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1. Trend innowacyjności
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Obawiaj się śmierci od tysięcy ran…
Biorąc pod uwagę postępującą globalizację oraz szybki rozwój
technologii, tylko korporacje o uporządkowanym i strategicznym
podejściu do innowacji będą w stanie przetrwać…

PwC
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Model obszarów rozwoju
innowacyjności
Strategiczne zarządzanie innowacjami
Chęć zmaksymalizowania efektywności obszaru innowacji jest przyczyną rozpoczęcia przez firmy
procesów uporządkowania obszaru innowacji związanej m.in. z umiejscowieniem obszaru innowacji
w strukturze organizacyjnej oraz stworzeniem strategii innowacji spójnej ze strategią biznesową spółki

Innowacje Wewnętrzne

Badania i Rozwój (B+R)

Innowacja pracownicza

Innowacje wewnętrzne są podstawowym obszarem funkcji innowacji
przedsiębiorstw. Firmy by mieć możliwość utrzymywania swojej pozycji
rynkowej inwestują w obszar wewnętrznych prac B+R. By wykorzystać
maksymalnie potencjał intelektualny kapitału ludzkiego oraz chcąc
zatrzymać najlepszych pracowników, firmy wdrażają również
programy innowacji pracowniczej, które premiują najbardziej
aktywnych innowatorów wewnętrznych.

PwC

Innowacje Zewnętrzne
Partnerstwa
B+R

Współpraca
ze startupami

Wehikuł
inwestycyjny

Wraz z rozwojem obszaru innowacji wewnętrznej, kolejnym krokiem
przedsiębiorstw jest zwiększenie skali działań innowacyjnych poprzez
uruchamianie inicjatyw innowacji zewnętrznych. Przedsiębiorstwa
poszukują m.in. partnerów w postaci instytutów naukowych lub innych
przedsiębiorstw, z którymi mogą realizować najbardziej ryzykowne
projekty B+R. Najnowszym trendem jest rozwój w obszarze współpracy
ze startupami, które mogą być doskonałym źródłem innowacji oraz
talentów.
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Korzyści z uporządkowanego podejścia
do innowacji wewnętrznych
Dla firmy

• Poprawa efektywność operacyjnej firmy
• Potencjalny wzrost przychodów firmy
• Uzyskanie dostępu do pomysłów znacząco usprawniających i ulepszających w zakresie produktów,
procesów, technologii i modeli działania
• Pozyskiwanie nowych pracowników nowemu wizerunkowi firmy oraz ciekawszej ofercie zatrudnienia
• Poprawa wizerunku, mająca wpływ na postrzeganie firmy, jako innowacyjnej jednostki, oferującej
innowacyjne produkty

Dla pracowników

•
•
•
•
•
•

Zwiększenie zaangażowania pracowników w obszarze funkcjonowania firmy
Możliwość rozwijania nowych kompetencji
Szansa dla pracowników na realizacje swoich pomysłów wewnątrz firmy
Zdobycie doświadczenia w nowych obszarach
Poprawa współpracy między działowej
Większa otwartość pomiędzy pracownikami

Dla klientów

•
•
•
•
•
•

Klient otrzymuje lepsze, bardziej innowacyjne produkty
Klient ma poczucie współpracy z zaawansowaną technologicznie firmą
Wyższa jakość usług / produktu
Większa wybór z poszerzonej gamy produktowej
Elastyczność współpracy
Większa otwartość na nowe rozwiązania

PwC
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Bariery związane z rozwojem
innowacji wewnętrznych

PwC

Pracownicy

• Obawy pracowników przed podejmowaniem ryzyka związanego z innowacją
• Obawy menadżerów, odnośnie rozproszenia i zmniejszenia efektywności pracowników podczas
wdrażania innowacji
• Brak motywacji pracowników do przeprowadzenia procesu innowacji

Struktury
i zasady
korporacyjne

•
•
•
•

Kultura
Innowacji

• Brak zaangażowania zarządu w procesie wdrażania innowacji wewnętrznych
• Brak długofalowej strategii innowacji
• Ocena procesu innowacji poprzez tradycyjne wskaźniki KPI

Wiedza
i kompetencje

• Brak lub niskie zasoby ludzkie z odpowiednim doświadczeniem w zakresie wspomagania
innowacji (mentorzy, coachowie)
• Przywiązanie do wypracowanych wcześniej zasad i kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa

Częsty brak możliwości czasowych na wprowadzenie innowacji wewnętrznych
Zaangażowanie tylko części personelu w proces innowacji
Brak współpracy pomiędzy strukturami korporacji
Marginalizacja środków przeznaczanych na innowacje wewnętrzne i projekty B+R
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Kilka innowacji z parku rozrywki Disneya
1.

2.
3.
4.
5.

PwC

Największa pralnia na świecie –liczne rozwiązania technologiczne np. po zakończeniu prania, z
wypranych ręczników i pościeli, 60% wody jest odsysana automatycznie. Woda ta jest potem
używana do mycia autobusów i chodników / dróg w Disneyworld. Parki rozrywki są myte
codziennie, na koniec dnia.
Znaki informacyjne w kolorze fioletu i czerwonego –badanie wstążkami, który kolor goście
zapamiętują,
Pierwsze na świecie śmietniki z uchylnymi klapami.
Kosz na śmieci co 27 kroków –badanie –usunięto wszystkie kosze i zbadano jak często śmieci
były rzucane na ulicę,
Specjalny tunel, którym transportowane są dostawy i przemieszcza się w sposób niezauważony
personel,

listopad
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2. Wsparcie strategicznego
zarządzania innowacjami

PwC
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Przykładowy model umiejscowienia
innowacji w ramach organizacji
Nadzór nad obszarem Innowacji
i B+R

Zarząd
PMO - Project
Management Office
dla obszaru B+R

B+R

Departament innowacji i B+R

Współpraca
ze startupami
Transfer pomysłów
wygenerowanych
w ramach
współpracy ze
startupmi podczas
scoutingu,
akceleracji czy
przejęcia

Linia biznesowa 1

CBR 1

PwC

Centralna jednostka
odpowiedzialna za koordynacje
i monitorowanie obszaru innowacji
i B+R, podległa bezpośrednio pod
zarząd

Innowacje
pracownicze
Wsparcie
innowatorów
poprzez
mentoring
pracowników
B+R

Linia biznesowa 2

CBR 2

Transfer pomysłów
wygenerowanych
w ramach
programów
innowacji
pracowniczej

Linia biznesowa 3

CBR 3

Programy innowacji pracowniczej
oraz różne formy współpracy ze
startupami, organizowane oraz
koordynowane przez Departament
innowacji i B+R

Poszczególne linie biznesowe,
w ramach których funkcjonują
dedykowane, wyspecjalizowane
centra B+R
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3. Wsparcie w zakresie programów
innowacji pracowniczych

PwC
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Programy innowacji pracowniczych
Mając na uwadze strategiczne podejście do rozwoju funkcji innowacji
w ramach organizacji, kluczowe jest skoordynowane podejście do kwestii
innowacji pracowniczych. Zapewnienie pracownikom możliwości zgłaszania
swoich własnych, innowacyjnych pomysłów zarówno dotyczących innowacji
produktowych czy drobnych usprawnień procesowych pozwala im na realizacje
swoich własnych ambicji oraz zwiększenie widoczności w ramach organizacji.
Dla korporacji programy innowacji pracowniczych są natomiast szansą
na rozwój kultury oraz kompetencji innowacji, pozyskiwanie innowacyjnych
projektów oraz zatrzymanie w organizacji kluczowych talentów.
Intrapreneur programs
Intrapreneur programs są jedną z najbardziej zaawansowanych form programu innowacji
pracowniczych. W ramach intrapreneur program, pracownicy mogą nie tylko zgłosić
własny pomysł biznesowy, ale również rozwijać go i akcelerować w ramach firmy by
docelowo być również odpowiedzialnym za wdrożenie pomysłu w działania biznesowe
firmy. Rozwijane w ramach inicjatyw typu intraprenur program pomysły pracowników są
swego rodzaju wewnętrznymi startupami w ramach korporacji, których właścicielem
biznesowym jest pomysłodawca, który w wypadku sukcesu wdrożeniowego czerpać
będzie z niego wymierne korzyści.

Typowy schemat Intrapreneur Program

Zgłaszanie
pomysłów

PwC

Ocena i wybór
najlepszych
pomysłów

Akceleracja
pomysłu

Wdrożenie
pomysłu

Nadzór
innowatora
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Typy oraz narzędzia
wdrażania programów
innowacji pracowniczych

Cele

Formy działań

•

•

Rozwój nowych i/lub
istniejących linii produktowych/
usługowych rozwijanych oraz
wdrażanych przez pracowników
Retencja oraz maksymalne
wykorzystanie potencjału
kluczowych talentów w firmie

•

Stopień
zaawansowania
programów
innowacji
pracowniczych

2

Wdrażanie kolejnych, bardziej zaawansowanych
programów innowacji pracowniczych nie jest
jednoznaczne z rezygnacją z pozostałych
inicjatyw – decyzja co do wdrażanych
równolegle form zależy od aktualnych potrzeb
oraz możliwych do alokacji zasobów

•

Akceleratory wewnętrzne
Program dla pracowników/zespołów mający na celu akceleracje
nowego pomysłu do momentu gdy będzie on gotowy do wdrożenia

•

•

•

Pozyskanie nowych inicjatyw
biznesowych (najczęściej
związanych z nowymi
produktami/usługami lub
usprawnieniem procesów)
Pobudzenie kreatywności i
zaangażowania pracowników

•
•

Dedykowany program
(regulamin, budżet, KPI)
Mentoring biznesowy oraz
technologiczny dla innowatorów
Zaangażowanie business
ownerów odpowiedzialnych
finalnie za wdrożenie pomysłów

Konkursy oraz platformy innowacji
Konkursy dla pracowników mające na celu zebranie nowych pomysłów
biznesowych lub rozwiązanie konkretnych wyzwań pracodawcy

Cele

Formy działań

•

•

•
•

PwC

•

Formy działań

1

Stopień rozwoju
kultury innowacji

•

Dedykowany program
(regulamin, budżet, KPI)
Mentoring biznesowy oraz
technologiczny dla innowatorów
Wsparcie dla innowatora na
etapie wdrożenia pomysłu
Budżet na skalowanie pomysłu

Cele

3

2

1

Intrapreneur program
Inicjatywa mająca na celu promowanie postawy przedsiębiorczej,
w ramach której innowatorzy stają się właścicielami biznesowymi
swoich pomysłów (wewnętrzne startupy)

3

Badanie reakcji
i zaangażowania pracowników
Zebranie pomysłów
i opinii na konkretny temat
Wstęp do budowy kultury
innowacji pracowniczej

•

Platformy internetowe
umożliwiające zgłoszenie
pomysł oraz odpowiedzi
na zgłaszane pytania/pomysły
Konkursy na zgłoszenie
najlepszego pomysłu
dot. rozwiązania problemu

Kluczowe aspekty programów
innowacji pracowniczych
Zasoby
Zapewnienie zasobów zarówno ludzkich
jak i kapitałowych na potrzeby
zarządzania programem oraz akceleracje
pomysłów innowatorów, czynnikiem
umożliwiającym długoterminowy rozwój
inicatywy

Narzędzia & Technologie

Zobowiązanie
organizacji

Komunikacja

Zaangażowanie organizacji
Długoterminowe, realne
zaangażowanie zarządu w promocje
innowacji pracowniczych ważne z
punktu widzenie postrzegania
istotności programu w organizacji

Komunikacja

Obsługa

Propozycja
wartości
Motywacja

Zarządzanie
Niezbędne jest określenie właściciela
biznesowego oraz osób
odpowiedzialnych za bieżące
zarządzanie programami

PwC

Wykorzystanie odpowiedniej treści
komunikacji oraz kanałów dotarcia
do pracowników jest kluczowe z
punktu widzenia zainteresowania ich
programem

Motywacja
Wdrożenie

Wdrożenie
By program innowacji pracowniczych
był w stanie generować wartość
dodaną dla organizacji, od samego
początku przewidziana oraz
zaplanowana powinna zostać
możliwość wdrożenie najlepszych
pomysłów innowatorów

Wspierania programów innowacji
pracowniczych narzędziami
technologicznymi może mieć
znaczący wpływ na poprawę
ich efektywności

Kultura innowacji
Struktura oraz stopień
zaawansowania programu innowacji
pracowniczych musi być dostosowany
do panującej w organizacji kultury
innowacji

Identyfikacja czynników, które
będą wystarczającym bodźcem
motywującym pracowników
do udziału w programie, ale również
zapewniających zaangażowanie
przez cały okres jego trwania jest
kluczowe z punktu widzenia
generowania wartości dla organizacji
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Key areas to deal with in terms of internal innovation
Adobe Kickstart

Linkedin [in]cubator

Whirlpool

Pracownicy Adobe mogą przyłączyć
się do inicjatywy polegającej na
uczestnictwie w 2-dniowym
warsztacie, gdzie otrzymują
przedpłaconą kartę kredytową
o wartości $1000, które mogą
przeznaczyć na przetestowanie ich
własnego pomysłu i stworzenie
prototypu rozwiązania.

Co kwartał pracownicy mają szansę
zgłosić swój pomysł i zaprezentować
go osobiście przed zarządem. Po
pomyślnej akceptacji, zespół
projektowy ma 3 miesiące na
przekształcenie projektu w realny
produkt lub usługę. Pracownicy mają
szansę wykazać się inicjatywą
i pomysłowością, oraz pracować
bezpośrednio z zarządem.

Każdy z pracowników może zgłosić
swój pomysł, który ma szansę zostać
przekształconym we wdrażalne
rozwiązanie. Inicjatywa opiera się
o ustrukturyzowane sesje, składające
się z fazy generowania pomysłów,
opracowania otoczenia biznesowego,
poszukiwania alternatyw/konkurencji,
testowania oraz komercjalizacji.

PwC

Ericsson Ideaboxes

ATT Foundry

Pomysły pracowników są
przypisywane do odpowiednich do
danego obszaru managerów.
Następnie dopracowane
i zwalidowane przy współpracy
z managerem pomysły podlegają
głosowaniu, a w efekcie – wdrożeniu.
W firmie funkcjonuje również
wewnętrzny fundusz VC służący
wspieraniu projektów pracowniczych.

ATT utworzyło centra innowacji
posiadające $100 milionów
przeznaczonych na eksperymenty
pracowników, praktycznie z dowolnymi
inicjatywami. Funkcjonują one na
zasadzie wewnętrznego funduszu VC.
Celem jest skrócenie cyklu
opracowania innowacji dla produktów
i usług. Obecnie cykl ten skrócony
został z 24 do 6 miesięcy.

Źródła: Hffingtonpost, Adobe, Linkedin, Whirpool, Ericsson, ATT
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Dobra praktyka połączenia różnych inicjatywach innowacji
pracowniczej w tureckiej spółce grupy BNP
Portal „SPARKLE”

Pomysł tygodnia

Konkurs wewnętrznych
innowacji

Portal internetowy, służący
gromadzeniu pomysłów
pracowników, celem uzyskania
przewagi konkurencyjnej,
dywersyfikacji produktów i usług
i zwiększenia wartości dodanej.
Portal zbiera i ocenia pomysły i na
ich podstawie tworzy projekty mające
realne szanse na wdrożenie.

Każdego tygodnia określana jest linia
tematyczne konkursu, do którego
pracownicy zgłaszają swoje pomysły
lub rozwiązania. Po przeprowadzeniu
analizy biznesowej, pomysły są
wdrażane do działalności banku.

Co roku grupa organizuje konkurs
innowacji wewnętrznych. Startujące
projekty oceniane są osobiście przez
centralę, a autorzy najlepszych
projektów zostają nagradzani.
Konkurs kierowany jest do
pracowników każdego szczebla.

Program
przedsiębiorczości
i hackathon

Zespoły innowacyjne

Innovation Labs
i biuletyny

Specjalistyczne zespoły są tworzone
i szkolone celem opracowywania
innowacyjnych rozwiązań
w poszczególnych dziedzinach
funkcjonowania grupy, co ma
przełożyć się na zwiększanie
wartości dodanej.

Zadaniem Innovation Labów jest
opracowywanie rozwiązań „na
żądanie” – określone problemy
biznesowe występujące w grupie.
Ponadto, grupa co miesiąc publikuje
wewnętrzne biuletyny
podsumowujące obecnie toczące się
projekty celem budowania większej
świadomości pracowników.

Celem programu jest promocja
przedsiębiorczości w ramach kultury
organizacyjnej grupy, a także
szkolenia i wsparcie pracowników
celem umożliwienia im realnego,
osobistego wkładu w kształtowanie
przyszłości banku. Poprzez
prowadzenie projektów wewnątrz
struktur banku.
PwC

Źródła: TEB
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4. Innowacje w PwC Polska:
learning by doing

PwC
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Schemat budowania i rozwoju kultury
innowacji w strukturach PwC Polska
Na przestrzeni ostatnich 3 lat przyjęliśmy oraz wdrożyliśmy strategiczne podejście
do planowania, zarządzania oraz rozwoju funkcji innowacji w ramach PwC Polska

Strategiczne
podejście
do funkcji
innowacji

•

Umiejscowienie poszczególnych •
funkcji innowacji w strukturze
organizacyjnej

•

Wybór wewnętrznych
liderów innowacji

•

•
Alokacja wewnętrznych
zasobów ludzkich i kapitałowych
oraz uzupełnienie kompetencji
•
talentami zewnętrznymi

•

Rozwój kompetencji
wewnętrznych z obszaru kreacji,
wdrażania oraz zarządzania
innowacjami
PwC

Wewnętrzne
programy
innowacji
pracowniczej

Inwestycje
w startupy
i spółki
innowacyjne

2016 Outbox (CTech) –
nowoczesne technologie ICT
wspierające wdrażanie
strategii
i rozwiązań biznesowych

•
•

2016 Fern Partners –
pricing know-how
2015 Drone Powered
Solutions – innowacyjna
analityka danych

•

3 własne
akceleratory
w zarządzaniu

Innovation@Poland –
intrapreneur program
dla pracowników PwC
Wdrożone pomysły
innowatorów przynoszące
zysk oraz skalowane
w ramach globalnej
sieci PwC
Uruchomienie kolejnych
inicjatywy innowacji
pracowniczej w PwC Polska
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Innovate@Poland – Wewnętrzny program
innowacji pracowniczej stworzony przez PwC Polska
Cel PwC
PwC z początku prowadziło współpracę z innowatorami bez jasno określonej struktury czy dedykowanych inicjatyw,
co prowadziło do niewłaściwego wsparcia zarówno pod kątem finansowym, jak i mentoringowym. Wyciągając wnioski
z powtarzających się sytuacji, PwC postanowiło uczynić cały proces przejrzystym i ustrukturyzowanym, powołując
do życia program innowacji wewnętrznych Innovate@Poland
Główne fazy operacyjne programu
Benchmarking
vs. wiodąca
konkurencja

1

2

3

4

Studium przypadku
dotyczące najlepszych
praktyk w zakresie rozwoju
innowacji wewnętrznych

Identyfikacja
wąskich gardeł
dla efektywności
procesu innowacji

Opracowanie i wdrożenie
systemu motywacyjnego
dla pracowników

Obszerne badania opinii
pracowników na temat
programu innowacyjnego

5

6

Planowanie ram
projektu, planu
operacyjnego i budżetu

Ciągły proces wsparcia
udzielanego innowatorom –
zaangażowanie mentorów z
największym doświadczeniem

7

8

Ciągła ocena
spływających pomysłów.
Program oparty o kohorty
oraz mentoring.

Wybrane korzyści dla PwC
Przyspieszenie
komercjalizacji
innowacyjnych
pomysłów z
3-5 lat do 1-2 lata
PwC

Zatrzymanie
innowacyjnych
pracowników
(100%
w porównaniu
z 30% przed
programem)

Uruchomienie
nowego programu
pod nazwą
„Let’s innovate”
dla Assurance
Line of Services

Średni roczny dochód
z wdrożonej innowacji
na poziomie 30%
budżetu stabilnego
obszaru serwisowego

1 900 godzin
spędzonych
na rozwijaniu
innowacyjnych
rozwiązań
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Przykłady komercjalizacji oraz inwestycji PwC
•

Projekt akceleracji wewnętrznej PwC –
grupa rozwiązań w obszarze wysoko
zaawansowanej geoanalityki.

•

Model biznesowy wykorzystuje technologie GIS
(Geographic Information System).

•

Jedna z flagowych kompetencji
PwC w obszarze digital w regionie
Europy Środkowo-Wschodniej.

Geoanalityka
w biznesie

Drone
Powered
Solutions

•

Projekt akceleracji wewnętrznej PwC –
nowy, pełnoprawny zespół doradczy

•

Kompleksowe rozwiązania dla różnych gałęzi
przemysłu z wykorzystaniem dronów

•

Działalność skalowana międzynarodowo –
Polska Globalnym Centrum Kompetencji w obszarze
wykorzystania dronów w ramach usług doradczych

•

Przejęcie perspektywicznej spółki
Outbox przez PwC Polska.

•

Projekt akceleracji wewnętrznej PwC –
projekt w drugiej rundzie akceleracji.

•

270 pracowników Outbox obsługiwało
klientów Europy Zachodniej
oraz Europy Środkowo-Wschodniej.

•

Innowacyjne narzędzie pozwalające na zaawansowane
definiowania i konfigurowania różnych źródeł danych.

•

Przejęcie sposobem PwC na wzmocnienie
kompetencji związanych z transformacją
cyfrową oraz innowacyjnymi technologiami ICT.

•

Planowane udostępnienie platformy jako rozwiązanie
w chmurze.

•

Projekt akceleracji wewnętrznej PwC –
technologia wspierająca pracę z zagadnieniami
Big Data wraz z pre-instalowanymi, zaawansowanymi
modułami analitycznymi
Platforma ma umożliwić klientom PwC m.in. skuteczną
identyfikacje wartości klientów w perspektywie
czasu oraz personalizacje ofert wraz z przypisaniem
zindywidualizowanych cen
Platforma została już wykorzystywana na potrzeby
wspierania międzynarodowych instytucji finansowych

Outbox
•
•
•

Taxolite

Projekt akceleracji wewnętrznej PwC –
technologia Matching Artificial Intelligence
Możliwość określenia stopnia dopasowania
kandydata do profilu stanowiska pracy
Aktualnie prowadzony pilotaż zakładający ścisłą
współpracę zespołu Data Analytics PwC oraz
Centrum Innowacji SWPS

•

M.A.I.A

PwC

Platforma
Klient
360°

•
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Powyższa prezentacja została przygotowana wyłącznie w celach ogólnoinformacyjnych i nie stanowi porady w rozumieniu polskich
przepisów. Nie powinni Państwo opierać swoich działań/decyzji na treści informacji zawartych w tej prezentacji bez uprzedniego uzyskania
profesjonalnej porady. Nie gwarantujemy (w sposób wyraźny, ani dorozumiany) prawidłowości, ani dokładności informacji zawartych w
naszej prezentacji. Ponadto, w zakresie przewidzianym przez prawo polskie, PwC Polska Sp. z o.o., jej partnerzy, pracownicy, ani
przedstawiciele nie podejmują wobec Państwa żadnych zobowiązań oraz nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności – ani umownej,
ani z żadnego innego tytułu – za jakiejkolwiek straty, szkody ani wydatki, które mogą być pośrednim lub bezpośrednim skutkiem działania
podjętego na podstawie informacji zawartych w naszej prezentacji lub decyzji podjętych na podstawie tej prezentacji.
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