny 
efektywności prowadzonych działań. Żeby swoimi spostrzeżeniami na 
temat innowacji podzielili się przedsiębiorcy, którzy osiągnęli sukces.
 
Mam nadzieję, że do tego wydania „Business&More“ będą Państwo 
stale wracać, a magazyn nie będzie tylko jednorazową lektu-
rą. Że raczej będzie gdzieś leżeć pod ręką na Państwa biurku, by 
służyć inspiracją lub pomocą. Być może dzięki niemu uda się po-
konać istniejące bariery i wdrażać innowacje na szeroką skalę.

Dobrej lektury! 

Natalia Hatalska, 
redaktor naczelna „Business&More“ 
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_Nauka pływania 

Content – słowo klucz w internecie 
i marketingu. Ten angielski wyraz 
używany jest z premedytacją zamiast 
polskiego treść. Znaczy bowiem nie 
tylko zawartość czy materiał, ale również 
zadowolenie i satysfakcję. Content, 
czyli artykuły, wiadomości, ale też 
wideo, podcasty (znów problem ze 
znalezieniem polskiego odpowiednika) – 
to wszystko zalewa nas niczym powódź.

K ażdego dnia na YouTube trafia tyle 
filmów, że ich obejrzenie zaję-
łoby jednemu człowiekowi całe 
życie! Na Instagramie w ciągu 
24 godzin pojawia się 95 milio-

nów zdjęć. Tekstów, przedruków, informacji jest 
tyle, że nikt już ich nawet nie liczy. To wszystko 
content, czyli treść. Jednak czy content 
jest content – czy przynosi satysfakcję?  

Prawdziwą sztuką (a często też dobrym biznesem) 
okazało się odpowiednie nawigowanie po morzu 
treści. Czas spędzany na Facebooku spada, bo 
użytkownicy zmęczeni są przesuwaniem palcem 
kilometrów bezwartościowych postów sponso-
rowanych. Szukają czegoś wartościowego, na 
czym mogą zawiesić oko przez sekundę lub 
dwie. Chętniej wchodzą na Twittera lub LinkedIna, 
z nadzieją, że tam będzie na nich czekać lepszy 
content. I właśnie idea stworzenia jakościowego 
contentu, ale też dawania contentu, czyli przyjem-
ności, przyświecała nam w pracach nad nową for-
mułą magazynu „Business&More“. Każdy kolejny 
numer poświęcony będzie w całości konkretnemu 
zagadnieniu, by jak najlepiej o nim opowiedzieć. 
Nad doborem treści i jego jakością czuwać 
będzie za każdym razem inny redaktor naczelny. 
Zawsze ekspert i autorytet w swojej dziedzinie.  

Do pracy nad pierwszym wydaniem zaprosili-
śmy Natalię Hatalską, specjalistkę w dziedzinie 
przewidywania trendów, prognozowania przy-
szłości i śledzenia zmian w społeczeństwie 
i technologiach. Wspólnie pochyliliśmy się nad 
tematem innowacji. Ich poszukiwaniem, finan-
sowaniem i wdrażaniem. Mamy nadzieję, że 
pierwszy numer naszego magazynu stanie się 
inspiracją do zmian w Państwa firmie. Życzymy, 
aby nasz content przyniósł Państwu zadowolenie. 

Piotr Rutkowski, 
redaktor prowadzący „Business&More“, 
zastępca rzecznika prasowego mBanku 
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_Z innowacją
się nie spieszy

Firmy stawiające na innowacyjność powinny zdawać sobie sprawę, 
że „mentalność mikrofalówki” im nie pomoże. Niezbędna jest cierpliwość, 
jak również szereg odpowiednio przyjętych kryteriów. Jak zabrać się za pracę 
nad innowacyjnymi projektami i czego – oraz w jakim czasie – oczekiwać?

Grzegorz Kubera
założyciel i dyrektor generalny 
firmy doradczo-technologicznej 
Serigala Tech oraz studia startu-
powego GLIVE.pl. Pomaga firmom 
lepiej wykorzystywać możliwości 
technologiczne obecnych czasów 

W ielu menedżerów ma dziś 
problem z tzw. mental-
nością mikrofalówki (ang. 
microwave mentality). 
W ten sposób określa 

się ludzi, którzy chcą widzieć efekty pracy nie za 
tydzień, miesiąc czy rok, lecz natychmiast. Po co 
przygotowywać zdrowy posiłek? Można prze-
cież zjeść gotowe, ciepłe danie o wiele szybciej 

– wystarczą 2 minuty w mikrofalówce. Dziś po 
zarejestrowaniu zdjęcia możemy je natychmiast 
udostępnić w internecie i pokazać innym. Dawniej 
trzeba było iść do specjalnego punktu i je wywo-
łać. Komputer uruchamia się wolno, a pliki ładują 
się bardzo długo? Kiedy choć raz popracujemy 
na laptopie, który jest wyposażony w dysk SSD 
ze złączem Next Generation Form Factor, szerzej 
znanym pod nazwą M.2, nie będziemy chcieli już 
nigdy wracać do wolniejszego sprzętu. Z dyskiem 
M.2 komputer jest gotowy do pracy szybciej niż 
monitor. Dziś bardziej niż kiedykolwiek brakuje 
nam cierpliwości. Chcemy wszystko tu i teraz. 
Podobnie, niestety, jest z innowacjami w firmach. 

_Innowacje rzadko przynoszą szybki zysk

Firmy nie cierpią obecnie na brak pomysłów, 
jeśli chodzi o innowacje. Większym problemem 
jest skuteczne zarządzanie, które z poniesio-
nych nakładów w postaci czasu, pracy i pienię-
dzy, zapewni rzeczywisty zwrot. Tymczasem 
innowacje rzadko przynoszą szybki zysk 

– zwłaszcza w obecnych realiach, kiedy firmy 
oczekują efektów w krótkim czasie. Podstawowa 
zasada przy wdrażaniu innowacji to cierpliwość. 
Po drugie, trzeba oszacować, czy poniesione 
nakłady mają szansę się zwrócić, szczególnie 

gdy chodzi o inwestycje w aktywa materialne, 
takie jak fabryki, maszyny czy nowe pojazdy. 
I kolejna rzecz: zwrotu z inwestycji w innowacje 
nie da się zmierzyć tak łatwo, jak np. z działań 
reklamowych w internecie. Czy zatem innowacje 
są tylko dla nielicznych firm, które mogą sobie 
pozwolić na to, by długo czekać na efekty? 

Zanim odpowiemy na to pytanie, warto uświa-
domić sobie najpierw inne korzyści związa-
ne z wprowadzaniem innowacji w firmie. Nie 
przekładają się one bezpośrednio na zdolność 
do generowania dodatkowych przychodów, ale 
pośrednio – jak najbardziej. To odpowiednio: 

Wiedza – kiedy tworzymy coś 
innowacyjnego, zawsze powstaje 
wiedza. Później możemy wykorzy-
stać ją w innych przedsięwzięciach, 
w tym do generowania zysków. 

Marka – innowacja może wzmocnić 
wizerunek firmy i markę, przyciągając 
w ten sposób większą liczbę klientów – 
często bardziej prestiżowych. To z kolei 
przekłada się na wyższe przychody. 

Employer branding – lepsza marka 
pracodawcy. Ambitni ludzie chcą 
pracować w innowacyjnych fir-
mach i wnosić do nich swój wkład. 
Innowacyjność pozwala przycią-
gać i zatrzymać u siebie więcej 
topowych specjalistów. A lepszy 
personel przy niższych kosztach 
utrzymania (m.in. mniejsza rota-
cja) to również wyższe zyski. 

Business&Strategy

_Szybki i bezpośredni zysk powinien być 
naszym celem, niemniej mając do wyboru 
dwa projekty, z których jeden przekłada się 
również na markę, wizerunek pracodawcy i dużo 
nowej wiedzy, lepiej wybrać właśnie tę opcję.
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_Liderzy powinni też wziąć na siebie 
odpowiedzialność zarówno za dobór 
pracowników, którzy mogą wnieść 
najwięcej do danego projektu, jak 
i za podejmowane ryzyko.

Kiedy decydujemy się na realizowanie innowacyjnych projek-
tów, starajmy się brać pod uwagę powyższe skutki uboczne. 
Minimalizujmy też ryzyko, wybierając te projekty, które mogą 
zapewnić pośrednie korzyści, w przyszłości być może owocują-
ce nowymi produktami lub usługami. Szybki i bezpośredni zysk 
również powinien być naszym celem. Niemniej mając do wybo-
ru dwa projekty, z których jeden przekłada się również na markę, 
wizerunek pracodawcy i dużo nowej wiedzy, lepiej wybrać 
właśnie tę opcję. To zdecydowanie bardziej holistyczne i zdy-
scyplinowane podejście do zarządzania procesem innowacji. 

Ponadto uwzględniajmy czynniki ryzyka i starajmy się je 
minimalizować już na samym początku. Czy dysponuje-
my wszystkimi niezbędnymi kompetencjami techniczny-
mi, by opracować dany produkt lub usługę? Czy będziemy 
w stanie i wiemy jak skomercjalizować nowe rozwiązanie? 
I w końcu – czy będziemy wiedzieć, co robić, jeśli rynek nie 
zareaguje i nie wchłonie nowego produktu tak, jak sobie 
to założyliśmy? Odpowiedzi na tego typu pytania nale-
ży przygotować, zanim zaczniemy prace nad innowacją. 

_Innowacje to nie tylko coś nowego

Innowacja często jest rozumiana przez firmy jako tworzenie cze-
goś nowego. Z biznesowego punktu widzenia innowacja to po-
łączenie wynalazku z wartością ekonomiczną (czyli najczęściej: 
możliwością zarobienia pieniędzy). W praktyce są dwa rodzaje 
innowacji, o których wielokrotnie opowiadał i pisał w książkach 
Clayton Christensen, harvardzki profesor, konsultant biznesowy 
i autor m.in. teorii disruptive innovation, czyli innowacji, która nie 
tylko tworzy nowy rynek i wartość, ale też prowadzi do zakłó-
ceń na istniejących rynkach i w dotychczasowych produktach, 
zmuszając konkurentów do szybkiego dostosowywania się. To 
właśnie książka Christensena „The Innovator's Dilemma” była 
jedną z ulubionych pozycji nieżyjącego już Steve'a Jobsa. 

Wracając jednak do tematu, Christensen tłumaczy, że wy-
różniamy dwie innowacje: wspomnianą disruptive innovation 
(innowacja zakłócająca, wstrząsająca rynkiem, przełomowa) 
oraz sustaining innovation (innowacja podtrzymująca, niebędąca 
przełomową). Dla uproszczenia: albo rewolucja, albo ewolucja. 

Zdaniem Christensena firmy o wiele lepiej zrobią, jeśli po-
stawią na innowacje podtrzymujące ich działalność. Chodzi 
tutaj o stopniowe ulepszanie swoich produktów i usług. Takie 
działania nie tylko pozwalają lepiej oszacować ryzyko, ale 
zapewniają też dalszy wzrost. Przykłady? To m.in. wprowadzanie 
nowej wersji oprogramowania, nowych modeli samochodów 
pod znaną marką czy kolejnych wersji telefonu iPhone. Firmy 
mogą popracować też nad optymalizacjami procesów bizne-
sowych, by wykonywać pewne prace szybciej lub taniej – to 
również będzie innowacja, choć nie tak spektakularna.

_Innowacja a zysk finansowy

Co decyduje o tym, że dana innowacja 
ma szansę wypracować zysk finan-
sowy? Wyróżniamy cztery czynniki:

    Koszty początkowe – inwe-
stycje poniesione przed wpro-
wadzeniem produktu na rynek. 
Im niższe, tym niższe ryzyko.

    Szybkość – czas wprowadzenia pro-
duktu na rynek. Im szybciej, tym lepiej.

    Skala – czas potrzebny do osiągnię-
cia założonej wielkości produkcji.

    Koszty pomocnicze – inwestycje 
mające miejsce już po wprowadze-
niu produktu na rynek, np. koszty 
związane z dodatkową reklamą. 

Na początku firma musi zmierzyć się 
z kosztami początkowymi i jak najszybciej 
doprowadzić do wprowadzenia produk-
tu na rynek. Następnie, poprzez koszty 
pomocnicze, realizowany jest proces 
komercjalizacji i budowanie skali, by 
osiągnąć założoną wielkość. Finalnie 
o sukcesie innowacji decydują czas i to, 
jak dobrze znamy klientów oraz dany 
rynek. Musimy tak przemyśleć swój 
projekt, by nie okazało się, że zabraknie 
nam czasu, zanim doczekamy momen-
tu, gdy nastąpi breakeven (z ang. próg 
rentowności) i zaczniemy generować zysk. 

 _Innowacje w firmach

Co sprawia, że firmy nie są zadowolo-
ne z osiąganych zwrotów z innowacji? 
Według doradców i analityków Boston 
Consulting Group najczęściej poda-
wane przez firmy odpowiedzi to:

    „Przesadnie oszacowaliśmy  
korzyści z nowego produktu”,

    „Zajmujemy się zbyt wieloma  
rzeczami jednocześnie i nie mo-
żemy zrealizować wszystkich”,

    „Nie mamy odpowiednich pracowni-
ków lub możliwości produkcyjnych”,

    „Za wolno wprowadzamy  
nowy produkt na rynek”,

    „Dział sprzedaży  
koncentruje się głównie na naszej  
tradycyjnej działalności”.

Źródło: Badanie „Senior Management Survey on Innovation”, wśród 2468 menedżerów i dyrektorów firm z 58 krajów, Boston Consulting Group.

Chcąc stworzyć coś innowacyjnego, nie możemy i nie powinniśmy tej 
pracy delegować. Liderzy firmy są niezbędni, by czuwać nad procesem – 
powinni się angażować i kłaść nacisk na innowacje zarówno w swoich 
słowach, jak i działaniach. Do ich zadań będzie należeć przekonywanie 
pracowników, że innowacje są ważne i mają fundamentalne znacze-
nie dla dalszego rozwoju firmy, a także to oni będą odpowiednio zarzą-
dzać i alokować zasoby. Od liderów organizacji będzie zależeć, gdzie 
przeznaczyć więcej, a gdzie mniej czasu, pieniędzy i pracowników. 

Finalnie liderzy powinni też wziąć na siebie odpowiedzialność za-
równo za dobór pracowników, którzy mogą wnieść najwięcej do da-
nego projektu, jak i za podejmowane ryzyko. Z takim podejściem 
będziemy na pewno lepiej przygotowani do pracy nad innowacją 
i wdrażania nowych, nierzadko śmiałych rozwiązań. 

W jaki sposób firmy mierzą sukces innowacji?

57%
Satysfakcja konsumenta

51%
Ogólny wzrost przychodów

51%
Procent sprzedaży z nowych produktów lub usług

35%
Zwiększone marże

27%
Liczba nowych produktów lub usług

25% 
Ocena stosunku efektów rzeczywistych do przewidywanych

22%
Zwrot z wydatków na innowacje

20%
Czas wprowadzenia innowacji na rynek

18%
Stosunek nowych produktów do tych, które faktycznie  
okazały się sukcesem

8%
Inne

Business&Strategy

_Wszystko w rękach liderów
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Monika Jaskulska 
head of research 
infuture hatalska 
foresight institute

Business&Strategy

_Jak NIE wdrażać 
pomysłów  

  

Wdrażanie innowacji to wyzwanie zarówno dla dużych rynkowych graczy, jak 
i małych podmiotów. Z jednej strony panuje przekonanie, że są one niezbędne 
dla przetrwania na rynku. Z drugiej – niemal codziennie obserwuje się, jak 
nowatorskie rozwiązania czy usługi grzęzną na kolejnych etapach prac. 

P oszukując barier dotyczących wdrażania 
nowości oraz wskazówek, w jaki sposób 
lepiej organizować proces prac nad nimi, 
sięgnęliśmy po opinie samych przedsię-
biorstw oraz po dane zastane. W marcu 

2018 infuture hatalska foresight institute opublikował 
„Handbook: Jak wdrażać innowacje?“. Raport prezentu-
je wyniki badań zrealizowanych wśród przedstawicieli 
firm różnej wielkości, działających w różnych branżach, 
którzy prowadzili prace i/lub wdrażali innowacje1.

_Bariery do pokonania

Badania wśród firm pokazują, że utrudnień i barier w pra-
cach nad innowacjami doświadczają wszystkie brane pod 
uwagę podmioty. Najczęściej powtarzają się trzy czynniki:

    zbyt duże obciążenie pracowników/kie-
rownictwa bieżącymi zadaniami,

    brak kapitału lub niewystarczający  
kapitał na sfinansowanie innowacji,

    trudności organizacyjne. 

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród przed-
stawicieli firm, nie bez znaczenia pozostają również 
niechęć do podejmowania ryzyka czy też kultura or-
ganizacyjna, która nie sprzyja pracy kreatywnej.

1  Infuture hatalska foresight institute, Handbook: Jak wdrażać innowacje, 
http://infuture.institute/raporty/handbook-jak-wdrazac-innowacje/ (dostęp: 8.08.2018).

Wykres 1. Co jest dla Państwa 
największą barierą w pracy nad 
innowacjami? Proszę wskazać 
główne czynniki utrudniające pracę:

69%
Zbyt duże obciążenie  
pracowników/kierownictwa bieżącymi zadaniami

47%
Brak/niewystarczający kapitał  
na sfinansowanie innowacji

32%
Trudności organizacyjne wewnątrz firmy

19%
Niechęć do podejmowania ryzyka biznesowego

19%
Kultura organizacyjna,  
która nie sprzyja pracy kreatywnej

9% 
Brak pomysłów, które mają szanse  
na sukces biznesowy

6%
Nie mamy żadnych znaczących trudności  
w pracy nad innowacjami

4%
Inne

Źródło: ankieta internetowa (CAWI) wśród 269 przedstawicieli 
firm, X-XI 2017, infuture hatalska foresight institute.

Wśród najistotniejszych  
utrudniających wprowadza-
nie innowacji zachowań oraz 
przekonań wskazywano na:

    Stawianie znaku równości 
pomiędzy innowacją  a szybkim 
zyskiem. Budowanie optymi-
stycznych prognoz finansowych 
i oczekiwanie, że innowacje za-
czną zarabiać w pierwszym roku. 

    Eliminowanie innowacji, które 
wnoszą wartości, ale dla których 
trudno jasno określić wymierny 
wynik finansowy, skalę zysku. 

    Sztywne trzymanie się rozwią-
zań, zamiast skupiania się na 
problemach i potrzebach. 

    Przekonanie, że każda innowa-
cja musi być sukcesem. Brak 
przestrzeni na popełnianie 
błędów i ponoszenie porażek. 

    Napięty harmonogram prac 
zakładający tylko sukcesy kolej-
nych etapów pracy, w przypadku  
niepowodzeń – brak planu B. 

    Zbyt usztywniony bądź 
zbyt rozproszony proces 
prac nad innowacjami.

    Długi czas procedowania 
i podejmowania decyzji na 
kolejnych szczeblach. 

    Zbyt wąskie śledzenie trendów. 
Obserwowanie jedynie swojego 
rynku, skupianie się tylko na 
swoich produktach i marce.

_Innowacja bez planu

Czymś, co może niepokoić, jest 
skala spontaniczności prac nad 
innowacjami i brak długofalowe-
go harmonogramu – dotyczy to 
aż 42% badanych podmiotów. 
Druga kwestia to niekonsekwencja 
w podjętych działaniach. Cytując 
jednego z przedstawicieli firm: 

„Duże wizje, które pociągają za sobą 
małe zmiany”. Jedynie co dzie-
siąta badana firma zadeklarowała, 
że w ciągu ostatnich dwóch lat 
w bardzo dużym stopniu udawało jej 
się wdrażać przełomowe pomysły, 
które powstawały w organizacji.

Firmy deklarują, że najskuteczniejszą 
fazą w procesie pracy nad innowa-
cjami jest pierwszy etap, czyli kre-
owanie pomysłów, a każdy kolejny 
wypada pod tym kątem coraz gorzej. 
Powielanym błędem jest koncen-
trowanie się przede wszystkim na 
generowaniu pomysłów. Ponadto 
dla części badanych firm jest to 
zarazem pierwszy i ostatni etap prac. 

Jedną z kompetencji, która wymaga 
rozwoju w przedsiębiorstwach, jest 
uczenie się wybierania i testowania 
nowych pomysłów, a nie tylko ich 
wymyślania. Dodatkowo proces 
pracy nad innowacjami w wielu 
wypadkach składa się z faz two-
rzenia rozwiązań, dopracowywania 
ich i wdrażania na rynek. Konieczna 
jest zmiana organizacji pracy na 
powtarzalny cykl składający się 
z następujących elementów: 

    definiowanie problemu, 

    budowa innowacyjnego 
modelu biznesowego, 

    tworzenie prototypu, 

    testowanie prototypu i wykorzy-
stanie pozyskanych informacji, 

    wdrożenie rozwiązania 
i jego optymalizacja.

Ponadto analiza wyników badań 
wskazuje na dwie tendencje wśród 
polskich przedsiębiorców: bran-
żowość i niewielką skalę ekspe-
rymentowania. Podmioty często 
skupiają się na tym, co robi ich 
branża i bezpośrednia konkurencja. 
Zamiast patrzeć na szeroką per-
spektywę i daleki horyzont czasowy, 
przyglądają się jedynie wąskiemu 
wycinkowi rzeczywistości. Skutkuje 
to nieustannym „gonieniem rynku”, 
zamiast wyznaczaniem nowych dróg. 
Dużą wartością w fazie tworzenia 
innowacji byłoby wykorzystanie 
efektu synergii, czyli łączenie wiedzy 
o aktualnych potrzebach klientów 
z wiedzą o rodzących się trendach 
na wczesnym etapie ich rozwoju. 
Uwidacznia się również głęboka 
potrzeba budowania ekosyste-
mów wokół nowości i otwierania 
ich zarówno wewnątrz firm, jak 
i partnerów zewnętrznych. Jedynie 
połowa badanych przedsiębiorstw 
w dużym stopniu angażuje pra-
cowników w prace nad innowacja-
mi. Co trzecia ankietowana firma 
włącza ekspertów branżowych 
oraz użytkowników czy odbiorców 
produktów/usług. Nieobecni w tym 
wszystkim są przedstawiciele świata 
nauki – widać to nie tylko w danych 
ankietowych, lecz także we wskaź-
nikach widniejących w międzynaro-
dowych indeksach innowacyjności.

Wykres 2. W jakim stopniu w ciągu ostatnich dwóch lat udawało się 
wdrażać innowacyjne pomysły, które powstawały w Państwa firmie?

Źródło: ankieta internetowa (CAWI) wśród 269 przedstawicieli firm, X-XI 2017, infuture hatalska foresight institute.

35%
w dużym 
stopniu

12%
w bardzo 

dużym stopniu

35%
w średnim 

stopniu

12%
w niewielkim

stopniu

3%
w ogóle nie udało się  

nam ich wdrażać

3%
trudno

powiedzieć
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Wykres 3. Na ile pracownicy różnych działów Państwa firmy oraz osoby zewnętrzne  
są włączone w proces pracy nad innowacjami?

_Problem z prototypem

Okazuje się, że blisko połowa bada-
nych nie ma czasu ani możliwości 
tworzenia pilotażowych wersji czy 
prototypów rozwiązań. Z drugiej 
strony chęć wypracowania perfek-
cyjnego rozwiązania powoduje, że 
umykają kardynalne błędy, które 
mogłyby być zidentyfikowane na 
bardzo wczesnym etapie prac – pod 
warunkiem przejścia przez fazę 
testów. Jak wynika z rozmów w fir-
mach, często brakuje kompetencji, 
aby przeprowadzić proces testo-
wania prototypów, dobrać odpo-
wiednie metody badawcze, grupę 
testową, a następnie umiejętnie 
wykorzystać informacje zwrotne. 
Bywa, że przyczyną tego jest strach 
przed negatywną oceną bądź 
krytyką proponowanych rozwiązań. 
Dodatkowo prototypowanie jest 
traktowane jako kosztowne i czaso-
chłonne zadanie. W konsekwencji 
przekłada się to na rezygnowanie 
z tej fazy pracy nad innowacjami.

Wykres 4. Na ile mają Państwo czas i możliwości na tworzenie 
pilotażowych wersji, prototypów rozwiązań, testowanie pomysłów 
na wczesnym etapie rozwoju?

Źródło: ankieta internetowa (CAWI) wśród 269 przedstawicieli firm, X-XI 2017, infuture hatalska foresight institute.

Źródło: ankieta internetowa (CAWI) wśród 269 przedstawicieli firm, X-XI 2017, infuture hatalska foresight institute.
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6.
Trudno

powiedzieć

5.
Bardzo 
dużo

1.
Bardzo 
mało

2. 3. 4.

Przedstawiciele 
branż kreatywnych

Pracownicy różnych  
działów w naszej firmie

Klienci/potencjalni  
odbiorcy naszych usług

Zewnętrzni  
eksperci branżowi

Zewnętrzni akademicy, przedstawiciele 
uczelni, instytutów badawczych

_Włączeni w dużym  
lub bardzo dużym stopniu

_W ogóle niewłączeni  
bądź w niewielkim stopniu

42%
W 42% firm prace nad innowacja-
mi są prowadzone spontanicznie, 
bez określonego długotrwałego 
planu.

37%
Klienci/potencjalni odbiorcy 
usług są włączeni w prace nad 
innowacjami w dużym stopniu 
w 37% firm.

20%

Przedstawiciele akademii, uczelni, 
instytutów badawczych i branż 
kreatywnych są włączeni w pro-
ces innowacji w 20% firm.

11%

Dla 11% firm kluczowe  
są innowacje przełomowe.

_Skuteczność poszczególnych  
faz prac nad innowacjami 

71%
71% firm uważa za skuteczną fazę 
tworzenia pomysłów.

47%
47% firm uważa za skuteczną fazę 
wdrożenia i optymalizacji innowa-
cji na rynku.

_Kluczowe bariery  
innowacyjności w opinii firm 

Zbyt duże obciążenie pracow-
ników/kierownictwa bieżącymi 
zadaniami.

Brak kapitału/niewystarczają-
cy kapitał na sfinansowanie 
innowacji.

Trudności organizacyjne.

Pozyskane dane pokazują, że po-
szukując możliwości na zwiększenie 
efektywności prac nad innowa-
cjami w firmach, warto przesunąć 
punkty ciężkości, by skupić się na:  

    wieloetapowym procesie prac 
nad innowacjami, zamiast 
poprzestawania na etapie 
generowania pomysłów,

    dogłębnym analizowaniu potrzeb, 
a nie przechodzeniu od razu 
do poszukiwania rozwiązań,

    myśleniu o innowacjach 
jako modelach biznesowych, 
a nie jedynie pomysłach,

    przygotowywaniu i testowa-
niu prototypów, zamiast na 
tworzeniu perfekcyjnej wer-
sji danego rozwiązania. 

Polskie przedsiębiorstwa, pomi-
mo swojej obecności na ścieżce 
innowacji, nadal mają sporo do 
nadrobienia w zakresie procesu 
wdrożenia nowatorskich rozwią-
zań. Jak pokazało badanie, firmy 
przede wszystkim muszą stawić 
czoła zmianom w obrębie orga-
nizacji pracy wokół innowacji. 

Wydaje się, że kluczem do sukcesu 
może być różnorodność zespołów, 
planowanie i szersza perspekty-
wa oraz wykorzystanie zasobów 
ośrodków naukowych, które mają 
bardzo dużą wiedzę, gotową do 
przeniesienia na grunt organizacji. 

Rynek jest nieubłagany i nie 
znosi próżni, dlatego już dziś 
warto zadać sobie pytanie 
o priorytety i plany rozwoju 
na najbliższe kilka lat.  
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_Finansowanie
ryzyka

  
Nie oszukujmy się – inwnwestycje 
w innowacje oznaczają dodatkowy 
koszt i duże ryzyko niepowodzenia.
Nie wszystkie firmy stać 
na to, aby ponosić je samodzielnie. 
Z pomocą przychodzą dotacje 
i inne rozwiązania systemowe.  
Skąd pozyskiwać środki na innowacje?

W ybór źródła wsparcia zależy od wie-
lu czynników, m.in. od przedmiotu 
projektu, wielkości przedsiębiorcy 
oraz możliwości sfinansowania wkła-
du własnego wymaganego przy 

dotacji. Jeżeli właściciel firmy nie posiada żadnych środ-
ków, może okazać się, że jest to za wczesny etap na do-
tację i powinien on szukać finansowania w akceleratorach 
(czy to prywatnych, czy finansowanych ze środków pu-
blicznych) lub funduszach inwestycyjnych fazy seed.

W przypadku przedsiębiorstwa z co najmniej kilkuletnią historią 
działalności i sprzedaży można wyróżnić dwie najczęściej 
występujące fazy. Pierwsza z nich to prace B+R (prace ba-
dawczo-rozwojowe), czyli opracowanie nowego rozwiązania 
(technologii produktu/usługi, procesu produkcyjnego). Druga 
natomiast to faza wdrożenia wyników prac B+R, czyli inwe-
stycja w aktywa trwałe, niezbędne do uruchomienia produk-
cji lub świadczenia usług z użyciem rezultatów prac B+R. 

Najpopularniejszym źródłem wsparcia działalności in-
nowacyjnej są obecnie Fundusze Europejskie, w ramach 
których można otrzymać bezzwrotne dotacje zarów-
no na opracowywanie, jak i wdrażanie innowacji. 

 _Badania przemysłowe

Badania skoncentrowane na zdobywaniu 
nowej wiedzy w celu opracowywania 
nowych lub wprowadzania znaczących 
ulepszeń do produktów/procesów/usług.

 _Prace rozwojowe

Wykorzystywanie dostępnej wiedzy 
i umiejętności do tworzenia i projektowa-
nia nowych, zmienionych lub ulepszonych 
produktów/procesów/usług, w tym:

    opracowywanie prototypów  
i projektów pilotażowych,

    demonstracje i testowanie nowych 
lub ulepszonych produktów/procesów/
usług w otoczeniu stanowiącym model 
warunków rzeczywistego funkcjonowania.

 _Uwaga

Działalność B+R nie obejmuje ruty-
nowych i okresowych zmian wprowa-
dzanych do istniejących produktów, 
linii produkcyjnych, procesów wy-
twórczych, istniejących usług oraz 
innych operacji w toku, nawet jeżeli 
takie zmiany mają charakter ulepszeń.

2. Na co można uzyskać wsparcie?
W B+R można uzyskać wsparcie 
dotacyjne na projekty związane 
z realizacją prac badawczych, których 
celem jest opracowanie innowacyj-
nego produktu, usługi lub techno-
logii albo wprowadzenie istotnych 
ulepszeń do istniejących rozwiązań. 

Kosztami kwalifikowanymi  
(tj. kosztami, które w określo-
nej części mogą zostać pokryte 
ze środków publicznych) są:

    wynagrodzenia osób zatrudnio-
nych przy prowadzeniu prac B+R, 

    podwykonawstwo,

    aparatura naukowo-badawcza 
i WNiP – odpisy amortyzacyjne 
lub koszty odpłatnego korzystania,

    koszty budynków 
i gruntów (dzierżawa, wieczyste 
użytkowanie, amortyzacja),

    pozostałe koszty operacyjne 
(surowce, półprodukty, odczyn-
niki, sprzęt laboratoryjny, koszty 
utrzymania linii technologicznych 
/ instalacji doświadczalnych, 
wynajem powierzchni labora-
toryjnej, elementy służące do 
budowy i na stałe zainstalowane 
w prototypie / instalacji pilo-
tażowej, audyt zewnętrzny), 

    koszty pośrednie (koszty wynaj-
mu lub utrzymania budynków, 
koszty administracyjne, koszty 
wynagrodzeń wraz z pozapła-
cowymi kosztami pracy per-
sonelu zarządzającego oraz 
personelu wsparcia, delegacje).

W części konkursów możliwe jest 
także dofinansowanie prac przed-
wdrożeniowych (np. opracowanie 
dokumentacji wdrożeniowej, usłu-
gi rzecznika patentowego, testy, 
certyfikacja, badania rynku).

3. Jaka jest wartość dofinansowania?
Uzależniona jest ona od wielkości 
przedsiębiorstwa oraz typu pro-
wadzonych prac B+R. Maksymalna 
wartość dotacji różni się w zależności 
od instrumentu wsparcia, jednak nie 
może przekraczać 50 mln EUR.

_Wysokość kosztów kwalifikowanych przeznaczonych 
na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 
20% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

Maksymalny  
poziom wsparcia  
na badania 
przemysłowe

  duże przedsiębiorstwa

  średnie przedsiębiorstwa

  mikro- i małe przedsiębiorstwa

  jednostki naukowe

Maksymalny poziom 
wsparcia na prace 
przedwdrożeniowe

  pomoc na usługi doradcze dla MŚP, nie więcej niż 2 mln EUR

  pomoc de minimis, nie więcej niż 200 tys. EUR
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Maksymalny  
poziom wsparcia  
na prace rozwojowe

  duże przedsiębiorstwa

  średnie przedsiębiorstwa

  mikro- i małe przedsiębiorstwa

  jednostki naukowe

_Opracowywanie innowacji w projektach  
badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw

1. Kto może uzyskać wsparcie?
Wsparcie dostępne jest dla przedsiębiorców (MŚP, du-
żych), w części instrumentów dotację mogą dostać 
także konsorcja przedsiębiorców oraz te tworzone 
przez przedsiębiorstwa i jednostki naukowe. 

Źrodło: opracowanie własne Crido.
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4. Gdzie szukać wsparcia?

 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020  
oferuje najbardziej  interesujące działania z największymi budżetami.

Warto zainteresować się Poddziałaniem 1.1.1 „Szybka ścieżka“. 
Jest to instrument dla wszystkich branż, podzielony na odrębne kon-
kursy dla MŚP i dużych przedsiębiorstw. Z kolei Działanie 1.2 „Programy 
sektorowe“ ogłasza osobne konkursy dla przedsiębiorstw z branż: 

    InnoMoto dla branży motoryzacyjnej, 
    InnoShip dla branży stoczniowej, 
    InnoNeuroPharm dla branży farmaceutycznej.

Dla konsorcjów składających się z jednostek  naukowych i przedsiębior-
ców przeznaczono instrument Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne“.

O wsparcie można starać się również na poziomie regional-
nym. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
dostępne są instrumenty, które pozwalają uzyskać do-
finansowanie na projekty  B+R przedsiębiorstw. 

_Warto zaznaczyć, że czynnikami zwiększającymi prawdopodobieństwo 
otrzymania dotacji dla projektów B+R są np.: udowodnienie potrzeby 
rynkowej, skompletowanie doświadczonego zespołu badawczo-

-rozwojowego oraz zarządzającego projektem, zaplanowany 
sposób realizacji prac czy też czystość patentowa rozwiązania. 

 _Horyzont 2020

Warto zwrócić uwagę na konkursy 
ogłaszane bezpośrednio przez Komisję 
Europejską w ramach programu Horyzont 
2020. Budżet całego programu wynosi 
prawie 80 mld EUR. Planowana edycja 
Horizon Europe na lata 2021-2027 ma jesz-
cze większy budżet – 97,6 mld EUR. W ra-
mach Horyzontu dużym zainteresowaniem 
cieszy się SME – instrument adresowany 
do małych i średnich przedsiębiorstw, 
które w pojedynkę mogą ubiegać się 
o dofinansowanie w trzech etapach 
opracowywania i wdrażania innowacji:

    I faza – opracowanie studium wy-
konalności przedsięwzięcia – do-
tacja w wysokości 50 000 EUR,

    II faza – przetestowanie nowego 
produktu/rozwiązania i przygo-
towanie go do wdrożenia – 70% 
kosztów kwalifikowanych projektów 
o wartości od 0,5 do 2,5 mln EUR,

    III faza – wsparcie ułatwiające komer-
cjalizację rozwiązania, obejmujące m.in.: 
ułatwienie dostępu do kapitałowych 
i dłużnych instrumentów finansowych, 
networking, wsparcie w procesie zabez-
pieczenia praw własności intelektualnej 
oraz wdrażania produktu na nowe rynki.

1. Kto może uzyskać wsparcie?
O dotacje mogą ubiegać się 
przedsiębiorstwa wprowadzające 
innowacyjny produkt, usługę lub 
proces. Warto jednak pamiętać, 
że w przeważającej ilości źródeł 
wsparcia dotacje są dostępne wy-
łącznie dla mikro-, małych i średnich 
firm. Jest to warunek bazowy1.

4. Gdzie szukać wsparcia?

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  
2014-2020 – najbardziej interesujące działania to:

    Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” – 
instrument dla małych i średnich przedsię-
biorstw, które planują inwestycję niezbędną 
do wdrożenia na rynek wyników prac B+R, 

    Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje 
technologiczne” – wsparcie w formie 
dotacji na spłatę kredytu inwestycyjne-
go, zaciągniętego na potrzeby inwestycji 
związanej z wdrożeniem innowacji.

Regionalne Programy Operacyjne (odrębne dla 
każdego województwa) – w każdym programie 
regionalnym dostępne są instrumenty, które 
pozwalają uzyskać dofinansowanie na projekty 
inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw.

 Program Operacyjny Polska Wschodnia 
2014-2020, Poddziałanie 1.3.1 „Wdrażanie 
innowacji przez MŚP” – działanie pozwalające 
dofinansować projekty MŚP prowadzące do stwo-
rzenia innowacyjnych produktów poprzez wdro-
żenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

1 W rozumieniu Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187/1 z 26.06.2014).

W przypadku projektów inwestycyjnych kluczowy-
mi czynnikami sukcesu są innowacyjność rozwią-
zania (wynikająca z faktu, że inwestycja dotyczy 
wdrożenia prac B+R) oraz zapotrzebowanie ryn-
kowe na rezultaty projektu. Dodatkowo na ocenę 
projektu wpływa potencjał finansowy i organiza-
cyjny przedsiębiorstwa, stan przygotowania inwe-
stycji, a także wpływ projektu na otoczenie, w tym 
w szczególności na środowisko i równość szans.

_Inne źródła

Pamiętajmy, że innowacje w przedsiębior-
stwach mogą być finansowane także za po-
mocą tradycyjnych kredytów bankowych czy 
crowdfoundingu. Warto przeanalizować całe 
planowane budżety potrzeb i w wielu przy-
padkach ubiegać się o pozyskanie środków na 
poszczególne koszty w różnych schematach 
wsparcia. Przepisy pomocy publicznej uniemoż-
liwiają podwójne finansowanie tych samych 
kosztów, ale znając potrzeby przedsiębiorcy 
oraz dostępny katalog możliwości finansowania, 
można stworzyć optymalną strategię finan-
sowania poszczególnych etapów prac. 

2. Na co można uzyskać wsparcie?
Wdrożenie innowacji wiąże się z po-
niesieniem kosztów inwestycyjnych. 
Kosztami kwalifikowanymi, na które 
można otrzymać wsparcie, są m.in. 
koszty nabycia lub wytworzenia 
maszyn, nabycia robót i materiałów 
budowlanych. Dotacje otrzymamy 
również na zakup nieruchomości. 

_Wdrożenie innowacji w projektach 
badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw

Źrodło: opracowanie własne Crido.

Wartość dofinansowania 
w poszczególnych regionach Polski

Mikro- i małe przedsiębiorstwa +20 p.p.
Średnie przedsiębiorstwa +10 p.p.

_Czynnikiem, 
który zwiększy 
prawdopodobieństwo 
otrzymania dotacji 
dla projektów B+R, 
jest udowodnienie 
potrzeby rynkowej.
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Warszawa

3. Jaka jest wartość 
dofinansowania?
Wartość finansowania, jakie 
można uzyskać na projekt, wynosi 
od 10% do 70% kosztów kwali-
fikowanych. Kwota uzależniona 
jest również od wielkości przed-
siębiorstwa i regionu, w którym 
realizowana jest inwestycja.
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_Pracownik ma głos!

Pracownik to najlepsze, choć niedoceniane 
źródło wiedzy o funkcjonowaniu firmy. 
Jak może sprawdzić się to w obszarze 
innowacji? Co możemy zyskać, korzystając 
z systemów innowacji pracowniczych?

Obecnie ze 
wszystkich stron 
bombardowani 
jesteśmy innowa-
cyjnością. O ile 

samo to pojęcie można interpre-
tować na wiele sposobów, o tyle 
w odniesieniu do biznesu innowa-
cyjność najczęściej rozumiana jest 
jako nakłady na badania i rozwój, 
skutkujące opracowaniem nowych 
produktów, usług lub technologii. 
Jest to z zasady podejście słuszne. 
Według raportu PwC „20th CEO 
Survey” z 2017 roku 38% prezesów 
uznaje za swój priorytet inwestycje 
w innowacje i nowe technologie, 
natomiast 35% uważa, że innowacje 
będą stanowić najważniejszy czynnik 

ich biznesu. Częstym skojarzeniem 
jest także współpraca ze start-upami 

– relatywnie młodymi przedsiębior-
stwami z sektora MŚP, oferującymi 
nowoczesne, nieszablonowe rozwią-
zania i technologie. W dużo mniej-
szym stopniu hasło innowacyjność 
przywodzi na myśl wykorzystanie 
kapitału intelektualnego pracowni-
ków. To właśnie on jest jednak często 
najprostszym i najbardziej efektyw-
nym kosztowo narzędziem pozwa-
lającym znacząco unowocześnić 
przedsiębiorstwo. Unowocześnienie 
to może objąć obszar działań 
wewnętrznych, poprzez szeroko 
pojętą optymalizację, i zewnętrznych, 
w odniesieniu do klientów i ofero-
wanych im produktów oraz usług.

_Systemy innowacji  
pracowniczych

Systemy innowacji pracowniczych 
to pobudzanie i wykorzystanie 
potencjału intelektualnego, bizneso-
wego i ambicji pracowników w celu 
kreowania i rozwijania pomysłów. 
Efektywne wykorzystanie tego 
potencjału tkwi u podstaw sukcesu 
takich firm, jak np. Google. Jedne 
z najbardziej znanych jego pro-
duktów – Gmail, Adsense, Google 
News czy Google Maps – są właśnie 
wynikiem pomysłów zgłoszonych 
i rozwijanych przez pracowników 
w ramach zorganizowanej przez 
firmy z Mountain View inicjaty-
wy. Program Google pozwala im 
poświęcać do 20% swojego czasu 
pracy na projekty poboczne, które 
ich zdaniem mogą przynieść ko-
rzyści firmie. Według założycieli 
Google’a możliwość zagwarantowa-
nia pracownikom poświęcenia części 
czasu pracy na osobne projekty 
dodaje im kreatywności i motywacji 
do większej innowacyjności. Finalnie 
przekłada się to na dodatkową 
wartość generowaną przez nich dla 
pracodawcy. W powszechnej opinii 
takie projekty, jak Twitter, Slack 
czy Groupon również są wynikiem 
projektów pobocznych, realizo-
wanych przez pracowników firm.

Niemniej jednak innowacje pra-
cownicze nie są, wbrew popu-
larnemu przekonaniu, domeną 
jedynie gigantów technologicz-
nych pokroju Google’a. Innowacje 
pracownicze polegają na tworzeniu 
w przedsiębiorstwie kultury pracy, 
która w naturalny sposób zachę-
ca pracowników do dzielenia się 
wiedzą, pomysłami dotyczącymi 
usprawnienia obecnie funkcjo-
nujących obszarów, a także do 
zgłaszania pomysłów na zupełnie 
nowe rozwiązania, z których firma 
może czerpać potencjalne korzyści. 
Co istotne, kultura ta powinna być 

wspomagana odpowiednimi struk-
turami, narzędziami, systemem 
wynagradzania i zaangażowaniem 
całego zarządu. W rezultacie po-
mysły zgłaszane przez pracowni-
ków prowadzą do rozwoju nowych 
modeli biznesowych, wzrostu 
rentowności i jakości oferowanych 
produktów czy nawet zwiększenia 
elastyczności biznesowej przed-
siębiorstwa. Jednym z najbardziej 
odczuwalnych dla firm efektów 
programów innowacji pracowni-
czych jest jednak zwiększenie re-
tencji pracowników. Odpowiednio 
zaprojektowany system innowacji 
pracowniczej, uwzględniający 
możliwości i potrzeby działu 
HR, znacząco przyczynia się do 
wyłapywania kluczowych ta-
lentów w organizacji i dopaso-
wania ścieżki rozwoju kariery do 
ich potrzeb i ambicji. W efekcie 
łączą się oni z firmą na dłużej.

_Pracownicy, jeżeli zapewni 
im się odpowiednie warunki 
pracy i komfort wymiany opinii 
i doświadczeń, są nieocenioną 
skarbnicą wiedzy. Oni wiedzą 
najlepiej, jak dane przedsiębiorstwo 
funkcjonuje u podstaw i które 
obszary wymagają usprawnień.

Niestety nie istnieje jedno uniwer-
salne rozwiązanie pozwalające na 
automatyczne tworzenie systemu 
innowacji pracowniczej. Istotne jest 
to, aby system był zaprojektowa-
ny specjalnie na potrzeby danego 
przedsiębiorstwa, uwzględnia-
jąc stopień rozwoju jego kultury 
innowacyjnej, charakter pracy czy 
nawet wsparcie w realizacji celów 
strategii. Prosta organizacja kon-
kursów z nagrodą główną w postaci 
uścisku dłoni prezesa nie zawsze 
przełoży się na realne korzyści dla 
firmy, a wręcz przeciwnie – osią-
gnięty efekt może być negatywny.

Wprowadzenie systemu innowacji 
pracowniczej, czyli środowiska dla 
pracowników, które umożliwia im 
sprawne i efektywne zgłaszanie 
pomysłów, wymaga opracowania 
szeregu procedur. Powinny one 
określać, jaką drogę musi pokonać 
pomysł – począwszy od jego zgło-
szenia, przez ocenę, rozwój (akcele-
rację), zapewnienie odpowiednich 
zasobów, np. w postaci wsparcia 
eksperta, kwalifikację do wdrożenia 
czy wreszcie formy wynagradzania. 
Tak złożone środowisko wymaga 
zazwyczaj, aby opiekowała się nim 
osoba, która ma prawo podejmować 
decyzje o dalszym zaangażowaniu 
zasobów w realizację innowacji.

_Nie istnieje 
jedno uniwersalne 
rozwiązanie 
pozwalające 
na automatyczne 
tworzenie  
systemu innowacji 
pracowniczej.
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_Korzyści z wdrożenia  
systemu innowacji 
pracowniczej

Korzyści ustrukturyzowania 
podejścia do pomysłów pra-
cowników mają charakter wie-
lowymiarowy. Dotyczą zarówno 
przedsiębiorstwa i samych jego 
pracowników, jak i klientów.

    Korzyści dla firmy to przede 
wszystkim poprawa elastycz-
ności operacyjnej, wzrost 
przychodów spowodowany 
wdrożeniem zgłoszonych 
w ramach systemu innowa-
cji pracowniczej pomysłów, 
skrócenie czasu wdrażania 
innowacji czy poprawa jakości 
oferowanych produktów 
i usług. Nie bez znaczenia 
jest również unowocześnienie 
wizerunku firmy w oczach 
nowych i potencjalnych 
pracowników oraz kontrahen-
tów, jak również, wspomniana 
już wcześniej, zwiększona 
retencja pracowników.

    Korzyści dla pracowników, 
oprócz nagród za zgłaszane 
pomysły, to możliwość roz-
woju swoich zainteresowań 
i nabycia nowych kompeten-
cji w kluczowych dla firmy 
obszarach, a także szansa na 
realizację swoich pomysłów 
wewnątrz firmy i wywiera-
nie realnego wpływu na ich 
rozwój. Pośrednio powyższe 
korzyści przekładają się 
także na wzrost kompe-
tencji komunikacyjnych 
i lepszą współpracę między 
różnymi departamentami.

    Dla klientów natomiast 
skuteczny program innowacji 
powoduje tworzenie przez 
firmę nowych produktów, 
lepiej odpowiadających ich 
potrzebom, oraz o wyższej 
jakości, powoduje również 
wzrost kompetencji miękkich 
firmy, skutkujących lepszym 
poziomem obsługi klienta czy 
czasem przetwarzania umów.

Systemy innowacji pracowniczych, 
choć często pomijane w dyskusji 
na temat innowacyjności, peł-
nią istotną funkcję w budowaniu 
kultury innowacji w firmie i rozwoju 
talentów. Pozwalają zatrzymać klu-
czowych pracowników w organiza-
cji i uatrakcyjnić pracę. Są również 
narzędziem znacząco przyczy-
niającym się do realizacji celów 
strategii biznesowej organizacji.

_Uruchomienie systemu 
innowacji pracowniczej nie jest 
zadaniem prostym i wymaga 
dużo pracy, również ze strony 
zarządu organizacji. Dobrze 
zaprojektowany i przemyślany 
system z pewnością przyczyni się 
jednak do poprawy efektywności 
funkcjonowania przedsiębiorstwa 
i pozwoli na nowo odkryć pełnię 
potencjału pracowników, co 
przyniesie korzyści nie tylko 
firmie, ale również jej klientom 
i samym pracownikom.

1.  Konkursy oraz platformy innowacji,  
często oparte o zasady grywalizacji

Programy mające na celu zebranie no-
wych pomysłów biznesowych lub rozwią-
zanie konkretnych wyzwań pracodawcy.

Cele

    Badania reakcji i zaangażowania 
pracowników

    Zebranie pomysłów i opinii 
na konkretny temat

    Wstęp do budowy kultury 
innowacji pracowniczej.

Formy działań

    Platformy internetowe umożliwiające 
zgłoszenie pomysłu i odpowiedzi 
na zgłaszane pytania/pomysły

    Konkursy na zgłoszenie naj-
lepszego pomysłu dotyczące-
go rozwiązania problemu.

Typy oraz narzędzia wdrażania 
programów innowacji pracowniczych

_Wdrażanie kolejnych, bardziej zaawansowanych 
programów innowacji pracowniczych nie jest 
jednoznaczne z rezygnacją z wcześniejszych 
inicjatyw – decyzja co do wdrażanych 
równolegle form zależy od aktualnych potrzeb 
oraz możliwych do alokacji zasobów. 
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Stopień rozwoju kultury innowacji

W dłuższej perspektywie system 
innowacji pracowniczej odgrywa 
kluczową rolę w procesie organicznego 
budowania kultury innowacji i otwiera 
organizację na nowe formy działania 
ukierunkowane na innowacje, takie jak 
open innovation czy nawet korpora-
cyjne fundusze inwestycyjne CVC. 
Jest to zatem pierwszy, choć najistot-
niejszy krok w dokonaniu przemiany 
z przedsiębiorstwa podążającego 
za trendami w firmę, która je kreuje. 
Dlaczego jednak warto zaprojektować 
cały system, zamiast uruchomić ini-
cjatywę typu „skrzynka z pomysłami”?
Przede wszystkim system struktu-
ryzuje proces zbierania pomysłów 
pracowników, a ze swej natury jest 
nastawiony na wdrożenie zgłaszanych 
projektów i do niego przygotowuje 
zarówno pracowników innowatorów, 
jak i organizację. Dopasowane do 
potrzeb organizacji zasady posiadają 
fazę weryfikacji i rozwoju pomysłów, 
w trakcie której sprawdzany jest 
proponowany przez pracowników 
model biznesowy. Do fazy wdro-
żeniowej przechodzą więc tylko 
sprawdzone pomysły, a ewentual-
ne ryzyko jest ograniczone. 

_Jaką formę systemu inno-
wacji pracowniczej wybrać

Najpopularniejsze formy systemów 
innowacji pracowniczych to konkur-
sy i platformy innowacji, wewnętrz-
ne inicjatywy akceleracyjne oraz 
programy przedsiębiorczości. Różnią 
się one między sobą stopniem 
zaawansowania, dopasowywanym 
do kultury innowacji przedsiębior-
stwa. Co istotne, wdrożenie bardziej 
zaawansowanej formy nie wymaga 
rezygnacji z tej wykorzystywanej 
do tej pory. Mogą one funkcjo-
nować równolegle. Dzięki takie-
mu podejściu firma jest w stanie 
zaadresować potrzeby wszystkich 
pracowników, zależnie od ich cha-
rakteru, chęci, umiejętności, typu 
stanowiska pracy czy ambicji.

W tym miejscu na myśl przycho-
dzą inicjatywy typu Kaizen, ma-
jące na celu zbieranie pomysłów 
pracowników. Kaizen to japońska 
filozofia produkcyjno-biznesowa, 
polegająca na ciągłym dokony-
waniu usprawnień celem opty-
malizacji czynności czy procesów. 
Pomimo dużego podobieństwa 
z systemami innowacji, istnieją 
również wyraźne różnice. Kaizen 
ze swojej natury adresowany jest 
głównie do pracowników produk-
cyjnych i polega na zgłaszaniu 
małych usprawnień. Systemy 
innowacji pracowniczej nato-
miast swoim zasięgiem obejmują 
wszystkich pracowników orga-
nizacji, a pomysły akceptowane 
są na bazie uprzednio określo-
nych zasad. Mogą być to małe 

usprawnienia, lecz równie dobrze 
akceptowane mogą być pomysły 
wnoszące do organizacji zupełnie 
nową wiedzę lub innowacje przeło-
mowe, oparte o nowe technologie. 
Wszystko – ponownie – zależy od 
stopnia rozwoju kultury innowacji 
oraz tego, jakie cele biznesowe 
chce osiągnąć przedsiębiorstwo 
poprzez uruchomienie progra-
mu innowacji pracowniczych.

Istotne jest jednak to, aby 
podczas projektowania syste-
mu innowacji uwzględnić już 
funkcjonujące w organizacji 
inicjatywy do zbierania pomy-
słów pracowników i zapewnić 
ich komplementarność. Ponadto 
należy je tak zorganizować, aby 
wzajemnie tworzyły efekt synergii.

2. Akceleratory wewnętrzne

Program dla pracowników/zespołów również ze-
społów mieszanych, np. pracowników start-upów, 
mający na celu akceleracje nowego pomysłu do 
momentu, gdy będzie on gotowy do wdrożenia.

Cele

    Pozyskanie nowych inicjatyw biznesowych 
(najczęściej związanych z nowymi produkta-
mi/usługami lub usprawnieniem procesów)

    Pobudzenie kreatywności 
i zaangażowania pracowników.

Formy działań

    Dedykowany program (regulamin, budżet, 
KPI)

    Mentoring biznesowy oraz technologiczny 
dla innowatorów

    Zaangażowanie business ownerów odpowie-
dzialnych finalnie za wdrożenie pomysłów. 

3. Programy przedsiębiorczości

Inicjatywa mająca na celu promowanie postawy 
przedsiębiorczej, w ramach której innowatorzy 
stają się właścicielami biznesowymi swoich 
pomysłów (wewnętrzne start-upy).

Cele

    Rozwój nowych i/lub istniejących linii pro-
duktowych/usługowych, rozwijanych oraz 
wdrażanych przez pracowników

    Retencja oraz maksymalne wykorzystanie 
potencjału kluczowych talentów w firmie.

Formy działań

    Dedykowany program (regulamin, budżet, KPI)

    Mentoring biznesowy oraz technologiczny 
dla innowatorów

    Wsparcie dla innowatora  
na etapie wdrożenia pomysłu

    Budżet na skalowanie pomysłu.
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_Kłopotliwa nazwa

Aplikacja na początku nosiła roboczą 
nazwę OfficeApp. Jednak gdy tylko poja-
wiła się kwestia komercyjnego wdrożenia, 
wystąpił problem, bowiem okazało się, że 
nazwa ta jest już zajęta przez holenderską 
konkurencję. Tymczasem rozpoczęto 
już część działań promocyjnych, więc 
trzeba było zdwojonych wysiłków, żeby 
zaktualizować rozpoczęte procesy, tym 
razem z docelową nazwą. – Drugi pro-
blem był poważniejszy, bo w środowisku IT 
podniosły się głosy, że TenderHut stworzył 
narzędzie do szpiegowania każdego 
kroku pracownika. Szybko wyjaśniliśmy, 
że w Zonifero zupełnie nie o to chodzi. 
Aplikacja połączona jest z sensorami 
obecności zamontowanymi w salach, np. 
po to, żeby anulować zrobioną rezerwację, 
jeśli o danej godzinie nikt się w sali nie 
pojawił. Aplikacja pokazuje, gdzie znajdują 
się konkretne stanowiska pracy, a nie 
osoby. Nie zbiera też informacji dotyczą-
cych tego, gdzie konkretny pracownik 
jest w danym momencie. – mówi Robert 
Strzelecki. Stworzone narzędzie z założe-
nia nie miało kontrolować pracowników, 
a ułatwić im funkcjonowanie w firmowej 
przestrzeni. – Z doświadczenia wiem, że 
pracownikom trzeba pomagać rozwią-
zywać ich problemy, a nie je stwarzać. 
Zonifero to doskonałe narzędzie wspiera-
jące codzienną pracę – dodaje Strzelecki. 

_Czy ta sala 
jest zajęta?

Grupa kapitałowa TenderHut to wschodząca 
gwiazda na polskim rynku IT.  Wzrost zatrudnienia 
na poziomie 300% w ciągu roku w pewnym 
momencie wygenerował szereg problemów 
organizacyjnych. Jak firma wywodząca 
się z białostockiej Puszczy Krzemowej 
rozwiązała trapiące ją kłopoty? Odpowiedzią 
mogła być tylko mobilna aplikacja, której 
pomysł narodził się w gronie pracowników.

K iedy Robert Strzelecki 
po raz kolejny wszedł 
do – jak mu się 
wydawało – wolnej 
sali konferencyjnej 

i natknął się na spotkanie, w którym 
wcale nie zamierzał uczestniczyć, 
zaczął się zastanawiać, jak rozwiązać 
palące kwestie logistyczne. Zadanie 
nie było łatwe, bo w końcu – w wy-
niku połączenia z trzema lokalnymi 
firmami IT – w biurze pojawiło się 
w ciągu roku ponad 160 nowych pra-
cowników, a powierzchnia głównej 
siedziby wzrosła kilkunastokrotnie. 

– Podczas spotkania z pracownikami 
stwierdziłem: Panowie, tak dalej być 
nie może, nie możemy cierpieć z po-
wodu naszego rozwoju. Rozwiązanie 
problemu leży przed nami – wspo-
mina Strzelecki. Na stole, oprócz 
kawy, każdy miał swój smartfon. 

_Prototyp

Wszystko zaczęło się od we-
wnętrznej potrzeby. Zespół szybko 
zidentyfikował główne problemy, 
z jakimi mierzy się na co dzień. 
Okazało się, że nie każdy do końca 
wiedział, gdzie jest biurko kolegi 
z innego piętra budynku, a czasami 

Aplikacja m.in. zaczęła współpracować 
z zewnętrznymi czujnikami IoT (inter-
net of things), pokazując np., czy dana 
sala konferencyjna jest zajęta. Jednak 
to ciągle nie był produkt, a raczej 
rozwiązanie na wewnętrzne potrzeby. 
Strzelecki myślał o komercjalizacji swo-
jego wewnętrznego produktu. Świetną 
okazją do przetestowania tej koncepcji 
było pilotażowe wdrożenie dla fir-
my Thermo Fisher Scientific. Za tym 
testowym wdrożeniem przyszły kolejne 
zapytania o wykorzystanie Zonifero. 

– Jedna z agencji marketingowych 
w Londynie poprosiła nas o znalezienie 
rozwiązania na palący ich problem. Firma 
chciała skrócić czas, jaki pracownicy 
poświęcają na szukanie wolnych toalet. 
Na 8 kondygnacjach pracowały setki 
osób, które miały do dyspozycji po 4 
toalety na piętro. Kończyło się to tym, 
że pracownicy biegali po piętrach w po-
szukiwaniu wolnych kabin – opowiada 
Strzelecki. Zespół zaproponował roz-
wiązanie w postaci czujników IoT, które 
miały informować pracowników, jakie 
toalety są aktualnie zajęte. Każde tego 
typu zapytanie od klientów przyczynia-
ło się do poznania ich potrzeb i rozwoju 
potencjału samej aplikacji. Dziś powsta-
je jej piąta generacja, która jest już pro-
fesjonalnym narzędziem do zarządzania 
całym nowoczesnym biurowcem. 

_Skalowanie i elastyczność

Aplikacja z wewnętrznego wdrożenia przerodziła się w wieloza-
daniowe narzędzie. Można wykorzystywać ją zarówno do zarzą-
dzania biurowcem, pracą serwisantów, jak i do codziennej pracy 
firmy. – Dziś z perspektywy czasu zabrałbym się od razu za projekt 
na rynek – ocenia Strzelecki. – Jednak w tamtym czasie aplikacja 
spełniła swoją funkcję i rozwiązała problemy organizacyjne firmy 

– dodaje. Z małego, wewnętrznego wdrożenia powstał poważ-
ny projekt, którego koszty opracowania przekroczyły obecnie 
1 mln złotych. Dziś aplikacja stanowi niezbędne narzędzie office 
managera. Dzięki niej można zgłosić usterkę danego urządzenia, 
zarezerwować salę wraz z odpowiednim wyposażeniem czy za-
rządzać siatką urlopów. A to jeszcze nie wszystko. Aplikacja jest 
świetnym narzędziem wykorzystywanym podczas wdrażania 
nowych pracowników w życie firmy. Są oni w stanie samodziel-
nie poruszać się po budynku, bez problemu odnajdować każdą 
niezbędną dla siebie przestrzeń czy informacje o swoich kole-
gach. – Można powiedzieć, że z tą funkcjonalnością wróciliśmy do 
korzeni naszego pomysłu. Przecież właśnie nowi pracownicy byli 
inspiracją dla całego wdrożenia – przypomina Robert Strzelecki. 

_W służbie pracownikom

Aplikacja Zonifero to rozwiązanie, które stworzono na potrzeby konkretnego 
biura, jednak jej prawdziwy potencjał został bardzo szybko odkryty. Narzędzie 
to ewoluowało do całej grupy rozwiązań, idealnie wpisując się w najnow-
szy trend, czyli PROPTECH 3.0. Inteligentne, nowoczesne biuro to nie tylko 
systemy zarządzania infrastrukturą czy klimatyzacją. Dzięki Zonifero inteli-
gentne rozwiązania służą poszczególnym użytkownikom, czyniąc pracę nie 
tylko komfortową, ale i wydajną. Kompleksowe rozwiązanie, w skład którego 
wchodzą aplikacje: Zonifero, Zonifero Services, Zonifero Lobby, Zonifero TV 
i Zonifero Passport, pozwala na lepszą komunikację, motywuje pracowni-
ków i pomaga lepiej zarządzać wspólną przestrzenią. Wszystkie rozwiązania 
są zintegrowane w jednym ekosystemie i uzupełniają się nawzajem, a ich 
modułowa konstrukcja pozwala na implementację w dowolnym środowisku. 
Pracownicy mogą korzystać z wszystkich funkcji Zonifero w ramach potrzeb,  
a dostępne są one w urządzeniu, z którym nikt dzisiaj się nie rozstaje, czyli 
smartfonie. – Zadowolony pracownik to dobry pracownik. A pracownik zadowo-
lony i pozostający pod wrażeniem zaawansowania technologicznego swojej fir-
my to najlepszy pracownik – mówi krótko Strzelecki. Aplikacja Zonifero stanowi 
wartość dodaną, która przede wszystkim zainteresuje młodych i ambitnych 
specjalistów chcących pracować dla najlepszych firm. Pracownicy doce-
nią też ład i porządek organizacyjny, jaki zapanuje w biurze dzięki aplikacji. 
Docenią to przede wszystkim osoby pracujące w dużych przedsiębiorstwach, 
gdzie niejednokrotnie korytarze i zakamarki stanowią prawdziwy labirynt. 

trzeba po prostu podejść i szybko 
coś omówić. Problemem były także 
wspomniane wcześniej sale konfe-
rencyjne. Funkcjonujące na rynku 
systemy rezerwacyjne nie posiadają 
spisu sprzętów. I tak dany zespół 
wędrował z jednej sali do drugiej, 
bo w jednej znajdował się zainsta-
lowany rzutnik, a w innej prototyp, 
nad którym pracowano. Ważne 
okazały się także kwestie zaplecza 
socjalnego. Gdzie jest kuchnia? 
Gdzie toalety? Gdzie pokój socjalny? 
Każdy nowy pracownik zadawał te 
pytania. W ten sposób sami pracow-
nicy zidentyfikowali podstawowe 
funkcjonalności aplikacji Zonifero. 
Prototyp powstał błyskawicznie, 
jednak zgodnie ze słowami Reida 
Hoffmana: „Jeśli nie jesteś zażeno-
wany pierwszą wersją swojego pro-
duktu, uruchomiłeś ją zbyt późno”. 
W tym wypadku było podobnie.

_Do pięciu razy sztuka 

Aplikacja, mimo że na początku jej 
funkcjonalności były dość ograni-
czone, szybko zyskała popularność 
wśród pracowników. Powstała 
jej kolejna, ulepszona wersja, 
z rozszerzonymi możliwościami. 

_Aplikacja połączona jest z sensorami  
obecności zamontowanymi w salach, 
np. po to, żeby anulować zrobioną rezerwację, 
jeśli o danej godzinie nikt się w sali nie pojawił.

Łukasz Stypułkowski
Product Manager w Grupie 
TenderHut, gdzie odpowia-
da za wdrożenia oraz rozwój 
grupy produktów Zonifero
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_Jak się robi  
prąd ze śmieci

W Elblągu powstaje nowoczesna 
instalacja z dziedziny waste-to-energy. 
To przyszłościowe, jedyne w Europie, 
a być może i na świecie rozwiązanie 
przetwarzające odpady w energię 
elektryczną i cieplną. Jak dochodzi 
do powstawania takich innowacji 
i dlaczego warto inwestować w dział 
B+R (badawczo-rozwojowy) ? O tym 
rozmawiamy z Dariuszem Kamińskim, 
prezesem Metal Expert sp. z o.o.

J eśli czerpać wzorce, to od 
najlepszych. Dariusz Kamiński, 
prezes firmy Metal Expert 
sp. z o.o. z Elbląga, dotychczas 
specjalizującej się w obróbce 

metali, podziwia Billa Gatesa i nieży-
jącego już Steve’a Jobsa. Gatesa za to, 
że stworzył coś, co na zawsze odmie-
niło świat, by później usunąć się w cień 
i wypracowany majątek pożytkować na 
chlubne cele. Jobsa zaś za wręcz nie-
przeniknioną determinację. — Jego wola 
docierania do wyznaczonych celów 
była absolutnie kluczowa. Kariera Jobsa 
to łańcuch oszałamiających sukcesów 
i porażek, ale to właśnie determinacja 
pozwoliła mu osiągnąć to, co osią-
gnął — mówi Dariusz Kamiński. — Dużo 
można się od niego nauczyć — dodaje. 

Aktualnie rozwijanym projektem w Metal 
Expert jest innowacyjna instalacja wa-
loryzacji odpadów z odzyskiem energii. 
Brzmi mało chwytliwie? Możliwe, ale to 
projekt tak spektakularny, że można go 
określić iPhone’em w swojej branży. Sam 
prezes Metal Expert zwraca uwagę, jak 
nowoczesne i śmiałe jest to rozwiązanie. 

— Proszę mnie nie posądzić o zarozumial-
stwo, ale troszeczkę porównuję naszą 
instalację właśnie do iPhone’a — mówi. By 
po chwili dodać: To jak stworzenie czegoś 
całkowicie nowego. Jak gdyby nowej war-
tości, o której klienci w dużej mierze nie 
mieli pojęcia, dopóki nie mogli zobaczyć 
i przekonać się, co takiego stworzyliśmy. 
Pod tym względem iPhone był podobny – 
konsumenci nie wiedzieli do końca, czego 
chcą, po czym gdy już się pojawił, zorien-
towali się, że marzyli o takim urządzeniu. 

_Cechy dobrego  
przedsiębiorcy według 
Dariusza Kamińskiego 

Poprosiliśmy Dariusza Kamińskiego 
o wskazanie cech, jakimi powinna 
wyróżniać się osoba, która chce 
osiągnąć sukces w przedsiębiorczości 
i rozwinąć własny biznes. — Myślę, że 
najważniejsze jest połączenie dwóch 
przeciwstawnych cech: determina-
cji ze zdolnością do wycofania się 
ze swoich pomysłów — powiedział 
prezes Metal Expert sp. z o.o. 

Z jednej strony jako przedsiębiorcy po-
winniśmy być zdeterminowani do dzia-
łania i realizować swoje projekty wbrew 
wszelkim przeszkodom. Z drugiej – 
musimy wykazywać się zdolnością do 
uważnego słuchania innych i oceniania 
ryzyka, tak aby w momencie, kiedy nie 
ma już możliwości kontynuowania np. 
programu badawczego czy opraco-
wywania produktu, umieć się wycofać. 
Wtedy mówimy sobie: w porządku, 
ponieśliśmy porażkę, ale na tej porażce 
czegoś się nauczyliśmy, w związku 
z czym spróbujemy ponownie i może 
z innym projektem odniesiemy 
sukces – zachęca Dariusz Kamiński. 
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Business&More_24 Business&More_25 



Co jest tak innowacyjnego 
w instalacji opracowywa-
nej przez Metal Expert? 
Dariusz Kamiński: Nasza instalacja 
przetwarza tzw. paliwo śmieciowe, czyli 
RDF [z ang. refuse-derived fuel – przyp. 
red.], w energię cieplną i elektryczną. 
Te części odpadów, z którymi nie da się 
już nic innego zrobić. Wykorzystujemy 
i zużywamy je do produkcji energii. 
Funkcjonalność oparta została na 
procesie pirolizy, dzięki czemu cały 
projekt jest przyjazny dla środowiska. 

Na czym polega taki proces? 
Pięć lat temu zastanawialiśmy się nad 
dywersyfikacją naszej produkcji, przy 
czym postawiliśmy sobie warunki, że 
jeśli chcemy coś stworzyć, to niech 
będzie to produkt związany z ener-
getyką, produkcją metalową, a także 
możliwie przyjazny dla środowiska 

– na pewno bardziej niż rozwiązania 
z tradycyjnej energetyki zajmujące 
się produkcją czarnej energii [opar-
tej na węglu – przyp. red.]. To wtedy 
zrodził się pomysł związany z pirolizą. 
W praktyce działa to tak, że gdy mamy 
skomplikowane substancje chemiczne 
z RDF-u, takie jak plastik, związki węgla, 
ścinki materiałów czy tkanin – słowem 
coś, czego nie da się już odzyskać 

– w procesie pirolizy te substancje 
chemiczne są rozkładane przy wy-
sokiej temperaturze na gaz i karbo-
nizat. Gazu jest więcej, bo wagowo 
ok. 70-80%, i ten gaz po oczyszczeniu 
spalamy w silniku spalinowym. Tak 
powstaje energia mechaniczna, którą 
następnie przetwarzamy w energię 
elektryczną. Taką energię możemy 
już zużyć w standardowy sposób, 
jak prąd z gniazdka sieciowego. 

Czy dla powstania instalacji 
główną inspiracją była Polska, 
czy kraje zagraniczne? 
Zaczęliśmy od polskiego rynku, ale 
okazało się, że za granicą jest jeszcze 
gorzej niż u nas. Polacy produkują 
ok. 300 kg odpadów na mieszkańca 
rocznie. Natomiast kraje bardziej roz-
winięte, takie jak Wlk. Brytania, Niemcy 
czy Francja, produkują już dwukrot-
nie więcej odpadów na mieszkańca 
w skali roku. Pomimo ekologicznych 
rozwiązań, recyrkulacji, recyklingu 
i odzysku różnego rodzaju surowców 
wtórnych, ciągle pozostaje duży 
problem związany z częścią odpadów, 
z którymi nie da się zrobić nic innego, 

jak tylko przetworzyć na energię. 
Dodatkowo mało kto zdaje sobie 
sprawę, że w procesach recyklingu czy 
przetwarzania jakichkolwiek odpadów, 
duży udział ma także transport tychże 
śmieci. Przykładowo w Niemczech 
transport odpadów stanowi nawet 
do 10% całego transportu ciężarowe-
go. To ogromny element kosztowy. 

Czy Państwa projekt to uwzględnia? 
Tak. Nasz pomysł nie polega na 
stworzeniu wielkiej instalacji, która 
mogłaby ściągać RDF z różnych 
miejsc i go przetwarzać. Chcemy 
zagospodarowywać odpady lokalnie – 
tak, żeby uniknąć kosztów transportu 
lub przynajmniej je zminimalizować. 

Jednocześnie zależy nam, aby bene-
ficjentem w największym możliwym 
zakresie było lokalne społeczeństwo. 
Zarówno jeśli chodzi o energię elek-
tryczną, jak i energię cieplną, której 
jest mniej więcej dwa razy tyle, co 
elektrycznej. Całą tę energię można 
zużyć lokalnie do potrzeb własnych. 

Na razie instalacja  
działa tylko w Elblągu? 
Testy przeprowadzamy w Elblągu, 
w lokalnym RIPOK-u (Regionalna 
Instalacja Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych), gdzie przetwarzamy 
tutejszy RDF. Wielkość instalacji jest 
dopasowana do RIPOK-ów zbliżonych 
możliwościami do tego w Elblągu, 
czyli obsługującego ok. 200 tys. 

mieszkańców zarówno z miasta, jak 
i okolicznych dwóch powiatów. Wymiar 
instalacji musi odpowiadać potrzebom 
danego zakładu, aby minimalizo-
wać koszty transportu odpadów.  

Docelowo instalacja ma być 
oferowana tylko w Elblągu czy 
także w innych regionach Polski? 
Będzie to produkt komercyjny, 
który chcemy oferować wszystkim 
zainteresowanym. Co więcej, nasza 
instalacja może przetwarzać nie 
tylko paliwo śmieciowe, ale też inne 
substancje, jak np. tworzywa sztuczne, 
gumę, biomasę. Wykorzystywany 
proces pirolizy może np. posłużyć 
do odzyskiwania energii z odpadów 

z przemysłu meblowego, gdzie 
mamy do czynienia z mieszaniną 
drewna i substancji chemicznych. 

Prąd z mebli? 
Tak. Fabryki płyt wiórowych są 
tutaj dobrym przykładem – two-
rzą produkt, przy którym powstaje 
dość dużo odpadów. Nie można 
ich spalić, bo wtedy może dojść do 
zanieczyszczeń środowiska, chy-
ba że fabryka stosuje kosztowne 
i skomplikowane filtry i technologie. 
Proces pirolizy może tutaj pomóc, 
rozkładając wszystko, co w proce-
sie spalania wytwarza niekorzystne 
związki chemiczne. Nasza instalacja 
rozkłada wówczas te substancje na 
prostsze związki, a nawet pierwiastki 

_Duże nadzieje w młodych przedsiębiorcach

Zapytany o to, jak zachęcać rodzimych przedsiębiorców do bycia innowacyj-
nym, Dariusz Kamiński wskazuje na młodych ludzi. — Tak naprawdę drugie pokole-
nie – w przypadku firm rodzinnych – dopiero weszło lub wchodzi w świat pracy i biznesu. 
Dużą nadzieję wiązałbym z tym, że to właśnie ci ludzie – to nowe pokolenie, które jest 
bardziej otwarte na świat – będzie w stanie dostrzec jedną ważną rzecz. Że to nie zasoby 
produkcyjne są istotne, np. w postaci maszyn, lecz właśnie wiedza know-how. Coś, co 
jest unikalne, często opatentowane czy też wyłącznie w dyspozycji danej firmy, stwarza 
zwykle dużo większe możliwości biznesowe — mówi prezes Metal Expert sp. z o.o.

Dariusz Kamiński zwraca uwagę, że to szalenie ważne, aby przedsiębiorcy do-
strzegli, że dziś zainwestowane 100 tys. zł w jakiś innowacyjny projekt może 
potencjalnie przynieść wielokrotnie więcej niż kupno maszyn za 100 tys. zł, 
które jedynie trochę zwiększą zdolności produkcyjne i przychodowe. 

_Czasami trzeba mieć odwagę, by powiedzieć:  
„Moje dziecko w postaci produktu X, które opracowałem, 
jednak nie odniesie sukcesu”. Wtedy kończymy prace,  
ale nie zniechęcamy się. Wyciągamy wnioski i działamy dalej. 

typu wodór, metan czy inne gazy 
palne, więc możemy je spalić w sil-
nikach spalinowych. Dysponujemy 
przemyślanym rozwiązaniem, 
z opanowanym całym łańcuchem 
kroków działania, które prowadzą od 
substancji do przetworzenia jej na 
energię i wyrzucenia w atmosferę 
dwutlenku węgla i pary wodnej. 

Pana firma specjalizuje się w pro-
dukcji komponentów do turbin 
parowych używanych w konwencjo-
nalnej energetyce, czyli w pro-
dukowaniu czarnej energii. Jak 
to możliwe, że zdecydowali się 
Państwo na taką instalację? 
Zaczęliśmy myśleć o naszej przyszło-
ści, a takich produktów nie opraco-
wuje się w ciągu roku czy dwóch. 
Oceniliśmy ryzyko i zdolności produk-
cyjne, dochodząc do wniosku, że takie 
rozwiązanie będzie najlepszym 
wyborem. Obecnie mamy wysokie 
zdolności przetwarzania stali i mamy 
na ten temat bardzo głęboką wiedzę. 
Sam reaktor pirolityczny zbudowany 
jest z wysokostopowej stali, a jego 
stworzenie wymagało skompliko-
wanych procesów obróbczych czy 
umiejętności spawalniczych. My takie 
zadania realizujemy na co dzień, więc 
skonstruowanie reaktora nie było 
szczególnie trudnym wyzwaniem. 

Wykorzystał Pan więc zasoby,  
jakimi dysponuje firma? 
Zatrudniani inżynierowie mogli zostać 
oderwani od codziennej pracy, aby 
zaprojektować omawianą instalację 

– i tak się stało. Staram się wykorzy-
stywać zasoby firmy w optymalny 
sposób. Do tego nie zabieram się 
za tworzenie produktu, do którego 
musiałbym dopraszać wielu ko-
operantów – w tym bardzo drogich 
specjalistów, bo w grę wchodzą tu 
niszowe, wyspecjalizowane rozwią-
zania. Podstawowe i najważniejsze 
elementy byliśmy w stanie wykonać 
samodzielnie, bez ponoszenia ryzyka 
w inwestowanie w specjalne maszyny 
czy wynajmowania inżynierów 
z unikalną wiedzą. Wszystko to mamy, 
a mitygowanie ryzyka zostało wbu-
dowane w całą koncepcję projektu. 

A czy zdarzyły się jakieś nieprze-
widziane problemy i błędy? 
Popełniliśmy po drodze wiele błędów, 
w tym kosztownych z punktu widzenia 

finansów. Zdałem się np. na wiedzę 
zagranicznej firmy, która zarzekała się, 
że ma określone rozwiązanie tech-
niczne, niezbędne dla nas w ramach 
pirolizy. Na koniec okazało się, że ta 
firma była kompletnym oszustem, 
w dodatku zręcznym, bo działała 
bardzo przekonująco. Niemniej przy tej 
pracy dużo się nauczyliśmy i zdoby-
liśmy ogrom wiedzy i doświadczenia. 
Następnie dołożyliśmy swoje know-

-how, co pozwoliło wykonać kolejny, 
ważny dla projektu krok do przodu. 

_Cała droga do wiedzy, jaką 
dziś posiadamy, była burzliwa 
i najeżona sporą ilością przeszkód. 
Jest to jednak wpisane w tworzenie 
innowacyjnych produktów.  

No właśnie. Jak zatem zachę-
cić przedsiębiorców do by-
cia innowacyjnym, skoro po 
drodze można się sparzyć? 
Trzeba nauczyć się myślenia długo-
terminowego – dostrzegać hory-
zont i zdolność zwrotu z inwestycji. 
I jednocześnie zrozumieć, że najlepsza 
jest inwestycja w siebie, swoją firmę, 
czyli w know-how czy opracowywanie 
patentów. To właśnie takie inwestycje 
decydują później o przyszłości firmy. 
Bo z całym szacunkiem, ale wielu 
przedsiębiorców potrafi postawić dzie-
sięć obrabiarek do metalu i nawet zna-
leźć klientów, zwłaszcza obecnie, gdy 
mamy dobrą koniunkturę gospodarczą 
na tym rynku. Ale za dwa-trzy lata, kie-
dy ta koniunktura będzie gorsza – a to 

normalne i taka cykliczność jest 
wpisana w kapitalizm – to może się 
okazać, że obrabiarki stoją puste. 
Tymczasem gdyby firma zainwesto-
wała te pieniądze w unikalny produkt, 
jedyny na świecie albo konkurencyjny, 
to wtedy mamy zupełnie inną historię. 

Czyli trzeba opanować sztukę two-
rzenia strategii długoterminowych? 
Zdecydowanie, niemniej trzeba być 
przygotowanym na straty i na wcho-
dzenie w ślepe uliczki, co kończy się 
zamykaniem projektów. Trzeba być na 
to gotowym i wcześniej odpowiednio 
się zabezpieczyć. Dodatkowo należy 
zdawać sobie sprawę, że np. z 10 mln zł 
wydanych na różne innowacje trafiony 
może być tylko wydatek 1 mln zł. Jeśli 
to będzie jednak duży sukces, który 
pokryje całe 10 mln zł i przyniesie 
dodatkowe zyski, to ryzyko zdecydo-
wanie się opłaca. Jest to jedna z reguł 
innowacyjności: na efekty trzeba zwy-
kle poczekać dłużej, niż może się wy-
dawać na początku drogi, wydaje się 
więcej, niż zakłada pierwotny budżet. 

Rozumiem, że Pan zastoso-
wał takie zabezpieczenie? 
Nasz projekt jest wymagający 
finansowo i organizacyjnie, ale 
w każdej chwili, dochodząc do tzw. 
ściany i oceniając, że nie jesteśmy 
technicznie w stanie nic dalej zrobić, 
mogę ten projekt wygasić i wpisać 
w straty. Firma to przeżyje. Tak więc 
skala projektu nie przerasta zdol-
ności finansowych i organizacyj-
nych Metal Expert. To podstawowe 
zabezpieczenie. Nie robię cze-
goś, na co mnie nie stać. 
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_Nowoczesna żywność coraz bliżej 

Business&People

Eksperci przewidują, że w 2050 roku na świecie będzie ponad 9 miliardów 
ludzi. Jednym z przyszłych wyzwań stanie się ich wyżywienie, a także 
uzyskanie równowagi pomiędzy głodującymi i niedożywionymi a osobami 
spożywającymi nadmierne ilości jedzenia, cierpiącymi na nadwagę i otyłość. 
Wobec powyższych wyzwań zapytaliśmy Krzysztofa Klincewicza, profesora 
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i dyrektora zarządzającego 
regionalnym biurem EIT Food na kraje nordyckie i Europę Środkowo-
-Wschodnią, o kulturę innowacyjności polskich firm.  

J akie wyzwania stoją przed 
branżą spożywczą, jeśli 
chodzi o innowacje i rozwój? 
Sektor rolno-spożywczy, 
spośród wszystkich gałęzi 

gospodarki UE,  jest najsłabiej zin-
formatyzowany. Z jednej strony jest 
to ograniczenie i problem dla rozwo-
ju, z drugiej zaś ogromna szansa na 
wprowadzenie innowacji, potencjał 
dla postępu. Produkowanie, dystry-
buowanie, konsumowanie żywności, 
utrzymywanie jej świeżości i zapo-
bieganie marnowaniu – to obszary, 
w których możliwe jest wprowa-
dzenie innowacji. Przykładem może 
być m.in. automatyzacja procesów 
tworzenia dystrybucji i dostarcza-
nia do konsumentów produktów 
spożywczych. Niestety, na razie dla 
młodych przedsiębiorców sektor 
spożywczy jest mało interesujący, 
choć zgodnie z wizją EIT, w Europie 
mogą pojawić się za chwilę tysiące 
start-upów dedykowanych jego 
doskonaleniu. Kolejnym wyzwaniem 
jest też wpisywanie się w model 
gospodarki obiegowej oraz fakt, że 
przy produkcji żywności powstaje 
więcej gazów cieplarnianych niż 
przy tworzeniu energii elektrycznej. 

Innowacja to obecnie bardzo 
nośne pojęcie na gruncie przed-
siębiorstw. Firmy chcą się roz-
wijać, generują nowe pomysły 
i kierunki innowacyjności, ale mają 
ogromne trudności z ich z wdro-
żeniem. Gdzie leży problem? 
Krzysztof Klincewicz: Polskie firmy 
napotykają wyzwania już na etapie 
generowania pomysłów i innowacji,  
a później podczas ich komercjaliza-
cji i wdrażania. Brak pomysłów lub 
ich niedostateczna atrakcyjność 
wynikają a wciąż zbyt ograniczonego 
zainteresowania tematyką inno-
wacyjności przez zarządzających 
firmami.  Efektem tego jest niska 
motywacja pracowników i brak 
odpowiedniej kultury pracy. Z kolei 
komercjalizacja i wdrażanie innowacji 
kuleją m.in. dlatego, że firmy rzadko 
korzystają z narzędzi wspierających 
finansowanie takich przedsięwzięć. 
Ograniczają się do niewystar-
czających środków własnych lub 
poszukują tanich, choć niekoniecz-
nie efektywnych sposobów pokrycia 
kosztów ambitnych projektów.

Rzeczywiście przedsiębiorcy dosyć 
często wskazują na problem pozy-
skiwania funduszy. Z jakich źródeł 
finansowania mogą korzystać?
Niestety, w odniesieniu do projektów 
innowacyjnych cierpimy w Polsce na 

„mentalność grantową” – czyli  ocze-
kujemy, że znaczną część kosztów 
projektu innowacyjnego pokryjemy 
z bezzwrotnej pomocy publicznej. 
Mam tu na myśli m.in. granty ofero-
wane przez NCBiR, PARP czy insty-
tucje regionalne. Tymczasem warto 
wykorzystać inną formę wsparcia, 

tzw. instrumenty zwrotne, które 
oferowane są w formie pożyczek 
lub gwarancji kredytowych, a także 
inwestycje kapitałowe. Trudno 
jednak przekonać do skorzystania 
z nich przedsiębiorców mogących 
nadal sięgać po bezzwrotne granty.

Mówi się, że w polskich firmach 
bardzo często brakuje kultury 
innowacyjności. Co się na nią 
składa i od czego zacząć, jeśli 
trzeba zbudować ją od podstaw?
Ryba psuje się od głowy, zatem 
właśnie od głowy trzeba rozpocząć 
naprawę firm. Po pierwsze wpływa-
jąc na zmianę mentalności członków 
zarządu, uświadamiając im znaczenie 
innowacji i inwestycji w działalność 
badawczo-rozwojową, a wreszcie 
przyczyniając się do rozpowszech-
nienia nowego sposobu myślenia 
wśród pracowników różnych szczebli 
organizacji.  W obecnych realiach 
rynkowych nawet najmniejsza firma 
powinna być zainteresowana inno-
wacyjnością. I rzeczywiście, takie 
podejście jest w polskich przedsię-
biorstwach obecne. Innowacyjność 
stała się w ostatnich latach modnym 
hasłem w rodzimej gospodarce. To 
dobrze, że firmy tak chętnie się 
do niego odwołują, choć chwilami 
przerażać może nadużywanie tego 
pojęcia i oczekiwanie całkowitych 
zmian w każdej organizacji. A nie 
zawsze tak się dzieje – innowacje 
mogą być radykalne lub przyrosto-
we, drobne lub występujące w róż-
nych obszarach działalności firmy. 
Budowę dedykowanych planów czy 
strategii można uzasadnić w odnie-
sieniu do rozwoju nowych produktów 

_Przyszłość rynku żywności.  
Na czym powinien skupić się sektor rolno-spożywczy?

Należy dążyć do stworzenia łańcucha, w którym wszystkie ogniwa ściśle 
ze sobą współpracują, co oznacza, że zarówno producenci, jak i dostaw-
cy, sprzedawcy, konsumenci oraz liczne organizacje międzynarodowe 
powinny zaangażować się w rozwój rynku żywności – dopiero wtedy 
możliwe jest wypracowanie nowych rozwiązań i wprowadzenie zmian.

i usług, zwłaszcza wynikających 
z działalności badawczo-rozwojowej.  
W innych obszarach funkcjonowa-
nia firmy czy w małych przedsię-
biorstwach, dla których ważne jest 
poszukiwanie nowych pomysłów 
i rozwiązań, wspieranie innowacyj-
ności będzie mniej sformalizowane. 
Niekoniecznie będzie też wyma-
gać ono wyodrębniania osobnego 
działu czy poświęcania czasu na 
przygotowywanie rozbudowanych 
dokumentów planistycznych.

Jak wygląda proces wdrażania 
innowacji w polskich firmach? 
Gdzie widzi Pan konieczność 
wprowadzenia usprawnień, aby 
wyeliminować tzw. wąskie gardła?
Polskie firmy dopiero uczą się 
orientacji na innowacje. W wielu 
przypadkach osoby zarządzające 
tym obszarem są skoncentrowane 
na zdobywaniu grantów z insty-
tucji, takich jak NCBiR czy PARP, 
i rozliczane na podstawie wyso-
kości zdobytych budżetów, a nie 
z rzeczywistych efektów innowa-
cyjnych w postaci wdrożonych 
produktów, usług czy procesów 
organizacyjnych. To ważne źródło 
problemów, na których – pojawie-
nie się wiele organizacji nie jest 
jeszcze przygotowanych. W sytu-
acji bowiem, gdy granty przestaną 
już być powszechnie dostępne, 
a innowacje trzeba będzie finan-
sować ze środków własnych lub 
pochodzących z sektora finan-
sowego, firmy mogą nie znaleźć 
uzasadnienia dla prowadzenia 
takich działań. A przecież  powinny 
one służyć podnoszeniu  konkuren-
cyjności firmy, a nie zdobywaniu 
dodatkowych środków publicznych.
W zaskakująco wielu firmach 
działalność innowacyjna lub 
działalność badawczo-rozwojo-
wa pozostają niedofinansowane. 
Pracownicy tworzący wiedzę 
i nie są wynagradzani w sposób 
równie atrakcyjny, co ich kole-
dzy z krajów Europy Zachodniej. 
Świadczy to wciąż o ograniczo-
nym zainteresowaniu tematem 
innowacji wśród zarządzających 
polskimi firmami, choć w ostatnich 
latach obserwujemy na szczę-
ście wiele pozytywnych zmian.
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Jakie, Pana zdaniem, są w obec-
nej sytuacji rynkowej główne 
bariery, jeśli mówimy o współpra-
cy pomiędzy przedsiębiorcami 
a środowiskiem naukowym?
Istotnym składnikiem innowacyjne-
go przedsiębiorstwa jest posiadana 
wiedza. Mają ją uczelnie wyższe, 
ale obserwujemy problem trans-
feru wiedzy do biznesu. Zdarza się 
też, że to biznes ma problemy z jej 
wykorzystaniem. Przedsiębiorstwa 
nadal nie widzą realnych korzyści 
ze współpracy z nauką, a naukowcy 
nie mają dostatecznej motywacji 
do współpracy z biznesem, bo ich 
codzienne obowiązki, wynikające 
z systemu finansowania nauki i prze-
pisów prawa, tylko w niewielkim za-
kresie mają związek z komercjalizacją 
innowacji. Co więcej, często wręcz 
zniechęcają wobec wielu pojawiają-
cych się trudności proceduralnych. 
Przypadki udanego transferu wiedzy 
do przemysłu to nadal rzadkość, 
niestety również ze względu na brak 
gotowości firm do finansowania 

i przedsięwzięcia edukacyjne. Dzięki 
udziałowi w EIT Food nasi naukowcy 
uzyskali dostęp do wiedzy i sieci 
kontaktów międzynarodowych 
partnerów. Zwróciliśmy też uwa-
gę na jakość i potencjał polskiej 
nauki – UW jest jednym z najbardziej 
aktywnych uczestników konsorcjów 
w projektach finansowanych przez 
EIT Food, a największe koncerny 
spożywcze i technologiczne chętnie 
angażują go do współpracy. 

Jakie działania podjęto i czy EIT 
odnotowała już pierwsze sukcesy, 
jeśli chodzi o rozwijanie w Europie 
środowiska sprzyjającego inno-
wacyjności i przedsiębiorczości?
W ramach poszczególnych czę-
ści EIT – tzw. Wspólnot Wiedzy 
i Innowacji – zostały stworzone setki 
nowych produktów i wspierane są 
tysiące firm typu startup, w Polsce 
są to GeoPulse oraz Kontakt.io. 
Polskie firmy mogą korzystać z do-
świadczeń EIT. Do współpracy przy-
łączyły się takie firmy, jak Maspex 

letnia przeznaczona dla małych 
i średnich przedsiębiorstw sek-
tora rolno-spożywczego, ucząca 
technik rozwoju nowych produktów. 
Została  przygotowana wspólnie 
z wiodącymi uczelniami technicz-
nymi z Lozanny i Izraela, jak również 
z doświadczonymi w rozwoju 
produktów spożywczych firmami 
PepsiCo i Maspex. Warto zazna-
czyć, że wszystkie konkursy są 
regularnie ogłaszane na stronach 
internetowych EIT i EIT Food.

Czym są innowacje dla bran-
ży rolno-spożywczej?
Przede wszystkim ogromnym 
wyzwaniem. Istotnym zadaniem jest 
pokonanie bariery, jaką jest przeko-
nanie sektora rolno-spożywczego 
o braku potrzeby bycia innowacyj-
nym. Aby zachęcić firmy do działal-
ności badawczo-rozwojowej, należy 
zadbać o odpowiednią komunikację 
z klientami. Jeśli idziemy np. do dro-
gerii, oglądamy dziesiątki opakowań, 
na których czytamy informacje 

_Trendy na rynku żywności

Rosnącym trendem będzie edukacja konsumentów dotycząca tego, skąd pochodzi żywność, oraz spo-
sobów jej wykorzystywania w pełni i zapobiegania zmarnowaniu. Obecnie marnuje się ok. 30% żywności 
w Europie, co stanowi ogromny problem. Należy zachęcać konsumenta do świadomych i korzystnych 
dla niego wyborów żywieniowych, a także do analizowania składów produktów przed ich zakupem. 

tego typu przedsięwzięć – z wyjąt-
kiem sytuacji, w których współpraca 
jest finansowana z oferowanego 
przez instytucje publiczne grantu. 
Takim przykładem jest Uniwersytet 
Warszawski, który został członkiem 
Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w ob-
szarze żywności. EIT Food wspiera 
transformację sektora rolno-spo-
żywczego w celu podnoszenia 
innowacyjności firm, instytucji na-
ukowych i konsumentów. W ramach 
EIT Food Uniwersytet Warszawski 
blisko współpracuje z wiodący-
mi firmami międzynarodowymi 
i uczelniami, angażując się w pro-
jekty rozwoju nowych technologii 

czy Raben Polska, które w ramach 
wspólnoty współpracują i korzystają 
z doświadczeń  Nestle, Siemens czy 
Pepsi. EIT oferuje szeroki wachlarz 
narzędzi dostępnych dla różnego 
rodzaju beneficjentów. Firmy mogą 
korzystać z posiadających spe-
cjalistyczną wiedzę absolwentów 
programów edukacyjnych EIT. Są 
uczestnikami projektów badaw-
czo-rozwojowych i podmiotami 
angażowanymi w procesy współ-
tworzenia technologii. Inną propo-
zycją są specjalnie dedykowane dla 
firm konkursy – np. na przełomie 
sierpnia i września na Uniwersytecie 
Warszawskim odbędzie się szkoła 

o tym, że produkt jest bardziej 
innowacyjny, bardziej nowocze-
sny od poprzedniego. Natomiast 
w sklepie spożywczym przeciętny 
konsument nie poszukuje produktów 
innowacyjnych – nie ma do nich 
pełnego zaufania. Co nie znaczy, że 
innowacje w tym sektorze są zbędne 
i niemożliwe. Przeciwnie – istnieje 
wiele możliwości rozwoju. 

EIT – Europejski Instytut Innowacji 
i Technologii – to największa 
w Europie inicjatywa wspierają-
ca rozwój innowacji, współpracę 
nauki z biznesem i przedsiębior-
czość technologiczną.
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Dr Jan Zając 
współzałożyciel i prezes Sotrendera, 
jedynej w Polsce firmy badaw-
czej specjalizującej się w social 
mediach i tworzeniu własnych 
narzędzi do ich badania

_Google 
rekomenduje, 
Sotrender testuje

Sezon na planowanie strategiczne 
przed nami. Określone priorytety 
i kluczowe rezultaty stanowią podstawę 
rozwoju każdej organizacji. Jeśli już 
wiecie, na jakich zadaniach skupi 
się wasza organizacja, a pracownicy 
działów znają swoje cele na kolejny 
kwartał, to śpieszymy z gratulacjami. 
Prawdopodobnie należycie 
do nielicznych przedsiębiorstw, 
które zmierzają w jedynym słusznym 
kierunku. Jeśli jednak wprowadzanie 
nowych koncepcji i założeń 
jest dla was wyzwaniem, warto 
zapoznać się z systemem OKR.

S ystem OKR (Objectives and Key Results) 
znalazł zastosowanie w takich korpora-
cjach, jak Intel czy Google. Określanie ce-
lów i ocenianie wyników w każdym kwartale 
okazało się prostym i trafnym sposobem na 

organizację rozbudowanej struktury firmy, co spowodowa-
ło transfer tego narzędzia do kolejnych przedsiębiorstw. 

_Jak OKR przyjął się w Polsce?

System OKR jest stosunkowo nowym rozwiązaniem, co nie 
oznacza, że nie mamy na tym polu doświadczeń, którymi warto 
się podzielić. Jedną z organizacji, która zainteresowała się 
rekomendacjami Google i Intela, jest Sotrender. Zapytaliśmy jej 
prezesa i współzałożyciela − Jana Zająca − o początki wdrażania 
OKR w organizacji. Czy było trudno? Jak reagowali pracownicy?

_Dr Jan Zając:

O wprowadzeniu w Sotrenderze 
istotnej zmiany, jaką było skorzystanie 
z systemu OKR (Objectives and Key 
Results, oznaczające „cele i kluczowe 
rezultaty”), zadecydowała chęć usys-
tematyzowania pracy oraz określenie 
najważniejszych celów firmy, a także 
podzielenie się nimi z pracownikami. 
Między organizacjami widocznych jest 
wiele różnic, więc nawet wystandaryzo-
wane rozwiązania, takie jak OKR, w każ-
dej firmie wyglądają inaczej. W naszym 
przypadku wdrożenie tego systemu 
przypadło na początek nowego roku, 
co było dobrym momentem na zmiany. 

Pierwszym etapem było przepro-
wadzenie serii rozmów podsumo-
wujących miniony rok. Zapytaliśmy 
pracowników, które zadania chcieliby 
wykonywać częściej, a które rzadziej, 
by następnie przedstawić im ideę 
OKR. W gronie zarządu przygotowali-
śmy wstępny plan celów firmy, który 
potem udoskonalaliśmy z Liderami 
zespołów i osobami zaangażowanymi 
w prace poszczególnych działów. 

Jako organizacja założyliśmy, że 
system OKR należy wprowadzić 
od razu na każdym poziomie: firmo-
wym, zespołowym i osobistym. Dość 
często zdarza się, że w początkowych 
fazach tego przedsięwzięcia brakuje 
sprecyzowanych celów na poziomie 
osobistym. Zależało nam, by tego 
uniknąć, gdyż bardzo ważne było dla 
nas, by każdy zatrudniony zaanga-
żował się w ten proces i uczestni-
czył w nim od samego początku.

Dla firmy istotnym, choć może proza-
icznie brzmiącym zadaniem jest pre-
cyzyjne określenie czynności, którymi 
się zajmujemy, a które nie leżą w naszej 
gestii. Wyzwaniem jest sformułowanie 

odpowiednich, osiągalnych wskaź-
ników wykonania, key results. Z tym 
wiąże się kolejna zaskakująca trudność 

– nie zawsze na początku da się ustalić 
poziom bazowy. W pierwszym kwartale 
większość pracowników przeceniła 
swoje zasoby i postawiła sobie zbyt 
ambitne cele, przez co w następ-
nych trzech miesiącach nastąpiła 
odwrotna sytuacja – większość celów 
była zbyt ostrożna i zachowawcza.

OKR wpłynął bardzo mocno na kulturę 
pracy. Dla części osób motywujące 
okazało się już samo zapisanie celów. 
W metodzie OKR kładziemy nacisk na 
rozwój całej firmy i poszczególnych 
pracowników. Chcemy rosnąć jako 
organizacja, zmieniać się na lepsze, 
a OKR-y są w tym bardzo pomocne.
Dzięki OKR nasza praca jest coraz 
bardziej mierzalna, więcej osób widzi, 
jaki mamy poziom realizacji zadań.

Metoda OKR w Sotrenderze funkcjo-
nuje już drugi rok, przez ten czas wpro-
wadziliśmy kilka usprawnień procesu. 
Przede wszystkim staramy się, żeby 
cele na kolejny kwartał ustalać pod 
koniec poprzedniego, do tego podsu-
mowujemy postępy na koniec każdego 
miesiąca. Dokładamy również starań, 
by każdy zespół w swojej przestrzeni 
miał rozpisany plan OKR w widocznym 
miejscu, by w każdej chwili było dla 
nas jasne, dokąd zmierzamy i co jest 
naszym celem. Czy było warto? Myślę, 
że nasza organizacja pokazuje, że tak. 
Wprowadzane usprawnienia na gruncie 
zarządzania organizacją w dłuższej 
perspektywie mogą przynieść wymier-
ne rezultaty, jeśli tylko odpowiednio 
przygotujemy się do OKR i zaangażu-
jemy zespół. Planowanie strategiczne 
to już niemal must have każdej firmy, 
dla której ważny jest rozwój. 

_Organizacja 
w nowym stylu

OKR to metoda służąca sprawniej-
szemu zarządzaniu firmą, a konkret-
niej – jej celom rozwojowym. Można 
z powodzeniem stosować ją w małych 
i dużych organizacjach. W Polsce nie 
jest jeszcze zbyt popularna, więc przed 
liderami pozostaje wiele do odkrycia, 
aczkolwiek tam, gdzie zdecydo-
wano się wprowadzić technikę, już 
można mówić o pierwszych sukce-
sach. Systemy OKR stały się modne 
w 1999 roku, gdy zostały wprowadzo-
ne w Google, choć ich historia sięga 
lat 70. Widać więc, że nasi przedsię-
biorcy mają sporo do nadrobienia.

Pierwszy krok na drodze do wprowa-
dzenia systemu OKR to odpowiedzenie 
sobie na pytania: dokąd chcę iść? i co 
muszę zrobić, by się tam znaleźć. Na 
początku każdego kwartału zarząd 
musi ustalić cele firmy, pracownicy 
z kolei wyznaczają swoje cele osobiste. 
Optymalnie jest wtedy, gdy indywidu-
alne ambicje są zbieżne z dążeniami 
globalnymi. Stawiane sobie zadania 
muszą być jawne, by pracownicy byli 
równi wobec siebie i mieli możliwość 
sprawdzenia, czym zajmują się pozo-
stali. Dodatkową korzyścią jest lepsza 
komunikacja oraz tworzenie poczucia, 
że wspólnie buduje się coś większego.

Wyzwań powinno być 3-5, by zachęca-
ły do odważnych działań. Zrealizowanie 
ich w całości oznacza, że były zbyt 
mało ambitne. Odwrotna sytuacja 
również nie jest dobra. Optymalnym 
wynikiem uważanym za sukces 
jest realizacja na poziomie 70-80%. 
Pracę monitoruje się raz w tygodniu 
poprzez indywidualną rozmowę 
z liderem zespołu, a raz w miesiącu 
z szefami, by sprawdzić postęp.

Głównymi korzyściami są: większe za-
angażowanie pracowników, konieczność 
zadawania sobie wielu pytań, uela-
stycznienie działań poprzez planowanie 
i działanie w systemie kwartalnym. 
Profitów jest znacznie więcej, więc 
każdy pracodawca dążący do rozwoju 
swojej firmy powinien zapoznać się 
z tematem systemów OKR i zastano-
wić się, jak wprowadzić je u siebie.
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_Masz pomysł 
na innowację?  
Te narzędzia 
pomogą ci je 
wdrożyć w życie

Proces wdrażania innowacji 
w firmie to ogromne 
wyzwanie dla całego 
zespołu zaangażowanego 
w prace. Nic zatem 
dziwnego, że liderzy stale 
poszukują możliwości, które 
choć w minimalnym stopniu 
pomogą zmniejszyć ryzyko 
niepowodzenia wdrożenia 
i związane z tym koszty. 
Przyjrzyjmy się rozwiązaniom 
dostępnym na rynku 
i rekomendowanym przez 
przedsiębiorców, którzy 
są obecni na niełatwej 
ścieżce innowacji. 

_Najpierw spójrz w przyszłość

Design spekulatywny tworzy płaszczyznę 
do współpracy pomiędzy światem nauki, sztuki 
i biznesu. Jest jedną z metod prognozowania, 
skupiającą się wokół prototypowania przyszło-
ści. Ma na celu negowanie status quo i zaini-
cjowanie dyskusji o możliwych scenariuszach 
przyszłości. Bazą do rozważań są stworzone 
obiekty, wizualizacje i koncepty przyszłości. 

_Zapytaj eksperta

Metoda delficka pozwala na uzyskanie 
informacji od szerokiego grona ekspertów. 
Wykorzystuje się ich wiedzę, doświadczenie 
i opinię do podejmowania strategicznych 
decyzji. Niezależnie i anonimowo określa-
ją oni prawdopodobieństwo, skalę ryzyka 
czy czas zajścia przyszłych zdarzeń.

_Patrz szerzej

Trendhunting to specjalnie zaplanowane bada-
nie w terenie, oparte o obserwację. Jego celem 
jest poszukanie inspiracji, innowacji, nowych 
produktów oraz usług ze skrajnie różnych 
obszarów i dziedzin. Pozwala on poszerzyć ho-
ryzonty, odkryć więcej aspektów konkretnych 
wydarzeń. Można go prowadzić w miastach, 
które wyznaczają trendy w różnorodnych dzie-
dzinach, np. w Berlinie, Kopenhadze czy Dubaju. 
Wystawy, targi, festiwale, życie miejskie mogą 
dostarczyć wielu wskazówek i są cennym ele-
mentem na trendhuntingowej mapie. W trakcie 
badania, oprócz przeglądu miejsc inspiracji, 
opracowanej dokumentacji, analizy i wniosków, 
mogą być prowadzone wywiady pogłębione 
z futurystami, prekursorami czy designerami.

_Biznesplan doskonały

Trend funnel jest metodą, która umożliwia prze-
łożenie zaobserwowanych trendów na konkretne 
rozwiązania biznesowe. Identyfikuje się i wy-
biera najsilniejsze trendy (zaadaptowane przez 
największą grupę odbiorców) oraz najsłabsze 
(zaadaptowane przez niewielką grupę kon-
sumentów). W kolejnych krokach opisuje się 
poszczególne trendy, identyfikuje się czynniki 
zmian, definiuje grupy odbiorców i produkty, 
których poszukują. Następnie tworzy się kon-
cepcje, które są na to odpowiedzią, a także 
mogą się sprawdzić w danej kategorii.       

_Pojawił się problem? 
Możesz go szybko rozwiązać

Google Design Sprint jest pięciodniowym cyklem 
pracy, wykorzystywanym do szybkiej i stosunko-
wo taniej walidacji innowacji technologicznych. 
Proces zaczyna się od próby zrozumienia pro-
blemu projektowego oraz kontekstu. Kolejne dni 
mają na celu wykreowanie oraz wybór rozwiązań, 
które zespół uważa za najlepsze. Ostatnia część 
polega na walidacji rozwiązania poprzez testowa-
nie prototypu wśród docelowych użytkowników 
oraz wykorzystaniu pozyskanych informacji 
zwrotnych do ewentualnych modyfikacji innowacji.

_Maciej Saganowski,  
chief designer, Ultimo:

Dziś wiele firm wciąż szuka innowacji na zewnątrz, 
kopiując się nawzajem bądź wdrażając na siłę 
nowinki technologiczne. Sama idea innowacji 
często rozpoczyna się na samym szczycie or-
ganizacji – entuzjazm lidera zaraża, więc zespół 
podejmuje wyzwanie. Jednak takie wynalazki 
wiele miesięcy później mogą skończyć się po-
rażką i stratą milionów dolarów, gdyż okazuje 
się, że klient w ogóle tego nie potrzebował. 

W przeciwieństwie do nich, prawdziwi mar-
ket disruptors czerpią natchnienie do innowa-
cji z wnętrza organizacji i przed wdrożeniem 
pomysłu weryfikują z klientami, czy ci da-
nego rozwiązania w ogóle potrzebują. 

Kilka lat temu Google opracowało metodę pracy 
nad nowymi produktami, nazywaną dziś Google 
Design Sprint. To narzędzie aktualnie wykorzy-
stywane przez najbardziej postępowe firmy na 
świecie, tj. Slack, Zalando, Lufthansa czy eBay. 
Polega ono na dojściu do prototypu rozwiązania 
produktowego bądź innowacji w zaledwie tydzień. 
Coś, co zajmowało nam do tej pory długie tygodnie, 
a czasem nawet miesiące, dzięki GDS zamykamy 
w pięć dni. Co może nawet ważniejsze – bezcenny 
feedback od klienta otrzymujemy jeszcze przed 
uruchomieniem linii produkcyjnej, rozpoczę-
ciem pisania kodu czy „wbiciem łopaty w ziemię”. 
W ten sposób oszczędzamy pieniądze i czas. 

Google Design Sprint jest zaprzeczeniem kla-
sycznych, prowadzących donikąd burz mózgów 
czy procesów innowacji. Pomysły i cele bizneso-
we oceniane są na podstawie ich wartości, a nie 
tego, kto jest autorem pomysłu. Dzięki temu, że 
każda minuta naszej tygodniowej pracy podle-
ga procedurom, a dyskusja ograniczona jest do 
minimum, nie tracimy czasu i pieniędzy na błądze-
nie. Wychodzimy od celów biznesowych i wyzwań, 
a kończymy na wyborze optymalnego rozwiązania, 
budujemy jego prototyp i jeszcze w tym samym 
tygodniu sprawdzamy, jak reagują na niego klienci. 
Nie znam obecnie lepszej metody na wprowadzanie 
i testowanie innowacji technologicznych. 

W ciąż niewielka część firm 
kładzie nacisk na rzetelny 
rozwój. Rzetelny, czy-
li jaki? Zorganizowany 

– wynikający ze stoso-
wania sprawdzonych lub tworzenia rewolucyj-
nych metod – oraz dający profity. Podczas gdy 
większość polskich przedsiębiorców nie słysza-
ła o opisanych technikach, w innych krajach 
pracodawcy stosują je na co dzień. Co więcej 

– przynosi im to wymierne korzyści i sprawia, 
że wciąż poszukują oni nowych sposobów, by 
wzmocnić swoją firmę. Przybliżamy narzędzia, 
które mogą sprawdzić się w wielu branżach, 
a z pewnością w każdej z nich da się wykorzy-
stać elementy tych interesujących metod.
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_Polski patent na nanomateriały 

Z rozwiązań nowych technologii można czerpać lub samemu je tworzyć. 
Z takiego założenia wychodzą właściciele założonej w 1990 roku firmy 
Delphia Yachts, bracia Piotr i Wojciech Kotowie. Stworzyli oni markę 
szanowaną i rozpoznawalną na całym świecie. Obaj postanowili dojść do 
czegoś wielkiego, stawiając na technologiczną jakość, użyteczność, ale też 
niepowtarzalny wygląd swoich jachtów. Jak mówi Wojciech Kot: „Niektórzy 
producenci zamiast wyróżnić się designem, wchodzą w utarte kanony, 
upodabniając się do reszty. A w tłumie trudniej zostać dostrzeżonym”. 

F irma nieustannie śledzi 
konkurencję, by ich 
marka była prekur-
sorem nie tylko na 
wodzie, ale również na 

drodze do innowacji. Z Wojciechem 
Kotem spotykamy się niespeł-
na rok po uroczystym otwarciu 
Centrum Badawczo-Rozwojowego 
Delphia Yachts. Inwestycja wyniosła 
12,7 mln zł i została wsparta unijnym 
dofinansowaniem w wysokości 
4,1 mln zł. Nowo otwarty zakład zajął 
się opracowywaniem nowoczesnych 
materiałów do produkcji jachtów 
nowej generacji i obecnie rozwija tę 
dziedzinę, aby niebawem pochwalić 
się pierwszymi rezultatami. Jak do-
szło do inwestycji? Wypracowaliśmy 
ideę, do której popchnęły nas 
osiągnięcia konkurencji z Europy 
Zachodniej oraz zmiany ekonomiczne 
polskich realiów. Żeby utrzymać się na 
wysokiej pozycji, musieliśmy działać. 
I działają. Nanotechnologia 
w przemyśle stoczniowym dy-
namicznie rozwija się w niewiel-
kim Olecku na Mazurach, gdzie 
mieści się serce firmy - stocznia, 
w której odbywa się produkcja, 
oraz nowo powstałe centrum. 

O jakich nanomateriałach 
możemy mówić w przypad-
ku produkcji jachtów?
Wojciech Kot: Trwają badania nad 
kilkoma rodzajami nanomateriałów, 
natomiast na ten moment może-
my powiedzieć przede wszystkim 
o technologii otrzymywania nano-
materiałów węglowych – grafenu 
płatkowego i nanorurek węglo-
wych. Przystępując do badań, na 
początku określamy zestaw cech, 
które musi spełnić dany materiał. 
W naszym przypadku najczęściej 
jest to twardość, kruchość czy 
odporność na ścieranie. Jachty 
wysokiej jakości to nasz znak roz-
poznawczy, który wypływa z naszej 
stoczni w Olecku na szerokie wody. 

Nowe materiały dają 
nowe możliwości?
Zdecydowanie tak. Często porów-
nuję proces konstrukcji do butów 
biegacza. Jeśli producent w ramach 
prac technologicznych otrzyma 
nową, lepszą podeszwę, to automa-
tycznie będzie chciał pracować nad 
jakością pozostałej części obuwia. 
Będzie skupiał się na pracy nad 
całością produktu. Podobnie jest 

z jachtami. Stosując nową tech-
nologię, nie skupiamy się jedynie 
na jednym elemencie. Staramy się 
wykorzystać rozwiązania dla całego 
statku. Aby w pełni dostosować się 
do nowych osiągnięć technicznych, 
pracujemy z projektantami również 
nad designem jachtu. Przykładowo: 
wprowadzając nanomateriały do 
produkcji jachtów, skupiliśmy się 
również na parametrach nautycz-
nych - poprzez nanomateriały nasi 
technolodzy dążą do zmniejszenia 
oporów wodnych, aby jachty były 
jeszcze szybsze. W konsekwen-
cji musimy wziąć pod uwagę, że 
uderzenia w fale również będą się 
odbywały z większą mocą. W ten 
sposób dochodzimy do konieczno-
ści zadbania o burtę, która będzie 
w stanie minimalizować uderzenia. 
Produkcja w oparciu o ulepszone 
technologie to system naczyń 
połączonych, gdzie każdy element 
musi zostać oceniony na nowo. 

Duży może więcej?
To chyba najlepsze podsumowanie 
naszych starań o powołanie do życia 
centrum badawczego, którego osią 
było zaangażowanie świata nauki. 

_Proces produkcji 
w Delphia Yachts

W projektowaniu jachtów pośred-
nio uczestniczą ich nabywcy. To oni 
dzielą się z firmą bezcennymi uwagami, 
czego w danym modelu brakuje, co 
jest zbędne, a co mogłoby być lepiej 
wykorzystane. Można tu śmiało mówić 
o firmie z tradycjami, która nie tworzy 
wyłącznie po to, by zarabiać, ale również 
po to, by dawać ludziom wartość 
i dzielić się pasją do żeglarstwa. Relacja 
z rynkiem i unikalny, funkcjonalny 
design to jedne z cech, które stworzyły 
tę rozpoznawalną na całym świecie 
markę. Logo Delphia Yachts można 
ujrzeć w marinach na całym świecie.

_Centrum B+R 
to konieczność 
dzisiejszych czasów

Wojciech Kot, współzałożyciel Delphia 
Yachts, nie wyobraża sobie, aby jego 
firma nie miała działu B+R (Badania 
i Rozwój) i nie pracowała nad techno-
logią, która w przyszłości będzie mogła 
zastąpić te rozwiązania, które są wy-
korzystywane obecnie. Coraz większy 
nacisk kładzie się na materiały, które za-
pewniają jachtom nie tylko lepsze para-
metry techniczne, ale i bezpieczeństwo. 
Aby polska stocznia mogła zaskoczyć 
świat unikalnym rozwiązaniem, potrzeb-
ne były pieniądze i specjalistyczna wie-
dza naukowa. Jest rok 2018, firma ma 
jedno i drugie. Branża z niecierpliwością 
czeka na wyniki zespołu badawczego. 
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Połączenie sił i podjęcie współpracy 
z Instytutem Chemii Przemysłowej 
w Warszawie, Politechniką Gdańską 
i Politechniką Warszawską zapewniło 
cenne wsparcie naukowe, którego 
nam brakowało. Możemy tu mówić 
o udanym przykładzie transferu 
wiedzy ze środowiska naukowe-
go do biznesu. Wzorem Doliny 
Krzemowej, która skupia grono 
specjalistów, postanowiliśmy stwo-
rzyć odpowiednie warunki pracy 
dla tutejszych inżynierów, naukow-
ców, którzy wspólnie są w stanie 
zdziałać więcej. Nie zawiedliśmy się. 

To nie jest Państwa pierwsze spo-
tkanie z nowymi technologiami?
Rzeczywiście od lat staramy się 
być obecni na ścieżce innowacji. 
Nie wszystkie nasze projekty były 
udane, jak w każdej branży zdarzały 

się porażki. Możemy się natomiast 
pochwalić dbałością o środowisko 
naturalne i bezpieczeństwo pra-
cowników. Z tych wartości wywodzą 
się takie inicjatywy, jak technologia 
infuzji, która minimalizuje poziom 
emisji styrenu i pozwala uzyskać 
laminat najwyższej jakości. Nie bez 
echa przeszła również pięcioosiowa 
maszyna CNC, która pozwoliła na 
precyzyjny druk poszczególnych 
elementów jachtu z zastosowaniem 
techniki 3D. Każdego roku zabezpie-
czamy finanse na rozwijanie projek-
tów proekologicznych. Zaczęliśmy 
od podstaw, takich jak utworzenie 
specjalnego stanowiska przeznaczo-
nego do sortowania odpadów, aby 
przejść do większych projektów typu 
wprowadzenie kotłowni olejowej 
zamiast węglowej. A to na pewno nie 
koniec inwestycji tego rodzaju. 
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Wszystko jest trudne,  
zanim stanie się proste. 
Jak się o tym przekonać? Wystarczy sięgnąć po książkę „Matematyka 
jest wszędzie” i ruszyć w rodzinną podróż w świat matematyki. Czeka na 
was ponad 700 inspiracji do rozmów i zabaw z matematyką w tle. Nudno 
nie będzie. Gwarantujemy. 

Za książkę edukacyjną „Matematyka jest wszędzie” 
mBank otrzymał nagrodę Złotego Bankiera 2018  
w kategorii „Bank wrażliwy społecznie”.

Zainteresowana? Zainteresowany?  
Wejdź na stronę mjakmatematyka.pl  
i pobierz bezpłatny e-book z pełną wersją książki. 

_Przyszłość  
i innowacyjność 
marketingu

Business&Creativity

Innowacji w marketingu, które 
ukształtują jego bliższą i dalszą 
przyszłość, jest dziś tyle, że 
zastanawianie się nad nimi - nawet 
w kilkuletniej perspektywie - ma 
więcej wspólnego z futurologią 
niż strategicznym podejściem 
do budowania biznesu. Może 
właśnie dlatego marketerzy tak 
chętnie zasłaniają się popularną 
frazą, że „przyszłość jest teraz”. 

G alopująca 
innowacyjność 
spowodowa-
ła, że na rynku 
mamy zarówno 

bardzo elastyczne marki, które 
przyjmują strategię na „przerażo-
nego kameleona” (dostosowują się 
natychmiast do każdego nowego 
zjawiska w otoczeniu) jak i takie, 
które większość zmian nazywają 
bańką i sceptycznie podchodzą do 
nowości. Myśląc o tych drugich, 
mam na myśli raczej ich zarządy. 
Prowadzę szkolenia i objeżdżam 
większość konferencji marketingo-
wych w Polsce i prawie na każdej 
spotykam kogoś, od kogo słyszę: 
Świetne! Bardzo chętnie byśmy to 
wdrożyli… Ale na górze to nie przej-
dzie. „Góra” potrzebuje raportów, 
ekonometrycznych analiz histo-
rycznych i wszelkich dowodów, „że 
to działa”. Oczywiście takie dowody 
w końcu otrzymują – najczęściej 
na podstawie działań konkurencji.

Chociaż taka wstrzemięźliwość ma 
również swoje plusy. Technologia (któ-
ra innowacje ma u podstaw) całkowicie 
wmieszała się w marketing, a jednym 
z najbardziej „przyszłościowych” 
stanowisk jest CMTO (Chief Marketing 
Technology Officer). Co to dało? 
Bardzo ciekawy „wyścig zbrojeń”, któ-
rego nie znajdziemy w innych dziedzi-
nach, marketingowych innowatorów 
z… odbiorcami tych innowacji. Sytuacja 
jest trochę kuriozalna. Z jednej strony, 
dzięki innowacjom możemy dotrzeć 
do dowolnego odbiorcy, w dowolnym 
miejscu i czasie, śledzić każdy jego 
ruch, tworzyć behawioralne profile 
i przewidywać przyszłe zachowania na 
podstawie big data science. Potrafimy 
bardziej niż idealnie sprofilować pod 
konkretnego odbiorcę nasz reklamo-
wy przekaz. Z drugiej – nikt nie lubi 
reklam! Coraz więcej osób korzysta 
więc z innych innowacji, aby się przed 
reklamami bronić. Polska jest nume-
rem jeden na świecie pod względem 
używania AdBlocka – prawie połowa 

internautów (46%) w naszym kraju nie 
widzi pięknie sprofilowanych banerów, 
spotów wideo i nie daje się śledzić tak, 
jakby chcieli tego marketerzy. W tym 
wyścigu coraz większą grę odgry-
wają również ustawodawcy (RODO). 
I cokolwiek by mówić o jakości 
wprowadzanego przez nich prawa, nie 
można zaprzeczyć, że zaczęli zwracać 
uwagę ludzi na sam problem. Może 
właśnie dlatego influencer marketing 
(przez „kameleony” wdrożony kilka 
lat temu i konsekwentnie rozwijany, 
przez „górę” nadal nazywany bańką) 
w naszym kraju ma się tak dobrze. 
Choć zanurzony w digitalu, interne-
cie i mediach społecznościowych 
oparty jest w końcu nie o technologie, 
ale o ludzi. Kreatywnych, przed-
siębiorczych i wbrew obiegowym 
opiniom niesamowicie pracowitych.
W innowacjach – niezależnie od tego, 
jak do nich podchodzimy – nie chodzi 
w końcu o technologiczne nowinki – 
ale o ludzi, którzy je tworzą i dzięki nim 
kształtują przyszłość innych. 

Kamil Bolek 
dyrektor marketingu LifeTube
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