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Innowacyjność w strategii rozwoju przedsiębiorstwa – 
aspekty wybrane 

1 Wprowadzenie  
Kolejne lata XXI wieku przynoszą szereg nowych wyzwań i niepewności, co do kształtu i 
kierunków rozwoju wielu sektorów gospodarki światowej, europejskiej i oczywiście krajowej. 
Truizmem jest, że energetyka należy do jednego z ważniejszych sektorów gospodarki, 
kluczowego dla długookresowego dobrostanu społeczeństwa. W tym celu przygotowuje się 
różne plany i strategie rozwoju, które mają antycypować przyszłe warunki działalności. 
Jednak zmienność otoczenia globalnego jest tak duża, że większość planów wieloletnich w 
dość niewielkim stopniu sprawdza się. Nie oznacza to wcale, że są one zbędne, ale na pewno 
wskazuje, że konieczne są zmiany podejścia w ich opracowywaniu, które poprawią elastyczne 
adaptowanie się do zmiennych warunków otoczenia. W zalewie nowych pojęć jak: 
innowacyjność, rozwiązania inteligentne (smart), prosument, internet rzeczy, bezpieczeństwo 
– z cyber lub bez, klaster, elektromobilność i wielu podobnych coraz trudniej odnajdują się 
niespecjaliści, a czasami wręcz nie rozumieją, o co chodzi. Nasz artykuł traktuje o 
innowacyjności wprzęgniętej w strategie rozwoju firm3. Wskazuje na kilku prostych 
przykładach i wynikach badań międzynarodowych jak można i warto wdrażać efektywnie 
nowe rozwiązania – z udziałem i dla ludzi. Mamy nadzieję, że okaże się on przydatny dla 
zainteresowanych tą tematyką czytelników. 

2 Kategorie innowacyjności i ich kluczowe 
relacje 

Istnieją dwie podstawowe kategorie 
innowacyjności: innowacyjność oddolna - nazywana 
pracowniczą, albo partycypacyjną oraz - 
innowacyjność odgórna. Różnią się one pod wieloma 
względami i dlatego wymagają różnych metod 
zarządczych. Główne różnice zilustrowane są na rys 1. 
Ustalenie wzajemnych relacji między kategoriami 
innowacyjności (której więcej/ mniej lub wcale) ma 
zasadnicze znaczenia zarówno dla zarządzania 
innowacjami, jak i wykorzystania innowacyjności w 
określonych elementach strategii przedsiębiorstwa. Z 
rys. 1 wynika, że niezależnie od kategorii 
innowacyjności przyświecać im powinien ten sam cel – 
wzrost wartości dla klientów i innych interesariuszy. 

                                                           
1 Specjalizuje się w zarzadzaniu strategicznym i zarzadzaniu innowacjami; pracuje w: PGE GiEK SA O/ KWB Bełchatów 
2 Specjalizuje się w polityce zrównoważonego rozwoju oraz efektywności energetycznej; adiunkt w IEn Warszawa 
3 Definicje innowacji oraz innowacyjności i ich rozumienie przedstawiamy krótko na końcu artykułu 

Rys. 1. Kategorie innowacyjności oraz 
cel strategiczny 

Źródło: na podst.: J. Deschamps, Liderzy 
innowacyjności, Wolter Kluwers, [8] 
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Innowacyjność oddolna (pracownicza) osadzona jest mocno w kulturze organizacyjnej, w tym 
ukształtowanym klimacie proinnowacyjnym. Jest ona zarówno promotorem jak i 
katalizatorem jej rozwoju. Jej źródłem są kreatywni pracownicy, z własnej inicjatywy 
zgłaszający projekty najczęściej dotyczące najbliższego otoczenia ich pracy: pojedynczych 
stanowisk, czy działów. Pracownicy mogą także składać pomysły na znacznie większe 
przedsięwzięcia innowacyjne, które mogą wymagać specjalnie powołanych zespołów 
wdrożeniowych. Zasadniczym problemem każdej organizacji jest pobudzenie (drożdże) 
zachowań proinnowacyjnych możliwie dużej liczby pracowników. Jedną z metod pobudzania 
zachowań proinnowacyjnych przedstawiamy w rozdziale 3 artykułu.  
 Natomiast źródłem innowacyjności odgórnej jest zarząd organizacji. Polega ona na 
inicjowaniu i realizacji dużych projektów innowacyjnych przyjmujących zarówno formę 
innowacji kontynuujących dotychczasowe kierunki rozwoju, jak też innowacji kreujących 
nowe ścieżki rozwoju, znane w literaturze jako innowacje przełomowe. Mogą one także 
przyjąć formę stworzenia nowych kierunków działalności przedsiębiorstwa. Siłą napędową 
tego rodzaju aktywności są aspiracje zarządzających organizacją, zaś innowacyjność jest 
mocno osadzona w procesach biznesowych przedsiębiorstwa. Innowacje takie wymagają 
często tworzenia i zarządzania nowymi strukturami pracowniczo-kompetencyjnymi, w 
trudnych warunkach kreowania nowatorskiej działalności. Wynika to z mocno 
zakorzenionych przekonań, co do sposobu prowadzenia biznesu. Przekonania te funkcjonują 
zawsze w firmach długo funkcjonujących na rynku i z reguły zbyt rzadko okazują się 
korzystne w przypadku podejmowania nowych, odgórnych przedsięwzięć innowacyjnych. 
Podobnie jak nie sprawdzają się klasyczne metody finansowe oceny inwestycji, zarządzania 
kadrami, planowania i inne metody zarządcze, uważane za skuteczne w stabilnych warunkach 
prowadzenia biznesu. Szerzej piszemy o tych kwestiach w rozdziale 4 artykułu. 

3 Innowacyjność oddolna a efektywność przedsiębiorstwa 

3.1 Źródła efektywności 
Istnieją dwa główne źródła ogólnej efektywności przedsiębiorstwa:  

1. Skuteczność - odnosi się do wyboru i realizacji celów firmy. Jest następstwem decyzji, 
co należy przyjąć za przedmiot działania i jak koncentrować na nim siły i zasoby, aby 
przedsiębiorstwo mogło kontynuować działalność w długim okresie. To cecha 
przynależna aspektom zarządzania strategicznego. 

2. Sprawność - powiązana z optymalnym wykorzystywaniem zasobów (ludzi, pieniędzy, 
maszyn, czasu itp.) Cecha ta przynależy do problemów bieżących, czyli do 
zarządzania operacyjnego. 

P. Drucker, jeden z najbardziej znanych w świecie ekspertów biznesowych, napisał: „(...) 
zasadniczą sprawą dla przedsiębiorstwa jest raczej skuteczność niż sprawność. Stosowne jest 
tu pytanie nie o to, jak prawidłowo działać, ale o to, jak znaleźć właściwy przedmiot 
działania, i w jaki sposób koncentrować na nim zasoby i wysiłki” [10]. Inaczej mówiąc, dla 
firmy ważniejsza jest skuteczność (aspekt strategiczny), ponieważ nawet najbardziej 
sprawne wykorzystywanie zasobów (aspekt operacyjny) nie zrównoważy braku 
skuteczności.  
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Pogląd ten potwierdził później M. E. Porter wprowadzając pojęcie działania 
strategicznego [32] i wyraźnie oddzielając aspekty operacyjne od strategicznych. Wysoki 
poziom efektywności operacyjnej (sprawności) jest nieodzowny do osiągania całkowitej 
efektywności firmy, ale działania o takim charakterze nie są strategią i nie mogą jej 
zastępować [31]. Warto w tym miejscu przypomnieć istotę (sens i znaczenie) dość często 
nadużywanego pojęcia „model biznesu”. Model biznesu opisuje sposób, w jaki 
przedsiębiorstwo zarabia pieniądze. Mimo że w jego skład wchodzą pewne elementy 
występujące również w strategii (np. propozycja wartości dla klienta), jest on jednak 
zestawem działań o charakterze operacyjnym, a więc nie jest elementem strategii [28]. W tym 
kontekście pragniemy podkreślić, że innowacyjność oddolna (pracownicza) może być 
wykorzystana zarówno do poprawy sprawności (efektywności operacyjnej), jak też 
skuteczności działania firmy, w tym osiąganiu celów strategicznych.  

3.2 Innowacyjność oddolna a efektywność operacyjna 
Innowacyjne zachowania w pracy, na których bazuje ten rodzaj innowacyjności, określa 

się jako wszelkie działania pracowników ukierunkowane na tworzenie, wprowadzanie, a 
następnie skuteczne stosowanie korzystnych, nowych lub ulepszonych rozwiązań na 
dowolnym poziomie organizacyjnym przedsiębiorstwa [35], [36]. Do prezentowania wpływu 
różnych czynników na zachowania ludzi często wykorzystuje się tzw. równanie K. Levina 
[21]. W uproszczonej postaci przyjmuje ono następującą postać ogólną [26]: 

𝐵𝐵 = 𝑓𝑓(𝑃𝑃 ∗ 𝐸𝐸), 

gdzie: B – zachowanie (behaviour), P - osobowość (personality), E – warunki zewnętrzne, w tym 
przypadku warunki środowiska pracy (environment).  

Osobowość można w uproszczeniu opisać jako sumę cech psychologicznych 
określających reakcje danego człowieka na różne bodźce i sposób współdziałania z innymi 
ludźmi. Chociaż cechy te nie są całkowicie niezmienne, to charakteryzują się jednakże dużą 
trwałością.  

Z przeprowadzonych badań opisanych w cytowanej przez nas literaturze wynika, że 
oddziaływanie na warunki zewnętrzne (system organizacyjny firmy) jest zarówno łatwiejsze, 
jak i skuteczniejsze w pobudzaniu indywidualnej innowacyjności pracowników od tzw. 
„podejścia kreującego nastawienie”, czyli bezpośredniego przekonywania ludzi do zmiany ich 
myślenia [26]. Ponadto, T. Amabile i S. Kramer w rozległych, dobrze udokumentowanych 
badaniach udowodnili, że w przypadku zachowań proefektywnościowych i innowacyjnych 
stałe cechy człowieka, takie jak osobowość, mają minimalne znaczenie. Podstawą 
uzewnętrzniania takich zachowań w pracy jest to, co nazywają oni „wewnętrznym życiem 
zawodowym”, które zależy od warunków środowiska pracy wpływających na emocje, 
motywację i percepcję pracowników [1]. Kluczem do pobudzenia takiej innowacyjności jest 
zatem odpowiednio zaplanowany program organizacyjny, np. wdrażający model wysokiego 
zaangażowania proinnowacyjnego (HII- high-involvement innovation). 

 
Innowacyjność oddolna dotyczy najczęściej małych projektów wykonywanych na 

stanowiskach pracy, stąd jej wpływ na efektywność operacyjną jest szczególnie widoczny i 
relatywnie łatwy do zmierzenia. Kompleksowe badanie przeprowadzone na próbie ponad 
tysiąca przedsiębiorstw różnych branż przemysłowych i usługowych w kilku krajach Europy 
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i powtórzone w Australii pod koniec lat 90, wykazało znaczną poprawę różnych parametrów 
operacyjnych firm stosujących programy pobudzania innowacyjności pracowniczej typu HII 
[34]. W tabeli 1 przedstawiamy korzyści, jakie odniosły z tego tytułu przedsiębiorstwa 
funkcjonujące w różnych, wysokorozwiniętych państwach świata. Średni czas wdrażania 
programu HII w tych państwach wynosił 3,8 roku [34] 

 
Tabela nr 1. Średnia poprawa wyników operacyjnych przedsiębiorstw w różnych krajach po 

wdrożeniu programu typu HII (high-involvement innovation) w [%] 

Źródło: Na podstawie: M. Huselid, The Impact of Human Resource Management Practices on Turnover, 
Productivity and Corporate Financial Performance, Academy of Management Journal, 1995 nr 38. 

 
Programy zaangażowania proinnowacyjnego (HII) działały wybitnie stymulująco na poziom 
aktywacji zachowań innowacyjnych; pracownicy badanych firm składali rocznie średnio 43 
projekty innowacji na osobę, z czego połowa była wdrażana [34]. Dla porównania, w 
Toyocie, uważanej za firmę wysoce innowacyjną, pracownicy składają średnio 5-6 takich 
projektów rocznie na osobę [25]. Świadczy to o olbrzymim potencjale innowacyjnym 
ukrytym w zasobach ludzkich oraz o zasadniczej roli prawidłowo skonstruowanych i 
przeprowadzonych działań zarządczych, służących aktywizacji tego potencjału 
(odwzorowanym czynnikiem E we wzorze Levina). Z przytoczonych w tabeli 1 wartości 
wskaźników oraz wspomnianych efektów uzyskanych w kilku przodujących firmach świata 
wynika, że w celu poprawy efektywności operacyjnej znacznie bardziej opłaca się 
stymulować pracowników do zaangażowanej innowacyjności, aniżeli redukować 
zatrudnienie. Badacze amerykańscy ustalili, że 10% redukcja zatrudnienia przynosiła średnio 
tylko ok. 1,5% redukcję kosztów [27]. Inne badania przeprowadzone w Harvardzie na 100 
najlepszych amerykańskich spółkach dowiodły, że wielokrotne redukcje zatrudnienia, 
prowadzące przeciętnie do 20% redukcji liczby zatrudnionych, w ok. 2/3 przypadków nie 
powodowały obniżenia kosztów w kolejnych trzech latach. Pozostała część firm (ok. 1/3) 
ograniczyła koszty, ale tylko na pewien krótki okres [22], [4]. 

3.3 Wykorzystanie innowacyjności pracowniczej w strategii przedsiębiorstwa  
Jest możliwe z dwu zasadniczych powodów: procesu tworzenia strategii oraz 

niektórych jej konstytutywnych elementów. Strategia nie jest obecnie rozumiana jako 
całościowy plan, rodzaj sztywnej marszruty, opracowanej przez zarząd, którą firma następnie 
wdraża, a odchylenia od planu poprawia poprzez działania koordynujące (tzw. strategia 
planowana). Takie zasady były charakterystyczne dla tzw. szkoły planistycznej, która obecnie 
w swej ortodoksyjnej formie została zarzucona. Bowiem okazało się, że strategie w takiej 
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formie są realizowane zaledwie w 10-30%, i to w wysoce stabilnych sektorach, zagrożonych 
w małym stopniu istotnymi zmianami o charakterze strategicznym [13]4. We współczesnym 
zarządzaniu strategicznym uważa się, że rzeczywista strategia (tzw. strategia realizowana) jest 
prawie zawsze kombinacją procesu planowania i następującego po nim ewolucyjnego 
wyłaniania się i adaptacji wynikającej z konfrontacji planu strategicznego z rzeczywistością. 
Zatem proces tworzenia strategii realizowanej jest przynajmniej częściowo 
zdecentralizowany. To, który z tych procesów dominuje (projektowanie czy ewolucyjne 
wyłanianie się) zależy od sytuacji strategicznej i priorytetów organizacji [7].  

Projektowanie strategii koncentruje się bardziej na konstruowaniu działań 
strategicznych i pozycjonowaniu przedsiębiorstwa na rynku. Mniejsze znaczenie ma 
precyzyjne określanie celów i wyznaczanie dokładnych ścieżek rozwoju [13]. Aktywność 
dostosowawcza polega głownie na pewnych zmianach w koncepcji strategii, a nie dostrajania 
działania firmy do opracowanego wcześniej planu strategicznego. 

Jednym z fundamentalnych elementów strategii jest konstrukcja łańcuchów działań 
strategicznych [31]. Działania strategiczne, to określone procesy ekonomiczne angażujące 
ludzi, technologię, aktywa, czasami kapitał obrotowy, nakierowane na dostarczanie wartości 
klientom organizacji. Działania te muszą być inne niż oferowane przez konkurentów lub w 
inny sposób wykonywane. W dobrej strategii ważne są nie tyle pojedyncze działania 
(czynności), ile ich wzajemne dopasowanie oraz powiązanie w łańcuchy działań 
strategicznych. Dopasowanie występuje wtedy, gdy na wartość lub koszt jednego działania 
wpływa sposób wykonania innego działania tworzącego łańcuch. W taki sposób zbudowana 
strategia tworzy zasadniczy element przewagi konkurencyjnej, ponieważ jest podstawowym 
źródłem trwałej optymalizacji kosztów i stopnia różnicowania firmy (cecha unikalności). W 
efekcie daje to również zasadniczy atut dobrej strategii – brak praktycznej możliwości jej 
imitowania przez konkurencję. Konkurent musiałby kopiować cały system powiązanych, 
dopasowanych działań strategicznych, a to jest w praktyce niemożliwe. Prawdopodobieństwa 
pojedynczych działań połączonych w łańcuchy mnożą się przez siebie; na przykład, jeśli 
prawdopodobieństwo skopiowania jednego działania wynosi 0,8, to pięciu dopasowanych 
czynności wynosi 0,85= 0,33. Ponieważ wiele działań wchodzi w skład różnych łańcuchów 
czynności, szansa na skopiowanie takiej sieci jest bliska zeru. Wiele firm funkcjonuje w 
oparciu o tak skonstruowaną strategię przez dziesięciolecia (np. IKEA ok. 60 lat) i nikt 
dotychczas skutecznie jej nie imitował, choć wiadomo, na czym ona polega, gdyż sieć 
głównych czynności została wielokrotnie opublikowana [33].  

Projekt dobrej strategii zasadza się w dużej mierze na skonstruowaniu opisanej wyżej 
sieci dopasowanych działań strategicznych, tzn. przynajmniej spójnych, a najlepiej 
wzmacniających się (synergicznych) łańcuchów czynności [33]. Problem polega na tym, że 
jest to zadanie w zasadzie niewykonalne w formie całościowego planu gotowego do 
wdrożenia. Po zarysowaniu przez zarząd wstępnej koncepcji wymaga ona wielu uzupełnień i 
modyfikacji wynikających z gromadzonej wiedzy i doświadczeń. Najlepszymi 
modyfikującymi są pracownicy, ponieważ to oni realizują działania, widzą wąskie gardła w 
łańcuchach powiązań i/lub brak dopasowania sekwencji czynności. Uzupełnianie 
podstawowej, opracowanej przez zarząd koncepcji strategicznej może trwać nawet do kilku 

                                                           
4 Należą do nich głownie sektory o dużej barierze wejścia na rynek, np. wysoko kapitałochłonne 
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lat [23], zaś innowacyjność oddolna może być w tym procesie głównym czynnikiem 
sprawczym.  

Istnieją dowody, że pomysły pracowników dotyczące np. dodania pewnych działań do 
łańcucha, okazywały się fundamentalne dla funkcjonowania całej sieci działań strategicznych 
[23]. Aktywność intelektualna i kreatywność pracowników uwarunkowane są głównie: po 
pierwsze, przez aktualną świadomość strategiczną pracowników oraz - po drugie - poprzez 
właściwą konstrukcję koncepcji strategicznej. Oba warunki nie są łatwe do spełnienia 
w praktyce. Koncepcje strategiczne firm są często ustawioną chronologicznie „listą rzeczy do 
zrobienia” w określonym czasie. Nawet wówczas, gdy lista ta wygląda bardzo atrakcyjnie, to 
brak elementu spójności i dopasowania działań strategicznych sprawia, że jest to – zazwyczaj 
poprawnie skonstruowany, – ale tylko plan, który nie jest strategią [33]. Po drugie, strategie 
często są zupełnie nieznane szeregowym pracownikom, zatem nie mają oni świadomości, czy 
i jaki może być ich wkład w budowę sieci działań strategicznych. Jest to ważne, ponieważ 
istotne strategicznie czynności nie muszą być ulokowane tylko w głównym nurcie 
działalności. Często leżą także w pozornie nieistotnych procesach pobocznych i mogą być 
odkryte przez większość pracowników [23]. Na przykład, spójność strategii IKEA jest 
budowana zarówno poprzez posiadanie własnych biur projektowych, ale także tak z pozoru 
mało znaczącej czynności, jak sposób pakowania mebli. Wynika z tego sugestia, że należy 
bardzo ostrożnie podchodzić do projektów outsourcingu, który często dotyczy działalności 
pobocznej firmy. Podejmując takie działania należy je wcześniej zweryfikować pod kątem 
powiązania z innymi działaniami w sieci strategicznej, a następnie podejmować decyzję o 
outsourcingu.  

4 Innowacyjność odgórna w strategii przedsiębiorstwa 

4.1 Nowe aktywności biznesowe 
Nowe przedsięwzięcia biznesowe inicjowane przez zarząd mogą bardzo istotnie wpływać 

na strategię, kierując przedsiębiorstwo na zupełnie inne tory rozwoju. Wszystkie sektory 
biznesu w trakcie swojego rozwoju mają tendencje do koncentrowania się na dominujących 
wzorcach produktu, technologii, procesów, standardów technicznych i kompletnych modelach 
biznesu [13]. W teorii innowacji nazywane jest to trajektorią rozwoju [5]. Innowacje mogą 
modyfikować obecną trajektorię (innowacje kontynuujące, zachowawcze) lub tworzyć 
zupełnie nową ścieżkę rozwoju (innowacje przerywające tok rozwoju, innowacje 
przełomowe). W strategii mogą być wykorzystywane oba rodzaje innowacji. Zwłaszcza 
ważna jest tzw. radykalna innowacja kontynuująca, przyczyniająca się do gwałtownego skoku 
technologicznego. Jednakże największe znaczenie strategiczne mają innowacje przełomowe.  

Wiele badań wskazuje, że innowacje przerywające tok rozwoju (przełomowe) inicjowały 
największe w dziejach rozwoju przemysłu trajektorie wzrostu. Na przykład, średnioroczne 
przychody firmy produkującej dyski komputerowe, stosującej innowacje kontynuujące w 
latach 1976-1994 wynosiły 64,5 mln USD, wobec 1,9 mld USD firmy stosującej innowacje 
przełomowe (trzydzieści razy więcej) [5]. Wśród nowo powstałych firm sześciokrotnie 
większe szanse na sukces miały te, które stosowały strategię wykorzystującą innowację 
przełomową [5]. Badania prowadzone w latach 1970-2001 wykazały, że w każdym 
dowolnym 15-letnim okresie (średni czas tworzenia i wdrażania istotnej innowacji), w każdej 
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dziesiątce firm przynoszących największe zyski, siedem z nich stosowało innowację 
przerywającą dotychczasowy tok rozwoju [11]. Praktycznie w każdym zbadanym przypadku 
innowacje przełomowe powodowały marginalizację, a często upadek wiodących firm 
wykorzystujących innowacje zachowawcze [5].  
 Badania, jakie przez pięć lat prowadzili V. Goridarajan i C. Trimble w spółkach 
amerykańskich tworzących nowatorskie przedsięwzięcia biznesowe dowodzą, że nowe 
inicjatywy biznesowe z natury naznaczone są olbrzymimi konfliktami pomiędzy strukturami 
stworzonymi do realizacji nowego przedsięwzięcia, a strukturą bazową [12]. Powyżej 
wspomniani badacze z USA zidentyfikowali trzy specyficzne procesy mające decydujący 
wpływ na sukces nowatorskiego przedsięwzięcia. Zdefiniowali je następująco: 

a) przejmowanie zasobów ze starej struktury 

b) zapominanie dotychczasowych priorytetów i praktyk oraz  

c) uczenie się nowych praktyk.  

Występowanie tych procesów zarządczych odróżnia nowe przedsięwzięcie biznesowe 
organizowane przez istniejącą firmę, od niezależnego projektu, tzw. ‘startupu’. Poza tym są to 
przedsięwzięcia dość podobne pod względem bieżącego zarządzania [3]. Wymienione 
powyżej trzy specyficzne procesy (a-c) występują zawsze razem, są współzależne i trwają 
przez cały okres dochodzenia firmy do progu rentowności, a nawet dłużej. W przypadku 
innowacji przełomowej dochodzi do tego wysoki poziom konserwatyzmu innowacyjnego 
w przedsiębiorstwach-potentatach [5]. Okazuje się, że olbrzymie wyzwania, jakie są 
kreowane przez ww. trzy procesy są nie do przebrnięcia dla wielu spółek i inicjatywy takie 
kończą się często niepowodzeniem5 [12].  

Na podstawie już dość licznych badań i doświadczeń z tworzeniem nowych 
przedsięwzięć, można zarekomendować pewne ogólne wskazania do zarządzania 
nowatorskimi inicjatywami (wybraliśmy trzy, choć jest ich więcej). 

1. Dobór pracowników. Zasoby ludzkie spełniają kluczową rolę zwłaszcza w początkowej 
fazie działalności, kiedy nie są jeszcze wykształcone priorytety i procesy. Zespół musi być 
dobrany w oparciu o kryteria najlepiej oddające umiejętności konieczne do działania w 
nowych i niekreślonych warunkach. Muszą to być osoby zdolne do ciągłego nabywania 
nowych umiejętności, pozbawione zawodowej inercji, „szukający możliwości nauki” 
i potrafiący uczyć się na błędach. Bowiem wykonywać będą zadania w przypadku których 
często nie istnieją jeszcze wymagania kwalifikacyjne [7]. Dobrymi kandydatami są tzw. 
pracownicy szeroko zakresowi [8], którzy oprócz wysokich kompetencji w 2-3 
dyscyplinach posiadają również przynajmniej podstawową wiedzę w kilku innych 
obszarach działalności badawczo-biznesowej. 

2. Autonomia. Podmiot pracujący nad innowacją przełomową lub innym nowatorskim 
przedsięwzięciem w ramach dużego przedsiębiorstwa musi być samodzielny w 

                                                           
5 W Polsce rynek startupów szybko się rozwija, ale i upada - o czym informuje szereg raportów, np. 

http://www.forbes.pl/startup-funeral-wiemy-dlaczego-upadaja-start-upy,artykuly,205383,1,2.html. Okazuje się, 
że najczęstszą przyczyną jest przyjęcie złej strategii skierowanej wg oczekiwań inwestorów a nie klientów. 
Kolejne przyczyny to zlekceważenie reguł rynkowych i reklamowo-marketingowych. Błędy te szybko 
prowadzą do bankructwa, dlatego bardzo duży odsetek startupów upada w pierwszych 2-3 latach działania 

http://www.forbes.pl/startup-funeral-wiemy-dlaczego-upadaja-start-upy,artykuly,205383,1,2.html
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podejmowaniu decyzji. Nie może mieć z góry zaplanowanej strategii, narzuconych 
wskaźników finansowych, z których jest „rozliczany” przez właściciela. Niedopuszczalne 
jest przenoszenie z innych podmiotów lub narzucanie „zewnętrznych” najlepszych 
praktyk, struktur organizacyjnych, struktury kosztów, procesów, priorytetów, wskaźników 
efektywności oraz typowych modeli biznesowych. Wszystkie wymienione elementy muszą 
zostać na nowo odkryte przez pracowników nowej struktury (spółki) w procesie tworzenia 
strategii, która w tym przypadku przyjmuje postać strategii wyłaniającej się (ewolucyjnej, 
poznawczej, przyrostowej, doraźnej) a więc takiej, która jest tworzona ad hoc wskutek 
napływających na bieżąco strategicznie istotnych informacji [6]. To duże wyzwanie 
intelektualne i decyzyjne dla zarządów klasycznego przedsiębiorstwa typu korporacyjnego. 

3. Zintegrowanie. W początkowej fazie wprowadzania zupełnie nowych przedsięwzięć, 
wszystkie badane struktury organizacyjne miały postać zintegrowaną [7]. Inaczej mówiąc, 
zespół pracujący nad koncepcją musi wykonywać zarówno prace o charakterze 
technicznym, jak i tworząc model biznesu, czyli kreować sposób, w jaki organizacja 
tworzy, oferuje i przechwytuje wartość z rynku [3], [6], [8], [13]. Współzależności 
występujące zarówno pomiędzy poszczególnymi obszarami prac organizacyjnych, jak też 
cechami tworzonego produktu ciągle się zmieniają, a zatem panować nad tym może tylko 
silnie zmotywowany i zintegrowany zespół. Stąd jednym z istotnych błędów jest 
rozdzielenie procesów technologicznych, powierzanych w całości działom badawczo 
rozwojowym, od procesów biznesowych powierzanych np. działom rozwoju nowych 
biznesów, marketingowi, czy zewnętrznym kooperantom, niebiorącym bezpośredniego 
udziału w pracach rozwojowych [3], [8]. 
 
Nieco innym problemem jest ilość podejmowanych nowych działań biznesowych. 

Tworzenie zbyt wielu inicjatyw w nadziei, że zyski z wielu źródeł będą się sumować 
poprawiając ogólny wynik przedsiębiorstwa, oraz że w ten sposób zmniejszy się ryzyko 
biznesowe, najczęściej okazują się złudne. Bowiem często zapomina się, że każde 
przedsięwzięcie dodające wartości w jednym obszarze, ujmuje jej w innym [17]. Liczy się 
wartość netto (suma bilansowa wartości dodanych oraz ujemnych), która z reguły nie jest 
rozpatrywana z powodu koncentrowania się głównie na potencjalnych korzyściach nowo 
uruchamianej linii biznesowej. W ten sposób bardzo łatwo jest wpaść w pułapkę nadmiernej 
złożoności przedsiębiorstwa, która na różne sposoby zwiększa koszty jednostkowe 
produktów, zmniejszając zysk oraz powodując wzrost niekorzystnego zjawiska atomizacji i 
alienacji pracowników. To prosta droga do utraty identyfikacji pracowników z firmą, a w ślad 
za tym spadku efektywności ich pracy (wbrew początkowym założeniom). Koszty wynikające 
tylko z faktu nadmiernej złożoności przedsiębiorstwa mogą dochodzić do 50% całkowitych 
kosztów przedsiębiorstwa [18]. Na rys 2 linią przerywaną oznaczono pożądany stan 
zmniejszających się kosztów jednostkowych wraz z rosnącą skalą produkcji. Jednakże na 
skutek kosztów złożoności koszt jednostkowy przyjmuje wartości prezentowane na linii 
ciągłej. Konkurent B produkuje więcej, a ma wyższy koszt jednostkowy od konkurenta A, 
produkującego mniej, tylko ze względu na większą złożoność produkcji w firmie B. 
Podkreślamy, że nie chodzi o to, żeby firma była maksymalnie uproszczona; powinna być 
złożona, ale w optymalny sposób. Złożoność może przyjmować formę pionową i/lub poziomą 
nazywaną czasem dywersyfikacją (produkcja wielu różnych produktów). Np. w 



Chlebowski K., Parczewski Z.: Innowacyjność w strategii rozwoju przedsiębiorstwa -,,, . Wydawnictwo: „Energetyka”, grudzień 2016 

- 9 - 13 

elektroenergetyce, na skutek powiązań 
technologicznych przedsiębiorstwa złożone 
(zintegrowane) pionowo działają ok. 22% 
sprawniej [20], [24], [19]. Natomiast próby 
dywersyfikacji działalności w tych 
pionowo zintegrowanych spółkach mogą 
skończyć się kompletnym fiaskiem. Za 
przykład niech posłuży niesławna spółka 
multi-usługowa Enron (USA). W pewnym 
okresie firma ta rozpoczęła usługi 
dostarczenia wody pitnej, ponosząc 
zarówno w Wielkiej Brytanii jak i 
Argentynie wielomiliardowe straty [15], 
prowadzące do głośnego bankructwa.  

Przedsiębiorstwa zdywersyfikowane 
były modne w latach 70-80 ub. wieku, 
jednak w wielu przypadkach nie spełniły 
pokładanych w nich nadziei [13].  

Dobra strategia polega na koncentracji tylko na niewielkiej liczbie celów dających 
przedsiębiorstwu największe korzyści. Gdy firma Apple wpadła w kłopoty, w prasie 
specjalistycznej pojawiały się artykuły typu: „101 inicjatyw strategicznych na uratowanie 
Apple”. Steve Jobs, po przyjęciu funkcji „tymczasowego” prezesa firmy, wykorzystał jedną, 
najprostszą, przez nikogo niedoradzaną inicjatywę: wrócił do podstawowej działalności spółki 
podnosząc kulturę innowacji na najwyższy poziom. Opłaciło się to wszystkim 
interesariuszom kilkukrotnie, gdyż źródłem sukcesu tej strategii byli klienci i wysoko 
zmotywowani, kreatywni pracownicy. 

4.2 Kreowanie wartości – jądro strategii 
Kreowanie wartości jest jedną z podstawowych funkcji strategii. Trzeba jednak 

zaznaczyć, że chodzi o wartość dla klientów, a nie wartość dla akcjonariuszy. Wielu 
ekspertów uważa nadal modny kierunek zarządzania spółkami giełdowymi metodą wzrostu 
wartości dla akcjonariuszy, za ekonomicznie szkodliwy zarówno dla przedsiębiorstw, jak i 
całej gospodarki. Ostrej krytyce poddają go znani na świecie eksperci, jak m.in.: 
H. Mintzberg [2], G. Prahalad, P. Drucker [29], R. M. Grant [13], P. Krugman [9], Ha-Joon 
Chang [14], a nawet J. Welch, były szef General Electric, uważany za głównego kreatora 
metody zarządzania spółką w interesie akcjonariuszy [37]. M. E. Porter wprost stwierdza, że 
takie podejście jest destrukcyjne dla strategii przedsiębiorstwa [23]. Podkreśla też, że szanse 
na zbudowanie i wdrożenie dobrej strategii znacznie maleją, jeśli jej celem głównym ma być 
budowanie wartości dla akcjonariuszy. 

Wartość dla klienta jest kreowana w procesie zaspokajania jego specyficznych potrzeb 
za tzw. relatywną cenę - w porównaniu do ceny konkurentów. Oczywiście zależy ona od tego, 
ile klient jest skłonny zapłacić za produkt o odpowiednio wysokiej jakości i użyteczności.  

Rys. 2. Wpływ kosztów złożoności na korzyści 
skali 

 Źródło: R. Koch, The 80/20 Principle: The Secret to 
Achieving More with Less, Dobleday, New York 2008. 
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Z marketingowego punku widzenia produkt ma warstwową budowę. Składa się z 
rdzenia, który jest następnie uzupełniany o pewne elementy tzw. otoczenia produktu tworząc 
produkt rzeczywisty, rozszerzony i potencjalny. Badania marketingowe wskazują, że o 
decyzji zakupu aż w 70% decydują cechy otoczenia produktu, a tylko w 30% cechy jego 
rdzenia. Odwrotna relacja dotyczy kosztów: 70% wydatków pochłania rdzeń, a 30% jego 
otoczenie [30]. Od pewnego czasu, częściowo pod wpływem marketingu, ale także zmian 
prawa unijnego i krajowego - firmy energetyczne tworzą kolejne warstwy wzbogacając swoje 
produkty o pewne usługi i produkty komplementarne (np. doradztwo i wykonawstwo 
przedsięwzięć energooszczędnych u klienta, czy świadczenie pełnej obsługi dostawy energii u 
większych klientów przemysłowych). Niewątpliwie jest to działanie zwiększające wartość dla 
pewnych grup klientów i poprawiające postrzeganie energii, jako pełniejszego produktu 
obejmującego jej sprzedaż wraz z usługą bezpiecznej dostawy i oszczędnego użytkowania. 
Działanie takie ma też pewne mankamenty strategiczne. Przede wszystkim, takie działania nie 
tworzą unikalnej wartości, ponieważ bardzo łatwo można je skopiować. Podobieństwa już 
zresztą widać w reklamach przynajmniej dwóch spółek energetycznych. Zatem trudno je 
uznać za strategicznie istotne, tym bardziej, gdy są one wymuszane przepisami prawa.  

Najlepszą metodę tworzenia unikalnej wartości proponuje tzw. strategia błękitnego 
oceanu [16]. Cała koncepcja tej strategii opiera się na elemencie nazywanym innowacją 
wartości. Innowacja wartości przykłada jednakową wagę zarówno do innowacji, jak i 
wartości. Mówiąc w wielkim uproszczeniu, jest to jednoczesne dążenie do wyjątkowości i 
niskich kosztów. Wymaga radykalnego przedefiniowania czynników sukcesu w branży, nie 
wymaga natomiast nowoczesnych technologii, ani wejścia na rynek w odpowiednim czasie, 
choć takie elementy mogą jej również towarzyszyć. Procesy dochodzenia do takiego stanu są 
dosyć złożone, ale podstawy analizy służące opracowaniu innowacji wartości są w 
założeniach dość proste. Diagnozę branży służącą przedefiniowaniu jej czynników sukcesu 
można przeprowadzić zadając cztery podstawowe pytania: 
1) Które z czynników uważanych w branży za aksjomat można wyeliminować? (uwaga 

autorów: często czynniki te są przyjmowane za pewnik, pomimo że tracą już na wartości).  
2) Które z czynników można zredukować poniżej standardów branży? (uwaga autorów: daje 

to pogląd na to, czy firma przesadnie nie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klienta 
zwiększając koszty i nie odnosi z tego żadnych korzyści).  

3) Które z czynników należy wzmocnić znacznie powyżej standardów branży? (Uwaga 
autorów: Pytanie zachęca do ujawnienia kompromisów, które firma wymusza na 
klientach).  

4) Jakie czynniki, dotychczas nieoferowane przez branżę należy stworzyć? (Uwaga autorów: 
Pomaga to w odkryciu zupełnie nowych źródeł wartości dla nabywców i wykreowaniu 
nowego popytu).  
Na podstawie tego typu diagnozy możliwe jest stworzenie profilu produktu, w którym 

pojawi się redukcja często łatwych do imitacji i bardzo kosztownych elementów niedających 
większych korzyści przedsiębiorstwu. Jednocześnie może powstać nowatorska koncepcja 
obsługi klientów, generująca nowy popyt i nowe zyski. Efektem jest pozyskanie klientów 
zarówno niskimi cenami, jak też innowacyjnymi cechami pełniejszej gamy produktów. 
Autorzy strategii błękitnego oceanu twierdzą, że koncepcja innowacji wartości może być 
zastosowana w każdej firmie. 
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5 Zamiast podsumowania  
W ostatnich latach w praktyce zarządzania coraz częściej podkreślana jest szczególna rola 
innowacji w rozwoju przedsiębiorstw. Jednak zbyt rzadko wskazuje się konkretne sposoby 
podejścia, które mogą istotnie wpłynąć na poprawę wyników przedsiębiorstwa. W artykule 
przedstawiliśmy wybrane – naszym zdaniem istotne powiązania pomiędzy dwoma głównymi 
kategoriami innowacyjności, a strategią rozwoju przedsiębiorstwa. Ich wzajemna spójność 
może być głównym, zbyt często mało postrzeganym źródłem znacznej poprawy wyników i 
rozwoju przedsiębiorstwa. Sygnalizujemy potencjalną rolę innowatorów, rekrutujących się z 
innowacyjnie nastawionych pracowników spółki, którzy mogą okazać się kluczowym 
czynnikiem sukcesu we wdrażaniu strategii rozwoju. Pogląd ten jest coraz powszechniej 
akceptowany w procesach kreowania i realizacji skutecznej strategii rozwoju przedsiębiorstw. 
Podkreślamy, że innowacyjność pracownicza (oddolna) może okazać się bardzo istotna w 
każdym etapie definiowania konstytutywnych elementów strategii, co poprawi oczekiwane 
efekty synergii działań strategicznych, gdyż wzmocni identyfikację pracowników ze ‘swoją 
firmą’. Prezentowane w pracy metody nawiązują do ogólnie znanych zasad tworzenia 
strategii przedsiębiorstw w wyżej rozwiniętych państwach świata, które odniosły sukces 
ekonomiczny i cywilizacyjny. Ich źródłem były początkowo sprawne działania operacyjne, 
ale trwałą podstawą skuteczne strategie z dużym ładunkiem innowacyjności – pracowniczej 
oraz odgórnej, mądrze sterowane przez zarządy spółek.  

Stawiamy otwarte pytanie, czy i na ile naszkicowany przez nas w tym krótkim artykule 
sposób alternatywnego podejścia do budowy strategii rozwoju może mieć zastosowanie w 
spółkach sektora paliwowo- energetycznego, w tym elektroenergetycznego? To sektor 
niezwykle kapitałochłonny wymagający wieloletnich i ogromnych nakładów inwestycyjnych, 
a zatem także złożonych procesów zarządzania nimi. W wielkiej części majątek ten jest 
własnością publiczną, co powinno zwiększać odpowiedzialność zarządzających za jego 
efektywne planowanie i wykorzystywanie. Oznacza to konieczność starannego i 
wszechstronnego przygotowywania bardzo przemyślanego podejścia strategicznego przez 
organy zarządzające spółką, a my dopowiadamy – z uwzględnieniem innowatorów z 
zespołów pracowniczych. Przykłady zaprezentowane w artykule sygnalizują, że to może się 
po prostu opłacać wszystkim interesariuszom – także akcjonariuszom. 

Warto zadać kolejne otwarte pytanie – czy producent energii może mieć równie skuteczną 
strategię działania jak uznawana za wzorcową strategię spółki IKEA? Zapewne wiele osób 
będzie miało obecnie wątpliwości. Chcemy jednak zwrócić uwagę, jaką ewolucję poglądów i 
praktyki działania wspólnie przeszliśmy w świecie, Europie i Polsce na rynkach energii – nie 
tylko elektrycznej. Ewolucja ta wymusiła zmianę podejścia do uprzednio postrzeganych, jako 
tradycyjne i bardzo jednorodne produkty: energia elektryczna, gaz ziemny, czy ciepło 
sieciowe. Jeszcze niedawno uważane one były za towar, czyli coś, czego różnicować 
właściwie nie można. Dzisiaj okazuje się, że produkt np. energię elektryczną można i warto 
rozwijać wykorzystując typowe narzędzia marketingowe. To proces ogarniający całą 
energetykę, który wpisuje się mocno w trendy rozwoju światowej i europejskiej energetyki.  

Dziś firmy energetyczne tworzą strategie, które mają coraz więcej cech charakterystycznych 
dla warunków konkurencji rynkowej. Strategie te w energetyce zmieniają się wraz ze 
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zmianami w otoczeniu rynkowym i prawno-politycznym. W naszej ocenie coraz więcej jest w 
tych strategiach elementów uniwersalnych, wspólnych dla kompleksowego zarządzania 
strategicznego w spółce rynkowej. Zaciera się także bardzo silne kiedyś postrzeganie 
elektroenergetyki, jako branży tak specyficznej, że nie można do niej zastosować ogólnie 
dostępnych narzędzi i metod zarządzania strategicznego. Nadal jednak niektóre przepisy 
prawa, jak i pewne uwarunkowania technologiczne spychają elektroenergetykę na pozycję 
konkurowania „by być najlepszym”. Sądzimy, że nie jest to dobry sposób, bowiem w 
konsekwencji może on doprowadzić do załamania się rentowności całego sektora. 
Dostrzeżenie tego problemu i zwrot w kierunku konkurowania by „się wyróżniać” stanowić 
będzie bazę do tworzenia strategii trwałych, unikalnych, trudnych do imitacji i jednocześnie 
elastycznych. Sądzimy, że jest to bardzo prawdopodobny kierunek rozwoju strategicznego 
elektroenergetyki, a w ślad za nią innych sektorów (gaz, ciepło). Mamy także pewną nadzieję, 
że podane w artykule informacje i przykłady pomogą w formułowaniu nie tylko wysoce 
sprawnych, ale także skutecznych (unikalnych) strategii rozwoju, w których istotne znaczenie 
odegrają innowacyjność odgórna oraz innowacyjność pracownicza.  
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Słowniczek - podstawowe definicje i ich istota: 

Innowacja – wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrób lub usługa) lub 
procesu, nowej metody organizacyjnej lub nowej metody marketingowej – w praktyce gospodarczej, 
organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem (wg OECD, Eurostat: Podręcznik Oslo, Paryż 
2005, str. 48, (wydanie trzecie), wersja polska, Warszawa 2008. 

Innowacyjność – „siła napędowa współczesnej gospodarki przemieniającą pomysły i wiedzę w 
produkty i usługi (definicja Urzędu ds. Nauki i Innowacyjności Wielkiej Brytanii, wg:” Competing in 
the Global Economy: The Innovation Challenge, p. 19,  DTI, London, Dec. 2003”  
 

Powszechnie uznaje się innowacyjność za proces zdolności przedsiębiorstwa do identyfikacji, 
tworzenia i wdrażania nowych lub ulepszania istniejących rozwiązań o charakterze: organizacyjnym, 
technologicznym, produktowym i marketingowym. 
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