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FREENOVATION



Raport, który właśnie czytasz powstał, ponieważ chcieliśmy poznać odpo-
wiedź na jedno pytanie:  co napędza innowacyjność w polskich organiza-
cjach?

Nie jesteśmy pierwsi. Wielu ekspertów i wiele instytucji starało się zmie-
rzyć z tym wyzwaniem, jednak większość podejmując te próby opierała się 
na niskiej jakości dowodach albo nie skupiała się na specyfice polskich 
organizacji. W reakcji na tę sytuację narodził się nasz pomysł na  pierwszą 
ogólnopolską diagnozę innowacyjności i przywództwa. 

Badanie, które przeprowadziliśmy, skierowane było do osób, które pracują 
zawodowo. Poprosiliśmy je, aby wypełniły ankietę, za powstaniem której 
stały dekady badań i doświadczeń najbardziej innowacyjnych firm świata. 
Współpracowaliśmy też z dyrektorami i liderami działów innowacji, R&D 
oraz  engineering firm, które wzięły udział w badaniu pilotażowym oraz  
z ekspertami specjalizującymi się w dziedzinie innowacji i kultury inno-
wacji.

Pozwoliło to zdiagnozować stan innowacyjności wśród znaczącej repre-
zentacji osób pracujących w polskich firmach oraz spróbować udzielić 
odpowiedzi na pytanie o jego źródła. Nasze badanie pokazuje dwie rze-
czy o fundamentalnym znaczeniu: po pierwsze kultura organizacyjna ma 
bezpośredni wpływ na innowacyjność pracowników, po drugie kulturę  
organizacyjną można świadomie i efektywnie kształtować.

W raporcie przedstawiamy nie tylko najważniejsze wyniki z badania, ale 
także przykłady praktyk, konkretnych interwencji i narzędzi budujących  
innowacyjność w zespołach i organizacjach.

Nazywamy się Freenovation i budujemy organizacyjne kultury innowacji, 
które wspierają autonomię, kreatywność i wzrost.

A to jest nasz raport.

Cześć!
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Kultura innowacji to  wartości, przekonania i sposoby działania podzielane 
w organizacji lub społeczeństwie, które sprzyjają tworzeniu i wdrażaniu no-
wych pomysłów i rozwiązań.

W ogólnopolskim badaniu innowacyjności udział wzięło 404 pracowników 
organizacji działających na terenie Polski. Odpowiedzieli oni na serię pytań 
związanych z klimatem i kulturą innowacji swoich miejsc pracy oraz ocenili 
własną innowacyjność, satysfakcję i znaczenie pracy.

Diagnozie poddane zostały 4 wymiary:  wartości, przywództwo, organizacja 
pracy oraz talenty. 

Odkryliśmy, że o innowacyjności pracowników decydują następujące czynni-
ki:  wsparcie lidera dla działań innowacyjnych, ocena własnej ekspertyzy pra-
cowników, poczucie sprawstwa w zakresie tworzenia nowych rozwiązań  oraz  
autonomia w podejmowaniu decyzji.  Dodatkowym, istotnym wymiarem po-
zwalającym na zrozumienie innowacyjności pracowników okazało się być  po-
czucie znaczenia własnej pracy. Nazwaliśmy ten model “Drzewem Innowacji” 
(patrz: kolejna strona). 

W badaniu udało nam się również zidentyfikować silne i słabe strony kultury 
innowacji w organizacjach respondentów. Do najsilniejszych obszarów w tym 
zakresie należą  kreatywność, samoocena pracowników, satysfakcja z pracy  
oraz  chęć dostrzegania różnych perspektyw w sytuacji rozwiązywania kon-
fliktów. 

Najsłabszymi wymiarami kultur innowacji wśród osób badanych są:  niskie 
wsparcie organizacji i liderów w innowacyjności, ograniczona autonomia w po-
dejmowaniu decyzji oraz mała ilość zasobów przeznaczana na innowację.

Aby budować kulturę innowacji w organizacjach konieczna jest koncentracja na 
zrównoważonym rozwoju wszystkich wymiarów kultury organizacyjnej sprzyja-
jących innowacji. Szczególnie przydatne okazać się tu mogą: rozwój kompe-
tencji menedżerskich związanych z przywództwem wzrostu, zwiększenie auto-
nomii pracowników w podejmowaniu decyzji oraz  budowanie poczucia sensu 
własnej pracy poprzez wskazywanie jej użyteczności dla klienta.  

Streszczenie 
kierownicze
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(Np.: „Pracownicy w naszej firmie często 
proszą mnie o radę w kwestiach dzie-

dziny, którą się zajmuję w firmie”)

(Np.: „Czuję, że mój przełożony 
wierzy w moją kreatywność”)

(Np.: „Żadna ważna 
decyzja nie jest w firmie 
podejmowana bez kon-

sultacji ze mną”)

(Np.: „Czuję, że potrafię tworzyć 
nowe rozwiązania dla trudych 

problemów”)

Znaczenie pracy (0,4)
(Np.: „Moja praca w tej firmie ma znaczenie”)

Wsparcie 
lidera (0,37)

Ekspertyza 
(0,33)

Kreatywność 
(0,35)

Autonomia 
(0,33)

* Liczby w nawiasach oznaczają współczynniki korelacji między danym podwymiarem a innowacyjnością badanego
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Innowacyjność stanowi główne źródło przewagi konkurencyjnej narodów, 
organizacji oraz instytucji publicznych. Nie ma znaczenia, czy mówimy  
o małej firmie technologicznej zdobywającej rynek wynajmu hulajnóg czy 
o międzynarodowej organizacji pozarządowej udzielającej mikrokredytów 
farmerom w Ugandzie. Udane tworzenie i wdrażanie nowych rozwiązań 
decyduje o powodzeniu tysięcy inicjatyw gospodarczych i społecznych na 
całym świecie.

Co ciekawe, o sukcesie innowacji mówi się zwykle w kontekście prawnym 
i gospodarczym. Wskazuje się na związek między innowacyjnością w skali 
narodowej a przejrzystością przepisów, wydatkami na rozwój i badania oraz 
produktem krajowym brutto. To, o czym często się zapomina, to rola kultury.

Zarówno na poziomie społeczeństw, jak i najmniejszych nawet organizacji, 
kluczowe znaczenie dla tworzenia i wdrażania nowych rozwiązań mają nie 
tylko czynniki strukturalne, ale i “niewidzialna ręka” norm i wartości popy-
chająca ludzi do działania w sposób zgodny z kulturą, z której pochodzą.

To kultura decyduje o tym w jaki sposób witamy się z przyjaciółmi (uścisk 
ręki? pocałunek? w jeden policzek? dwa?), jak okazujemy uznanie po do-
brym wystąpieniu publicznym (klaszczemy? uderzamy w biurko? krzyczymy 
“Amen”?), ale również o tym jakie cele życiowe uznajemy za godne osiągnię-
cia.

Kultura narodowa lub organizacyjna wpływać może na to, jak myślimy o swo-
ich obowiązkach i jakie wartości uznajemy za istotne. Jednocześnie, może 
wspierać lub hamować tworzenie i wdrażanie nowych pomysłów, dwa pod-
stawowe procesy związane z innowacyjnością. W sytuacji, w której kultura 
procesy te napędza, mamy do czynienia z kulturą innowacji.

Niewidzialna ręka  
kultury innowacji

Czym jest kultura? To ogół norm, wartości i przekonań 
charakteryzujących daną grupę, wpływający bezpośred-
nio na to, jak jej członkowie zachowują się na co dzień.
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Mówiąc najprościej, kultura innowacji to ogół nawyków organizacji, który 
sprzyja innowacyjności. Choć często niewidoczna, stanowi ona policzalne 
źródło przewagi konkurencyjnej, szczególnie we współczesnej gospodar-
ce, tak daleko polegającej na nowych technologiach i udoskonaleniach 
procesowych.

W jednym z największych badań na ten temat, prof. Jennifer Chatman  
z UC Berkeley przeanalizowała relacje między siłą kultury organizacyjnej 
i jej treścią, a przychodem ponad 50 największych firm amerykańskich. 
Okazało się, że kultura innowacji przekłada się średnio na 5 dodatkowych 
miliardów dolarów przychodu osiąganych przez firmy, którym udało zbu-
dować się spójny system norm nakierowanych na elastyczne dostosowy-
wanie się do potrzeb rynku i organizacji.

Według prof. Chatman najważniejszą cechą kultury innowacji jest ela-
styczność, czyli zdolność organizacji do płynnego przełączania się między 
dwoma niezbędnymi do innowacji trybami działania. Innowacyjne kultury 
są w pewien sposób “oburęczne”, tj. potrafią budować kulturę, która daje 
pracownikom wolność konieczną do tworzenia nowych rozwiązań, ale jed-
nocześnie dbają o struktury niezbędne do ich efektywnego wdrożenia. 
Przekraczają tym samym z sukcesem napięcie między autonomią a koor-
dynacją, tak często wskazywane przez menedżerów jako jedno z najwięk-
szych wyzwań w ich codziennej pracy z zespołami.



Radykalna autonomia - droga do 
zaangażowania i innowacji 

Czy pracownicy w Twojej firmie są zaangażowani w wykonywane zadania? Pytanie to po-
winien sobie stawiać każdy lider organizacji aspirującej do czegokolwiek więcej niż walki  
o utrzymanie status quo. Odpowiedź na nie jest dość prosta.

Nie są. Ogromna większość pracowników nie jest zaangażowana w realizowane prace. To 
nie tylko problem lokalny. Niedawny raport Gallupa “State of the Global Workplace” wska-
zuje, że globalnie jedynie 15% pracowników jest zaangażowanych w wykonywane działa-
nia. W Polsce to 14%. Czego zatem brakuje?

Daniel Pink w swojej książce “Drive” wskazuje 3 kluczowe aspekty, które są konieczne aby 
pracownik był zmotywowany w pracy kreatywnej. Są to: cel, rozwój talentu (mistrzostwo) 
oraz autonomia. Cel jest aspektem bardzo indywidualnym dla organizacji. Znajdziemy 
zarówno takie z jasno zdefiniowanym celem, jak i te bez niego. Z rozwojem talentu bywa 
różnie, jednak szczególnie w organizacjach nastawionych na kreatywność świadomość 
potrzeby rozwoju talentu pracowników jest istotna. Kluczowym problemem wydaje się jed-
nak brak autonomii.

Nie jest to niespodzianką w sytuacji, kiedy struktury organizacyjne powszechnie stoso-
wane w organizacjach są oparte na hierarchicznej dystrybucji władzy, gdzie głównym 
czynnikiem definiującym zakres tejże władzy jest stanowisko. System ten, mimo że był 
katalizatorem industrializacji, zniechęca organizacje do wspierania autonomii wśród pra-
cowników.

To menedżerowie mają podejmować decyzje i być za nie odpowiedzialni. Tym samym są 
zniechęcani do dystrybuowania władzy niżej. W efekcie pracownicy nie mają poczucia 
autonomii – możliwości samodzielnego podejmowania decyzji bez pytania o zgodę prze-
łożonych. Efekt jest przewidywalny – brak motywacji, zaangażowania oraz poczucia odpo-
wiedzialności za przyszłość organizacji.

Ograniczona autonomia to mechanizm, który buduje kolejne negatywne efekty. Jeśli spro-
wadzimy pracowników do roli trybów w maszynie zaprojektowanej przez kogoś innego –  
świata Fredericka Taylora i Henry’ego Forda – to naturalną konsekwencją jest to, że korzy-
ści ze sprawnego funkcjonowania maszyny powinien czerpać jej „projektant”, czyli mana-
gement.

Paweł Brodziński
CEO w Lunar Logic



Efektem jest zwiększający się tzw. power distance (dystans władzy), czyli rozdźwięk  
w przywilejach oraz władzy (formalnej i nieformalnej) pomiędzy różnymi szczeblami hie-
rarchii. To z kolei w dalszym stopniu zniechęca do dystrybucji autonomii i utrwala stan 
zastany.

Odwrócenie trendu wymaga zmiany paradygmatu, wokół którego zorganizowana jest fir-
ma. Definiującym czynnikiem nie może być pozycja w hierarchii. Zmiana zaczyna się od 
dystrybucji autonomii do niższych warstw organizacji. I mowa tu o realnej możliwości 
decydowania, a nie jedynie formalnym prawie podejmowania decyzji (bo to ostatnie może 
być zneutralizowane np. poprzez poczucie strachu przed podjęciem decyzji złej).

Współgra z tym, choć niekoniecznie musi być sprzężone, zmniejszanie dystansu władzy. 
Jeżeli ja, jako menedżer, nie aspiruję do większego prestiżu pod jakimkolwiek względem, 
a jednocześnie dzielę się władzą, jaką mam, z zespołem, to są to działania wzajemnie się 
wzmacniające. Co więcej, ograniczanie dystansu władzy, czyli realne spłaszczanie, albo 
wręcz dekonstrukcja hierarchii, buduje autentyczność działania w obszarze dzielenia się 
autonomią. Tym samym przyspiesza proces przyswajania nowej postawy.

Jest to brakujący element kultury organizacyjnej, którego uzupełnienie pozwala zmienić 
smutne statystyki dotyczące motywacji i zaangażowania. Jeśli myślimy o kreatywności  
i innowacji to bez motywacji i zaangażowania pracowników nie mamy co liczyć na efekty.

Nawet jeśli brzmi to prosto, to musimy pamiętać, że takie działanie jest sprzeczne z intu-
icją i doświadczeniem większości menedżerów. Z jednej strony oznacza, że globalne zmia-
ny będą zachodzić bardzo powoli. Z drugiej tworzy szansę dla tych organizacji, które są 
zdolne do bardziej radykalnych zmian w tym obszarze.
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Kultura innowacji to wartości, przekonania i sposoby działania podziela-
ne w organizacji lub społeczeństwie, które sprzyjają tworzeniu i wdrażaniu  
nowych pomysłów i rozwiązań.

Kultury innowacji, dzięki zachowaniu równowagi między niczym nieskrępo-
waną twórczością i orientacją na działanie i wdrożenia, pozwalają zespołom, 
organizacjom i narodom z sukcesem tworzyć i wdrażać nowe pomysły i roz-
wiązania.

Różnice kulturowe są łatwe do zauważenia np. kiedy w czasie wakacji odwie-
dzamy kraj, którego kultura różni się od panującej tam, gdzie mieszkamy na 
stałe. Nie jest jednak łatwo wyrazić kulturę przy pomocy liczb czy współczyn-
ników. Na szczęście ostatnie dekady badań przyniosły znaczne postępy w tej 
dziedzinie – umiemy już „mierzyć” kulturę.

Dzięki takim pomiarom potrafimy również sprawdzić, które cechy kultury wią-
żą się z poziomem innowacyjności poszczególnych krajów. To ważne obser-
wacje, ponieważ okazuje się, że zależy ona nie tylko od „twardych” czynników, 
takich jak zamożność czy stan infrastruktury, ale także od „miękkich” czynni-
ków kulturowych. Oto one.

W stronę kultury  
innowacji

Narodowe kultury innowacji
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Niski dystans władzy
To wymiar kultury mówiący o tym, czy mieszkańcy danego kraju oczekują dużych różnic 
w poziomie władzy między ludźmi, czy też traktują takie różnice jako coś niepożądanego.
 
Medialne obrazki pokazujące Władimira Putina idącego przez lśniące od złota korytarze 
Kremla są dobrą ilustracją wysokiego dystansu władzy (Rosja ma tutaj najwyższy wskaźnik 
na świecie). Na drugim biegunie znajdują się mające niski dystans władzy kraje skandy-
nawskie – np. w Szwecji domyślną formą zwracania się do ministrów i premiera jest „na ty”. 

Innowacyjności sprzyja niski dystans władzy. Wiele badań pokazuje, że przekłada się on 
na poziome struktury w organizacjach, swobodną komunikację, łatwe dzielenie się wie-
dzą i inicjatywę pracowników. W kulturach o niskim dystansie władzy uczniów zachęca 
się do eksperymentowania, stawiania pytań i kwestionowania autorytetów. Nic dziwne-
go, że takie środowisko wspiera ludzi z pomysłami.

Wysoki indywidualizm
W kulturach indywidualistycznych centralnymi wartościami są wolność, autonomia  
i niezależność jednostki. Są to także wartości wysoko cenione w krajach kojarzonych  
z wysokim poziomem innowacyjności, takich jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania 
(podobnie jest w pozostałych krajach anglosaskich i Skandynawii).

Indywidualizm sprzyja innowacyjności na dwa sposoby. Po pierwsze zachęca przedsiębior-
ców, wynalazców i twórców do realizacji własnych marzeń i ambicji. Inspiruje też postaciami 
wybitnych jednostek, które powszechnie kojarzone są z innowacjami - wynalazców, przed-
siębiorców i wizjonerów. Po drugie, w krajach indywidualistycznych jest też duży popyt na 
innowacyjne produkty, ponieważ ich konsumenci mogą lepiej wyrazić siebie przy pomocy 
tego, co nowe i pożądane. Indywidualizm zwiększa więc i podaż, i popyt na innowacje.

 Niskie unikanie niepewności
Powstawanie innowacji jest z reguły procesem dynamicznym, niepewnym i wymagają-
cym otwarcia na to, co nowe i nieprzewidywalne. Kultury, które cechują się unikaniem 
niepewności, dążą do „opanowania” takich sytuacji, np. poprzez obudowanie ich regula-
cjami prawnymi, albo po prostu ich unikają. Kultury, które cechuje niskie unikanie nie-
pewności (typowe dla krajów anglosaskich i skandynawskich), takie sytuacje częściej 
się toleruje, jak gdyby godząc się z niepewnością, zamiast próbować ją zredukować za 
wszelką cenę. Jak pokazują dane na temat ilości patentów i ich miar innowacji, to drugie 
podejście sprzyja innowacyjności.

Orientacja długoterminowa
Przedstawione do tej pory wymiary kultury nie tłumaczą jednak sukcesu innowacyjnego 
takich krajów jak Chiny, Japonia czy Korea Południowa. Tutaj decyduje czynnik nazywany 
orientacją długoterminową, który wiąże się z wysokim wartościowaniem cech związanych 
z przyszłością - takich jak wytrwałość, gospodarność, pragmatyzm czy odpowiedzialność. 
Okazuje się, choć potocznie nie kojarzy się ich z innowacjami, są one kluczowe w przej-
ściu od pomysłu do wdrożenia i od wynalazku do produktu.

Te cechy kultury wzięte razem tworzą środowisko sprzyjające wysokiej inno-
wacyjności.



Jak peristerophobia blokuje innowacyjność?

Peristerophobia to paniczny lęk przed gołębiami. To także podniesione do potęgi powiedzenie: 
„Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu”. Ludowa mądrość, która wyraża nasze uznanie dla 
twardego stąpania po ziemi, zadowalania się skromnym, ale dostępnym dobrem zamiast rzu-
cania się w ryzykowny ruch w stronę tego, co kuszące, ale niepewne. To zasada, której prawie 
zawsze warto przestrzegać w życiu. Ale nie gdy mówimy o innowacyjności.

Dobrze prosperująca firma powinna dbać o „wróbla w garści” - o prognozowalne, systematyczne 
przychody i powracających klientów. Kultura organizacyjna, zwłaszcza w dużych firmach musi 
budować na doświadczeniu i szacunku do tego, co już udało się osiągnąć. W takiej kulturze in-
nowacja rozumiana jest jak ewolucja, inkrementalne drobne usprawnienia, korekty, dodatki. Dzi-
siaj wiele osób ma pretensję do firmy Apple, że przestała być awangardowa, że kolejne iPhone’y 
są po prostu troszkę lepszą i nowszą wersją swoich poprzedników. Wyniki finansowe pokazują 
jednak, że to znakomita strategia. Apple to była firma rewolucyjna. Bunt i rewolucja były główną 
treścią pierwszej reklamy Macintosha z 1984 r. Lecz z czasem jej kultura się zmieniła.

Takich rewolucjonistów było w historii mnóstwo. Pojawiały się i wciąż pojawiają produkty, które 
zmieniają całe branże. Rynkowe rewolucje zostały przegapione m.in. przez Nokię, Kodak, Xerox, 
doprowadziły do zdmuchnięcia z rynku produktów takich jak kasety magnetofonowe, VHS czy 
pagery. Te rewolucje pochodzą od małej grupy szaleńców, którzy ignorują „wróbla w garści”, 
komfortowy etat czy stałych klientów i rozpoczynają agresywną i ryzykowną strategię globalne-
go wzrostu.

Jak pogodzić dochodową i zdroworozsądkową strategię dbania o „wróbla w garści” z szalonym, 
niezwykle ryzykownym polowaniem na „gołębia na dachu”? Częściową odpowiedzią na ten dy-
lemat są startupy. Nieduże firmy, które mogą pielęgnować zupełnie odmienną kulturę, afirmację 
ryzyka, ambicji i zmiany. Duże korporacje szukają ciekawych startupów i starają się przejmować 
je w punkcie dojrzałości nie dlatego (a w każdym razie nie tylko), że startupy te mają unikatową 
pulę talentów i pomysłów na nowe produkty. Często to właśnie unikatowa kultura, brak obciąże-
nia całą historią i stabilnością wielkiej organizacji pozwala tworzyć coś rewolucyjnego.

Innym rozwiązaniem jest zdecydowane wyodrębnienie zespołów kreatywnych czy innowacyj-
nych od reszty organizacji. Czy to w formie odrębnej spółki, czy po prostu odrębnej przestrzeni. 
Moja osobista lekcja płynąca z prowadzenia akceleratora łączącego startupy i korporacje jest 
taka, że predyktorem sukcesu zespołu ds. innowacji w korporacji nie jest to jak duży ma budżet 
albo jak wielu pracowników, ale to jaka kultura panuje w zespole, czy ludzie tam pracujący są 
wystarczająco inni od reszty spotykanych na korytarzu w firmie.

Bartosz Józefowski
Accelerator Manager w Krakowskim Parku 

Technologicznym ScaleUp



Kultura przyzwolenia na błędy

“Porażka jest absolutnie konieczna, by system działał. Gospodarka USA tworzy najwię-
cej nowych biznesów, a jednocześnie ma najwyższy wskaźnik porażek, co jest doskona-
łym prognostykiem zdrowej ekonomii” – to słowa Nassima Taleba, profesora NYU, który 
w swojej książce „Antykruchość” analizuje strategie przetrwania biznesu i gospodarki 
w obliczu trudnej do przewidzenia rzeczywistości XXI wieku. Otwartość na błędy jest jed-
ną z nich.

Choć nauka zwraca uwagę na pozytywne aspekty porażki (nawet na poziomie neurologicz-
nym), organizacje biznesowe rzadko potrafią docenić jej rzeczywistą wagę. W sposobie 
podejścia do błędów kultury organizacyjne można umiejscowić na skali od „kultury szu-
kania winnych” do „kultury uczenia się”. Niestety, większość firm skupia się właśnie na 
szukaniu winnych, podczas gdy kultura przyzwolenia na błędy, która w rzeczywistości jest 
kulturą uczenia się, prowadzi do innowacji i wzrostu.

Efekty takiej strategii są trzy. Przede wszystkim, błędów popełnia się mniej – otwarcie 
się o nich mówi i raportuje, dzięki czemu organizacje mogą zapobiegać im w przyszłości. 
Nota bene, taka polityka funkcjonuje także w branży lotniczej, gdzie piloci zgłaszający 
incydent w ciągu 10 dni, nie są pociągani do konsekwencji, dzięki czemu bezpieczeństwo 
lotów stale wzrasta – z każdego błędu wyciągane są wnioski i opracowywane nowe proce-
dury. Po drugie, taka kultura promuje eksperymentowanie, prototypowanie i podejmowanie 
ryzyka, które są koniecznymi warunkami rozwoju i innowacji. Według badań STD, wśród 
najszybciej rosnących organizacji kultura uczenia się występuje 5 razy częściej niż śred-
nia. I po trzecie – kultura przyzwolenia na błędy, to także kultura feedbacku, która buduje 
poczucie psychologicznego bezpieczeństwa, kreatywność i zaangażowanie pracowników, 
przyczyniając się do ich długoterminowej satysfakcji i rozwoju.

Na szczęście - dla pracowników i gospodarki - w ostatnich latach hasło “fail often, learn 
fast” przestaje być tylko mottem startupów.

 

Maciek Chart-Olasiński 
IT Project Manager i Team Leader
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Organizacyjne kultury innowacji
Na poziomie kraju kultura innowacji, poprzez dzielone przez jego miesz-
kańców normy, przekonania i wartości, tworzy klimat sprzyjający innowa-
cyjności. W przypadku organizacji mamy do czynienia z bardzo podobnymi 
mechanizmami. Silna kultura organizacyjna kładąca nacisk na zdolność 
stałego dostosowywania się pracowników do nowych warunków prowadzi 
nie tylko do większej innowacyjności, ale i przekłada się na konkretne 
efekty finansowe.

 

Jakiego rodzaju cechy indywidualne pracowników i jakiego rodzaju aspek-
ty organizacji pozwalają na budowanie tego rodzaju kultury? Na te pyta-
nia starali się odpowiedzieć wszyscy innowacyjni liderzy i przedsiębiorcy, 
od Thomasa Edisona do Elona Muska. Na szczęście ich doświadczenia, 
wsparte przez dekady badań w zakresie psychologii twórczości i inno-
wacyjności pozwalają na identyfikację czterech podstawowych obszarów, 
których zrozumienie i rozwój sprzyja budowaniu kultur innowacji. 

Kompetencje i różnice indywidualne

 Istnieje pewna prosta prawda, o której często zapomina się dyskutując 
o kulturach organizacyjnych - to pojedynczy ludzie tworzą organizacje. Re-
krutując osoby o określonych kompetencjach i osobowości możemy ocze-
kiwać tego, że będą się oni różnili między sobą pod wieloma znaczącymi 
względami. Niektóre z tych różnic mogą wspierać rozwój silnej kultury 
innowacji, inne go ograniczać. Świetnie zdawali sobie sprawę z tego me-
nedżerowie Xerox PARC, centrum badawczego firmy Xerox, którzy tworząc 
organizację wyszli z założenia, że aby osiągnąć sukces, wystarczy jedynie 
zrekrutować kilku geniuszy i dać im nieograniczoną wolność. Czy wiemy 
jednak jakiego rodzaju cechy indywidualne przekładają się na innowacyj-
ność? Naukowcom i praktykom udało się zidentyfikować kilka. To przede 
wszystkim  zdolności poznawcze  (elastyczność i szybkość poprawnego 
myślenia), otwartość na doświadczenie  (cecha osobowości oznaczająca 
preferencję dla nowych doświadczeń),  motywacja wewnętrzna  (podejmo-
wanie działań ze względu na satysfakcję czerpaną z wykonywania samego 

Organizacyjna kultura innowacji to ogół podzielanych 
przez pracowników norm, wartości i przekonań,  który 
wspiera zarówno generowanie nowych rozwiązań, jak  
i ich efektywne wdrożenie.
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zadania),  przekonanie o własnej kreatywności  oraz  ekspertyza  w zakresie 
zadań, które się wykonuje na danym stanowisku pracy.

Zachowania menedżerów i liderów

Najczęściej wskazywanymi czynnikami związanymi z budowaniem kultury 
innowacji są te dotyczące przywództwa oraz klimatu zespołowego. W jed-
nej z największych analiz dotychczasowych badań na ten temat, wykonanej 
przez zespół prof. Ute Hülshegera okazało się, że najważniejszymi w tym 
obszarze są j asne oczekiwania liderów  wobec innowacyjności,  udzielane 
wsparcie  w tym zakresie (zarówno w zakresie przekazu, jak i tworzenia roz-
wiązań ułatwiających realizację celów), j asna wizja organizacji  oraz  wy-
soka jakość komunikacji  z podwładnymi (oparta na stawianiu celów oraz 
wzajemnym szacunku).

Wartości i normy organizacyjne

 Bardzo istotnym obszarem, w którym prowadzone są badania i w zakresie 
którego prowadzi się interwencje organizacyjne, są wartości i normy cha-
rakterystyczne dla organizacji. Można powiedzieć, że jest to przełożenie 
badań i praktyk na poziomie międzynarodowym na poziom organizacyjny. 
W tym obszarze najczęściej identyfikuje się takie wartości i normy or-
ganizacyjne wspierające innowacyjność jak i ndywidualizm, niski dystans 
władzy, unikanie niepewności, orientację długoterminową  (ich znacze-
nie wyjaśnione zostało w poprzedniej części raportu), kolektywną  kulturę 
rozwiązywania konfliktów (polegającą na próbie znalezienia rozwiązania 
poprzez zaangażowanie stron konfliktu w konstruktywny dialog) oraz  siłę 
kultury ( opisywaną jako stopień zgody między pracownikami co do pod-
stawowych wartości i zasad działania firmy).

Zasoby i systemy organizacyjne

Żadne, najlepsze nawet systemy motywacyjne nie przełożą się na innowa-
cyjność pracowników, jeśli nie otrzymają oni od firmy konkretnego wspar-
cia w zakresie zasobów i systemów organizacji. Systemami, na które najczę-
ściej wskazuje się jako na odpowiedzialne za innowacyjność pracowników są:  
system rekrutacyjny  (pozwalający na selekcję osób o odpowiednim zakresie 
kompetencji), system podejmowania decyzji  (lokujący firmy w odpowiednim 
miejscu na skali autorytaryzm - autonomia pracowników),  system alokacji 
zasobów  (w zakresie którego podejmowane są decyzje na co przeznaczane 
są zasoby organizacji) oraz nie mniej ważne, systemy budujące  kompetencje  
oraz  bezpieczeństwo psychologiczne pracowników.



Znaczenie pracy a motywacja wewnętrzna 
pracowników

Dzisiaj większość organizacji mówi pracownikom już nie tylko “więcej” i “szybciej”, ale 
także “kreatywnie” i “innowacyjnie”. Trudno jednak być kreatywnym czy innowacyjnym, jeśli 
poziom satysfakcji z tego, co robimy, jest niski.

Spędzamy w pracy sporą część życia. Jeśli widzimy sens tego, co robimy, to nie tylko wzra-
sta nasze zaangażowanie i poczucie dumy z pracy, ale też wzmacnia się kreatywność. 
Firmy tworzą misje i wizje, które mają pomóc pracownikom w odnalezieniu sensu z wy-
konywanej pracy. Jednak niezbędne jest przełożenie ich na codzienną pracę konkretnych 
pracowników. I tutaj ważna jest rola lidera czy managera.

Ważnym aspektem budowania poczucia sensu z wykonywanej pracy jest też spotkanie  
z jej odbiorcą - nieważne, czy jest nim klient korzystający z systemu informatycznego, który 
projektowaliśmy, czy osoba siedząca na kanapie, w tworzeniu której braliśmy udział. Jeśli 
czujesz, że twoje obowiązki przyczyniają się do realizacji wyższego celu, jeśli dzięki twoje-
mu zaangażowaniu inni odnoszą korzyść, jeśli dostrzegasz celowość twoich działań zawo-
dowych, to masz poczucie sensu wykonywanej pracy.

Jak wykazał przeprowadzony przez ekonomistę behawioralnego Dana Ariely eksperyment 
znany pod nazwą „figurki budowane z klocków Lego® za pieniądze”, ludzi motywuje zna-
czenie wykonywanej pracy. Jeśli doceniony zostanie nasz wysiłek i zaangażowanie w pro-
ces tworzenia, to odnajdujemy sens nawet w trywialnych i powtarzalnych zadaniach. Jeśli 
jednak nasz wysiłek zostanie zignorowany, a tym samym pozbawiony znaczenia, nasza 
motywacja spada. Nie widzimy sensu w tworzeniu czegoś, jeśli zaraz, na naszych oczach, 
zostanie to zniszczone.

Jak pokazuje piramida potrzeb Maslowa, ludzie potrzebują się realizować, zaspokajać po-
trzebę uznania i prestiżu. Pracodawca, któremu zależy na budowie zaangażowanych i wy-
dajnych zespołów zadba o pozytywne Employee Experience, wzmacniając jego trzy filary: 
poczucie wpływu, celowość działań, satysfakcję z wykonywanej pracy. Jako pracownicy, 
będziemy wtedy bardziej szczęśliwi, co zawsze przekłada się na lepszą wydajność.

Krystyna Pietrzykowska
Dyrektor ds. Projektów Strategicznych  

w Motorola Solutions Polska



Software house i kultura autonomii

u2i jest software housem, którego kultura ewoluowała od tradycyjnego hierarchicznego 
systemu w stronę samoorganizacji w ramach płaskiej struktury, z silnym naciskiem na au-
tonomię, przenikającą wszystkie aspekty funkcjonowania firmy. Pozwala ona na realizację 
strategicznych celów organizacji z pełną dowolnością w zakresie wyboru metod działania  
i z uwzględnieniem indywidualności każdej osoby.

W firmie nie ma zbyt wielu zasad regulujących codzienną pracę. Ponad biurokratyczne za-
sady i limitowane budżety cenimy sobie dobre praktyki oraz zdrowy rozsądek. Każdy może 
samodzielnie podjąć dowolną decyzję po uprzednich konsultacjach z osobami zaintere-
sowanymi tematem lub posiadającymi ekspercką wiedzę. Poprzez inicjowanie lub konsul-
towanie procesów decyzyjnych można wpłynąć na kierunek działań firmy, a sam proces 
umożliwia przyspieszenie decyzji i elastyczne reagowanie na nowe potrzeby.

Firmowe inicjatywy wypływają bezpośrednio od pracowników. Są to między innymi warsz-
taty oraz hackathony (zarówno techniczne, ale też np. dotyczące modelu kompensacyjne-
go), a także nietypowe akcje brandingowe (organizowanie otwartych śniadań z goframi czy 
tworzenie własnej gry karcianej o IT). Innym przykładem jest “u2i lab” - oddolna inicjatywa, 
w ramach której zdobywa się wiedzę techniczną poprzez projektowanie i budowanie pro-
totypów aplikacji na użytek wewnętrzny w firmie. Tworzony jest przez osoby, które chcą 
poświęcić co tydzień 4 godziny na rozwój osobisty, wspólną pracę nad nowymi ideami lub 
rozwijanie istniejących projektów.

Zespoły developerskie mają dużą swobodę w zakresie wyboru technologii do potrzeb dane-
go projektu, metodyki wytwarzania oprogramowania, w której chcą pracować, jak również 
sposób wpływu na sam produkt poprzez proponowanie klientom bardziej optymalnych roz-
wiązań i nowych funkcjonalności. Z kolei autonomia jednostki obejmuje (re)definiowanie 
swojego stanowiska pracy - uzupełnianie swojej roli o dodatkowe obszary (np. rekrutację 
pracowników czy poszukiwanie nowych klientów) lub zupełną jej zmianę (np. z programisty 
w scrum mastera), co pozwala na kontestowanie statusu quo dzięki świeżej perspektywie 
na dane zadanie. 

Mnogość posiadanych opcji może czasem przytłaczać, dlatego każdy pracownik wybiera 
sobie inną osobę z firmy na swojego mentora. Z kulturą opartą na autonomii wiążą się też 
dodatkowe wyzwania dla organizacji - wymaga jasno sprecyzowanych celów i wizji organi-
zacji, koordynacji działań i efektywnej komunikacji opartej na zaufaniu.

Anna Bularz
HR Coordinator w u2i
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Diagnoza innowacji
Przygotowując diagnozę innowacyjności dokonaliśmy obszernego przeglą-
du badań w zakresie klimatu i kultury organizacyjnej sprzyjającej innowacji;  
w szerokim zakresie korzystaliśmy również ze studiów przypadków, opraco-
wań branżowych oraz własnych doświadczeń w diagnozie i rozwoju kultur  
organizacyjnych.

W oparciu o te doświadczenia oraz najlepsze dowody naukowe stworzyliśmy 
całościowy  model Freenovation  oraz narzędzie -  Freenovation Quest  - pozwa-
lające na diagnozę najważniejszych obszarów budujących kulturę innowacji  
w organizacjach.

Freenovation Quest to narzędzie o charakterze  holistycznym  - diagnozujące 
wszystkie najważniejsze wymiary kultury organizacyjnej sprzyjającej innowa-
cyjności - oraz indywidualnym  - przyjmujące jako punkt wyjścia perspektywę 
pracownika organizacji.

Model Freenovation
Model Freenovation opiera się na dwóch filarach:

Doświadczeniach biznesowych. W przygotowaniu modelu korzystaliśmy 
ze studiów przypadków największych sukcesów w zakresie innowacji  
z XX i XXI wieku. Analizowaliśmy materiały źródłowe oraz opracowania 
m.in. na temat takich firm i instytucji jak IDEO, Google X, Tesla, Microso-
ft, Intel, Pixar, Apple, Xerox, Lockheed Martin czy laboratorium badawcze 
Thomasa Edisona w Menlo Park. Wykorzystaliśmy również nasze własne 
doświadczenia w pracy z takimi firmami jak Great Place to Work, Motorola 
Solutions, Google czy Microsoft.

Dowodach naukowych.  Pracując nad modelem korzystaliśmy z dziesiątek  
badań pierwotnych oraz kilku dużych metaanaliz w zakresie indywidualnych, 
zespołowych, organizacyjnych i międzynarodowych czynników przewidują-
cych innowacyjność. Badania obejmowały ostatnie kilka dekad, prowadzone 
były na dużych, międzynarodowych próbach1.

1 Najważniejsze metaanalizy i badania przeglądowe wykorzystane w naszej analizie to: Amabile, 
T. M. (1988). A model of creativity and innovation in organizations. Research in organizational beha-
vior, 10 (1), 123-167.; Choi, J. N. (2004). Individual and contextual predictors of creative performance: 
The mediating role of psychological processes. Creativity Research Journal, 16, 187-199.; Hammond, 
M. M., Neff, N. L., Farr, J. L., Schwall, A. R., & Zhao, X. (2011). Predictors of individual-level innovation at 
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Na podstawie naszych analiz wyróżniliśmy cztery podstawowe wymiary kultu-
ry innowacji oraz 24 podwymiary szczegółowe:

1. Talenty.
• Otwartość.  Otwartość na uczenie się i nowe idee.
• Sumienność.  Sumienność i samokontrola.
• Wrażliwość na innych.  Wrażliwość i otwartość na perspektywę innych.
• Mentalność wzrostu.  Przekonania na temat potencjału innych do zmian na lepsze.
• Ekspertyza.  Wiedza z zakresu obszarów istotnych dla firmy.
• Kreatywność.  Przekonania na temat własnej kreatywności.

2. Wartości.
• Siła kultury.  Spójność norm i waga przestrzegania zasad w firmie.
• Kultura konfliktu.  Sposób rozwiązywania konfliktów.
• Akceptacja błędów.  Stopień akceptacji porażek w firmie.
• Szczerość.  Szczerość i bezpośredniość udzielanych informacji zwrotnych.
• Indywidualizm.  Stopień docenienia jednostek lub grup w firmie.
• Dystans władzy.  Dystans władzy między pracownikami w firmie.

3. Organizacja pracy.
• System nagród.  System nagród związany z innowacyjnością.
• Alokacja zasobów.  Dostępność zasobów na innowacyjność.
• System rozwoju.  System rozwoju kompetencji związanych z innowacyjnością.
• Zarządzanie projektem.  Jakość zarządzania projektami.
• Komunikacja.  System komunikacji sprzyjający innowacyjności.
• Nabór talentów.  Rekrutacja i selekcja kandydatów pod kątem innowacyjności.

4. Przywództwo.
• Autonomia.  Samodzielność w podejmowaniu decyzji przez pracowników.
• Wsparcie liderów.  Wsparcie liderów dla innowacji.
• Jasność celu.  Jasność celu organizacji.
• Bezpieczeństwo.  Bezpieczeństwo psychologiczne i komfort pracy.
• Życzliwość.  Życzliwość liderów.
• Zaufanie do liderów.  Zaufanie do liderów i współpracowników.

Każdy z wymienionych wymiarów mierzony był przez odpowiedź na kilka pozycji 
testowych (np. Dystans władzy :  “Władza w naszej organizacji skoncentrowana jest 
w rękach nielicznych”; Nabór talentów:   “W naszej firmie staramy zatrudniać się 
osoby, które są podobne do osób, które już pracują w organizacji”).

Dodatkowo, mierzone były: samoocena w zakresie innowacyjności oraz kreatywno-
ści, satysfakcja z pracy oraz poczucie, że praca, którą wykonują uczestnicy badania, 
ma znaczenie. Pomiar w zakresie tych wymiarów był szczególnie ważny, ponieważ 
pozwolił on na zbadanie związków między różnymi obszarami kultury i klimatu or-
ganizacji a innowacyjnością i oceną jakości pracy.
work: A meta-analysis. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 5  (1), 90.; Hülsheger, U. R., 
Anderson, N., & Salgado, J. F. (2009). Team-level predictors of innovation at work: a comprehensive 
meta-analysis spanning three decades of research. Journal of Applied psychology, 94(5), 1128.; Scott, 
S. G., & Bruce, R. A. (1994). Determinants of innovative behavior: A path model of individual innova-
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Każda organizacja ma swoją kulturę -  
nawet, jeśli o tym nie wie

Każda organizacja - niezależnie od tego, w jakiej działa branży, jakiej jest wielkości i czym 
się zajmuje, a także niezależnie czy jest tego świadoma czy nie - posiada kulturę organiza-
cyjną.

Definiowanie oraz świadome kształtowanie kultury (wartości, postaw, nawyków, relacji, 
decyzji, kontekstu, zachowań) jest jednym z najtrudniejszych wyzwań biznesowych. Tak, tak -  
biznesowych, ponieważ to często właśnie kultura organizacyjna stanowi o przewagach 
konkurencyjnych na rynku.

Większość organizacji myśli w pierwszej kolejności o tym, czym się zajmuje, potem jak 
realizuje swoją misję, a dopiero potem zastanawia się „dlaczego robi to, co robi’. Najlepsze 
organizacje zaczynają właśnie od tego „dlaczego”. Im lepiej rozumieją to wszyscy pracow-
nicy, tym precyzyjniej potrafią dopasować swoje działania do realizacji strategii firmy.

Drugą istotną sprawą jest spójność strategii z kulturą oraz sposobem działania organiza-
cji. Jedynym słusznym kierunkiem jest wybór takiej kultury oraz sposobu operacyjnego 
działania w organizacji, który wspiera realizację strategii. Przykładowo, jeśli firma zdefinio-
wała strategie zdobywania przewagi na rynku przez innowacje, wówczas uzasadnionym 
jest wspieranie tego wyboru poprzez promowanie autonomii, elastyczności oraz ciągłego 
uczenia się. Jeśli natomiast firma działa w branży produkcyjnej większą wartość mogą 
stanowić stabilność, efektywność oraz kontrola. Dlatego na przykład zachęcanie ludzi do 
tworzenia i brania odpowiedzialności w otoczeniu bardzo zdyscyplinowanym, z tendencją 
do kontrolowania i hierarchicznego zarządzania nie zadziała, a może okazać się nawet kon-
trproduktywne.

Ostatnią kwestią - najistotniejszą już na etapie implementacji - jest odpowiedzialność za 
kulturę organizacyjną. Często wskazuje się “People and Operations Team” albo “Mana-
gement Team” jako zespoły odpowiedzialne za definiowanie, kształtowanie lub tranzycje 
kulturowe, tymczasem jest to obszar dotykający całej organizacji i wpływający na egze-
kucję strategii, w konsekwencji WSZYSCY pracownicy powinni rozumieć, czuć i wspierać 
konsystencję kultury w organizacji.

Patrycja Szostakowska 
P eople Strategy Advisor w HRoine  

(ex. Head of HR w Brainly)



Poczucie sensu z wykonywanej pracy

Budowa organizacji, w której pracownicy mają silne poczucie sensu z wykonywanej pracy 
wymaga wysiłku. Spisanie misji, wizji oraz wartości firmowych i odnoszenie się do nich na 
co dzień to warunek konieczny, ale niewystarczający. Poczucie sensu z wykonywanej pracy 
musi być wspierane przez strukturę, procesy i nawyki organizacyjne. Kluczowa jest również 
transparencja - to jak firma mówi o swoich sukcesach, ale przede wszystkim o porażkach, 
problemach i kompromisach, na jakie czasami musi się zdecydować.

Wizjoner designu i współtwórca pierwszego iPada - Bret Victor - powiedział w swoim mani-
feście, że twórcy powinni mieć natychmiastowy kontakt ze swoim dziełem. Ta zasada jest 
dla mnie kluczowa dla budowania poczucia sensu i przyświeca nam na każdym kroku pod-
czas prowadzenia zespołów produktowych w SmartRecruiters.

W każdym z naszych zespołów pracują inżynierowie odpowiedzialni za back-end, front-end, 
utrzymanie jakości, ale też designerzy i managerowie produktu. Zespół posiada wszystkie 
kompetencje, aby samodzielnie wdrażać pomysły w życie. Pomaga w tym nasz proces pro-
duktowy, który zakłada, że inżynierowie są włączani w cykl życia produktu na bardzo wcze-
snym etapie. Team bierze udział w analizie problemu, badaniu hipotez, prowadzi wywiady 
z użytkownikami i definiuje na swoje potrzeby wskaźniki sukcesu. Każdy wie, jaki problem 
chcemy rozwiązać i dlaczego robimy to właśnie teraz. Następnie oczekujemy, że zespół 
będzie samodzielnie wdrażał swoje rozwiązania do produkcji, dbał o ich stabilność, a także 
analizował ich adopcję wśród naszych użytkowników.

Misja naszej firmy jest bardzo prosta: chcemy skutecznie łączyć kandydatów z firmami, 
które ich potrzebują. Poszukiwanie pracy to proces dla wielu ludzi żmudny, stresujący  
i pełen obaw i wątpliwości. Dzięki odpowiedniej organizacji, każdy z naszych pracowników 
walczy o to, aby tę rzeczywistość zmienić.

Michał Nowak 
Director of Engineering w SmartRecruiters
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Opis badania i próby badawczej
W badaniu wzięło udział 404 pracowników firm działających na terenie 
całej Polski1. W większości (52%) były to firmy bardzo duże, zatrudniające 
powyżej 1000 pracowników; 10% to firmy duże, zatrudniające między 250 
a 1000 pracowników; jedna piąta (19%) to firmy średnie; tyle samo da-
nych pochodziło z firm małych (zatrudniających do 50 pracowników).

                       = 404                            = 252

Drzewo Innowacji
Całościowa, ogólnopolska diagnoza innowacyjności pozwoliła nam zre-
alizować kilka celów.

Po pierwsze, dała nam głębsze zrozumienie tego, które obszary organi-
zacji związane z innowacyjnością są lepiej, a które gorzej rozwinięte. Po 
drugie, pozwoliła zidentyfikować punkty krytyczne, w zakresie których 
działania naprawcze są szczególnie pożądane.

1 Próba dogodnościowa online; wyniki zbierane były za pośrednictwem publicznej ankiety 
online, w wyniku czego badani nie reprezentują pełnego przekroju osób pracujących w Polsce. 
Szczegółowy opis składu próby w treści raportu.

Wielkość firmy Sektor gospodarki Branża

Pozarządowy

Prywatny

Publiczny11-50 pracowników

51-250 pracowników

251-1000  pracowników

> 1000  pracowników

Usługi

Inne

Sprzedaż i marketing

ITC 

Bankowość , finanse
i ubezpieczenia

Przemysł i produkcja

5%

5%
5%

5%

15%

65%52%

85%

12%
3%10%

19%

19%
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Co jednak najważniejsze, diagnoza pozwoliła nam na zbudowanie mode-
lu, który z dużym prawdopodobieństwem pozwala nam na przewidywanie 
indywidualnej innowacyjności i kreatywności pracowników.

Nazywamy ten model “ Drzewem Innowacji” .

IN
N
O
W
AC

JE
(Np.: „Pracownicy w naszej fir-
mie często proszą mnie o radę 
w kwestiach dziedziny, którą się 

zajmuję w firmie”)

(Np.: „Czuję, że mój przełożony 
wierzy w moją kreatywność”)

(Np.: „Żadna ważna decyzja nie 
jest w firmie podejmowana bez 

konsultacji ze mną”)

(Np.: „Czuję, że potrafię tworzyć 
nowe rozwiązania dla trudych 

problemów”)

Znaczenie pracy (0,4)
(Np.: „Moja praca w tej firmie ma znaczenie”)

Wsparcie 
lidera (0,37)

Ekspertyza 
(0,33)

Kreatywność 
(0,35)

Autonomia 
(0,33)

* Liczby w nawiasach oznaczają współczynniki korelacji między danym podwymiarem a innowacyjnością badanego
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Drzewo Innowacji przedstawia obszary, które w naszym badaniu okazały 
się najistotniejsze w przewidywaniu innowacyjności pracowników. Zna-
jomość wyników w zakresie tych obszarów wystarczy, aby na podstawie 
naszego modelu przewidzieć 30% zmienności w zakresie innowacyjności 
uczestników badania.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na innowacyjność uczestników 
badania okazało się wsparcie lidera dla działań innowacyjnych  (przykła-
dowa pozycja testowa w tym podwymiarze to: “Czuję, że mój przełożony 
wierzy w moją kreatywność”). Wysokiej jakości zarządzanie i przywództwo 
opiera się na zrozumieniu zarówno indywidualnych członków zespołu, 
ale i uniwersalnych motywacji sterujących zachowaniem. Liderzy, którzy 
wspierają pracowników w innowacyjności tworzą środowisko, w ramach 
którego pracownicy z chęcią tworzą i wdrażają nowe rozwiązania.

Jako kolejny, bardzo ważny czynnik przewidujący innowacyjność pracow-
ników udało się zidentyfikować  przekonania na temat własnej eksper-
tyzy.  Przykładowe pytanie z ankiety w tym podwymiarze to: “Pracownicy  
w naszej firmie często proszą o mnie o radę w kwestiach dziedziny, którą 
się zajmuję w firmie”.

Kluczowym czynnikiem dającym się zidentyfikować w naszych badaniach, 
ale wskazywanym również przez takich praktyków jak David Kelley z IDEO, 
są  przekonania na temat własnej kreatywności.  Przykładowa pozycja te-
stowa w tym obszarze to: “Czuję, że potrafię tworzyć nowe rozwiązania 
dla trudnych problemów”.

Ostatnim z czynników istotnych dla innowacyjności indywidualnej oka-
zała się być  autonomia w działaniu.  Przykładowa pozycja testowa w tym 
podwymiarze to: “Żadna ważna decyzja nie jest w firmie podejmowana 
bez konsultacji ze mną”.

Aby kwitło i przyniosło owoce, Drzewo Innowacji potrzebuje gleby i na-
wozu. W naszym modelu rolę tę pełni  subiektywne znaczenie pracy.  To, 
jak pracownicy odpowiadali na twierdzenia “Dzięki pracy w tej firmie sta-
ję się lepszym człowiekiem” oraz “Moja praca w tej firmie ma znaczenie” 
wpływało znacząco na ich innowacyjność - im większe poczucie sensu 
odczuwali, tym bardziej byli innowacyjni.



Rekrutacja w oparciu o dopasowanie  
kulturowe i wartości

Kluczem do sukcesu biznesowego i komercyjnego organizacji są efektywnie pracujące zespoły 
i dobrze wykorzystany potencjał pracowników. Aby osiągnąć te efekty należy uważnie przyjrzeć 
się kulturze organizacyjnej, czyli normom, zasadom, wartościom i postawom, które wspierają 
zespoły i liderów w kreowaniu atmosfery sprzyjającej rozwojowi i innowacji.

Pierwszym etapem w budowaniu zespołów zgodnych z kulturą organizacyjną jest rekrutacja. 
Jak efektywnie rekrutować pracowników w oparciu o normy i wartości? Jak dobierać talenty, by 
skutecznie wpływać na wdrożenie kultury innowacji, tak istotnej w budowaniu przewagi konku-
rencyjnej?

Zdefiniuj kulturę!

Najpierw warto zastanowić się nad wyborem elementów kultury istotnych dla organizacji i da-
nego zespołu. Z badań prowadzonych przez zespół Freenovation oraz z globalnych analiz kul-
tur innowacji wprost wynika, że są to:

• autonomia (co i jakimi narzędziami robię oraz czy jestem włączana/y w kluczowe decyzje)
• wspierający lider (servant leadership – lider, który wspiera kreatywność  poszczególnych pracowników)
• kreatywność pracowników (wiara w bycie kreatywnym)
• ekspertyza (mistrzostwo, dążenie do rozwoju i specjalizacji)

Doświadczenie pokazuje, że dobrzy liderzy, menedżerowie i zespoły HR decyzje rekrutacyjne 
podejmują przede wszystkim w oparciu o ustrukturyzowany wywiad kompetencyjny (CBI – 
Competency Based Interview ) oraz testy umiejętności. Tymczasem, skuteczność rekrutacji  
w dużej mierze zależy od weryfikacji kandydata pod kątem wartości i norm panujących w firmie 
i zespole. Warto, w pogłębiony wywiad ustrukturyzowany włączyć pytania, które pomogą nam 
sprawdzić, czy kandydat/ka będzie uznawał/a i przejawiał/a te same wartości i postawy.

Zapytaj o wartości!

Rekrutując w oparciu o wartości, konieczne jest zadawanie pytań, które w nieoczywisty sposób 
prowadzą nas do poznania postawy kandydata/ki. Odpowiedź na pytanie o zaangażowanie  
w ostatni projekt, podejmowane w jego ramach inicjatywy oraz czy kandydat/ka przekraczał/a 
zakres swoich obowiązków i jak się z tym czuł/a - pozwala zweryfikować, czy osoba jest proak-
tywna, wykazuje postawę zaangażowania, przejmuje inicjatywę i dobrze czuje się, gdy ma okre-
ślony cel, ale sama dobiera sposób realizacji. Innymi słowy, są to odpowiedzi na pytanie, czy 
kandydat/ka będzie się dobrze czuł/a w zespole, który ma dużą autonomię i przestrzeń decy-
zyjną.

Justyna Pawlak-Mihułka 
Freenovation Partner & Co-Founder, AGH



Jeśli szukamy lidera zespołu, który powinien być wspierający, warto zadać pytania  
o styl zarządzania i sposób komunikacji z pracownikami: jak przebiegają spotkania  
z zespołem oraz one-to-one?  w jaki sposób jest przekazywany feedback? jak często? 
jak przebiegają rozmowy dotyczące efektywności pracy ( performance review )? czy 
kandydat deleguje zadania? które zadania i w jaki sposób są delegowane? jakie na-
rzędzia są stosowane do mierzenia efektywności? jaki jest największy sukces mene-
dżerski? czy i w jaki sposób kandydat/ka wpłynął/ęła bezpośrednio na karierę zawo-
dową swojego pracownika/ów?

Wspierający lider powinien też aktywnie uczestniczyć w inicjatywach pracowników. 
Zatem możemy zapytać wprost o ilość zgłaszanych przez członków zespołu pomy-
słów i ile z tych pomysłów zostało wdrożonych. Idealnie, gdy kandydat/ka opowie  
o konkretnym wdrożeniu, które wsparł jako szef zespołu, bądź działu.

Zaangażuj cały zespół!

Istotne, aby w proces decyzyjny włączyć nie tylko lidera zespołu, do którego prowa-
dzimy rekrutację, ale również członków zespołu, a nawet zespołów współpracują-
cych. W celu lepszej weryfikacji niektóre firmy stosują „dzień próbny”, czyli minimum 
kilka godzin, które kandydat/ka spędza w firmie z różnymi pracownikami, zespołami, 
w różnych działach – zanim zapadnie ostateczna decyzja rekrutacyjna. Pozwala to 
na obserwację w naturalnym środowisku pracy i dostrzeżenie postawy kandydata/ki 
w komunikacji i relacjach. Sami kandydaci/ki mogą w tym czasie podjąć świadomą 
decyzję i zdecydować, czy odpowiada im dane środowisko pracy. Firmy, z którymi 
współpracujemy, a które stosują tego typu rozwiązania podkreślają wartość z tak pro-
wadzonych rekrutacji; wpływa to na efektywność pozyskiwania i utrzymania talentów.
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Silne i słabe strony innowacyjności
Jedną z ciekawych zmiennych, jakie mierzyliśmy w badaniu, była odpowiedź 
badanych na pytanie o to, ile razy zaproponowali oni w przeciągu ostatnich 12 
miesięcy nowe rozwiązania w różnych obszarach działania organizacji.

Jeśli chodzi o rozwiązanie problemu, z którymi borykali się inni pracownicy, 
prawie 80% badanych przyznało, że zdarzyło im się to przynajmniej kilka razy 
(aż 25% twierdzi, że zrobiło to wielokrotnie lub więcej niż 20 razy!), z czego 
ponad 60% udało się przynajmniej kilka razy ulepszenia te wdrożyć.

Jak innowacyjni są Polacy?

...nowy sposób rozwiązania problemu, z którym boryali się inni pracownicy (ostatnie 12 miesięcy)

...nowe metody realizacji celów organizacji (ostatnie 12 miesięcy)

0%             10%              20%              30%             40%              50%              60%              70%             80%              90%      100%    

0%             10%              20%              30%             40%              50%              60%              70%             80%              90%      100%    

Nigdy Raz Kilka razy (2-10) Wielokrotnie (10-20) Więcej niż 20 razy

Nigdy Raz Kilka razy (2-10) Wielokrotnie (10-20) Więcej niż 20 razy

Ile razy 
zaproponowałeś/aś?

Ile razy doprowadziłeś/aś
do wdrożenia?

Ile razy 
zaproponowałeś/aś?

Ile razy doprowadziłeś/aś
do wdrożenia?
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Dużo gorzej wygląda sytuacja jeśli chodzi o realizację celów organizacji.  
W tym obszarze działalności biznesu, ponad jedna trzecia badanych nie za-
proponowała rozwiązań nigdy, a prawie połowie nigdy nie udało się swoich 
sugestii wdrożyć w życie.

Co to oznacza? To, że osoby biorące udział w naszym badaniu nie miały więk-
szego problemu z innowacyjnością na poziomie swojej małej organizacyjnej 
ojczyzny - zespołu i bezpośrednich współpracowników - znacznie rzadziej an-
gażowały się jednak w innowacyjność na poziomie organizacji.

Sygnalizuje to bardzo istotne wyzwanie jeśli chodzi zarówno o rozumienie 
tego, czym jest innowacyjność, jak i w zakresie praktyk innowacyjnych w orga-
nizacjach. Firmy bardzo często zapominają, że dobre pomysły na temat two-
rzenia nowych sposobów realizacji celów organizacji mogą przyjść od każde-
go pracownika organizacji. Ignorując to osłabiają swój potencjał rozwoju.

Innowacyjność to nie tylko nowe technologie, produkty, procesy. To również 
tworzenie i wdrażanie nowych pomysłów na zmotywowanie zespołów czy ko-
munikację z klientem. Im szybciej polskie firmy to sobie uświadomią, tym 
szybciej będą osiągać przewagę konkurencyjną.

A które obszary - zdaniem naszych respondentów - funkcjonują szczególnie 
dobrze?

Czuję że potrafię tworzyć nowe rozwiązania dla trudnych problemów94%

91%

91%

88%

86%

Szybko uczę się nowych rzeczy

Lubię kiedy stawia się przede mną nowe wyzwania

W sytuacji konfliktu zawsze staram się zrozumieć perspektywę wszyst-
kich stron

Czuję że potrafię tworzyć nowe rozwiązania dla trudnych problemów
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Nie jest dużym zaskoczeniem fakt, że szczególnie pozytywnie osoby biorące 
udział w badaniu postrzegają... siebie. I tak, 91% badanych uznaje, że szybko 
uczy się nowych rzeczy, tyle samo docenia nowe wyzwania, tylko nieco mniej 
(88%) czuje, że jest w stanie tworzyć rozwiązania trudnych problemów. Naj-
więcej badanych odpowiedziało pozytywnie na pytanie dotyczące rozwiązy-
wania konfliktów - aż 94% z nich twierdzi, że w sytuacjach konfliktowych stara 
się zrozumieć perspektywę wszystkich stron. Co ważne - i nastrajające dość 
optymistycznie - aż 86% badanych jest zadowolonych z pracy w swojej firmie. 
Z drugiej strony, wynik ten przywołuje na myśl starą i sprawdzoną prawdę 
psychologii organizacji, która nie przedostała się jeszcze w wystarczającym 
stopniu do świadomości biznesu. Satysfakcja z pracy jest jednym z najgor-
szych czynników (tak, najgorszych) w przewidywaniu efektywności indywidu-
alnej i organizacyjnej.

A jak wyglądają ciemne strony innowacyjności w naszym badaniu? 

Zaskakujące jest to, jak niewielu liderów aktywnie wspiera innowacyjne po-
mysły swoich podwładnych. O ile to, że 2⁄3 badanych widzi takie działania ze 
strony swoich przełożonych może wydawać się wynikiem pozytywnym, o tyle 
można wyrazić zdziwienie, że współczynnik ten nie jest znacznie wyższy. Mo-
głoby wydawać się, że innowacyjne pomysły będą miały jednoznaczne wspar-
cie ze strony liderów każdej organizacji - tak niestety nie jest.

67%

52%

35%

29%

16%

Mój przełożony aktywnie wspiera innowacyjne pomysły

Innowacyjność jest aktywnie rozwijana w naszej organizacji

Pracownicy w naszej firmie mają wystarczająco dużo czasu                                                      
na doskonalenie produktów i procesów

System wynagrodzenia w naszej firmie premiuje innowacyjność

Żadna ważna decyzja nie jest firmie podejmowana bez 
konsultacji ze mną
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Podobnie negatywnie postrzegane jest wsparcie innowacyjności ze strony sa-
mej organizacji. Jedynie nieco ponad połowa respondentów odpowiedziała 
pozytywnie na pytanie o to, że innowacyjność jest aktywnie rozwijana w ich 
organizacji.

Zdecydowanie najgorzej ocenianym obszarem jeśli chodzi o innowacyjność są 
zasoby organizacji przeznaczone na innowacyjne działania. Jedynie nieco po-
nad 1⁄3 uczestników badania twierdzi, że pracownicy w ich firmach mają wy-
starczająco dużo czasu na doskonalenie produktów i procesów, jeszcze mniej 
(29%) ma poczucie, że innowacyjność jest wspierana przez system wynagro-
dzeń.

Tym, co jednak najbardziej niepokoi, szczególnie w świetle autonomii jako 
jednego z najlepszych w przewidywaniu innowacyjności wymiarów Drzewa 
Innowacji, są odpowiedzi uczestników badania na pytanie o to, czy konsul-
towane są z nimi ważne decyzje w firmie. Jedynie 16% uczestników badania 
ma takie poczucie, co należy uznać za wskaźnik wyjątkowo niski, nawet bio-
rąc pod uwagę duży udział pracowników z organizacji zatrudniających ponad 
1000 pracowników w próbie badanej.



Czy da się rzeźbić w wodzie? 
Jak ponieść porażkę w budowaniu 
kultury organizacyjnej.

Kultura organizacyjna to coś znacznie więcej niż plakaty motywacyjne, podręczniki pracowni-
ka czy misja i wizja organizacji. To często nieuświadomione normy i wartości, które napędzają 
codzienne zachowanie pracowników.

Istnieje bardzo ciekawa anegdota ilustrująca przemożną i często nieuświadomioną rolę kultury 
w kształtowaniu codzienności organizacyjnej. Dwie młode ryby płyną przez ocean. W pewnym 
momencie mija ich starsza, doświadczona ryba. Widząc dwóch młodzieńców, wita ich słowami 
“Cześć chłopcy, jak tam woda?”. Ryby płyną przez jakiś czas, po czym jedna odwraca się do 
drugiej i pyta “Stary, co to jest <<woda>>?”.

Kultura organizacji jest jak woda, której nie widzą ryby z przytoczonej historyjki. To ukryta siła, 
która, choć bardzo często nieuświadomiona, w rzeczywistości decyduje o tym co robią, jak my-
ślą i czego chcą pracownicy, w znacznie większym stopniu niż oficjalne deklaracje, misje  
i wizje korporacji.

Pamiętam, jak ponad 10 lat temu prowadziłem badania i doradzałem jednej z najstarszych firm 
produkujących kawę fair trade w Kanadzie. Firma twierdziła, że stosuje narzędzia partycypacji 
pracowników w zarządzaniu, dając im daleko idącą autonomię w podejmowaniu najważniej-
szych decyzji organizacyjnych. Wykorzystując dzisiejszy język, firma twierdziła, że jest turkuso-
wa. Taka była jej misja. Wizja. Tak sformułowane były plakaty motywacyjne. Zwracając się do 
mnie, założyciele firmy chcieli usłyszeć co mogą zrobić, żeby bardziej zaangażować pracow-
ników w działania firmy. Po kilku miesiącach badań okazało się, że jedyne, co powinni tylko... 
wdrożyć to, o czym mówią.

Założyciele firmy, pomimo oficjalnych deklaracji, praktykowali bardzo autorytarny styl przy-
wództwa, co powodowało u pracowników frustrację, apatię, pasywność a w końcu masowe 
odejścia. Firma obiecywała uczestnictwo, jednocześnie karząc za przejawianie inicjatyw, które 
nie podobały się założycielom. Paradoksalnie, brak oficjalnej, wyraźnej hierarchii intensyfiko-
wał problemy, ponieważ nie dawał pracownikom jasnej wizji tego, co mogą zrobić i do kogo się 
zwrócić, żeby rozwiązać swoje problemy. Założyciele nie chcieli słyszeć krytyki - odrzucając 
wprowadzenie rzeczywistych zmian, musieli w końcu stawić czoło serii strajków i odejść pra-
cowników.

To doświadczenie nauczyło mnie jednej rzeczy - kultury organizacji nie da się budować na 
czczych deklaracjach i dobrze zaprojektowanych plakatach motywacyjnych. Konieczna jest do 
tego rzeczywista wola liderów oraz idący za tym upór, szczerość i nade wszystko - unikanie 
hipokryzji. Osoby anglojęzyczne mają do opisania do tego bardzo wdzięczny związek frazeolo-
giczny: “ walking the talk ”. Trzeba iść w kierunku, o którym się mówi, inaczej dojść można tam, 
gdzie się nie chce - do całkowitej porażki w budowaniu kultury organizacji.

Piotr Prokopowicz, PhD 
Freenovation Partner & Co-Founder,  

Uniwersytet Jagielloński / University of Maryland



Wspierający lider - klucz do budowania  
innowacyjnego środowiska

Wspierający lider buduje relacje z członkami zespołu w oparciu o: zaufanie, transparent-
ność, autonomię, wizję i kulturę przyzwolenia na porażkę. Lider pokazuje wizję, współokre-
śla cele, ale nie definiuje sposobu realizacji zadań. Ten model współpracy możliwy jest 
tylko w sytuacji wzajemnego zaufania i transparentnej komunikacji. Lider z „ukrytą agen-
dą” zostanie natychmiast zdemaskowany i utraci możliwość skutecznego zarządzania.

W praktyce zauważam dwa problematyczne obszary, na które warto zwrócić uwagę: wpro-
wadzenie nowej osoby do zespołu (szczególnie jeżeli przychodzi z organizacji zarządzanej 
transakcyjnie, w oparciu o nagrody i kary) oraz znalezienie równowagi pomiędzy wspar-
ciem a autonomią.

W sytuacji wprowadzenia nowej osoby, pierwszym zadaniem wspierającego lidera jest zro-
zumienie przeszłych doświadczeń nowej osoby, zbudowanie zaufania i stopniowe wdra-
żanie jej do kultury organizacyjnej. Błędem jest założenie, że każdy odnajdzie się w nowej 
kulturze organizacyjnej równie szybko i równie bezproblemowo. Rola lidera, jako osoby 
przekazującej pisane i niepisane normy i wartości, jest szczególnie istotna w organiza-
cjach innowacyjnych, o często bardzo niskim poziomie kodyfikacji reguł.

Drugim charakterystycznym wyzwaniem jest znalezienie indywidualnego poziomu auto-
nomii, jakim lider obdarza członków zespołu. Ten poziom różni się w zależności od indy-
widualnej sytuacji danej osoby, jej doświadczenia, umiejętności i poziomu wzajemnego 
zaufania. Autonomia nie może oznaczać zdystansowania się lidera od zespołu i czekania 
na prośbę o wsparcie. Wspierający lider powinien mieć wystarczająco dużo punktów styku 
(np. zbieranie feedbacku, spotkania 1:1) żeby na bieżąco oceniać czy potrzebna jest po-
moc lub interwencja.

Dariusz Macina
Managing Director w Making Waves



Ekosystem innowacji zewnętrznej 
Coraz częstszym dylematem w procesie wsparcia „innowacji zewnętrznych”, rozumianych jako 
absorbowanie produktów / usług pochodzących spoza środowiska wewnętrznego danej firmy, jest 
dobór odpowiedniego mechanizmu wsparcia oraz narzędzi. Niestety dyskusja dotycząca wyżej 
wskazanej kwestii jest prowadzona w sposób sprzeczny z istotą procesu rozwoju innowacji i sku-
pia się praktycznie wyłącznie na aspektach technicznych  (np. wady/zalety różnych mechanizmów 
wsparcia - takich jak: akcelerator korporacyjny, program typu „intrapreneurship”, corporate venture 
capital czy hackathon). Taka retoryka i sposób działania powoduje, że koncentrujemy się na kate-
goriach narzędziowych (myślimy o rozwiązaniu a nie potrzebie, problemie czy właściwym ekosys-
temie) natomiast pominięte zostaje to co najważniejsze, czyli predyspozycje danej organizacji, jej 
kultura, historia oraz wartości jakie reprezentuje. 
 
Intuicja (później uzasadnię, że praktyka również) podpowiada, że proces należy odwrócić i sku-
pić się na etapie zerowym, czyli wywołaniu dyskusji wewnątrz firmy na temat „strategii innowacji 
zewnętrznych”, a dopiero w kolejnym etapie zacząć dobierać właściwe mechanizmy i narzędzia 
wsparcia. Strategia innowacji zewnętrznej musi stanowić jedność z konstrukcją firmy, jej warto-
ściami, historią, predyspozycjami, architekturą organizacyjną, celami, ekosystemem partnerów, 
dostawców i wieloma innymi elementami, które nie mogą zostać pominięte w przemyślanym pro-
cesie tworzenia wartości dla klienta, w wyniku inwestycji w innowacje. 
 
Podążając za powyższą tezą, nieoczywistym sposobem działania jest zatrzymanie się, zamro-
żenie na chwilę aktywności „ofensywnych” oraz próba spojrzenia na obszar „innowacji zewnętrz-
nych” przez pryzmat budowy właściwego gruntu, fundamentu oraz żyznego ekosystemu dla 
współpracy ze środowiskiem zewnętrznym. Organizacja powinna na krótką chwilę spowolnić, 
ujarzmić w sobie pokusę szybkiego przejścia do działania, w tym projektowania i komunikacji me-
chanizmów wsparcia startupów. W tym przypadku podstawowy dogmat wiodącej metodyki roz-
woju biznesów startupowych (mowa o Lean Startup) mówiący o „szybkim wyjściu w teren / poza 
budynek” nie znajduje zastosowania, jeżeli odbierzemy przekaz literalnie. Spowalniamy jednak po 
to, aby docelowo przyspieszyć. Dobrze przygotowany „ekosystem zewnętrznych innowacji” sta-
nowi niezwykle istotny wkład w przyszłe sukcesy przedsięwzięcia (pilotaże, wdrożenia, inwestycje      
i partnerstwa). Jego najbardziej namacalnym wymiarem jest skuteczna, efektywna i płynna ścież-
ka wdrażania rozwiązań innowacyjnych w modelu „otwartych innowacji”.  W konsekwencji zwięk-
szy to prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu w konstrukcji win-win, tzn. zadowolenie startupu  
z możliwości rozwoju biznesu w wyniku partnerstwa z korporacją oraz zadowolenie korporacji      
w wyniku dostarczenia wartości dla klienta wewnętrznego lub zewnętrznego. 
 
To pozorne zwolnienie tempa wydaje się - na pierwszy rzut oka - być w pewnej sprzeczności z meto-
dykami iteracyjnymi, zwinnymi. Należy sobie uświadomić jednak w którym miejscu w procesie znaj-
duje się organizacja. To etap wczesny, początkowy, inicjujący, w którym to krytyczna jest refleksja, 
synchronizacja, kreacja, zmapowanie i zaangażowanie sojuszników wewnątrz organizacji oraz przede 
wszystkim połączenie rozproszonych elementów. To nierozłączny element tworzenia właściwych 
mechanizmów wsparcia innowacji zewnętrznych, który powoduje znaczne przyspieszenie na kolej-
nych etapach, wtedy kiedy szybkość działania zaczyna być kluczowa i od niej - w dużej mierze - zależy 
sukces transferu i komercjalizacji rozwiązania innowacyjnego.

Łukasz Cieśla
Dyrektor Zarządzający w Open Innovation House



Pogódź się z niepewnością, czyli jak 
metoda Design Thinking wprowadza 
kulturę innowacji w organizacji

Moda na design thinking jest faktem. To spopularyzowana w ciągu ostatniej dekady przez firmy z Doliny 
Krzemowej i jedną z najlepszych uczelni (Uniwersytet Stanforda) metoda pracy nad innowacjami, której 
używają zarówno wielkie organizacje przestawiające się na myślenie „user first”, jak i startupy chcące 
świadomie nawigować swoją kreatywnością. Używa jej twardy biznes i organizacje pozarządowe. Dlacze-
go?

Jako metoda design thinking jest poręczny, łatwo adaptowalny i efektywny. Nadaje się do szerokiej klasy 
problemów. Pomaga zmieniać organizacje z nastawionych na technologie w zorientowanych na użyt-
kowników. Leży u podstaw wielu innych metodyk – UX design, lean startup czy Google Sprint. Dostarcza 
wspólnego języka do myślenia o procesie projektowania nowych produktów.

To prawda, ale niecała. Tajemnicą tej metody jest to, że za jej powstanie i rozwój nie odpowiada żadna 
firma czy uczelnia, nie ma konkretnych autorów, miejsca i daty narodzin. Jest wytworem środowiska, któ-
rego głównymi wartościami są kreatywność, produktywność i orientacja na użytkownika.  Design thinking 
jest wytworem kultury innowacji. I ucieleśnia jej cechy. 

Po pierwsze, zakłada pracę w małych, zróżnicowanych i płaskich zespołach. Brak hierarchii w zespole pro-
wadzi do tego, że uczestnicy swobodnie wymieniają się wiedzą, a pod uwagę są brane różnorodne, czasa-
mi bardzo śmiałe pomysły. W ten sposób design thinking realizuje zasadę niskiego dystansu władzy.

Po drugie, w pracy tą metodą celowo odrocza się moment wyboru ostatecznego rozwiązania. Pozornie 
wydłuża to cały proces, jednak w istocie pozwala to na inkubację pomysłów, wzajemne inspirowanie się      
i ciągły rozwój idei. Dodatkowo odraczanie decyzji design thinking łączy z bardzo efektywnym wykorzysta-
niem zasobów. Nie ma tu miejsca na wielotygodniowe badanie użytkowników czy tworzenie kosztownych 
prototypów, a sam proces projektowy nieraz zamyka się w kilkudziesięciu godzinach. W ten właśnie spo-
sób design thinking realizuje inny element kultury innowacji – orientację długoterminową, czyli nastawie-
nie na korzyści odroczone w przyszłość połączone z gospodarnością i pragmatyzmem.

Po trzecie i najważniejsze, jedną z podstawowych zasad design thinking jest „embrace ambiguity!”. Ozna-
cza to przyjęcie, że dynamika, chaotyczność i niepewność procesów projektowych są normą i trzeba się     
z tym pogodzić. Jest oczywiście pokusa, by uciekać od związanej z tym niepewności precyzyjnie alokując 
środki i kontrolując efekty pracy na każdym etapie. Ale w ten sposób kreatywność można raczej udusić 
niż rozwinąć. Czas na weryfikację, precyzyjne planowanie nadejdzie, gdy pomysły przejdą do wdrożenia. 
Na początku pogódźmy się z tym, że pomysł meandruje i przekształca się zanim przybierze ostateczny 
kształt i... tak ma być.

Jakie z tego pożytki dla organizacji? Design thinking jest nie tylko metodyką pracy nad innowacjami i nie 
tylko ucieleśnia kulturę innowacji - on ją także wprowadza, instaluje i wdraża za pomocą konkretnych na-
rzędzi. Jest wehikułem zmiany i jedną z odpowiedzi na pytanie, jak świadomie budować kulturę innowacji 
w organizacji.
 

Seweryn Rudnicki, PhD 
Freenovation Partner & Co-Founder, AGH
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Podsumowanie, wnioski  
i zaproszenie
Co napędza innowacyjność w polskich organizacjach?  Przeprowadziliśmy 
ogólnopolskie badania innowacyjności, aby odpowiedzieć na to jedno, 
proste pytanie.

Jesteśmy zdecydowanie bliżej odpowiedzi na nie teraz, niż na początku 
naszej drogi. Wiemy, jak olbrzymie znaczenie ma poczucie sensu własnej 
pracy. Wiemy, że nie da przecenić się wsparcia liderów, poczucia własnej 
wartości, wiary w swoją kreatywność i autonomii. Zdajemy sobie sprawę 
jak ważne jest budowanie kultury innowacyjności.

Co można zatem zrobić, aby budować w swojej organizacji nawyki sprzy-
jające tworzeniu i wdrażaniu nowych rozwiązań?

3 [PIERWSZE] KROKI DO BUDOWY KULTURY INNOWACJI

Buduj przywództwo wzrostu

Jednym z najważniejszych odkrytych przez nas wymiarów pozwalających 
na zrozumienie innowacyjności pracowników jest wsparcie udzielane 
przez lidera. To bardzo pojemna kategoria, wskazująca na te działania 
menedżera, dzięki którym pracownik czuje, że nigdy nie zostanie sam  
w tworzeniu i wdrażaniu nowych pomysłów. Wymiar ten połączony jest  
z dwoma innymi gałęziami Drzewa Innowacji: przekonaniami pracowników 
na temat swojej kreatywności oraz ekspertyzy.  Aby budować kulturę inno-
wacji, rozwijaj u swoich liderów kompetencje związane z tzw. “przywódz-
twem wzrostu”.  Są to postawy i umiejętności, takie jak udzielanie informa-
cji zwrotnej, stawianie celów i “mentalność wzrostu”, które razem prowadzą 
do zaistnienia psychologicznego Efektu Pigmaliona - samospełniającego 
się proroctwa o wysokiej innowacyjności i efektywności pracowników  
organizacji.

Pokaż sens pracy

Pracownicy, którzy widzą znaczenie tego, co robią dla organizacji, są bar-
dziej skłonni tworzyć i wdrażać nowe rozwiązania. Sens pracy to bardzo 
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zaniedbywany obszar interwencji organizacyjnych. Znacznie częściej firmy 
skupiają się na satysfakcji, motywacji czy zaangażowaniu, zapominając, że 
fundamentalną potrzebą człowieka - tak w pracy jak i w życiu prywatnym - 
jest potrzeba osobistego znaczenia.  Aby budować kulturę innowacji, pokaż 
jasno swoim pracownikom, jaką wartość mają ich działania dla popra-
wienia jakości życia innych.  Pracownicy, którym pokazuje się (np. poprzez 
wizyty studyjne, za pośrednictwem filmów lub informacji zwrotnych od 
klientów) jak wykorzystywane są efekty ich pracy w praktyce, mają więk-
sze poczucie sensu swojej pracy, co z kolei przekłada się na ich efektyw-
ność i innowacyjność.

Daj wolność

Wolność to miecz obosieczny. Z jednej strony jest w stanie przytłoczyć 
ciężarem odpowiedzialności, z drugiej uskrzydlić działania osoby nią  
obdarzonej. To szczególnie widoczne w środowisku pracy. Obdarzanie 
pracowników wolnością w podejmowaniu istotnych decyzji związanych  
z ich obszarem odpowiedzialności jest o tyle trudne, że stoi w sprzeczności  
z założeniami, jakie często mają menedżerowie na temat swojej własnej 
pracy. Aby budować kulturę innowacji, zaufaj swoim pracownikom i daj 
im podejmować istotne z punktu widzenia organizacji decyzje.  Nie tylko 
zwiększy to ich poczucie wpływu na rzeczywistość firmy, ale pozwoli na 
takie ułożenie procesu, które będzie prowadziło do tworzenia nowych, 
nieoczywistych rozwiązań. Nikt nie rozumie swojego stanowiska pracy  
lepiej niż konkretny pracownik i to właśnie on lub ona jest w stanie naj-
lepiej dobrać zasoby do stworzenia prawdziwie innowacyjnych pomysłów.

To, co wiemy o kulturze organizacji, jest w stanie wskazać nam drogę do 
zmian na lepsze poprzez określenie, gdzie leżą najlepsze punkty podpar-
cia niezbędne do poruszenia posad organizacji. Podejmując działania  
w zakresie budowania przywództwa opartego na wzroście, rozwoju auto-
nomii pracowników czy też budowaniu poczucia wartości pracowników 
możemy w krótkiej i długiej perspektywie zwiększyć ich efektywność i in-
nowacyjność .

Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Na drodze do zrozumienia 
czynników przewidujących innowacyjność jest już za nami ich wiele. Do 
zrobienia kolejnego zapraszamy Was wszystkich. Zróbmy go wspólnie.

-- Zespół Freenovation
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O Freenovation
Freenovation to zespół ekspertów, specjalizujący się w badaniu i wdrażaniu kultury  
innowacji w organizacjach.

Na co dzień zespół współpracuje z ośrodkami badawczymi University of Maryland,  
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej, wspierając w rozwoju 
dziesiątki firm i organizacji.

Misją Freenovation jest wspieranie organizacji w budowaniu przyjaznego środowiska 
pracy, które wpływa pozytywnie na innowacyjność.

Zespół
Justyna Pawlak-Mihułka
Opiekun merytoryczny i pomysłodawca studiów  podyplomowych IT Bu-
ness Management oraz Talent Management in Tech Companies  na Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie.  Ekspert w zakresie diagnozy i wdrażenia
kultury innowacji, przywództwa, talent development i budowania strategii 
HR. Zrealizowała projekty konsultingowe dla wielu firm o globalnym  
i lokalnym zasięgu, takich jak:  Microsoft, UBS, Google, ABB, Epam Systems, 
Air Liquid, Thomson Reuters, IBM, Gremi Media (Rzeczpospolita).  Prezes  
i współzałożyciel stowarzyszenia Talent Management in Tech. Propagator-
ka zwinnych metodyk zarządzania projektami, idei Management 3.0 oraz 
samo-zarządzalnych zespołów w ramach organizacji horyzontalnych.

Piotr Prokopowicz,  PhD
Psycholog i socjolog organizacji, trener, doradca i mówca. Praktyk biznesu, 
specjalista w zakresie kultury organizacji, autor dziesiątek opracowań, ksią-
żek i artykułów na temat zarządzania. Doświadczenie praktyczne i akademic-
kie zdobywał po obydwu stronach Atlantyku – w Nowym Jorku, Waszyngtonie, 
Kopenhadze, Halifax i Krakowie.  Realizował projekty doradcze i szkoleniowe 
dla ponad setki firm, organizacji pozarządowych i publicznych . Współpracownik  
Culture Lab na University of Maryland,  gdzie prowadzi badania kultur organiza-
cyjnych wspierających kreatywność i innowacje. Członek Center for Evidence-
-Based Management oraz Society for Industrial and Organizational Psychology.

Seweryn Rudnicki,  PhD
Socjolog i psycholog, badacz innowacyjności publikujący w czołowych czasopi-
smach naukowych na świecie oraz praktyk wspierania kreatywności i innowa-
cyjności zespołów i organizacji. Certyfikowany trener i entuzjasta  design thin-
king.  Od 12 lat współpracuje z biznesem m.in. z takimi organizacjami jak: PZU, 
Tesco, Motorola, Brainly, VML, TNS Polska, Schulz, Union Investment, Austrian 
Post, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Krakowski Park Technologiczny.
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