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Innowacja – nowy lub istotnie ulepszony produkt czy proces biznesowy, ale 
także innowacja społeczna, ekoinnowacja, innowacja systemowa, publiczna 
– nowa wartość poprawiająca jakość życia i w przypadku biznesu generująca 
dochody

https://www.ebay.pl/itm/First-Steam-Locomotive-in-US-PHOTO-Stourbridge-Lion-Train-Railroad-Engine-Pic/


Jak powstają 
innowacje???
We współpracy – nawet 
naukowiec w laboratorium 
wykorzystuje bazę wiedzy 
powstałą przez wieki, 
zazwyczaj ma 
współpracowników, korzysta z 
wiedzy utożsamionej w 
technologii, którą 
wykorzystuje i innych 
stworzonych na danym 
terenie uwarunkowań 
sprzyjających innowacyjności.



Historia Hewlett-Packard (hpe.com)

• Historia firmy Hewlett-Packard Enterprise jest spleciona z historią 
Doliny Krzemowej. Dziś obszar ten jest znany jako centrum innowacji, 
ale kiedy Bill Hewlett i Dave Packard spotkali się w latach 30. XX 
wieku na Uniwersytecie Stanforda, dolina była głównie rolnicza.
• Bill i Dave zostali zachęceni przez profesora Freda Termana do 

założenia własnej firmy technologicznej.
• W garażu wyprodukowali m.in. oscylator audio model 200A. HP 200A 

zwrócił uwagę inżyniera z Walt Disney Studios.
• Wierzyli w tworzenie produktów, które przyniosą korzyści ich 

klientom.



https://businessinsider.com.pl/

https://www.wirtualnemedia.pl
https://kafeteria.pl/

Steve Wozniak i Steve 
Jobbs – wynalazca i 
przedsiębiorca, 
poznali się pracując w 
Atari. 

Znaczenie tradycji w 
zakresie przemysłu 
elektronicznego DK i 
szans stwarzanych 
np. przez instytucje 
finansowe tu obecne 
(fundusze wysokiego 
ryzyka)

Larry Page i Sergey Brin –
doktoranci na Uniwersytecie 
Stanforda, właścicielem ich 
pierwszego patentu był 
uniwersytet, rodzice 
naukowcy – kluczowa rola 
Uniwersytetu Stanforda w DK



Sześcioramienna
helisa – system 

innowacyjny



Konkurencja drużyn piłkarskich 
nie gladiatorów – ekosystemy 

innowacyjne
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 • W nowoczesnej gospodarce żadna firma nie jest w stanie 
wykonywać wszystkich czynności na własną rękę 

- podstawą życia gospodarczego jest symbioza
nie agresja.

• Im dalej firmy się specjalizują, tym bardziej 
uzależniają się od innych firm i potrzebują
formalnych mechanizmów harmonizowania
z nimi działań.

• Produkty obecnie stanowią faktycznie wiązki
różnych technologii i półproduktów dostarczanych 
przez różne branże, a też często trudno wskazać jedną branżę do 
której należy firma (np. Apple – informatyka, przemysł 
komputerowy, sklep, firma telekomunikacyjna czy 
fonograficzna????)

Fot. Magda Hueckel
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Konkurencyjność produktu zależy od jakości  półproduktów z 
różnych branż oraz występowania i jakości dóbr i usług 
komplementarnych.

Samochód elektryczny (branża metalowa, maszynowa, elektroniczna, 
wentylacyjna, plastiki i inne) plus systemy ładowania samochodów, serwis, 
monitoring samochodu w czasie rzeczywistym, sieć sprzedaży.

Platforma iOS czy Android - system ICT plus producenci sprzętu i gadżetów, 
producenci aplikacji, operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy muzyki i filmów, 
odpowiedni design.

Strój jako produkt – wzornictwo wspierane ICT, nowoczesne materiały, 
sukienka, biżuteria, buty i inne.

Produkt dzisiaj to nie młotek, a często skomplikowany system. 



https://solsum.pl
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Innowacje oparte na konwergencji istniejących 
technologii, a jednocześnie odpowiadające na 
globalne wyzwania:

Firma WakaWaka produkuje przenośne 
urządzenia solarne zapewniające m.in. 
oświetlenie LED i ładowanie telefonów dla osób 
pozbawionych dostępu do elektryczności. Jej 
produkty powstały poprzez połączenie 
technologii energii słonecznej, inżynierii 
mechanicznej, telekomunikacji, finansowania 
społecznościowego i myślenia projektowego 
opartego na wzornictwie (Lee i Trimi 2020).

https://impakter.com/eradicating-energy-poverty/
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Warka Water połączyła inżynierię architektoniczną, fizykę i meteorologię, aby 
zbudować wieże ciśnień, które zbierają czystą skroploną wodę w Etiopii. 

https://www.core77.com/posts/49844
/Warka-Water-A-Simple-Elegant-
Solution-to-Ease-Africas-Water-Crisis
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Ewoluujący zestaw aktorów, działań i artefaktów oraz instytucji i relacji, w tym 
relacji komplementarnych i substytucyjnych, które są ważne dla innowacyjnej 
wydajności podmiotu lub populacji podmiotów (Granstranda i Holgerssonb 
2020)

Wszyscy partnerzy firmy, z których wiedzy ona korzysta lub we współpracy z 
którymi opracowuje innowacje oraz prowadzi działalność B+R; między 
elementami ekosystemu zachodzą interakcje zarówno bezpośrednie, tj. 
wspólna realizacja całości lub pewnych elementów procesu badawczo-
rozwojowego i innowacyjnego na zasadzie partnerskiej czy podzlecania, bądź 
też pośrednie, polegające na transferze technologii czy wiedzy ukrytej, 
utożsamionej w umiejętnościach i doświadczeniach pracowników.





Czy należy bać się postępu technicznego i innowacyjności, które np. 
oznaczają automatyzację? – nie, faktycznie w innowacyjnych gospodarkach 
pracuje się coraz dłużej i często brakuje pracowników, gdyż:



Dziękuję za uwagę


