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Wstęp  
 

„(…) Nie wprowadzać innowacji, to znaczy umierać”
1
 

Ch. Freeman 

 

XXI wiek to okres postępujących wyzwań globalizacyjnych, zmieniających się 

oczekiwań i potrzeb społeczno-gospodarczych oraz nieustannie rosnącej konkurencji. 

Zarówno gospodarki, jak i funkcjonujące w nich podmioty gospodarcze i obywatele, 

poszukują swego rodzaju pomysłu na jutro, aby móc wytrwać w tym burzliwym otoczeniu. 

Trafionym kierunkiem działań i planowanych strategii wydają się być innowacje, 

które najogólniej rzecz ujmując niosą ze sobą rozmaite nowości na wielu płaszczyznach 

życia. Mogą to oczywiście być innowacyjne towary i usługi, nowoczesne metody produkcji 

czy zarządzania. Innowacje są również – i muszą być - obecne w medycynie, farmacji, 

polityce czy obronności kraju.  

W ostatnich dekadach można zaobserwować ogromny wzrost znaczenia innowacji  

w procesach gospodarczych. Co istotne, proces ten odnosi się do wielu sfer życia wpływając 

nie tylko na dynamikę rozwoju, ale również na postrzeganie przyszłych tendencji 

gospodarczych i społecznych. Wyznacza także ścieżki, którymi gospodarki powinny podążać 

w celu osiągania coraz lepszych efektów.
2
 

Przedsiębiorstwo, aby się rozwijać potrzebuje innowacji. Firmom, które tego nie 

zauważają grozi stagnacja i w konsekwencji eliminacja z rynku. Dzięki innowacyjności 

podmiot gospodarczy staje się bardziej konkurencyjny. W rezultacie skłania to jego 

konkurentów do podejmowania podobnych działań, czyli poszukiwania i wdrażania innowacji 

oraz dążenia do podniesienia konkurencyjności. Tego typu rywalizacja z kolei przekłada się 

na wzrost pozycji i zdolności konkurencyjnej całej gospodarki.
3
 

Innowacyjność to także elastyczność wobec pojawiających się wyzwań, umiejętność 

wykorzystania nadarzających się okazji oraz uchylenia się przed mnóstwem czyhających 

zewsząd zagrożeń i pułapek. 

Z powyższego względu, autorka niniejszej publikacji zdecydowała się podjąć próbę 

stworzenia obrazu innowacyjności jako swego rodzaju siły napędowej zarówno całych 

gospodarek, jak i prowadzących w niej działalność przedsiębiorstw. 

                                                 
1
 Freeman Ch., The Economics of Industrial Innovation, Penguin Books, London 1973, s. 21. 

2
 Prystrom J., Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego. Istota i uwarunkowania, Difin, Warszawa 2012,  

s. 7. 
3
 Ibidem, s. 108. 
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Celem publikacji było udowodnienie, że innowacyjność może doprowadzić do wielu 

cennych owoców, pojmowanych i mierzonych oczywiście odrębnie przez każdą z jednostek  

i gospodarek. Niemniej jednak, wydaje się być godnym zaprezentowania przynajmniej kilku 

dowodów tego, że aktywność innowacyjna naprawdę się opłaca, a co więcej może także 

przynieść pożądany, a czasem nawet i nieoczekiwany sukces. 

Przedstawione przykłady mają stanowić docelowo wzory do naśladowania przez inne 

podmioty gospodarcze, które chcąc utrzymać się w obecnej kondycji społeczno-gospodarczej 

bądź ją wzmocnić. Z uwagi na rozpiętość znaczenia pojęcia i obecności innowacji, niniejsza 

publikacja – w znacznej mierze - porusza jedynie temat aktywności innowacyjnej podmiotów 

gospodarczych. Mimo, iż w tym przypadku ograniczono się do określonego środowiska, 

analiza oddziaływania innowacyjności na różne sfery życia jest niezwykle kusząca  

do przygotowania bardziej wnikliwego badania tegoż zjawiska na innych płaszczyznach …  

W związku  powyższym, skromnym zamierzeniem autorki jest stworzenie – chociażby 

– wstępu do atlasu dobrych praktyk aktywności innowacyjnej, która może się okazać 

idealnym wyborem samo zatrudnienia czy też obrania obiecującego kierunku działań  

w strategii rozwoju zarówno mikro-, małych, średnich, jak i dużych podmiotów 

gospodarczych.  

 

 

Udanej lektury i owocnych działań! 

 

Autorka 
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Rozdział 1  

 

Istota innowacji
4
 

 

Pojęciem innowacji zajmują się zarówno przedstawiciele sfery nauk ścisłych, jak  

i nauk społecznych. W związku z tym, trudnym okazuje się ustalenie jednej powszechnie 

obowiązującej definicji tego pojęcia.  

Termin innowacja posiada wiele definicji, które przedstawiali między innymi  

P. Drucker, J. Schumpeter, Ph. Kotler, P. Romer, R. Lucas, G. Silverberg, czy też wiele 

innych osobistości ze świata nauki, biznesu bądź polityki. 

Z tego względu pojęcie innowacji jest rozumiane i rozpatrywane niezwykle szeroko. 

Odnosi się do wszystkich sfer życia, począwszy od nowych rozwiązań dotyczących sfery 

gospodarczej czy społecznej, skończywszy na nowych prądach myślowych i kulturalnych. 

W potocznym rozumieniu „innowacja” oznacza coś nowego i innego od dotychczasowych 

rozwiązań. Dosyć często może się kojarzyć z potrzebą zmiany na lepsze. Ogólnie rzecz 

ujmując, innowacja to wprowadzenie czegoś nowego, rzecz nowo wprowadzona, nowość, 

reforma. Takie tłumaczenie obowiązuje zarówno w terminologii polskiej, jak również  

w innych państwach. Wynika to z silnego oddziaływania źródeł łacińskich, albowiem słowo 

innowacja w języku łacińskim to „innovatio”, czyli odnowienie.
5
  

Najpowszechniej stosowane definicje pojęcia innowacja zostały rozmieszczone  

na rysunku 1. 

Za ojca i prekursora innowacji jest uznawany Schumpeter, który na początku XX w. 

upowszechnił ich pojęcie w naukach ekonomicznych. Rozwój gospodarczy przedstawiał jako 

proces napędzanych przez innowacje pozytywnych zmian, rozłożony  

w pewnym przedziale czasu. W jego mniemaniu innowacja oznaczała nową kombinację 

istniejących możliwości i odznaczała się wysoce ważną funkcją rozwojową, przede 

wszystkim w odniesieniu do stanu gospodarczego.
6
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 W znacznej mierze: Ibidem, s. 9-18. 

5
 Prystrom J., Innowacyjność „kluczem do sukcesu” – przykład Volvo Car Corporation, [w:] Optimum. Studia 

Ekonomiczne 2008, Nr 2 (38), s. 153. 
6
 Fagerberg J., Innovation a guide to the literature, [w:] Fagerberg, Mowery, Nelson, The Oxford Handbook of 

Innovation, Oxford University Press, New York, 2005, s. 6. 
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wprowadzenie czegoś nowego,  

       rzecz nowo wprowadzona,                                                 zmiana polegająca na wprowadzeniu czegoś  

nowość, nowatorstwo czy też reforma
7
       jakościowo nowego w danej dziedzinie życia 

                                                                                                       społecznego, zwłaszcza w gospodarce.
8
 

 

          

         INNOWACJA 
 

 

 

    wprowadzenie czegoś nowego;  

                                               rzecz nowo wprowadzona; nowość; reforma.  

z łac. innovatio - „odnowienie”,  innovare -  „odnawiać”;  

          novare - „odświeżać”, „zmieniać” 

                     novus – „nowator”
9
  

 

Rysunek 1 Najpowszechniejsze wytłumaczenia pojęcia innowacja 
Źródło: Prystrom J., Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego. Istota  uwarunkowania, Difin, Warszawa 

2012, s. 10.  

 

  Za przykład innowacji J. Schumpeter podawał wprowadzanie nowego produktu, 

modyfikację dotychczasowych, wprowadzanie nowej metody produkcji, uzyskanie nowych 

źródeł i możliwości, wykorzystanie nietkniętych do tej pory obszarów i rynków czy też nowe 

sposoby organizacji biznesu.
10

 

Można stwierdzić, iż innowacje to zarówno wprowadzenie do produkcji wyrobów 

nowych lub też doskonalenie produktów już istniejących, wprowadzenie nowego bądź 

udoskonalenie istniejącego procesu produkcyjnego oraz wprowadzenie nowej organizacji 

jakiegoś przemysłu, np. „stworzenie monopolu bądź jego złamanie”. Poprzez innowacje 

Schumpeter rozumiał także otwarcie nowego rynku, na którym dany proces, produkt bądź 

usługa do tej pory nie były nikomu znane, zastosowanie nowego sposobu sprzedaży lub 

zakupu czy też zdobycie i zastosowanie nowego źródła surowców lub półfabrykatów.
11

 

Zbliżone ujęcie kategorii innowacji miał A. J. Harman. Zgodnie z nim innowacje 

polegają na wprowadzeniu nowych albo znacząco ulepszonych produktów lub procesów  

na rynek. Co ciekawe, przedmiot innowacji ograniczył do produktu lub procesu.
12

 

Podobne spojrzenie na problem miał E. Hagen, według którego innowacje miałyby 

polegać na organizowaniu produkcji opartej na nowych pomysłach służących celom 

                                                 
7
 Słownik języka polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988, tom I, s. 792. 

8
 Encyklopedia Popularna PWN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, wydanie drugie, Warszawa 1982, s. 294. 

9
 Internetowy słownik języka polskiego i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego, 

http://www.slownik-online.pl/kopalinski/5A71EDB9DECA10C8C12565E30026D687.php, 26.11.2009 r. 
10

 Schumpeter J. A., The Theory of Economic Development, Galaxy Book, New York 1932, s. 66. 
11

 Schumpeter J. A., Teoria wzrostu gospodarczego, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1960, s. 104. 
12

 Harman A. J., The International Computer Industry. Innovation and Comparative Advantage, Harvard 

University Press, Cambridge Mass 1971, s. 151 – 169. 
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innowatorów lepiej niż stare. Zdaniem Hagena proces innowacyjny składał się z dwóch 

etapów:
13

 

1) odkrycia nowej wiedzy, umożliwiającej wzrost podaży dóbr i usług na jednostkę pracy, 

kapitału i materiałów użytych do produkcji, 

2) wdrożenia tej wiedzy do procesów produkcji. 

Nieznacznie inne podejście określa innowację jako proces obejmujący wszelkie 

działania związane z kreowaniem pomysłu, powstaniem i wprowadzeniem w życie 

wynalazku, jakim może być proces, produkt lub świadczona usługa.  

Z kolei zdaniem J. Parkera, innowacją jest proces obejmujący wszelkie działania, 

które prowadzą nowy produkt lub metodę wytwarzania do praktycznego zastosowania.
14

  

S. Kuznets kwestię innowacji tłumaczył jako pierwsze bądź ponowne zastosowanie 

starej lub nowej wiedzy do procesu produkcji, które w rezultacie skutkuje zastosowaniem 

opracowanego wynalazku.
15

 

E. Mansfield zajmując się wytłumaczeniem innowacji, wiązał je ze sferą naukową i jej 

efektami. Innowacje sprowadzał do pierwszego praktycznego zastosowania uzyskanych 

rezultatów aktywności B + R.
16

 

Inne podejście, lecz równie ciekawe miał Ch. Freeman, który pisał, iż za innowacje 

można uznać pierwsze handlowe wprowadzenie nowego produktu lub procesu na rynek.  

W związku z tym pojęcie to sprowadza się dopiero do etapu sprzedaży opracowanych 

wynalazków i nowatorskich odkryć, które w efekcie mogą dotyczyć zarówno produktów, jak 

również procesów.
17

 

Reasumując powyższe rozważania, można stwierdzić, iż zawężają one zakres nowości 

do pierwszych radykalnych zastosowań. Z upływem czasu, zagadnienie to uległo pewnemu 

przeobrażeniu. W drugiej połowie XX wieku na pierwszy plan, w pojmowaniu innowacji  

i działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, wysunął się aspekt ekonomiczny, spychając  

na dalszy plan kwestie techniczne.  

P. F. Drucker określił innowację, jako „szczególne narzędzie przedsiębiorców”,  

za pomocą którego z zaistniałej zmiany czynią okazję do podjęcia nowej działalności 

gospodarczej lub też dają możliwość świadczenia nowych usług. Twierdził on również,  

iż „nie potrafimy jeszcze opracować teorii innowacji. Wiemy już dostatecznie wiele, by móc 

                                                 
13

 Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007, s. 13. 
14

 Ibidem, s. 14. 
15

 Kuznets S., Six Lectures on Economic Growth, Free Press, Chicago 1959, s. 30. 
16

 Mansfield E., The Economics of Technological Change, W.W. Norton and Co, New York 1968, s. 1. 
17

 Freeman Ch., The Economics of Industrial Innovation, Pinter, London 1982, s. 7.  
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stwierdzić, kiedy, gdzie i jak szuka się w systematyczny sposób okazji do innowacji oraz w jaki 

sposób ocenia się szanse ich powodzenia oraz ryzyko w przypadku niepowodzenia. Wiemy 

dostatecznie wiele, by opracować, choć w zarysie praktykę innowacji.”
18

  

Zdaniem Druckera innowacje przenikają wszystkie sfery działalności 

przedsiębiorstwa. Mogą one dotyczyć zmian w produktach, cenach, strategiach 

marketingowych czy też zmian w organizacji i metodach zarządzania innowacyjnego 

podmiotu gospodarczego.
19

 

Natomiast M. E. Porter zakładał, iż innowacje sprowadzają się do ulepszeń 

technologicznych i lepszych metod wykonywania danej rzeczy. Zmiany te miałyby dotyczyć 

również produktów, procesów produkcji, sposobów dystrybucji czy też strategii 

marketingowych i zarządzania.
20

 

Szerokie podejścia, o których warto wspomnieć, zaprezentowali także J. A. Allen,  

Ph. Kotler czy też E. M. Rogers.
21

 

J. A. Allen, poprzez innowację rozumiał wprowadzenie do szerokiego użytku nowych 

produktów, procesów i metod postępowania. Kwestia ta dotyczyła według niego różnych sfer 

życia, zarówno gospodarczej, jak również społecznej.
22

 

Równie szeroko innowacje postrzegał Ph. Kotler. Pojęcie to odniósł albowiem 

zarówno do dóbr, usług i pomysłów, postrzeganych jako nowe. W związku z tym innowacja 

sprowadzała się w tym przypadku nie tylko do nowych wynalazków i opracowań, lecz także 

do kwestii, które w danym momencie i na danej płaszczyźnie pojawiały się po raz pierwszy.
23

 

Bardzo podobnie innowacje tłumaczył E. M. Rogers. Twierdził on, iż innowacją jest 

idea, praktyka lub obiekt, które zdaniem jednostek je przyjmujących, są postrzegane  

za nowe.
24

 

Inny ekonomista R. W. Griffin za innowacje uważał kierowany wysiłek organizacji  

na rzecz opanowania nowych produktów i usług bądź też nowych zastosowań już istniejących 

produktów i usług.
25

  

Omówione podejścia dotyczą skali mikroekonomicznej, ograniczając wytłumaczenia  

innowacji jedynie do podmiotu gospodarczego. Na uwagę zasługuje także definiowanie istoty 

                                                 
18

 Drucker P. F.,  Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 40 – 45. 
19

 Drucker P. F., The Practice of Management, Heinemann, London 1968, s. 58. 
20

 Porter M. E., The Competitive Advantage of Nations, The Macmillan Press LTD., London 1990, s. 45. 
21

 Jasiński A. H., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 

Warszawa 2006, s. 9. 
22

 Allen J. A., Scientific innovation and industrial prosperity, Longman, London 1966, s. 7. 
23

 Kotler Ph., Marketing, Wydawnictwo Gebethner, Warszawa 1994, s. 322. 
24

 Rogers E. M., Diffusion of innovations, Free Press, New York 2003, s. 12. 
25

 Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996, s. 646. 
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innowacji w aspekcie makro, gdzie innowacyjność postrzega się na poziomie całej 

gospodarki. 

Przedstawicielem takiego ujęcia jest P. Romer, który pojęcie innowacji połączył  

z kapitałem ludzkim, postrzeganym za zasób wiedzy i możliwości ludzi. Zakładał on,  

iż innowacje obok kapitału rzeczowego są ściśle uzależnione od kapitału ludzkiego  

i w związku z tym zachodzi obowiązek podnoszenia jego jakości. Im przedsiębiorstwo 

posiada więcej pracowników bogatych w wiedzę oraz wysokie kwalifikacje i umiejętności, 

tym jego możliwości produkcyjne są większe. Z tego względu istotą działalności B + R jest  

akumulacja kapitału ludzkiego, który umożliwia lepsze wykorzystanie zasobów rzeczowych  

i niweluje bariery rozwoju gospodarczego.
26

 

Podobne podejście zaprezentował R. Lucas, który również powiązał je z kapitałem 

ludzkim i koniecznością procesu jego akumulacji. Dzięki temu pojawia się możliwość 

wzrostu gospodarczego. Co ważne, to właśnie ów kapitał i innowacje wraz z wiedzą Lucas 

uznał za jedne z najważniejszych determinant rozwoju gospodarczego.
27

 

Ciekawe wytłumaczenie pojęcia innowacji zaprezentował  G. Silverberg, który 

stwierdził iż są one wynikiem oddziaływania czynników wewnętrznych, takich jak wydatki 

przeznaczane przez krajowe podmioty gospodarcze na działalność B + R bądź inwestycje  

w wykształcenie kapitału ludzkiego. Rozwój gospodarczy jest możliwy przy występowaniu 

wykształconego kapitału ludzkiego. Dzięki należycie wyszkolonemu personelowi zwiększają 

się możliwości innowacyjne podmiotów gospodarczych, a tym samym skutkują rozwojem 

gospodarczym.
28

 

Omawiając istotę innowacyjności, należy wspomnieć, iż jest ona rozpatrywana 

według podziału na mechanizm popytowy (demand pull) i podażowy (technology push).
29

 

 W teorii popytowej najistotniejsze zaznaczenie w przypadku funkcjonowania 

przedsiębiorstwa odgrywa kadra zajmująca się marketingiem, która analizuje i rozpoznaje 

potrzeby potencjalnych odbiorców i rynek. Innowacje pojmuje się tutaj za odpowiedź  

na nowe, ekonomiczne możliwości maksymalizacji zysku firmy. Podmioty, które je uzyskują 

muszą dążyć do zwiększenia wyposażenia kapitałowego, stwarzając tym samym możliwość 

wzrostu zysków dostawcom oferującym nowe lub usprawnione technologie. Zgodnie z tą 

teorią duże podmioty posiadające rozbudowane zaplecze badawczo - rozwojowe mają 

                                                 
26

 Romer P., Endogenous Technological Change, Journal of Political Economy, Vol. 98, 1990, s. 71 - 72 
27

 Lucas R., On the Mechanisms of Economic Development, Journal of Monetary Economics, No. 22, 1988,  

s. 5 – 7. 
28

 Silverberg G., Soete L., The Economics of Growth and Technical Change, E. Elgar, Brookfield 1994, s. 21. 
29

 Prystrom, Innowacje …, op. cit., s. 14. 
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przewagę nad niewielkimi jednostkami. Większy zasób personelu badawczego może bowiem 

szybciej i efektywniej opracować rozwiązania innowacyjne będące techniczną metodą 

realizacji potrzeb rynkowych rozpoznanych przez dział marketingu.
30

 

 

Popyt rynkowy 

       

  

Inwestycje w dodatkowe                            Sprzedaż    Egzogeniczna nauka 

             zakłady 

 

     

           Inwencje 

    Popyt zaspokojony                     Inwestycje B + R 

  bez nowej technologii 

 
              Patenty 

 
 

Popyt zaspokojony  

przy wykorzystaniu         Inwestycje w nowe   Popyt zaspokojony przy  

        istniejących możliwości        lub ulepszone dobra    nowej bądź zmodyfikowanej 

               technologii                        

 

 

             Produkcja 

Rysunek 2 Model innowacji popytowej (demand – pull) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Freeman Ch., Clark J., Soete L., Unemployment and Technical 

Innovation. A Study of Long Waves and Economic Development, Pinter, London 1982, s. 39 

 

Z rysunku 2 wynika, że innowacja popytowa jest rezultatem oddziaływaniu rynku,  

a dokładniej płynących stamtąd informacji o danym zapotrzebowaniu. Do innowacyjnych 

podmiotów gospodarczych docierają informacje o działaniach konkurencji i potrzebach 

konsumentów, które owocują aktywnością badawczo – rozwojową w celu opracowania 

nowatorskich produktów bądź usług. 

Analizując definicje, można zauważyć, iż koncepcja podażowa ogranicza zasięg 

rozumienia technologii i postępu technicznego - a tym samym związanych z tym innowacji – 

do działalności badawczo - rozwojowej. Zgodnie z nią innowacje są równoznaczne ze 

wzrostem globalnej produktywności czynników produkcji.
31

 

Działalność B + R skutkuje opracowywaniem nowych technologii i dzięki temu 

wytworzeniem innowacyjnych produktów i usług. Wykorzystanie tego rodzaju innowacji 

                                                 
30

 Ciborowski R., Wpływ zmian w polityce ekonomicznej i globalizacji na postęp techniczny i konkurencyjność 

gospodarki Wielkiej Brytanii, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004, s. 26. 
31

 Fiedor B., Neoklasyczna teoria postępu technicznego. Próba systematyzacji i krytycznej analizy, Akademia 

Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1986,  s. 152 – 153. 
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może doprowadzić do wzrostu produktywności kapitału i wydajności pracy w sektorze 

produkcji.
32

 

Ujęcie podażowe innowacji polega również na tym, że przedsiębiorcy oczekujący 

przyszłych korzyści podejmują ryzyko wprowadzenia innowacji na bazie powstałych 

wynalazków i dokonują niezbędnych inwestycji w działalność innowacyjną. Idąc za 

sukcesem nowatorskich podmiotów gospodarczych pojawiają się nowi innowatorzy, co 

zapewnia dyfuzję postępu technicznego.
33

 

 
Egzogeniczna nauka i wiedza 

 

 

 

 

Działalność przedsiębiorstw 

 

 

 

 

Inwestycje innowacyjne      Zyski i straty z innowacji 

w nowe technologie 

 

 

 

Nowa struktura produkcji     Zmieniona struktura rynku 

 

Rysunek 3 Model innowacji podażowej (technology – push) 
Źródło: Freeman, Clark, Soete, Unemployment…, op. cit., s. s. 39. 

 

Rysunek 3 przedstawia model innowacji o charakterze technology – push. Można 

zauważyć, że nieustannie rozwijana wiedza oraz działalność B + R podmiotów 

gospodarczych skutkują opracowaniem nowatorskich produktów bądź usług, które w wyniku 

dyfuzji innowacji trafiają na rynki i do potencjalnych odbiorców, zmieniając tym samym 

strukturę rynku i pozycję funkcjonujących na nim podmiotów. 

 

Rozpiętość znaczenia innowacji jest niezwykle szeroka i może wynikać zarówno  

z potrzeb rynku, jak również ze strony podażowej. Niemniej jednak niesie ze sobą coś totalnie 

nowego bądź w pewnym stopniu ulepszonego i powielonego, co może przynieść pozytywne 

efekty. 

 

 

                                                 
32

 Phelps E., Models of Technical Progress and the Golden Rule of Research, Review of Economic Studies, Vol. 

33, 1966, s. 138 – 140. 
33

 Rosenberg N., Inside the Black Box. Technology and Economics, Cambridge University Press, 1982, s. 43 – 

72. 
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Rozdział 2 

 

Typologia i źródła innowacji
34

 
 

Rozpatrując definicje innowacji, można zauważyć różnorodność i liczebność podejść 

do tego problemu. Z tego względu, nieuniknionym jest fakt, iż podobna sytuacja będzie miała 

miejsce w przypadku podjęcia próby wyodrębnienia typów i stworzenia klasyfikacji 

rodzajowej innowacji.  

Biorąc pod uwagę efekt innowacji można je podzielić na produktowe oraz innowacje 

procesowe. 

Pierwsze z nich, innowacje produktowe, dotyczą wszelkich zmian polegających  

na udoskonaleniu wyrobu już produkowanego bądź na rozszerzeniu struktury asortymentowej  

o nowy produkt.
35

 

Innowacja produktowa ma miejsce wówczas, gdy wprowadza się na rynek nowe 

produkty, służące do zaspokajania nowych potrzeb lub udoskonala się wyroby już 

wytwarzane. Natomiast innowacja procesowa odnosi się do wprowadzania nowych sposobów 

wytwarzania lub ulepszenia istniejących. Innowacja organizacyjna to zmiany  

w funkcjonowaniu organizacji, prowadzone w celu podniesienia efektywności działań  

(np. nowe metody marketingu czy zarządzania). Innowacje produktowe można podzielić  

na dwie grupy:
36

 

1. radykalnie nowe produkty – oznaczające wyrób, którego zamierzone zastosowanie, 

właściwości, wzór istotnie różnią się od uprzednio wytwarzanych; mogą to być nowe 

produkty w skali przedsiębiorstwa, kraju lub świata; 

2. ulepszające innowacje produktowe, czyli zmiany dokonywane w istniejących 

produktach. 

Z kolei innowacje procesowe, zwane również technologicznymi bądź innowacjami 

procesu wytwórczego sprowadzają się do zmian w stosowanych metodach wytwórczych.
37

 

Ponadto innowacje procesowe polegają na wprowadzaniu przez przedsiębiorstwa 

nowych maszyn i urządzeń, dzięki którym są w stanie wytwarzać innowacje produktowe.
38

 

                                                 
34

 Podobnie, jak w przypadku rozdziału 1, w znacznej mierze: Prystrom, Innowacje w procesie, …, op. cit., s. 

19-31. 
35

 Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999, s. 14. 
36

 Janasz, Kozioł, Determinanty …, op. cit., s. 20. 
37

 Stawasz, Innowacje …, op. cit., s. 14. 
38

 Kuznets S., Secular Movements in Production and Prices, Riverside Press, Boston 1930, s. 19. 
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Poruszając problem innowacji technologicznych, warto zauważyć, iż ich oblicze 

ulegało przeobrażeniom od 1800 r., od innowacji przemysłowych, energetycznych, 

elektrycznych, produkcyjnych, aż po innowacje informatyczne. (zob. tabela 1)  

  

Tabela 1 Chronologia innowacji technologicznych 
Przykłady innowacji technologicznych w ujęciu chronologicznym 

lata: 1800 1850 1900 1950 2000 

 
Rewolucja 

przemysłowa: 

Wiek energii 

parowej i 

kolei: 

Wiek 

elektryczności  

i stali: 

Okres produkcji 

masowej: 

Wiek 

informatyzacji: 

- mechanizacja 

produkcji 

tekstyliów 

opartych na 

wytapianiu żelaza  

- szerokie 

zastosowanie 

pary wodnej 

- szerokie 

zastosowanie 

elektryczności 

(Thomas A. 

Edison) 

- taśma montażowa 

- wzrost 

informacyjnych  

i komunikacyjnych 

technologii 

 

- mechanizacja 

produkcji 

tekstyliów 

opartych na 

wytapianiu żelaza  

- systemy 

fabryczne 

- szerokie 

zastosowanie 

pary wodnej 

- telegraf 

- szerokie 

zastosowanie 

elektryczności 

(Thomas A. 

Edison) 

- proces Bessemera 

(pierwsza 

przemysłowa 

metoda 

otrzymywania stali, 

za pomocą tzw. 

procesu 

konwertorowego
39

) 

Okres produkcji 

masowej: 

Wiek 

informatyzacji: 

j. w. 

- wzrost 

informacyjnych  

i komunikacyjnych 

technologii 

 

- sieci informacyjne 

i komunikacyjne 

(Internet, telefonia 

cyfrowa) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Verspagen B., Innovation and economic growth, [w:] Fagerberg, 

Mowery, Nelson, The Oxford …, op. cit., s. 498. 

 

Innowacje produktowe i procesowe są ze sobą związane. Produkcja nowego dobra – 

czy jest istotnie nowa, czy jest tylko modyfikacją starego produktu - zawsze wymaga nowej 

kombinacji nakładów, a więc nowej innowacji procesowej. Jednocześnie nowy lub ulepszony 

proces produkcyjny zmienia cechy wytwarzanych dóbr, wymuszając innowacje produktowe. 

Z omówionym podziałem innowacji wiążą się następne, które dotyczą zarówno 

innowacji produktowych, jak i procesowych. Jeden z szerszych dzieli je na:
40

 

 antropocentryczne – (antropocentryzm w języku greckim anthropos - człowiek  

i łacińskim centrum – środek). W sensie teorii bytu antropocentryzm zakłada,  

że człowiek stanowi centrum wszechświata i jest celowo tak skonstruowany, aby 

umożliwić mu istnienie. W związku z tym innowacje antropocentryczne dotyczą 

różnych przejawów życia jednostek ludzkich; 

                                                 
39

 Proces konwertorowy to proces otrzymywania stali z ciekłej surówki (z dodatkiem złomu stalowego), 

przeprowadzany w konwertorach. Polega na usuwaniu domieszek (krzemu, manganu, węgla, fosforu) przez ich 

utlenianie w wysokiej temperaturze przy użyciu powietrza lub tlenu. 
40

 Janasz, Kozioł, Determinanty …, op. cit., s. 19. 
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 społeczne – dotyczące organizacji stosunków międzyludzkich; 

 biotyczne – czyli innowacje obejmujące sferę przyrodniczą;  

 techniczne - zmiany w technice i technologii.  

Innowacja techniczna jest rozumiana jako zmiana techniki, która wprowadzana jest po 

raz pierwszy do procesu produkcyjnego.
41

 

Innowacje techniczne odnoszą się do zmian technicznych i technologicznych. 

Zdaniem wielu naukowców najważniejszym wydaje się być podział innowacji technicznych  

na produktowe, procesowe i organizacyjne.  

W zależności od intensywności technologicznej i kapitałowej wyróżniamy innowacje 

„lekkie” i „ciężkie” o zaawansowanej i prostej technologii.
42

 

Kolejna klasyfikacja innowacji, dokonana zgodnie z kryterium oryginalności zmian 

innowacyjnych wyróżnia innowacje kreatywne (pionierskie) oraz imitujące (adaptowane). 

Innowacje kreatywne dotyczą odkryć i wynalazków, które stanowią samodzielny wytwór 

danej grupy i mają doniosłe znaczenie. Innowacje imitujące, z kolei, powstają w wyniku 

naśladownictwa i rozpowszechniania oryginalnych osiągnięć.
43

 

Innowacje twórcze, zwane innymi słowy kreatywnymi, są także określane jako  

zdobywanie tzw. ziemi nieznanej, torowanie głównych szlaków cywilizacji technicznej oraz 

wciskanie się w luki rozwoju, czyli opanowywanie dziedzin nieodkrytych. Innowacje 

imitujące dotyczą strategii podążania utartymi już szlakami.
44

  

Z powyższymi wiąże się podział wyróżniający innowacje podstawowe  

i usprawniające. Ich wyodrębnienie jest wynikiem nowatorskich rozwiązań naukowych. 

Innowacje podstawowe dokonują pewnego przełomu technologicznego i organizacyjnego 

oraz – co ważne - przyczyniają się do istotnych przeobrażeń gospodarczo – społecznych. 

Swoim znaczeniem odpowiadają innowacjom kreatywnym. Innowacje usprawniające 

polegają natomiast na usprawnianiu innowacji podstawowych.
45

 

Zbliżona do powyższych klasyfikacja dzieli innowacje na rewolucyjne
 
  

i ewolucyjne. W tym przypadku, kryterium wyodrębniania jest czas i zakres oddziaływania 

innowacji. W przypadku innowacji rewolucyjnych zakres zmiany jest obszerny i wyznacza 

nowy zbiór pojęć oraz teorii innowacji dla podmiotów gospodarczych działających w danej 

                                                 
41

 Mansfield E., Innovation, Technology and the Economy, E. Elgar, Aldershot 1995, s. 473. 
42

 Fengler Z., Potencjał firmy a innowacyjność, [w:] Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 1991, nr 10,  

s. 149 - 150. 
43

 Spruch W., Strategia postępu technicznego. Wstęp do teorii, PWN, Warszawa 1976, s. 37 – 38. 
44

 Madej Z., Nauka i rozwój gospodarczy, PWE, Warszawa 1970, s. 13. 
45

 Bierfelder W., Entstehung und Ausbreitung von technisen Neuerungen, [w:] Hofmeiser E., Ulbricht M., Von 

den Bereitschaft zum technischen Wandel, Siemens Aktiengessellschaft, Berlin und Muenchen 1981, s. 35 – 36. 
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branży. Jeśli chodzi o innowacje ewolucyjne, to – co wydaje się być istotnym faktem -  

w dłuższym okresie czasu wyraźnie oddziałują na pozycję określonego przedsiębiorstwa.
46

 

Kolejnym zbieżnym kryterium jest skala innowacji. Dzieli się je wówczas  

na innowacje radykalne i usprawniające produkcję. Innowacje radykalne w sposób 

gruntowny, nieraz wręcz drastyczny, rewolucjonizują produkcję. Niestety wiąże się z nimi 

wysokie ryzyko i w związku z tym występują dość rzadko. Z kolei, innowacje usprawniające 

istniejącą produkcję są uważane za bezpieczniejsze i z tego względu przeważają zarówno pod 

względem ilościowym i częstotliwości ich stosowania.
47

   

Innowacje mogą być tworzone i realizowane zarówno przez jednego człowieka – 

twórcę, jak również grupę ludzi bądź instytucji. Według kryterium stopnia złożoności 

innowacji można je sklasyfikować na:
48

 

 sprzężone – będące wynikiem wysiłku pewnej liczby osób czy organizacji przy czym 

konieczne jest w tym przypadku uzgadnianie poczynań wszystkich współpracujących  

i zainteresowanych osób; 

 niesprzężone – będące wytworem pracy jednego twórcy w wyniku działalności 

zarówno pionierskiej, jak i naśladowczej bez wywierania skutków jego działalności  

na inne osoby; te innowacje to przede wszystkim działalność racjonalizatorska, 

polegająca na niewielkich usprawnieniach procesy pracy. 

Podobny, rozszerzony podział według kryterium cech psychologicznych i społecznych 

osób realizujących aktywność innowacyjną, obejmuje innowacje:
49

 

 refleksyjne, uświadomione, zachodzące wtedy, gdy członkowie grupy społecznej 

świadomie realizują zmiany przez nich wprowadzone w celu przeobrażeń w społeczno 

– technologicznym procesie produkcji; 

 bezrefleksyjne, zachodzące wówczas, gdy wprowadzane innowacje wydają się 

oczywiste i wynikają z doświadczenia społeczno – zawodowego pracowników;  

 zamierzone, powstające w wyniku planowania przedsięwzięć; 

 niezamierzone, wprowadzone spontanicznie pod wpływem zasłyszanych opinii  

i oddziaływań. 

                                                 
46

 Nowak – Far A., Globalna konkurencja, PWN, Warszawa – Poznań 2000, s. 25 – 26. 
47

 Freeman Ch., The role of Technical Change in National Economic Development, [w:] Technological Change, 

Industrial Restructuring and Regional Development, Allen & Unwin, London 1986, s. 103 – 105. 
48

 Spruch W., Strategia postępu technicznego. Wstęp do teorii, PWN, Warszawa 1976, s. 38 i Pietrasiński Z., 

Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, PWN, Warszawa 1971, s. 9. 
49

 Krzykała F., Wprowadzenie do socjologii przedsiębiorstwa przemysłowego, PWE, Warszawa 1975, s. 27. 
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Ważną rolę w powyższym podziale odgrywa osoba pracownika oraz jego postawa 

społeczna, jego kwalifikacje, wiedza i umiejętności. W tenże sposób powstaje kolejna 

klasyfikacja innowacji, która dzieli je na:
 50

  

 ekonomiczno – organizacyjne, które tworzy organizacja;  

 społeczne i socjalno – bytowe, które przeprowadzane są na obszarze pozaprodukcyjnej 

działalności przedsiębiorstwa;  

 techniczne i technologiczne, w przypadku których środkiem tworzącym innowacje jest 

technika i technologia, wpływające na opracowywanie i wdrażanie nowych procesów, 

produktów i usług. 

Zgodnie z założeniami kolejnego podziału można wyróżnić cztery grupy innowacji: 

techniczne, technologiczne, organizacyjne i mieszane, czyli kombinacje podanych wyżej 

rodzajów.
51

 

Sposób powstawania innowacji rozróżnia innowacje popytowe i podażowe. Innowacje 

podażowe stanowią następstwa odkryć, wynalazków i realizowanych prac B + R. Obejmują 

różnego rodzaju impulsy i reakcje związane z działalnością naukową i techniczną. Innowacje 

popytowe są determinowane przez potrzeby rynkowe i pozarynkowe, a nowatorskie odkrycia 

są odpowiedzią na zaistniałe zapotrzebowanie. Innowacje popytowe wynikają z konieczności 

ochrony środowiska naturalnego czy też potrzeb sektora samochodowego bądź wojskowego. 

Warto dodać, iż obecnie większość innowacji ma charakter popytowy.
52

 

Innowacje oddziałują na kondycję podmiotów gospodarczych i determinują rozwój 

gospodarczy. W związku z tym można je podzielić na:
53

 

 strategiczne – dotyczące przedsięwzięć innowacyjnych o charakterze długofalowym,  

o dużym znaczeniu społeczno – ekonomicznym, służące realizacji strategicznych 

celów społeczeństwa; 

 taktyczne – dotyczące bieżących zmian w wyrobach, technologii produkcji, 

organizacji pracy; mają na celu podniesienie efektywności gospodarowania  

w krótszym okresie.  

Inna klasyfikacja zaprezentowana przez R. A. Goodmana i M. W. Lawlessa porusza 

zakres zmian będących efektem oddziaływania innowacji i mających miejsce w nowatorskich 

                                                 
50

 Janasz, Kozioł, Determinanty …, op. cit., s. 23. 
51

 Kotarba W., Organizacja wynalazczości w przedsiębiorstwie, Zrzeszenie Wojewódzkich Klubów Techniki  

i Racjonalizacji, Warszawa 1987, s. 7. 
52

 Penc J., Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Agencja     

Wydawnicza Placet, Warszawa 1999, s. 141 – 146 i Kasperkiewicz W., Źródła innowacji. Klasyfikacja  

i charakterystyka, [w:] Studia Prawno – Ekonomiczne 1986, t. XXXVI, s. 115 – 116.  
53

 Kalisiak J., Nowy produkt. Planowanie i organizacja, PWN, Warszawa 1975, s. 113. 
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podmiotach gospodarczych. Zgodnie z założeniami kryterium zmiany w przedsiębiorstwie 

innowacje dzielą się na: jednostkowe oraz synergiczne. Innowacje jednostkowe wywołują 

zmiany tylko w jednej dziedzinie przedsiębiorstwa, z kolei innowacje synergiczne dotyczą 

wielu dziedzin funkcjonowania przedsiębiorstwa, a ich obszar oddziaływania jest większy.
54

 

Inny podział innowacji, który odnosi się do tego samego kryterium, tj. zmian 

wywoływanych przez innowacje, wyodrębnił trzy rodzaje innowacji: radykalne, 

rekombinacyjne i modyfikacyjne.
55

  

Innowacje radykalne polegają na wprowadzeniu nowych produktów, technologii, 

sposobów zarządzania. Ten rodzaj innowacji u innych autorów określa się jako kreatywne, 

podstawowe, rewolucyjne. Innowacje rekombinacyjne polegają na wykorzystaniu 

istniejących rozwiązań technicznych, produkcyjnych i organizacyjnych w celu tworzenia 

nowych produktów, technologii czy systemów zarządzania. Te zmiany bazują na istniejących 

w firmie zasobach i wiedzy. Inna nazwa dla tych innowacji to innowacje usprawniające. 

Innowacje modyfikacyjne polegają na nieznacznych zmianach w istniejących produktach, 

technologiach lub systemach zarządzania. Modyfikacje takie nie zmieniają funkcji 

przedmiotu. Ich cechą charakterystyczną jest reakcja na potrzeby klientów, ukierunkowanie 

na ich zaspokojenie.
56

 

Badając rodzaje innowacji, nie można pominąć kryterium korzyści, jakie wiążą się  

z ich zastosowaniem. W tym przypadku innowacje dzieli się na powodujące ochronę 

środowiska, 
 
poprawę i podniesienie jakości produktów, poprawę warunków i bezpieczeństwa 

pracy, zmniejszenie kosztów oraz zwiększenie liczby produktów.
57

 

Jest to bardzo szerokie ujęcie innowacji, ukazujące pozytywne zmiany, jakie mogą 

powodować innowacje w systemie ekonomiczno – społecznym. 

Inny podział innowacji uwzględniający także kryterium korzyści dzieli innowacje 

na:
58

 

 gospodarcze – przynoszone korzyści są wymierne; 

 społeczne – korzyści są niewymierne; 

 społeczno – gospodarcze – korzyści są wymierne i niewymierne; 

                                                 
54

 Goodman R. A., Lawless M. W., Technology and Strategy. Conceptual Models and Diagnostics, Oxford 

University Press, New York 1994, s. 238 – 245. 
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 Dąbrowski J., Koładkiewicz I., Praktyki innowacyjne polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo WSPiZ, 

Warszawa 1998, s. 140 - 143. 
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 Janasz, Kozioł, Determinanty …, op. cit., s. 26. 
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 potencjalne – korzyści mogą być osiągnięte po wdrożeniu innowacji; 

 rzeczywiste – kiedy korzyści zostały już osiągnięte. 

W przypadku podmiotów gospodarczych z sektora przemysłowego istotne znaczenie 

odgrywa podział innowacji ze względu na zdolność patentową, którą można rozumieć jako 

posiadanie wyłącznych praw do stosowania określonego rozwiązania w systemie ochrony 

własności przemysłowej. Do tego typu rozwiązań zalicza się projekty wynalazcze, które dzieli 

się na projekty racjonalizatorskie, wynalazki oraz wzory użytkowe.
59

 

Wynalazek to innowacyjne rozwiązanie techniczne, które musi dotyczyć jakiegoś 

technicznego problemu, zawierać jakiś wkład techniczny i rozwiązywać taki techniczny 

problem.
60

 

Niższą rangę ma wzór użytkowy. Jest to nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze 

technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór 

uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego 

praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.
61

 

Z
 
kolei za projekt racjonalizatorski zgodnie z prawem własności przemysłowej można 

uznać każde rozwiązanie nadające się do wykorzystania, niebędące wynalazkiem 

podlegającym opatentowaniu, czy też wzorem użytkowym.
62

  

Poruszając kwestię innowacji, warto wspomnieć o tym, że współcześnie bardzo 

rzadko dochodzi do spontanicznych odkryć genialnych twórców tworzących w samotności. 

Ten tradycyjny pogląd, że innowacja jest wytworem genialnego umysłu, rodzącego nowe 

idee, nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością. Dzisiaj innowacja jest wynikiem 

systematycznych, często bardzo kosztownych badań, wymagających połączenia sił wielu 

jednostek czy całych zespołów reprezentujących różne dziedziny wiedzy. Współczesny rynek, 

konkurencja globalna wymuszają ciągłe dążenie firm do wypuszczenia na rynek nowych 

produktów.
63

 

Przypadkowość odkryć jest jednak nadal źródłem innowacji, ale postęp techniczny  

i rozwój gospodarczy z tego wynikający są zbyt ważne dla rozwoju gospodarek  
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Difin Sp. z o.o., Warszawa 2001, s. 33 – 37.  
60

 Pyrża A., Tadeusiak A., Adelt J., Jakubaszek E., Piskorska  E., Poradnik wynalazcy Metodyka badania 

zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych , Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 

Warszawa 2006 , s. 31, http://uprp.pl/rozne/metodykawynwzo.pdf, 22.01.2010 r. 
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i społeczeństw, aby można było polegać tylko na jednym źródle. W rezultacie nie można 

jednoznacznie przypisać powstania nowego produktu czy technologii wyłącznie nagłemu 

przebłyskowi myśli ani ciągłym eksperymentom, gdyż te wszystkie działania są ze sobą 

powiązane i w równym stopniu wpływają na powstanie innowacji.
64

 

Fakt rozpiętości typologii innowacji potwierdził E. Stawasz twierdząc, iż nie istnieje 

jedna, powszechnie akceptowana klasyfikacja innowacji
65

. O różnorodności typów zjawiska 

innowacji świadczy zestawienie w tabeli 2. 

Po przeanalizowaniu typologii innowacji, warto zwrócić uwagę na kwestię ich źródeł. Każda 

innowacja posiada określone źródło, poprzez które można rozumieć miejsce, w którym 

została zainicjowana lub pomysł, który stał się inspiracją bądź też przyczyny wywołujące 

określone zjawisko. Zatem, źródłem innowacji jest wszystko, co inspiruje człowieka  

do procesu zmian. Jest nim więc środowisko stymulujące procesy zmian, pozwalające 

człowiekowi kreatywnie reagować na zmieniające się otoczenie.  

Dokonując klasyfikacji źródeł innowacji, można wymienić ich znaczącą liczbę. 

Wszystkie podziały można sprowadzić do wspólnego mianownika, dzieląc źródła innowacji 

na wewnętrzne i zewnętrzne, a źródła zewnętrzne można podzielić na krajowe i zagraniczne.  

 

Tabela 2 Wybrane rodzaje innowacji 
Kryterium podziału Rodzaje innowacji 

Oryginalność zmian 

- oryginalne, twórcze (wynalazki, wzory użytkowe, 

odkrycia) 

- nieoryginalne adoptowane, imitacyjne (naśladowcze, 

odtwórcze) 

Skala wielkości 
- duże – strategiczne 

- małe -  taktyczne 

Źródła innowacji 
- zagraniczne (licencje, know – how) 

- krajowe 

Stopień złożoności procesu  
- sprzężone 

- niesprzężone 

Uwarunkowania psychospołeczne 

- refleksyjne, uświadomione 

- zachodzące w sposób bezrefleksyjny 

- zamierzone 

- niezamierzone 

Rodzaj wiedzy 
- materialna 

- niematerialna 

Wpływ na środowisko naturalne - ekologiczne 

Zakres oddziaływania 

- produktowe 

- procesowe 

- organizacyjne 

Źródło: Pangsy – Kania S., Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 142. 

  

                                                 
64

 Czupiał J., Ekonomika innowacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 1994,  

s. 7. 
65

 Stawasz, Innowacje …, op. cit., s. 14. 



Joanna Prystrom, Innowacyjność się opłaca. Wstęp do atlasu dobrych praktyk 

21 

 

Źródła wewnętrzne innowacji (endogeniczne) znajdują się wewnątrz podmiotu 

gospodarczego prowadzącego działalność innowacyjną. Można do nich zaliczyć przede 

wszystkim prace zaplecza badawczo – rozwojowego danego przedsiębiorstwa. Owe zaplecze 

tworzą np. laboratoria czy też działy konstrukcyjno – technologiczne. Zatrudnieni tam 

pracownicy zajmują się opracowaniem nowych rozwiązań w postaci wynalazków bądź know 

– how. Powodzenie i sukces przedsiębiorstwa w dużej mierze zależy od kreatywnych  

i zdolnych pracowników. Od ich determinacji i zdolności twórczego myślenia, umiejętności 

wykorzystania pojawiających się szans zależy pomyślność podjętej przez firmę działalności 

innowacyjnej. Istotne znaczenie ma w tym przypadku kadra kierownicza, która poprzez 

odpowiednie motywowanie, nagradzanie i tworzenie klimatu innowacyjnego, odpowiada  

za kształtowanie postaw innowacyjnych pracowników.
66

  

Do źródeł innowacji wewnątrz organizacji można zaliczyć nieoczekiwane 

powodzenie, niepowodzenie, czy też zdarzenie zewnętrzne. Do niniejszej grupy należą także 

niezgodność między rzeczywistością z wyobrażeniami o niej, zmiany w strukturze oraz 

aktywność nowatorska wynikająca z rozwoju i dążenie do przetrwania zagrożenia ze strony 

konkurencji.
67

 

Do wewnętrznych źródeł innowacji można zaliczyć także projekty wynalazcze  

i racjonalizatorskie, usprawnienia organizacji produkcji i metod pracy zgłaszane przez 

pracowników przedsiębiorstwa. Mogą one być wynikiem pracy w kołach jakości, zespołach 

racjonalizatorskich, ale także efektem samodzielnych działań. Korzystanie z tych źródeł jest 

bardzo korzystne dla przedsiębiorstw, między innymi ze względu na efekt kumulowania się 

tych usprawnień. Co istotne, jest to zazwyczaj źródło tańsze od źródeł zewnętrznych.
68

 

Drugą grupę źródeł tworzą źródła zewnętrzne, zwane także egzogenicznymi, które – 

jak wspomniano - dzielą się na krajowe i zagraniczne. Źródła te są wykorzystywane  

w zależności od pozycji i kondycji podmiotu gospodarczego, rodzaju jego działalności  

i sytuacji finansowej oraz od typu rynku i wprowadzanego przez niego produktu bądź usługi. 

Korzystanie ze źródeł zewnętrznych stało się powszechnym. Umożliwia to firmom szybkie 

podnoszenie poziomu technologicznego produkcji, unowocześnianie technologii, uzyskanie 

nowych rozwiązań w stosunkowo krótkim czasie i przy niskim ryzyku, a poprzez to 

wzmocnienie konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa względem rynkowych rywali.
69
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Do grona źródeł zewnętrznych można przypisać także działalność B + R, technologie 

materialne i niematerialne.
70

 

 

rozwiązania zagranicznego zaplecza                  transfer wiedzy         licencje 

      badawczo - rozwojowego 

 

                     ŹRÓDŁA ZEWNĘTRZNE ZAGRANICZNE                    know - how 

 

                  import maszyn i urządzeń 

 wymiana pracowników wspólne przedsięwzięcia naukowe 

 

Rysunek 4 Zewnętrzne zagraniczne źródła działalności innowacyjnych przedsiębiorstw 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Janasz , Kozioł, Determinanty …, op. cit., s. 29. 

 

Jeśli chodzi o źródła krajowe, można do nich przypisać różnego rodzaju rozwiązania 

ze sfery badawczo – rozwojowej. Ów obszar składa się z takich placówek naukowo – 

badawczych, jak szkoły wyższe, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki  

o resortowym i branżowym charakterze, czyli tzw. JBR – y
71

.
72

 

Istotne źródło innowacji, umożliwiające działalność innowacyjną, stanowią także 

wyniki prac uzyskane z jednostek rozwojowych. Poprzez pojęcie tychże jednostek można 

rozumieć podmioty gospodarcze, które oprócz swojej podstawowej działalności, prowadzą 

także działania związane z B + R. Najczęściej są spotykane w formie przedsiębiorstw 

mogących się poszczyć własnym zapleczem badawczym. Z kolei, uzyskane rozwiązania 

zagranicznego zaplecza badawczo – rozwojowego mogą pochodzić zarówno z zagranicznych 

przedsiębiorstw, jak i instytucji, zajmujących się transferem wiedzy. Podmiot gospodarczy 

zamierzający podjąć działalność innowacyjną, licencje oraz know – how ma możliwość 

zakupić bądź uzyskać od innych przedsiębiorstw, które są w trakcie realizacji lub zakończyły 

swoje działania innowacyjne. Ważnym źródłem innowacji okazuje się także wymiana 

pracowników pomiędzy firmami i instytucjami, która ma celu wymianę doświadczeń  

i szkolenia.
73

  

Rysunek 4 pokazuje, iż jedną z możliwości postępu innowacyjnego  

w przedsiębiorstwie jest korzystanie z obcych osiągnięć naukowo – technicznych, 
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sprowadzonych i przeważnie już stosowanych. Umożliwia to szybkie podniesienie poziomu 

technicznego i osiągnięcie efektów ekonomicznych. W rezultacie krajowy podmiot 

gospodarczy ma możliwość umocnienia swojej pozycji na rynku światowym. 

Bardzo znaną typologię źródeł okazji do innowacji stworzył i opisał P. F. Drucker. 

Stwierdził on, iż wewnątrz każdej organizacji znajdują się cztery źródła innowacji i są 

dostrzegalne przez wszystkich pracowników. Należą do nich nieoczekiwane zdarzenia, 

niezgodność między rzeczywistością a wyobrażeniami o niej, potrzeby procesu oraz zmiany 

w strukturze przemysłu lub strukturze rynku.
74

 

Trzy kolejne źródła wiążą się ze zmianami zachodzącymi na zewnątrz 

przedsiębiorstwa w jego bliższym i dalszym otoczeniu. Są to demografia, zmiany  

w postrzeganiu i wartościach oraz nowa wiedza. Ze wszystkich zmian zewnętrznych 

demografia oddziałuje najsilniej i ma najłatwiejsze do przewidzenia skutki. Ma ona duży 

wpływ na to, co będzie kupowane, przez kogo i w jakich ilościach oraz stanowi ważne 

narzędzie przewidywania zdarzeń. Zmiany w sposobach postrzegania i nowa wiedza stanowią 

dwa ostatnie źródła innowacji. Ich wykorzystanie wymaga przewidywania zmian 

jakościowych w nastrojach, modach i wartościach wyznawanych przez ludzi.
75

 

 

Reasumując, można stwierdzić że innowacją można spróbować nazwać praktycznie 

wszystko. Może to już być całkowicie nowego, pewien wynalazek, pomysł, czy organizacja 

działalności. Innowacja to także coś już istniejącego i funkcjonującego na danym obszarze, 

ale zmienione, udoskonalone czy wprowadzone na np. inny rynek. Co więcej, pojęcie 

innowacji ściśle wiąże się z aspektem innowacyjności, które ogólnie rzecz ujmując oznacza 

aktywność innowacyjną, która przejawia się praktycznie na wszystkich płaszczyznach życia. 
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Rozdział 3 

 

Przedsiębiorczość i innowacyjność polskiej gospodarki  

w ujęciu statystycznym  
 

Jeśli chodzi o polską gospodarkę, innowacyjność wciąż nie jest w niej synonimem 

przedsiębiorczości. Prędzej ciężka praca. By to się zaczęło zmieniać, wzrosnąć musi odsetek 

wydajnych, dużych firm prywatnych.
76

 

 
 

Wykres 1 Jak Pan(i) sądzi, co jest najistotniejszym czynnikiem sukcesu przedsiębiorcy?  
Źródło: Przedsiębiorczość to innowacyjność, http://www.forbes.pl/przedsiebiorczosc-to-

innowacyjnosc,artykuly,173595,1,1.html, 12.04.2016 r. 

 

W ramach przeprowadzonego badania „Barometr Przedsiębiorczości 2013”, w którym 

zapytano kilkudziesięciu respondentów o ich receptę na sukces w biznesie. Blisko 80% 

ankietowanych przez nas przedsiębiorców uznało, że najistotniejszym czynnikiem w drodze 

na szczyt jest wytrwałość i ciężka praca. Na drugim miejscu (64% odpowiedzi) znalazła się 

umiejętność współpracy z ludźmi. Ponad połowa badanych stawia na innowacyjność, 

niemniej jednak ciężka praca i umiejętność budowania relacji z zespołem są najwyraźniej 

zdaniem twórców firm w dużo większym stopniu niezbędne.
77

 

Jeśli chodzi o przedsiębiorczość, w 2014 r. działalność gospodarczą w Polsce 

prowadziło 1826,3 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób 
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(mikroprzedsiębiorstw), co oznacza wzrost o 4,1% w skali roku oraz o 9,6% w stosunku  

do 2009 r. Przychody badanej zbiorowości w latach 2009-2014 zwiększyły się o 19,8%  

(tj. o 146,1 mld zł), a liczba pracujących o 1,2% (tj. o 42,9 tys. osób). Wynik finansowy  

w 2014 r. osiągnął poziom 108,5 mld zł i był o 10,3% wyższy niż w roku poprzednim  

i o 24,9% niż w 2009. W 2014 r. wskaźnik poziomu kosztów dla mikroprzedsiębiorstw 

wyniósł 87,7%, wobec 88,3% w 2013 r. i 88,2% w 2009 r.
78

 

Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności największy odsetek w analizowanej 

zbiorowości stanowiły jednostki z sekcji handel i naprawa pojazdów samochodowych 

(26,0%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,6%). W ostatnich latach 

obserwowano spadek udziału podmiotów prowadzących działalność budowlaną (do 12,1%  

w 2014 r.).
79

  

Analizując innowacyjność polskich podmiotów gospodarczych, warto zwrócić uwagę 

między innymi na przygotowywany co roku przez Komisję Europejską ranking – Innovation 

Union Scoreboard
80

.  

Europejski Ranking Innowacyjności (EIS
81

). Jest to instrument powstały  

z inicjatywy Komisji Europejskiej i bezpośrednio związany ze Strategią Lizbońską
82

. 

Głównym celem Europejskiego Rankingu Innowacyjności jest ocena i porównanie stopnia 

innowacyjności państw członkowskich Unii Europejskiej.
83

 

W jego ujęciu Polska plasuje się w przedostatniej grupie państw Unii Europejskiej pod 

względem innowacyjności. W 2015 r. za polską gospodarką ostatnie miejsca zestawienia 

zajęły jedynie  Litwa, Łotwa, Bułgaria i Rumunia.
84

 (zob. tabela 3) 

 

 

                                                 
78

 Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2014 r., s. 1, 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-

niefinansowe/dzialalnosc-gospodarcza-przedsiebiorstw-o-liczbie-pracujacych-do-9-osob-w-2014-r-,1,9.html, 

22.11.2015 r. 
79

Ibidem. 
80

 Wcześniej nosił nazwę European Innovation Scoreboard (EIS). 
81

 European Innovation Scoreboard. 
82

 Plan rozwoju przyjęty dla Unii Europejskiej przez Radę Europejską na posiedzeniu w Lizbonie w 2000 r. 

Celem planu, przyjętego na okres 10 lat, było uczynienie Europy najbardziej dynamicznym i konkurencyjnym 

regionem gospodarczym na świecie, rozwijającym się szybciej niż Stany Zjednoczone. Strategia opiera się 

przede wszystkim na założeniu, że gospodarka krajów europejskich wykorzysta do maksimum innowacyjność 

opartą na szeroko zakrojonych badaniach naukowych, zwłaszcza w nowoczesnych dziedzinach wiedzy, co miało 

się stać głównym motorem rozwoju. 
83

 European Innovation Scoreboard 2006 - Comparative analysis of innovation performance, Office for Official 

Publications of the European Communities, Luxembourg 2006, s. 3. 
84

 Innovation Union Scoreboard 2015, European Commission, European Union 2015, s. 5, 

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf, 12.04.2016 r. 



Joanna Prystrom, Innowacyjność się opłaca. Wstęp do atlasu dobrych praktyk 

26 

 

Tabela 3 Innowacyjność polskiej gospodarki na tle rankingu Innovation Union 

Scoreboard (IUS) w latach 2010-2015 
Lokata IUS 2015 IUS 2014 IUS 2013 IUS 

2012* 

2011 2010 

1 Szwecja Szwecja Szwecja   Szwecja Szwecja 

2 Dania Dania Niemcy   Dania Dania 

3 Finlandia Niemcy Dania  Niemcy Finlandia 

4 Niemcy Finlandia Finlandia  Finlandia Niemcy 

5 Holandia Luksemburg Holandia  Belgia Wielka Brytania 

6 Luksemburg Holandia Luksemburg  Wielka Brytania Belgia 

7 Wielka Brytania Belgia Belgia  Holandia Austria 

8 Irlandia Wielka Brytania Wielka Brytania  Austria Holandia 

9 Belgia Irlandia Austria  Luksemburg Irlandia 

10 Francja Austria Irlandia  Irlandia Luksemburg 

11 Austria Francja Francja  Francja Francja 

12 Słowenia Słowenia Słowenia  Słowenia Cypr 

13 Estonia Estonia Cypr  Cypr Słowenia 

14 Czechy Cypr Estonia  Estonia Estonia 

15 Cypr Włochy Włochy  Włochy Portugalia 

16 Włochy Czechy Hiszpania  Portugalia Włochy 

17 Portugalia Hiszpania Portugalia  Czechy Czechy 

18 Malta Portugalia Czechy   Hiszpania Hiszpania 

19 Hiszpania Grecja Grecja  Węgry Grecja 

20 Węgry Węgry Słowacja  Grecja Malta 

21 Grecja Słowacja Węgry  Malta Węgry 

22 Słowacja Malta Malta  Słowacja  Polska 

23 Chorwacja Chorwacja Litwa  Polska Słowacja 

24 Polska Litwa Polska  Rumunia Rumunia 

25 Litwa Polska Łotwa  Litwa Litwa 

26 Łotwa Rumunia Rumunia  Bułgaria Bułgaria 

27 Bułgaria Łotwa Bułgaria  Łotwa Łotwa 

28 Rumunia Bułgaria -  - - 

*w 2012 r. nie opracowano tego typu rankingu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Innovation Union Scoreboard 2015, European Commission, 

European Union 2015, s. 5, http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius-

2015_en.pdf, 12.04.2016 r.; Innovation Union Scoreboard 2014, European Commission, European Union 2014, 

s. 5, http://bookshop.europa.eu/en/innovation-union-scoreboard-2014-

pbNBAY14001/?CatalogCategonryID=Gj0KABst5F4AAAEjsZAY4e5L, 12.04.2016 r.; Innovation Union 

Scoreboard 2013, European Commission, European Union 2013, s. 5; Innovation Union Scoreboard 2011, 

European Commission, European Union 2015, s. 7, Innovation Union Scoreboard 2010, European Commission, 

European Union 2011, s. 4. 

 

Polska okazuje się  krajem, w którym funkcjonuje bardzo wiele małych 

przedsiębiorstw niż mniejsza liczba dużych i zasobnych. A to duże i bardzo duże firmy 

najczęściej budują i rozwijają działy B+R, zatrudniają wynalazców, zgłaszają wnioski 

patentowe i rejestrują nowe znaki towarowe. Niewielkie podmioty rzadko kooperują  

z zespołami badawczymi czy uczelniami. Innowacyjność polskich firm rośnie zatem powoli  

i wprost proporcjonalnie do wzrostu ich skali. Polskiej gospodarce opłaca się sprzyjać silnym 

podmiotom, które dynamicznie budują swój potencjał innowacyjności. Regulacje, którym 

nasza gospodarka jest poddana, powinny to uwzględniać.
85

 

                                                 
85

 Przedsiębiorczość to innowacyjność, http://www.forbes.pl/przedsiebiorczosc-to-

innowacyjnosc,artykuly,173595,1,1.html, 12.04.2016 r. 
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Analiza danych Eurostatu pokazuje, że w latach 2010–2012 w większości krajów UE 

nastąpił zauważalny odpływ przedsiębiorców od działalności innowacyjnej, w tym w Polsce  

z 28% w latach 2009–2011 do 23% w latach 2010–2012. Ostatnie dane GUS za lata 2011–

2013 to ponowne niewielkie odbicie, ale tylko w przypadku przedsiębiorstw przemysłowych 

(wzrost udziału innowatorów z 17,7% do 18,4%). Przedsiębiorstwa usługowe ponownie 

zmniejszają swój udział wśród innowacyjnych firm (z 13,9% do 12,8%). W przypadku, gdy 

spada odsetek innowacyjnych firm w gospodarkach wysokorozwiniętych ze zakumulowanym 

potencjałem innowacyjnym, nie stanowi to takiego zagrożenia jak w przypadku krajów – 

takich jak Polska – gdzie taki zwrot może być trudny do nadrobienia.
86

 

 

 
 
1 000 000 EUR       785 000 EUR 

 
Wykres 2 Roczne nakłady na jedno przedsiębiorstwo prowadzące działalność 

innowacyjną w zakresie innowacji technologicznych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Potencjał innowacyjności w przedsiębiorstwach i otoczeniu 

społeczno-gospodarczym. Dobre przykłady, słabości, perspektywy na przyszłość, PARP, Warszawa 2015, s. 2, 

http://www.parp.gov.pl/files/74/81/806/22523.pdf, 24.11.2015 r. 

 

Około 60% mikro przedsiębiorców deklaruje prowadzenie działalności innowacyjnej 

w ciągu 3 ostatnich lat. Zapytani o skojarzenia z terminem „innowacyjna firma”, 

odpowiadają, że chodzi tu przede wszystkim o nowoczesność, przyszłość, podążanie za 

duchem czasu (23% wskazań), nowe technologie (22,5%), rozwój i doskonalenie 

                                                 
86

 Potencjał innowacyjności w przedsiębiorstwach i otoczeniu społeczno-gospodarczym. Dobre przykłady, 

słabości, perspektywy na przyszłość, PARP, Warszawa 2015, s. 2, 

http://www.parp.gov.pl/files/74/81/806/22523.pdf, 24.11.2015 r. 
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przedsiębiorstwa (17%). W przypadku nowych produktów i usług oraz nowatorskich 

rozwiązań wskazania są już niższe (po niespełna 10%).
87

 

 

 
Wykres 3 Skojarzenia mikroprzedsiębiorców z terminem „innowacyjna firma” 
Źródło: Potencjał innowacyjności w przedsiębiorstwach i otoczeniu społeczno-gospodarczym. Dobre przykłady, 

słabości, perspektywy na przyszłość, PARP, Warszawa 2015, s. 4, 

http://www.parp.gov.pl/files/74/81/806/22523.pdf, 27.11.2015 r. 

 

Oczywistym jest fakt, że nowo powstające podmioty gospodarcze to potencjalnie 

nowe miejsca pracy. Wykres 5 przedstawia strukturę liczby pracujących osób w polskich 

przedsiębiorstwach w latach 2004-2013, z uwzględnieniem wielkości jednostki. 

 

                                                 
87

 Potencjał innowacyjności w przedsiębiorstwach i otoczeniu społeczno-gospodarczym. Dobre przykłady, 

słabości, perspektywy na przyszłość, PARP, Warszawa 2015, s. 2, 

http://www.parp.gov.pl/files/74/81/806/22523.pdf, 24.11.2015 r. 
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Wykres 4 Liczba przedsiębiorstw w Polsce i wybranych krajach UE w 2012 r. (tyś) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Potencjał innowacyjności w przedsiębiorstwach i otoczeniu 

społeczno-gospodarczym. Dobre przykłady, słabości, perspektywy na przyszłość, PARP, Warszawa 2015, s. 14, 

http://www.parp.gov.pl/files/74/81/806/22523.pdf, 27.11.2015 r. 

 

Można zauważyć, że największy udział pod względem tworzenia stanowisk pracy 

mają mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 9 pracowników. Z kolei najmniejszy udział 

przypadł podmiotom małej wielkości, które zatrudniają od 10 do 19 osób. 

 

 
Wykres 5 Struktura liczby pracujących w przedsiębiorstwach w Polsce w latach 2004-

2013 
Źródło: opracowanie własne na podtawie: Potencjał innowacyjności w przedsiębiorstwach i otoczeniu 

społeczno-gospodarczym. Dobre przykłady, słabości, perspektywy na przyszłość, PARP, Warszawa 2015, s. 18, 

http://www.parp.gov.pl/files/74/81/806/22523.pdf, 27.11.2015 r. 
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Tabela 4 100 największych firm w Polsce   
Pozycja 

2014 

Pozycja 

2013 

firma Przychody 

(mln zł) 

Zysk  

(mln zl) 

Aktywa  

(mln zł) 

Zatrudnienie 

(tys. osób) 

1 1 PKN Orlen 113 853 (-5,2%) 90 (-95,9%) 51 644 (-

1,9%) 

21,7 (-1,8%) 

2 5 PGNiG 32 120 (11,8%) 1 920 (-

14,3%) 

47 144 (-

1,6%) 

30,9 (-3,5%) 

3 4 Jeronimo 

Martins 

- - - - 

4 3 PGE 30 145 (-1,1%) 4143 

(13,7%) 
60 751 

(7,1%)   
 

41,2 (-0,2%) 

5 2 Grupa Lotos 28 597 (-13,6%) 39 (-95,8%) 20 300 (1,4%) 5,0 (-0,6%) 

6 6 KGHM 24 110 (-9,7%) 3 033 (-

36,2%) 

34 465 (1,5%) 34,5 (1,2%) 

7 7 Tauron 19 131 (-22,7%) 1 347 (-

13,2%) 
32 356 

(3,5%)   
 

26,4 (-4,9%) 

8 9 Eurocash 16 538 (-0,4%) 221 (-

11,7%) 

4 826 (3,1%) 11,0 (-7,3%) 

9 10 PZU 16 480 (1,5%) 3 294 

(1,2%)   
 

62 362 

(11,5%) 

11,2 (-2,9%) 

10 11 Grupa Metro 

AG 

15 220 (1,7%) - - 15 220 (1,7%) 

11 8 PKO BP 15 060 (-12,9%) 3 228 (-

15,2%) 

199 231 

(3,1%) 

27,4 (-4,1%) 

12 13 Fiat Auto Poland 13 208 (-6,4%) 291 

(172,9%) 
5 878 

(3,8%)   
 

3,6 (-29,5%) 

13 13 Orange Polska 12 923 (-8,6%) 294 (-

65,6%) 
22 802 (-

5,6%)   
 

19,9 (9,9%) 

14 14 BP Europe 12 838 (-4,6%) 70 

(1587,8%) 

1 755 (-) 0,4 (-8,6%) 

15 18 Energa 11 429 (10,2%) 743 (5,7%) 17 085 

(24,8%) 

10,5 (-4,6%) 

16 15 ArcelorMittal 

Polska 

11 138 (-5,4%) - - - 

17 17 Tesco (Polska) 10 818 (-3,5%) - - - 

18 - PKP 10 377 (-

11,2%)   
 

- - 44,1 (-4,6%) 

19 16 Bank Pekao  10 189 (-14,1%) 2 795 (-

3,9%) 

158 522 

(5,2%) 

18,9 (-4,5%) 

20 26 Lidl Polska 10 000 (14,9%) - - 13,0 (+4,3%) 

21 - - - - - - 

22 30 Grupa Azoty 9 821 (38,3%) 714 

(126,3%) 

9 962 (86,0%) 13,9 (59,5%) 

23 23 Volkswagen 

Poznań 

9 425 (1,4%) 418 (34,8%) 3 504 (4,0%) 6,2 (1,8%) 

24 22 LG Electronics 

Polska 

9 422 (2,0%) - - 1,3 (-9,0%) 

25 21 Philip Morris Int. 9 401 (-1,1%) - - 3,0 (2,0%) 

26 20 Enea 9 151 (-9,3%) 715 (3,1%) 16 322 

(11,2%) 

10,0 (-1,2%) 

27 - Shell Polska 8 700 (17,6%) - - - 

28 24 Bank Zachodni 

WBK 

8 266 (41,0%) 2 015 

(64,2%) 

106 089 

(76,8%) 

11,9 (45,0%) 

29 27 PSH Lewiatan 7 859 (3,0%) - - - 

30 25 JSW 7 632 (-13,5%) 82 (-91,7%) 13 862 (-

1,5%)   
 

29,2 (-1,9%) 
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Tabela 4 100 największych firm w Polsce – c.d. 
Pozycja 

2014 

Pozycja 

2013 

firma Przychody 

(mln zł) 

Zysk  

(mln zl) 

Aktywa  

(mln zł) 

Zatrudnienie 

(tys. osób) 

31 33 Pelion 7 302 (9,2%) 101 (74,4) 2 733 (10,4%) 7,1 (-3,6%) 

32 28 Carrefour Polska 7 030 (-7,2%) - - - 

33 29 Polkomtel 6 682 (-6,3%) - - 3,5 (-3,6%) 

34 31 T-mobile Polska 

(PTC) 

6 648 (-5,0%) - - - 

35 35 Samsung Polska 6 612 (6,4%) - - - 

36 47 PPHU Specjał 6 448 (35,4%) 7 (127,6%) 471 (14,7%) 3,5 (10,7%) 

37 41 Asseco Poland 5 898 (6,7%) 639 (14,6%) 9 640 (0,0%) 16,8 (0,9%) 

38 - Poczta Polska 5 820 (-3,2%) 168 (-) -  83,5 (-10,5%) 

39 32 PSE 5 806 (-14,6%) 629 (-) 15 784 (5,3%) 0,7 (1,0%) 

40 40 Neuca 5 795 (1,9%) 85 (31,3) 1918 (2,5%) 3,5 (-5,2%) 

41 - Warta TU 5 641 (-13,5%) 265 (-6,3%) 11967 (1,9%) - 

42 37 mBank 5 624 (-8,0%) 1 209 (5,6%) 104283 

(2,1%) 

6,1 (-0,5%) 

43 43 Kingfisher 

(Polska) 

5 539 (4,0%) - - - 

44 55 AB 5 430 (25,1%) 42 (-12,7%) 1167 (7,1) - 

45 36 Synthos 5 359 (-13,7%) 417 

 (-12,7%) 

4 067  

(-10,8%) 

- 

46 39 Imperial Tobacco 5 335 (-8,4%) 34 (-62,9%) 1 651 (21,6%) 0,9 (4,7%) 

47 - Statoil Fuel & 

Retail 

5 300 (-4,0%) - - - 

48  46 Farmacol 5 206 (7,5%) 126 (9,4%

  

2 178 (12,6%) - 

49 44 ING Bank Śląski 4 955 (-2,6%) 962 (9,2%) 86 751 

(10,8%) 

8,5 (-0,2%) 

50 45 Boryszew 4 838 (-0,9%) 64 (4,4%) 2 939 (6,9%) - 

51 66 ABC Data 4 823 (30,6%) 59 (90,5%) 917 (2,2%) 0,5 (15,3%) 

52 51 GlaxoSmithKline 4 822 (7,2%) - 2 223 (8,9%) 1,5 (-4,3%) 

53 - Michelin Polska 4 800 (0,0%) - - - 

54 57 Rossmann SD 

Polska 

4 791 (13,7%) - - 11,8 (17,8%) 

55 48 Grupa 

Muszkieterów 

4790 (3,0%) - - - 

56 38 Budimex 4 750 (-21,9%) 301 (62,0%) 3 687 (6,9%) 4,3 (-14,6%) 

57 72 Action 4 749 (35,1%) 61 (25,7%) 1 154 (28,1%) - 

58 50 Grupa Can-Pack 4 748 (4,5%) 362 (34,6%) 4 530 (1,0%) 4,1 (6,5%) 

59 49 PKP Cargo 4 718 (-8,6%) 65 (-75,6%) 5744 (2,1%) 28,2 (5,9%) 

60 52 Kompania 

Piwowarska 

4 717 (7,1%) 640 (-9,0%) 1 699(2,3%) 3,2 (1,4%) 

61 42 Getin Noble Bank 4 585 (-16,3%) 403 (-

58,9%) 

63 617 (8,8%) - 

62 58 Kolporter 4 475 (8,0%) 33 (44,7%) 835 (9,6%) 1,1 (-4,4%) 

63 56 Grupa Skanska 4 206 (-1,7%) 149,3 (-

6,7%) 

2783 (-) 7,1 (-4,3%) 

64 76 Żabka Polska 4 117 (24,5%) - - - 

65 80 LPP 4 116 (27,7%) 433 (22,3%) 2 492 (29,0%) - 

66 67 Grupa Animex 4 078 (7,2%) -  - 7,7 (2,8% 

67 61 Katowicki 

Holding 

Węglowy 

3 973 (0,0%) 3 973 (0,0%) 5 716 (4,2%) 19,0 (-6,2%) 
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Tabela 4 100 największych firm w Polsce  - c.d. 
Pozycja 

2014 

Pozycja 

2013 

firma Przychody 

(mln zł) 

Zysk  

(mln zl) 

Aktywa  

(mln zł) 

Zatrudnienie 

(tys. osób) 

68 63 Grupa Saint-

Gobain 

3 918 (0,7%) - - 5,7 (-) 

69 69 Polomarket 3 750 (6,4%) - - - 

70 - P4 (Play) 3 720 (3,9%) - - 2,4 (4,0%) 

71 60 Bank Millennium 3 577 (-11,0%) 536 (14,9%) 57 017 (8,1%) 5,5 (-1,5%) 

72 81 SM Mlekpol 3 545 (10,5%) 45 (163,7%) 1 330 (17,0%) 2,2 (-2,4%) 

73 86 Inter Cars  

 

3 516 (17,1%) 148 (47,6%) 1 700 (9,8%) 1,6 (-33,7%) 

74 70 Grupa Żywiec 3 503 (-1,8%) 271 (-

12,5%) 

2 816 (17,8%) 4,7 (-8,9%) 

75 53 Ciech 3 501 (-20,0%) 40 (-) 3 211 (-

13,9%) 

3,9 (-29,7%) 

76 85 SM Mlekovita 3 500 (15,6%) - - - 

77 83 Unilever Polska 3 443 (8,7%) - - - 

78 75 Totalizator 

Sportowy  

3 300 (-3,8%) - - - 

79 71 Raiffaisen Polska 3 168 (-12,9) 184 

(1364,6%) 

53 401 (-

2,3%) 

- 

80 - BGK 3 122 (-11,9%) 740 (54,5%) 43 849 (-

9,9%) 

1,3 (-4,0%) 

81 97 Arctic Paper 3 105 (18,0%) - 152 (-) 1 785 (-

12,8%) 

- 

82 87 Grupa Maspex 3 088 (6,0%) - - 5,0 (3,0) 

83 74 Bank Handlowy 3 070 (-10,8%) 973 (32,1%) 45 398 (4,3%) 4,8 (-8,2%) 

84 

 
78 Empik 3 037 (2,1%) -303 (-) 2 384 (-

12,7%) 

- 

85 93 BASF 3 030 (11,6% - - 0,4 (27,6%) 

86 99 Cyfrowy Polsat 2 911 (4,8%) 526  

(-12,2%) 

5 676 (2,1%) 1,5 (1,2) 

87 - Stalprodukt 2 806 (55,1%) 77 (27,4%) 3 000 (44,5%) - 

88 65 Strabag 2 790 (-29,1%) 66 (-) 2 210 (-

12,3%) 

3,1 (-11,2%) 

89 92 PAK 2 764 (1,5%) 232  

(-42,5%) 

6 471 (3,4%) 8,0 (-3,8%) 

90 88 Nestle Polska 2 762 (-1,3%) 155  

(-12,9%) 

1 370 (0,1%) 3,2 (0,2%) 

91 90 E. Leclerc Polska 2 749 (-0,8%) - - - 

92 - AmRest Holding 2 701 (14,6%) 6 (-94,0%) 2 632 (3,3%) 19,5 (20,0%) 

93 - -  - - - - 

94 93 ZT Kruszwica 2 663 (-1,7%) 107 

(3026,5%) 

1 088 (-

10,6%) 

- 

94 - Open Life TUŻ 2 634 (-20,9%) 24 (2,7%) 5 403 (44,6%) 0,1 (7,7,0%) 

95 - CMC Zawiercie 2 560 (-20%) - - - 

96 91 Credit Agricole 

Polska 

2 537 (-7,9%) 202 (1,5%) 21 781 (0,6%) 6,5 (1,5%) 

97 - RWE Polska 2 479 (-3,1%) - - 0,6 (1,5%) 

98 100 International 

Paper-Kwidzyn 

2 417 (0,2%) 503 (-6,9%) 1 389 (7,7%) 1,3 (0,2%) 

99 96 Bank BGŻ 2 366 (-10,6%) 160 (25,0%) 35 777 (-

3,9%) 

5,5 (-0,9%) 

100 59 Polimex-

Mostostal 

2 363 (-42,5%) -261 (-) 3 347 (-

13,1%) 

8,9 (-34,3%) 

Źródło: 100 NAJWIĘKSZYCH FIRM W POLSCE, http://www.forbes.pl/100-najwiekszych-firm-w-polsce-

2014,ranking,175066,1,3.html, 21.12.2015 r. 
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Jak zostanie pokazane w kolejnym rozdziale niniejszej publikacji, innowacje dają 

możliwość rozwoju podmiotów gospodarczych, które takową aktywność wykazują.  

To z kolei, prowadzi do szansy stworzenia nowych miejsc pracy.  

Z powyższego względu oczywistym wydaje się stwierdzenie, że powinno dążyć się  

do propagowania i wspierania aktywności innowacyjnej, bowiem im więcej podmiotów 

będzie prowadzić tego typu działalność, tym większe pojawią się szanse na stworzenie 

nowych miejsc pracy w danym regionie. 

Oczywistym jest, że otwartej gospodarce wolnorynkowej w Polsce funkcjonuje dużo 

podmiotów gospodarczych, o różnej wielkości i zróżnicowanym pochodzeniu. Pomyślnym 

jest fakt, że obok silnych firm zagranicznych, dobrą kondycję wykazują także krajowe 

przedsiębiorstwa, co udowadnia tabela 4. 

Analizując innowacyjność polskich podmiotów gospodarczych, warto wziąć pod 

uwagę rankingi zagranicznych organizacji, które badają zdolność innowacyjną  przekroju 

międzynarodowym. Będzie stawić pewnego rodzaju zapowiedź ostatniego rozdziału 

niniejszego opracowania, które zaprezentuje dowody na to, że innowacyjność się opłaca  

w każdego
88

 typu działalności gospodarczej, bez względu na jej wielkość i obszar działań. 

W związku z powyższym, godnym wspomnienia jest fakt, że polscy innowatorzy po 

raz kolejny potwierdzili swoją pozycję, odnosząc sukcesy w rankingu Deloitte Fast 50 CE 

grupującym najszybciej rosnące firmy technologiczne. Widać jednak, że o spektakularne 

wzrosty jest teraz trudniej niż jeszcze rok wcześniej.
89

 

O jednych z najbardziej innowacyjnych podmiotach gospodarczych z Polski, napisano 

w rozdziale 5, który otwiera swego rodzaju Atlas dobrych praktyk. Dzięki temu, praktyki 

innowacyjne polskich przedsiębiorstw mogłyby posłużyć za idealny wzór do powielania 

przez jednostki z kraju i z zagranicy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
88

 Oczywistym jest fakt, że aktywność innowacyjna może się opłacić na wielu innych płaszczyznach 

funkcjonowania, oprócz gospodarczej – takich jak między innymi społeczna, polityczna czy filozoficzna. 

Niemniej jednak, niniejsza publikacja skupi się akurat na tym sektorze działalności. 
89

 Opracowano na podstawie: Kaczmarczyk M., Rosną i zarabiają, http://www.forbes.pl/deloitte-fast-50-ce-

innowacyjne-polskie-firmy-rosna-i-zarabiaja,artykuly,165099,1,1.html, 19.12.2015 r. 
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Rozdział 4 

 

Co dają innowacje? 

 
Z uwagi na fakt, że innowacyjność polskiej gospodarki nie wypada zbyt pomyślnie na 

te innych krajów, w niniejszym rozdziale wzięto pod uwagę kondycję innowacyjną zarówno 

polskich, jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych, które osiągnęły sukces dzięki 

aktywności innowacyjnej. 

Wraz z innowacyjnością wiąże się możliwość wzmocnienia swojej pozycji na rynku, 

jej rozwoju, otwierania nowych oddziałów, wchodzenia na nowe rynku zbytu bądź 

zwiększenie udziału na dotychczasowych, a tym samym szansa stworzenia nowych miejsc 

pracy, co w efekcie może zaowocować poprawą społeczno-gospodarczą w regionie.  

Mimo, że poprzedni rozdział poruszył aspekt rankingu najbardziej innowacyjnych 

podmiotów gospodarczych w Polsce, w niniejszy skupi się także na gospodarkach 

zagranicznych i funkcjonujących w nich przedsiębiorstwach, które bardzo często mogą służyć 

za ceny wzór do powielania. Innowacyjność bowiem niesie ze sobą wiele pozytywnych 

aspektów, zarówno  wujciu makro-, jak i mikroekonomicznym. 

IFI Claims opublikowało listę 50 firm, które w 2012 r. złożyły najwięcej wniosków do 

amerykańskiego urzędu patentowego. Co ciekawe, w pierwsze dziesiątce nie znalazł się 

Apple, który znany jest z patentowania wszystkiego, co tylko możliwe. Poniżej 

zaprezentowany zostanie ranking dziesięciu liderów innowacyjności:
90

 

1. Miejsce 1.: IBM 

Zarejestrowane patenty: 6478 

Kraj: Stany Zjednoczone 

2. Miejsce 2. Samsung 

Zarejestrowane patenty: 5081 

Kraj: Korea Południowa 

3. Miejsce 3. Canon 

Zarejestrowane patenty: 3174 

Kraj: Japonia 

4. Miejsce 4. Sony 

Zarejestrowane patenty: 3032 

Kraj: Japonia 

                                                 
90

 Liderzy innowacyjności, http://serwisy.gazetaprawna.pl/nowe-technologie/galerie/689095,duze-

zdjecie,1,liderzy-innowacyjnosci.html, 14.04.2016 r. 
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5. Miejsce 5. Panasonic 

Zarejestrowane patenty: 2769 

Kraj: Japonia 

6. Miejsce 6. Microsoft  

Zarejestrowane patenty: 2613 

Kraj: Stany Zjednoczone 

7. Miejsce 7. Toshiba 

Zarejestrowane patenty: 2447 

Kraj: Japonia 

8. Miejsce 8. Hon Hai Precision Industry 

Zarejestrowane patenty: 2013 

Kraj: Tajwan 

9. Miejsce 9. General Electric 

Zarejestrowane patenty: 1652 

Kraj: Stany Zjednoczone 

10. Miejsce 10. LG Electronics  

Zarejestrowane patenty: 1624 

Kraj: Korea Południowa 

 

                    +              +                               + 
 

 

+                       +  +                            = konkurencyjność podmiotu gospodarczego 

 

 

 

Rysunek 5 Determinanty konkurencyjności podmiotu gospodarczego 
Źródło:  Opracowanie własne na podstawie: Bossak, Bieńkowski, Międzynarodowa …, op. cit., s. 38.  

 

Innowacyjność z całą pewnością może zaowocować wzmocnieniem pozycji na tle 

konkurencji. Niemniej jednak, podmiot gospodarczy, aby był konkurencyjny musi 

wykazywać nie tylko względnie wysoką produktywność, sprawność i efektywność, lecz 

również elastyczność, przedsiębiorczość i innowacyjność. Konkurencyjny jest ten podmiot, 

który może dostarczać towary i usługi na rynek światowy przy niższych kosztach niż 

produktywność nakładów sprawność funkcjonowania 

mechanizmów organizacji 
efektywność i skuteczność 

działania 

przedsiębiorczość  

i elastyczność 

innowacyjność 
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konkurenci i jest w stanie zaoferować towary uznane za markowe, unikalne i innowacyjne. 

Dzięki temu uzyskuje i umacnia swoją przewagę nad konkurentami.
91

 (zob. rysunek 5) 

 

Tabela 5 NAJBARDZIEJ INNOWACYJNE FIRMY NA SWIECIE
92

 (ranking Boston 

Consulting Group)
 
 

Lokata Nazwa firmy  Krótka charakterystyka 

1 Apple  elektronika, oprogramowania i komputery
93

 

2 Google Najbardziej znanymi usługami oferowanymi przez spółkę są internetowa 

wyszukiwarka Google oraz serwisy reklamowe AdWords oraz AdSense, które 

stanowią główne źródło dochodów spółki. Do innych zaliczają się między 

innymi popularna poczta Gmail, serwisy Google Maps i Google Earth. 

Sztandarowymi produktami na rynku oprogramowania są Google Chrome, 

Google Desktop oraz Picasa. 

3 Samsung Jedna z największych południowokoreańskich grup biznesowych. Firmy 

członkowskie grupy Samsung:  

Przemysł elektroniczny (Samsung Electronics, Samsung Electro-Mechanics, 

Samsung SDI, Samsung Corning, Samsung SDS, Samsung Networks, Samsung 

Corning Precision Glass) Przemysł ciężki i maszynowy (Samsung Heavy 

Industries, Samsung Techwin, 

Przemysł samochodowy (Renault Samsung Motors) 

Przemysł chemiczny (Samsung Total Petrochemicals, Samsung Petrochemicals, 

Samsung BP Chemicals, Samsung Fine Chemicals, Cheil Industries) 

Instytucje finansowe (Samsung Life Insurance, Samsung Fire & Marine 

Insurance, Samsung Card, Samsung Securities, Samsung Capital, Samsung 

Investment Trust Management, Samsung Venture Investment, Samsung 

Corporation) 

Przedsiębiorstwa inżynieryjne i budowlane (Samsung Constructions)  

Przemysł rozrywkowy (Samsung Everland-Park Rozrywki, Samsung Lions- 

Baseball Club) 

4 Microsoft Jedno z największych na świecie przedsiębiorstw z branży technologii 

informacyjnych. Najbardziej znane jako producent systemów operacyjnych MS-

DOS, Microsoft Windows i oprogramowania biurowego Microsoft Office 

5 IBM Jeden z najstarszych koncernów informatycznych. Obecnie przedsiębiorstwo 

oferuje rozwiązania w oparciu o usługi doradcze i informatyczne oraz 

oprogramowanie i sprzęt. 

6 Amazon Amerykańskie przedsiębiorstwo handlowe. Zajmuje się handlem elektronicznym 

B2C i prowadzi największy na świecie sklep internetowy. 

7 Tesla Motors Amerykańskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne produkujące osobowe sportowe 

samochody elektryczne. 

8 Toyota Motor  

9 Facebook Serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą 

tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z 

aplikacji, będących własnością Facebook, Inc. 

10 Sony Jeden z największych światowych producentów elektroniki użytkowej. 

11 Hewlett-Packard  Amerykańska firma informatyczna. Producent m.in. komputerów osobistych, 

serwerów, drukarek i urządzeń poligraficznych oraz dostawca usług IT. 

 

                                                 
91

 Bossak J. W., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania 

dla Polski na progu XXI wieku, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004, s. 96. 
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 Chaber P., Najbardziej innowacyjne firmy świata wg BCG,  

http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=F30346EB9EBF4D7AA00A78682CBEB51D, 27.11.2015 

r. 
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 BCG: najbardziej innowacyjną firmą świata jest Apple, http://www.forbes.pl/bcg-najbardziej-innowacyjna-

firma-swiata-jest-apple,artykuly,185357,1,1.html, 06.02.2015 r. 
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Tabela 5 NAJBARDZIEJ INNOWACYJNE FIRMY NA SWIECIE
94

 (ranking Boston 

Consulting Group)
 
– c.d. 

Lokata Nazwa firmy  Krótka charakterystyka 

12 General Electric W 2009 dwunaste co do wielkości przedsiębiorstwo na świecie
[1]

, zarówno pod 

kątem obrotów, generowanego dochodu jak i wartości rynkowej (406 mld USD 

w lipcu 2007). Spółka zajmuje obecnie trzecie miejsce na liście Największych 

Przedsiębiorstw na Świecie, czasopisma Forbes. General Electric powstał 

oficjalnie 11 stycznia 1892 r. poprzez połączenie dwóch przedsiębiorstw: Edison 

Electric Light Company zarządzanego przez Thomasa A. Edisona i Thomson-

Houston Company zarządzanego przez Charlesa A. Coffina. Oba 

przedsiębiorstwa razem posiadały większość kluczowych w tym czasie patentów 

w dziedzinie produkcji i wykorzystywania prądu elektrycznego, co na długie lata 

zapewniło im dominującą pozycję na rynku w USA. Początkowo 

przedsiębiorstwo koncentrowało swoją działalność na przemysłach związanych z 

prądem – od budowy elektrowni i linii wysokiego napięcia po produkcję 

odkurzaczy i lodówek. 

W laboratoriach General Electric powstało szereg wynalazków, między innymi 

lodówka, żarówka, gramofon, prądnica prądu stałego, turbina parowa, silnik 

prądu stałego, opracowano też metody syntezy polietylenu i silikonu. 

13 Intel Największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca 

mikroprocesorów, które znajdują się w większości komputerów osobistych. 

14 Cisco Systems Amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne, jedno z największych w branży. 

15 Siemens Siemens AG – międzynarodowy koncern z branży energetycznej, 

elektrotechnicznej i telekomunikacyjnej. 

16 Coca-cola Marka napoju gazowanego firmy The Coca-Cola Company. Powstała pod koniec 

XIX w. i jest obecnie jedną z najpopularniejszych marek na świecie. Coca-Cola.  

Na polskim rynku Coca-Cola występuję w 6 wariantach: Coca-Cola Light, Coca-

Cola Zero, Cherry Coke, Coca-Cola Vanilla i Coca-Cola Life - Weszła do Polski 

na przełomie 2014/2015 r. 

Na świecie oferowane są także: Cherry Coke Zero, Coca-Cola Caffeine Free, 

Coca-Cola Zero Caffeine Free, Coca-Cola Black Cherry Vanilla, Coca-Cola 

Blāk, Coca-Cola C2, Coca-Cola Citra, Coca-Cola with Lemon, Coca-Cola with 

Lime, Coca-Cola with Raspberry, Coca-Cola Orange, Coca-Cola Vanilla Zero. 

17 LG Electronics Południowokoreańskie przedsiębiorstwo działające w branży elektronicznej, 

chemicznej i telekomunikacyjnej; jeden z największych koreańskich czeboli. 

18 BMW    Niemiecki koncern motoryzacyjny produkujący od 1916 r. samochody osobowe, 

motocykle, skutery oraz silniki. 

19 Ford Motor Obecnie jest to duży koncern branży motoryzacyjnej produkujący samochody 

osobowe, ciężarowe, autobusy, pojazdy i maszyny rolnicze, sprzęt informatyczny 

i inne wyroby. 

20 Dell Firma Dell dostarcza rozwiązania technologiczne, usługi i pomoc techniczną. 

Notebooki, netbooki, tablety, komputery stacjonarne, monitory, serwery, 

pamięci, itp. 

21 Volkswagen  

22 3M Amerykański koncern produkujący ponad 55000 produktów w wielu branżach, 

między innymi: tworzyw sztucznych, materiałów ściernych, elektronicznej i 

farmaceutycznej. 

23 Lenovo Group Chińska firma informatyczna. Jeden z największych na świecie producentów 

komputerów osobistych. 

24 Nike  

25 Daimler  
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Tabela 5 NAJBARDZIEJ INNOWACYJNE FIRMY NA SWIECIE
95

 (ranking Boston 

Consulting Group)
 
– c.d. 

Lokata Nazwa firmy  Krótka charakterystyka 

26 General Motors W skrócie GM, amerykański koncern przemysłowy założony 16 września 1908 r. 

znany z produkcji samochodów osobowych i dostawczych, silników okrętowych, 

instalacji przemysłowych, technologii komunikacyjnych oraz usług finansowych. 

27 Shell Brytyjsko-holenderski koncern petrochemiczny, zajmujący się głównie 

wydobywaniem gazu ziemnego i ropy naftowej oraz ich przesyłem, 

przetwórstwem, dystrybucją i sprzedażą. 

28 Audi  

29 Philips   

30 SoftBank Japońska firma telekomunikacyjna i medialna. 

31 Procter&Gamble Globalna grupa kapitałowa mająca swoją siedzibę w USA. Wytwarza dobra 

konsumpcyjne, głównie kosmetyki i środki higieny osobistej. 

32 Fiat   

33 Airbus Konsorcjum europejskie zajmujące się produkcją samolotów. 

34 Boeing  

35 Xiaomi 

Technology 

Chińskie prywatne przedsiębiorstwo specjalizujące się w projektowaniu, 

tworzeniu i sprzedaży smartfonów oraz aplikacji i elektroniki użytkowej. 

36 Yahoo Amerykański portal internetowy posiadający wersje w kilkunastu językach) 

37 Hitachi Japoński koncern technologiczny. Dostarcza swoje produkty do takich branż, jak: IT 

(dyski twarde, macierze dyskowe, serwery, systemy biometryczne Finger Vein, RFID, 

Smart Cards); energetyka (elektrownie konwencjonalne i jądrowe, turbiny, instalacje 

FGD oraz deNOx); budownictwo (maszyny budowlane oraz elektronarzędzia); kolej 

(pociągi dużych prędkości 'Shinkansen', składy metra oraz systemy kontroli jazdy); 

motoryzacja (elektronika samochodowa, komponenty i systemy dla przemysłu 

motoryzacyjnego); elektronika konsumencka (TV LCD i plazmowe, wyświetlacze, 

kamery, baterie i nośniki pamięci); materiały i komponenty wysokofunkcyjne (kable  

i przewody, metale specjalne, półprzewodniki); sprzęt medyczny (aparatura do 

rezonansu magnetycznego, USG); sprzęt badawczo-naukowy (mikroskopy, 

chromatografy, spektrometry); urządzenia do przemysłu (drukarki przemysłowe ink-jet, 

łańcuchy rolkowe i transportowe). 

38 McDonald’s  

39 Oracle Amerykańskie przedsiębiorstwo zajmujące się tworzeniem oprogramowania do 

szeroko rozumianej obsługi przedsiębiorstw, a w szczególności systemów 

zarządzania bazą danych. 

40 Salesforce.com Amerykański koncern, który świadczy usługi z zakresu modelu przetwarzania danych. 

41 Fast Retailing Sieć sklepów odzieżowych, Japonia. 

42 Wal-Mart Amerykańska sieć supermarketów. 

43 Tata Group Branża: stalowa, motoryzacyjna, usług i doradztwa, chemiczna, spożywcza 

(napoje), telekomunikacyjna, przemysł tytanowy, komunikacyjna, hotelowa. 

44 Nestle Największe przedsiębiorstwo światowe z branży spożywczej. 

45 Bayer Niemieckie przedsiębiorstwo chemiczne i farmaceutyczne. 

46 Starbucks Największa na świecie sieć kawiarni. 

47 Tencent 

Holdings 

Chiny, oferuje usługi z zakresu mass mediów, rozrywki, Internetu i telefonii 

komórkowej, oraz usług reklamy internetowej. 

48 BASF Największe przedsiębiorstwo chemiczne na świecie z siedzibą w Niemczech. 

49 Unilever Holandia, Wielka Brytania; Produkuje głównie artykuły żywnościowe, środki 

czystości i higieny osobistej. 

50 Huawei 

Technologies 

Chiński koncern, specjalizujący się w produkcji urządzeń i rozwiązań 

telekomunikacyjnych, a także informatycznych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Chaber P., Najbardziej innowacyjne firmy świata wg BCG,  

http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=F30346EB9EBF4D7AA00A78682CBEB51D, 27.11.2015 

r. 
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Raport pt. „50 najbardziej innowacyjnych korporacji świata” jest publikowany przez 

Boston Consulting Group (BCG)
96

 od 2005 r. Badanie realizowane jest na podstawie rozmów 

z 1500 menedżerami wysokiego szczebla z całego świata, odpowiedzialnymi za innowacje. 

Dodatkowo pod uwagę brane są wskaźniki finansowe porównywanych firm.
97

 

Za najbardziej innowacyjną firmę na świecie uznano Apple
98

, podobnie jak w 

ubiegłym roku. Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce zajęły takie firmy jak Google, 

Samsung, Microsoft, IBM, Amazon, Tesla, Toyota, Facebook oraz Sony.
99

 

Blisko połowa korporacji z rankingu wywodzi się z USA (24), natomiast wśród nich 

największą grupę stanowią spółki technologiczne (12). Zaskoczeniem może być obecność 

tylko 13 firm z Europy, z czego 7 pochodzi z Niemiec (5 z nich działa w branży 

motoryzacyjnej). Z kolei azjatyckie koncerny na liście wywodzą się z Chin, Japonii, Korei 

Południowej i Indii.
100

 

Firma Apple zajmuje pozycję lidera innowacyjności od 2005 r. (wtedy miała miejsce  

I edycja). Firma Google
101

 pozycję drugą zdobywa od 2006 r. Firma Microsoft
102

 znajduje się  
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świecie, w których pracują absolwenci najlepszych uczelni biznesowych i technicznych oraz programów MBA 

m.in. Harvard Business School, INSEAD, IESE czy London Business School. Firma jest partnerem World 

Economic Forum, doradza organizatorom międzynarodowych regat Volvo Ocean Race oraz wspiera organizację 

Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Londynie. Boston Consultn Group współpracuje także  

z organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi, wspierając projekty na rzecz ochrony zdrowia i edukacji. 

(Witamy w BCG, http://www.bcg.com/careers/join/poland.aspx, 18.04.2016 r.) 
97

 Chaber P., Najbardziej innowacyjne firmy świata wg BCG,  

http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=F30346EB9EBF4D7AA00A78682CBEB51D, 06.02.2015 

r. 
98

 Apple to lider innowacji słynący m.in. z iPhone'a, iPada, Maca, Apple Watch, iOS, OS X i watchOS. 

Najpopularniejsze owoce innowacyjnej aktywności to ipod, iphone, itunes ( http://www.apple.com/pl/) 
99

 Najbardziej innowacyjne firmy świata wg BCG,  

http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=F30346EB9EBF4D7AA00A78682CBEB51D, 06.02.2015 

r. 
100

 Najbardziej innowacyjne firmy świata wg BCG,  

http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=F30346EB9EBF4D7AA00A78682CBEB51D, 06.02.2015 

r. 
101

 Google to wyszukiwarka stron WWW, grafiki, grup dyskusyjnych, katalog tworzony na bazie ODP i 

wzbogacany przy użyciu własnej technologii Google. (https://www.google.pl/); niekwestionowany lider 

innowacyjności. Google wszystko co robi, robi inaczej. Wszystkie produkty Google są wartościowe dla 

użytkowników i są zaskakująco praktyczne. Są innowacyjne. (Innowacyjne firmy i ich innowacyjne modele, 

http://www.infobiz.pl/Innowacyjne_firmy_i_ich_innowacyjne_modele_biznesowe-1-116-20-.html, 18.04.2016 

r.) 
102

 Microsoft to jedno z największych na świecie przedsiębiorstw z branży technologii informacyjnych (ICT). 

Najbardziej znane jako producent systemów operacyjnych MS-DOS, Microsoft Windows i oprogramowania 

biurowego Microsoft Office. (https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=microsoft i https://www.microsoft.com/pl-

pl) 
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w pierwszej 10 rankingu każdego roku od 2005. Firmy IBM
103

 i Sony
104

 plasują się  

w pierwszej 10 prawie za każdym razem od 2005 r.
105

 

 

Tabela 6 Najbardziej innowacyjne firmy i najsilniejsze marki na świecie 
Nazwa firmy Lokata w rankingu najbardziej 

innowacyjnych firm na świecie wg 

BCG 

Lokata w rankingu najsilniejszych 

marek na świecie 

Apple 1 1 

Google 2 3 

Microsoft 3 2 

Samsung 4 8 

IBM 5 5 

Amazon.com 6 24 

Toyota 8 9 

Facebook 9 18 

Hewlett-Packard 11 36 

General Electric 12 7 

Intel 13 13 

Cisco 14 12 

Siemens 15 37 

Coca cola 16 4 

BMW 17 11 

Ford 18 45 

Nike 24 21 

Daimler 25 17 

Audi 28 38 

Wal-Mart 42 19 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Chaber P., Najbardziej innowacyjne firmy świata wg BCG,  

http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=F30346EB9EBF4D7AA00A78682CBEB51D, 27.11.2015 

r. 

 

Z kolei w Europie to Niemcy są wskazywane przez autorów raportu, jako kraj,  

z którego pochodzi najwięcej innowacyjnych firm. Z tego kraju wywodzi się 7 firm, a wśród 

nich dominują firmy motoryzacyjne (5).
106

 

                                                 
103

 IBM jest światowym liderem w kreowaniu, rozwijaniu i produkcji najbardziej zaawansowanych technologii 

informatycznych obejmujących systemy komputerowe, oprogramowanie, systemy sieciowe, pamięci masowe  

i rozwiązania z zakresu mikroelektroniki. (http://www.ibm.com/ibm/pl/pl/) 
104

 Sony to japońskie przedsiębiorstwo, założone 7 maja 1946 r. przez Masaru Ibukę i Akio Moritę w Tokio jako 

Tokyo Telecommunications Engineering Company, obecnie jeden z największych światowych producentów 

elektroniki użytkowej. Najpowszechniej znane i cenione dzieła innowacyjne firmy to walkman, play stadion. 
105

 Innovation in 2014, 

https://www.bcgperspectives.com/content/articles/innovation_growth_digital_economy_innovation_in_2014/, 

27.11.2015 r. 
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Dążąc do ukazania, że aktywność innowacyjna może się opłacić i przynieść wymierne 

korzyści, godnym wspomnienia są wyniki badania przeprowadzonego przez 

PricewaterhouseCoopers
107

 i Narodowego Centrum badań i Rozwoju    Badaniu, któremu  

poddane wprawdzie tylko firmy aktywne w działalności badawczo-rozwojowej, ale taki dobór 

próby pozwolił ocenić nie tylko intencje przedsiębiorców, ale i efekty dotychczasowych 

działań. A są one co najmniej zachęcające.
108

  

Około 32% ankietowanych przedsiębiorców zadeklarowało, że pierwsze zyski 

osiągnęły już po roku od wdrożenia efektów prac badawczo-rozwojowych. Prawie dwóch na 

trzech przedsiębiorców osiągnęło takie zyski w ciągu dwóch lat. Średni okres oczekiwania na 

pierwsze zyski to 2,57 roku. Co ciekawe przychody z działalności B+R najszybciej rosły  

w grupie małych i średnich przedsiębiorstw - od 2008 r. wzrost wyniósł 50% Autorzy raportu 

zwracają również uwagę, że udział przychodów generowanych na wynikach z B+R  

w przychodach całkowitych jest coraz większy i w 2014 wyniósł 16,62 % - aż o 7 pkt. % niż 

w 2008 r.
109

 

Innowacyjność może przynieść cenne rezultaty na wielu obszarach życia społecznego 

i gospodarczego. Z tego względu, godnym wspomnienia wydaje się także zestawienie New 

Europe 100, którego autorami są Res Publica
110

, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
111

, 

Google i „Financial Times”. Celem tworzenia dorocznej listy jest wyłonienie osób, które  

w regionie środkowoeuropejskim przy pomocy innowacji i nowych technologii tworzą istotną 

nową jakość w kulturze, biznesie, nauce czy działaniach społecznych.
112

  

                                                                                                                                                         
106

 Innovation in 2014, 

https://www.bcgperspectives.com/content/articles/innovation_growth_digital_economy_innovation_in_2014/, 

27.11.2015 r. 
107

 PwC jest wiodącą globalną organizacją świadczącą profesjonalne usługi doradcze. Jej celem jest budowanie zaufania 

wśród społeczeństwa i rozwiązywanie istotnych problemów. Korzystając z wiedzy i kwalifikacji ponad 208 tysięcy 

pracowników w 157 krajach, dostarcza swoim klientom najwyższą jakość w zakresie audytu, doradztwa biznesowego 

oraz doradztwa podatkowego i prawnego. W Polsce PwC zatrudnia zespół ponad 2000 specjalistów i kadry wspierającej 

w siedmiu miastach: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie. Oferta firmy jest 

kierowana do firm działających we wszystkich sektorach gospodarki – zarówno do największych koncernów, jak i 

lokalnych przedsiębiorstw rodzinnych. (O firmie PwC Polska, http://www.pwc.pl/pl/o-nas.html, 17.12.2015 r.) 
108

 Sofuł A., Innowacja się opłaca, http://it.wnp.pl/innowacja-sie-oplaca,249551_1_0_0.html, 17.12.2015 r. 
109

 Ibidem. 
110

 Fundacja Res Publica wspiera rozwój kultury i poziomu debaty publicznej. Prowadzi projekty DNA Miasta, 

Partnerstwo Wolnego Słowa, New Europe 100, debaty i wydarzenia. Fundacja jest operatorem Koalicji na rzecz Polskich 

Innowacji. (www.publica.pl) 
111

 Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (ang. International Visegrad Fund, IVF) jest organizacją międzynarodową, 

powołaną na podstawie porozumienia między rządami Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Siedzibą Funduszu jest 

Bratysława, oficjalnym językiem jest angielski. Celem działalności Funduszu jest inspirowanie i wspieranie ściślejszej 

współpracy pomiędzy krajami Funduszu. Cele te realizowane sa poprzez wspieranie wspólnych projektów kulturalnych, 

naukowych, edukacyjnych, wymian młodzieżowych i współpracy transgranicznej. 
112

27 Polaków na liście New Europe 100 Challengers, m.in. Jesionkiewicz, Sadowski, Pomaska i Szefernaker,  

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/27-polakow-na-liscie-new-europe-100-challengers-m-in-jesionkiewicz-

sadowski-pomaska-i-szefernaker, 18.04.2016 r. 
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Odnosząc się do polskiej gospodarki należy podkreślić, że 27 Polaków znalazło się 

gronie 100 osób z Europy Środkowo-Wschodniej, które zostały wyróżnione w drugiej edycji 

zestawienia New Europe 100 – listy największych innowatorów w obszarach biznesu, 

polityki, kultury, nauki i działań społecznych.
113

 

Wśród polskich laureatów znaleźli się:
114

 

1. Adam Jesionkiewicz, prezes Ifinity, która jest jednym z pionierów w produkcji 

beaconów – urządzeń, które mogą zrewolucjonizować globalny handel. 

2. Przemysław Pająk, założyciel i redaktor naczelny serwisu Spider's Web. Spider's 

Web jest jednym z najbardziej opiniotwórczych polskich serwisów poświęconych 

nowym technologiom i start-upom.  

3. Eliza Kruczkowska, prezes Startup Poland. Startup Poland to organizacja 

powołana przez przedsiębiorców i dla przedsiębiorców; jej celem jest likwidacja 

barier ograniczających szybki rozwój młodych firm. 

4. Agnieszka Kozłowska-Korbicz, szefowa programu GreenEvo. Akcelerator 

Zielonych Technologii GreenEvo to program Ministerstwa Środowiska, którego 

zadaniem jest tworzenie przyjaznych warunków dla upowszechnienia technologii 

ochrony środowiska oferowanych przez rodzimych przedsiębiorców. 

5. Przemysław Kornatowski, Politechnika Federalna w Lozannie, który jest twórcą 

drona GimBall, specjalizującego się w misjach ratowniczych (np. podczas 

katastrof naturalnych). 

6. Piotr Waglowski, twórca serwisu VaGla.pl, prawnik, publicysta, webmaster  

i bloger, który od 1997 r. prowadzi serwis VaGla.pl – poświęcony prawnym 

aspektom społeczeństwa informacyjnego.  

7. Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Kancelarii Rady Ministrów, który jest twórcą 

strategii internetowych dwóch zwycięskich kampanii politycznych – prezydenckiej 

Andrzeja Dudy oraz parlamentarnej Prawa i Sprawiedliwości. 

8. Igor Ostrowski, partner w biurze kancelarii Dentons w Warszawie, który jest 

szefem zespołu prawa technologii, mediów i komunikację na Europę, a także 

zespołu prawa własności intelektualnej, technologii i komunikacji. 

                                                 
113

 New Europe 100:  Kim są polscy liderzy innowacyjności, http://pierwszymilion.forbes.pl/new-europe-100-

kim-sa-polscy-liderzy-innowacji-,artykuly,200692,1,1.html, 29.11.2015 r. 
114

 Ibidem. 
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9. Artur Szklener, dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, z Instytem 

związany jest od 2001 r. (początkowo jako pracownik merytoryczny), od 2012 jest 

jego dyrektorem. 

10. Agnieszka Pomaska, polityk Platformy Obywatelskiej, która jest politykiem  

i samorządowcem, posłanką na Sejm VI, VII i VII kadencji (z ramienia Platformy 

Obywatelskiej). 

11. Andrzej Targosz, prezes Eventory. Eventory to krakowski start-up, który zajmuje 

się technologicznym wspieraniem organizatorów imprez masowych. 

12. Dorota Szkodzińska, kierownik działu wydawnictw i zasobów cyfrowych Muzeum 

Historii Polski. Muzeum eksponuje najważniejsze wątki historii Polski, ze 

szczególnym uwzględnieniem tematyki wolności. 

13. Tomasz Wołkowicz, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, który jest 

naukowcem. W ramach swojej pracy naukowo-badawczej opracował szybki i tani 

test na wirusa ebola.  

14. Michał Mikulski, prezes EgzoTech, start-upu zajmującego się projektowaniem 

oraz tworzeniem egzoszkieletów dla osób cierpiących na schorzenia mięśni. 

15. Zofia Jaworowska, przewodnicząca Refugees Welcome Poland, organizacji 

pomagającej uchodźcom w znalezieniu mieszkania w Polsce.  

16. Michał Sadowski, prezes Brand24. Brand24 to firma zajmująca się 

monitorowaniem internetu, obecna w kilkudziesięciu krajach świata i 

współpracująca m.in. z Białym Domem. 

17. Grzegorz Miechowski, prezes 11 bit Studios. 11 bit Studios to notowany na 

NewConnect producent gier, znany przede wszystkim z „This War of Mine” - gry 

opowiadająca o przetrwaniu w czasie wojny, która zdobyła międzynarodowy 

rozgłos. 

18. Andrzej Horoszczak, prezes Billion, dostawcy technologii przeznaczonej dla 

banków, dzięki której mogą wydawać cyfrową gotówkę, czyli polskie złote 

zapisane w postaci pliku komputerowego zamiast banknotów. 

19. Filip Granek, naukowiec z Wrocławskiego Centrum Badań EIT Plus, jest jednym  

z najzdolniejszych polskich nanotechnologów
115

. 

20. Maciej Sadowski, prezes fundacji Startup HUB Poland. Celem prowadzonej przez 

Macieja Sadowskiego fundacji jest zachęcanie zagranicznych wynalazców  

                                                 
115

 Nanotechnologia jest dzisiaj uznawana za jeden z przyszłościowych kierunków rozwoju krajowych 

 i regionalnych gospodarek. 
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i przedsiębiorców z sektora high-tech do zakładania w Polsce spółek 

technologicznych, a także wspieranie ich rozwoju. 

21. Mariusz Gralewski, prezes DocPlanner.com, który jest założycielem GoldenLine 

oraz Znanego Lekarza. Obecnie prowadzi firmę DocPlanner.com, czyli 

międzynarodową platformę umożliwiającą publikowanie opinii o lekarzach  

i umawianie wizyt. 

22. Michał Bogucki i Marcin Joka, współtwórcy PHOTON Team. Photon to 

interaktywny, zintegrowany z urządzeniami mobilnymi robot, który rozwija się 

razem z dzieckiem, wspomagając je w nauce poprzez rozrywkę i rywalizację. 

23. Michał Borkowski, prezes Brainly.com. Brainly.com to globalna platforma 

edukacyjna, która bazuje na idei crowdlearningu, czyli edukacji społecznościowej. 

24. Paula Bruszewska, Marcin Bruszewski i Rafał Flis, założyciele Social Wolves. 

Warszawska fundacja Social Wolves realizuje programy angażujące młodzież do 

projektów społecznych.  

25. Paweł Jarmołkowicz, założyciel Harimaty. Harimata to system diagnostyki dzieci - 

analizuje i rozpoznaje wzorce zachowań, które mogą świadczyć o schorzeniach 

lub zaburzeniach w rozwoju. 

26. Łukasz Habaj, Piotr Stępniewski i Łukasz Kręski, twórcy eSky.pl, polskiej firmy 

turystycznej, zajmującej się sprzedażą biletów lotniczych przez Internet, która – 

należy podkreślić fakt, iż z powodzeniem radzi sobie na zagranicznych rynkach. 

27. Tadeusz Chełkowski i Michał Krawczyk, założyciele Patronite, serwisu łączącego 

pasjonatów (np. artystów) z patronami, którzy gotowi są udzielić im finansowego 

wsparcia. 
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Innowacyjność 

 

Ekoinnowacje i mniejsza degradacja 

środowiska naturalnego 

          

    

 Produktywność             Obniżenie cen     Nowa produkcja i usługi 

  

 

 

 

 

Spadek zatrudnienia                  Ożywienie konsumpcji 

w produkcji tradycyjnej 

                         

      Tworzenie nowych miejsc pracy 

       

  

Wzrost produkcji i wzrost zatrudnienia 

 

 

         Wzrost gospodarczy 

 

 

 

   Poprawa kondycji społeczno-gospodarczej 

 

Rysunek 6 Wpływ innowacyjności na sytuacje społeczno-gospodarczą 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Krelle W., The Future of the World Economy. Economic Growth 

and Structure Change,  IIASA Springer Verlag, Berlin 1989, s. 22. 

 

Mając na względzie powyższe, można stwierdzić że innowacyjność może nieść ze 

sobą pozytywne skutki oddziaływania na wielu płaszczyznach życia – gospodarczego, 

społecznego, medycznego, czy tez kulturalnego. Co więcej, dodatni aspekt oddziaływania 

innowacji można zaobserwować zarówno w przypadku podmiotów gospodarczych,  

jak i całych gospodarek. Rysunek 6 stanowi swego rodzaju podsumowanie skumulowanego 

podejścia do zaakcentowania faktu, że innowacyjność może się opłacać … . 
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Rozdział 5 

 

Innowacyjność się opłaca – wstęp do Atlasu Dobrych Praktyk 

 

Mając na uwadze informacje zaprezentowane w poprzednich rozdziałach, można 

stwierdzić że istota innowacyjności odnosi się do wielu różnych aspektów życia. Niemniej 

jednak, ogólnie rzecz ujmując pojęcie innowacyjności można wytłumaczyć jako aktywność 

poruszającą opracowanie nowatorskich pomysłów, towarów bądź usług, metod produkcji, 

kształcenia, zarządzania czy też leczenia. To także różnego rodzaju innowacyjne 

przedsięwzięcia natury gospodarczej, społecznej, technologicznej czy też etycznej, już 

zastosowane, które zostały zaimplementowane po raz kolejny w innym miejscu,  

po delikatnym urozmaiceniu bądź ulepszeniu, wprowadzone na dziewiczy obszar pod 

względem ich obecności i stosowania.  

Niniejszy rozdział będzie stanowić najobszerniejszą część opracowania, z uwagi  

na fakt rozpiętości znaczenia innowacyjności oraz przykładów mogących służyć za dowód 

tego, że aktywność innowacyjna w działalności gospodarczej naprawdę się opłaca i warto ją 

popularyzować na wszystkich płaszczyznach życia, na całym świecie.  

 

5.1 Najlepsi z najlepszych
116

 

 

Najlepsi z najlepszych. To oni pomagają rozwijać się raczkującym technologiom, 

rządzą na globalnym rynku finansowym czy wywracają do góry nogami całe branże, 

zmieniając codzienne życie milionów. Oto ranking amerykańskiego „Forbesa” Game 

Changers. 

Amerykanie, aby stworzyć zestawienie najodważniejszych liderów biznesu, sprawdzili 

setki firm pod kątem ich wzrostu, innowacji czy skali działalności. Wzięli pod uwagę tylko 

przedsiębiorstwa przynoszące zysk, których wartość przekracza co najmniej miliard dolarów. 

Aczkolwiek dziennikarze poszukiwali równowagi zarówno pod względem geograficznym jak 

i branżowym, w ostatecznym rozrachunku górę wzięła błyskotliwość pomysłów oraz 

śmiałość we wdrażaniu ich w życie.  

                                                 
116

 Przedsiębiorcy, którzy zmieniają świat, http://www.forbes.pl/ranking-game-changers-przedsiebiorcy-ktorzy-

zmieniaja-swiat,artykuly,204166,1,1.html, 19.04.2016 r. 
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Amerykański „Forbes” wybrał 30 postaci, które już zmieniły naszą rzeczywistość,  

a nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. To szefowie lub założyciele błyskawicznie 

rozwijających się firm technologicznych, badacze nowych rozwiązań z zakresu medycyny czy 

biotechnologii a także z twórcy rozwiązań w ramach tzw. ekonomii współdzielenia. Poniżej 

przedstawiamy sylwetki dziesięciu z nich. 

 

Jeff Bezos, 52 lata 

 

Założyciel i szef Amazona zaczynał od handlu książkami. Drugim krokiem było 

poszerzenie asortymentu i budowa największego sklepu internetowego świata. Teraz 

wprowadza do swojej oferty filmy online i farmy danych. W planach są dostawy dronami  

i sprzedaż żywności. Taka dynamika zmian nakręca sprzedaż Amazona, która sięgnęła 110 

mld dol. Jego kosmiczna firma Blue Origin wyprzedziła ostatnio SpaceX Elona Muska.  

To właśnie oni jako pierwsi w listopadzie wystrzelili rakietę, która zdołała także wylądować  

z powrotem na Ziemi. To kluczowe dla obniżenia kosztów lotów w kosmos. 

 

Katrine Bosley, 47 lat 

 

Szefowa Editas Medicine jest bliska stworzenia pierwszych leków z technologii 

CRISPR, rewolucyjnego rozwiązania w zakresie modyfikacji genetycznej. CRISPR ze 

względu na niskie koszty i łatwość wykorzystania bywa określana mianem procesora DNA. 

Pierwszy lek, który tworzy Bosley, wkrótce trafi do testów na ludziach. Ma on leczyć rzadką 

chorobę oczu – wrodzoną ślepotę Lebera, która powoduje stopniowe tracenie wzroku. Bosley 

pracuje także nad komórkami, które mają niszczyć komórki nowotworowe. Po udanym 

debiucie giełdowym w tym roku jej firma wyceniania jest już na 1,5 mld dol.  

 

Jay Flatley, 63 lata 

 

Jeszcze nie tak dawno sekwencjonowanie ludzkiego DNA kosztowało 200 tys. dol. 

Dziś dzięki firmie Illumina, koszt ten spadł do 1 tys. dol. na osobę. To otworzyło drzwi przed 

w pełni zindywidualizowaną opieką medyczną. Przychody wzrosły o 19% do 2,2 mld dol.  

w 2015 r., a zysk o 21% do 490 mln dol. Szef Illuminy Jay Flatley ma jeszcze większe 

ambicje – jego nowa spółka zależna Grail pracuje nad prostym testem krwi, który pozwoliłby 

wykrywać raka na jego najwcześniejszych stadiach rozwoju. 
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Ilene Gordon, 62 lata 

 

Wysokofruktozowy syrop z kukurydzy jest tani, smaczny i… niezbyt dobry dla 

zdrowia. I na tym właśnie robi biznes Ingredion, którym kieruje Gordon. Przekształcają oni 

kukurydzę (a także owoce i ziemniaki) w składniki, które można wykorzystać w tworzeniu 

posiłków organicznych, bezglutenowych i wolnych od GMO. To działa, szczególnie jeśli 

spojrzeć na sprzedaż. Przykładem mogą być produkty bezglutenowe, których udział  

w przychodach wzrósł z 5 do 25% odkąd Gordon przejęła stery w firmie. Prognoza mówi  

o 30% do 2019 r., co dałoby ponad 2 mld dol. 

 

Alexander Karp, 48 lat 

 

Szef i współzałożyciel Palantir Technologies sprawia, że idea Big Brothera zaczyna 

współpracować z Big Data. Firma Karpa jest ulubionym partnerem wielu rządów, agencji ds. 

bezpieczeństwa czy korporacji transnarodowych, którzy próbują wyłuskać konkretną wartość 

z wielkich zbiorów danych. Palantir pomagał łapać terrorystów, udaremniać handel żywym 

towarem a nawet namierzać nielegalnych spekulantów. CIA była pierwszym klientem  

i inwestorem, ale lista klientów rozszerzyła się do zagranicznych rządów, policji, JPMorgan 

czy spożywczego giganta Hershey. Ostatnia runda finansowania w grudniu 2015 r. dała firmie 

wycenę na poziomie 20,5 mld dol. 

 

Sara Blakely, 45 lat 

 

Spanx, czyli firma, którą Blakely założyła, w ciągu dekady stała się w Stanach 

synonimem bielizny kształtującej sylwetkę. Sukces jest na tyle duży, że od tego czasu 

narodziły się tysiące firm kopiujących produkty Spanx. Sama Blakely zaczynała z 5 tys. dol., 

pracując nad bielizną, która miała poprawić jej figurę. Po pół roku produkty tej 

sprzedawczyni, chodzącej od drzwi do drzwi, znalazły się na liście ulubionych rzeczy 

amerykańskiej osobowości telewizyjnej Oprah Winfrey. To dało impuls do rozwoju firmy, 

który trwa do dziś. A jej oferta znacznie się rozrosła obejmując leginsy, biustonosze a nawet 

stroje do jogi. Blakely ciągle jest w posiadaniu 100% udziałów w firmie, której szacowana 

sprzedaż za zeszły rok sięgnęła 400 mln dol. Choć dostarcza produkty do 61 krajów, to 

dopiero co rozwija fizyczną sieć sprzedaży (14 sklepów). 
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Jorge Paulo Lemann, 76 lat 

 

Ze wsparciem Warrena Buffetta, najbogatszy Brazylijczyk (choć jego firma  

ma siedzibę w Nowym Jorku) jest bezdyskusyjnym mistrzem wielkich transakcji, po których 

dojrzałe marki (takie jak Budweiser, Burger King czy keczup Heinz) zmieniają się w źródła 

ogromnych zysków. Jego metodą jest ostre niczym brzytwa cięcie kosztów, a jego 

współpracownicy domagają się uzasadnienia każdego nawet najdrobniejszego wydatku  

w budżecie. Marża operacyjna na poziomie 32%, która została osiągnięta w koncernie 

piwnym Anheuser-Busch InBev, jest przedmiotem zazdrości całej branży. A plany przejęcia 

SABMillera za 100 mld dol. budzą w konkurentach wręcz trwogę. Na zdjęciu razem z żoną 

Susanną. 

 

Elon Musk, 44 lata 

 

Najbardziej innowacyjny biznesmen świata ma stratosferyczne ambicje: zmienia 

samochody elektryczne z wózków golfowych w rakiety, a rakiety kosmiczne w samochody, 

sprawiając, że będą mogły być wykorzystywane ponownie. Najnowszy Model 3 Tesli, który 

cenowo ma być dostępny dla mas, zyskał pierwszego dnia zamówienia za 7,5 mln dol. Cała 

firma zwiększyła sprzedaż w ciągu trzech lat o 114% Tymczasem fabryka Tesli w Nevadzie 

będzie wkrótce produkować więcej baterii litowych niż cała reszta świata razem wzięta. 

 

Cyrus Poonawalla, 74 lata 

 

Założyciel Serum Institute of India, które liczbowo jest największym producentem 

szczepionek, może powiedzieć, że zaszczepił 2/3 dzieci na świecie. Przychody firmy 

szacowane na 620 mln dol. rosną w tempie 30% rocznie, podczas gdy zyski nawet 40% 

Serum dostarcza tanie szczepionki do 140 krajów za pośrednictwem UNICEF-u i Pan 

American Health Organization. Trwają prace nad nowymi szczepionkami na biegunkę, raka 

szyjki macicy, zapalenie płuc czy gruźlicę. 

 

Mark Zuckerberg, 31 lat 

 

Miliard codziennie aktywnych użytkowników. To niemal co siódmy człowiek na 

planecie i prawie 1/3 wszystkich osób, które mają dostęp do Internetu. Aż 84% 
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użytkowników korzysta z Facebooka spoza USA. Przychody firmy rosły przez ostatnie pięć 

lat w średnim tempie 49% do 18 mld dol., dając 3,7 mld dol. zysku. Zuckerberg wykorzystuje 

ten sukces, aby wejść na nowe, gorące rynki. W 2014 r. przejął Oculus – pioniera z zakresu 

wirtualnej rzeczywistości za 2 mld dol., a także komunikator WhatsApp za 22 mld dol. 

 

5.2 Ujęcie istoty celu według rankingu 10 najbardziej innowacyjnych firm  

w Europie
117

 

 

ARM Holdings (Wielka Brytania, pozycja na świecie: 10) 

 

Jeżeli w kieszeni masz smartfon, to prawdopodobnie jesteś jednym z odbiorców 

produktów firmy ARM Holdings. Mimo to prawdopodobnie nigdy nie słyszałeś o tej firmie. 

Znana jest głównie wielbicielom nowych technologii i branżowym specjalistom, bo zajmuje 

się projektowaniem mikroprocesorów. Co ciekawe, jedna z najbardziej innowacyjnych firm 

na świecie nic właściwie nie produkuje. W przeciwieństwie do Intela, którego sprzęt powstaje 

w jego własnych fabrykach, ARM sprzedaje jedynie licencje na architekturę procesorów. 

Mimo to ARM odpowiada za architekturę 90 % procesorów, które znajdziemy  

w nowoczesnych smartfonach. Klientami firmy są m.in. koncerny Apple i Samsung. 

Potężni klienci gwarantują duże pieniądze. Firma z Cambridg e w pierwszej połowie 

2012 r. miała przychody w wysokości 422,4 mln dolarów, o 12% więcej niż  

w analogicznym okresie poprzedniego roku. 

  

Pernod Ricard 2 w Europie (Francja, pozycja na świecie: 15) 

 

Pernod Ricard, który produkuje między innymi Absoluta, Becherovkę, whisky Chivas 

Regal czy wódkę Wyborową, jest zapewne lepiej rozpoznawalny. Choć kojarzy się  

z tradycyjną firmą, to jest równie innowacyjny, co technologiczne start-upy z Doliny 

Krzemowej. Wszystko zaczęło się dwa lata temu, kiedy dyrektor marketingu Martin Riley 

uznał, że Pernod Ricard jest za mało elastyczny. Co prawda Absolut wprowadzał nowe smaki 

wódki, a marki whiskey oferowały coraz szerszy wachlarz odmian, ale to jeszcze nie było to. 
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Rysunek 7 Innowacyjne trunki Absolute Tune 
Źródło:  Sarf S., 10 najbardziej innowacyjnych firm w Europie , http://www.forbes.pl/styl-

zycia/artykul/Technologie/10-najbardziej-innowacyjnych-firm-w-europie,29984,2, 17.12.2015 r. 

 

Riley zebrał więc grupę, którą nazwał Breakthrough Innovation Group (w skrócie 

BIG). Jej zadaniem jest badać odczucia klientów i zgodnie z nimi ulepszać produkty – 

dokładnie tak jak robią to firmy z branży technologicznej. Oprócz tego w laboratoriach 

Pernod Ricard rodzą się innowacyjne pomysły na trunki. Na przykład w Australii już 

testowane jest połączenie wina musującego z wódką – Absolut Tune. 

Danone (Francja, pozycja na świecie: 25) 

 

W 1920 r. francuska firma postanowiła spopularyzować jogurt w Europie Zachodniej. 

Ci, którzy chcieli spróbować mlecznego produktu, musieli go szukać nie w sklepach 

spożywczych, a w… aptekach. Dziś Danone wraca do tych tradycji, rozwijając model 

biznesowy skoncentrowany na zdrowiu – i zmienia wszystko od opakowań, przez ofertę 

produktów, po naukowe podłoże ich rozwoju. 
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Rysunek 8 Jogurty firmy Danone 
Źródło: Sarf S., 10 najbardziej innowacyjnych firm w Europie, http://www.forbes.pl/styl-

zycia/artykul/Technologie/10-najbardziej-innowacyjnych-firm-w-europie,29984,3, 17.12.2015 r. 

 

W 1996 r. 20% sprzedaży Danone’a to były herbatniki, za 9% odpowiadały sery, a za 

8% – piwo. Od tego czasu Danone skupił się na produktach mlecznych i wodach 

butelkowanych. W 2011 r. produkty dla niemowląt i medyczne produkty spożywcze 

odpowiadały już za 25% wartości sprzedaży, której wartość sięgnęła 19,3 mld euro. 

Między 2009 a 2011 r. Danone obniżył zawartość tłuszczu cukru i soli w 20% 

swoich produktów. Ale jedzenie ma też sprawiać przyjemność. Stąd prace nad takim 

formułowaniem produktów, by dzieci kierując się smakiem, same wybierały te zdrowsze. 

Kolejnym celem innowacyjnego Danone’a jest dotarcie ze zdrowym jedzeniem do jak 

największej liczby ludzi. Stąd na przykład w Indiach koncern sprzedaje bogate w witaminy, 

tanie produkty, które nie wymagają przechowywania w lodówce. 

 

Essilor (Francja, pozycja na świecie: 28) 

  

Prawie połowa ludzi na świecie nie widzi dobrze. Niemal 2,5 mld ludzi z tej grupy nie 

ma dostępu do żadnych narzędzi korekcji wzroku. Francuski koncern optyczny zaprzęga te 

liczby do swoich biznesowych celów, jednocześnie robiąc sporo dobrego dla okularników.  

Na przykład w Indiach Essilor oferuje soczewki okularowe, które kosztują mniej niż 5 
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dolarów, zaś w USA koncern wyposażył w okulary 9 tys. dzieci z ubogich rodzin. Koncern 

rozwija się intensywnie na rynkach Kolumbii, Dominikany,. Maroka, Turcji, Brazylii i Rosji. 

Nowe soczewki Essilor Optifog (odporna na zamglenie) i Essilor Crizal UV (chronicąca 

przed promieniowaniem UV) to dwie najnowsze innowacje Essilora. I pewnie podbiją 

rynek, bo statystyki Essilora pokazują, że produkty nie starsze niż 3 lata odpowiadają za 45 

proc. sprzedaży tej firmy. 

 

Reckitt Benckiser (Wielka Brytania, pozycja na świecie 30) 

 

Podobnie jak Essilor i inne koncerny, Benckiser jest przekonany, że jego produkty 

zmieniają świat. Z pewnością masz na ten temat cos do powiedzenia, bo choć jedna z marek 

jak Finish, Vanish, Airwick, Cillit Bang, Harpic, Woolite, Calgon, Bryza, Lovela, Scholl, 

Durex, Veet, Strepsils czy Nurofen trafiła w twoje ręce. 

W tym roku w rozwój swoich marek Reckitt Benckiser ma zamiar zainwestować 

dodatkowe 100 milionów dolarów, co z pewnością przełoży się na zastosowanie w nich 

nowych, innowacyjnych rozwiązań.  

 

Diageo – Wielka Brytania 

 

Do Diageo należą takie marki jak Johnnie Walker i Guinness. Na przestrzeni 

najbliższych 5 lat firma planuje inwestycję 1,5 miliarda dolarów w produkcję szkockiej. 

 

 

Rysunek 9 Marki firmy Diageo 
Źródło: Our Brands, http://www.diageo.com/en-row/OurBrands/Pages/default.aspx, 18.04.2016 r. 
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L’Oreal
118

 – Francja 

 

L’Oréal od zawsze prowadził zaawansowane badania naukowe, bo innowacje, 

zwłaszcza w dziedzinie piękna, są możliwe tylko dzięki nauce. Stosowany w firmie model 

badań i innowacji umożliwia dostarczenie rozwiązań odpowiadających na różnorodne 

wymagania dotyczące piękna. 

Od ponad stu lat L’Oréal rozwija się dzięki przekonaniu, że tylko gruntowne badania 

naukowe prowadzą do opracowania produktów kosmetycznych gwarantujących rzeczywiste 

efekty. Dział Badań i Rozwoju oraz Dział Innowacji, unikatowe w przemyśle kosmetycznym, 

tworzą trzy główne jednostki: 

 Dział Zaawansowanych Badań, którego zadaniem jest nieustanne poszerzanie wiedzy 

naukowej o skórze i włosach oraz odkrywanie nowych składników aktywnych, 

 Dział Badań Stosowanych, który opracowuje formuły wykorzystywane w różnych 

grupach produktów, 

 Dział Rozwoju, który zapewnia markom innowacyjne formuły dopasowane do ich 

tożsamości i oczekiwań konsumentów na całym świecie. 

Aby wyprzedzać konkurencję, a swoje największe innowacje kosmetyczne 

udostępniać każdemu, Grupa ma do dyspozycji trzy główne zasoby: 

 Jedyną w swoim rodzaju kolekcję chronionych patentami składników aktywnych, 

którą co roku Dział Zaawansowanych Badań wzbogaca w nowe cząsteczki i składniki. 

 Specjalistyczną wiedzę dotyczącą opracowywania formuł. Ten etap umożliwia 

przejście od cząsteczki do gotowego produktu. Zespoły L’Oréal każdego roku opracowują 

tysiące formuł. 

 Unikatowe doświadczenie w dziedzinie oceny, pozwalającą wprowadzać na rynek 

nowe produkty, których bezpieczeństwo i skuteczność są udokumentowane  

w rygorystycznych badaniach. 

W 2011 r. firma zarejestrowała 613 patentów. Ponadto warto podkreślić, że poddaje 

recyklingowi lub przetwarza na energię 96% wytwarzanych przez siebie odpadów. 

 

Beiersdorf
119

 – Niemcy 
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 Nasz wzór innowacji, http://www.loreal.pl/badania-i-innowacje/nasz-wzor-innowacji.htm, 18.04.2016 r. 
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Marki firmy Beiersdorf to NIVEA, Eucerin oraz nivea-men.  

„Dobrego badacza charakteryzuje specjalistyczna wiedza, odwaga, wytrwałość oraz 

kreatywność” - twierdzi dr Horst Wenck, kierownik działu Początkowych Faz Innowacji  

w Firmie Beiersdorf i nawiązując do długiej historii badań przeprowadzanych przez 

Beiersdorf kontynuuje: „Jeśli weźmiemy pod uwagę, że wiedza w zakresie nauk 

przyrodniczych wzrasta co najmniej dwukrotnie co osiem lat, oznacza to, że obecnie wiemy 

ponad 5000 razy więcej niż ludzie 100 lat temu. W Firmie Beiersdorf jest to widoczne w 

gigantycznym przyroście wiedzy na temat biologii skóry oraz podstawowych biologicznych, 

chemicznych i fizycznych zasad optymalnej pielęgnacji skóry, a ostatecznie w coraz 

liczniejszych innowacjach w zakresie produktów i składników, których liczba od połowy lat 

dziewięćdziesiątych wzrosła niebotycznie”.  

Podstawą rozwoju i innowacji w Firmie Beiersdorf jest stałe poszukiwanie nowych 

biologicznych możliwości zaspokojenia poszczególnych potrzeb różnych rodzajów skóry,  

w różnych grupach wiekowych. W tym kontekście wielodyscyplinarny zespół specjalistów  

w dziedzinie biologii ludzkiego organizmu, biologii komórkowej oraz molekularnej, 

immunologii oraz biochemii w centrum badawczym w Hamburgu prowadzi działania w myśl 

zasady „Czerpać wiedzę ze skóry, dla skóry”. Celem ich badań jest odkrycie nowych 

aktywnych zasad wspierających metaboliczne procesy w skórze – w sposób możliwie 

naturalny. Aby osiągnąć ten cel, zespół wykorzystuje najnowsze metody analizy 

biochemicznej, biologii molekularnej i fizycznej oraz współpracuje z partnerami 

akademickimi, instytucjonalnymi oraz przemysłowymi ze świata nauki. 

W laboratorium firmy w Hamburgu badania nad skórą prowadzi ponad 450 

naukowców. 

 

Dassault Systems (Francja)
120

 

 

Dassault Systèmes S.A. jest międzynarodowym przedsiębiorstwem z siedzibą we 

Francji, specjalizującym się w oprogramowaniu do projektowania i wizualizacji 3D oraz do 

zarządzania cyklem życia produktów. 

Firma Dassault Systèmes dostarcza  klientom biznesowym i indywidualnym wirtualne 

przestrzenie pozwalające na tworzenie innowacji nienaruszających równowagi ekologicznej. 

Platforma 3DEXPERIENCE wykorzystuje wiodące na świecie aplikacje 3D firmy, 
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zmieniające sposób projektowania, produkcji i serwisowania produktów oraz umożliwiające 

przedsiębiorstwom  dostarczanie ich klientom niezapomnianych doświadczeń.  

Dzięki Platformie 3DEXPERIENCE, nasi klienci mogą tworzyć „przedsiębiorstwa 

społecznościowe”, które pomagają zaangażować ich klientów w proces tworzenia innowacji. 

Środowisko 3DEXPERIENCE i jego architektura online pomaga przedsiębiorstwom,  

na jakimkolwiek etapie cyklu tworzenia produktu lub usługi,  w testowaniu i ocenie 

ewentualnych doświadczeń jakie dostarczą swoim klientom. Krótko mówiąc, 

3DEXPERIENCE  dostarcza  energii najnowszej generacji napędzającej ekonomię 

doświadczeń (Experience Economy). 

Ich oprogramowanie do projektowania 3D wykorzystują takie firmy jak BMW, 

Boeing, Ford, Guess, GE and Honda. 

 

Technip (Francja)
121

 

 

Posiada flotę wyspecjalizowanych statków, które pomagają w budowaniu 

podwodnych rurociągów i innych konstrukcji. 

 

5.3 Ubisoft
122

 

 

W 1984 r. w niewielkiej francuskiej miejscowości Carentoir w Bretanii pięciu braci 

Guillemot założyło własną firmę. Trzy dekady później zatrudnia ona niemal 10 tysięcy 

pracowników, a w zeszłym roku sprzedała gry wideo o wartości niemal półtora miliarda euro, 

oczywiście mowa o Ubisofcie, spółce wartej według kapitalizacji giełdowej niemal trzy 

miliardy euro. 

Firma rozpoczęła żywot jako Guillemot Informatique. Założyło ją pięciu braci, którzy 

posiadali pasję, biznesową smykałkę, wiele pracowitości, a także... kapitał rodziców. 

Guillemotowie już na początku XX wieku prowadzili w Carentoir destylarnię cydru. Później 

rodzina zaczęła eksportować jabłka, a w latach osiemdziesiątych Yvete i Marcel Guillemot 

kierowali już poważną firmą, handlującą płodami rolnymi, z obrotami sięgającymi 17 

milionów franków rocznie. Odpowiadałoby to około pięciu milionom dzisiejszych euro. 
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 Strzyżewski M., Rodzinna firma z bretońskiej wsi dziś jest warta miliardy, http://gry.onet.pl/artykuly/ubisoft-

rodzinne-imperium-z-bretonskiej-wsi/rq1j2f, 18.04.2016 r. 
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Mogli oni sobie pozwolić na wsparcie projektu swoich pięciu synów: Michela, Claude'a, 

Yvesa, Christiana i Gerarda. 

Cała piątka studiowała i jednocześnie pracowała w rodzinnej firmie. To Michel był 

jednak tym z braci, który na uczelni zainteresował się komputerami i zaraził pasją 

pozostałych. To były czasy Macintosha 512K i Commodore 64, sam początek komputerów 

osobistych. Nie wszyscy jeszcze wtedy wierzyli, że to będzie biznes przyszłości. 

Bracia zaczęli od założenia niewielkiego sklepu komputerowego w pobliżu domu. 

Szybko jednak przestawili się na sprzedaż wysyłkową i hurtową. Pierwszym prawdziwym 

punktem zwrotnym w historii firmy był przetarg na dostawę komputerów dla francuskiego 

szkolnictwa. Później, w 1986 r., firma zaczęła dostarczać sprzęt komputerowy  

i oprogramowanie do Auchana i Carrefoura. Przychody dwukrotnie przewyższały przychody 

przedsiębiorstwa Yvete i Marcela Guillemot. 

W 1986 r. nazwa firmy zmieniła się na Guillemot International, a potem 

odseparowano część, zajmującą się oprogramowaniem i nazwano ją Ubi Soft Entertainment 

SA (obecnie nazwa brzmi Ubisoft Entertainment). 

Oddział firmy, sprzedający sprzęt został nazwany Guillemot Corporation, zajmuje się 

on przede wszystkim produkcją urządzeń dla graczy, sprzedawanych przede wszystkim pod 

marką Thrustmaster. Nas interesuje jednak dalszy los Ubisoftu. 

W 1988 r. firmie udało się podpisać umowy z młodymi gigantami branży, takimi jak 

Electronic Arts czy Sierra na dystrybucję ich gier we Francji. Ubi zaczęło także dystrybuować 

francuskie tytuły na świecie. Już w 1989 r. w Wielkiej Brytanii otwarto pierwsze zagraniczne 

biuro. 

Pierwszy krok w stronę tworzenia własnych gier został wykonany przez Ubi Soft  

w 1993 r. Firma kupiła wtedy licencję na tworzenie gier na konsole Sony i Segi. Pierwszą 

produkcją Francuzów był Rayman. Gra zadebiutowała w 1995 r. na pierwszym PlayStation, 

Atari Jaguar i Sedze Saturn. Dość szybko okazało się, że to był strzał w sam środek tarczy. 

Rayman jest marką rozpoznawalną do dziś. Oprócz licznych gier wyprodukowano też serial 

animowany, a według niektórych ankiet bohater serii był jedną z najbardziej 

rozpoznawalnych kreskówkowych postaci na świecie. 

Kolejnym kamieniem milowym była futurystyczna gra wyścigowa POD z 1996 r., 

która jako pierwsza na rynku pokazywała możliwości procesorów MMX Intela. Dziś nikt już 

o POD-zie nie pamięta, ale w swoim czasie gra sprzedała się w nakładzie dwóch milionów 

kopii, a na drugą połowę lat 90. był to naprawdę fenomenalny wynik. 
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Dalsze lata z perspektywy czasu można nazwać narodzinami Imperium. Ubisoft dużo 

inwestował, otwierał biura w Kanadzie, Australii i Szanghaju, w Mediolanie, Tokio i Nowym 

Jorku. W 1999 r. już 70% przychodów firmy pochodziło spoza Francji. 

W 2000 r. firma dokonała jednego z najbardziej istotnych przejęć w swojej historii. 

Ubi Soft wykupił studio Red Storm, którego współzałożycielem był znany pisarz, Tom 

Clancy. Kosztowało to Franzuców aż 45 milionów dolarów, ale dzięki temu powstały takie 

serie gier jak Tom Clany's Rainbow Six, Tom Clany's Ghost Recon czy Tom Clany's Splinter 

Cell. 

Dziś Ubisoft to producent takich znanych na całym świecie marek jak Assassin's 

Creed, Far Cry czy Might and Magic: Heroes, a co się stało z pięcioma braćmi Guillemot? 

Yves Guillemot wciąż pozostaje CEO w Ubisofcie. Jego nazwisko dość często przewija się 

newsach na temat nowych gier firmy, a co z pozostałą czwórką? 

Claude Guillemot jest CEO Guillemot Corporation, czyli oddziału, zajmującego się 

sprzętem. Nazwa tej firmy nie jest rozpoznawalna, ale należy do niej między innymi firma 

Thrustmaster, produkująca popularne kierownice dla graczy, słuchawki pady i inny sprzęt. 

Michel w 2000 r. założył własny biznes, firmę Gameloft, specjalizującą się w produkcji gier 

na telefony komórkowe, a później na smartfony. Obecnie Gameloft zatrudnia ponad pięć 

tysięcy ludzi w ponad dwudziestu biurach, a Michel jest prezesem i CEO firmy. 

Christian Guillemot także założył własną firmę. W 2004 stworzył on AMA, czyli 

Advanced Mobile Applications. Firma zajmuje się tworzeniem gier mobilnych, a także tych 

na Kinecta i konsolę Ouya. AMA jest jednak znacznie mniejsze, niż Ubifost czy Gameloft  

i zatrudnia poniżej stu pracowników. Niektóre z ich tytułów były wydawane przez Ubisoft. 

Gerard Guillemot z kolei dał początek studiu Longtail, które stworzyło takie gry 

wideo jak Rocksmith 2014 czy Motion Sports Adrenaline. Firma przez kilka lat była 

partnerem Ubisoftu, a w końcu, w październiku 2015, została wykupiona i przemianowane na 

Ubisoft Halifax. 

Jak widać, każdy z braci poszedł w swoją stronę, ale tylko pozornie. Cała piątka wciąż 

zajmuje stanowiska kierownicze w Ubisofcie. Każdy z nich posiada również solidny pakiet 

akcji firmy. Najmniej udziałów ma Christian. Jego dwieście tysięcy akcji według bieżącego 

kursu warte byłoby około sześciu milionów euro. Największą część Ubisoftu posiada Yves, 

jego udział jest ponad czterokrotnie większy, niż Christiana. 

Pięciu braciom wystarczyło 30 lat, żeby zmienić mały sklep, założony za pieniądze 

rodziców, w globalne imperium. Oczywiście można ironizować, że założyciele nie mogliby 

osiągnąć sukcesu, gdyby nie rodzinny kapitał, z drugiej jednak strony potomkowie 
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zamożnych ludzi często skupiają się na szybkich samochodach i drogich używkach. Michel, 

Claude, Yves, Christian i Gerard woleli poświęcić życie na znacznie bardziej konstruktywne 

zajęcie. 

 

Godnymi zaprezentowania są także działania ukierunkowane na innowacyjność  

i odnoszące sukcesy na krajowych i zagranicznych rynkach, również polskie 

przedsiębiorstwa. 

 

5.4 GoClever
123

 

 

O poznańskiej firmie GoClever
124

 produkującej przede wszystkim urządzenia 

mobilne: od nawigacji samochodowych przez smartfony po tablety, było głośno dwa razy. 

W kwietniu 2012 r. spółka dostarczyła do sklepów Biedronki blisko 30 tys. tabletów 

z systemem Android w cenie 369 zł – zostały wykupione w jeden dzień. W ostatni weekend 

września tego 2013 r. w sklepach Komputronika i Tanio.net pojawiły się smartfony GoClever 

Quantum 4 z wewnętrzną pamięcią 512 MB za niecałe 300 złotych. Sprzedano je w kilka dni. 

GoClever idzie za ciosem, w rankingu Fast 50
125

 został zwycięzcą w gronie Big 5, 

firm, których przychody w 2012 r. przekroczyły 25 mln euro. W głównym zestawieniu zdobył 

11. miejsce. GoClever jest jedynym polskim przedsiębiorstwem, które w rankingu Deloitte 

znalazło się na szczycie w jednej z kategorii. 

W 2013 r. bowiem, inaczej niż w poprzednim, pierwsze miejsca zajęły spółki 

rumuńskie. Polacy wypadli jednak i tak więcej niż przyzwoicie. W grupie Big 5 jest dwóch 

przedstawicieli naszego kraju, a na liczącej 10 miejsc liście Rising Stars (Wschodzących 

Gwiazd) aż pięciu. W całym rankingu Fast 50 CE odnotowane zostały 22 firmy z Polski, 

w ubiegłym roku było ich 26. 
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 Kaczmarczyk M., Rosną i zarabiają, http://www.forbes.pl/deloitte-fast-50-ce-innowacyjne-polskie-firmy-
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 Od ponad 8 lat firma dostarcza rozwiązań z dziedziny elektroniki użytkowej, cechujących się najlepszym 

stosunkiem oferowanych parametrów do ceny. Swoją ofertę kieruje do osób, którzy poszukują zaawansowanych 

technologicznie, dostosowanych do wymagań europejskich, łatwych w obsłudze urządzeń w najatrakcyjniejszej 

cenie. Trafność strategii doceniło już ponad milion użytkowników w ponad 20 krajach. Oferta firmy to między 

innymi tablety multimedialne, smartfony, wideorejestratory samochodowe i kamery sportowe, nawigacje 
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 Fast50 to najogólniej rzecz ujmując ranking najszybciej rosnących firm. 
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Stwierdzono, że firmy w najnowszych edycjach rankingu charakteryzował mniejsza 

dynamika wzrostu. Nie oznacza to, że klimat dla spektakularnych sukcesów jest gorszy. 

W czasach kryzysu wymagania są większe, a wzrost firm jest bardziej zrównoważony. 

Niemniej jednak, w zestawieniu nadal dominują wytwórcy oprogramowania. 

GoClever założyli w 2007 r. dwaj poznańscy biznesmeni – Roman Panek i Andrzej 

Idkowiak. Postanowili zająć się produkcją nawigacji satelitarnych do samochodów. Wtedy też 

narodził się model biznesowy poznańskiego przedsiębiorstwa, którego istotą jest zlecanie 

produkcji elektroniki partnerom w Chinach, na podstawie analizy potrzeb polskiego odbiorcy, 

a potem sprzedaż nad Wisłą pod własną marką. 

Pomysł wypalił, pod koniec minionej dekady Polacy rzucili się na urządzenia do 

nawigacji satelitarnej. Ogromne znaczenie miała przy tym przystępna cena. W ten sposób 

spółka zarobiła pierwsze duże pieniądze i do dzisiaj jest jednym z największych sprzedawców 

urządzeń do nawigacji satelitarnej w kraju. Jednak nie wszystko poszło idealnie. 

Ekspansja smartfonów i tabletów spowodowała, że Polacy przestali masowo kupować 

dedykowane urządzenia do nawigacji. Założyciele spółki przypomnieli sobie wtedy 

o Henryku Ciechowskim, trenerze biznesu, który prawie 20 lat życia zawodowego spędził 

w niemieckich instytucjach finansowych. 

Poznali go w 2004 r. w trakcie szkolenia dla menedżerów polskiego oddziału 

Microsoftu. Zaprosili go na spotkanie i tak w maju 2011 r. Henryk Ciechowski trafił do ich 

spółki, obejmując z czasem stanowisko prezesa. Kiedy zjawił się w GoClever, firma 

zatrudniała 10 pracowników i działała z powodzeniem na kurczącym się rynku nawigacji 

satelitarnych. Dzisiaj oferuje tablety, smartfony i odtwarzacze multimedialne i zatrudnia 80 

osób. 

Najszybciej rosnącą polską spółką w zestawieniu Fast 50 CE jest krakowski Softhis, 

który rok temu zajął 29. miejsce. Tworzy przede wszystkim autorskie rozwiązania 

dedykowane dla firm i instytucji. Wśród nich są zarówno duże systemy klasy ERP, sklepy 

internetowe, jak i lżejsze mobilne aplikacje w rodzaju katalogu wycieczek biura podróży, 

który może być przeglądany za pomocą telefonów i tabletów z systemem iOS. 

Softhis w obecnej formie prawnej istnieje od 2005 r., ale jego historia sięga końca 

ubiegłego wieku. Od 1999 r. Łukasz Rzepecki, obecny prezes spółki, prowadził działalność 

gospodarczą, która na początku koncentrowała się na tworzeniu serwisów internetowych. 

Z czasem realizowane projekty były coraz większe, prawie zawsze jednak związane 

z rozwiązaniami internetowymi. Jego klientami były: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
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dla którego przygotowano mapę dotacji, koncern paliwowy, BP oraz Polskie Składy 

Oponiarskie. 

Spółka stworzyła m. in. na zamówienie TUI katalog ofert wycieczek w postaci 

aplikacji na iPhone’a i iPada. Z początkiem roku Softhis razem z naukowcami z Akademii 

Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz przy współpracy z Politechniką Poznańską rozpoczął 

pracę nad systemem inteligentnego wspomagania zarządzania małymi i średnimi firmami. 

W ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
126

 w ciągu 

trzech lat partnerzy zamierzają wypracować nowatorską technologię, która usprawni 

zarządzanie projektami i kontaktami z klientami. 

– „Wykorzystaniem metod i technologii inteligentnego przetwarzania informacji 

biznesowej od lat interesują się wielkie koncerny informatyczne. Niestety, efekty tych prac 

najczęściej są kierowane do wielkich korporacji. My chcemy przybliżyć najnowocześniejsze 

technologie informatyczne małym i średnim przedsiębiorstwom. Zależy nam, aby 

wypracowane rozwiązania były sprzedawane jako usługa w chmurze, by ominąć barierę 

wysokich kosztów wdrożenia oprogramowania” – mówi Łukasz Rzepecki. 

Spośród polskich firm w grupie Rising Stars, do której trafiają firmy działające dłużej 

niż trzy lata i krócej niż pięć, najwyższe miejsce zajęło DMSI. Warszawska spółka tworzy 

głównie systemy IT dla agencji ochrony i innych instytucji. Spółkę założył w 2009 r. 

Krzysztof Ciesielski, wcześniej wiceprezes Konsalnet System, będącej technologicznym 

ramieniem Grupy Konsalnet, największego gracza na polskim rynku ochrony. Spółka weszła 

na rynek, kiedy zaczęły na niego powracać banki. 

Kilka lat temu normą było outsourcowanie przez nie ochrony, teraz chętniej tworzą 

własne struktury do nadzorowania stanu bezpieczeństwa poprzez wykorzystanie systemów 

informatycznych. Klientami DMSI są m.in. dwa duże banki, firma zatrudnia około 30 

pracowników. Sporadycznie zajmuje się również budową profesjonalnych centrów 

monitoringu. 

Zwycięzcą głównego rankingu Fast 50 została VOLA.RO z Rumunii. W historii tej 

spółki pojawiają się polskie wątki. To operator serwisów sprzedających bilety lotnicze oraz 

inne usługi dla podróżnych poprzez trzy portale działające na rynku rumuńskim, polskim 

(Fru.pl), brytyjskim, ukraińskim i wietnamskim – dwa ostatnie pojawiły się w minionym 
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 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa 
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roku. Serwis zapewnia dotarcie do najtańszych biletów. VOLA.RO i Fru.pl zbudowali Daniel 

Truica z Rumunii oraz Polacy – Michał Wrodarczyk i Jarosław Adamski. Obsługę IT spółki 

zapewniają informatycy zatrudnieni w Krakowie. VOLA.RO jest fenomenem: wygrała po raz 

trzeci, osiągając rekordowy wynik. 

 

5.5 Usługi ogrodnicze nowej generacji
127

 

 

Elegancki trawnik i zadbany ogród to wizytówka każdego domu. Tym z nas, którzy 

nie przepadają za pracami ziemnymi, zapachem benzyny i rykiem kosiarki swoje usługi 

oferuje Clean Air, czyli zespół bezszelestnych ogrodników. Firma Clean Air, z siedzibą  

w  Fort Collins w stanie Colorado, powstała w 2005 r. Przedsiębiorstwo, w odróżnieniu  

od firm świadczących tradycyjne usługi ogrodnicze, jest w 100% przyjazne dla środowiska.  

Kosiarki i inne urządzenia wykorzystywane przy pracach porządkowych zasilane są 

w ciągu dnia za pomocą baterii słonecznych. Panele solarne umieszczone są na samochodach 

pracowników. 

 

5.6 Internetowa przymierzalnia
128

 

 

Co jest największym problemem podczas kupowania ubrań online? Oczywiście: brak 

możliwości przymierzenia. Twórcy przymierzaj.pl w dużej części tą niedogodność 

rozwiązują. Ich „przymierzalnia” pozwala zobaczyć dokładnie jak dany ciuch wygląda  

na wybranej modelce, albo jak komponuje się z innymi ubraniami czy dodatkami. Dodano 

najpopularniejsze marki, klienci łatwo więc znajdują coś dla siebie. 

 

5.7 Meble wykonane z… karoserii auta
129

 

 

Weld House to mała firma rodzinna, która specjalizuje się w meblach z metalu. 

Wszystkie produkty są jedyne w swoim rodzaju i wykonywane ze stali różnego pochodzenia. 

Pracownicy firmy najchętniej przekształcają w meble użytkowe elementy starych 

samochodów. Karoseria amerykańskich pojazdów, które swoje lata świetności miały 20-30 lat 
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temu dobrze się do tego nadaje. Do produkcji innych mebli wykorzystuje się tu metalowe 

rusztowania, przerobione lodówki i inne metalowe elementy. Dzięki temu wytwory Weld 

House nadają wnętrzom niepowtarzalny charakter. 

 

5.8 Parkingi osiedlowe
130

 

 

W niektórych rejonach dużych miast ciągle brakuje parkingów strzeżonych.  

W Warszawie są jeszcze niewykorzystane lokalizacje i nawet przy dość wysokich czynszach 

(powyżej 5 tys. zł za plac miesięcznie) można wyjść na swoje. Tym bardziej że inwestycja  

w ogrodzenie i postawienie budki ze szlabanem to wydatek co najwyżej 20-30 tys. zł. 

 

 

Rysunek 10 Parkingi osiedlowe 
Źródło: 1000 pomysłów na biznes, na który nie wpadniesz, 

https://www.facebook.com/643197825732699/photos/a.643205715731910.1073741829.643197825732699/6432

09462398202/?type=3&theater, 23.04.2016 r. 

 

Kluczem do powodzenia są znalezienie dobrej lokalizacji i niższe stawki niż  

na sąsiednich parkingach. W Warszawie miesięczny abonament na parkingu pod gołym 

niebem kosztuje od 150 do 250 zł. Przy stu samochodach miesięczne przychody parkingu 

powinny wynosić od 15 do 25 tys. zł. 
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5.8 Świeże mleko z automatu
131

 

 

Pomysłowy rolnik z Niemiec zamiast oddawać mleko do skupu kupił automat 

i ustawił go w niedalekim miasteczku. W automacie umieścił świeże mleko w butelkach, 

prosto z własnej przydomowej mleczarni. Jeden litr mleka kosztuje 1 euro (4,33 PLN
132

). 

Rodzina Bloching wzbogaciła swoją flotę o kolejnych 9 automatów, w promieniu 20 

kilometrów, a asortyment, który można w nich kupić poszerzyła o miód, dżem i wyroby 

mięsne.  

Automaty dostarcza firma Stuerwehr GmbH. W tak zwanych „regiomatach” zakupów 

można dokonywać 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. 

 

5.9 Złamałeś nogę?… masz okazję pochwalić się gipsowym tatuażem
133

 

 

Złamanie ręki czy nogi to nic przyjemnego. Wie o tym Jessica Smith, która  

po wypadku, nosiła gips przez kilka tygodni. Po tym okresie założyła prężnie działającą firmę 

Casttoo. Pomysłodawczyni postanowiła upiększyć swój, opatrunek, tak żeby pasował do jej 

wyglądu. 

Jessica nałożyła na gips kolorowe tatuaże, które od razu zaczęły cieszyć się 

zainteresowaniem. Po trzech latach jej przedsiębiorstwo dostarcza swoje wyroby  

do czołowych gabinetów ortopedycznych i szpitali. 

 

5.10 Wysokiej klasy urny pogrzebowe
134

  

 

Tegoroczną edycję Konkursu na Biznesplany, organizowanego przez Fundację BRE 

Banku oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, wygrali Piotr Adamik i Wojciech 

Szwarc. Ich pomysł na biznes to firma funea.pl, sprzedająca unikatowe, wysokiej jakości  

i wykonywane z dbałością o każdy szczegół urny pogrzebowe. Temat może niezbyt wesoły, 

ale za to zawsze na czasie. 
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5.11 Ekologiczna agencja reklamowa – reklamy z mchu i bakterii
135

 

 

Przedsiębiorstwo Curb  postawiło na pomysł związany z ekologią. Agencja oferuje 

klientom formy graficzne wykonane z mchu i z bakterii. Kępki mchu umieszcza się na 

powierzchniach, murach, w miejscach, gdzie zazwyczaj nie występują. Przy pomocy 

naturalnych substancji klejących nadaje się im pożądany kształt i formuje napis lub logo.  

Instalacja utrzymuje się w dobrym stanie przez 4- 5 tygodni, bez konieczności 

ingerencji. Reklama z mchu, która jest na bieżąco doglądana i pielęgnowana może stać się 

długo czasowym nośnikiem informacji i przetrwać o wiele dłużej. Firma proponuje także 

reklamy z bakterii – specjalnie wyhodowane na ten cel bakterie można umieścić na każdej 

powierzchni i przykryć powłoką. Bakterie uformowane we wzory, obrazy, hasła reklamowe, 

zaczynają świecić po zmroku lub zgaszeniu światła. 

 

5.12 Patyczki medyczne w nowym wydaniu
136

 

 

Pewne małżeństwo po latach pracy stwierdziło, że chce coś zmienić w swoim życiu. 

Postanowili zająć się wytwarzaniem patyczków medycznych do przytrzymywania języków. 

W 2001 r. Peter Drogins – jeden z założycieli Silver Consumer Products podczas rozmowy 

z lekarzem usłyszał, że najgorszą częścią jego pracy z dziećmi jest moment, kiedy musi 

sprawdzić gardło małych pociech. Zaczynały się problemy, z którymi od dziesięcioleci 

musieli walczyć lekarze. Ale i dzięki temu znaleziono rozwiązanie. 

Pomyśleli z żoną o zadrukowaniu patyczków kolorowymi dinozaurami, postaciami 

z bajek, uśmiechniętymi twarzami itp. Zainwestowali 50 000$ własnych oszczędności, 

zaprojektowali wzory, znaleźli producenta w Chinach, który podjął się produkcji i sprzedaż 

ruszyła z sukcesem. 

 

5.13 Firma pomagająca…. rozwieźć się w taktowny sposób
137

 

 

W Niemczech odsetek małżeństw kończących się rozwodami wynosi ok. 57%. Nic, 

więc dziwnego, że w  Berlinie, powstało nietypowe przedsiębiorstwo, pomagające 
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w rozstaniach. Usługi świadczone przez Trennungsagentur.de polegają na kończeniu 

związków w imieniu jednej ze stron. Klienci, którzy nie mają odwagi przekazać takiej 

wiadomości osobiście, z ochotą korzystają z tej oferty. Założyciel firmy lub jeden z jego 

przeszkolonych pracowników w taktowny sposób informują partnera lub panterkę  

o zbliżającym się końcu znajomości. 

 

5.14 Kawiarnia serwująca …porady prawne
138

 

 

Usługi prawnicze kojarzone są zwykle z wysoką ceną, napiętą atmosferą i małą 

dostępnością. Ten stan rzeczy postanowił zmienić Jeff Hughes, młody prawnik ze Stanów 

Zjednoczonych. 

W 1995 r. założył on bardzo nietypową kawiarnię, która oprócz świeżo palonej kawy 

i deserów serwuje klientom porady prawne. W Legal Grid można zasięgnąć porady w każdym 

zakresie. Co tydzień kawiarnia otwiera podwoje dla cenionych ekspertów w konkretnych 

branżach. 

 

5.15 Pet Rocks
139

 

 

Chyba nigdy w historii marketingu powiedzenie „pieniądze leżą na ulicy” nie było 

równie trafne. Pomysł na sprzedawanie kamieni udających zwierzęta domowe stanowi 

najbardziej zwariowany przykład interesu, który w kilka miesięcy przyniósł fortunę. 

Pewnego kwietniowego dnia 1975 r. Gary Dahl, marketingowiec z Kalifornii, wybrał 

się do pubu ze znajomymi. Podczas rozmowy ktoś pożalił się na swojego psa, sprawiającego 

mu nieustanne kłopoty. Dyskusja szybko zeszła na temat zwierząt domowych. Gary 

stwierdził, że wszystkie zwierzaki mają nieusuwalne wady: są hałaśliwe, brudzą, niszczą 

rzeczy i kosztują masę pieniędzy. W ramach rozwiązania tych dylematów zaproponował 

żartobliwą alternatywę – kamień. Według niego kamienie cechuje świetna osobowość, są 

tanie i łatwe w utrzymaniu. 

Znajomi wymienili złośliwe uwagi, ale Gary nie rzucał słów na wiatr. Następne dni 

zajęła mu praca nad Podręcznikiem do trenowania kamieni domowych, który liczył 32 strony 

wypełnione poradami w stylu: „Jak nauczyć Twój kamień, aby udawał martwego”. Kiedy 
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pomysł był już gotowy, pozostało jedynie zebrać „zwierzęta”. Wybór padł na meksykańską 

plażę Rositario i nie był on przypadkowy. Tamtejsze kamienie mają odpowiedni kształt  

i niską cenę – około centa za sztukę. Do całego zestawu dołączone zostało kartonowe pudełko 

z dziurkami umożliwiającymi „oddychanie”, oraz sianko, które wyścielało jego wnętrze. 

Po kilku miesiącach od rozmowy w pubie zapakowane kamienie zostały wysłane  

do sklepu z pamiątkami w San Francisco. Gary uznał, że rynek ten jest o wiele łatwiejszy  

do zwojowania niż branża dziecięcych zabawek. Jak się szybko okazało, miał absolutną rację. 

Kamienie błyskawicznie zostały hitem sezonu. Sprzedawane po 3,95 dolara przynosiły prawie 

300% czystego zysku. 

Kiedy fenomenem zainteresował się Newsweek, a Dahla zaproszono do popularnego 

programu The Tonight Show, produkt bił rekordy popularności. W październiku sprzedawano 

nawet do 10 000 sztuk dziennie na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Właściciele 

kamieni zaczęli je malować i prześcigać się w poradach na temat sztuczek, których można je 

nauczyć. Kamienie umiały „leżeć”, przy drobnej pomocy „turlać się”, a nawet „atakować”. 

Na fali popularności Pet Rock pojawiły się również firmy, oferujące np. pogrzeb kamienia na 

morzu. Szczyt sprzedaży przypadł na okres Bożego Narodzenia, aby zaraz potem gwałtownie 

spaść. Tak czy inaczej, Gary Dahl trafił idealnie w moment i zanim jego pomysł się wypalił, 

zdążył sprzedać dwie i pół tony kamieni, zarabiając na swoim genialnym pomyśle ponad dwa 

miliony dolarów. 

 

5.16 Citi Kitty
140

 

 

Przykładem na to, że najlepsze pomysły to te, które biorą się prosto z życia, jest 

produkt Rebeki Rescate. Każdy, kto kiedykolwiek miał kota wie, że kuweta to stale 

powtarzający się problem. A co by było, gdyby sprzątanie i nieprzyjemny zapach mógł po 

prostu zniknąć? 

CitiKitty – bo taką nazwę nosi nowatorskie rozwiązanie – to zestaw, który umożliwia 

nauczenie naszego pupila korzystania z prawdziwej toalety! Działa prosto, bo na zasadzie 

stopniowego warunkowania zachowania zwierzęcia, znanego od czasów eksperymentów 

Pawłowa i Skinnera. Dzięki zamontowaniu specjalnej podkładki w muszli klozetowej oraz 

sypaniu tam żwirku, przyzwyczajamy kota do załatwiania się w pożądanym przez nas 

miejscu. Z czasem właściciel zaczyna stosować tacki z otworem, który sprawia, że kot może 
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załatwiać się już bezpośrednio do sedesu, ale czuje, że do niego nie wpadnie. Ostatni krok 

treningu prowadzi do rezygnacji z podkładek w ogóle. 

Rebeka wystartowała ze swoim pomysłem w znanym programie Rekiny biznesu  

i dzięki zainteresowaniu jednego z inwestorów, który wyłożył na rozkręcenie biznesu 100 000 

dolarów, do dziś sprzedała setki tysięcy zestawów, zostając młodą milionerką. Jak sama 

twierdzi – „Tam, gdzie jest brud, są też pieniądze” – dlatego nie ograniczyła sprzedaży 

jedynie do CitiKitty. Obecnie do kompletu dokupić można urządzenie automatycznie 

spłukujące toaletę po zaradnym czworonogu. 

 

5.17 Przytulanie i zarabianie
141

 

 

Pewna 30-letnia Amerykanka postanowiła wyjść naprzeciw wszystkim tym, którym 

brakuje na co dzień bliskości i czułości. Mieszkanka Portland otworzyła dla nich „sklep  

z przytulaniem”, a samą siebie nazywa „profesjonalnym przytulaczem”. I przekonuje, że w jej 

pracy nie chodzi o nic dwuznacznego. 

 

Rysunek 11 Pomysł na biznes – przytulanie i zarabianie 
Źródło: Oferuje przytulanie za pieniądze. Spędza w łóżku 90 godzin tygodniowo,  

http://www.tvn24.pl/ciekawostki-michalki,5/oferuje-przytulanie-za-pieniadze-spedza-w-lozku-90-godzin-

tygodniowo,491793.html, 24.04.2016 r. 

 

30-letnia Samantha Hess wystartowała z nietypowym biznesem na początku roku. Do 

otwarcia „sklepu” zainspirował ją widok mężczyzny trzymającego kartkę z napisem „Free 

Hugs” („Darmowe przytulanie”). Pomyślała wtedy, że liczba ludzi potrzebujących czułości  

i bliskości to biznesowa nisza, której nikt jeszcze nie wykorzystał. 
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Przytulacze na etat! W pierwszym tygodniu po otwarciu biznesu zyskała aż 1000 

klientów. Dzisiaj w swoim „sklepie” zatrudnia 6 profesjonalnych przytulaczy na pełen etat. 

Sama spędza w pracy średnio od 60 do 90 godzin tygodniowo - wszystkie w łóżku. Za jedną 

godzinę przytulania trzeba zapłacić 60 dolarów.   

Na pytania, na ile bliskości pozwala swoim klientom, Samantha odpowiada,  

że dozwolone jest wszystko to, co w przypadku przytulania dziecka. Kiedy ktoś przekroczy tę 

granicę, daje to wyraźnie do zrozumienia. - Klienci, którzy chcą spełnić erotyczne fantazje, 

nie będą zadowoleni z moich usług - mówi Samantha. 

Klienci Samanthy to w większości mężczyźni, którzy leczą poważne, traumatyczne 

przeżycia lub schorzenia związane z lękiem przed kontaktem z ludźmi. Korzystający z jej 

usług mogą wybierać spośród kilku pokoi tematycznych dla swojej terapii. Każde  

z pomieszczeń wyposażono w kamery, które mają zagwarantować obu stronom,  

że przytulanie rzeczywiście pozostanie tylko przytulaniem. 

  

5.18 Świeże powietrze w puszce
142

 

 

Kanadyjski startup wprowadził na rynek produkt o nazwie „Vitality air” – który jest 

niczym innym, jak powietrzem w puszce.  

 

Rysunek 12 Świeże powietrze w puszce – Vitality Air 
Źródło: Szkwarek W., 28 dolarów za puszkę świeżego powietrza. W Chinach, 

http://www.bankier.pl/wiadomosc/28-dolarow-za-puszke-swiezego-powietrza-W-Chinach-7290829.html, 

24.04.2016 r. 
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Towarem zainteresowały się przede wszystkich Chiny, zmagające się z coraz 

wyższym stężeniem zanieczyszczeń w powietrzu. 

28 dolarów – tyle kosztuje puszka ze świeżym powietrzem. Dwa miesiące temu firma 

produkująca „Vitality air” rozpoczęła eksport do najludniejszego państwa świata. Pierwsza 

dostawa, która miała miejsce pod koniec 2015 r., wyniosła 500 sztuk i została sprzedana  

w ciągu czterech dni – informuje portal telegraph.co.uk.  

 

5.19 Słoweński biznes wyśle twoje paczki w świat. Tanio i szybko
143

 

 

Start-up, którego korzenie leżą w sercu Słowenii, w zaledwie trzy lata zdobył całą 

Europę. Jego wartość rynkowa dynamicznie rośnie, dlatego na celowniku trzymają go 

inwestorzy zza Wielkiej Wody. Godną uwagi i zaprezentowania wydaje się być Eurosender – 

działająca także w Polsce platforma internetowa, która szybko i tanio wyśle twoje paczki  

w świat. Od października działa również w Polsce 

Eurosender to start-up, działający w branży kurierskiej. W ciągu trzech lat swoim  

zasięgiem objął obszar całej Unii Europejskiej. Nie jest kolejnym przedsiębiorstwem  

wyposażonym we flotę samochodów transportowych, która dostarcza paczki bezpośrednio 

pod wskazany adres klienta, lecz jest platformą internetową, która agreguje tego typu usługi 

w jednym miejscu. Idea, którą kierował się założyciel platformy, polega na maksymalnej 

optymalizacja kosztów transportu przesyłek. Klienci, indywidualni oraz biznesowi,  

korzystający z usług Eurosendera, mogą wysłać paczkę za granicę płacąc za usługę o 70% 

mniej w stosunku do standardowych stawek operatorów logistycznych. 

Mechanizm optymalizacji polega na tym, że Eurosender zbiera zamówienia od swoich 

klientów, a następnie przekazuje paczki swoim partnerom biznesowym (zamówienie zbiorcze 

ma większą wartość niż pojedyncza przesyłka). Ze względu na wolumen negocjuje z nimi  

korzystne kontrakty oraz warunki cenowe. Obecnie współpracuje z międzynarodowymi prze-

woźnikami, takimi jak m.in.: DPD, GLS, Seur, DB Schenker, ACS, Kuehne + Nagel i DSV. 

Oferując prostą usługę w atrakcyjnej cenie, Eurosender zdobył cały unijny rynek  

w zaledwie trzy lata.  Paczkę można wysłać tanio do każdego kraju członkowskiego UE.  

Korzystanie z platformy nie wymaga rejestrowania się ani zakładania konta. Cena nie jest 

uzależniona od rodzaju przesyłki i wyświetla się na stronie automatycznie, po wybraniu trasy. 
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Co więcej, zawiera już koszty ubezpieczenia, które można dodatkowo zwiększyć, jeśli klient 

sobie tego życzy. Usługa świadczona jest od drzwi do drzwi, zatem kurier odbiera pakunek od 

klienta oraz odpowiada za jego dostarczenie w terminie. Eurosender jest tutaj wyłącznie  

pośrednikiem, którego zadaniem jest komfortowa obsługa klienta w niskiej cenie. 

Jak już zaznaczono, platforma Eurosender powstała w 2014 r. w stolicy Słowenii. 

Firma w bardzo krótkim czasie dokonała ekspansji na ponad dwadzieścia europejskich  

rynków. Od października oficjalnie działa również w Polsce, w kraju, gdzie na dobrą sprawę, 

miała swój początek. Jej założyciel i prezes, Tim Potočnik wpadł na pomysł oferowania  

tańszych usług kurierskich, mieszkając przez pół roku w polskiej stolicy. Do Warszawy  

przyjechał w ramach wymiany studenckiej, gdzie studiował w Szkole Głównej Handlowej 

(SGH). 

– Kiedy przyszedł czas powrotu do Słowenii, musiałem przetransportować wszystkie 

przedmioty, które udało się mi zgromadzić przez pół roku pobytu w Polsce – wspomina  

w rozmowie z Forbesem Tim Potočnik, prezes Eurosendera. 

W czasach, kiedy rynek usług aż kipi od nadmiaru firm kurierskich, zadanie okazało 

się trudniejsze niż mogło się to wydawać na pierwszy rzut oka. Problem dla Tima Potočnika 

stanowiły zbyt wysokie koszty transportu w ofercie dla klientów indywidualnych. Do tego 

dochodziły opłaty dodatkowe, jak paliwowa oraz podatek VAT.   

– Spędziłem kilka dni na wertowaniu ofert i pomyślałem, że musi być prostszy sposób, 

aby wysłać paczkę za granicę. Jedna platforma skupiająca różnych dostawców, po to, by 

klient mógł sprawnie wybrać najkorzystniejszą dla siebie firmę przesyłkową – wyjaśnia  

założyciel firmy. 

Wycena słoweńskiego start-upu Eurosender, jaka została sporządzona  się w 2015 r.  

w zagranicznych mediach, wynosiła ok. 3,6 mln EUR. Jak twierdzą władze firmy, dziś  

wartość jest dziesięciokrotnie wyższa, jednak ze względu na trwające negocjacje  

z potencjalnymi inwestorami, nie chcą mówić o potencjalnych kwotach. 

Główna siedziba firmy mieści się w Lublanie w stolicy Słowenii. Poza tym  

Eurosender ma biura w Monachium oraz w Londynie. Jeszcze trzy lata temu w firmie  

pracowały zaledwie dwie osoby – Tim Potočnik i jego wieloletni przyjaciel Jan Stefa. Dziś  

na pokładzie Eurosendera jest 25 osób.  – Większość pracowników zatrudniliśmy w ubiegłym 

roku, kiedy firma zaczęła dynamicznie się rozrastać – mówi prezes. I dodaje, że w przyszłym 

roku planują zwiększyć zatrudnienie do 65 osób. 

Dynamiczny wzrost wartość Eurosendera sprawia, że staje się on łakomym kąskiem 

dla inwestorów z całego świata. W gronie akceleratorów finansowych słoweńskiego start-upu 
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jest m.in.: niemiecki ProSiebenSat.1 (koncern mediowy), europejskie EGRO (lider  

ubezpieczeniowy) i Level39 (inkubator nastawiony na rozwiązania dla fintechu
144

 

 i inteligentnych miast), oraz amerykański inwestor Fred Wilson za pośrednictwem  

europejskiego funduszu Silicon Garden
145

. Na Eurosender postawił również kalifornijski  

RocketSpace, pod opieką którego zaczynały m.in. takie marki jak Uber i Spotify. 

Start-up zadebiutował w dobrym momencie, kiedy rynek usług KEP (przesyłek  

kurierskich, ekspresowych i paczkowych) od kilku lat nieprzerwanie rośnie. Według  

szacunków ekspertów firmy doradczej PwC, w Polsce w 2015 r. rynek wzrósł o 1%.  

osiągając wartość 4,5 mld zł. W 2016 r. wzrost będzie jeszcze większy, bo o 14%.,  

a wartość rynku osiągnie 5,1 mld zł. Obiecująca jest również prognoza PwC na 2018 r.,  

zgodnie z którą rynek KEP przekroczy 6,4 mld zł. 

 

5.20 Najnowsze żywnościowe start-upy, czyli biznes na jedzeniu
146

  

 

Coraz większą popularność zdobywa trend zdrowego trybu życiu. Fakt ten 

wykorzystują także innowacyjni przedsiębiorcy, upatrując w tym szanse osiągnięcia sukcesu 

na rynku. Eksperci zastanawiają się, czy możliwe jest, by nowoczesne technologie 

rzeczywiście były w stanie na stałe zmienić nasze żywieniowe nawyki. Natomiast twarde 

dane udowadniają, że na inwestycje w start-upy, których działalność ma związek z jedzeniem 

i piciem wydano w ubiegłym roku przeszło 146 mln dolarów. Poniżej zaprezentowano 7 

podmiotów gospodarczych, które planują zmienić postrzeganie żywności i samego procesu 

jedzenia. 

Modern Meadow
147

 to początkująca firma, która chce zaoferować nam ekologiczne 

mięso. Bardzo ekologiczne i pozyskiwane w niezwykle humanitarny sposób, bo… 

drukowane! Podmiot cieszy się sporym zainteresowaniem inwestorów, dzięki czemu jest już 

na etapie oczekiwania na zatwierdzenie drukowanego mięsa przez amerykańską agencje ds. 

żywności i leków. Mięso do drukowania powstaje w laboratorium, a tworzy się je na 

podstawie minimalnych wycinków z ciał zwierząt. Dzięki temu, nie robi się im żadnej 

krzywdy. 

                                                 
144

 Fintech – financial technology, http://fintechpoland.com/pl/ 
145

 http://www.silicongardens.si/angelski-sklad/ 
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 Najnowsze żywnościowe start-upy, czyli biznes na jedzeniu, http://www.firmy-24.pl/najnowsze-zywnosciowe-

start-upy-czyli-biznes-na-jedzeniu/ , 15.08.2014 r. 
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 http://www.modernmeadow.com/ 
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SixFoods
148

 to kolejny start-up, który proponuje coś zupełnie nowego. Zamiast 

drukować jedzenie, oferuje jednak to złapane w naturze – smakołyki tej firmy mają postać 

chipsów o nazwie Chirp Chips. Do ich produkcji wykorzystywana jest m.in. fasola, ryż  

i specyficzny segment oferty - pieczone świerszcze. Przekąska jest wysokobiałkowa, a do 

tego występuje w 3 odmianach smakowych (barbecie, serowe, solone). 

Solazyme
149

 to marka specjalizująca się w tworzeniu różnych produktów 

powstających z alg. Dotychczas proponowała już kosmetyki i biopaliwa z tych morskich 

roślin, a teraz chce jeszcze zachęcić nas do spożywania ich w postaci jajek z alg oraz masła  

i oleju powstających z tych samych roślin. Mają one służyć do tych samych celów, co 

tradycyjne produkty tego typu, jednak wyróżniać będzie je niska kaloryczność i stosunkowo 

niewielka zawartość cholesterolu oraz tłuszczu.  

Jajka tworzy też start-up Hampton Creek
150

, który zamienniki jajek produkuje  

z roślin. W sprzedaży są już nie tylko jajka, ale także majonez i ciastka tej firmy. 

Kite Hill
151

 wychodzi naprzeciw potrzebom wegan i wytwarzać będzie naturalne sery 

z wegańskich składników takich, jak orzechy makadamia czy mleko migdałowe.  

Marka Soylent
152

 wprowadziła natomiast na rynek napój, którego moc odżywcza jest 

taka, jakby był posiłkiem. Zawiera naturalne składniki i dodaje energii, idealnie zastępując 

jedzenie. Ma postać proszku, który trzeba samemu rozpuścić.  

Unreal
153

 tworzy za to zdrowe słodycze – za niemal 20 mln dolarów stworzono 

słodycze bez konserwantów, produkowane z samych zdrowych składników. 

 

Jak już podkreślono, pomyślnym jest fakt, że – godną rozpowszechnienia- aktywność 

innowacyjną wykazują także podmioty gospodarcze z Polski. 

 

5.21 Ujęcie problemu przez Ranking
154

 Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce 

 

Innowacyjność to nie tylko nowe technologie, nowoczesne laboratoria i chronione 

tajemnicą patenty. Innowacyjność wynika ze sposobu myślenia, z odwagi zmieniania swojego 
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150

 https://www.hamptoncreek.com/ 
151

 http://www.kite-hill.com/ 
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 O rankingu, http://www.innowacyjnefirmy.pl/, 19.12.2015 r. 
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otoczenia, sięgania po nowe pomysły, podpatrywania najlepszych i wykorzystywania 

sprawdzonych rozwiązań tam, gdzie do tej pory ich nie było.  

Godnym wspomnienia wydaje się być Ranking Najbardziej Innowacyjnych Firm  

w Polsce, który nagradza zwycięzców w czterech głównych kategoriach: mikro firm,  

przedsiębiorstw małych, przedsiębiorstw średnich i przedsiębiorstw dużych. Dodatkowo 

nagradzane są firmy za osiągnięcia w poszczególnych kategoriach innowacyjności 

(innowacyjność produktowa, procesowa, organizacyjna oraz marketingowa), a także te firmy, 

które wdrożyły innowacyjne rozwiązania przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Stworzenie 

rankingu najbardziej innowacyjnych firm w Polsce nie było łatwym zadaniem, ponieważ 

wymagało wyboru właściwych kryteriów, a zatem wskazania, czym jest innowacyjność  

w przypadku współczesnych przedsiębiorstw. Po długich dyskusjach udało nam się jednak 

opracować kryteria, umożliwiające dokonanie oceny innowacyjności. 

Pod uwagę wzięte zostały między innymi charakter przedsiębiorstwa. W czasach, 

kiedy wydaje nam się, że wszystko zostało już wymyślone, niektórzy przedsiębiorcy potrafią 

zaskoczyć nietypowym pomysłem na biznes. Oprócz tego zwrócono uwagę na sposób 

zdobycia kapitału na rozpoczęcie działalności. Zdobywanie kapitału to cecha, którą musi 

posiadać każdy przedsiębiorca. W szczególny sposób doceniono te osoby, które zgromadziły 

potrzebne środki mimo odmowy udzielenia im kredytu na start. Uwzględniono także sposób 

zdobywania środków na rozwój prowadzonej działalności. O innowacyjności firmy świadczy 

także sposób traktowania pracowników. W rankingu znajdują się wyłącznie takie 

przedsiębiorstwa, których właściciele potrafią dbać o efektywność pracy swoich 

pracowników, a jednocześnie o ich samopoczucie i wzajemne relacje. Także i tutaj doceniono 

osoby, które zastosowały nietypowe rozwiązania, np. cotygodniowe spotkania  

z pracownikami i ich rodzinami. Ze względu na fakt, że trudno jest porównywać ze sobą 

przedsiębiorstwa różnej wielkości, stworzono osobne rankingi innowacyjności dla małych, 

średnich oraz dużych firm. 

Kategoria „Firmy duże”
155

:  

W przypadku dużych przedsiębiorstw, za najbardziej innowacyjną firmę uznana 

została warszawska Technology Center. To firma, która rozpoczęła działalność w 2005 r.  

W ciągu dziesięciu lat swojej dotychczasowej działalności przedsiębiorstwo stworzyło 

kilkadziesiąt innowacyjnych programów komputerowych, aplikacji mobilnych i urządzeń 
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 Kategoria: firmy duże, 

http://www.innowacyjnefirmy.pl/ranking_2008/wyniki_rankingu/najbardziej_innowacyjne_srednie_przedsiebior

stwa, 19.12.2015 r. 
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elektronicznych, które usprawniły pracę w wielu polskich firmach. Co bardzo ważne, 

Technology Center koncentruje się na tych obszarach, które nie zostały jeszcze dostrzeżone 

przez inne firmy, działające w tej samej branży. 

Drugie miejsce zajęła Security System. To poznańskie przedsiębiorstwo, które 

zajmuje się tworzeniem i doskonaleniem systemów bezpieczeństwa. Firma prowadzi 

współpracę z najlepszymi specjalistami z kraju i zza granicy, poszukując nieustannie nowych 

sposobów na zwiększenie bezpieczeństwa swoich klientów. Wysokie miejsce w naszym 

rankingu wynika między innymi z prężnego rozwoju przedsiębiorstwa, które w ciągu pięciu 

lat działalności zdołało stać się jedną z najbardziej uznanych firm w branży. 

W Rankingu Najbardziej Innowacyjnych Dużych Firm w Polsce trzecie miejsce zajęła 

lubelska Pracownia Architektoniczna Omega. To bardzo młoda firma, która szybko zdołała 

zyskać ogromną popularność, dzięki ogromnej kreatywności oraz umiejętności wyszukiwania 

nietypowych rozwiązań. Przedsiębiorstwo znane jest także z tego, że tworzy bardzo dobre 

warunki pracy i potrafi właściwie wykorzystać potencjał zarówno doświadczonych, jak  

i młodych architektów. 

Kategoria „Firmy średnie”:
156

 

W przypadku przedsiębiorstw średniej wielkości, na pierwszym miejscu w Rankingu 

Najbardziej Innowacyjnych Firm znalazło się Bussines Center. To krakowska firma 

konsultingowa, która zajmuje się wspieraniem początkujących przedsiębiorców. 

Kompleksową pomoc otrzymują tutaj zarówno osoby, które dopiero zdecydowały się na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak i już istniejące firmy. Bussines Center rozpoczęło 

działalność dopiero przed dwoma laty, jednak już zdążyło zdobyć wielu klientów, dzięki 

wysokiej jakości usługi. 

Drugie miejsce w rankingu zajęła firma Primavera. To białostocka kawiarnia, która 

jako pierwsza w tym mieście umożliwia gościom korzystanie z lokalu w towarzystwie 

zwierząt. Co więcej, raz na dwa tygodnie w kawiarni organizowane są spotkania  

ze specjalistami, podczas których można dowiedzieć się wielu nowych rzeczy na temat 

najpopularniejszych w Polsce zwierząt domowych, czyli psów i kotów. Lokal cieszy się 

ogromną popularnością wśród właścicieli zwierząt, którzy mogą podczas spaceru z pupilem 

wejść tutaj na kawę lub herbatę i porozmawiać z innymi właścicielami czworonogów. 

                                                 
156

 Kategoria: Firmy średnie, 

http://www.innowacyjnefirmy.pl/ranking_2008/wyniki_rankingu/najbardziej_innowacyjne_male_przedsiebiorst
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Trzecie miejsce w rankingu należy do warszawskiego przedsiębiorstwa Śladami 

Historii. Firma zajmuje się organizacją wycieczek, których celem jest poszerzenie wiedzy  

z zakresu historii i obejrzenie najcenniejszych pamiątek dawnych epok. W trakcie każdej 

wycieczki uczestnicy biorą udział w specjalnej grze, tak więc nauka została połączona  

z rozrywką. Z oferty chętnie korzystają nie tylko dzieci i młodzież, lecz także osoby dorosłe. 

Kategoria „Firmy małe”:
157

  

Pierwsze miejsce w Rankingu Najbardziej Innowacyjnych Małych Firm w Polsce 

zajęło zielonogórskie przedsiębiorstwo Pro Zdrowie. To firma utworzona przez małżeństwo 

w średnim wieku, które postanowiło promować zdrowy tryb życia wśród własnej grupy 

wiekowej oraz wśród osób starszych. Innowacyjne pomysły założycieli sprawiły, że szybko 

przyznano im dotację na rozwój działalności, a stworzona oferta już po kilku miesiącach 

zyskała w regionie ogromną popularność. 

Kolejne miejsce należy do firmy Przyjaciele Psów, założonego przez dwóję młodych 

ludzi z Warszawy. Działalność przedsiębiorstwa polega na opiece nad czworonogami, 

których właściciele spędzają wiele godzin w pracy. Przyjaciele Psów wyprowadzają zwierzęta 

na spacer, karmią, dbają o ich higienę, a w razie potrzeby zabierają na wizyty weterynaryjne. 

W sprawowaniu właściwiej opieki pomaga im szeroka wiedza i doświadczenie w pracy ze 

zwierzętami. W Warszawie nie brakuje ludzi, którzy są bardzo zapracowani, dlatego oferta 

tego przedsiębiorstwa szybko zdobyła ogromną popularność. 

Na trzecim miejscu znalazło się gospodarstwo agroturystyczne Dawny Sandomierz. 

Jak sama nazwa wskazuje, przedsiębiorstwo znajduje się w Sandomierzu, czyli jednym  

z najstarszych miast Polski. Wysokie miejsce w rankingu to zasługa kreatywnych pomysłów 

właścicieli gospodarstwa. To idealne miejsce dla tych, którzy chcieliby przekonać się, jak 

żyło się w średniowiecznym Sandomierzu. Pomagają w tym między innymi wierne 

odwzorowanie dawnego budownictwa i strojów oraz odpowiednie potrawy. 

 

5.22 Mlekovita
158
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Obecnie nie wystarczy już być liderem rynku, by utrzymać się w branży, ale trzeba się 

wyróżniać i stale poszukiwać nowych rynków zbytu oraz zaskakiwać klientów ciekawymi 

produktami.  

MLEKOVITA jako lider w produkcji mleczarstwa w Polsce stawia na badania  

i rozwój oraz tworzenie innowacji. Co roku przeznaczamy kilkadziesiąt milionów złotych  

na nowe inwestycje, głównie w zakresie produkcji, rozwiązań techniczno-technologicznych  

i działań proekologicznych.  

Rosnące potrzeby klientów i nasilająca się konkurencja w branży mleczarskiej 

sprawiły, że MLEKOVITA utworzyła własne Centrum Badań i Rozwoju. Centrum zajmuje 

całe pierwsze piętro budynku - ponad 500 m
2
 i jest wyposażone w najnowszy sprzęt 

laboratoryjny o wartości ponad 2,8 mln zł, który w kwocie 999.500 zł jest dofinansowany  

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Projekt „Zakup 

infrastruktury i urządzeń laboratoryjnych do Centrum Badań i Rozwoju MLEKOVITA” 

jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz  

z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu: 5.927.783,65 zł. Budowa budynku została 

finansowana ze środków własnych. 

Powstanie Centrum Badań i Rozwoju jest dla MLEKOVITY bardzo ważne  

i potrzebne, przyczynia się bowiem do utrzymania pozycji lidera na rynku krajowym oraz 

rozwoju i umocnienia swojej pozycji na rynkach międzynarodowych. Efekty prac badawczo-

rozwojowych prowadzonych w Centrum przyczyniają się nie tylko do wzrostu 

konkurencyjności Spółdzielni, ale też rozszerzenia asortymentu. 

W ramach Centrum Badań i Rozwoju powstało najnowocześniejsze Laboratorium, 

Zakład Fizykochemii oraz Zakład Mikrobiologii i Bakteriologii, wyposażone w najwyższej 

klasy sprzęt. 

Praca Centrum Badań i Rozwoju MLEKOVITA pozwala na badania w zakresie 

lepszego wykorzystania cennych składników mleka oraz prowadzenie specjalistycznych 

badań w zakresie: gęstości, twardości i lepkości produktów, ich wartości odżywczej, 

identyfikacji grup drobnoustrojów, składu chemicznego mleka i produktów mlecznych, min.: 

witamin, minerałów. Badania te przyczyniają się do rozszerzania oferty asortymentowej  

i powstawania produktów, które później trafiają na sklepowe półki. 

W wyniku badań nad mlekiem i jego składnikami prowadzonymi w Centrum Badań  

i Rozwoju oraz po wnikliwej analizie trendów rynkowych MLEKOVITA wprowadza  
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na rynek nowy produkt: Wydojone bez laktozy – pierwsze na rynku mleko bez laktozy  

o obniżonej zawartości węglowodanów. 

W Centrum Badań i Rozwoju MLEKOVITA pracuje 13 osób, które pracują  

na etatach badawczych, ale także w zakresie analiz i badań rynkowych oraz wdrażania 

innowacji. 

MLEKOVITA już dawno dostrzegła korzyści płynące z prac badawczych, dzięki 

czemu wielokrotnie była wyróżniana jako lider innowacji w zakresie stosowanych rozwiązań 

technicznych i technologicznych. W 2013 r. firma otrzymała tytuł Ambasadora Polskiej 

Gospodarki w kategorii Kreator Rozwiązań XXI w. Również Business Centre Club wyróżnił 

ją jako innowacyjnego lidera branży mleczarskiej.  

W dniu 16 marca 2015 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w trakcie II 

Kongresu „Bezpieczeństwo żywności – zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw” 

MLEKOVITA otrzymała zaś godło Lidera Jakości Żywności. Liderzy Jakości Żywności to 

pozarządowy program funkcjonujący od 2002 r. i promujący przedsiębiorstwa, które w swojej 

działalności kładą nacisk na markę i bezpieczeństwo wytwarzanych produktów. Nagrodzenie 

MLEKOVITY jako Lidera Jakości Żywności stanowi uznanie dla starań firmy mających na 

celu dostarczanie konsumentom produktów najwyższej jakości, bezpiecznych pod względem 

zdrowotnym. To również potwierdzenie efektywności funkcjonowania wdrożonego 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w tym Systemu Bezpieczeństwa Żywności FSSC 

22000
159

 – gwaranta jakości wyrobów produkowanych przez Grupę MLEKOVITA.  

MLEKOVITA jednak na tym nie poprzestaje i regularnie poszerza istniejący 

asortyment produktów, co roku wprowadzając na rynek kilkanaście nowych. MLEKOVITA 

jest jedynym w Polsce producentem masła klarowanego, czyli bezwodnego tłuszczu 

mlecznego oraz jako pierwsza w Polsce wprowadziła na rynek m.in. sery mierzwione czy ser 

miękki solankowy. Wpływa to na wartość marki MLEKOVITA, a z nią – na zadowolenie 
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konsumentów, którzy mają do dyspozycji nie tylko produkty najwyższej jakości, ale też coraz 

bogatszy asortyment. 

Własne Centrum Badań i Rozwoju jest dla Grupy niezbędne do dalszego 

funkcjonowania, ponieważ firma o tak silnej pozycji potrzebuje ciągłego doskonalenia  

i rozwoju, aby utrzymać pozycję kluczowego gracza na rynku.  

Zwłaszcza że branża mleczarska należy do jednej z najbardziej perspektywicznych  

z uwagi na istotne znaczenie zdrowotne produktów mlecznych w diecie człowieka oraz 

wzrost spożycia produktów mlecznych na świecie. Dane wyraźnie pokazują, że branża 

mleczarska w Polsce jest jedną z największych gałęzi przemysłu spożywczego, a udział tego 

sektora w sprzedaży przemysłu spożywczego sięga ok. 17%.  

Zwiększanie sprzedaży produktów mleczarskich coraz wyraźniej uzależnione jest od 

umiejętności wyróżniania się i wprowadzania innowacji, ale przede wszystkim od stosunku 

konsumentów do nowości. Współcześni konsumenci mają dużą świadomość żywieniową, 

dlatego MLEKOVITA inwestuje w nowe technologie i wprowadza na rynek każdego roku 

kilkanaście nowych produktów, aby sprostać ich oczekiwaniom i jednocześnie uniknąć 

stagnacji. Taki proces wymaga jednak odpowiedniego przygotowania, a przede wszystkim 

dokładnej analizy najnowszych trentów rynkowych. To również będzie jednym z zadań 

pracowników Centrum Badań i Rozwoju. Skupią się oni szczególnie na doborze rodzaju  

i jakości artykułów, które zachęcą klientów do zakupu produktów MLEKOVITY. Będą też 

pilnie obserwować rynek zagraniczny pod kątem przeniesienia nowości na grunt polski. – 

Dzięki badaniom rynkowym MLEKOVITA zamierza jeszcze szybciej i precyzyjniej nadążać 

za zmieniającymi się oczekiwaniami odbiorców i proponować im ciekawsze produkty. 

W przyszłości MLEKOVITA chce nadal koncentrować się na dalszej promocji marki, 

propagowaniu kwestii dobroczynnego wpływu produktów mlecznych na organizm człowieka 

oraz współpracy z producentami mleka. 

Mając na uwadze role innowacyjności w budowaniu pozycji rynkowej, Mlekovita 

dostrzega także potencjał sieci. W związku z tym, rozpoczęła współpracę z Hurtum.pl. 

Hurtum.pl umożliwia sprzedaż i zakupy produktów spożywczych i chemicznych przez 

Internet. Na portalu można już kupić ponad 10 000 produktów od kilkudziesięciu dostawców, 

działających zarówno lokalnie, jak i dostarczających na całą Polskę. Mlekovita, sprzedaż 

hurtową w Internecie rozpoczęła od woj. wielkopolskiego, ale jak zapewnia dyrektor 

sprzedaży w HURTUM - Marcin Jaskuła, w niedługim czasie obszary obsługiwane przez 

Mlekovitę znacznie się poszerzą. 
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5.23 Kamil Cebulski, „najmłodszy milioner w Polsce”, fortuny dorobił się  

w Internecie
160

 

 

Pierwszą firmę zarejestrowała mu mama, bo był wtedy niepełnoletni. Postawiła jeden 

warunek. Musiał poprawić stopnie. Najmłodszy polski milioner, Kamil Cebulski, fortunę 

zdobył na Internecie. Już w liceum zarabiał więcej niż dyrektor jego szkoły.  

Pochodzi z Jędrzejowa, małej miejscowości w woj. świętokrzyskim. Pierwszy biznes 

zaczął już w liceum. Najpierw handlował reklamami i miejscem na serwerach. 

Potem trafił na żyłę złota. Wymyślił, że będzie sprzedawał kolegom gotowe 

opracowania z polskiego, historii, biologii na płytach CD. Wtedy jeszcze Internet był drogi  

i powolny, więc takie ściągi rozchodziły się jak ciepłe bułeczki. A on pracował po kilkanaście 

godzin dziennie, często kosztem nauki.  

- „Kiedy musiałem nagrywać płyty, prawie nie spałem. Co 44 minuty miałem w nocy 

ustawiony budzik, żeby wymienić nośnik. I tak przez kilka tygodni. Czułem się jakbym 

przesadzał z alkoholem. Aż nauczycielka pytała, czy u mnie w domu wszystko w porządku” - 

opowiada.  

To właśnie wtedy zarabiał więcej niż dyrektor jego szkoły. Zatrudniał kilkanaście 

osób. Dużo czytał. Do matury zdążył przerobić program studiów z zarządzania.  

– „Byłem głupi. Z tamtych oszczędności mogłem się utrzymywać do końca życia. Ale 

ja wolałem kupić, na przykład zestaw do golenia za 500 złotych, którego nigdy nie użyłem. 

Chociaż wtedy uważałem, że mam rację. Miałem przecież pieniądze. A potem przyszła 

klęska. Konkurencja szybko dowiedziała się, że można zarobić na brykach. Coraz więcej osób 

miało też Internet i nikt nie chciał płacić za coś, co w sieci ma za darmo. Ceny spadały, płyty 

sprzedawały się coraz słabiej. Po ponad roku jego firma zbankrutowała. Do domu zapukał 

komornik i kazał zapłacić mamie 30 tysięcy zaległego podatku. - Nie mieliśmy gotówki. 

Owszem był drogi sprzęt, który można było sprzedać, ale za część wartości. Ale ja wolałem 

go wykorzystać. To doświadczenie wiele mnie nauczyło i otworzyło oczy” - przyznaje. 

Postanowił zacząć od nowa. Zwolnił ludzi i zamknął firmę. Wtedy jego wspólnik 

wymyślił internetowe księgarnie. Pomysł ściągnął z amerykańskiego portalu Amazon.com. 

Razem napisali program komputerowy i przenieśli zagraniczny biznes na polskie podwórko. 
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- „Prowadzenie własnej działalności ma wiele minusów. Na wakacje nie pojedziesz, 

pracownicy cię obgadują, wolny czas nie istnieje, urzędnicy zasypują przepisami. Ale jest też 

jeden zasadniczy plus. Pieniądze. I to wynagradza wszystko” - uważa Kamil.  

Cebulski jest fachowcem. Napisał kilka książek o tym jak zostać milionerem. Założył 

fundację promującą przedsiębiorczość. I Alternatywną Szkołę Biznesu i Rozwoju Osobistego, 

gdzie za ponad tysiąc złotych czesnego uczy myśleć. Jak milioner.  

– „Majątek naszych wykładowców to ponad 2,7 mld złotych” - reklamuje się Kamil. 

„Bo wykładowcami nie są profesorowie, ale przedsiębiorcy i właściciele. Na przykład 

piekarni, salonu kosmetycznego, zakładu pogrzebowego. Jest też kilku z listy najbogatszych 

ludzi w kraju.”  

Media okrzyknęły go „najmłodszym milionerem w Polsce”. Jako 16-latek założył 

firmę, która w ciągu roku zaczęła przynosić zyski. Jako nastolatek był właścicielem firmy 

ESC Poland (firma komputerowa), kilkunastu sklepów i serwisów internetowych. Sprzedał 

firmę i się wyprowadził, bo Polska nie sprzyja przedsiębiorczości. Ponad 30-letni Kamil 

Cebulski prowadzi uniwersytet działający w kilku krajach, otwiera setkom Polaków firmy 

poza granicami i buduje szkoły w Afryce. 

Zdaniem Cebulskiego nie ma recepty, żeby zostać milionerem. Trzeba oszczędzać  

i pracować. Ciężko i dużo.  

…  I z całą pewnością , poszukiwać niszy na rynku i próbować być innowacyjnym … 

 

5.24 Popowicz i nasza-klasa.pl
161

 

 

30-letni Maciej Popowicz jest twórcą portalu nasza-klasa.pl. Na pomysł założenia 

biznesu wpadł w 2006 r., będąc wówczas studentem informatyki na Uniwersytecie 

Wrocławskim. Popowicz chciał utrzymywać kontakt ze swoimi kolegami z liceum, 

podpatrzył amerykański portal Classmates.com i postanowił przenieść go na grunt polski. 

Pomogli mu znajomi z roku. 11 listopada 2006 r. wystartował portal nasza-klasa.pl. 

Dwa lata później miał już 150 mln odsłon dziennie i grubo ponad 4 mln 

zarejestrowanych użytkowników.  

Każdego dnia przybywało wtedy około 90 tys. nowych osób, szukających swojej klasy 

Popowicz w 2007 r. zdecydował sprzedać 20% swoich udziałów w warty mym ponad 20 mln 

niemieckiemu funduszowi venture capial European Founders. Rok później sprzedał kolejne 
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70% estońskiemu przedsiębiorstwu informatycznemu Forticom. Wartość transakcji 

szacowano wówczas na 150-200 mln zł. 

 

5.25 „Ośmieszył polską szkołę. Chłopak z Podlasia stworzył korepetytorską sieć, którą 

oplata całą Polskę”
162

 

 

Potęgę Internetu docenił także i wykorzystał chłopak z Dąbrowy Białostockiej, który 

perfekcyjnie odnalazł rynkową niszę w rodzinnym miasteczku. Twórczo rozwinął pomysł  

na korki w kilkadziesiąt razy większym Białymstoku, a potem w kolejnych miastach.  

Od nowego roku szkolnego jego start-up Nauczymy Cię będzie udzielać korepetycji w całej 

Polsce. Jego metody pokazują, jak nieskuteczna jest polska szkoła. 

Dąbrowa Białostocka, 6-tysięczne miasteczko na Podlasiu. Ucieka stąd każdy, kto 

może. Nie ma perspektyw, młodzi wyjeżdżają na studia do Białegostoku, Warszawy  

i Suwałk. Był wrzesień 2011 r., Łukasz Krysztopik miał 18 lat i był w trzeciej klasie liceum, 

kiedy pierwszy raz znajomy gimnazjalista poprosił go o udzielenie korepetycji,  

z matematyki.  

Działa tu tzw. tutoring koleżeński, który niejednokrotnie bywa skuteczniejszy niż 

lekcje z nauczycielem. Najbardziej poruszający jest przykład, że ten chłopak potrafił w ciągu 

półtora miesiąca nauczyć osobę kompletnie nieprzygotowaną – wynik na maturze  

z matematyki 8% – na 50%. 

I Łukasz spróbował. Współpraca z chłopakiem, który nie kumał matematyki, trwała 

kilka miesięcy. Chłopak zwracał się do niego z każdym problemem i Łukasz zawsze je 

rozwiązywał. – To mi pokazało, że mogę na serio zająć się tematem korepetycji. W małych 

miejscowościach, takich jak Dąbrowa Białostocka, każdy się zna. Opinie rozchodzą się 

szybko. To miecz obosieczny, gdyby mi nie wyszło, jako korepetytor byłbym skończony – 

przekonuje Łukasz. 

Liczba osób, które uczył Łukasz, do maja 2012 r. wzrosła do kilkunastu. Szybko 

poszła o nim opinia, że jest specjalistą od ciężkich przypadków.  

Łukasz po ukończeniu liceum przeprowadził się do Białegostoku. Mieszkał na stancji, 

studiował mechanikę i budowę maszyn. Ze studiami wiązał się jego wielki zawód. – 

„Zrozumiałem, że minąłem się z powołaniem. Myślałem, jak wiele osób, że będzie to 
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kierunek o samochodach, a motoryzacja jest moją wielką pasją. Okazało się, że bardziej 

chodziło o obrabiarki, a to było coś co zupełnie mnie nie interesuje” – opowiada Łukasz 

INN:Poland. 

Łukasz zaczął uprawiać marketing szeptany na grupach tematycznych na Facebooku. 

Pisał o sobie, że ma doświadczenie, jest młody, koleżeński, cierpliwy, że ma już 

kilkudziesięciu zadowolonych uczniów. W 2014 r. uczył już w Białymstoku 30 osób. – 

„Zrozumiałem wtedy, że dobrze mi to wychodzi. Moim marzeniem stało się założenie firmy, 

która będzie działać w całej Polsce” – zdradza swoje credo Krysztopik. 

Jak jednak mierzyć się z pracującą na czarno konkurencją, a to jest rzeczywistość 

rynku korepetycji w Polsce? – „Perspektywa płacenia ZUS-u i podatków nie była 

zachęcająca. Zgłosiłem się do białostockich Akademickich Inkubatorów 

przedsiębiorczości
163

. Za miesięczną opłatę 300 zł mam pełną obsługę księgową i prawną  

i mogę zająć się tym, co najlepiej mi wychodzi, czyli uczenie i rozwijanie firmy. Nie płacę też 

małego ZUS-u (około 500 zł) – opowiada INN:Poland Krysztopik. 

W 2015 r., gdy był na trzecim roku studiów, założył Nauczymy Cię czyli pierwszą  

w Polsce firmę, która stawia wyłącznie na młodych korepetytorów. – „Młode osoby uczą 

z reguły na czarno, nie znam firmy korepetytorskiej, która zatrudnia wyłącznie studentów.  

Z moich doświadczeń wynika, że młodzi mają pasję, a starsi są często wypaleni. Trafiają  

do mnie z reguły studenci ambitnych kierunków, takich jak medycyna czy kierunki 

politechniczne. Nie mają oni czasu na stałą pracę, a u mnie mogą zarobić na godzinę 

przeciętnie większe stawki niż gdzie indziej” – chwali się Łukasz. 

Kiedy było już jasne, że model biznesowy przyjął się w Białymstoku, Łukasz 

postanowił zaatakować Wrocław. – Mimo że jest daleko, to zawsze słyszałem, że mieszkają 

tam fajni, ambitni ludzie z pasją. Zdecydowało również to, że miałem tam też znajomych, 

którzy mogli mi na miejscu pomóc – Łukasz podaje powody, jakie stały za wyborem 

Wrocławia. 

Następnie przyszedł czas na Lublin i Trójmiasto. Prawdziwym testem będzie nowy 

rok szkolny. Łukasz chce mieć oddziały we wszystkich miastach wojewódzkich. Do każdego 

będzie potrzebował koordynatora. Dziś zatrudnia około 40 nauczycieli, a w samym 

Białymstoku ma ponad 50 uczniów.  
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Start-up Łukasza udziela korepetycji nie tylko stacjonarnie, również przez Skype. 

Niebawem będzie można nauczyć się przez stronę internetową firmy, w planach jest również 

aplikacja mobilna do nauki. 

Doskonałym narzędziem do promocji okazało się Studenckie Forum BCC, które 

organizuje ogólnopolskie konkursy dotyczące przedsiębiorczości dla uczniów klas licealnych. 

Start-up Łukasza jest partnerem inicjatywy, a on sam członkiem organizacji. Dostarcza 

nagrody – np. bony na darmowe korepetycje, a także promocyjne długopisy i zakładki do 

książek z logo Nauczymy Cie.  

Do Łukasza zgłosiła się również Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, która 

organizuje lekcje z przedsiębiorczości. Łukasz chodzi po podlaskich liceach i opowiada, że 

warto wziąć się za własny biznes, przedstawiając jako dowód na to przykład Nauczymy Cię. 

Zbiera pozytywne recenzje od nauczycieli przedsiębiorczości. 

 

5.26 Nastolatek z Lęborka wart miliony
164

 

 

Mateusz Mach pomimo tego, że ma dopiero 18 lat jest prezesem jednej z niewielu 

polskich firm o których pisały zagraniczne portale. Jego biznes wyceniany jest na ok. 2 mln 

zł., a jego aplikacja – Five App pomaga wielu osobom na całym świecie mających problemy 

ze słuchem. 

Aplikacja początkowo miała być przeznaczona dla hip-hopowców, ale przy 

współpracy z ONZ dociera w najdalsze zakątki świata. Dzięki uniwersalności gestów 

przedstawianych przez aplikację, przy pomocy wirtualnej dłoni można pokazać właściwie 

każdy gest w języku migowym. Wysłanie takiego znaku jest szybsze niż napisanie zwykłego 

sms-a. Na ekranie można wybrać jedną z ośmiu głównych ikonek i wysłać do adresata. Poza 

tym aplikacja posiada możliwość wyginania poszczególnych części dłoni, tworząc 

odpowiednie dla języka migowego komunikaty. 

Five App wyceniane jest na sporo ponad milion złotych. Mówię sporo, ponieważ 

kwocie tej bliżej do dwóch, a nie miliona. Obecnie Five App jest aplikacją bezpłatną, 

ponieważ takie było zamierzenie. Pieniądze z inwestycji, które pozyskaliśmy pozwalają nam 

na zbudowanie nowej wersji, tym razem opartej już o animacje. Zamierzamy zastosować tam 

model płatnych pakietów. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z prospołecznego charakteru 

aplikacji, dlatego osoby mające problem ze słuchem, będą obciążone finansowo w jak 

                                                 
164
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najmniejszym stopniu. Wierzę w reklamę natywną i korzyści jakie może mieć z niej firma. 

Rozmawiamy już z zagranicznym inwestorem zainteresowanym wejściem kapitałowym przy 

wycenie spółki przekraczającej obecną co najmniej kilka razy. 

Jakie są dalsze plany rozwoju Five App? Przy współpracy z ONZ tworzymy 

pierwszy messenger dla osób głuchych na świecie. Brak aplikacji dla tej społeczności wynika  

z braku zrozumienia dla ich problemów. Trzeba pamiętać, że 80% z tych osób ma problemy  

z czytaniem nawet tych najprostszych wiadomości, ponieważ osoby te nie słyszą  

wewnętrznego głosu, który słyszymy my podczas czytania książki, magazynu. Mogłoby się 

wydawać, że grupa ta jest bardzo mała, ale na świecie to ponad 90 mln osób. Następna wersja 

aplikacji umożliwiać będzie wysyłanie całych wypowiedzi w bardzo szybki i prosty sposób. 

Opracowujemy ją  przy pomocy specjalistów i profesorów języka migowego z Polski,  

ze Stanów Zjednoczonych oraz Niemiec. 

 

5.27 Polski biznes „na trampkach” zrobi furorę dzięki personalizacji towaru
165

  

 

Trampki to jeden z popularniejszych rodzajów obuwia i raczej mało popularny biznes. 

A jednak, na trampkach można sporo zarobić. Trzeba tylko mieć oryginalny pomysł, który 

trafi do rzeszy klientów. Oni pokazali, że to możliwe! 

Anna Misiec i Dariusz Korzun mieli niezłą pracę w dużym przedsiębiorstwie i lata 

praktyki za sobą, kiedy postanowili założyć wspólny biznes. Szukając dobrego kierunku i 

branży, w której jest jeszcze miejsce dla nowych firm wpadli na oryginalny i dość 

ryzykowny, a jednak rewelacyjny pomysł. Zdecydowali się na stworzenie sklepu, w którym 

każdy klient będzie mógł opracować własny projekt butów. 

KoloroweTrampki.pl to jedyna w Polsce strona umożliwiająca przygotowania wzoru, 

który zostanie naniesiony na zamawiane obuwie. Zakres wzorów jest nieograniczony, a 

dodatkowo można wybierać spośród różnych butów. Dostępnych jest kilka rodzajów trampek, 

co pozwala zdecydować się na te tańsze lub droższe, niskie i wysokie. Choć sklep działa od 

niespełna roku, to jego oferta poszerzyła się już także o baleriny, a wkrótce dołączą do nich 

buty marki Vans. 

Obecnie firma rozwija się bez większych problemów, a trampki tworzone wedle 

wzoru klienta cieszą się ogromnym zainteresowaniem, lecz właściciele firmy przyznają, że na 

starcie nie było tak kolorowo. Wśród największych przeszkód, jakie spotkali na początku 
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swojej drogi wspominają problemy ze stworzeniem technologii produkcyjnej oraz samego 

kreatora, który musiał być skuteczny, a zarazem nieskomplikowany w obsłudze. Niełatwe 

było też zebranie funduszy na sfinansowanie całego przedsięwzięcia. 

Anna i Dariusz podkreślają także, że ich pierwsza koncepcja biznesowa okazała się 

niewypałem. Początkowa produkcja materiałów marketingowych nie przyniosła 

oczekiwanych zysków ze względu na duża konkurencję. Okazało się jednak, że nie warto się 

od razu poddawać. Dobrze jest natomiast zastanowić się nad zmianą profilu firmy tak, by 

dostosować go do rzeczywistych potrzeb rynku. W tym przypadku dobrą opcją okazała się 

produkcja spersonalizowanych butów projektowanych przez klientów, ponieważ takiego 

towaru na rodzimym rynku jeszcze nie było. Co więcej, zapotrzebowanie na takie produkty 

widoczne jest praktycznie na całym świecie, bo wśród klientów firmy KoloroweTrampki.pl 

znajdują się nawet Australijczycy! 

 

5.28 Fotografia produktowa Ksens
166

 

 

Nawet Brytyjczycy zamawiają ten rodzaj fotografii w Białymstoku. Fotografia 

produktowa Ksens. Białostoczanie robią doceniane fotografie 360. Zobaczcie efekty ich 

pracy. 

„Prezentacja 360 umożliwia pokazanie rzeczywistego wyglądu produktu na każdym 

przenośniku informacji: laptopie, tablecie, smartfonie, phablecie. Produkt w tej formie 

graficznej jest bardzo realistycznie odwzorowany. Oglądając budowle z klocków LEGO, 

wykonane w technologii prezentacji 360, mamy wrażenie, jakby stały przed naszymi oczami” 

– opowiada o fotografii obrotowej i profesjonalnej fotografii produktowej Waldemar Kardasz, 

szef firmy Ksens. 

„Dysponujemy specjalistycznym, zabudowanym samochodem do fotografii 

packshotowej
167

. Czasami klient ze względu na wartość przedmiotu, nie chce skorzystać  

z naszych usług, bo obawia się wypożyczyć do studia zdjęciowego drogi przedmiot. Wtedy 

jedziemy bezpośrednio do klienta i robimy zdjęcie produktu w profesjonalnym, mobilnym 

studiu fotografii produktowej” – przekonuje szef firmy Ksens. 
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 Fotogrfaia packshotowa to metoda używana w branży reklamowej, przedstawiająca produktu za pomocą 

statycznego lub ruchomego obrazu. 



Joanna Prystrom, Innowacyjność się opłaca. Wstęp do atlasu dobrych praktyk 

87 

 

Dodatkowo logując się na stronie 360.ksens.pl, można zaaplikować gotowe zdjęcia obrotowe 

wykonane przez Ksens na swoją stronę www. 

Klientami firmy Ksens są m.in. brytyjski sklep internetowy Maxwell Scott z galanterią 

oraz Vicom, Santi, Maxcom, 4gift czy producent obuwia PUMA. Jeden z najbardziej 

unikatowych projektów firmy Ksens, polegał na przygotowaniu fotografii obrotowych 

kandydatek na Miss Polski 2015. Fotografie można obejrzeć pod adresem: 

http://www.ksens.pl/wybory-miss-podlasia-2015/ 

 

5.29 Reklamy na torbach do pieczywa – Gaztos apetitos
168

 

 

Bezpłatne gazetki dostępne w sklepach to żadna nowość. Ale wydawanie ich  

na papierowych torebkach do pieczywa to pomysł równie oryginalny, co chwytliwy. Porady, 

dowcipy, przepisy kulinarne, a między nimi reklamy, na których Gazetos Apetitos zarabia. 

Nakład rozchodzi się jak świeże bułeczki – a konkretniej, po prostu razem z nimi. 

 

Rysunek 13 Gazetos Apetitos 
Źródło: Reklamy na torbach do pieczywa, https://pl-

pl.facebook.com/643197825732699/photos/a.643205715731910.1073741829.643197825732699/643207655731

716/, 23.04.2016 r. 

 

5.30 Gadu-Gadu
169

 

 

Jako informatyk Łukasz Foltyn wymyślił najpopularniejszy komunikator internetowy 

Gadu-Gadu. Jako biznesmen sprzedał swój pomysł i został milionerem. 
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Pomysł Gadu-Gadu znalazł w Internecie. Podpatrzył amerykański program i napisał 

własną wersję. Wśród informatyków nie nazywa się to kopiowaniem, ale klonowaniem idei. 

W sieci wokół komunikatorów zawiązują się całe społeczności. Wystarczy dać ludziom dobre 

narzędzie do porozumiewania się, a już sami rozreklamują je wśród znajomych. Im więcej 

użytkowników zwerbują, tym więcej zarobi pomysłodawca. Za GG kupiec proponuje dzisiaj 

155 mln dol. Sprzedając swoje akcje w spółce, Łukasz Foltyn mógłby nie pracować do końca 

życia. Ale nowe, polityczne wcielenie, każe mu założyć lewicowe medium w Internecie. 

Wzorem GG miałoby działać jak serwis społecznościowy – rodzić sympatyków w postępie 

geometrycznym. 

 

5.31 Usługi medyczne w domu chorego
170

  

 

Do 15 zł za godzinę, tyle życzy sobie pielęgniarka w stolicy za godzinę opieki nad 

chorym. Dobrym pomysłem jest więc uruchomienie agencji pracy dla pielęgniarek, jeśli 

znalazłoby się w niej co najmniej 10 pracowników. Przy pobieraniu 2 zł prowizji od każdej 

godziny pracy właściciel agencji może zarobić 3 tys. zł miesięcznie.  

Rynek usług medycznych świadczonych w domu chorego rośnie z roku na rok. Świadczenie 

takich usług jak zastrzyki, zmiana opatrunku, pomiar ciśnienia czy pobieranie krwi w domu 

pacjenta nie wymaga wysokich nakładów, jest to jedynie koszt ogłoszeń, sprzętu, telefonu 

i ewentualnie samochodu, więc do uruchomienia takiej działalności potrzeba najwyżej 20 tys. 

zł.  

Później koszty będą malały, agencja nie będzie zmuszona wydawać na kosztowny 

marketing, bo zadziała rekomendacja pacjentów. 

 

5.32 Bertus Servaas i potega recyklingu
171

 

 

Przyjechał z Holandii i aktualnie mieszka w Kielcach. Jest właścicielem firmy Vive 

Textil
172

, będącej największym importerem odzieży używanej i szefem jednego  

z najpotężniejszych klubów piłki ręcznej. Bertus Servaas przyjechał do Polski ponad 20 lata 

temu, nie mając kapitału i nie znając języka postawił na innowację i odniósł niebywały 

sukces. Teraz jego majątek wart jest ponad 400 mln zł. 
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Rozpowszechniono opinię, że Bertus Servaas lubi rozdawać pieniądze. W 2002 r. 

przejął bowiem borykający się z problemami klub szczypiornistów Iskra Kielce, zmieniając 

nazwę na Vive Targi Kielce
173

 i sprawił, że stał się on trzecią drużyną w Europie. A gdy 

trenerem został Bogdan Wenta
174

, drużyna czterokrotnie zdobyła mistrzostwo Polski  

i pięciokrotnie Puchar Polski. W sezonie 2012/2013 EHF Ligi Mistrzów
175

 zajęła trzecie 

miejsce. 

Bertus Servaas postawił jednak nie tylko na sport. Jest też założycielem fundacji Vive 

Serce Dzieciom
176

, która pomaga chorym i niepełnosprawnym. Z rąk prezydenta RP 

Bronisława Komorowskiego otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 

W 2002 r. nastąpił przełom. Po raz pierwszy do Kielc przyjechał w 1991 r. Wraz  

z przyjacielem postanowili właśnie tu rozwijać swój biznes. Nie znał języka, biurokracja dała 

mu się we znaki, ale nie narzekał. Kupił udziały w jednej z hurtowni i zaczął rozwijać swoje 

przedsiębiorstwo – Vive Textil w Górkach Szczukowskich. 

Początkowo firma zajmowała się tylko handlem używaną odzieżą, z czasem także 

sortowaniem i odzyskiem. Na dobry początek przywiózł ze sobą 3 tony ubrań. Biznes 

rozrastał się w dość szybkim tempie. Jednak rok 2002 okazał się przełomowy. Najpierw  

w wypadku samochodowym zginął jego przyjaciel, z którym prowadził biznes, a następnie 

pożar strawił firmę. Jak wielokrotnie podkreślał, swoje życie dzieli na dwa etapy. Do 2002 r.  

i po nim. Do 2002 szło wszystko tak, jak sobie zaplanował. 

Załamał się. Zaczął na poważnie zastanawiać się nad powrotem do Holandii. Jednak  

z pomocą przyszli najbliżsi, pracownicy, biznesmeni, członkowie Klubu Stu. Pozbierał się 

wkrótce po podwójnej stracie. - Wtedy dowiedziałem się, kto jest prawdziwym przyjacielem, a 

komu zależy na pieniądzach – mówił po latach.  

Wystarczył mu rok, by odrobić wszystkie straty, przez kolejne lata zaczął zarabiać  

i wkrótce stworzył potężne imperium. Obecnie jego firma sortuje blisko ponad 350 ton ubrań 

dziennie na 800 różnych kategorii – buty, spodnie, swetry, koszulki, skarpetki, męskie, 

damskie, dziecięce, itp. Następnie każda z tych grup trafia do innego zakątka świata –  

w zależności od potrzeb. W sumie do 55 różnych krajów. W Indiach potrzebny jest touch 

wełniany do wykonywania dywanów, w Afryce męskie buty, w Kenii najbardziej potrzebna 

jest odzież dziecięca. Kraje, do których sprzedawana jest posortowana odzież nie są bogate,  
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a 5% marża to już dobry wynik. Żeby mieć z tego zysk, należy przerobić dziesiątki tysięcy 

ton. 

Z całą pewnością przedsiębiorstwo Bertusa Servaasa można ośmielić się nazwać 

gigantyczną machiną odzysku. Grupa kapitałowa Vive składa się obecnie z trzech filarów: 

Vive Textile Recycling, który zajmuje się sortowaniem, pakowaniem, eksportem oraz 

przerabianiem na czyściwo odzieży sprowadzanej m.in. z Holandii, Niemiec i Danii. 

Vive Market to sieć 38 sklepów ulokowanych w północno-wschodniej Polsce z używaną 

odzieżą najwyższej jakości. 

Trzeci filar to Vive Transport. Ciężarówki firmowe przywożą z zagranicy towar dla 

Vive, a z powrotem świadczą usługi przewozowe dla klientów zewnętrznych. Przychody 

firmy pochodzą w 65% z eksportu, reszta ze sprzedaży w Polsce. Jak twierdzi sam Servaas, 

odzież używana ma wiele zastosowań. Nie tylko sprzedawana jest na czyściwo, ale jest 

stosowana w izolacji każdego samochodu, czy wykorzystywana do produkcji papy na dach. - 

Gdybyśmy jej nie zbierali, zalegałaby przez lata na wysypiskach –  przypomina. Nie ukrywa, 

że bardzo cieszy go zmieniająca się moda, bo co sezon wprowadzane są nowe kolekcje. 

Dzięki temu każdy pozbywa się niemodnych ubrań ze swoich szaf. Dla niego to woda na 

młyn i chętnie na tym zarabia. Obecnie należy do grona największych świętokrzyskich 

pracodawców. Zatrudnia ponad tysiąc osób. 

W młodości Servaas chciał zostać piłkarzem. Swoje marzenia zaczął realizować  

w wieku 13 lat w szkółce Ajaxu Amsterdam. Grał w juniorach, ramię w ramię ze słynnym 

później Marco van Bastenem. Był świetnie zapowiadającym się ofensywnym pomocnikiem. 

Niestety, kontuzja uniemożliwiła dalszą karierę. Sfaulował go bramkarz przeciwników, 

roztrzaskując kolano. Przeszedł 20 operacji i od tamtej pory nie może uprawiać żadnych 

sportów. Wyjątkiem jest pływanie, dlatego kilka razy w tygodniu odwiedza basen. 

Trudno mu wówczas było pogodzić się z taką sytuacją. Znalazł pracę w  urzędzie 

skarbowym, ale niespecjalnie pasjonowało go to zajęcie. Nie miał też ochoty kontrolować 

holenderskich przedsiębiorców. Zrezygnował. Razem z przyjacielem, tym samym, z którym 

trafił później do Polski, założył Agrotex – firmę zajmującą się importem używanej odzieży. 

Odkupywał ją od organizacji charytatywnych, w tym również Armii Zbawienia, a następnie 

odsprzedawał. Skala  nie była imponująca, ale to dało początek podobnemu biznesowi  

w Kielcach. Razem ze wspólnikiem uznali, że szybko rozwijająca się polska gospodarka 

kapitalistyczna pozwoli im rozwinąć skrzydła. Nie pomylili się. 

Dziś Servaas dobrze włada językiem polskim. Oprócz tego zna jeszcze niemiecki, 

angielski, francuski i węgierski. Największą jednak jego przyjemnością  jest wspólne 



Joanna Prystrom, Innowacyjność się opłaca. Wstęp do atlasu dobrych praktyk 

91 

 

spędzanie czasu z najbliższymi.  Lubi też spokój i stabilizację. Na szczęście znajduje także 

czas na czytanie książek i podróże z najbliższymi. Od wielu lat znajduje się w czołówce 

najbogatszych ludzi województwa świętokrzyskiego. Wielokrotnie był nagradzany za swoją 

działalność, osobowość oraz promowanie firmy i regionu. 

 

5.33 Digital Core Design
177

 

 

Bytomska firma zajmuje się projektowaniem procesorów. A dokładniej ich 

projektowaniem i licencjonowaniem, bo DCD nie produkuje swoich układów. W ten sam 

sposób działa na przykład brytyjska firma ARM
178

, której projekty procesorów znaleźć można 

na przykład w iPhone'ach. 

Chipy DCD wykorzystuje się w aparaturze medycznej, samolotach, samochodach, 

elektronice użytkowej czy też narzędziach przemysłowych. Na liście licencjobiorców znaleźć 

można największe firmy całego świata, takie jak: Philips, Sony, Bosch, Siemens czy Toyota. 

Co ciekawe, D Założyciele firmy, Jacek Hanke, Piotr Kandora i Tomasz Krzyżak, poznali się 

na studiach na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Razem specjalizowali się w projektowaniu 

układów scalonych i właśnie na tym polu postanowili założyć własną firmę. Ich pierwszy 

klient działał na niemieckim rynku. Po kilkunastu latach pracy mogą pochwalić się ponad 70 

architekturami, w tym najszybszym układem w architekturze 8051 – jest ponad 65 razy 

wydajniejszy od układu Intela z tej samej rodziny! Firma sięgała po dotacje z Innowacyjnej 

Gospodarki przyznawane przez NCBR. CD nie ma do tej pory żadnego klienta z Polski. 

 

5.34 Leia Display System
179

 

 

 Leia Display System zawdzięcza swoją nazwę Księżniczce Lei z „Gwiezdnych 

wojen”. Jej hologram wyświetlany w kilku scenach filmu był inspiracją do powstania 

wynalazku. I chociaż polskiej technologii raczej nie nazwalibyśmy hologramem, bo 

wyświetlany przez nią obraz nie jest trójwymiarowy, to na pewno nazwać można ją 

innowacyjną. 
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Technologia stojąca za Leia Display System wykorzystuje ledwo widoczną warstwę 

pary wodnej, na której wyświetlane są obrazy multimedialne. Prosta struktura pary umożliwia 

wyświetlanie treści o wysokiej jakości. Obraz wydaje się wisieć w powietrzu. Twórcy 

uważają, że jest to na razie produkt najbliższy definicji hologramu. 

Firma ma w ofercie dwa rodzaje wyświetlaczy: pierwszy o wymiarach 95x75 cm,  

i drugi o wymiarach 300x250 cm. Dzięki zastosowaniu technologii Leap Motion, która 

skanuje ruchy użytkownika, ekrany zapewniają również pewien stopień interaktywności. Na 

razie Leia Display System znajduje zastosowanie głównie na rynku prezentacji. 

 

5.35 Better Reality
180

 

 

 Krakowskie Better Reality
181

 zajmuje się technologią skanowania 3D. Na początku 

roku mogliśmy zobaczyć wyniki ich pracy w krótkiej prezentacji polskiej gry „Get Even”. 

Dzięki technologii Thorskan całkowicie przeniesiono do wirtualnego świata duże 

pomieszczenie z pustostanu. Poziom szczegółowości robi wrażenie, a pracownicy firmy 

zapewniają, że nawet słabsze komputery poradzą sobie z procesowaniem obrazu. Do 

generowania modeli 3D wykorzystuje się klaster obliczeniowy o mocy 394 GHz. 

Thorskan miał zostać zastąpiony jeszcze dokładniejszą technologią InfoMatrix3D. 

Jeszcze w tym roku mieliśmy zobaczyć pokaz możliwości nowego produktu, ale od kilku 

miesięcy Better Reality skąpi informacji, a nam nie udało się do nich dodzwonić w okresie 

przedświątecznym. Wspomniane wirtualne pomieszczenie zobaczyć można na filmie poniżej. 

Firma rozwija więcej technologii skanowania. Jedna z nich pozwala skanować całe 

obiekty (np. ludzi) w ułamku sekundy. Better Reality pracuje podobno również nad sprzętem, 

m.in. nad goglami rzeczywistości wirtualnej. Poza tym firma prowadzi również działalność 

czysto komercyjną, polegającą na skanowaniu produktów np. do reklam. 

 

5.36 Saule Technologies
182

 

 

Świat nauki żył kilka miesięcy temu informacją o potencjalnym wykorzystaniu 

perowskitów do tworzenia cienkich folii fotowoltaicznych. Gwiazdą badań była polska 

                                                 
180

 Turek A., 5 innowacyjnych polskich firm, o których mogłeś nie wiedzieć, http://innpoland.pl/114469,5-

innowacyjnych-polskich-firm-o-ktorych-mogles-nie-wiedziec, 19.04.2016 r. 
181

 http://amok3d.blogspot.com/p/skanowanie.html#!/p/skanowanie.html 
182

 Turek A., 5 innowacyjnych polskich firm, o których mogłeś nie wiedzieć, http://innpoland.pl/114469,5-

innowacyjnych-polskich-firm-o-ktorych-mogles-nie-wiedziec, 19.04.2016 r. 



Joanna Prystrom, Innowacyjność się opłaca. Wstęp do atlasu dobrych praktyk 

93 

 

naukowczyni Olga Malinkiewicz
183

, która nowym materiałem zajęła się na Uniwersytecie  

w Walencji. Udało jej się wytworzyć perowskit z fazy gazowej w bardzo efektywny sposób. 

Malinkiewicz otrzymała nawet od Komisji Europejskiej nagrodę Photonics21. 

Po kilku miesiącach prac Malinkiewicz zrozumiała, że nowa technologia ma duży 

potencjał. Naukowczyni chciała kontynuować badania w Uniwersytecie, jednak zmieniła 

zdanie, gdy inwestorzy sami zaczęli się do niej zgłaszać. W maju, wraz z Piotrem Knychem 

 i Arturem Kupczunasem, założyła firmę, która skomercjalizuje dotychczasowe wyniki badań 

– ma na to duże szanse. 

Stworzona przez Olgę Malinkiewicz firma Saule Technologies podpisała właśnie 

umowę z japońskim inwestorem Hideo Sawadą, który chce jej pomóc wprowadzić na rynek 

ogniwa słoneczne nowej generacji oparte o perowskity. Umowa z Saule Technologies to 

kolejna inwestycja Sawady w projekt związany z odnawialnymi źródłami energii.
184

 

 

5.37 Trigger Composites
185

 

  

Polacy mają też swoje drony. Stoi za nimi firma Trigger Composites
186

. Powstała  

w 2006 r., a w jej portfolio znaleźć można naprawdę wiele urządzeń: od bioreaktorów do 

utylizacji biomasy odpadowej po poduszkowce czy frezarki. Pierwsze drony Trigger 

Composites pojawiły się na rynku już na przełomie 2010 i 2011 r. Co ciekawe, w firmie 

pracuje zaledwie 10 osób. 

Drony Trigger Composites wykorzystywane są zarówno do pomiarów jak i np. 

badania stanu zdrowia roślin – do tego celu porównuje się zdjęcia tradycyjne ze zdjęciami 

wykonanymi w podczerwieni. Firma otrzymuje zlecenia z USA, Afryki, a także Azji. 

 

5.38 Etnodizajn, czyli polskie firmy zarabiają na rękodziele
187

 

 

Rękodzieło już od kilku lat jest w Polsce bardzo cenione. Niemniej jednak, dopiero 

niedawno pojawiła się moda na tzw. etnodizajn, czyli produkty stylizowane na sztukę ludową. 

Okazuje się, że polski folklor interesuje zarówno rodaków, jak i zagranicznych odbiorców. 
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Jego popularność rośnie nie tylko ze względu na ciekawe wzornictwo i niekwestionowane 

walory estetyczne, ale również z uwagi na jego funkcjonalność. Trzeba pamiętać, że wytwory 

sztuki ludowej praktycznie zawsze powstawały po to, by zaspokajać konkretne potrzeby 

twórców, więc nie da się odmówić im użyteczności. W dzisiejszych czasach większość z nich 

pełni funkcję stricte ozdobną. 

Etnodizajn może przybierać różne formy. Rzadko ogranicza się jedynie do 

odpowiedniego wzornictwa. Bardzo często obejmuje również precyzyjny dobór materiałów 

oraz stosowne techniki pracy przypominające te, które wykorzystywali Polacy przed wieloma 

laty. Warto zaznaczyć, że na tego typu produktach zarabiają nie tylko prywatne osoby, które 

chcą dorobić rękodziełem. Ręcznie robione artykuły o charakterze ludowym 

rozpowszechniane są także przez firmy, które wyspecjalizowały się już w tym kierunku i 

próbują podbić rynek krajowy oraz międzynarodowy. 

Jedną z największych zalet etnodizajnu jest fakt, że daje on niemal nieograniczone 

możliwości tworzenia. Dzięki temu, każdy produkt można ściśle dopasować do potrzeb 

indywidualnego klienta. Szeroka kolorystyka, multum wzorów i wiele technik sprawia,  

że można w ten sposób wytwarzać artykuły spersonalizowane, celujące w gust konkretnej 

osoby. Nie ma też ograniczeń, jeśli chodzi o kategorię produktów, w której można 

wykorzystać takie zdobnictwo. Etnodizajn pojawia się przy produkcji odzieży, butów oraz 

wszelkich dodatków takich, jak choćby torebki. Może być także wykorzystany do zdobienia 

mebli lub wytwarzania wielu drobnych gadżetów przydatnych w codziennym życiu. Niemniej 

jednak, może być też wytwarzaniem ozdób, które do klasycznego wnętrza wprowadzą 

odrobinę rustykalnego klimatu. 

Popularność etnodizajnu potwierdzają właściciele firm, które tego rodzaju produkty 

wprowadzają na rynek. Statystki pokazują, że do tej pory znaczącą grupą odbiorców są 

kobiety. Firmą swoją innowacyjną ofertą, powracającą do przeszłości, odniosła sukces na 

skalę międzynarodową. Okazuje bowiem się, że polskie torebki z rustykalnymi wzorami 

sprzedawane są nie tylko w kraju, ale również w Belgii, Norwegii i w Niemczech. Istnieją 

spore szanse, że dotrą również do Stanów Zjednoczonych. 

 

5.39 12 polskich innowacji, które zmieniły świat
188

 

 

                                                 
188

 12 polskich innowacji, które zmieniły świat , http://forsal.pl/galerie/727569,zdjecie,1,12-polskich-innowacji-

ktore-zmienily-swiat.html, 20.04.2016 r. 



Joanna Prystrom, Innowacyjność się opłaca. Wstęp do atlasu dobrych praktyk 

95 

 

Poziom innowacyjności w Polsce jest dziś jednym z najniższych w całej Europie. 

Jednak polska gospodarka posiada gigantyczny potencjał, o czym świadczą historyczne 

dokonania Polaków… 

 

 

 
Rysunek 14 Komputer Commodore 64 
Źródło: 12 polskich innowacji, które zmieniły świat , http://forsal.pl/galerie/727569,zdjecie,1,12-polskich-

innowacji-ktore-zmienily-swiat.html, 20.04.2016 r. 

 

Komputer Commodore 64. Wynalazca: Jack Tramiel, czyli Jacek Trzmiel. Urodził 

się w Łodzi w 1928 r. W wieku 10 lat trafił Litzmannstadt Ghetto w Łodzi, a w 1944 wraz  

z ojcem został wywieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz, z którego został 

wyzwolony w 1945 r. Dwa lata później wyemigrował do USA, gdzie założył firmę 

Commodore International. W 1970 r. na rynku pojawiły się pierwsze kalkulatory 

Commodore, a w 1977 r. powstał pierwszy komputer osobisty Commodore PET. Rynkowym 

przebojem okazał się Commodore 64 (1982 r.), który zostawił w tyle takich gigantów jak 

Apple, czy IBM – na świecie sprzedano aż ok. 17 milionów sztuk, a Commodore 64 trafił  

do Księgi Rekordów Guinessa jako najlepiej sprzedający się model komputera w historii. 

Jacek Trzmiel zmarł 8 kwietnia 2012 r. w wieku 83 lat.  

Lunar Roving Vehicle (LRV). Wynalazca: Mieczysław Bekker. Urodzony w 1905 r. 

w Strzyżowie, dorastał w Koninie, a następnie wykładał m.in. na Politechnice Warszawskiej. 

Po udziale w kampanii wrześniowej w 1939 roku wyjechał do Francji, skąd udał się do 

Kanady. W 1961 r. jego zespół zwyciężył w konkursie NASA na pojazd zdolny do poruszania 

się po księżycu w ramach Programu Apollo. Zespół Bekkera opracował projekt pojazdu 

nazwanego Lunar Roving Vehicle, który później został zbudowany przez koncerny Boeing  

i General Motors. LRV uczestniczył w trzech ostatnich misjach Apollo na księżyc. Badanie 

Bekkera, które rozpoczął jeszcze w Polsce, dały początek nowej gałęzi nauki nazwanej 

terramechaniką, która bada współpracę koła lub gąsiennicy z mało zwięzłym podłożem. 



Joanna Prystrom, Innowacyjność się opłaca. Wstęp do atlasu dobrych praktyk 

96 

 

 

 

Rysunek 15 Lunar Roving Vehicle (LRV) 
Źródło: 12 polskich innowacji, które zmieniły świat , http://forsal.pl/galerie/727569,zdjecie,1,12-polskich-

innowacji-ktore-zmienily-swiat.html, 20.04.2016 r. 

 

„Metoda Czochralskiego”. Wynalazca: Jan Czochralski. Urodzony w 1885 r.  

w Kcyni Czochralski jest dziś najczęściej cytowanym polskim naukowcem na świecie. Sławę 

przyniosło mu opracowanie w 1916 r. techniki otrzymywania monokryształów, która jest dziś 

m.in. podstawą produkcji mikroprocesorów. Czochralski podczas pracy w Niemczech 

opatentował także m.in. bezcynowy stop B łożyskowy dla kolejnictwa, który spowodował 

rewolucję w kolejnictwie i został kupiony przez wiele państw świata. Metal B był 

wykorzystywany do lat 60. XX w., wyparły go łożyska toczne. Czochralski był oskarżany o 

kolaborację z Niemcami podczas wojny, jednak został w pełni zrehabilitowany, a Sejm 

ogłosił rok 2013 Rokiem Jana Czochralskiego. 

 

Rysunek 16 Metoda Czochralskiego 
Źródło: 12 polskich innowacji, które zmieniły świat , http://forsal.pl/galerie/727569,zdjecie,1,12-polskich-

innowacji-ktore-zmienily-swiat.html, 20.04.2016 r. 
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Patyczki do uszu. Wynalazca: Leo Gersenzang. Mało kto zdaje sobie sprawę,  

że popularne patyczki do uszu to wynalazek urodzonego w 1892 r. w Warszawie Leo 

Gerstenzanga. Wywodzący się z żydowskiej rodziny Gerstenzang wyemigrował w wieku 20 

lat z Polski do Chicago, a w 1919 r. otrzymał amerykańskie obywatelstwo. W 1923 r. 

stworzył patyczki do uszu i nazwał je „Baby Gays”. Chcą rozpocząć sprzedaż swojego 

wynalazku na rynku, powołał do życia spółkę Leo Gerstenzang Infant Novelty Company. Po 

zmianie nazwy na „Q-Tips”, patyczki te stały się jednymi z najlepiej sprzedających się 

markowych produktów na świecie.  

Rafineria ropy. Wynalazca: Ignacy Łukasiewicz. Od aptekarza do nafciarza – tak  

w kilku słowach można streścić przebieg kariery tego wybitnego Polaka. Pracując za dnia  

w lwowskiej aptece Pod Złotą Gwiazdą, wieczorami oddawał się eksperymentom nad 

substancją zwaną skalnym olejem. Choć nie wszyscy historycy są zgodni, przyjmuje się,  

że założona przez Polaka w 1856 r. „destylarnia” w Ulaszowicach nieopodal Jasła była 

pierwszą na świecie rafinerią ropy naftowej. Nie ma natomiast żadnych wątpliwości  

co do tego, że „dziećmi” Łukasiewicza były pierwsza lampa olejna (1853), a także kopalnia 

ropy naftowej, założona w galicyjskiej Bóbrce w 1854 r. Warto wspomnieć,  

że Łukasiewicz był również filantropem oraz inicjatorem pierwszej w Polsce i Europie 

instytucji ubezpieczeniowej.  

Pierwszy profesjonalny przenośny magnetofon „Nagra”. Wynalazca: Stefan 

Kudelski. Kudelski urodził się w Warszawie 27 lutego 1929 r., lecz jego rodzina opuściła 

ojczyznę w 1939 r., kiedy zaczęła się II Wojna Światowa. Po pobycie Na Węgrzech i we 

Francji rodzina Kudelskich osiedliła się w Szwajcarii w 1943 r., gdzie powstała firma 

Kudelski Group. Sam Stefan Kudelski zbudował Nagrę w 1951 r. i jego wynalazek był 

używany w branży radiowej, telewizyjnej i filmowej. Korzystały z niego najważniejsze 

media, między innymi Radio Luxembourg, włoska RAI, brytyjskie BBC oraz amerykańskie 

ABC, NBC i CBS. Kudelski był laureatem licznych nagród, w tym czterech Oscarów (w 1965 

r., 1977 r., 1978 r. oraz w 1990 r.) i dwóch nagród Emmy w 1984 r. i 1986 r.  

Język Esperanto. Wynalazca: Ludwik Zamenhof. Esperanto jest dziś 

najpopularniejszym sztucznie stworzonym językiem na świecie. Szacuje się, że posługuje się 

nim od 100 tys. do nawet 2 mln ludzi na całym świecie. Wersja Wikipedii w języku esperanto 

ma 185 tys. haseł, co daje jej 32. miejsce wśród wszystkich języków, przed Wikipedią duńską 

czy litewską. Ludwik Zamenhof, Polak pochodzenia żydowskiego, z wykształcenia lekarz 

okulista, opublikował podstawy nowego języka w 1887 r. Urodził się w 1959 r.  

w Białymstoku, w czasach, gdy w mieście obok siebie mieszkali Polacy, Rosjanie, Żydzi  
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i Niemcy. Mając 10 lat, napisał dramat pt. „Wieża Babel, czyli tragedia białostocka w pięciu 

aktach”. Chciał pokazać, że główną przyczyną nieporozumień i sporów między ludźmi jest 

bariera językowa. Jeden, wspólny i łatwiejszy od łaciny język miał być jej rozwiązaniem. 

Bomba wodorowa (termojądrowa). Wynalazca (z zespołem): Stanisław Ulam. 

Pierwsza na świecie konstrukcja bomby wodorowej została opracowana w 1951 przez zespół 

naukowców pracujących dla rządu USA w tajnym projekcie „Manhattan”. Wśród nich był 

polski matematyk, absolwent Politechniki Lwowskiej. W USA do tej pory projekt nazywany 

jest „Teller-Ulam” - od nazwisk Edwarda Tellera, szefa zespołu, oraz Polaka. Bomba 

wodorowa ma potężną siłę rażenia: szacuje się, że gdyby zaatakowano 3-milionowe miasto, 

połowa ludności zginęłaby w ciągu kilku minut lub wyszła z poważnymi uszkodzeniami 

ciała. Na zdjęciu eksplozja bomby Ivy Mike podczas pierwszego wybuchu bomby 

wodorowej, 1 listopada 1952, na atolu Eniwetok. Siła wybuchu została oszacowana  

na 10,4 megaton, czyli około 700 bomb jądrowych zrzuconych na Hiroszimę. 

Prawny zakaz bicia dzieci. Pomysłodawczyni: Alice Miller, a właściwie Alicja 

Rostowska, urodzona 12 stycznia 1923 r. we Lwowie. Studiowała filozofię na tajnych 

kompletach u Tadeusza Kotarbińskiego i Władysława Tatarkiewicza, następnie obroniła 

doktorat na Uniwersytecie w Bazylei. Miller przeanalizowała życie wielu dyktatorów  

i despotów, m.in. Hitlera, Stalina czy Mao i doszła do wniosku, że każdy dyktator był  

w dzieciństwie ofiarą przemocy. Jej poglądy o wysokiej szkodliwości bicia dzieci – choć  

z dużym trudem przebijały się przez przyzwyczajoną do karania dzieci Europę - stały się 

bardzo wpływowe. Miller była przez wielu określana jako jedna z najbardziej wpływowych 

psychologów swoich czasów. To w dużej mierze dzięki niej udało się wprowadzić prawny 

zakaz bicia dzieci w wielu krajach, m.in. we Francji, co stanowiło radykalną zmianę. Napisała 

13 książek, które przełożono na 30 języków. 

Witaminy. Odkrywca: Kazimierz Funk. Polski uczony „wynalazł” pewną substancję  

z ryżu w 1912 r. pracując w Wielkiej Brytanii. Dla swojego odkrycia zaproponował łacińską 

nazwę vitamines (vita - życie, amines - związki chemiczne aminy), która przyjęła się na 

całym świecie. Pracował m.in. w Instytucie Pasteura w Paryżu i tam dokonał większości 

swoich odkryć. Pierwszą witaminą, jaką udało mu się wyodrębnić była witamina B1. Dzięki 

niemu możliwe było wykrycie obecności tej substancji w wielu pokarmach, m.in. w mleku. 

Polski naukowiec podróżował po całym świecie. Prowadził badania na uniwersytetach  

w Szwajcarii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA. Zajmował się m.in. leczeniem chorych  

na awitaminozę, prowadził też prace nad wyizolowaniem insuliny, a w ostatnim okresie życia 

badania nad przyczynami raka. 
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Szczepionka przeciw polio. Wynalazca: Hilary Koprowski. Polio, czyli choroba 

Heinego-Medina powoduje porażenie kończyn, a w najcięższych przypadkach porażenie 

mięśni oddechowych i śmierć. W XX w. rozpętała się pandemia polio. Pierwszą doustną 

szczepionkę z atenuowanym wirusem stworzył polski uczony Hilary Koprowski. Szczepionka 

atenuowana jest skuteczniejsza od inaktywowanej, bo zawiera żywe, ale unieszkodliwione 

wirusy. Koprowskiemu udało się uzyskać prototypową szczepionkę z rozdrobnionego mózgu 

szczura w 1948 r. Koprowski sam wypił pierwszą porcje, by sprawdzić, czy nie wystąpią 

powikłania. W latach sześćdziesiątych rozważano jego nominację (wraz z Jonasem Salkiem 

 i Albertem Sabinem ) do Nagrody Nobla.  

Fryzura „Bob”. Wynalazca: Antoni Cierplikowski. Polski fryzjer, znany pod 

pseudonimem Antoine de Paris, dokonał przełomu może nie na miarę bomby termojądrowej, 

ale cały świat do dziś naśladuje wymyślony w latach 20. styl. „Bob” był na tyle wywrotowy, 

że kobiety, które obcinały się w ten sposób były zwalniane z pracy, a niektórzy mężowie 

decydowali się na rozwód. „Bob” polega na prostym, równym cięciu włosów, na ogół  

do wysokości brody, a dodatkiem jest grzywka. Fryzura typu „bob” stała się szczególnie 

modna w latach 20. XX w., a w XXI w. nastąpiło odrodzenie. Na boba obcinały się m.in. 

popularna w latach 60. modelka Twiggy, a dziś także Katie Holmes, Victoria Beckham, Uma 

Thurman czy piosenkarka Rihanna. Na zdjęciu aktorka Louise Brooks, która była jedną  

z popularyzatorek fryzury „bob”. 

 

Niesamowitą aktywnością innowacyjną odznaczają się także przedstawiciele grupy 

małych i mikro podmiotów gospodarczych, których działalność zasługuje – może i większym 

stopniu - na podkreślenie  i rozpowszechnianie. Bowiem, to oni udowodniają, że warto pójść 

w kierunku innowacji, wyszukiwać sygnały o potrzebach rynku, co  rezultacie często może 

doprowadzić ich do sukcesu na olbrzymią skalę … 

 

5.40 Odnawianie mebli
189

  

 

Aby zająć się restaurowaniem starych mebli, potrzebne są odpowiednie umiejętności, 

cierpliwość i ok. 5 tys. zł - twierdzi Kazimierz Pfenig z Warszawy. Od kilkunastu lat zajmuje 

się odnawianiem mebli i nie zamierza z tego zajęcia rezygnować. Szans na powodzenie 

takiego biznesu upatruje w rosnącym prywatnym imporcie używanych mebli z Zachodu, 
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 1000 pomysłów na biznes, na który nie wpadniesz, https://www.facebook.com/1000-pomysłów-na-biznes-na-
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gdzie koszty renowacji są kilkakrotnie wyższe, i coraz większą w Polsce modą na meble  

z okresu międzywojennego. Do wystartowania wystarczy niewielki lokal, najprostsze 

narzędzia stolarskie i materiały, których na rynku nie brakuje. - Potrzebne są tylko zdolności 

manualne, podstawowa wiedza stolarska i cierpliwość - zachęca Kazimierz Pfenig. Ile można 

zarobić? - To zależy od liczby zleceń, po zadomowieniu się na rynku miesięcznie można 

zarobić około 3 tys. zł - szacuje rzemieślnik. 

 

5.41 Uczenie nowych mediów seniorów 

 

Trafionym pomysłem może się okazać wybór biznesu, wykorzystującego potrzeby 

współczesnego rynku, sytuację migracyjną oraz dobra XX w. W tym przypadku chodzi  

o możliwość uczenia nowych mediów seniorów.  

Niektóre Babcie i Dziadkowie mogliby korzystać z dobrodziejstw videokonferencji  

na Skypie, e-zakupów i blogosfery, gdyby mieli dostęp do komputerów i ktoś by ich 

spokojnie, cierpliwie przeszkolił. 

 

I wiele, wiele innych przykładów, które zostaną ujęte w kontynuacji docelowego 

atlasu dobrych praktyk… 
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Zakończenie 

 

Jak podkreślono we wstępie, XXI w. niesie ze sobą nieustannie postępujące 

przemiany, praktycznie na wszystkich płaszczyznach życia. Jednymi z determinant 

przetrwania  w tak burzliwym i niebezpiecznym środowisku, jest innowacyjność. Niosą one 

bowiem ze sobą między innymi swego rodzaju elastyczność wobec pojawiających się szans, 

wyzwań i zagrożeń. 

Wraz z innowacjami płynie mnóstwo innych pozytywnych przemian. Innowacyjność 

bowiem to szansa opracowania nowego pomysłu na zaistniałe problemy, stworzenia 

innowacyjnej oferty bądź tańszej metody produkcji, dodatkowo przy zdecydowanie 

mniejszym degradowaniu środowiska naturalnego. Innowacyjność to także rozwój 

gospodarek i funkcjonujących w nich podmiotów gospodarczych, co szczególnie powinno 

być akcentowane podczas zachęcania do aktywności innowacyjnej. 

Niestety, Polska gospodarka nie wypada najlepiej ani pod względem innowacyjności, 

ani przedsiębiorczości, która łączą się z ta pierwszą, mogłaby okazać się obiecującym 

samozatrudnienia w przypadku problemu rynku pracy. Oddalając przy tym od podjęcia 

decyzji miedzy innymi o migracji zarobkowej, która jest obecnie jednym z poważanym 

problemów współczesnych gospodarek. 

 

Tabela 7 Utrudnienia realizowania działalności innowacyjnej 
Wyszczególnienie 

Czynniki ekonomiczne: 

brak środków finansowych 

zbyt wysokie koszty innowacji 

Czynniki związane z wiedzą: 

brak wykwalifikowanego personelu 

brak informacji na temat technologii 

brak informacji na temat rynków 

trudności w znalezieniu partnerów do współpracy w zakresie działalności innowacyjnej 

Czynniki rynkowe: 

opanowany rynek przez dominujące przedsiębiorstwa 

niepewny popyt na innowacyjne produkty 

Pozostałe czynniki: 

brak potrzeby prowadzenia działalności innowacyjnej ze względu na wprowadzenie innowacji w latach 

poprzednich 

brak popytu na innowacje 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Hall B. H., Policy for innovation: insights from economic research, 

http://www.vinnova.se/upload/dokument/VINNOVA_gemensam/Kalender/2008/Seminarium%204%2C%2012

%20juni/4%20juni%20filmer%2C%20PPT/Sweden_4Jun2008_Bronwyn%20Hall.pdf, 14.07.2009 r., Reason for 

which enterprises did not carry out innovation activities 2002 - 2004, 

http://www.scb.se/templates/tableOrChart____222609.asp, 04.07.2008 r. i danych z Głównego Urzędu 

Statystycznego. 
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Niestety chęć podjęcia aktywności innowacyjnej bardzo często jest bowiem 

niwelowana – już na samym początku -  przez różnego rodzaju bariery i utrudnienia, wśród 

których można znaleźć między innymi czynniki natury ekonomicznej czy prawnej. (tabela 7) 

W takiej sytuacji niezwykle ważną rolę odgrywa obecności jakość działania otoczenia 

instytucjonalnego wspierającego przedsiębiorczość innowacyjną. 

Warunki instytucjonalno - rynkowe tworzą klimat dla rozwoju przedsiębiorczości  

i konkurencyjności w gospodarce. Podstawowe znaczenie odgrywają mechanizm rynkowy 

oraz otwartość gospodarki, które sprzyjają, a nawet zmuszają podmioty gospodarcze  

do wprowadzania innowacji. Równocześnie tak funkcjonujący rynek musi mieć nowoczesną  

i pełną infrastrukturę rynkową, dostosowaną do wymogów dynamicznych przedsiębiorstw 

innowacyjnych. Powinna ona zapewnić nowatorskim podmiotom gospodarczym dostęp  

do różnorodnych zasobów, pozwalających na wprowadzanie innowacji i uzyskanie przewagi 

konkurencyjnej. Zaliczyć można do nich m. in. siłę roboczą, dostępność kapitału, systemy 

prawne, czy też popyt na innowacje, itp.
190

 

Niezastąpionym w tym przypadku okazuje się być otoczenie instytucjonalne,  

w zestawienie którego wchodzi szereg składników o bardzo zróżnicowanym charakterze 

działalności, będących dla innowacyjnego przedsiębiorstwa zewnętrznymi źródłami 

informacji, technologii i doradztwa. Ogólnie rzecz ujmując na otoczenie składają się  

z instytucje i organizacje zajmujące się wspieraniem i pośrednictwem w dziedzinie innowacji. 

Należą do nich instytucje rządowe i regionalne oraz instytucje i organizacje pozarządowe, 

takie jak ośrodki wspomagania przedsiębiorczości i innowacji, parki i inkubatory 

technologiczne, centra technologiczne, ośrodki doradztwa i szkoleń, informacji itp. Innym 

elementem otoczenia instytucjonalnego innowacyjności są organizacje regionalne, do których 

można zaliczyć inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, centra 

doskonałości i specjalne strefy ekonomiczne.
191

 

Z powyższego względu niezbędne jest nieustanne budowanie i rozwijanie otoczenia 

instytucjonalnego oraz jego oferty do promowania i wspierania różnorodnych przedsięwzięć 

innowacyjnych. 

Co więcej, warto podkreślać fakt, że bardzo często niezbędna jest współpraca 

pomiędzy różnymi jednostkami i sektorami gospodarki. W XXI w., Internet i drugi koniec 

globu są teraz na przysłowiowe wyciągnięcie ręki. Trzeba tylko mieć tego świadomość  
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 Otoczenie instytucjonalne małych firm innowacyjnych, Gazeta Innowacje Nr 18, 

http://imik.wip.pw.edu.pl/innowacje18/strona10.htm, 07.07.2009 r. 
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i potrafić te szanse wykorzystać. Dzięki sieci globalnej, z jednej strony można znaleźć 

trafiony pomysł, który odniósł sukces na innym rynku czy też obszarze, z drugiej zaś chociaż 

w minimalnym stopniu zmieniony bądź ulepszony, można spróbować wprowadzić w innym 

miejscu na ziemi i osiągnąć przy tym podobne bądź nawet i większe efekty dodatnie. 

Przedstawione w niniejszej publikacji przykłady innowacyjnych przedsięwzięć, które 

osiągnęły sukces, potwierdzają fakt, że pomysłowość ludzka nie zna granic. Od nowatorskich 

zakonnic, przez przedsiębiorcę od przytulania czy Pets Rock, aż po zaawansowane 

innowacyjne opracowania, jest dowód na to, że innowacyjność wszędzie i zawsze się opłaca. 

Niemniej jednak, trzeba zaznaczyć, że szukanie innowacyjnych pomysłów powinno 

także opierać się na ścisłej współpracy z uczelniami, śledzeniu tego, co robią liderzy w danej 

branży. Dobrą praktyką  jest współpraca kilku firm czy indywidualnych osób nad realizacją 

danego pomysłu. Ważna jest także współpraca z klientami na wczesnych etapach tworzenia 

innowacyjnych rozwiązań czy produktów i uwzględnianie ich potrzeb i uwag.
192

 

W przypadku odczucia niezaspokojenia ciekowości pod względem  przeanalizowania 

dowodów tego, że innowacyjność się opłaca, czytelnik może odnieść się do innych publikacji 

autorki, poruszających w pewnym sensie omawiany temat
193

. 
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