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„Musimy zamienić ﬁlozoﬁę przetrwania (…) na
ﬁlozoﬁę rozwoju. A zmiany musimy rozpocząć od
samych siebie. Nie możemy zgadzać się na
wzajemne oszukiwanie się,
sprytne wykorzystywanie
okazji kosztem innych,
niedotrzymywanie umów,
omijanie prawa, ostentacyjne dbanie wyłącznie
o własny interes”.

„Potrzebujemy naszego
«lotu na księżyc». Jakiejś
idei, która mogłaby nas
połączyć. Może abstrakcyjnej, ale wyraźnej, mocnej”.

„Chodzi o to, żebyśmy
próbowali myśleć pozytywnie i opowiadali historię
Polski, opierając się na
naszych sukcesach, a nie na
trudnej
historii
pełnej
porażek”.

„Aby rozwinąć skrzydła, nie
uczmy się na własnych
błędach. Podpatrujmy, jak
to robią inni, uczmy się na
ich błędach i dopasowujmy
rozwiązania do potrzeb
naszego kraju”.

„(…) kiedy dzisiaj mówimy
o polskich skrzydłach, mówimy o tym, że nic nie zastąpi
gospodarki mniej dymiących
kominów. Ale obok niej musi
powstawać gospodarka dymiących głów”.

"(...) warunkiem realnej
zmiany i reform rozwojowych
jest
podmiotowy
charakter polskiego państwa. Polska – i jej polityka –
musi być podmiotowa (...).
We współczesnym świecie
każde państwo musi liczyć
przede wszystkim na siebie".

OPINIE PO IX KONGRESIE OBYWATELSKIM
„Chciałam Panu i Zespołowi zaangażowanemu w organizację IX Kongresu Obywatelskiego złożyć serdeczne podziękowania za
umożliwienie nam wzięcia w nim udziału.
Jestem pod wrażeniem rozmachu, profesjonalizmu, ale przede wszystkim pewnego ducha,
tej atmosfery jaką udaje się Państwu na tak
dużym wydarzeniu zbudować. Słyszałam
w kuluarach od kilku osób, które brały udział
w wielu poprzednich Kongresach, jak bardzo
się Państwo rozwijacie, jak z wydarzenia na
wydarzenie coraz wyraźniej widać właśnie tą
atmosferę otwartości, optymizmu, zaufania
i wiary w ludzi, w ich potencjał.
Słyszałam również wypowiedzi „zwykłych”
uczestników podkreślające, że jest to dla nich
wielka wartość (ale i pewna nowość) –
publiczna dyskusja, do której zaproszeni są
wszyscy i w której każdy zostaje wysłuchany.

Uczestnicy IX Kongresu Obywatelskiego

ZOFIA LISIECKA
PREZESKA FUNDACJI EDUKACYJNEJ ODITK
„Bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość
uczestniczenia w tak kapitalnym przedsięwzięciu.”
ARTUR LIEBHART
PLANETE DOC+ FESTIWAL

Panel dyskusyjny IX Kongresu Obywatelskiego

„Gratulacje dla inicjatorów i organizatorów
IX Kongresu. Tak, potrzeba nam celu, determinacji i pasji by opuścić utarte drogi
i wejść na ścieżkę współpracy obywateli
w kraju i Polaków na emigracji. Emigranci
to wielki skarb, niewykorzystany potencjał,
który możemy wykorzystać na zasadzie
partnerstwa.”
MAŁGORZATA BOS-KARCZEWSKA
POLONIA.NL

Uczestnicy IX Kongresu Obywatelskiego
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:,Ú.6=(1,( ,112:$&<-12Ĝ&, , .21.85(1&<-12Ĝ&, pozostaje niezmiennie jednym z Zaľniejszych ZyzZaĆ przed Ntµrym stoi polsNa gospodarNa. PozytyZnym zmianom Z tym zaNresie nieZÇtpliZie mogÇ sprzyjaÉ proinnoZacyjne zachoZania tzZ. czempionµZ czyli dXľych NrajoZych Norporacji
NontroloZanych czÛĝcioZo przez paĆstZo. 'latego teľ podjÛliĝmy ten temat na
,; .ongresie 2byZatelsNim Ntµry odbyĄ siÛ Z paļdzierniNX 2014 roNX. : niniejszej pXbliNacji zamieszczamy relacjÛ z sesji Ɛ5ola polsNich czempionµZ Z pobXdzaniX innoZacyjnoĝci i eNspansji zagranicznej maĄych i ĝrednich przedsiÛbiorstZƏ Z traNcie Ntµrej dysNXtoZaliĝmy nad instytXcjonalnymi mentalnymi
i organizacyjnymi ZarXnNami Ntµre XmoľliZiaĄyby NreoZanie przez dXľe NrajoZe Ƀrmy popytX na innoZacyjne prodXNty Ƀrm technologicznych z seNtora 0ĜP.
1ie od dziĝ Ziadomo ľe jednym z istotnych motorµZ innoZacyjnoĝci sÇ mĄode
i stosXnNoZo nieZielNie Ƀrmy zaNĄadane przez stXdentµZ i absolZentµZ Xczelni pracoZniNµZ naXNoZych czy lXdzi Ntµrzy odeszli z dXľych Norporacji lXb innych przedsiÛbiorstZ. 7o ZĄaĝnie start-Xpy poszXNXjÇ noZych rozZiÇzaĆ inicjXjÇ
zmiany i doNonXjÇ reZolXcji Z stabilnych dotychczas branľach co eNonomiĝci
nazyZajÇ procesem NreatyZnej destrXNcji. :spieranie rozZojX tego typX Ƀrm czÛsto jednaN sproZadza siÛ do przyznaZania grantµZ na dziaĄalnoĝÉ badaZczo-rozZojoZÇ Zspierania IXndXszy ZysoNiego ryzyNa lXb zapeZnienia inIrastrXNtXry
inNXbatorµZ i parNµZ naXNoZo-technologicznych. Pomija siÛ natomiast NZestiÛ
NreoZania zapotrzeboZania na innoZacyjne prodXNty i XsĄXgi Ɖ czy to przez administracjÛ i zamµZienia pXbliczne czy teľ przez dXľe podmioty gospodarcze
z XdziaĄem 6NarbX PaĆstZa. 7ymczasem ĝcieľNa stymXloZania innoZacyjnoĝci
poprzez popyt jest bardzo Zaľna i dostrzegana naZet Z taN liberalnych gospodarNach jaN ameryNaĆsNa.

5

5ozZijanie innoZacyjnych prodXNtµZ i XsĄXg przez NrajoZe Ƀrmy technologiczne Xczelniane spin-oɂy i start-Xpy Zymaga miÛdzy innymi NontaNtµZ z Nlientami Z tym z dXľymi Ƀrmami Ntµre posiadajÇ odpoZiednie zasoby i sÇ Z stanie
ponosiÉ ryzyNo zZiÇzane z Zdraľaniem innoZacji. 7ego typX relacje i ZspµĄpraca
poZinny byÉ naZiÇzyZane przede ZszystNim na rynNX NrajoZym taN aby zdobyte
Z ten sposµb reIerencje i doĝZiadczenie XĄatZiaĄy taNľe proZadzenie sNXtecznej
eNspansji danego prodXNtX XsĄXgi lXb technologii na rynNi zagraniczne. 1iestety
polsNie Norporacje czÛsto XniNajÇ podejmoZania ryzyNa. Co ZiÛcej preIerXjÇ zaNXp gotoZych i spraZdzonych rozZiÇzaĆ z zagranicy choÉ niejednoNrotnie sÇ one
droľsze. : eIeNcie Z polsNiej gospodarce nie inZestXje siÛ dostatecznie Z tZorzenie Ziedzy i innoZacji Ntµre mogĄyby zapeZniÉ jej NonNXrencyjnoĝÉ i rozZµj
Z dĄXľszym oNresie a tym samym pozZoliĄyby XniNnÇÉ pXĄapNi NrajX o ĝrednich
dochodach.
Czy moľna to zmieniÉ" Z peZnoĝciÇ taN choÉ nie jest to ĄatZe i Zymaga peĄnego zrozXmienia XZarXnNoZaĆ Z jaNich dziaĄajÇ polsNie czempiony. CzÛĝÉ ograniczeĆ ma charaNter obieNtyZny i regXlacyjny czÛĝÉ zaĝ ZyniNa z naszej mentalnoĝci m.in. braNX zaXIania niedopasoZania NXltXr organizacyjnych dXľych
i maĄych Ƀrm czy niedostatNX spraZdzonych modeli dziaĄania. 6ytXacja jednaN
dojrzeZa do zmiany Ɖ chcÇ jej zarµZno politycy jaN i zarzÇdzajÇcy polsNimi czempionami. 2czeNXjÇ jej taNľe innoZacyjni polscy przedsiÛbiorcy jaN i zZyNli obyZatele. 0amy nadziejÛ ľe debata .ongresX 2byZatelsNiego i niniejsza pXbliNacja
bÛdÇ jednym z czynniNµZ Ntµre przyczyniÇ siÛ do zmian niezbÛdnych do tego
aby NreoZanie innoZacyjnego popytX przez rodzime czempiony a tym samym
stymXloZanie rozZojX innoZacyjnych Ƀrm z seNtora 0ĜP staĄo siÛ Z Polsce
moľliZe na ZiÛNszÇ sNalÛ niľ dotychczas.
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'aMmy VzanVÛ polVNim
czempionom
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ľe polsNie czempiony czyli
dXľe spµĄNi z XdziaĄem 6NarbX PaĆstZa mogÇ odegraÉ ZaľnÇ rolÛ Z pobXdzaniX innoZacyjnoĝci i eNspansji zagranicznej maĄych i ĝrednich Ƀrm technologicznych. 6poro Z tym zaNresie jXľ siÛ dzieje ale ľeby XzysNaÉ ZiÛNszÇ masÛ
NrytycznÇ Nonieczne jest stZorzenie lepszych ZarXnNµZ Ntµre zabezpieczaĄyby
czempiony przed nieXzasadnionymi sNXtNami ponoszenia ZysoNiego ryzyNa nieXchronnie zZiÇzanego z Zdraľaniem innoZacji.
7Uampoliny dla innoZacyMnycK ɃUm

Czempiony tZorzÇ istotny element systemX pobXdzajÇcego innoZacyjnoĝÉ. Po
pierZsze posiadajÇ odpoZiednie zasoby Ntµre XmoľliZiajÇ proZadzenie prac
badaZczo-rozZojoZych i innoZacyjnych. Po drXgie mogÇ generoZaÉ popyt na
noZe prodXNty i XsĄXgi tZorzone na zeZnÇtrz przez inne najczÛĝciej mniejsze
Ƀrmy oraz daZaÉ moľliZoĝÉ testoZania noZych rozZiÇzaĆ i ich sNaloZania
czyli XpoZszechnienia na rynNX. : eIeNcie maĄe i ĝrednie Ƀrmy technologiczne
bÛdÇ miaĄy lepsze moľliZoĝci rozZijania zaaZansoZanych prodXNtµZ lXb XsĄXg
oraz XzysNania reIerencji z tytXĄX tzZ. pierZszego Zdroľenia. 5eIerencje te bÛdÇ
XmoľliZiaÉ dalszy rozZµj tych Ƀrm Z tym Zchodzenie na rynNi zagraniczne.
Po trzecie czempiony peĄniÇ ZaľnÇ rolÛ Z rozZojX rynNX NapitaĄX ryzyNa niezbÛdnego dla ɃnansoZania innoZacji. Z jednej strony mogÇ przejmoZaÉ Ƀrmy
posiadajÇce noZatorsNie rozZiÇzania co daje moľliZoĝÉ zrealizoZania zysNµZ
przez inZestorµZ Ntµrzy ZyĄoľyli NapitaĄ na IazÛ badaZczo-rozZojoZÇ. Z drXgiej mogÇ taNľe same staÉ siÛ inZestorami zaNĄadajÇc dedyNoZane IXndXsze
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Ɖ tzZ. FRUSRUDWH YHQWXUHFDSLWDO lXb ZnoszÇc ĝrodNi do innych dziaĄajÇcych na rynNX ZyspecjalizoZanych IXndXszy. 1ieNtµre polsNie czempiony ZchodzÇc aNtyZnie na rynNi zagraniczne mogÇ pociÇgnÇÉ za sobÇ mniejsze Ƀrmy innoZacyjne
otZierajÇc im niejaNo noZe NierXnNi eNspansji.
Co oJUanicza dziaĄalnoĝÉ innoZacyMnÇ"
DziaĄania proinnoZacyjne nieZÇtpliZie przynoszÇ Norzyĝci dXľym spµĄNom i aNtyZnoĝÉ czempionµZ Z tym zaNresie poZinna byÉ postrzegana jaNo natXralny
i poľÇdany element proZadzenia biznesX. 7ym samym nie poZinna byÉ ona narzXcana odgµrnie ponieZaľ moľe to proZadziÉ do sytXacji ľe innoZacje bÛdÇ
traNtoZane jaNo dodatNoZy Noszt i NĄopot a nie jaNo niezbÛdne inZestycje rozZojoZe. -eľeli odczXZamy niedosyt peZnych dziaĄaĆ mXsimy zadaÉ sobie pytanie
dlaczego taN siÛ dzieje jaNie realne XZarXnNoZania ograniczajÇ dziaĄalnoĝÉ innoZacyjnÇ czempionµZ"
Problemem sÇ nieZÇtpliZie ograniczenia NXltXroZe i Nompetencyjne Z tym
nisNi poziom NapitaĄX spoĄecznego Ɖ braN zaXIania lojalnoĝci czy Nompetencji
Z zaNresie ZspµĄpracy i NomXniNacji.
Konieczne jest stworzenie lepszych warunków,
0aĄe i dXľe Ƀrmy IXnNcjonXjÇ Z rµľktóre zaEezpieczaĄyEy czePpiony przeG
nych NXltXrach biznesoZych. CzÛsto
nieuzasaGnionyPi skutkaPi ponoszenia wysokieJo
jest ZiÛc taN ľe czempiony nie rozXryzyka zwiÇzaneJo z wGraľanieP innowacji,
miejÇ XZarXnNoZaĆ dziaĄania Ƀrm
które sÇ naturalnyP i poľÇGanyP elePenteP
innoZacyjnych i odZrotnie Ɖ maĄe
prowaGzenia Eiznesu :yPaJa to koalicji
Ƀrmy nie rozXmiejÇ dXľych. PodobwzajePnie rozuPiejÇcych siÛ orJanów paĆstwa
i wyraļneJo przywóGztwa polityczneJo
ne problemy NomXniNacyjne i NXltXroZe ZystÛpXjÇ pomiÛdzy ĝZiatem
Norporacji i administracji Ɖ gdzie dodatNoZo sÇ one pogĄÛbiane przez ZalNi grXp
interesµZ o ZpĄyZy Z gospodarce NontroloZanej przez paĆstZo.
PXĄapNÇ sÇ taNľe postaZy roszczenioZe Ɖ tj. zbyt dXľe oczeNiZania Z stosXnNX
do czempionµZ. CzÛsto zapominamy ľe dziaĄajÇ one Z seNtorach szczegµlnie
ZraľliZych a taNľe Z reľimie spµĄeN pXblicznych notoZanych na gieĄdzie. Poza
tym naleľy pamiÛtaÉ ľe gZarancjÇ sXNcesX danego prodXNtX XsĄXgi czy technologii bÛdzie XplasoZanie ich na rynNX globalnym a nie NrajoZym. Czempiony
mogÇ ZpraZdzie pomµc Z rozZojX maĄych i ĝrednich Ƀrm ale nie mogÇ peĄniÉ
roli niaĆNi tXdzieľ dobrego ZXjNa Ntµry zdejmie caĄy ZysiĄeN i ryzyNo z poszczegµlnych przedsiÛbiorcµZ czy innoZatorµZ.
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3aĆVWZo mXVi VyVWemoZo zapaliÉ zielone ĝZiaWĄo dla innoZacMi
Przede ZszystNim potrzebne jest jednaN ZproZadzanie rozZiÇzaĆ instytXcjonalnych Ntµre bÛdÇ bXdoZaÉ sprzyjajÇcy Nlimat dla dziaĄalnoĝci innoZacyjnej
czempionµZ. 2czeNiZaniX ZiÛNszej
Oczekiwaniu wiÛkszej aktywnoĝci w zakresie
aNtyZnoĝci Z tym zaNresie mXsi toinnowacji
Pusi towarzyszyÉ wiÛksza akceptacja Gla
ZarzyszyÉ ZiÛNsza aNceptacja dla
poGejPowania
ryzyka i zwiÇzanych z tyP kosztów
podejmoZania ryzyNa i zZiÇzanych
1ie wystarczy jeGynie aPEitne stawianie celów
z tym NosztµZ. Dotyczy to m.in. istot:aľne jest takľe to, aEy sposóE kontrolowania
nego aNcjonariXsza czempionµZ
GziaĄalnoĝci czePpionów realizowany przez róľne
jaNim jest paĆstZo a NonNretnie 0iorJany paĆstwowe nie EyĄ sprzeczny z loJikÇ
realizacji tych celów
nisterstZo 6NarbX PaĆstZa ale nie
tylNo 1ie Zystarczy jedynie ambitne staZianie celµZ. :aľne jest taNľe to aby sposµb NontroloZania dziaĄalnoĝci
czempionµZ realizoZany przez rµľne organy paĆstZoZe taNie jaN 1,. sĄXľby
sNarboZe itp. nie byĄ sprzeczny z logiNÇ realizacji tych celµZ.
PrzyNĄadoZo NryteriXm oceny dziaĄalnoĝci innoZacyjnej poZinien byÉ jej
ĄÇczny eIeNt a nie ocena poszczegµlnych inZestycji i NosztµZ. 1a rynNX NapitaĄX
ryzyNa jest boZiem normÇ ľe na 10 inZestycji Z innoZacyjne przedsiÛZziÛcia
sXNcesem NoĆczÇ siÛ tylNo 2Ɖ zaĝ XzysNane z nich zysNi poNryZajÇ straty na
pozostaĄych. :aľna jest taNľe aNceptacja Zyľszych NosztµZ zZiÇzanych z dziaĄalnoĝciÇ badaZczo-rozZojoZÇ.
,stotny jest rµZnieľ dobµr odpoZiednich NryteriµZ oceny dziaĄalnoĝci innoZacyjnej. : polsNich XZarXnNoZaniach problematyczne moľe byÉ m.in. XjaZnianie
naNĄadµZ na dziaĄalnoĝÉ badaZczo-rozZojoZÇ ponieZaľ NosztµZ nieXdanych
ZdroľeĆ nie moľna zaliczyÉ do NosztµZ XzysNania przychodµZ. Dopiero zmiana
przepisµZ podatNoZych moľe proZadziÉ do XjaZnienia rzeczyZiĝcie ponoszonych naNĄadµZ i stymXloZaÉ ich zZiÛNszanie.
: NoĆcX niezbÛdne sÇ taNľe zmiany Z zaNresie przepisµZ dotyczÇcych zamµZieĆ pXblicznych i praNtyNi ich stosoZania. Problem ten dotyczy zarµZno spµĄeN
z XdziaĄem 6NarbX PaĆstZa jaN i szerzej administracji pXblicznej Ntµra poZinna
ZytZorzyÉ noZy etos dziaĄania Z tym zaNresie. :yzZaniem jest XpoZszechnienie
zamµZieĆ pXblicznych Ntµre bÛdÇ XmoľliZiaĄy Zdraľanie innoZacyjnych rozZiÇzaĆ m.in. dziÛNi moľliZoĝci testoZania rozZiÇzaĆ prototypoZych od rµľnych
ZyNonaZcµZ Ze ZstÛpnej Iazie zamµZienia  a nie zmXszaĄy do doNonyZania zaNXpµZ ZedĄXg NryteriXm najniľszej ceny co Z sposµb natXralny preIerXje rozZiÇzania jXľ spraZdzone i oIeroZane przez dXľe podmioty najczÛĝciej zagraniczne .
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:yzZanie dla ZVzyVWNicK oUaz poWUzeEa pUzyZµdzWZa
.onNlXdXjÇc zZiÛNszenie roli czempionµZ Z stymXloZaniX innoZacyjnoĝci polsNiej gospodarNi Zymaga zarµZno zmian Nompetencyjnych regXlacyjnych jaN
i dotyczÇcych sposobX IXnNcjonoZania organµZ paĆstZa. PoZinno byÉ to trosNÇ
polityNµZ i liderµZ administracji. 7ylNo Noalicja Zzajemnie rozXmiejÇcych siÛ organµZ paĆstZa i Zyraļne przyZµdztZo polityczne mogÇ stZorzyÉ ZĄaĝciZy Nlimat dla innoZacyjnoĝci czempionµZ. -est to taNľe ZyzZanie dla liderµZ opinii
pXblicznej i mediµZ Ntµre poZinny lepiej rozXmieÉ sNompliNoZane XZarXnNoZania taN ľeby NsztaĄtoZaÉ realne oczeNiZania a nie goniÉ za sensacyjnymi potNniÛciami. : NoĆcX jest to taNľe ZyzZanie dla samych zarzÇdzajÇcych czempionami i maĄymi innoZacyjnymi Ƀrmami.
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RGSRZLHG]LDOQD]D]DU]ÇG]DQLHLQQRZDFMDPLZJUXSLHNDSLWDĄRZHM
L EXGRZÛ JOREDOQHJR &HQWUXP :LHG]\ .*+0 RUD] ]D NUHRZDQLH
SRVWDZ L QDU]ÛG]L VSU]\MDMÇF\FK G]LHOHQLX VLÛ ZLHG]Ç =ZLÇ]DQD
] G]LDĄDOQRĝFLÇ %5 RG  NLHG\ SRGMÛĄD Z\]ZDQLH ZGURľHQLD
V\VWHPX ]DU]ÇG]DQLD SURMHNWDPL Z &HQWUXP %DGDZF]R5R]ZRMRZ\P.*+0&835801DVWÛSQLHE\ĄDRGSRZLHG]LDOQD]DUR]ZµM
SR]\VNLZDQLH L Z\NRU]\VWDQLH IXQGXV]\ XQLMQ\FK RUD] ]DU]ÇG]DQLH
ZĄDVQRĝFLÇ LQWHOHNWXDOQÇ L ZLHG]Ç $EVROZHQWND :\G]LDĄX 3UDZD
8QLZHUV\WHWXLP$GDPD0LFNLHZLF]DZ3R]QDQLXRUD]VWXGLµZSRG\SORPRZ\FK]]DNUHVX]DU]ÇG]DQLDSURMHNWDPL
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3oWUzeEXMemy ZVpµĄdziaĄania
i Zymiany doĝZiadczeĆ

K

*+0-(671$52'2:<0&=(03,21(02675$7(*,&=1<0=1$&=(1,8 dla gospodarNi
Ntµrego potencjaĄ jest mierzony miÛdzy innymi poziomem innoZacyjnoĝci
oraz stopniem XmiÛdzynarodoZienia. 1arodoZy czempion Ɖ brzmi dXmnie ale
naNĄada taNľe szczegµlnÇ ZspµĄodpoZiedzialnoĝÉ nie tylNo za spµĄNÛ jej pracoZniNµZ i otoczenie ale rµZnieľ za sytXacjÛ gospodarczÇ NrajX. Dlatego Z K*+0
staZiamy na innoZacyjnoĝÉ Ntµra stanoZi istotny IXndament naszego IXnNcjonoZania.
,nnoZacMe Z dziaĄaniacK VpµĄNi i pUacoZniNµZ

PrzemysĄ ZydobyZczy jest stereotypoZo tradycyjny i NonserZatyZny Ɖ rzadNo Nojarzy siÛ z radyNalnym postÛpem i noZymi technologiami Ntµre Zdroľone odmieniajÇ diametralnie jego oblicze Z NrµtNim czasie. ProZadzona przez K*+0
dziaĄalnoĝÉ innoZacyjna ZsNazXje jednaN ľe jest inaczej.
DziaĄalnoĝÉ badaZcza i rozZojoZa toZarzyszy nam od poczÇtNX dziaĄalnoĝci.
:ciÇľ szXNamy rozZiÇzaĆ technologicznych XmoľliZiajÇcych zmierzenie siÛ
z naszym bogatym ale niezZyNle trXdnym zĄoľem. 5ealizXjemy projeNty zmierzajÇce do popraZy bezpieczeĆstZa i ZarXnNµZ pracy Xtrzymania ZysoNich standardµZ systemµZ ochrony ĝrodoZisNa zZiÛNszenia eIeNtyZnoĝci technologicznej
oraz obniľNi NosztµZ prodXNcji. ,stotne ZyzZanie stanoZi jednoczeĝnie rozZµj
technologii XmoľliZiajÇcych zrµZnoZaľonÇ eNsploatacjÛ zĄµľ gĄÛboNich Z ZarXnNach z jaNimi do tej pory nie mieliĝmy do czynienia. 1oZatorsNie rozZiÇzania
Zdraľane Z naszÇ codziennÇ praNtyNÛ pozZalajÇ nam lepiej eNsploatoZaÉ zasoby
zZiÛNszaÉ eIeNtyZnoĝÉ procesµZ poszerzaÉ portIel prodXNtµZ oraz podnosiÉ bezpieczeĆstZo lXdzi i ĝrodoZisNa.

$ * $7$ - 8 = < .
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,nnoZacje ZymagajÇ XmiejÛtnoĝci noZego spojrzenia na moľliZoĝci technologie prodXNty i procesy. : K*+0 jednym z Zaľnych ļrµdeĄ rozZiÇzaĆ technologicznych jest innoZacyjnoĝÉ pracoZnicza Ntµrej celem jest Zzrost eIeNtyZnoĝci
gospodaroZania ZyNorzystania poK*+0 poGejPuje GziaĄalnoĝÉ innowacyjnÇ,
siadanych czynniNµZ ZytZµrczych
poniewaľ inaczej nie PoJĄaEy IunkcjonowaÉ
Zzrost oraz popraZa jaNoĝci prodXN,nwestycje w tyP oEszarze pozwalajÇ lepiej
cji. 1a drodze ciÇgĄego dosNonalenia
eksploatowaÉ zasoEy ɃrPy, zwiÛkszaÉ
technicy i inľynieroZie optymalizXjÇ
eIektywnoĝÉ procesów oraz poszerzaÉ portIel
istniejÇce procesy technologiczne
proGuktów, a takľe poGnosiÉ EezpieczeĆstwo
maszyny i XrzÇdzenia. ,stotnÇ zaletÇ
zarówno luGzi, jak i ĝroGowiska
Zynalazczoĝci pracoZniczej Z tym
racjonalizacji jest to ľe rozZiÇzania techniczno-organizacyjne sÇ doNonyZane
przez pracoZniNµZ spµĄNi majÇcych ĝcisĄy zZiÇzeN z praNtyNÇ Ɖ z regXĄy na ich
ZĄasnych stanoZisNach pracy Ɖ i majÇcych doĝZiadczenia zaZodoZe oraz XmiejÛtnoĝÉ traInego postrzegania niedosNonaĄoĝci Z procesach prodXNcyjnych. 6tymXloZanie NreatyZnoĝci pracoZniNµZ Naľdego szczebla XtrZala naZyNi ciÇgĄego
dosNonalenia. Z tego ZzglÛdX taN istotne jest Ɖ czÛsto niedoceniane Ɖ stZarzanie
NlimatX noZatorsNiego myĝlenia i rozZiÇzyZania problemµZ Z spµĄce.
:VpµĄpUaca z naXNÇ i oWoczeniem ɃUmy
6XNcesy K*+0 Z zaNresie Zdraľania innoZacyjnych rozZiÇzaĆ a taNľe dosNonalenia proZadzonej dziaĄalnoĝci operacyjnej sÇ moľliZe dziÛNi dobrze dziaĄajÇcemX
eNosystemoZi jaNi ZytZorzyĄ siÛ przez dĄXgie lata IXnNcjonoZania spµĄNi Z otoczeniX. 6ystem ten ZspµĄtZorzony jest przez partnerµZ naXNoZych partnerµZ
biznesoZych bÛdÇcych gĄµZnie przedsiÛbiorstZami z seNtora 06P oraz jednostNi
samorzÇdX terytorialnego. Przez lata dziaĄalnoĝci zbXdoZaliĝmy dosNonaĄe relacje
z ZiodÇcymi oĝrodNami naXNoZo-badaZczymi Ntµre dostarczajÇ nam cieNaZych
i noZatorsNich rozZiÇzaĆ i dziaĄajÇc Z ĝcisĄej ZspµĄpracy z naszymi ZeZnÛtrznymi eNspertami przyczyniajÇ siÛ do tZorzenia ZeZnÛtrznej mÇdroĝci organizacji.
: innoZacjach XpatrXjemy boZiem sZojej szansy i moľliZoĝci zapeZniania spµĄce
i regionoZi trZaĄego i zrµZnoZaľonego rozZojX. :ydaje siÛ ľe jest to biorÇc pod
XZagÛ osiÇgane rezXltaty ZĄaĝciZa ĝcieľNa pomimo trXdnych ZarXnNµZ eNonomicznych i sytXacji na rynNX sXroZcµZ mineralnych.
:spµĄpraca ze ĝrodoZisNiem naXNoZym i innoZacyjnym Z NrajX zaoZocoZaĄa zdeɃnioZaniem potrzeb oraz opracoZaniem zaNresX programX przeznaczonego dla seNtora metali nieľelaznych Z Polsce Ntµry zostaĄ XrXchomiony Zspµlnie
1
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z 1arodoZym CentrXm %adaĆ i 5ozZojX pod nazZÇ CX%5 o Zartoĝci 200 mln zĄ
ɃnansoZany po poĄoZie przez K*+0 i 1C%5 . -est to przyNĄad Zspµlnego przedsiÛZziÛcia Ntµry potZierdza ľe paĆstZo rozXmie rolÛ narodoZych czempionµZ
oraz potrzebÛ ich Zspierania poprzez XrXchamianie tego typX mechanizmµZ.
PolityNa gospodarcza paĆstZa Zinna byÉ XNierXnNoZana na Zspomaganie rozZojX branľ reprezentoZanych przez narodoZe czempiony. 2Zo Zsparcie Zinno
obejmoZaÉ m.in. zagadnienia Noor,nnowacje powstajÇ na styku róľnych GzieGzin Ɖ
dynacji prac naXNoZo-badaZczych
niejako Ɛna szwachƏ 'lateJo teľ potrzeEne sÇ
z Xczelniami Zyľszymi dostosoZanie
staĄe kwestionowanie status Tuo, interGyscyplinarne
priorytetµZ badaZczych do potrzeb
zespoĄy, strateJiczne alianse nauki, GuľeJo
przePysĄu, PaĄych i ĝreGnich przeGsiÛEiorstw
rozZojoZych narodoZych czempiooraz IunGuszy Yenture capital, a przy tyP pasja,
nµZ  polityNi podatNoZej Zsparcia
GeterPinacja i oGwaJa Go poGejPowania
i promocji dziaĄalnoĝci eNsportoZej
ryzyka ĻróGĄeP innowacji sÇ czÛsto pracownicy
gZarancji NredytµZ i innych Iorm ɃspóĄki, GlateJo teľ istotne jest stwarzanie kliPatu
nansoZania dziaĄalnoĝci Ɖ zZĄaszcza nowatorskieJo Pyĝlenia i rozwiÇzywania proElePów
Z odniesieniX do eNspansji zagranicznej oraz realizacji strategicznych Ɖ z pXnNtX Zidzenia interesX narodoZego Ɖ celµZ
staZianych narodoZym czempionom1.
:arto dodaÉ ľe Z ostatnim czasie seNtor sXroZcoZy staĄ siÛ jednym z priorytetoZych obszarµZ polityNi Xnijnej. (Xropa zrozXmiaĄa ľe rozZµj gospodarNi
Xzaleľniony jest od dostÛpnoĝci sXroZcµZ zaĝ gZaĄtoZny Zzrost popytX staZia
naszemX seNtoroZi noZe ZyzZania i stZarza niezZyNĄe moľliZoĝci z Ntµrych staramy siÛ NorzystaÉ. : zZiÇzNX z tym XrXchamianych jest Ziele projeNtµZ Z sNali
eXropejsNiej i ĝZiatoZej Z Ntµre czynnie angaľXje siÛ K*+0.
,nnoZacMe i XmiÛdzynaUodoZienie
:ierzymy ľe innoZacje poZstajÇ na styNX rµľnych dziedzin niejaNo Ɛna szZachƏ
ľe Nonieczne sÇ: ZspµĄpraca Z interdyscyplinarnych zespoĄach nieoczyZiste alianse naXNi dXľych i maĄych przedsiÛbiorstZ oraz IXndXszy YHQWXUHFDSLWDO oraz pasja determinacja i odZaga do podejmoZania zZiÇzanego z nimi ryzyNa. 6taramy
siÛ dzieliÉ ZiedzÇ i inspiroZaÉ innych. ProZadzona od lat dziaĄalnoĝÉ badaZcza
oraz Xdana eNspansja za granicÇ Ɖ m.in. Z Kanadzie i Chile Ɖ doZodzÇ ľe Zarto
staZiaÉ na blisNie nam Zartoĝci taNie jaN ZspµĄdziaĄanie i odpoZiedzialnoĝÉ.
1 5emigiXsz /eZandoZsNi %XGRZDSRWHQFMDĄXJRVSRGDUF]HJRZRSDUFLXRVWUDWHJLÛQDURGRZ\FKF]HPSLRQµZ
ƉVWXGLXPSU]\SDGNX3:3:6$ op. cit. s. 77Ɖ78.
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PolsNa gospodarNa stopnioZo ZNracza Z noZy etap rozZojX. DotychczasoZe
motory ZzrostX taNie jaN rosnÇcy i nienasycony popyt ZeZnÛtrzny inZestycje zagraniczne i Zsparcie Xnijne czy relatyZnie nisNie Noszty pracy jXľ nie ZystarczajÇ
lXb XlegajÇ ZyczerpaniX. 1oZymi bodļcami rozZojoZymi poZinny staÉ siÛ eNspansja zagraniczna i ĝciĝle z niÇ zZiÇzane innoZacje. :ymaga to od Ƀrm nie tylNo
odZagi lecz taNľe noZych Nompetencji zaangaľoZania entXzjazmX a przede
ZszystNim Ɖ Ziedzy. Z potrzeby odpoZiedzi na poZyľsze ZyzZania poZstaĄ thinN
tanN P2/$1D *2 */2%$/ Ɖ projeNt zainspiroZany zrealizoZaniem przez
K*+0 jednej z najZiÛNszych i najZaľniejszych Z polsNim przemyĝle transaNcji
zagranicznej ostatnich dZµch deNad.
Celem partnerµZ thinN tanNX P** jest dzielenie siÛ z innymi polsNimi Ƀrmami ZiedzÇ i doĝZiadczeniami Z zaNresie XmiÛdzynarodoZienia polsNich przedsiÛbiorstZ oraz stZorzenie platIormy
3olska JospoGarka stopniowo wkracza w nowy
ZspµĄpracy i Zymiany najlepszych
etap rozwoju 1owyPi EoGļcaPi rozwojowyPi
praNtyN. :ymieniamy doĝZiadczenia
powinny staÉ siÛ ekspansja zaJraniczna
i pogĄÛbiamy ZiedzÛ na temat najsNXi ĝciĝle z niÇ zwiÇzane innowacje 3rzykĄaG
teczniejszych strategii eNspansji zaK*+0 pokazuje, ľe internacjonalizcja GuľeJo
granicznej polsNich przedsiÛbiorstZ
przeGsiÛEiorstwa stwarza kolejnyP ɃrPoP
oraz najlepszych praNtyN globalnych
PoľliwoĝÉ wejĝcia ze swoiPi proGuktaPi,
technoloJiaPi czy usĄuJaPi Go nowych krajów
liderµZ Z tej dziedzinie. Chcemy
rµZnieľ propagoZaÉ strategie przedsiÛbiorstZ odnoszÇcych sXNcesy na zagranicznych rynNach m.in. poprzez organizacjÛ NonNXrsX na najcieNaZsze projeNty eNspansji zagranicznej.
*ĄµZnymi tematami omaZianymi podczas ZarsztatµZ i NonIerencji sÇ m.in.
Norzyĝci pĄynÇce z inZestoZania za granicÇ oraz metody doNonyZania eNspansji
np. stosoZanie instrXmentµZ IXzji i przejÛÉ jaNo narzÛdzi miÛdzynarodoZego
rozZojX Ƀrmy. PorXszamy teľ inne NZestie istotne Z procesie inZestycyjnym
jaN szanse biznesoZe czy XZarXnNoZania loNalne Z pozostaĄych Nrajach eXropejsNich $meryce PµĄnocnej i PoĄXdnioZej oraz na Nontynentach azjatycNim
i aIryNaĆsNim. $nalizXjemy taNľe najnoZsze trendy Z obszarze NonNXrencyjnoĝci
Z globalnej gospodarce.
,nternacjonalizacja dziaĄalnoĝci jednego polsNiego przedsiÛbiorstZa co ZidaÉ na naszym przyNĄadzie stZarza Nolejnym Ƀrmom bezpoĝredniÇ moľliZoĝÉ
Zejĝcia ze sZoimi prodXNtami technologiami czy XsĄXgami do noZych NrajµZ.
PolsNie Ƀrmy sÇ dostaZcami Nabli oraz taĝm do przenoĝniNµZ instaloZanych
Z naszych zagranicznych Nopalniach Z Chile Kanadzie . : ten sposµb NreXjemy przestrzeĆ dla mniejszych Ƀrm XĄatZiajÇc im zaistnienie na zagranicznych
18
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rynNach. Zdajemy sobie spraZÛ ľe eIeNty dziaĄaĆ Ƀrm trzeba mierzyÉ nie tylNo
ZartoĝciÇ osiÇgniÛtych zysNµZ i cenÇ aNcji ale przede ZszystNim postÛpem spoĄecznym. -esteĝmy peZni ľe rozZiÇzania Zdraľane dziÛNi aNtyZnoĝci thinN tanNX
P2/$1D *2 */2%$/ Z dXľym stopniX siÛ do tego przyczyniÇ.
(NoVyVWem innoZacMi
Z tego samego poZodX mocno zaangaľoZaliĝmy siÛ rµZnieľ Z stZorzenie tzZ.
:spµlnoty :iedzy i ,nnoZacji Z obszarze sXroZcoZym2 Ntµry staje siÛ jednym
z priorytetoZych obszarµZ polityNi Xnijnej. 0a ona NreoZaÉ przestrzeĆ badaZczÇ
i tZorzyÉ platIormÛ ZspµĄpracy najlepszych eXropejsNich Ƀrm gµrniczych metalXrgicznych oraz jednosteN badaZczych i naXNoZych sNXpionych ZoNµĄ tego seNtora. 7o niezZyNĄa szansa dla polsNich przedsiÛbiorstZ i jednosteN badaZczych na
stZorzenie noZych technologii Ntµre znajdÇ odbiorcµZ na caĄym ĝZiecie. :yNorzystamy tÛ szansÛ jeĝli zapeZnimy nie tylNo niezbÛdnÇ inIrastrXNtXrÛ ale taNľe
ZarXnNi sprzyjajÇce otZartoĝci IermentoZi inteleNtXalnemX oraz ZspµĄpracy eNspertµZ z rµľnych dziedzin.
1aZet najlepszy najbardziej przeĄomoZy prodXNt nie Xtrzyma siÛ na rynNX
jeĝli nie bÛdÇ ZspieraĄy go innoZacje tZorzone przez inne Ƀrmy Ɖ tZierdzi aXtor
NsiÇľNi 7KH:LGH/HQV proIesor 5on $dner z 7XcN %Xsiness 6chool. Dlatego taN
istotne jest dzielenie siÛ ZiedzÇ Zspµlne deɃnioZanie ZyzZaĆ ĄÇczenie rµľnych
specjalnoĝci. Dziĝ przeZagÛ seNtora bXdXje ZĄaĝnie eNosystem innoZacji czyli
Zdraľanie noZych rozZiÇzaĆ Ze ZspµĄpracy z innymi innoZacyjnymi Ƀrmami
i podmiotami Ze ZĄaĝciZym czasie i otoczeniX rynNoZym.

2 KnoZldedge and ,nnoYation CommXnity 5aZ 0aterials.
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Co moľe dXľa ɃUma" Ɖ
czyli VpecyɃNa dziaĄalnoĝci
innoZacyMneM czempionµZ

:

35=<3$'.8'=,$ă$ą&=(03,21: czyli dXľych Ƀrm z XdziaĄem 6NarbX PaĆstZa bardzo Zaľna jest NonseNZencja Z staZianiX oczeNiZaĆ i rozliczaniX eIeNtµZ. ,stotne jest aby oczeNiZanie i zachÛcanie do bycia innoZacyjnym
rozZijania ZspµĄpracy z mniejszymi podmiotami inicjoZania i Xczestniczenia Z projeNtach o ZysoNim stopniX ryzyNa byĄo spµjne z rozliczaniem eIeNtµZ
projeNtµZ i przedsiÛZziÛÉ. 7e dziaĄania Z zaNresie badaĆ rozZojX i innoZacji
%5, NoĆczÇ siÛ boZiem Zdroľeniem maNsymalnie Z NilNXnastX procentach.
PamiÛtajÇc o Noniecznoĝci racjonalnego angaľoZania ĝrodNµZ Z Naľdym obszarze aNtyZnoĝci Ƀrmy nie moľna braNX Nomercyjnego Zdroľenia po zaNoĆczeniX
projeNtX badaZczo-rozZojoZego lXb innoZacyjnego traNtoZaÉ taN samo jaN nietraɃonej inZestycji czy zaNXpX. Problem rozbieľnoĝci oczeNiZaĆ i sposobX oceny
eIeNtX jest tym dotNliZszy ľe praNtycznie braNXje zachÛt natXry regXlacyjnej np.
podatNoZej  Ntµre rzeczyZiĝcie nagradzaĄaby ryzyNo podejmoZane przez ɃrmÛ
Z przypadNX dziaĄaĆ innoZacyjnych.

,neUcMa i VWaEilnoĝÉ czempionµZ
,stotnÇ oNolicznoĝciÇ NtµrÇ trzeba braÉ pod XZagÛ rozmaZiajÇc o innoZacyjnoĝci
i otZartoĝci czempionµZ jest czas potrzebny dXľym organizacjom na oNreĝlenie
i Zdroľenie podstaZ ZspµĄpracy. ZarµZno procesy jaN i merytoryczne zaNresy
zainteresoZania bÛdÇce podstaZÇ do ZspµĄpracy Z ramach projeNtµZ %5, ZymagajÇ czasX potrzebnego chociaľby na Iormalne podejmoZanie decyzji. 7en
czas Z percepcji maĄych Ƀrm moľe siÛ ZydaZaÉ nieXzasadnienie dĄXgi. -ednaN
dobrÇ stronÇ tej specyɃNi dziaĄalnoĝci czempionµZ jest IaNt ľe raz osiÇgniÛta go-
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toZoĝÉ do ZspµĄpracy gZarantXje mniejszym Ƀrmom ZysoNi stopieĆ peZnoĝci
relacji. Ľaden z czempionµZ nie ma tendencji do nieoczeNiZanych drastycznych
zmian Z sZoim podejĝciX. 5ozpoczÛte projeNty majÇ najczÛĝciej zagZarantoZane
stabilne ɃnansoZanie i dedyNoZane zasoby pozZalajÇce na minimalizacjÛ ryzyNa
operacyjnego proZadzenia danego przedsiÛZziÛcia. 7o na peZno stanoZi dXľÇ
ZartoĝÉ dla mniejszych przedsiÛbiorstZ.
1adal ZyzZaniem dla dXľych Ƀrm Zydaje siÛ oNreĝlenie sZoich priorytetµZ
potrzeb i oczeNiZaĆ Z zaNresie przedsiÛZziÛÉ z zaNresX %5, a taNľe ich NomXniNoZanie do otoczenia biznesoZego. ,dentyɃNacja tych potrzeb Zymaga Zyjĝcia
od celµZ strategicznych a nastÛpnie oNreĝlenia lXN i ZyzZaĆ oraz ostatecznie sIormXĄoZania zadaĆ zZiÇzanych z NonNretnymi przedsiÛZziÛciami %5,. -est to
szczegµlnie trXdne jeĝli ma dotyczyÉ
,stotne jest, aEy oczekiwanie i zachÛcanie Go Eycia
caĄego zaNresX dziaĄalnoĝci operacyjinnowacyjnyP, rozwijania wspóĄpracy z PniejszyPi
nej danej Ƀrmy. KomXniNoZanie siÛ
poGPiotaPi, inicjowania i uczestniczenia
czempionµZ z otoczeniem biznesow projektach o wysokiP stopniu ryzyka EyĄo spójne
Zym
to oddzielne zagadnienie. Doz rozliczanieP eIektów projektów i przeGsiÛwziÛÉ
ĝZiadczenia sÇ zapeZne rµľne natomiast generalnie z perspeNtyZy maĄych Ƀrm dostÛpnoĝÉ i moľliZoĝÉ naZiÇzania
jaNiegoNolZieN NontaNtX z tzZ. czempionem jest ograniczona a otZartoĝÉ Z NomXniNacji nieZystarczajÇca. 6NXtecznoĝÉ Ƀrm Z tej mierze taNľe jest rµľna ale
Zydaje siÛ ľe nadal pozostaĄo sporo do zrobienia. -estem jednaN przeNonany ľe
dotychczasoZe zmiany sÇ jXľ zaXZaľalne chociaľby na stronach internetoZych
tZorzonych z myĝlÇ o inIormoZaniX o dziaĄalnoĝci %5,.
3oWUzeEa NomXniNacMi i zUozXmienia VpecyɃNi
-ednym ze sposobµZ NomXniNoZania potrzeb dXľych Ƀrm sÇ platIormy typX K,C
.QRZOHGJH,QQRYDWLRQ&RPPXQLW\  Ntµre z zasady sNXpiajÇ siÛ na ZsparciX organizacyjnym i ɃnansoZym maĄych Ƀrm posiadajÇcych dobre innoZacyjne pomysĄy. 0oľliZoĝÉ NomXniNacji naZiÇzania NontaNtµZ zarµZno Z przestrzeni ZirtXalnej jaN i bezpoĝrednio oraz rozZiniÛcia relacji z dXľymi Ƀrmami jest Z taNim
eNosystemie osiÇgalna Z zasadzie dla Naľdego przedsiÛbiorcy. 7aNa platIorma jest
oczyZiĝcie dostÛpna rµZnieľ dla polsNich maĄych Ƀrm. Dla branľy energetycznej
jest to K,C ,nno(nergy.
:aľnym zadaniem leľÇcym po stronie czempionµZ jest sygnalizoZanie Nompetencji i zasobµZ jaNie mogÇ one zaangaľoZaÉ Z innoZacyjne projeNty z partnerami. Dla tych partnerµZ i proponoZanych projeNtµZ niezZyNle istotne sÇ doĝZiad22
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czenie i praNtyczna Ziedza z zaNresX dziaĄalnoĝci proZadzonej przez czempiona
oraz inIrastrXNtXra i ĝrodoZisNo przemysĄoZe jaNie on oIerXje. 7o ostatnie jest
czÛsto jedynÇ drogÇ przejĝcia z Iaz laboratoryjnych czy testµZ maĄej sNali do peĄnej
gotoZoĝci do Nomercyjnego Zdroľenia danego rozZiÇzania czy technologii.
PatrzÇc z perspeNtyZy czempiona najZiÛNszym ZyzZaniem dla maĄych Ƀrm
chcÇcych naZiÇzaÉ z nim ZspµĄpracÛ jest zbXdoZanie odpoZiedniej Ziedzy na temat biznesoZej Zartoĝci proponoZanych rozZiÇzaĆ naZet jeĝli tylNo oczeNiZanej
i ZymagajÇcej jeszcze ZeryɃNacji .
:yzwanieP Gla PaĄych ɃrP chcÇcych nawiÇzaÉ
:ieloNrotnie poZtarza siÛ ľe propowspóĄpracÛ z GuľÇ ɃrPÇ jest zEuGowanie
zycji NonNretnej technologii rozZiÇoGpowieGniej wieGzy na tePat Eiznesowej wartoĝci
proponowanych rozwiÇzaĆ &zÛsto Erakuje iP
zania czy projeNtX toZarzyszy braN
zrozuPienia Eiznesu czePpiona Ɖ tj wyzwaĆ i ryzyk,
zrozXmienia biznesX czempiona jego
przeG któryPi stoi 3roElePeP jest takľe wÇskie
ZyzZaĆ i ryzyN oraz ZÇsNie spojrzenie
spojrzenie wycinkowo oceniajÇce eIekty potencjalneJo
ZycinNoZo oceniajÇce eIeNty potenzastosowania GaneJo rozwiÇzania luE technoloJii
cjalnego zastosoZania.
Ɛ:ejĝcie Z bXtyƏ czempiona jest jednym z podstaZoZych sposobµZ naZiÇzania odpoZiedniego poziomX NomXniNacji i zdobycia zainteresoZania potencjalnego Nontrahenta. -eĝli toZarzyszy temX solidna znajomoĝÉ realiµZ i NonteNstX
rynNoZego ZµZczas naZet maĄa Ƀrma lXb osoba indyZidXalna pomysĄodaZca
lXb Zynalazca ma dXľe szanse na naZiÇzanie ZspµĄpracy i nie bÛdzie postrzegana jaNo biznesoZo maĄo Ziarygodna.
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3oWUzeEXMemy doEUeJo
zdeɃnioZania NieUXnNµZ
innowacji

I

112:$&-( 6Æ &=Ú672 0</1,( .2-$5=21( -('<1,( =( 67$5783$0, Ƀrmami technologicznymi czy teľ bĄysNotliZymi przedsiÛZziÛciami Z Internecie jaN np. )acebooN . 5zeczyZiĝcie biorÇc pod XZagÛ strXNtXrÛ najbardziej innoZacyjnych
przedsiÛbiorstZ Ntµre odniosĄy speNtaNXlarne sXNcesy zZĄaszcza ameryNaĆsNich  oNazXje siÛ ľe przeZaľnie sÇ to Ƀrmy bardzo mĄode i dziaĄajÇce Z seNtorze
technologicznym. -eĝli jednaN popatrzymy szerzej na strXNtXrÛ gospodarNi to nie
sNĄada siÛ ona tylNo z I7. 7o przede ZszystNim gigantyczne obszary gospodarNi
tradycyjnej: energia ľyZnoĝÉ zdroZie. I tam innoZacje sÇ niezZyNle potrzebne
bo XzysNane dziÛNi nim rezXltaty najsilniej ZpĄynÇ na jaNoĝÉ lXdzNiego ľycia. PoZinniĝmy zatem zaczÇÉ myĝleÉ o innoZacjach znacznie szerzej.

2Eniľenie UyzyNa innoZacyMnycK pUzedViÛZziÛÉ
0yĝlenie o innoZacjach jest szczegµlnie trXdne Z Ƀrmach Ntµre sÇ napraZdÛ dXľe.
: przypadNX taNich podmiotµZ jaN PK1 2rlen Ntµrego przychody znacznie przeNraczajÇ 100 mld zĄotych prµba doNonania zaXZaľalnej Z sNali organizacji zmiany
oznacza angaľoZanie siÛ Z dXľe projeNty. Co siÛ z tym" Przede ZszystNim ZiÇľe
bardzo dXľe ryzyNo. 7aN jaN trXdno sobie ZyobraziÉ dobrze zagranÇ dXľÇ symIoniÛ
bez idealnie nastrojonych instrXmentµZ taN samo trXdno sobie ZyobraziÉ ZproZadzanie innoZacji na ZielNÇ sNalÛ bez odpoZiedniego oprzyrzÇdoZania legislacyjno-organizacyjnego. -estem przeNonany ľe pierZszym NroNiem do innoZacyjnoĝci
czempionµZ jest tZorzenie instrXmentµZ Ntµre tÛ innoZacyjnoĝÉ ZspierajÇ. Czyli
Ɖ mµZiÇc NonNretnie Ɖ zmniejszajÇ ryzyNo tego typX przedsiÛZziÛÉ.
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O innowacjach powinniĝPy PyĝleÉ EarGzo szeroko,
Eo to nie tylko proJraPy kosPiczne, internet
wszechrzeczy i sprzeGaľ przez sieci spoĄecznoĝciowe
,nnowacyjne jest to, co zPienia jakoĝÉ ľycia na
tyle istotnie, ľe klienci skĄonni sÇ za takÇ innowacjÛ
zapĄaciÉ wyľszÇ cenÛ, wróciÉ po wiÛcej i zostaÉ na
GĄuľej Kto wprowaGza innowacje u GoĄu piraPiGy
luGzkich potrzeE Ɖ ten Jeneruje wartoĝÉ najwiÛkszÇ,
najEarGziej zPienia luGzkie GoĝwiaGczenie i przy
okazji zaraEia na tyP najwiÛcej

:szystNie dXľe Ƀrmy Z szczegµlnoĝci spµĄNi gieĄdoZe minimalizXjÇ
Noszty i maNsymalizXjÇ zysNi ponieZaľ tego oczeNXjÇ od nich aNcjonariXsze. 7ymczasem innoZacyjnoĝÉ ZiÇľe
siÛ ze zZiÛNszonym ryzyNiem. $nalizXjÇc doĝZiadczenia miÛdzynarodoZe reNomendoZanym rozZiÇzaniem
Zydaje siÛ ZyodrÛbnianie tego typX
innoZacyjnych przedsiÛZziÛÉ i przenoszenie ich do dedyNoZanych Norporacyjnych
funduszy YHQWXUHFDSLWDO. PrzyniosĄoby to Ziele Norzyĝci:
•
•
•
•

oddzielenie projeNtµZ o podZyľszonej stopie ryzyNa Z taNi sposµb aby ich
realizacja i ich ZyniNi nie ZpĄyZaĄy bezpoĝrednio na ZyniN spµĄNi-matNi
moľliZoĝÉ opracoZania dedyNoZanych elastycznych zasad inZestoZania No-inZestycje paNiety mniejszoĝcioZe paNiety motyZacyjne dla ZynalazcµZ itd. 
moľliZoĝÉ ZpĄyZania na zarzÇdzanie przedsiÛZziÛciami portfeloZymi ZedĄug
elastycznych procedur odmiennych od tych stosoZanych Z Norporacjach
uĄatZienie Z pozysNiZaniu szczegµlnie cennych zasobµZ ludzNich Ɖ innoZatorµZ i przedsiÛbiorcµZ Ntµrzy nie sÇ zainteresoZani Narierami Norporacyjnymi.

%iorÇc pod uZagÛ ľe Z samym globalnym seNtorze energetycznym iloĝÉ Norporacyjnych funduszy YHQWXUH C9C urosĄa na przestrzeni lat 2007Ɖ2012 o blisNo
001 NieruneN taNiego myĝlenia o innoZacjach Zydaje siÛ godny rozZaľenia.
=dolnoĝÉ do dyVWUyEXcji innowacji
Dobre pomysĄy to jednaN nie ZszystNo Ɖ zasada Pareto ZcisNa siÛ taNľe Z dziaĄalnoĝÉ innoZacyjnÇ. ZaryzyNoZaĄbym tZierdzenie ľe sama Noncepcja to zaledZie
20 suNcesu natomiast Z 80 poZodzenie zaleľy od zdolnoĝci implementacji.
7a natomiast poZinna byÉ rozumiana dZojaNo: po pierZsze jest to zdolnoĝÉ organizacji Norporacji do otZarcia siÛ na noZe rozZiÇzanie po drugie Ɖ jest to
zdolnoĝÉ samego zespoĄu osµb tZorzÇcych innoZacjÛ Z szczegµlnoĝci dotyczy to
mĄodych spµĄeN do zbudoZania NanaĄµZ dystrybucji dla proponoZanych przez
siebie rozZiÇzaĆ.
%ez budoZania ĝZiatoZej sieci dystrybucji bez zaZierania globalnych Noalicji
z najsilniejszymi bardzo ciÛľNo bÛdzie nam przebijaÉ siÛ na ĝZiecie z innoZacjami.
1 *lobal Corporate 9enturing C9C Database 7homson21( analiza %C*.
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Dyplomacja jest tradycyjnie postrzegana jaNo funNcja paĆstZa Ɖ jednaN moim
zdaniem dyplomacja zaczyna siÛ na bardzo nisNim poziomie taNľe Z obszarze
Zzajemnych relacji Ƀrm naZiÇzyZania gospodarczej ZspµĄpracy Zspµlnego tZorzenia rozZiÇzaĆ inZestoZania Z celu pozysNania globalnych rynNµZ zbytu.
7rudno jednaN ZyobraziÉ sobie budoZanie globalnych relacji Z sytuacji jaNľe
czÛsto zdarzajÇcej siÛ Z przedsiÛbiorstZach utrudnionej NomuniNacji naZet miÛdzy
rµľnymi pionami tej samej Ƀrmy nie ZspominajÇc o braNu otZartoĝci na rozZiÇzania pochodzÇce z zeZnÇtrz. -est to jednaN ZyzZanie stojÇce nie tylNo przed osobami
zarzÇdzajÇcymi Norporacjami ale taNľe przed Naľdym pracoZniNiem: Zola ZspµĄpracy dzielenia siÛ ZiedzÇ uZaľnego Zspierania rozZiÇzaĆ oferoZanych przez
ZspµĄpracoZniNµZ taNľe tych z najniľszego szczebla organizacji jest oboZiÇzNiem
Naľdego z nas i ZpĄyZa na naszÇ zdolnoĝÉ do osiÇgania celµZ Z stopniu rµZnie
Zaľnym jaN regulacje pĄynÇce z gµry. PrzyNĄadem taNich dziaĄaĆ Z PK1 25/(1 jest
Norporacyjny portal ID($ Ntµry jest platformÇ do zgĄaszania analizy i Zspierania
pomysĄµZ na rozZµj pĄynÇcych z doZolnego ļrµdĄa ZeZnÇtrz organizacji.
:yEµU wĄaĝciwycK celµw inweVWycyjnycK
%iorÇc poZyľsze pod uZagÛ musimy bardzo rozsÇdnie ZybieraÉ Z co mamy zainZestoZaÉ. :ymaga to Ziedzy Z Ntµrych obszarach jesteĝmy silni i Z Ntµrych mamy
szansÛ uzysNaÉ pozycjÛ globalnego gracza. :iele maĄych spµĄeN Ntµre przychodzÇ
do duľych czempionµZ przynosi potencjalnie reZolucyjne pomysĄy. CzÛsto jednaN
te podmioty nie zdajÇ sobie spraZy
0usiPy EarGzo rozsÇGnie wyEieraÉ, w co PaPy
z caĄej zĄoľonoĝci procesµZ biznesozainwestowaÉ :yPaJa to wieGzy, w których
Zych Ntµre toZarzyszÇ implementacji
oEszarach jesteĝPy silni i w których PoľePy
naZet maĄej innoZacji. CieNaZa z perĄatwo uzyskaÉ JloEalnÇ przewaJÛ 3otrzeEujePy
speNtyZy maĄej Ƀrmy innoZacja na
takľe JloEalnych partnerów w EuGowaniu sieci
GystryEucji %ez takich sieci, Eez EuGowania koalicji
Ntµrej Ɖ przy ZspµĄpracy z czempioz najsilniejszyPi poGPiotaPi, które je posiaGajÇ,
nem moľe ona zarobiÉ NilNanaĝcie
nawet najciekawsze innowacje pozostanÇ
NilNadziesiÇt milionµZ zĄotych z perw najlepszyP razie stworzenieP piÛknyP, ale
speNtyZy zagroľeĆ jaNie jej ZproZarównie nieuchwytnyP jak polski nieEieski laser
dzenie niesie dla strumienia przychodµZ duľego podmiotu liczonego Z miliardach nie Zydaje siÛ juľ taN atraNcyjna.
5odzi to dla innoZacyjnych mĄodych Ƀrm Ziele rozczaroZaĆ.
7aNich ZyzZaĆ jest Ziele i perspeNtyZa duľej Ƀrmy jest czÛsto niezrozumiaĄa
dla maĄych przedsiÛbiorstZ. 5obimy ZszystNo co Z naszej mocy ľeby Z bardzo
otZarty sposµb rozmaZiaÉ proZadziÉ dialog i uczyÉ te podmioty czym jest nasz
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biznes i co jest dla nas NluczoZe przy naZiÇzyZaniu ZspµĄpracy taN aby mogĄy
ZracaÉ do nas z udosNonalonÇ ofertÇ. :ierzymy ľe dziÛNi temu Z perspeNtyZie
najbliľszych lat bÛdziemy Z zauZaľalny sposµb zZiÛNszaÉ ZspµĄpracÛ z maĄymi
i ĝrednimi przedsiÛbiorstZami.
.VzWaĄcenie NompeWencji dla innowacji
/DVWEXWQRWOHDVW Ɖ NZestia o znaczeniu ogµlniejszym dla eNosystemu innoZacji.
-estem gĄÛboNo przeNonany ľe nie moľna myĝleÉ o zZiÛNszeniu innoZacyjnoĝci
polsNiej gospodarNi jaNo o czymĝ co ma siÛ udaÉ tu i teraz Z ciÇgu najbliľszego roNu dZµch. %ardzo Zaľne jest stZorzenie podZalin dla caĄego eNosystemu
a Z nim na pierZszy plan ZysuZa siÛ eduNacja. Plenarne obrady Kongresu 2byZatelsNiego odbyZaĄy siÛ Z auli PolitechniNi :arszaZsNiej gdzie moľna przeczytaÉ ZmuroZane Z ĝcianÛ sĄynne zdanie -ana ZamoysNiego: Ɛ7aNie bÛdÇ 5zeczypospolite jaNie ich mĄodzieľy choZanieƏ. $ to z Nolei jest oboZiÇzNiem Naľdego
z nas Ɖ taN narodoZe czempiony jaN i ZszystNie Ƀrmy Ntµre robiÇ biznes Z Polsce poZinny dzieliÉ siÛ sZoimi doĝZiadczeniami ze ĝrodoZisNiem nauNoZym
i mĄodzieľÇ oraz uczyÉ czym jest i jaN poZinna byÉ realizoZana innoZacyjnoĝÉ.
7o ZĄaĝnie przyszĄe poNolenia majÇ szansÛ na doNonanie zmiany systemoZej
Ɖ stZorzenie praZdziZie innoZacyjnej gospodarNi obejmujÇcej ZszystNie gaĄÛzie
dziaĄalnoĝci. 1aszym zaĝ oboZiÇzNiem jest przygotoZyZaÉ im pole do dziaĄania.
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8wieUzmy w innowacyjnoĝÉ
polVNicK ɃUm
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Ziele cierpliZoĝci i determinacji
ponieZaľ ZiÇľe siÛ ze znacznÇ liczbÇ procedur i zaZiĄych formalnoĝci.
6pµĄNa %ilander *roup od 7 lat Zdraľa technologie zZiÇzane z analizÇ danych
biznesoZych. Pomagamy Z ten sposµb podnieĝÉ efeNtyZnoĝÉ produNcji obniľyÉ
Noszty operacyjne czy zZiÛNszyÉ sprzedaľ przez ZsNazanie najbardziej marľoZych toZarµZ. 1asza technologia opracoZana przez trµjmiejsNich inľynierµZ
z poZodzeniem NonNuruje z produNtami najZiÛNszych NoncernµZ analitycznych
i niejednoNrotnie je Zypiera. DziaĄamy Z obszarze tzZ. EXVLQHVVLQWHOOLJHQFH oraz
ELJGDWD. $nalityNa biznesoZa bardzo szybNo siÛ rozZija szczegµlnie Z 86$ gdzie
bada siÛ Norelacje NonsumencNie. Z poZodu spµļnionej informatyzacji naszych
przedsiÛbiorstZ Z Polsce tematyNa ta dopiero raczNuje. :ymaga ona boZiem
zgromadzenia archiZalnych danych Ntµre ĄÇcznie z bieľÇcymi byĄyby przedmiotem zaaZansoZanych analiz.
%aUieUy dla maĄycK innowacyjnycK ɃUm
-aNo jedna z nieZielu Ƀrm Z Polsce pozysNaliĝmy pozytyZne potZierdzenia naszych rozZiÇzaĆ Z zagranicznych instytucjach certyɃNujÇcych. 0imo to polscy
menedľeroZie czÛsto ZybierajÇ rozZiÇzania zagraniczne tylNo z uZagi na ich
marNÛ a nie ich innoZacyjnoĝÉ i funNcjonalnoĝÉ. PoZµd jest prozaiczny Ɖ uZaľajÇ oni ľe taNi Zybµr bÛdzie ĄatZiejszy do uzasadnienia Z przypadNu niepoZodzenia projeNtu i rµľnego rodzaju Nontroli.
1asza droga obɃtoZaĄa Z ZyzZania. Korzystaliĝmy z dotacji unijnych ZspµĄpracoZaliĝmy ze spµĄNami 6Narbu PaĆstZa z poZodzeniem Zeszliĝmy na rynNi
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86$ i 1iemiec. Poznaliĝmy realia noZych technologii Z innych Nrajach. 1aZiÇzaliĝmy relacje z instytucjami Ntµre peĄniÇ rolÛ parNµZ technologicznych Z 6tanach
Zjednoczonych. ZaĄoľenia dotyczÇce Zsparcia przedsiÛbiorczych pomysĄµZ sÇ podobne ZszÛdzie jednaN praNtyczna forma ich realizacji Z Polsce nie odpoZiada
na potrzeby innoZatorµZ.
DziÛNi zdobytym doĝZiadczeniom Ziemy ľe Naľda mĄoda innoZacyjna Ƀrma
Z Polsce musi poNonaÉ znacznie ZiÛNsze trudnoĝci niľ analogiczne spµĄNi z (uropy Zachodniej czy 86$. 2graniczone
3olacy naleľÇ Go najEarGziej kreatywnych
NanaĄy dystrybucji NĄopoty z pĄynnoi przeGsiÛEiorczych nacji =awGziÛczaPy to PiÛGzy
ĝciÇ ɃnansoZÇ i zaZiĄymi dĄugotrZainnyPi wysokiePu pozioPowi ksztaĄcenia, ale
Ąymi procedurami zaNupµZ u potentakľe GoĝwiaGczenioP historycznyP i poĄoľeniu
cjalnych
NlientµZ Ɖ to tylNo poczÇteN
JeopolitycznePu 3owinniĝPy to GoceniaÉ
listy przeszNµd. : zaleľnoĝci od chai z teJo korzystaÉ
raNteru projeNtu mĄode innoZacyjne
Ƀrmy potrzebujÇ specyɃcznego ĝrodoZisNa badaZczego. Dla jednych sÇ to laboratoria i maszyny dla nas Ɖ dostÛp do Ziarygodnych baz danych Z czasie rzeczyZistym. 1ie da siÛ opracoZaÉ dobrych modeli eNonomicznych bez danych.
3oľÇdane VcKemaWy dziaĄaĆ pUoinnowacyjnycK
ZagranicÇ od lat poZszechnie stosuje siÛ budľety na innoZacyjne rozZiÇzania
i ich pilotaľoZe ZproZadzanie ang. SURRIRIFRQFHSW . 6tosoZanie tych rozZiÇzaĆ
pozZala Naľdej ze stron nabraÉ zaufania do innoZacji. 5yzyNo niepoZodzenia na
sNalÛ przedsiÛbiorstZa jest minimalizoZane zaĝ mĄody innoZator ma dostÛp do
rzeczyZistego ĝrodoZisNa Nlienta. 2dpoZiednie Zybranie zaNresu pilotaľu umoľliZia zZeryɃNoZanie uľytecznoĝci proponoZanych rozZiÇzaĆ. 6tosoZanie pilotaľy jest poZszechnie znane m.in. Z pracach architeNtonicznych. 6Ç to NonNursy Ntµre pozZalajÇ ZystartoZaÉ zarµZno profesjonalnym biurom jaN i mĄodym
adeptom sztuNi. 0Ąoda innoZacyjna Ƀrma jest zdeterminoZana aby dosNonaliÉ
sZµj produNt i naZet jeĝli pilotaľ nie zaNoĆczy siÛ przedĄuľeniem ZspµĄpracy to
jest to istotny bodziec do rozZoju produNtu czy usĄugi.
Ponadto ZiÛNsze podmioty rozumiejÇc ograniczenia NapitaĄu mĄodych Ƀrm
czÛsto ZspierajÇ je zaliczNami. 7aNi model ZspµĄpracy pozZala maĄej Ƀrmie sNoncentroZaÉ siÛ na efeNtyZnym Zdroľeniu noZych rozZiÇzaĆ bez obaZ o ĝrodNi
na podstaZoZe Noszty proZadzenia dziaĄalnoĝci. : 6tanach Zjednoczonych przy
realizacji projeNtµZ doradczych spotyNaĄem siÛ ze standardem ZypĄacania 50
zaliczNi na poczÇteN projeNtu. PamiÛtam rozmoZÛ z doĝZiadczonym przedsiÛ2
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biorcÇ Ntµry ZytĄumaczyĄ mi ľe zarµZno zamaZiajÇcy jaN i dostaZca ponoszÇ
ryzyNo. 2bu stronom zaleľy na realizacji projeNtu Z terminie Z budľecie i na
jaN najZyľszej jaNoĝci. ZamaZiajÇcy oczeNuje przede ZszystNim realizacji mieszczÇcej siÛ Z budľecie natomiast dostaZca Ɖ najlepszej referencji aby otrzymaÉ
Nolejny projeNt. Przy zaĄoľeniu ľe zaliczNa stanoZiÇca 50 NZoty nie poNryje
NosztµZ dostaZcy i taN pozostaje motyZacja do realizacji projeNtu. 7aNie podejĝcie Zymaga zaufania i jest stosunNoZo proste. 1asze doĝZiadczenia legislacja
oraz przedsiÛbiorczoĝÉ Z zĄym tego sĄoZa znaczeniu spraZiĄy ľe Z Polce sĄabo
radzimy sobie z ɃnansoZaniem dziaĄaĆ innoZacyjnych. 1a dĄuľszÇ metÛ nasze
ƐNreatyZneƏ rozZiÇzania sÇ jednaN mÛczÇce i ograniczajÇ moľliZoĝci rozZoju.
Proste i przejrzyste zasady bardziej sprzyjajÇ rozZojoZi.
)irma NtµrÇ proZadzÛ od poczÇtNu rozZijaĄa siÛ organicznie. 5ealizoZane projeNty ɃnansoZaĄy noZe coraz bardziej sNompliNoZane modele analityczne. : ciÇgu NilNu lat otrzymyZaliĝmy propozycje ZspµĄɃnansoZania Ƀrmy przez polsNie
oraz zagraniczne fundusze inZestycyjne. 1iestety ZarunNi taNiego doɃnansoZania
odbiegajÇ Z Polsce od zachodnich standardµZ. : Dolinie KrzemoZej do Ntµrej
lubimy siÛ porµZnyZaÉ obejmoZanie mniejszoĝcioZych udziaĄµZ Z zamian za
ɃnansoZanie rozZoju Ƀrmy sÇ poZszechne. 8 nas fundusze inZestycyjne czÛsto
oczeNujÇ Zejĝcia Z przedsiÛZziÛcie na poziomie 49 lub naZet nieco Zyľszym.
=miana NXlWXUy EizneVowej w NieUXnNX wiÛNVzej oWwaUWoĝci
1a przestrzeni 7 lat proZadzenia dziaĄalnoĝci moľna jednaN dostrzec pozytyZne zmiany. :spomniane pilotaľoZe Zdroľenia pojaZiajÇ siÛ jaNo pierZsze etapy
ZiÛNszych przetargµZ. KilNa ostatnich projeNtµZ realizoZaliĝmy zgodnie z modelem zaliczeN. Dostrzegam ľe meKaľGa PĄoGa, innowacyjna ɃrPa w 3olsce
nedľeroZie pracujÇcy dla duľych
Pusi pokonaÉ poGoEne truGnoĝci zwiÇzane
NoncernµZ i czempionµZ uczÇ siÛ
z oJraniczonyPi kanaĄaPi GystryEucji, pĄynnoĝciÇ
Ɖ Z ZyniNu ZspµĄpracy z zagraniczɃnansowÇ oraz GĄuJotrwaĄyPi proceGuraPi
nymi dostaZcami Ɖ noZych standarzakupów u potencjalnych klientów 7yPczaseP za
dµZ. PrzedsiÛbiorcy ZymieniajÇc siÛ
JranicÇ oG lat IunkcjonujÇ sprawGzone schePaty
tÇ ZiedzÇ poZoli budujÇ noZÇ NultuGziaĄania, np pilotaľowe wprowaGzanie innowacji
rÛ zaufania Z biznesie. 2tZartoĝÉ jest
cechÇ NtµrÇ musimy nabyÉ 0usimy rµZnieľ nauczyÉ siÛ NomuniNoZaÉ i aNtyZnie dziaĄaÉ. .QRZKRZ ZiedzÛ i NapitaĄ inteleNtualny juľ posiadamy.
KonNludujÇc ZyNorzystajmy nasze atuty dla rozZijania innoZacyjnoĝci. Polacy naleľÇ moim zdaniem do najbardziej NreatyZnych i przedsiÛbiorczych nacji.
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ZaZdziÛczamy to m.in. ZysoNiemu poziomoZi NsztaĄcenia ale teľ temu co nas
zahartoZaĄo: doĝZiadczeniom historycznym i poĄoľeniu geopolitycznemu. PoZinniĝmy to doceniaÉ i z tego NorzystaÉ. *dyby instytucje publiczne ZsparĄy promocjÛ innoZacyjnych produNtµZ PDGHLQ3RODQG ĄatZiej byĄoby naszym Ƀrmom
ZchodziÉ na zagraniczne rynNi i efeNtyZniej na nich NonNuroZaÉ. Przez 25 lat
zbudoZaliĝmy bardzo Ziele. $nalizujÇc i stosujÇc zagraniczne NulturÛ i modele
biznesoZe mamy moľliZoĝÉ tZorzenia noZych produNtµZ szybciej lepiej i efeNtyZniej cenoZo. %iorÇc za Zzorce ZypracoZane gdzie indziej rozZiÇzania legislacyjne podatNoZe moľemy przesNoczyÉ NilNa NroNµZ do przodu. 0amy olbrzymi
NapitaĄ. 1ie bµjmy siÛ z niego NorzystaÉ.
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,nnowacje wymaJajÇ pUacy
zeVpoĄowej
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Ɖ gdzie nadal pracujÛ i proZadzÛ
ZyNĄady Ɖ i od lat zauZaľam ľe ludzie zZĄaszcza ci mĄodzi nie ZierzÇ
Z sZoje siĄy. 7o jest bĄÇd Ntµry Zynosimy ze szNoĄy z domu z otaczajÇcej nas rzeczyZistoĝci gdzie na Naľdym NroNu siÛ nam poZtarza ľe mamy ZszystNo robiÉ
sami a Naľdy bĄÇd jest piÛtnoZany. Ile razy Z szNole sĄyszymy: Ɛzrµb to sam nie
z NolegÇƏ. 6am sam Naľdy sam. CzÛsto ZidzÛ na tZarzach studentµZ zdziZienie gdy NaľÛ zrobiÉ im coĝ razem. CzÛsto NoĆczy siÛ to tym ľe jedna osoba robi
ZszystNo za caĄÇ grupÛ. -a teľ taNi byĄem i duľo pracy NosztoZaĄa mnie zmiana nastaZienia. -a teľ myĝlaĄem ľe nie potraɃÛ ZspµĄproZadziÉ Ƀrmy. $le ostatecznie
ZniosĄem do niej to co potraɃÛ najlepiej robiÉ jaNo nauNoZiec.
2dwaJa oWwaUWoĝÉ i zaXIanie
DziÛNi NilNu oĝZieconym osobom Ntµre ZiedziaĄy ľe zmiana Z zaNresie ZspµĄpracy jest Nonieczna zorganizoZano cyNl szNolenioZy dla mĄodych nauNoZcµZ
na 8niZersytecie 6tanforda Ɖ uczelni gdzie nauNa i biznes rzeczyZiĝcie idÇ Z parze. 7aN napraZdÛ moja przygoda z przedsiÛbiorczoĝciÇ na dobre zaczÛĄa siÛ ZĄaĝnie za oceanem Z ramach projeNtu 7op 500 InnoYators. ZaZsze czuĄem inNlinacje Z tym NierunNu ale nie ZiedziaĄem jaN ani Niedy zaczÇÉ z Nim i Z jaNi sposµb.
2bserZujÇc NolegµZ myĝlÛ ľe Z Polsce Naľdy z nas ma ľyĄNÛ przedsiÛbiorcy ale
strach przed poraľNÇ paraliľuje. Dopiero Zyjazd za granicÛ i obserZacja innych
poZodujÇ ľe jesteĝmy bardziej ĝmiali i odrzucamy obaZy i myĝli o poraľce. :yjazdy NsztaĄcÇ" 2Zszem przede ZszystNim zmuszajÇ nas aby zaufaÉ nieznanym
ludziom. Czy Zszyscy pomogÇ" Z peZnoĝciÇ nie ale zaufanie zZiÛNsza determi-
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nacjÛ do dziaĄania. : ľyciu trzeba nauczyÉ siÛ ufaÉ innym ludziom. Dotyczy to
rµľnych sfer ľycia. 5µZnieľ pieniÛdzy i inZestoZania Z nieznane. :edĄug mnie
aby osiÇgnÇÉ suNces naleľy rozmaZiaÉ i budoZaÉ zespµĄ.
PrzygodÛ z przedsiÛbiorczoĝciÇ rozpoczÇĄem Z 2012 roNu z dZojgiem NolegµZ
Z ramach Zspµlnej Ƀrmy 2pen-5nD NoncentrujÇcej siÛ na noZych technologiach
zZĄaszcza Z obszarze apliNacji mobilnych i systemµZ ZbudoZanych. :yzZaniem
byĄo oNreĝlenie mojej roli Z Ƀrmie Ɖ
: 3olsce kaľGy Pa ľyĄkÛ przeGsiÛEiorcy, ale
jaN poZinna siÛ nazyZaÉ osoba Ntµstrach przeG poraľkÇ paraliľuje 'opiero wyjazG
ra tylNo myĝli i zastanaZia siÛ gdzie
za JranicÛ, oEserwacja innych powoGujÇ, ľe
moľna coĝ zastosoZaÉ co uspraZniÉ
jesteĝPy EarGziej ĝPiali i oGrzucaPy oEawy i Pyĝli
i jaN popraZiÉ ľycie innych" 6tanÛĄo
o PoľliwyP Go popeĄnienia EĄÛGzie ĽeEy osiÇJnÇÉ
na FKLHI YLVLRQDU\ RɅFHU Ɖ czyli dysukces w Eiznesie, trzeEa nauczyÉ siÛ uIaÉ innyP
reNtor ds. Zizji rozZoju produNtµZ.
luGzioP 1aleľy rozPawiaÉ i EuGowaÉ zespóĄ
Co zatem robimy Z Ƀrmie 2pen
5nD" -aN sama nazZa ZsNazuje jesteĝmy otZarci na innoZacje badania i rozZµj
produNtµZ szczegµlnie Z obszarze eleNtroniNi i oprogramoZania. Podobnych
Ƀrm jest Ziele ale to co nas Zyrµľnia to ĄÇczenie rµľnych potrzeb i biznesµZ
naszych NontrahentµZ. 1ie jesteĝmy typoZym ameryNaĆsNim start-upem nastaZionym na jeden produNt. : sZojej NrµtNiej historii zrealizoZaliĝmy ponad 25
projeNtµZ dla rµľnych podmiotµZ i za Naľdym razem o ile to byĄo moľliZe Zzbogacaliĝmy realizoZane projeNty o nasze Zizje i rozZiÇzania. %ardzo czÛsto oNazuje siÛ ľe zamaZiajÇcy ZidzÇ tylNo maĄy ZycineN szerszej perspeNtyZy i poĄÇczenie
interesu dZµch lub trzech grup podmiotµZ oZocuje lepszym bardziej NompleNsoZym produNtem. 7o jest poZµd dlaczego taN dynamicznie rozZijamy siÛ od
poczÇtNu istnienia bez potrzeby ɃnansoZania z zeZnÇtrz. 2becne plany Ƀrmy
zaNĄadajÇ otZorzenie Ƀlii Z 6tanach Zjednoczonych gdzie bÛdziemy promoZaÉ
sZoje rozZiÇzania. PodsumoZujÇc to co nas Zyrµľnia Ɖ to zespµĄ otZartoĝÉ na
ZyzZania oraz budoZanie eNosystemu poZiÇzaĆ pomiÛdzy Ƀrmami.
(NoVyVWem wVpµĄpUacy dXľycK i maĄycK ɃUm
-eĝli chodzi o podejĝcie systemoZe NluczoZÇ NZestiÇ jest budoZanie eNosystemu poZiÇzaĆ pomiÛdzy duľymi Ƀrmami a tymi maĄymi. CzÛstym podejĝciem
Z Polsce Ntµre obserZujÛ taNľe u sZoich studentµZ i NolegµZ jest braN zaufania
i choZanie siÛ za procedurami. 1aZet bardzo cieNaZa innoZacja nie ma szans
na realizacjÛ jeľeli Ntoĝ Z niÇ nie uZierzy i nie zaryzyNuje. Duľe Ƀrmy czÛsto nie
majÇ doĝZiadczenia Ze Zdraľaniu ryzyNoZnych produNtµZ. 6Ç rozliczane z efeN8
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tµZ i dla nich stabilnoĝÉ jest NluczoZym elementem polityNi ɃnansoZej. Inaczej
dziaĄajÇ maĄe Ƀrmy Ntµre chcÇc przetrZaÉ na rynNu muszÇ burzyÉ ustalony porzÇdeN. Podejĝcie instytucji ɃnansoZych udzielajÇcych dotacji lub poľyczeN jest
zZyNle taNie ľe ja jaNo mĄody przedsiÛbiorca mam obiecaÉ ľe za 5 lat przyniosÛ
zysN. -eľeli mi siÛ to nie uda to dostanÛ jeszcze NarÛ Z postaci odseteN i zZrotu
otrzymanej dotacji.
Podam jeden przyNĄad dziaĄaĆ proinnoZacyjnych o Ntµrym czytaĄem Z prasie
a Ntµry Zarto upoZszechniÉ. 1ie pamiÛtam doNĄadnie liczb i innych danych ale
dotyczyĄo to bodajľe budoZania ZaĄµZ przeciZpoZodzioZych. Zamiast ZielNiego przetargu na ZybudoZanie ZszystNich ZaĄµZ Z regionie i zlecenia tego zadania duľej Ƀrmie postanoZiono zorganizoZaÉ NonNurs. 1agrodÇ byĄo poZiedzmy
50 tysiÛcy zĄ za opracoZanie idei jaN sNutecznie zabezpieczyÉ przeciZpoZodzioZo dany obszar. Do NonNursu stanÛĄy tylNo maĄe Ƀrmy ponieZaľ te ZielNie nie
byĄy zainteresoZane taN maĄÇ NZotÇ. :ybrano bodajľe dziesiÛÉ Ƀrm Ntµre przedstaZiĄy noZatorsNie Noncepcje. 1astÛpnie organizatorzy stZierdzili ľe teraz Ƀrmy dostanÇ 100Ɖ500 tysiÛcy na ZyNonanie prototypu. )irmy zrealizoZaĄy projeNty
demonstracyjne i poNazano NilNa noZych rozZiÇzaĆ Zczeĝniej niespotyNanych.
Dla organizatorµZ oznaczaĄo to nadal nieZielNie Noszty Z porµZnaniu z caĄym
zleceniem. 2ferty porµZnano z innymi technologiami i zadecydoZano ľe zrealizoZane zostanÇ  Zybrane projeNty Z realnych ZarunNach. Co siÛ oNazaĄo" Koszt
inZestycji pierZotnie szacoZany na oNoĄo 100 milionµZ euro zamNnÇĄ siÛ NZotÇ
20 czy 0 milionµZ. 0aĄa Ƀrma Ntµra na poczÇtNu zatrudniaĄa 5 czy 10 osµb ze
szczÇtNoZÇ ideÇ miaĄa moľliZoĝÉ rozZiniÛcia pomysĄu na ZielNÇ sNalÛ i przeNsztaĄciĄa siÛ Z lidera Z branľy.
7o byĄa innoZacja Ɖ nie tylNo
3otrzeEujePy innowacji nie tylko w oEszarze
Z obszarze technologii ale i zarzÇtechnoloJii,
ale takľe zarzÇGzania IunGuszaPi
dzania funduszami. PraZdziZa innopuElicznyPi :aľne sÇ innowacje orJanizacyjne
Zacja organizacyjna. 0aĄa Ƀrma nie
w zakresie realizacji zaPówieĆ puElicznych, które
musiaĄa ZyNazyZaÉ siÛ ZielNimi dopozwalaĄyEy rozwinÇÉ siÛ PaĄyP innowacyjnyP
ĝZiadczeniami zasobem gotµZNi itd. ɃrPoP Eez koniecznoĝci wykazywania siÛ wielkiPi
1ie musiaĄa sNĄadaÉ Ɛ1500 podaĆƏ
GoĝwiaGczeniaPi, zasoEeP Jotówki itp
oĝZiadczeĆ zaĝZiadczeĆ i innych
Zymaganych papierNµZ. 7o byĄa maĄa Ƀrma Ntµra rozZinÛĄa sZojÇ technologiÛ.
7echnologiÛ NtµrÇ Zczeĝniej niNt nie byĄ zainteresoZany bo byĄa zbyt innoZacyjna dla duľych przedsiÛbiorstZ i zbyt ryzyNoZna ľeby Z niÇ zainZestoZaÉ. Z drugiej strony osoby Z tym maĄym przedsiÛbiorstZie taN napraZdÛ za przysĄoZioZÇ
NromNÛ chleba pracoZaĄy po nocach i rozZijaĄy tÛ technologiÛ bo ZierzyĄy ľe

35=(0<6ă$: 6Ú.$/6.,

9

osiÇgnÇ suNces. PrµboZaĄy poĄÇczyÉ siÛ Z ramach eNosystemu z innymi Ƀrmami
i czerpaĄy z nich to co najlepsze inspirujÇc siÛ naZzajem Z pracy nad sZoim
produNtem.
ăÇczmy ViÛ i VpUµEXjmy Uazem zUoEiÉ coĝ lepVzeJo
-aNo mĄody przedsiÛbiorca podNreĝlam: to nie jest taN ľe od duľych Ƀrm chcemy tylNo pieniÛdzy. Duľe Ƀrmy majÇ rozbudoZane bazy NlientµZ i siatNi NontaNtµZ. 0ajÇ taNľe ogromne doĝZiadczenie i informacje Ntµre my jaNo 0ĜP moľemy przetZorzyÉ i uľyÉ do sZoich Ɖ jaN ja to mµZiÛ Ɖ maĄych ZynalazNµZ Ntµre
Z przyszĄoĝci mogÇ zmieniÉ ĝZiat.
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SU]\RSUDFRZDQLXWHFKQLF]Q\FKVWDQGDUGµZZVSµĄSUDFXMH]HVSRĄHF]QRĝFLDPLXľ\WNRZQLNµZLSRPDJDZG]LDĄDQLDFKOREELQJRZ\FK
ɃUP\ =DMPXMH VLÛ WDNľH EH]SLHF]HĆVWZHP F\IURZ\P SURZDG]LĄ
G]LDĄEH]SLHF]HĆVWZDɃ]\F]QHJR:VSµĄSUDFXMHWHľ]G]LDĄHPSUDZQ\PL]DU]ÇGHPɃUP\EÛGÇFMHGQÇ]NOXF]RZ\FKRVµESU]\LQWHJUDFML DNZL]\FML 3U]HG 2UDFOH SUDFRZDĄ Z VWDUWXSDFK Z W\P Z 1HWVFDSH -HVW ZĄDĝFLFLHOHP WHFKQLF]Q\FK SDWHQWµZ 8NRĆF]\Ą VWXGLD
Z\ľV]HZ8QLYHUVLW\RI7H[DV3UDWW,QVWLWXWHL&ROXPELD8QLYHUVLW\
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,nnowacyjnoĝÉ JoVpodaUNi
i NoUpoUacji Ɖ jaN Wo ViÛ UoEi
w $meUyce"

D

(%$7$ -$.$ 2'%<:$ 6,Ú : 5$0$&+ .21*5(68 2%<:$7(/6.,(*2 jest zjaZisNiem
uniNalnym Ɖ pozZala znaleļÉ Zspµlny jÛzyN reprezentacji biznesu z przedstaZicielem rzÇdu charyzmatycznym sportoZcem lub profesorem eNonomii. Do
dysNusji o rozZijaniu i Zdraľaniu innoZacji chciaĄbym dodaÉ jeszcze jednÇ perspeNtyZÛ Ɖ Nogoĝ Nto pracuje Z Norporacji Ntµra zatrudnia 10 tys. osµb Z tym
00 Z Polsce. InnoZacje Z taNiej Ƀrmie jaN 2racle sÇ ZproZadzane na trzy sposoby.

2UJaniczne Uozwijanie innowacyjnycK pUodXNWµw
PierZszy sposµb to organiczne rozZijanie innoZacji. )irma Zydaje 5 mld dolarµZ
rocznie na pensje programistµZ Ntµrzy na co dzieĆ zajmujÇ siÛ innoZacyjnoĝciÇ
tZorzÇc i rozZijajÇc noZe produNty.
,nnowacje w takiej ɃrPie jak Oracle sÇ
DziaĄalnoĝÉ tÛ Zspiera rzÇd ameryNaĆwprowaGzane
sÇ na trzy sposoEy 3o pierwsze,
sNi poprzez NonNretne ulgi podatNoZe
przez ciÇJĄe, orJaniczne rozwijanie i uGoskonalanie
na badania i rozZµj UHVHDUFK&GHYHORS
proGuktów 3o GruJie, poprzez przejPowanie
PHQW . 2czyZiĝcie nie moľna do tego
innych innowacyjnych ɃrP i inteJracjÛ ich oIerty
ZliczaÉ pensji osµb zajmujÇcych siÛ
proGuktowej 3o trzecie, w wyniku strateJicznych
sprzedaľÇ ani teľ pensji administracji.
prac EaGawczo-rozwojowych
)irma ma Z ofercie tysiÇce apliNacji dla
Naľdej branľy np. Nadry marNeting baza danych zamµZienia zarzÇdzanie projeNtami zarzÇdzanie Ƀnansami plus serZery pamiÛci masoZe i usĄugi . 7ego rodzaju
rozZiÇzania projeNtuje i obsĄuguje ponad  tys. specjalistµZ. Z tych apliNacji Norzysta
400 tys. NlientµZ Z 145 Nrajach. 7o sÇ innoZacyjne produNty na duľÇ sNalÛ.
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.Xpowanie i inWeJUacja innowacyjnycK ɃUm
Drugi sposµb to rozZµj nieorganiczny Ɖ czyli zaNup innych innoZacyjnych przedsiÛbiorstZ. )irma Z Ntµrej pracujÛ od 2005 roNu NupiĄa 115 innych spµĄeN Z tym
7aleo Z KraNoZie gdzie pracuje 100 programistµZ. 7e zaNupy nazyZamy innoZacjÇ nieorganicznÇ albo nagrodÇ za innoZacjÛ. ProduNty NupoZanych Ƀrm i ZiÛNszoĝÉ pracoZniNµZ zZyNle zostaje zaĝ dziÛNi inZestycji Ƀrma szybciej siÛ rozZija.
Integracja Ƀrmy pozZala na optymalizacjÛ i oszczÛdnoĝci. 2racle znany jest z tego
ľe nie przepĄaca doNĄadnie analizuje Naľdy zaNup i proZadzi integracjÛ Z bardzo
efeNtyZny sposµb minimalizujÇc ryzyNo i zZiÛNszajÇc szanse na lepsze ZyniNi z tytuĄu sprzedaľy zaNupionych apliNacji i produNtµZ. Konsolidacja jest niestety faNtem
Z branľy IC7 i Nlienci ZolÇ NupoZaÉ NompleNsoZe rozZiÇzania od renomoZanych
i znanych Ƀrm. :droľenie tego rodzaju rozZiÇzaĆ czÛsto trZa lata i Nlient chce
mieÉ gZarancjÛ ľe Ƀrma bÛdzie nadal istniaĄa. $pliNacje Z chmurze sÇ teľ Z ofercie
naszej Ƀrmy ale i tu Zaľna jest stabilnoĝÉ bezpieczeĆstZo i to ľe Nlient moľe liczyÉ
na dĄugoterminoZe Zsparcie aNtualizacje i obĄugÛ technicznÇ.
3Uace EadawczoUozwojowe
7rzecim sposobem jest strategiczny rozZµj innoZacji Ntµry odbyZa siÛ Z dĄuľszym horyzoncie czasoZym. Po aNZizycji 6un 0icrosystems mamy Z sZojej
struNturze laboratorium Ntµre ZspµĄpracuje z rµľnymi uczelniami. -eľeli projeNt
realizoZany Z laboratorium oNazuje siÛ suNcesem to Zraz z pracujÇcymi nad nim
ludļmi zostaje przeniesiony do gĄµZnego dziaĄu Ƀrmy by staÉ siÛ realnym rozZiÇzaniem ZproZadzanym na ryneN i ZspierajÇcym podstaZoZÇ dziaĄalnoĝÉ biznesoZÇ Ƀrmy. %ardzo czÛsto jednaN projeNty sÇ liNZidoZane ponieZaľ ryzyNo techniczne lub biznesoZe zZiÇzane z ich ZproZadzaniem oNazuje siÛ zbyt ZysoNie.
5eJXlacje VpUzyjajÇce innowacjom
7rzeba jeszcze ZspomnieÉ o jednej NluczoZej NZestii Ɖ jaN tZorzyÉ Nlimat ľeby
innoZacja NieĄNoZaĄa" Przed 2racle pracoZaĄem teľ Z start-upach miÛdzy innymi Z 1etscape ZiÛc sprµbujÛ przedstaZiÉ to zagadnienie z perspeNtyZy zarµZno
duľej jaN i maĄej Ƀrmy.
Po pierZsze niezbÛdne sÇ odpoZiednie regulacje rzÇdoZe. : Zielu obszarach
sÇ niezbÛdne ale poZinny one precyzoZaÉ przede ZszystNim cel a nie metody
szczegµĄy i sposoby ZyNonania danej usĄugi lub produNtu. PreferoZanie loNalnych
44
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NontraNtµZ i zaNupµZ moľe byÉ problematyczne. %yZa taN ľe loNalny pracoZniN
suroZiec lub technologia sÇ droľsze albo mniej stabilne. 5ozZiÇzania ZyNonane
ƐtylNo Ze ZĄasnym sosieƏ spraZiajÇ ľe Ƀrma moľe mieÉ problem z NonNurencyjnoĝciÇ na rynNu miÛdzynarodoZym. 7aryfy na technologie bloNujÇ innoZacje i rozZµj.
%iuroNracja poZinna byÉ jaN najmniejsza ľeby zaNĄadany start-up mµgĄ od
razu zabieraÉ siÛ do roboty i nie poĝZiÛcaÉ pierZszego oNresu dziaĄania na boryNanie siÛ z loNalnymi i paĆstZoZymi urzÛdami i regulacjami.
%ariery zZiÇzane ze sNompliNoZanymi przepisami i biuroNracjÇ na peZno
nie pomagajÇ. PaĆstZoZe ustaZy poZinny ZyznaczaÉ ramy praZne i ɃnansoZe
zajmoZaÉ siÛ spraZami maNro czyli
na przyNĄad deɃcytem  ale nie inge,nnowacji nie Ga siÛ IorsowaÉ czy teľ roEiÉ na siĄÛ
5zÇG powinien jeGynie tworzyÉ kliPat i warunki,
roZaÉ bezpoĝrednio Z rozZµj maĄych
ľeEy innowacje PoJĄy siÛ rozwijaÉ 7worzenie
i ĝrednich Ƀrm. 7aN ZĄaĝnie poZstaĄa
inkuEatorów, poĝreGników, Erokerów i proJraPów
Dolina KrzemoZa. 5zÇd ameryNaĆsNi
ɃnansujÇcych innowacje jest tylko GziaĄalnoĝciÇ na
jej nie stZorzyĄ i nie ZzbudziĄ jej inkrótkÇ PetÛ 7echniczne i Eiznesowe ksztaĄcenie
noZacyjnoĝci Z NonNretnym oNresie.
kaGr oraz polityka JospoGarcza wynaJraGzajÇca
DaZaĄ sZobodÛ ruchu i nagradzaĄ suN- przeGsiÛEiorczoĝÉ EÛGÇ GawaĄy o wiele lepsze wyniki
ces. /oNalne uniZersytety inicjatyZa
i ciÛľNa praca dodaZaĄy paliZa a innoZacje poZstaZaĄy dziÛNi inicjatyZie loNalnych
przedsiÛbiorstZ.
:aľna jest rµZnieľ miÛdzynarodoZa harmonizacja i ZspµĄpraca. Chodzi
o harmonizacjÛ standardµZ przepisµZ i regulacji. %ez tego producent musi przerabiaÉ ZszystNo na Naľdy noZy ryneN i nie ma interoperacyjnoĝci. 5egulacje Z zaNresie pryZatnoĝci praZo ZĄasnoĝci inteleNtualnej i standardy techniczne chmura ZarstZa poĝrednia itd. to rzeczy Ntµre nieNoniecznie muszÇ byÉ Zymyĝlane
po raz Nolejny od noZa Z Naľdym Nraju.
.oUzyVWne UeJXlacje podaWNowe i pUzyciÇJanie inweVWycji zaJUanicznycK
Po trzecie odpoZiednie praZo podatNoZe ulgi i taryfy. 7u nie zaZsze po drugiej
stronie $tlantyNu jest Norzystniej. : sytuacji obecnych regulacji Z 6tanach Zjednoczonych Ƀrma ameryNaĆsNa Ntµra zarobi Z (uropie ileĝ tam milionµZ pĄaci
oNoĄo 0 podatNu od przychodu zagranicznego. 1atomiast jeľeli Ƀrma niemiecNa albo polsNa zarobi pieniÇdze Z 86$ to Z (uropie opodatNoZanie jest o Ziele
niľsze. : przypadNu niemiecNim Ƀrma zapĄaci tylNo NilNa procent jeĝli zechce
te pieniÇdze przelaÉ na Nonto Z Nraju macierzystym. : taNiej sytuacji Ƀrma ameryNaĆsNa Zcale nie jest NonNurencyjna Z porµZnaniu z ɃrmÇ europejsNÇ. 0iÛdzy
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innymi dlatego Ƀrma 2racle Ntµra ma spore przychody Z (uropie szuNa tam
partnerµZ i planuje loNalne inZestycje.
Po czZarte NsztaĄtoZanie odpoZiedniej Nultury inZestycyjnej. : Polsce jest
juľ trochÛ anioĄµZ biznesu indyZidualnych inZestorµZ  ale nie ma jeszcze duľej liczby przedsiÛbiorstZ Ntµre inZestoZaĄyby na duľÇ sNalÛ Z innoZacje. 0oľliZe ľe potrzebna jest do tego zmiana struNtury i praZa. ZysNi z tego rodzaju
inZestycji sÇ traNtoZane inaczej Z 6tanach i byÉ moľe potrzebny jest dodatNoZy
doping Z tym zaNresie. PierZszym NroNiem na rzecz rozZoju innoZacyjnego jest
czÛsto Norzystne traNtoZanie i ulgi dla Ƀrm spoza Nraju. -eľeli Ƀrma zagraniczna
otZorzy ɃliÛ Z Polsce to poZstaje Ztedy naturalny trening dla loNalnego biznesu.
2soby przeszNolone Z Intelu I%0 czy teľ Z 2racle Niedyĝ odejdÇ i zaĄoľÇ ZĄasny
start-up. 7o jest czasem lepsza i bardziej oZocna inZestycja niľ branie pieniÛdzy
z %ruNseli na szNolenie Z uniZersytetach.
PodsumoZujÇc Ɖ innoZacji nie da siÛ forsoZaÉ czy teľ robiÉ na siĄÛ. 5zÇd poZinien jedynie tZorzyÉ Nlimat i ZarunNi ľeby innoZacje mogĄy siÛ rozZijaÉ. 7Zorzenie inNubatorµZ poĝredniNµZ broNerµZ i programµZ ɃnansujÇcych innoZacje jest ZedĄug mnie tylNo dziaĄalnoĝciÇ na NrµtNÇ metÛ. 7echniczne i biznesoZe
NsztaĄcenie Nadr oraz polityNa gospodarcza ZynagradzajÇca przedsiÛbiorczoĝÉ
bÛdÇ daZaĄy o Ziele lepsze ZyniNi.
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ZLFHSUH]HV]DU]ÇGX$JHQFML5R]ZRMX3U]HP\VĄX6$RGSRZLDGD]D
LQZHVW\FMH NDSLWDĄRZH LQQRZDFMH RUD] GHSDUWDPHQW\ ]DU]ÇG]DQLD
RSHUDF\MQHJR $EVROZHQWND :\G]LDĄX ,Qľ\QLHULL 3URGXNFML QD 3ROLWHFKQLFH :DUV]DZVNLHM RUD] VWXGLµZ SRG\SORPRZ\FK Z ]DNUHVLH
LQIRUPDW\F]Q\FKV\VWHPµZ]DU]ÇG]DQLDZ6*+3RVLDGDW\WXĄ0%$
8QLZHUV\WHWX 0LQQHVRWD =DMPRZDĄD VLÛ ]DU]ÇG]DQLHP ɃQDQVDPL L IXQGXV]DPL VWUXNWXUDOQ\PL ]H V]F]HJµOQ\P XZ]JOÛGQLHQLHP
REV]DUX LQQRZDF\MQRĝFL DXG\WX RUD] ,7 : ODWDFK Ɖ ]DVWÛSFDSUH]HVD3$53]DĝZODWDFKƉF]ĄRQHN]DU]ÇGXGV
ɃQDQVµZLDXG\WXZ3ROVNLP+ROGLQJX2EURQQ\P3U]HZRGQLF]ÇFD
LF]ĄRQHNUDGQDG]RUF]\FKVSµĄHN6NDUEX3DĆVWZD
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$53 dla innowacyjnoĝci
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Z przestrzeni medialnej nauNoZej i biznesoZej. 0edia stale przypominajÇ nam ZszystNim: urzÛdniNom
nauNoZcom i przedsiÛbiorcom ľe nasz Nraj ZciÇľ zajmuje nisNie miejsca Z ranNingach innoZacyjnoĝci choÉby Z corocznym zestaZieniu przygotoZyZanym
przez KomisjÛ (uropejsNÇ Z Ntµrym ostatnio PolsNa uplasoZaĄa siÛ na miejscu
czZartym od NoĆca Z gronie umiarNoZanych innoZatorµZ. 6Ç to faNty poZszechnie znane i dobrze nagĄoĝnione. 1aleľy przyjÇÉ je z poNorÇ ale teľ ZiedzÇc o nich
nie pozostaje nam ZszystNim nic innego jaN przystÇpiÉ do pracy Ntµra zaoZocuje
ZielNÇ zmianÇ Ɖ przeistoczeniem siÛ naszego Nraju Z paĆstZo o ZysoNim potencjale innoZacyjnym.
PotencjaĄem startoZym juľ dysponujemy. 0am na myĝli przede ZszystNim
szeroNo rozumiany NapitaĄ ludzNi. 0amy Z Polsce ĝZietnych nauNoZcµZ Zielu
prÛľnych przedsiÛbiorcµZ zarµZno z seNtora maĄych i ĝrednich Ƀrm jaN i duľego
przemysĄu do Ntµrego zaliczajÇ siÛ rµZnieľ duľe spµĄNi 6Narbu PaĆstZa oraz rzesze NreatyZnych mĄodych ludzi z zapaĄem i pomysĄami. Posiadamy teľ noZoczesnÇ infrastruNturÛ uczelnie i oĝrodNi badaZcze. PolsNa gospodarNa jest gotoZa na
rozZµj innoZacji Z seNtorze przemysĄoZym. 7e zasoby musimy poĄÇczyÉ i uaNtyZniÉ budujÇc przy tym NulturÛ innoZacyjnoĝci Ntµrej nieZÇtpliZie nam jeszcze braNuje. 7o NluczoZy problem Ze Zdraľaniu innoZacji. 0usimy ZiÛc trafnie
zidentyɃNoZaÉ potrzeby przemysĄu i odpoZiedzieÉ na nie innoZacjami pochodzÇcymi zarµZno ze sfery nauNi jaN i seNtora maĄych i ĝrednich przedsiÛbiorstZ
0ĜP . -ednaN aby to zrobiÉ Zarto odpoZiedzieÉ sobie na NilNa pytaĆ.
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Co Wo znaczy inweVWowaÉ w nowe WecKnoloJie i jaNie VÇ WeJo NoVzWy"
: noZe technologie moľna inZestoZaÉ na Ziele sposobµZ. 0oľna tZorzyÉ caĄNoZicie noZe ale teľ rozZijaÉ lub dostosoZyZaÉ juľ istniejÇce. -aNNolZieN PolsNa
to dobre miejsce do poZstaZania innoZacji ĝZiadczÇ o tym m.in. prÛľnie rozZijajÇca siÛ spoĄecznoĝÉ noZotZorzonych innoZacyjnych Ƀrm Ɖ tzZ. start-upµZ
obecnoĝÉ funduszy typu VHHGFDSLWDO i aNtyZnoĝÉ globalnych liderµZ innoZacyjnoĝci  to jednaN inZestycje Z innoZacje zaZsze ZiÇľÇ siÛ z ZydatNami. Dla maĄych
i ĝrednich Ƀrm pozysNanie i rozZµj technologii oznacza zaĝ poZaľne Noszty.
$gencja 5ozZoju PrzemysĄu $5P dostrzega ten problem dlatego tZorzy
platformÛ transferu technologii Ntµra bÛdzie ɃnansoZo ZspieraĄa rodzimy seNtor
0ĜP Z pozysNaniu i dostosoZaniu technologii. 6ĄoZo ƐinZestycjaƏ ZsNazuje na
to ľe ponosi siÛ Noszty Z celu osiÇgniÛcia
zysNu Z przyszĄoĝci. Dla $5P
3olska jest Jotowa na rozwój innowacji
w przePyĝle ,stniejÇce ku tePu zasoEy PusiPy
inZestoZanie Z noZe technologie to
poĄÇczyÉ i uaktywniÉ, EuGujÇc przy tyP kulturÛ
poszuNiZanie Nomercyjnych modeli
innowacyjnoĝci, której niewÇtpliwie naP
rozZoju Ɖ poszuNujemy zaaZansojeszcze Erakuje, co jest kluczowyP proElePeP
Zanych
technologicznie produNtµZ
we wGraľaniu innowacji 0usiPy traInie
angaľujemy siÛ NapitaĄoZo po fazie
ziGentyɃkowaÉ potrzeEy przePysĄu i oGpowieGzieÉ
badaZczo-rozZojoZej %5 . $5P
na nie innowacjaPi pochoGzÇcyPi zarówno ze
sIery nauki, jak i sektora 0Ĝ3
zaZiÇzaĄa spµĄNÛ $5P 9enture Ntµra dziaĄajÇc jaNo pryZatny fundusz
NapitaĄoZy bÛdzie ɃnansoZo ZspieraÉ rozZµj innoZacyjnych 0ĜP dziaĄajÇcych
Z przemyĝle. 7o pierZszy Z Polsce fundusz inZestycyjny typu YHQWXUHFDSLWDO dedyNoZany rozZojoZi przemysĄu. $5P 9enture bÛdzie inZestoZaÉ Z innoZacyjne
projeNty Z fazie Nomercjalizacji i rozZoju produNcji seryjnej poprzez tzZ. VPDUW
PRQH\. 6pµĄNa bÛdzie nie tylNo ZspieraÉ NapitaĄem 5Ɖ15 mln zĄ przy oNresie inZestycyjnym do 5 lat  ale teľ peĄniÉ rolÛ doradcy i oferoZaÉ zaplecze technologiczne. 'H IDFWR chodzi boZiem o ZspµĄinZestoZanie bo do ZiÛNszoĝci projeNtµZ
Z Ntµre zaangaľuje siÛ $5P 9enture bÛdzie dopraszany inZestor branľoZy Ntµry
zapeZni NQRZKRZ i eZentualnie dodatNoZy NapitaĄ.
InZestorami branľoZymi mogÇ byÉ m.in. spµĄNi 6Narbu PaĆstZa oraz Ƀrmy
ze specjalnych stref eNonomicznych. 7o ZĄaĝnie szansa na ZspµĄpracÛ z narodoZymi czempionami Ntµra przyspieszy realizacjÛ projeNtµZ Ƀrm z seNtora 0ĜP
poprzez przeNazanie im Ziedzy branľoZej i operacyjnej. :spµĄpraca pomiÛdzy
duľymi Ƀrmami jaN np. K*+0 2rlen P*( czy (nea a seNtorem 0ĜP jest absolutnie nieodzoZna. -aNo $5P rozmaZiamy o niej z przedstaZicielami obu stron.
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I zauZaľamy ľe Zcale nie ma aľ taNiego duľego braNu zaufania miÛdzy czempionami a seNtorem 0ĜP jaNiego moľna by siÛ spodzieZaÉ.
'laczeJo jXľ iVWniejÇce innowacje ViÛ nie NomeUcjalizXjÇ"
-aNo jednÇ z gĄµZnych przyczyn moľna ZsNazaÉ braN zapotrzeboZania ze strony
rynNu. CzÛsto innoZacje poZstajÇ Z oderZaniu od potrzeb przemysĄu dlatego nie
mogÇ zostaÉ przez niego uľyte lub zaadaptoZane. Potrzebne jest ZiÛc ZypracoZanie narzÛdzi NomuniNacji Ntµre spraZiÇ ľe rodzime innoZacje bÛdÇ odpoZiedziÇ
na zapotrzeboZanie przemysĄu. 7o cel $5P. :spµlne ZyzZanie to zagospodaroZanie przestrzeni pomiÛdzy innoZacyjnymi 0ĜP i jednostNami nauNoZymi
Z Ntµrych tZorzÇ siÛ innoZacje a ĝrednimi i duľymi przedsiÛbiorstZami produNcyjnymi Ntµre poZinny je absorboZaÉ. PotencjaĄ jaNim dysponujÇ omaZiane ĝrodoZisNa jest Nomplementarny odpoZiednio uNierunNoZany i moľe Zzajemnie
zaspoNoiÉ obopµlne potrzeby. 7aNim narzÛdziem bÛdzie Zspomniana juľ platforma transferu technologii NtµrÇ tZorzy $5P. 8moľliZi ona i uĄatZi transfer
technologii udostÛpniajÇc je przedsiÛbiorcom z seNtora 0ĜP. Celem platformy
bÛdzie gromadzenie informacji na temat dostÛpnoĝci poszuNiZanych przez 0ĜP
technologii a nastÛpnie inicjoZanie NontaNtµZ z ich dostaZcami.
1ajlepsze praNtyNi poNazujÇ ľe model Nomercyjnej ZspµĄpracy jest najbardziej efeNtyZny. Celem taNiego modelu jest zbudoZanie systemµZ NomuniNacji
zdolnych do naNieroZania innoZacji na realne potrzeby przemysĄu a nastÛpnie
poprzez Zejĝcia NapitaĄoZe Zdroľenie innoZacji do produNcji.
6NÇd wziÇÉ ĝUodNi na Uozwµj innowacji i ɃnanVowanie UozwojX WecKnoloJiczneJo"
1a rynNu jest Ziele podmiotµZ ɃnansujÇcych rozZµj innoZacji. $5P Zchodzi
Z obszary Ntµrymi do tej pory niNt siÛ nie zajmoZaĄ. :ychodzimy na ryneN z propozycjami bazujÇcymi na bezpoĝredniej ZspµĄpracy z przemysĄem pozZalajÇcymi efeNtyZnie NatalogoZaÉ oraz ZyNorzystyZaÉ zasoby technologiczne przedsiÛbiorstZ a taNľe ZspieraÉ inZestycje rozZojoZe Z formie optymalnej z punNtu
Zidzenia posiadanego statusu spµĄNi praZa handloZego czyli zaangaľoZania NapitaĄoZego. 1a innoZacje $5P planuje ZydaÉ 1 mld zĄ do 2020 roNu. ProjeNty
bÛdziemy ɃnansoZaÉ ze ĝrodNµZ ZĄasnych ze ĝrodNµZ pozysNanych ze zbycia
nieNtµrych aNtyZµZ a taNľe z funduszy 8nii (uropejsNiej jeĝli je uzysNamy . 1ie
bÛdziemy jednaN NonNurencjÇ dla innych instytucji NorzystajÇcych z pomocy 8(.
Chcemy ZypeĄniÉ luNÛ o jaNiej obecnie mµZiÇ przedsiÛbiorcy. %raNuje boZiem
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ɃnansoZania innoZacji Z drugiej fazie Ɖ gdy poZstaĄ juľ prototyp a jeszcze nie
zostaĄ Zdroľony do produNcji seryjnej.
2Nres unijnego programoZania ɃnansoZego na lata 2014Ɖ2020 stZarza szeroNie speNtrum moľliZoĝci ZspµĄɃnansoZania projeNtµZ zorientoZanych na
podnoszenie poziomu technologicznego przedsiÛbiorstZ. :sparcie tego rodzaju
bÛdzie oferoZane zarµZno na poziomie NrajoZym Z tym Z szczegµlnoĝci Z Programie 2peracyjnym Inteligentny 5ozZµj jaN i Z 1 regionalnych programach
operacyjnych. Celem projeNtoZanych rozZiÇzaĆ jest stZorzenie instrumentµZ
Ntµre pozZolÇ odejĝÉ od czÛsto zarzucanego polsNim przedsiÛbiorstZom modelu
innoZacji imitacyjnej Ɖ polegajÇcej na przenoszeniu rozZiÇzaĆ technologicznych
Z formie zaNupu noZszego parNu maszynoZego Ɖ i zastÇpiÉ go NreoZaniem noZych rozZiÇzaĆ taNich jaN %5 lub transfer technologii.
$5P rµZnieľ przygotoZuje narzÛdzia Ntµre bÛdÇ pomagaĄy polsNim przedsiÛbiorstZom rozZijaÉ sZµj potencjaĄ technologiczny. 0ajÇ one charaNter pomocy
ɃnansoZej Ɖ Zsparcia Z zaNresie procesu nabycia licencji do ZyNorzystania technologii doNonanie transferu technologii miÛdzy podmiotami Z formule otZartych
innoZacji. 7o taNľe oferta $5P 9enture nastaZiona na ɃnansoZanie inZestycji
o ZysoNim potencjale technologicznym Z ramach tzZ. drugiej rundy ɃnansoZania.
: NieUXnNX open innovation
0odele biznesoZe Z zaNresie noZych technologii czÛsto bazujÇ na idei RSHQLQ
QRYDWLRQ. :yznacza ona noZy model Nomercjalizacji Ziedzy na rynNu poprzez
zagospodaroZanie rezerZy technolo$Jencja 5ozwoju 3rzePysĄu tworzy platIorPÛ
gicznej dziaĄania typu podZµjne ZytransIeru technoloJii oraz wieGzy Eranľowej
Norzystanie GXDOXVH a taNľe ZyZoi operacyjnej, która EÛGzie wspieraĄa roGziPy
Ąanie efeNtu croZdsourcingƌoZego.
sektor 0Ĝ3 w pozyskaniu i Gostosowaniu
7o dosNonaĄy sposµb na zZiÛNszenie
technoloJii oraz w nawiÇzywaniu wspóĄpracy
Ziedzy Z gospodarce a Z rezultaz naroGowyPi czePpionaPi : ten sposóE
cie przyczynianie siÛ do jej rozZoju.
wspierane EÛGzie upowszechnianie siÛ PoGelu
open innoYation zakĄaGajÇceJo pozyskiwanie
: Polsce jest to noZoĝÉ. 7ymczasem
innowacji z zewnÇtrz GaneJo poGPiotu
Z 6tanach Zjednoczonych model
otZartych innoZacji z poZodzeniem
funNcjonuje od Zielu lat. Dobrym przyNĄadem jest 7esla 0otors ZiodÇca Ƀrma
Z seNtorze motoryzacyjnym produNujÇca osoboZe sportoZe samochody eleNtryczne. 7esla aNtyZnie dziaĄa Z formule RSHQLQQRYDWLRQ. 5obi to z dZµch poZodµZ.
Po pierZsze daje to spµĄce moľliZoĝÉ ulepszania sZych produNtµZ przez inne
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Ƀrmy a po drugie taNie posuniÛcie zZiÛNszyĄo ryneN jednoczeĝnie umacniajÇc
7eslÛ na pozycji lidera.
5dzeniem idei otZartych innoZacji jest ZspµĄpraca. PrzedsiÛbiorstZa poZinny szuNaÉ u siebie Zzajemnie noZych ļrµdeĄ pozysNania technologii metod
jej podZµjnego ZyNorzystania a taNľe NomercjalizoZaÉ posiadanÇ tzZ. rezerZÛ
technologicznÇ. Istotnym elementem RSHQLQQRYDWLRQ jest zagospodaroZanie nieZyNorzystanej Zartoĝci inteleNtualnej przez udostÛpnianie jej innym podmiotom
na zasadzie sprzedaľy licencji tZorzenia NonsorcjµZ czy Ƀrm typu VSLQRɂ. 7o
rozZiÇzanie przynosi zarµZno NrµtNo- jaN i dĄugofaloZe Norzyĝci ZszystNim partnerom. 0odel otZartych innoZacji to jednaN rµZnieľ olbrzymie ZyzZanie dla
caĄego rynNu. 0uszÇ Z nim uczestniczyÉ zarµZno podmioty publiczne jaN i niepubliczne. $5P Ntµra na polsNim gruncie zajmuje siÛ Zdraľaniem idei RSHQLQQR
YDWLRQ chce doĄoľyÉ sZµj element Ntµry bÛdzie sercem tego systemu.
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SROVNLFKRSHUDWRUµZWHOHZL]MLNDEORZHMLG\UHNWRUHPLQZHVW\F\MQ\P
Z %DVWLRQ *URXS 6SHFMDOL]XMH VLÛ Z VNXWHF]Q\P SU]HNV]WDĄFDQLX
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Taniec Goliata z Dawidem
Ɖ czyli waUXnNi wVpµĄpUacy
dXľycK ɃUm z maĄymi
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chciaĄbym spojrzeÉ przez pryzmat sZojego doĝZiadczenia Ɖ tj. ponad 25 lat Ntµre spÛdziĄem pracujÇc dla
czempionµZ lub Norporacji pryZatnych Ntµre taNľe sNutecznie mogÇ reprezentoZaÉ PolsNÛ za granicÇ. 0iaĄem rµZnieľ przyjemnoĝÉ proZadziÉ projeNt start-upu Ze ZspµĄpracy z duľym operatorem teleNomuniNacyjnym. 7ym samym doĝZiadczenia przedsiÛbiorcµZ zaczynajÇcych dziaĄalnoĝÉ i inicjujÇcych ZspµĄpracÛ
z duľymi Ƀrmami a taNľe blasNi i cienie taNiej ZspµĄpracy sÇ mi znane. 2becnie
poza proZadzeniem ZĄasnego funduszu Zczesnego Zzrostu VHHGFDSLWDO inZestujÇcego Z start-upy doradzam taNľe duľym Ƀrmom. -estem rµZnieľ reprezentantem Z Polsce globalnego programu (ntrepreneurCountry Ntµrego celem jest
stymuloZanie ZspµĄpracy duľych Ƀrm Ɖ czempionµZ i start-upµZ. PolsNa Ɖ jaNo
jedna z pierZszych Z regionie Ɖ doĄÇczyĄa do grona NrajµZ Ntµre juľ ten program
ZproZadzajÇ.
1iezEÛdne zmiany menWalne

2dnoszÇc siÛ do postaZ Ntµre poZinny ulec eZentualnej zmianie aby ZspµĄpraca
pomiÛdzy duľymi Ƀrmami a start-upami byĄa sNuteczna chciaĄbym zZrµciÉ uZagÛ na NilNa aspeNtµZ. Po pierZsze Ɖ bariera mentalna po stronie pracoZniNµZ
czempionµZ lub Norporacji objaZiajÇca siÛ pytaniem Ɛczy Z ogµle"Ə. Czy Z ogµle
istnieje potrzeba ZspµĄpracy z maĄymi Ƀrmami" Przecieľ proZadzimy biznes
Ntµry jest duľy Ntµry sNutecznie funNcjonuje Ntµry z roNu na roN popraZiamy.
Czy jest sens" Czy Zarto" Przecieľ to jest taNľe potencjalny NĄopot. 2 ile taNie myĝlenie nie ZystÛpuje po stronie zarzÇdµZ i NieroZnictZa Zyľszych szczebli Ntµrzy
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sÇ ĝZiadomi szans i moľliZoĝci jaNie daje taNa ZspµĄpraca o tyle na niľszych poziomach juľ mniej uĝZiadamiane sÇ Norzyĝci jaNie odnosi Ƀrma zaĝ taNa ZspµĄpraca czÛsto traNtoZana jest jaNo potencjalny problem. Dla Naľdego z dyreNtorµZ
NieroZniNµZ czy specjalistµZ jest to dodatNoZa praca Ntµra Zcale nie przynosi
im speNtaNularnych suNcesµZ a przy tym dodatNoZo angaľuje. 5yzyNo ZysoNie
nagroda nieZielNa.
Po drugie Ɖ problemem po stronie Norporacji jest braN ludzi Ntµrzy byliby
ĝZiadomi tego na ile taNa ZspµĄpraca jest Zaľna dla Ƀrmy co ZiÛcej Ɖ Ntµrzy potraɃliby proZadziÉ taNÇ ZspµĄpracÛ ze
3roElePeP po stronie korporacji jest Erak luGzi,
start-upem reprezentujÇc sNutecznie
którzy EyliEy ĝwiaGoPi teJo, na ile wspóĄpraca
interesy Norporacji ale jednoczeĝnie
ze start-upeP, PaĄyP przeGsiÛEiorstweP, czy
rozumiejÇc odmiennoĝÉ start-upu
innowatoreP jest waľna Gla ɃrPy /uGzie tacy
maĄego przedsiÛbiorstZa innoZatopowinni prowaGziÉ takÇ wspóĄpracÛ, reprezentujÇc
ra
czy jaNNolZieN go nazZiemy. 7o
skutecznie interesy korporacji, ale jeGnoczeĝnie
sÇ dZa rµľne ĝZiaty Ntµre znacznie
rozuPiejÇc oGPiennoĝÉ GruJiej strony
siÛ rµľniÇ Ntµre majÇ nie do NoĆca zbieľne oczeNiZania ZzglÛdem potencjalnej ZspµĄpracy. -ednoczeĝnie majÇ
taNľe punNty Zspµlne a czasami naZet Zspµlne cele. Niestety czÛsto siÛ zdarza
ľe mimo Zspµlnych celµZ i planµZ naZet projeNty z fantastycznym potencjaĄem
rynNoZym rozpadajÇ siÛ ze ZzglÛdu na braN zaufania braN umiejÛtnoĝci poproZadzenia taNiego projeNtu ZeZnÇtrz Norporacji czy teľ braN zrozumienia celµZ
duľej Ƀrmy ze strony start-upu. Na przyNĄad projeNt Ntµry ZydaZaĄ siÛ bardzo
cieNaZy innoZacyjny i mµgĄ ZygeneroZaÉ Z pierZszym roNu dziaĄania poZiedzmy milion dZa trzy miliony zĄotych i Ntµry dla danego przedsiÛbiorcy jest ideÇ
jego ľycia z punNtu Zidzenia duľego przedsiÛbiorstZa Zcale juľ taNi atraNcyjny
nie jest. 6Nala ryzyN i inZestycji zasobµZ Z postaci gotµZNi zasobµZ ludzNich
itp. jaNie czempion lub Norporacja musiaĄyby zainZestoZaÉ Z taNÇ ZspµĄpracÛ
Z perspeNtyZie stosunNoZo nisNich przychodµZ Z porµZnaniu do obrotµZ Ƀrmy
poZoduje ľe ZspµĄpraca nie jest taNa oczyZista.
5ola dla inNXEatoUµw
: celu zmiany opisanych postaZ niezbÛdna jest stymulacja ZspµĄpracy poprzez
stZorzenie zachÛt dla czempionµZ start-upµZ i innych uczestniNµZ np. instytucji nauNoZych bÛdÇcych dostarczycielami technologii do Nomercjalizacji instytucji
otoczenia biznesu taNich jaN inNubatory parNi nauNoZo-technologiczne fundusze
zasieZoZe. 6zczegµlnie istotne sÇ te ostatnie Ntµre mogÇ zainZestoZaÉ pieniÇdze
5
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i czas mentoring Z noZe start-upy celem dostosoZania ich do strategii i Nultury
funNcjonoZania czempionµZ. -ednoczeĝnie potrzebne sÇ rozZiÇzania niZelujÇce
ryzyNa Zczesnych etapµZ ZspµĄpracy pomiÛdzy czempionem a start-upem.
InNubatory taN czy inaczej inZestujÇ Z cieNaZe pomysĄy. 7o czego braNuje
inNubatorom to dalsze ɃnansoZanie projeNtµZ z ZĄasnej puli i umoľliZienie im
Zzrostu poprzez dostÛp do rynNu i uzysNanie sNali. Z punNtu Zidzenia inNubatora posiadanie partnera Z procesie
6zczeJólnie istotne Gla rozwijania wspóĄpracy
budoZy i rozZoju start-upu jaNim
sÇ inkuEatory, które PoJÇ zainwestowaÉ
jest duľa Ƀrma zZieloNrotnia praZpieniÇGze i czas PentorinJ w nowe start-upy
dopodobieĆstZo suNcesu taNiego
celeP Gostosowania ich Go strateJii i kultury
Iunkcjonowania czePpionów -eGnoczeĝnie
start-upu z uZagi na jej bazÛ NlienpotrzeEne sÇ rozwiÇzania niwelujÇce ryzyka
tµZ NanaĄy dystrybucji i moľliZoĝci
wczesnych etapów wspóĄpracy poPiÛGzy
marNetingoZe . 7ym chÛtniej mogÇ
czePpioneP a start-upeP
ZiÛc zainZestoZaÉ Z taNi pomysĄ.
7aNa inZestycja zdejmuje jednoczeĝnie ryzyNo ze strony czempiona Z zaNresie
ponoszenia NosztµZ jaNNolZieN rozumianych: pieniÇdze czas itp. ZspµĄpracy
z rozZijajÇcym siÛ start-upem. 7Zorzy siÛ zatem sytuacja ľe na bazie ZyartyNuĄoZanych przez czempiona potrzeb pojaZia siÛ start-up Ntµry jest ƐZyhodoZanyƏ
przez instytucjÛ otoczenia biznesu do stanu dojrzaĄoĝci do ZspµĄpracy ZspierajÇcej realizacjÛ celµZ biznesoZych danego czempiona przy niZelacji ryzyN taNiej ZspµĄpracy. $by jednaN do tego doszĄo potrzebujemy aNtyZnoĝci ze strony
ZszystNich Zspomnianych Zczeĝniej uczestniNµZ procesu.
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3otUzeEXjemy
odpowiedniego
eNoVyVtemX
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na rynNu miÛdzynarodoZym jest uzaleľniony od efeNtyZnego budoZania
i sNutecznego dziaĄania eNosystemu innoZacji Z Nraju. Na ten eNosystem sNĄada siÛ Ziele elementµZ m.in. prorozZojoZa legislacja dostÛp do ɃnansoZania
ryzyNa czyli preferencyjnych instrumentµZ dĄuľnych czy teľ instrumentµZ NapitaĄoZych ZspµĄpraca nauNi z przemysĄem dostÛpnoĝÉ infrastruNtury oraz
najlepszych specjalistµZ z zaNresu %5I dostÛp do bazy miÛdzynarodoZych
NontaNtµZ jaN rµZnieľ zachÛty ɃsNalne i Zreszcie NsztaĄcenie postaZ przedsiÛbiorczych czy Nompetencji miÛNNich. 7en eNosystem to taNľe sieÉ Zzajemnych poZiÇzaĆ Ntµre niejednoNrotnie na zasadzie efeNtu dļZigni maNsymalizujÇ szansÛ
na suNces Z NonteNĝcie Zdraľania polsNich rozZiÇzaĆ na rynNach europejsNich
czy Z sNali globalnej. CzÛĝciÇ tego systemu sÇ i poZinny byÉ polsNie czempiony
Ɖ duľe przedsiÛbiorstZa. 7o czempiony ZproZadzajÇc sZoje produNty Ɖ rozZiÇzania i technologie PDGHLQ3RODQG Ɖ na rynNi zagraniczne przecierajÇ szlaNi. PosiadajÇ one rµZnieľ spraZdzone NanaĄy dystrybucji bogate doĝZiadczenie NapitaĄ
czy NontaNty. 7o bogate portfolio moľna z poZodzeniem ZyNorzystaÉ do Zspierania eNspansji polsNich innoZacji rozZijanych przez start-upy i podmioty z seNtora
maĄych i ĝrednich przedsiÛbiorstZ.

.oniecznoĝÉ EXdowania polVNieJo eNoVyVtemX innowacji
: NonteNĝcie roli i dojrzaĄoĝci polsNiego eNosystemu innoZacji naleľy dostrzec taNie pozytyZne elementy jaN np. czoĄoZe europejsNie inicjatyZy dziaĄajÇce Z Polsce Ɖ KIC on 5aZ 0aterials KIC Inno(nergy oraz Climat KIC ponadto thinN tanN
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*o *lobal Poland czy program ZspierajÇcy start-upy Zdraľany przez 2range.
Istotne sÇ rµZnieľ sprzyjajÇce trendy jaN coraz ZiÛNsza otZartoĝÉ polsNich Ƀrm
i moda na PolsNÛ na ĝZiecie. : obliczu Zymienionych pozytyZµZ nadal silne
sÇ jednaN bariery i ograniczenia np. Z sferze legislacyjnej przeszNody ɃsNalne
ograniczona Ziedza po stronie instytucji paĆstZoZych na temat funNcjonoZania
poszczegµlnych rynNµZ Nultur regulacji braN dostÛpu lub utrudniony dostÛp
do NapitaĄu na zagranicznych rynNach braN sieci NontaNtµZ Z sNali globalnej.
PojaZia siÛ NoniecznoĝÉ ZypracoZyZania noZych mechanizmµZ np. Z postaci
innoZacyjnych zasad regulujÇcych zamµZienia publiczne Z tym na przedNomercyjne rozZiÇzania czyli fazÛ poprzedzajÇcÇ Zdroľenie Ntµra Zymaga prac badaZczo-rozZojoZych. %raNuje taNľe mechanizmµZ systemoZych Ntµre pozZoliĄyby
minimalizoZaÉ negatyZne sNutNi ryzyNa zZiÇzanego z globalnÇ dziaĄalnoĝciÇ
innoZacyjnÇ.
5ozZiÇzaniem Zielu Zymienionych problemµZ mµgĄby byÉ spraZnie dziaĄajÇcy eNosystem innoZacji. 0µZiÇc o dojrzaĄoĝci tych ZieloZymiaroZych systemµZ Zsparcia Zarto zastanoZiÉ siÛ nad genezÇ ich poZstaZania. PrzyNĄady
ĝZiatoZych liderµZ Ɖ Sillicon 9alley Dolina KrzemoZa  Sillicon )en ParN NauNoZy Cambridge czy Nlaster Z %ergen poNazujÇ ľe Z duľej mierze inicjatyZa
poZstaZania eNosystemµZ miaĄa charaNter oddolny a ZiodÇcÇ rolÛ szczegµlnie
na samym poczÇtNu odgryZaĄy silne oĝrodNi aNademicNie i nauNoZe bÛdÇce naturalnymi ļrµdĄami poZstaZania innoZacji.
,nVpiUacje z Doliny .Uzemowej
Sillicon 9alley Ɖ fenomen zapoczÇtNoZany przez 8niZersytet Stanforda Ntµry daĄ
poczÇteN ParNoZi NauNoZemu Stanforda. PierZsze plany zaNĄadaĄy Nomercyjne
ZyNorzystanie terenu celem uzysNania przychodµZ przez uniZersytet. ParN miaĄ
za zadanie przyciÇgaÉ najlepsze technologiczne Ƀrmy nie tylNo te zaNĄadane przez
absolZentµZ czy nauNoZcµZ Ntµrych pracoZnicy mogli potem uczÛszczaÉ na Nursy i studia Z tym doNtorancNie organizoZane na 8niZersytecie Stanforda. -uľ
Z 195 r. parN staĄ siÛ gĄµZnÇ ĝZiatoZÇ siedzibÇ poZstaĄej Z garaľu Ƀrmy Ɖ +eZlett-PacNard. $le dopiero %ayh-Dole $ct z 1980 r. dajÇcy Z przypadNu projeNtµZ
ɃnansoZanych ze ĝrodNµZ publicznych praZa do ZynalazNu uczelni Ntµra musiaĄa dzieliÉ siÛ nimi z Zynalazcami przedsiÛbiorstZu bÇdļ instytucji typu QRQSUR
ɃW rozpoczÇĄ proces udanych transferµZ technologii poZstajÇcych na Stanfordzie.
7ransfery Ɖ taNie jaN np. *oogle Ɖ na dobre ZpisaĄy siÛ Z Nrajobraz Doliny KrzemoZej. PoczÇtNoZo domenÛ innoZacji Z Sillicon 9alley stanoZiĄy rozZiÇzania z ob0
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szaru KLJKWHFK od miNrochipµZ przez Nomputery osobiste po przeĄomoZe i ZielofunNcyjne urzÇdzenia jaN iPhone czy iPad. 5µZnolegle do innoZacji z obszaru I7
rozZijaĄy siÛ taNľe ZiodÇce technologie Z dziedzinie OLIHVFLHQFH Ɖ jaN np. sNuteczne
NlonoZanie DN$. Dzisiaj Sillicon 9alley to ĝZiatoZe epicentrum innoZacyjnoĝci.
8niZersytet Stanforda i 8niZersytet KalifornijsNi Z %erNeley zapeZniajÇ najlepsze
na ĝZiecie nauNoZe zaplecze i dopĄyZ ĝZietnych pomysĄµZ Cisco Systems ID(2
e%ay *ap . 7o taNľe magnes dla ĝZiatoZych gigantµZ Ɖ taNich jaN )acebooN. 7eraz
Z Dolinie KrzemoZej nie tylNo uniZersytety ale taNľe globalni czempioni Ɖ jaN
*oogle Ɖ ZspierajÇ rozZµj innoZacyjnych pomysĄµZ i start-upµZ.
DoEUe pUaNtyNi z CamEUidge
Sillicon )en Ɖ to Nlaster ZyrosĄy ZoNµĄ 8niZersytetu Z Cambridge Ntµry czerpaĄ
z doĝZiadczeĆ ParNu NauNoZego Stanforda. : tym przypadNu dziaĄania Cambridge byĄy odpoZiedziÇ na regulacje rzÇdu laburzystµZ ZproZadzone Z 194
roNu. Ich celem byĄo sNĄonienie uniZersytetµZ do ĝcisĄej ZspµĄpracy z przemysĄem na rzecz transferu technologii co Z dalszej perspeNtyZie miaĄo sNutNoZaÉ
zZiÛNszeniem inZestycji Z badania podstaZoZe i noZe technologie. 7rinity +all
najstarszy i jeden z najlepszych
5ozwój polskich innowacji wyPaJa zEuGowania
Z struNturze Cambridge Ɖ najZiÛNeIektywneJo i skuteczneJo ekosystePu 7en
szy ZµZczas posiadacz ziemsNi
ekosysteP to takľe sieÉ wzajePnych powiÇzaĆ,
Z $nglii Ɖ oɃaroZaĄ czÛĝÉ sZoich
które niejeGnokrotnie na zasaGzie eIektu GļwiJni
gruntµZ pod budoZÛ ParNu NauNoPaksyPalizujÇ szansÛ na sukces w kontekĝcie
Zego Cambridge. PoczÇtNoZo CamwGraľania polskich rozwiÇzaĆ na rynkach
europejskich czy w skali JloEalnej
bridge przyciÇgaĄ przede ZszystNim
start-upy i Ƀrmy dziaĄajÇce Z seNtorze
NomputeroZym Ɖ tutaj opracoZano technologiÛ chipµZ $50. Klaster ZyspecjalizoZaĄ siÛ taNľe Z OLIHVFLHQFH stÇd pochodzi m.in. 0edImmune Ɖ ĝZiatoZy lider
Z badaniach nad przeciZciaĄami oraz opracoZyZaniu noZych leNµZ. Dzisiaj ParN
posiada zaplecze badaZcze na najZyľszym ĝZiatoZym poziomie i ĝZietnÇ infrastruNturÛ Ntµre na przeĄomie ponad 40 lat ĝciÇgnÛĄy do parNu przeszĄo 40 tys. nauNoZcµZ przedsiÛbiorcµZ i inZestorµZ. Z parNiem a potem Nlastrem zZiÇzane
byĄy i sÇ ZielNie nazZisNa i marNi: profesoroZie -ames :atson i )rancis CricN
Ɖ odNryZcy podZµjnej heliNsy DN$ i laureaci nagrody Nobla Z dziedzinie medycyny $50 0(DI008N( Philips Citri[ jaN rµZnieľ Sir -ames Dyson Ntµrego
technologia zreZolucjonizoZaĄa przemysĄ odNurzaczy i suszareN do rÇN. Dzisiaj to
ZĄaĝnie czempioni sÇ siĄÇ napÛdoZÇ tego eNosystemu.
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3UzyNĄad z %eUgen
InnoZacyjny eNosystem Z %ergen to bardzo mĄoda struNtura. 8niZersytet Z %ergen Ze ZspµĄpracy z innymi jednostNami badaZczymi byĄ inicjatorem utZorzenia inNubatora biznesoZego %usiness 7echnology 2Ʌce . 7o obecnie miejsce
bÛdÇce centrum NreoZania innoZacji ĄÇczÇce ĝZiat nauNi biznesu infrastruNturÛ i sieÉ ZspµĄpracy. InNubator posiada noZoczesne zaplecze infrastruNturalne
chociaľ jaN tZierdzÇ gospodarze zaczynali bez niego  Zsparcie mentorµZ specjalistµZ z caĄego ĝZiata  ZspµĄpracÛ z Norporacjami Ntµre Z znacznym stopniu
ɃnansujÇ dziaĄalnoĝÉ inNubatora  staľystµZ z caĄego ĝZiata i Zreszcie charyzmatycznego lidera z ZizjÇ oraz profesjonalny zespµĄ. NoZoczesne metody ZyNorzystania zasobµZ morsNich noZe leNarstZa metody diagnostyczne rozZiÇzania
I7 czy zabaZNi eduNacyjne Ɖ to ZszystNo miaĄo sZµj poczÇteN Z inNubatorze
i znalazĄo siÛ na rynNu nie tylNo Z NorZegii. 8niZersytet Z %ergen to obecnie
jedna z ZiodÇcych uczelni Z Nor0iÛGzynaroGowe korporacje stanowiÇ nieoGzowny
Zegii. /iczy nieZiele ponad 14 tys.
elePent napÛGzajÇcy rozwój innowacyjnych
studentµZ z Ntµrych 12 pochodzi
ekosystePów, zapewniajÇc Ƀnansowanie, proJraPy
spoza NorZegii. 8niZersytet silnie
akceleracyjne i Pentorów, czy PiÛGzynaroGowe
kanaĄy GystryEucji poPaJajÇce proPowaniu
staZia na internacjonalizacjÛ: 0
nowych poPysĄów 3olskie czePpiony PajÇ zateP
norZesNich studentµZ uczestniczy
szansÛ na wĄÇczenie siÛ w proces ksztaĄtowania
Z programach Zymiany miÛdzynakrajoweJo ekosystePu innowacji, wykorzystujÇc
rodoZej. I jeszcze trochÛ liczb: 40
GoĝwiaGczenia swoich JloEalnych poprzeGników
doNtorantµZ reNrutoZanych jest na
caĄym ĝZiecie a 20 Nadry aNademicNiej uczelni stanoZiÇ obcoNrajoZcy. 8czelnia proZadzi taNľe rozZiniÛtÇ ZspµĄpracÛ z ZiodÇcymi oĝrodNami na caĄym
ĝZiecie ponad 400 uczelni i jednosteN oraz sieciami np. :orldZide 8niYersity
*roup Coimbra *roup Compostela *roup . : Zielu miejscach na ĝZiecie uczelnia posiada teľ sZoje centra zaczynajÇc od Peder Sater Center na 8niZersytecie KalifornijsNim Z %erNeley przez Nordic Center Z Chinach na 8niZersytecie
Z )udanie po Nordic Center Z Indiach Z NeZ Delhi uczestniczÇc Z ten sposµb
intensyZnie Z miÛdzynarodoZym nurcie badaĆ. : odpoZiedzi na pierZsze NonNursy Z Ɛ+oryzoncie 2020Ə tamtejsze zespoĄy badaZcze i nauNoZcy zĄoľyli 120
ZniosNµZ projeNtoZych. System eZaluacji uczelni Zyľszych Z NorZegii promuje
oĝrodNi uczestniczÇce Z projeNtach programµZ ramoZych. Dla uniZersytetu to
nie tylNo ZiÛNsze pieniÇdze z budľetu paĆstZa lecz taNľe szansa na internacjonalizacjÛ Ɖ noZe badania ZymianÛ doĝZiadczeĆ i ZspµĄpracÛ z najlepszymi. : tym
eNosystemie to uczelnia jest czempionem innoZacji.
2
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(lementy VNXtecznego eNVoVytemX innowacji i miejVce czempionµw
$nalizujÇc przytoczone przyNĄady Z NonteNĝcie sNutecznego budoZania i dziaĄania eNosystemu innoZacji moľna odnaleļÉ ich Zspµlne punNty:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ĝZiatoZej Nlasy uniZersytet jaNo siĄa spraZcza budoZania eNosystemu
specjalizacja Z Zybranych obszarach tematycznych
rozZiniÛta Nultura netZorNingu oraz przedsiÛbiorczoĝci
dosNonaĄe zaplecze badaZcze i ĝZiatoZa eNspertyza
NapitaĄ zalÇľNoZy oraz YHQWXUHFDSLWDO
zaaZansoZane struNtury Zsparcia
znaczÇca rola mentorµZ
noZoczesne inNubatory i aNceleratory
ZystarczajÇca infrastruNtura
prorozZojoZa legislacja.

: Naľdym z opisanych przypadNµZ proces poZstaZania eNosystemµZ innoZacji nie byĄ przypadNoZy lecz doNĄadnie zaplanoZany i sNrupulatnie realizoZany. Ponadto podejmoZane aNtyZnoĝci byĄy ZieloZymiaroZe i uZzglÛdniaĄy inZestycje Z infrastruNturÛ oraz badania. NiezbÛdna oNazaĄa siÛ internacjonalizacja
dziaĄaĆ oraz budoZanie Nultury netZorNingu i przedsiÛbiorczoĝci. 2Nazuje siÛ
taNľe ľe legislacja byĄa Natalizatorem zmian tam gdzie traɃĄa na podatny grunt.
Czempiony Ɖ duľe przedsiÛbiorstZa miÛdzynarodoZe Norporacje Ɖ sÇ z jednej strony rezultatem dziaĄania eNosystemµZ Ɖ taN jaN *oogle Z przypadNu Doliny KrzemoZej a z drugiej stanoZiÇ nieodzoZny element napÛdzajÇcy dalej caĄy
mechanizm poprzez zapeZnienie ɃnansoZania noZe programy aNceleracyjne
miÛdzynarodoZe sNuteczne NanaĄy dystrybucji czy mentorµZ pomagajÇcych ZybiÉ siÛ noZym pomysĄom. 5odzimi czempioni majÇ zatem szansÛ na ZĄÇczenie
siÛ Z proces NsztaĄtoZania eNosystemµZ ZyNorzystujÇc doĝZiadczenia sZoich
globalnych poprzedniNµZ.
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: VtUonÛ UozwojX opaUtego na
waUtoĝciacK i dialogX
6eVje tematyczne , .ongUeVX 2EywatelVNiego
• :artoĝci toľsamoĝÉ i rozZµj
• -aNich elit potrzebuje PolsNa"
• :izja rozZoju
• (duNacja dla rozZoju
• 0igracja Ɖ szanse i zagroľenia
• -aNa demoNracja i paĆstZo"
• -aN formoZaÉ noZe poNolenie PolaNµZ"
• ZdroZe i przejrzyste Ƀnanse publiczne
• -aNie regulacje dla gospodarNi"
• NauNa dla gospodarNi i spoĄeczeĆstZa
• PolsNa Z (uropie i ĝZiecie
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5ozwµj pUzez wVpµlnotÛ
i NonNXUencyjnoĝÉ
6eVje tematyczne ,, .ongUeVX 2EywatelVNiego
• Czy potraɃmy ZybiÉ siÛ na noZoczesne paĆstZo Ɖ jaN je rozumiemy"
• Kultura i demoNracja Z Polsce Zobec reZolucji NomuniNacyjnej
• -aNie poľytNi z migracji PolaNµZ dla modernizacji PolsNi"
• Czy potrzebujemy polsNich przedsiÛbiorstZ globalnych"
• -aNiej solidarnoĝci potrzebujemy" SolidarnoĝÉ miÛdzy poNoleniami
solidarnoĝÉ Zobec biednych i ZyNluczonych solidarnoĝÉ przedsiÛbiorstZie
Ɖ jaNa jest jaNa byÉ poZinna"
• -aNie Zartoĝci bÛdÇ ceniÉ Polacy Z roNu 2020"
• :izja rozZoju polsNiej gospodarNi Z NonteNĝcie globalizacji
• (nNlaZy modernizacji PolsNi. -aN poZstajÇ jaN dziaĄajÇ czy sÇ Zzorcem
i drogÇ rozZoju caĄego Nraju"
• PolsNie metropolie Ɖ ZyzZania globalizacji a spµjnoĝÉ terytorialna
• Czy i jaNiej polityNi rodzinnej potrzebujemy" Czy polityNa rodzinna
jest dobrÇ odpoZiedziÇ na spadeN dzietnoĝci"
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-aNa modeUnizacja 3olVNi"
6eVje tematyczne ,,, .ongUeVX 2EywatelVNiego
• -aNie symbole PolsNi"
• (duNacja dla modernizacji i rozZoju
• -aNa reforma nauNi i szNµĄ Zyľszych"
• Drogi do dobrego rzÇdzenia
• -aN stZorzyÉ regiony z NrZi i Noĝci"
• -aN budoZaÉ infrastruNturÛ dla sNoNu cyZilizacyjnego"
• -aNa modernizacja obszarµZ ZiejsNich"
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5azem woEec pUzyVzĄoĝci
6eVje tematyczne ,9 .ongUeVX 2EywatelVNiego
• Portret mĄodego poNolenia
• -aNie 5azem PolaNµZ Z ;;I ZieNu"
• :spµlnota toľsamoĝci zasad czy dziaĄaĆ"
• Priorytety eduNacji PolaNµZ Z ;;I Z.
• -aNie szNolnictZo Zyľsze do roNu 200"
• Priorytety rozZoju gospodarczego do roNu 200
• -aN uczyniÉ regiony motorami modernizacji i rozZoju PolsNi"
• Kultura przestrzeni Zobec presji rynNu

9
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,dea 3olVNi ;;, wieNX
Podmiotowi Polacy – Podmiotowa Polska
6eVje tematyczne 9 .ongUeVX 2EywatelVNiego
• 5ozZµj ale jaNi" Cele i zasady rozZoju
• -aNa ZspµlnotoZoĝÉ PolaNµZ Z ;;I Z."
• -aN popraZiÉ rzÇdzenie PolsNÇ Z ;;I Z." -aN zapeZniÉ ciÇgĄoĝÉ
i horyzontalnoĝÉ rzÇdzenia oraz partycypacjÛ obyZatelsNÇ"
• Drogi rozZoju NulturoZego PolaNµZ
• PrzestrzeĆ dla NomuniNacji i dialogu PolaNµZ. :arunNi Nonieczne
dla dobrej NomuniNacji i dialogu PolaNµZ
• Interesy PolsNi Z (uropie i na ĝZiecie
• 5ozZµj loNalny. %ariery i stymulanty
• (duNacja ;;I Z. Cele miejsca metody
• PolsNie style ľycia. 0iÛdzy miastem a ZsiÇ
• 7alenty PolaNµZ. : czym moľemy byÉ najlepsi"
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-aNi Uozwµj jaNa edXNacja w ;;, wieNX
Ɖ :ielNie 3UzewaUtoĝciowanie
6eVje tematyczne 9, .ongUeVX 2EywatelVNiego
• Po co nam spoĄeczeĆstZo"
• ZrµZnoZaľony rozZµj PolsNi Ɖ jaN zrealizoZaÉ niechciany cel"
• -aN odnieĝÉ suNces na rynNu globalnym"
Strategie i Nompetencje przedsiÛbiorstZ oraz paĆstZa
• Czy rolnictZo i przemysĄ spoľyZczy mogÇ byÉ
szansÇ rozZojoZÇ PolsNi Z ;;I ZieNu"
• Szanse mĄodego poNolenia Ɖ czas na strategie zbioroZe"
• Czy potrzebujemy ƐprzeZrotu NoperniNaĆsNiegoƏ Z eduNacji"
• PotencjaĄ eduNacji pozaszNolnej Ɖ jaNi jest jaN go ZyNorzystaÉ"
• -aN ZyNorzystaÉ ĝrodNi 8( do budoZy NapitaĄu ludzNiego
i spoĄecznego Z latach 2014Ɖ2020"
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3oVtawy i XmiejÛtnoĝci NlXczem
do UozwojX 3olaNµw i 3olVNi
6eVje tematyczne 9,, .ongUeVX 2EywatelVNiego
• InnoZacyjnoĝÉ i NonNurencyjnoĝÉ polsNich przedsiÛbiorstZ
Ɖ gdzie leľy pies pogrzebany"
• PrzyszĄoĝÉ polsNiej eduNacji Ɖ scenariusze rozZoju
• -aNi etos Z administracji Ɖ sĄuľba publiczna menedľersNi profesjonalizm
czy przestrzeganie procedur"
• Co znaczy czĄoZieN Nulturalnyƌƌ Ɖ Z poszuNiZaniu ļrµdeĄ
postaZ i umiejÛtnoĝci
• SpoĄeczna odpoZiedzialnoĝÉ uczelni Ɖ jaN jÇ rozumieÉ jaN realizoZaÉ"
• %udoZa Zspµlnot loNalnych Ɖ jaNich Nompetencji potrzebuje a jaNich uczy"
• Strategiczne projeNty energetyczne Ɖ czy staÉ nas na dialog i porozumienie"
:aUVztaty
• -aNi Nlucz Nompetencyjny dla rozZoju innoZacyjnoĝci mĄodych PolaNµZ"
• -aN byÉ podmiotoZym Z cyberĝZiecie"
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-aNa modeUnizacja 3olVNi
Ɖ od EXdowy inIUaVtUXNtXUy
do nowycK poVtaw i zacKowaĆ"
6eVje tematyczne 9,,, .ongUeVX 2EywatelVNiego
• -aNa Zizja rozZoju PolsNi Ɖ cele zasady seNZencja
• Drogi do innoZacyjnej PolsNi
• PolsNa eNspansja na (uropÛ i ĝZiat Ɖ czy i jaN to zrobiÉ"
• 2ddolny ƐprzeZrµt NoperniNaĆsNiƏ Z eduNacji Ɖ na ile to moľliZe i jaN to robiÉ"
• 2byZatelsNa modernizacja PolsNi Ɖ jaN ZyNorzystaÉ tÛ szansÛ"
• :iÛcej spµjnoĝci mniej segregacji Ɖ jaN to zrobiÉ"
• Praca Z Polsce Ɖ jaN zbudoZaÉ lepszy ryneN pracy"
• 0iasta przyjazne mieszNaĆcom Ɖ jaN uczyniÉ je dobrym miejscem do ľycia"
• KonɄiNt jaNo dobro Zspµlne"
• Drogi do lepszego paĆstZa Ɖ leNcje z historii

7

,; .21G5(6
2%<:$T(/6.,
U XF]HVWQLNµZ

3olVNa jXtUa
-aN UozwinÇÉ naVze VNUzydĄa"
6eVje tematyczne ,; .ongUeVX 2EywatelVNiego
• NarodoZy Coaching Z eduNacji Nulturze i biznesie
Ɖ jaN rozZinÇÉ nasze sNrzydĄa"
• -aN budoZaÉ pomostypomiÛdzy PolaNami"
• 5ola polsNich czempionµZ Z pobudzaniu innoZacyjnoĝci
i eNspansji zagranicznej maĄych i ĝrednich przedsiÛbiorstZ
• 8miÛdzynarodoZienie uczelni Ɖ jaN to zrobiÉ dobrze"
• -aNi rozZµj polsNich miast Ɖ czas na noZÇ doNtrynÛ"
• System spraZiedliZoĝci dla obyZateli Ɖ jaN to zrobiÉ"
• -aN ZĄÇczyÉ emigracjÛ do rozZoju PolsNi"
3oNaz ɃlmX Ɛ$lphabetƏ reľ. (rZin :agenhofer $ustriaNiemcy 201
poĄÇczony z dysNusjÇ zorganizoZany Ze ZspµĄpracy z $NademiÇ DoNumentalnÇ
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Razem w dziewiÛciX .ongUeVacK
wziÛĄo XdziaĄ
600

panelistµZ

9030

uczestniNµZ przedstaZicieli administracji centralnej
i loNalnej N*2ƌs biznesu ĝrodoZisN nauNoZych
organizacji studencNich mĄodzieľy oraz spoĄeczeĆstZa
obyZatelsNiego z rµľnych czÛĝci PolsNi

0ateriaĄy NongresoZe i ZiÛcej o Nongresach na stronie

wwwNongUeVoEywatelVNipl
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(QHUJLD3RPRU]DQƉVNÇGMÇF]HUSDÉLMDN]QLHMNRU]\VWDÉ"*daĆsN 2014
3ROVNDHNVSDQVMDQD(XURSÛLĝZLDWƉMDNWR]URELÉ" *daĆsN 2014
-DNQDSÛG]LÉRE\ZDWHOVNÇPRGHUQL]DFMÛ3ROVNL"*daĆsN 2014
'URJLGRLQQRZDF\MQHM3ROVNL*daĆsN 2014
-DNRGEXGRZDÉSROVNLHVSRĄHF]HĆVWZR"*daĆsN 2014
&]\NRQɄLNWPRľHE\ÉGREUHPZVSµOQ\P"*daĆsN 2014
-DNDPRGHUQL]DFMD3ROVNLRGEXGRZ\LQIUDVWUXNWXU\GRQRZ\FKSRVWDZ
L ]DFKRZDĆ" *daĆsN 2014
3U]HZUµW NRSHUQLNDĆVNL Ɖ RGGROQLH ]PLHQLDP\ SROVNÇ HGXNDFMÛ *daĆsN 2014
3RPRUVNLH PLDVWD  MDN MH NV]WDĄWRZDÉ GOD GREUD ZVSµOQHJR" *daĆsN 201
'REUR ZVSµOQH Ɖ OHSV]D MDNRĝÉ ľ\FLD *daĆsN 201
3RVWDZ\ L XPLHMÛWQRĝFL NOXF]HP GR UR]ZRMX 3RODNµZ L 3ROVNL *daĆsN 201
-DND SU]\V]ĄRĝÉ SROVNLHM HGXNDFML *daĆsN 2012
%XGRZD ZVSµOQRW ORNDOQ\FK Ɖ MDNLFK NRPSHWHQFML XF]\ D MDNLFK SRWU]HEXMH"
*daĆsN 2012
.XOWXUD RUJDQL]DF\MQD NOXF]HP GR LQQRZDFML L NRQNXUHQF\MQRĝFL SU]HGVLÛELRUVWZ
*daĆsN 2012
)RUXP UR]ZRMX FKDUDNWHUµZ L SRVWDZ *daĆsN 2012
-DNL HWRV Z DGPLQLVWUDFML Ɖ VĄXľED SXEOLF]QD PHQHGľHUVNL SURIHVMRQDOL]P
F]\ SU]HVWU]HJDQLH SURFHGXU" *daĆsN 2012
.XOWXUD Ɖ 3ROLW\ND Ɖ 5R]ZµM 2 NXOWXU]H MDNR GļZLJQLƌƌ UR]ZRMX VSRĄHF]QHJR
SROVNLFK PHWURSROLL L UHJLRQµZ *daĆsN 2012
3RPRU]H Ɖ MDNLH ZDUWRĝFL MDNL UR]ZµM" *daĆsN 2012
5R]ZµM L HGXNDFMD :LHONLH SU]HZDUWRĝFLRZDQLH *daĆsN 2011
-DNLFK PHWDNRPSHWHQFML SRWU]HEXMÇ 3RODF\ 3U]HVĄDQLD )RUXP .RPSHWHQFML
9, .RQJUHVX 2E\ZDWHOVNLHJR *daĆsN 2011
-DN Z\NRU]\VWDÉ ĝURGNL 8( GR EXGRZ\ NDSLWDĄX OXG]NLHJR L VSRĄHF]QHJR Z ODWDFK
Ɖ" *daĆsN 2011
-DN Z\NRU]\VWDÉ SRWHQFMDĄ HGXNDFML SR]DV]NROQHM Z 3ROVFH" *daĆsN 2011
3DNW GOD V]NRĄ\ =DU\V NRQFHSFML NV]WDĄFHQLD RJµOQHJR *daĆsN 2011
3U]\V]ĄRĝÉ QD  *ĄRV XF]QLµZ *daĆsN 2011
3RGPLRWRZRĝÉ GOD UR]ZRMX *daĆsN 2011
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5R]ZµM ORNDOQ\ %DULHU\ L VW\PXODQW\ *daĆsN 2010
7DOHQW\ 3RODNµZ *daĆsN 2010
3ROVNLH VW\OH ľ\FLD 0LÛG]\ PLDVWHP D ZVLÇ *daĆsN 2010
-DN SRSUDZLÉ NRPXQLNDFMÛ L GLDORJ 3RODNµZ" *daĆsN 2010
-DN SRSUDZLÉ U]ÇG]HQLH 3ROVNÇ Z ;;, ZLHNX" *daĆsN 2010
-DND ZVSµOQRWRZRĝÉ 3RODNµZ Z ;;, ZLHNX" *daĆsN 2010
&HOH L ]DVDG\ UR]ZRMX *daĆsN 2010
-DN XV]ODFKHWQLÉ QDV]H 3ROVNL *daĆsN 2010
: SRV]XNLZDQLX ZL]ML 3ROVNL ;;, ZLHNX )RUXP ,GHL *daĆsN 2010
,GHD SROVNLFK PLDVW *daĆsN 2010 r.
-DND SRGPLRWRZRĝÉ 3ROVNL Z ;;, ZLHNX" *daĆsN 2010
(GXNDFMD GOD UR]ZRMX *daĆsN 2010
&R QDV ĄÇF]\ D FR G]LHOL" 2SLQLH 3RODNµZ *daĆsN 2009
3ROVND URG]LQD -DND MHVW MDN VLÛ ]PLHQLD" *daĆsN 2009
-DN XF]\QLÉ UHJLRQ\ PRWRUDPL UR]ZRMX L PRGHUQL]DFML 3ROVNL *daĆsN 2009
3ULRU\WHW\ HGXNDFML 3RODNµZ Z ;;, ZLHNX Ɖ Zydanie z oNazji I9 Kongresu
2byZatelsNiego *daĆsN 2009
-DNLH V]NROQLFWZR Z\ľV]H R URNX " Ɖ Zydanie z oNazji I9 Kongresu
2byZatelsNiego *daĆsN 2009
3ULRU\WHW\ UR]ZRMX JRVSRGDUF]HJR GR URNX  Ɖ Zydanie z oNazji I9 Kongresu
2byZatelsNiego *daĆsN 2009
-DNLH 5D]HP 3RODNµZ Z ;;, ZLHNX" :VSµOQRWD WRľVDPRĝFL ]DVDG F]\ G]LDĄDĆ"
*daĆsN 2009
3RUWUHW PĄRGHJR SRNROHQLD *daĆsN 2009
3RODF\ Ɖ Z SXĄDSFH DXWRWHUHRW\SµZ" *daĆsN 2009
: SRV]XNLZDQLX SRUWUHWX 3RODNµZ *daĆsN 2009
(GXNDFMD GOD PRGHUQL]DFML L UR]ZRMX Ɖ z oNazji III Kongresu 2byZatelsNiego
*daĆsN 2008
-DND UHIRUPD QDXNL L V]NµĄ Z\ľV]\FK Ɖ z oNazji III Kongresu 2byZatelsNiego
*daĆsN 2008
-DN WZRU]\É UHJLRQ\ ] NUZL L NRĝFL Ɖ z oNazji III Kongresu 2byZatelsNiego
*daĆsN 2008
,QIUDVWUXNWXUD GOD VNRNX F\ZLOL]DF\MQHJR Ɖ z oNazji III Kongresu 2byZatelsNiego
*daĆsN 2008
-DND PRGHUQL]DFMD REV]DUµZ ZLHMVNLFK Ɖ z oNazji III Kongresu 2byZatelsNiego
*daĆsN 2008
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• 1DMQRZV]D IDOD HPLJUDFML Ɖ V]DQVD F]\ ]DJURľHQLH GOD PRGHUQL]DFML 3ROVNL"
Ɖ z oNazji III Kongresu 2byZatelsNiego *daĆsN 2008
• 3U]HVNRF]\É VDP\FK VLHELH 5HZROXFMD LQQRZDF\MQD Z SROVNLHM QDXFH L G\GDNW\FH
Ɖ z oNazji III Kongresu 2byZatelsNiego *daĆsN 2008
• 'URJL GR GREUHJR U]ÇG]HQLD Ɖ z oNazji III Kongresu 2byZatelsNiego
*daĆsN 2008
• 6SRĄHF]QD JRVSRGDUND U\QNRZD Z GRELH JOREDOL]DFML *daĆsN 2008
• 0RGHUQL]DFMD 3ROVNL .RG\ NXOWXURZH L PLW\ *daĆsN 2008
• : SRV]XNLZDQLX NRPSDVX GOD 3ROVNL Ɖ Po II Kongresie 2byZatelsNim *daĆsN 2007
• 5R]ZµM SRSU]H] ZVSµOQRWÛ L NRQNXUHQF\MQRĝÉ Ɖ z oNazji II Kongresu 2byZatelsNiego *daĆsN 2007
• 3RPRUVNLH ZDUWRĝFL L WRľVDPRĝFL Ɖ G]Lĝ L MXWUR *daĆsN 2007
• : VWURQÛ ZVSµOQRW\ UHJLRQDOQHM *daĆsN 200
• 0HGLD D UR]ZµM ZVSµOQRW\ UHJLRQDOQHM *daĆsN 200
• &]\ NXOWXUD PRľH E\É GļZLJQLÇ UR]ZRMX 3RPRU]D" *daĆsN 200
• 0ĄRG]L R 3RPRU]X *daĆsN 200
• 0LJUDFMH Ɖ 6]DQVH F]\ ]DJURľHQLD" *daĆsN 2005 Ɖ z oNazji Kongresu 2byZatelsNiego
• -DN SRSUDZLÉ GLDORJ 3RODNµZ *daĆsN 2005 Ɖ z oNazji Kongresu 2byZatelsNiego
• -DNLH HOLW\ VÇ SRWU]HEQH 3ROVFH *daĆsN 2005 Ɖ z oNazji Kongresu 2byZatelsNiego

PubliNacje moľna pobraÉ nieodpĄatnie ze strony
wwwNongUeVoEywatelVNiplpXEliNacje
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• 0aciej :itXcNi Ɖ PrzeZodniczÇcy 5ady Nadzorczej 2range PolsNa
PrzeZodniczÇcy 5ady ProgramoZej
• 0ateXVz 0oUawiecNi Ɖ Prezes ZarzÇdu %anNu Zachodniego :%K S$
:iceprzeZodniczÇcy 5ady ProgramoZej
• .UzyVztoI DomaUecNi Ɖ PrzeZodniczÇcy 5ady Nadzorczej Selena S.$.
• 6teIan DXnin:ÇVowicz Ɖ Prezes ZarzÇdu (feNt 7echnologies sp. z o.o.
• RoEeUt )iUmKoIeU Ɖ DyreNtor Centrum NauNi KoperniN
• dr %ogXVĄaw GUaEowVNi Ɖ CzĄoneN 5ady *ospodarczej przy Premierze 5P
• $ndUzej +aleViaN Ɖ DyreNtor Z %iurze $naliz 0aNroeNonomicznych
%anNu PeNao S$
• prof. zZ. dr hab. ,wona +oIman Ɖ Prezes PolsNiego 7oZarzystZa
KomuniNacji SpoĄecznej
• prof. $ndUzej -ajVzczyN Ɖ DyreNtor NarodoZego Centrum NauNi
• 6ĄawomiU -ÛdUzejczyN Ɖ :iceprezes ZarzÇdu ds. ɃnansoZych PKN 25/(N S$
• :ojciecK .ĄoVowVNi Ɖ niezaleľny eNspert samorzÇdoZy specjalista Z zaNresie
zagadnieĆ rozZoju loNalnego
• 6olange 2lVzewVNa Ɖ Prezes Solaris %us & Coach S.$.
• :itold RadwaĆVNi Ɖ Prezes ZarzÇdu KroNus PriYate (Tuity Sp. z o.o.
• 0aUcin 6NUzypeN Ɖ dziaĄacz spoĄeczno-Nulturalny Z /ublinie
7NN 2ĝrodeN %rama *rodzNa
• ,wona 6UoNa Ɖ Prezes ZarzÇdu KrajoZego Depozytu PapierµZ :artoĝcioZych
• -an 6zomEXUg Ɖ Prezes ZarzÇdu Instytutu %adaĆ nad *ospodarNÇ 5ynNoZÇ
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3XEliNacjÛ moľna EezpĄatnie poEUaÉ ze VtUony
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80

OPINIE PO IX KONGRESIE OBYWATELSKIM

Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki

„Byłem uczestnikiem tegorocznego Kongresu, był on moim pierwszym, ale na 100% nie
ostatnim. Było to niesamowite przeżycie.
Jechałem na kongres jako przedstawiciel
z Gminy lecz biorąc udział w sesji tematycznej
„Narodowy Coaching w edukacji, kulturze
i biznesie – jak rozwinąć nasze skrzydła?"
zmieniła się całkowicie moja perspektywa.
Jestem uczniem drugiej klasy gimnazjum,
dowiedziałem się jak zmienić moją szkołę,
poznałem wielu ciekawych ludzi.”
MACIEJ BĄCZEK
UCZEŃ
„Jestem bardzo wdzięczna za inicjatywę
organizowania Kongresów Obywatelskich
stwarzających możliwość wymiany myśli na
temat kondycji naszego państwa.
TERESA SZCZEPKOWSKA

Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister Edukacji Narodowej / prof. Piotr Gliński, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

„Dziękujemy organizatorom za to inspirujące przeżycie! Robicie bardzo ważne rzeczy!
Jako Fundacja działająca na rzecz rozwoju
osobistego czujemy się dzięki Kongresowi
zainspirowani i zmotywowani do działania”
LUSTRA - FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU OSOBISTEGO

Wolontariusze IX Kongresu Obywatelskiego

„Kongres Obywatelski traktuję od początku jako
wielki «otwieracz mózgów». Dlaczego? Dlatego
że pokazuje ludzi, którzy
mają idee, którzy mają
pomysły, którzy wiedzą,
dokąd dążą”.

„Wyciąganie się za włosy
sprowadza się właściwie do
trzech rzeczy: celu, determinacji i najważniejsze –
pasji. Oczywiście, żeby to
magiczne trio zaczęło działać, potrzebna jest jeszcze
odwaga. Odwaga, która
powoduje, że wychodzimy
z utartych torów wieloletniego, często schematycznego i bezproduktywnego
działania”.

„Cokolwiek byśmy nie
dostali, jak dużo, nie
będziemy w stanie tego
wykorzystać i docenić, jeśli
po prostu nie otworzymy
się na to i nie spojrzymy na
to pozytywnym wzrokiem.
Musimy po prostu zacząć
pracować nad sobą –
ja zaczynam od siebie,
a reszta się ułoży”.

„Jeżeli chcemy latać, to
najpierw musimy rozwinąć
skrzydła. Jeżeli mamy sobie
pomóc rozwijać skrzydła,
musimy stworzyć polską
normę pozytywności”.

ELŻBIETA
MĄCZYŃSKA

Główną ideą IX Kongresu Obywatelskiego był Narodowy Coaching jako droga do
rozwinięcia naszych skrzydeł. Do uczynienia z Polski lepszego miejsca do pracy, życia
i rozwoju oraz zwiększenia konkurencyjności naszego kraju.
Jak rozumieć tę ideę? Narodowy Coaching to proces uczenia się od siebie nawzajem
rzeczy najważniejszych. Proces wzrastania i dojrzewania zarówno w wymiarze osobowym (każdego z nas), jak i społecznym (nas jako zbiorowości). Chodzi o nasze wzorce
myślenia i działania, nasze postawy oraz podstawowe kompetencje i umiejętności.
Zmian potrzebujemy wszędzie – w gospodarce, administracji, edukacji, kulturze,
sporcie, nauce. Po to, by hierarchiczno-folwarczną kulturę organizacyjną przekształcić
w partnersko-kooperacyjny model działania.

ŁUKASZ
GRASS

Ta zmiana społeczno-kulturowa jest niezbędna, by w pełni wykorzystać nasze talenty
i zasoby materialne, by uczynić Polskę bardziej przyjazną dla nas samych, a jednocześnie lepiej zorganizowaną i bardziej efektywną w sferze publicznej.
Musimy zamienić ﬁlozoﬁę przetrwania („synu, świata nie zmienisz, nie trać czasu na
jego zrozumienie, ucz się czegoś konkretnego i bądź sprytny, a będziesz miał bezpieczne życie”) na ﬁlozoﬁę rozwoju.

MONIKA
KUSZYŃSKA

PARTNERZY:

PAWEŁ
FORTUNA
PARTNER SESJI OTWIERAJĄCEJ:

„Mamy bardzo fajny kraj,
w którym dużo się dzieje.
Mamy w sobie niesamowicie duży potencjał i nie
osiedliśmy na laurach –
wciąż chcemy się zmieniać. Dodatkowo mamy
dwudziestomilionową Polonię – każda z tych osób
jest naszym ambasadorem”.

JOANNA
BAGNIEWSKA
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