
1 
 
 

 
Raport z badania pt. „Dobre praktyki wykorzystania 
potencjału dużych przedsiębiorstw w zakresie B+R 
w kontekście wpływu na gospodarkę Mazowsza – efekt 
dyfuzji wiedzy i innowacji” 
 
 
 
Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie 
 

 
Autorzy:  
Karolina Dobrowolska 
Damian Dec 
Małgorzata Żmigrodzka 
 
Wykonawca: Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju 
Regionalnego  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Warszawa, październik 2015 
 
 
 



2 
 
 

Spis treści  

 

1. Streszczenie ........................................................................................... 3 

2. Summary ............................................................................................... 7 

3. Słownik ................................................................................................. 11 

4. Metodologia .......................................................................................... 13 

5. Polska Grupa Energetyczna PGE S.A. ...................................................... 15 

6. Orange Polska S.A. ................................................................................ 28 

7. PKP Cargo S.A. ...................................................................................... 40 

8. Solaris Bus & Coach ............................................................................... 51 

9. FAKRO Sp. z o.o. ................................................................................... 61 

10. Transition Technologies S.A. ................................................................... 75 

11. Integer.pl S.A. ....................................................................................... 87 

12. Wnioski z zaprezentowanych studiów przypadku ...................................... 98 

13. Rekomendacje ..................................................................................... 102 

14. Załączniki ............................................................................................ 104 
 

 
 

  



3 
 
 

1. Streszczenie 

Jednym z przyjętych sposobów realizacji polityki innowacyjności na poziomie regionu jest 
stymulowanie generowania procesów dyfuzji wiedzy i innowacji oraz wdrażania idei innowacji 

otwartych przez duże firmy. Niniejszy raport, dotyczący potencjału dużych przedsiębiorstw w 
zakresie B+R, prezentuje dobre praktyki tych firm, które przywiązują dużą wagę do 
kooperacji z partnerami zewnętrznymi w toku działalności innowacyjnej, wdrażają w praktyce 

ideę innowacji otwartych, włączają w działalność B+R przedsiębiorstw sektor MSP czy 
startupy oraz współpracują z sektorem nauki. Analiza przypadków, będąca głównym źródłem 
informacji w tym badaniu, umożliwia sformułowanie poniższych stwierdzeń.  

 
Specyfika zarządzania badaniami i rozwojem w dużych firmach jest zróżnicowana zależnie do 

struktury kapitałowej i skali działania firmy, w tym wielkości zatrudnienia. Analizując 

przypadki poszczególnych dużych firm, na pierwszy plan wyłania się sama specyfika tego 

sektora, a w szczególności fakt, że definicja dużych przedsiębiorstw wydaje się być zbyt 

„pojemna”. Zupełnie inną specyfikę w zakresie zarządzania badaniami i rozwojem mają firmy 

z krajowym kapitałem, zatrudniające do kilku tysięcy osób, a odmienną korporacje 

międzynarodowe czy grupy kapitałowe, zatrudniające w Polsce kilkadziesiąt tysięcy 

pracowników. W tych ostatnich, często działalność B+R realizowana jest za granicą, 

a w Polsce pozostaje doskonalenie procesów produkcyjnych głównie w wymiarze 

organizacyjnym. Co więcej, nawet jeśli prace B+R w ramach korporacji międzynarodowej 

realizowane są w Polsce, to często lokalne centrum B+R traktowane jest jako centrum 

kosztów, natomiast własność i zarządzanie wynikami prac B+R pozostaje w centrali.  

 

Bardzo istotnym źródłem przewagi konkurencyjnej jest czas. Szybciej wprowadzona 

innowacja pozwala zdobyć większy udział w rynku, ustanowić standardy w branży 

i w konsekwencji uzyskać przewagę konkurencyjną. Niestety, droga od pomysłu do 

przemysłu w dużych firmach jest dość długa. Jednym ze sposób skracania czasu realizacji 

tego procesu jest korzystanie z zewnętrznych zasobów, przede wszystkim na dwóch etapach 

– generowaniu pomysłów oraz realizacji prac B+R. Duże firmy z relatywnie niewielkim 

zapleczem badawczym (głównie w wymiarze aparatury oraz wysokiej klasy naukowców), 

znacznie chętniej otwierają się na współpracę z otoczeniem zewnętrznym w opracowywaniu 

innowacyjnych rozwiązań. Podejście takie pozwala im efektywniej zarządzać procesem 

pozyskania i rozwoju innowacyjnego rozwiązania, a przede wszystkim skraca czas potrzebny 

na realizację tych procesów.  

 

Rodzaj innowacji 

Duże firmy, nastawione na innowacje podtrzymujące (tj. rozwijające kolejne funkcjonalności 

produktu) w większym stopniu uwewnętrzniają procesy innowacyjne oraz badania i rozwój, 

natomiast przedsiębiorstwa nastawione na wdrożenie rozwiązań o charakterze radykalnym 
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chętniej kooperują w tym zakresie z otoczeniem zewnętrznym. W tym pierwszym przypadku 

duże firmy chętniej kooperują z sektorem MSP czy startupami na zasadzie podwykonawstwa 

części prac B+R.  

 

W przypadku dużych firm rzadziej występuje zjawisko związane z motywacją do realizacji 

B+R, ze względu na dostępność publicznych źródeł finansowania, jednak nie należy zupełnie 

pomijać tego typu motywacji również wśród dużych firm. W tym kontekście należy jednak 

podkreślić fakt, iż zarządy dużych firm oczekują jasnej i co ważne długoterminowej oraz 

stabilnej oferty współpracy w tym zakresie. Nie interesuje ich bowiem udział ad hoc 

w jednym lub dwóch konkursach, które właśnie zostały uruchomione, gdyż z reguły, 

w przeciągu 2-3 m-cy duża firma nie jest zdolna podjąć decyzji co do udziału w takich 

konkursach. Niemniej, dostępność środków publicznych jest impulsem dla zarządów dużych 

firm do podjęcia decyzji o sformułowaniu i wdrożeniu długoterminowej strategii rozwoju 

w oparciu o innowacje.  

 

W przypadku bardzo zaawansowanych technologii z niektórych sektorów potencjał polskiej 

nauki czy technologiczny polskich dostawców jest niewystarczający. Trudno oczekiwać, aby 

jednostki naukowe prezentowały światowy poziom we wszystkich możliwych sektorach 

gospodarki. Jest to o tyle istotne, iż duże firmy, chcąc działać globalnie, muszą również 

wdrażać innowacje o skali globalnej. Dlatego, w kontekście potrzeb finansowania procesów 

innowacyjnych dużych firm, „kołdra zawsze będzie za krótka”. Stąd, w przypadku dużych 

firm rekomendujemy bardziej restrykcyjne/zawężone podejście do KIS. Nie ma bowiem 

możliwości, aby krajowa oferta naukowo-badawcza odpowiadała na potrzeby wszystkich 

dużych firm we wszystkich sektorach, w których one działają. 

 

Istnieją różne modele współpracy dużych firm z sektorem MSP oraz startupami, w aspekcie 

tworzenia innowacyjnych rozwiązań, produktów czy usług. Duża firma może występować 

w następujących rolach: 

- klient - zainteresowany zakupem praw własności intelektualnej do danego 

rozwiązania lub zakupem danego produktu/usługi (np. PGE S.A., PKP Cargo S.A.); 

- partner – zainteresowany wspólnym rozwojem i sprzedażą danego produktu / usługi 

w zamian za udział w zyskach (np. Orange Polska S.A., Solaris Bus); 

- inwestor – zainteresowany zakupem udziałów. 

 

Największą popularnością w Polsce cieszy się ten pierwszy z modeli, gdzie duża firma 

występuje w roli klienta – przedstawia swoje potrzeby i wyszukuje dostawców, którzy mogą 

te potrzeby zaspokoić. Drugi z modeli przenosi ciężar relacji w kierunku bardziej partnerskim. 

Duża firma silniej włącza partnerów w proces innowacji, traktując ich nie tylko jako 

dostawców produktów czy usług, ale również realnych partnerów, z którymi chce dzielić 
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zarówno ryzyka jak i przyszłe korzyści. Niestety, w ramach zrealizowanych studiów 

przypadku nie zidentyfikowaliśmy dużych firm, które działają w oparciu o model inwestora. 

Nie oznacza to, że takich firm nie ma, natomiast należą one do mniejszości. Ich liczba będzie 

stale rosła, niemniej naszym zdaniem nie jest możliwe, aby konkretnymi instrumentami było 

możliwe istotne przyspieszenie tego procesu. Model ten będzie się rozwijał wraz 

z globalizacją polskich firm, rozwojem rynku venture w Polsce, wzrostem jakości wyników 

realizowanych prac B+R, rosnącą liczbą patentów – aby zastosować ten model, MSP/startup 

musi zostać wyceniony, a w obszarze nowych technologii, własność intelektualna jest 

głównym składnikiem wartości firmy.  Do rozwoju tego modelu przyczyni się, również 

wymagająca czasu, wymiana pokoleniowa, ponieważ kluczowym czynnikiem decydującym 

o rozwoju modelu inwestora jest wysoki poziom tzw. kapitału społecznego mierzonego 

m.in. poziomem wzajemnego zaufania, skłonnością do współpracy czy dążeniem do dobra 

wspólnego. 

  

Biorąc pod uwagę specyfikę dużych firm, a także fakt, że podejmowanie działań 

zmierzających do kooperacji w procesie innowacyjnym czy B+R nie wynikało z dostępności 

zewnętrznego wsparcia na ten cel, a ze strategii rozwojowych firm i silnego uzasadnienia 

biznesowego, można wysnuć wniosek że kwestie finansowe nie stanowią barier 

w podejmowaniu tego typu aktywności. Dodatkowo należy zauważyć, że na rynku 

komercyjnym istnieją mechanizmy wsparcia dyfuzji innowacji pomiędzy sektorem nauki, 

MSP, starupów oraz sektorem dużych przedsiębiorstw. Na rynku krajowym, jako przykład, 

można wymienić inicjatywy takie jak np. D-RAFT, którą można określić jako pionierską. 

Ponadto tego typu inicjatywy (croudsourcingowe / scoutingu technologicznego / scoutingu 

startupów) prowadzone są w wymiarze międzynarodowym przez doradcze firmy komercyjne. 

Poniżej zaprezentowane zostały rekomendacje dotyczące  mechanizmów  stymulujących  

powstawanie  efektu  dyfuzji  wiedzy  i  innowacji w wyniku aktywności B+R dużych 

przedsiębiorstw.  

 

Zdaniem autorów, rolą Urzędu Marszałkowskiego powinno być promowanie idei innowacji 

otwartych, włączania MSP, startupów, nauki, wynalazców w procesy innowacyjne 

i badawczo-rozwojowe dużych firm. Oczywiście nie należy zawężać tych koncepcji wyłącznie 

do sektora dużych firm, gdyż z pewnością jest wiele mniejszych firm, które otwarte są na 

tego typu idee i mają potencjał do wdrażania ich. Zgodnie z zaprezentowanymi wnioskami, 

należy podkreślić, że podstawowym potencjałem firmy do podejmowania tego typu działań 

jest kapitał społeczny, a mniejszym stopniu zasoby materialne. Urząd Marszałkowski 

powinien podejmować działania dwutorowo, tj. kierować je zarówno do firm, które mają 

potencjał do rozwijania i wdrażania innowacji opartych o B+R, a także do podmiotów 

z sektora MSP, startupów czy nauki żeby wskazać tę drogę myślenia o tworzeniu 

innowacyjnych rozwiązań. Skala działania tych drugich podmiotów bardzo często nie pozwala 

na efektywną komercjalizację rozwiązania, bądź nie w pełni odpowiada potrzebom odbiorcy, 
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a sam dobry pomysł czy nawet gotowe technologicznie rozwiązanie często nie przyjmuje się 

na rynku z powodu braku odpowiednich kanałów dystrybucji u mniejszych podmiotów.  

 

Działania networkingowe  

Rolą Urzędu Marszałkowskiego powinno być tworzenia płaszczyzny do nawiązywania 

kontaktów podczas różnego rodzaju spotkań tematycznych i branżowych, seminariów, 

konferencji czy tzw. demo days. Prowadzenie działań networkingowych, które mogą być 

okazją do nawiązania współpracy pomiędzy startupami, MSP, nauką, instytucjami 

finansującymi, instytucjami otoczenia biznesu, a przedstawicielami dużych przedsiębiorstw. 

 

Działania edukacyjne i doradcze 

Działania edukacyjne związane z tematyką powoływania przez korporacje akceleratorów 

i udziałem w zewnętrznych akceleratorach startupów.  Działania szkoleniowe i doradcze 

wspierające startupy w przygotowaniach do współpracy z dużymi firmami.  

 

Promocja dobrych praktyk  

Nic tak nie przemawia jak dobry przykład, stąd należ należy upowszechniać dobre praktyki 

przedsiębiorstw, które w wyniku kooperacji nad innowacyjnym rozwiązaniem uzyskały 

wymierne korzyści. Warto zastanowić się nad nagradzaniem/wyróżnianiem regionalnych 

liderów innowacji otwartych czy firm włączających MSP, startupy, naukę w swój łańcuch 

dostaw.  
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2. Summary 

One of the accepted ways to implement innovation policy on the regional level is to stimulate 
the generation of processes of diffusion of knowledge and the innovation and 

implementation of the idea of open innovation by large companies. This report, concerning 
the potential of large enterprises, presents good practices of companies that attach great 
importance to cooperation with external partners in the course of business innovation, that 

implement in practice the idea of open innovation, include SMEs or start-ups in R&D 
activities, and cooperate with the sector of science. The case analysis being the main source 
of information in this study makes it possible to formulate the following statements.  

 
The specificity of R&D management in large companies varies depending on capital structure 

and scale of company operations including the employment size. When analysing individual 

cases of large companies, specifics of the sector itself emerges to the forefront, in particular 

the fact that the definition of large enterprises seems to be too "roomy". A completely 

different specificity in the R&D management is that of companies with national capital, 

employing several thousand people, differing a lot from international corporations and capital 

groups in Poland, employing tens of thousands of workers. In the latter, R&D is carried out 

abroad, in Poland though there remains to improve the manufacturing processes, mainly in 

terms of organisation. Moreover, even if the R&D work within an international corporation is 

carried out in Poland, often local R&D centre is treated as a cost centre, but ownership and 

management of the R&D results remains in the main office.  

 

Time is a very important source of competitive advantage. An innovation introduced faster 

may capture a larger share of the market, set standards in the industry and - as a result - 

gain a competitive advantage. Unfortunately, the road from idea to industry in terms of large 

companies is quite long. One way of shortening the time of this process' implementation is 

the use of external resources, primarily on two stages - generation of ideas and 

implementation of R&D works. Large companies with relatively few research facilities (mainly 

in terms of equipment and high-level scientists) are more willing to open up to cooperation 

with the external environment in terms of developing innovative solutions. This approach 

allows them to effectively manage the process of acquisition and development of innovative 

solutions, and above all reduces the time required to implement these processes.  

 

Kind of innovation 

Large companies that promote supporting innovations (i.e. innovations developing additional 

product functionalities) to a greater extent internalize innovation and R&D processes, while 

the companies focused on the implementation of radical solutions are more willing to 

cooperate with the external environment in this regard. In the first case, large companies are 
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more willing to cooperate with the SME sector or start-ups by subcontracting certain part of 

the R&D work to them.  

 

In the case of large companies the phenomenon associated with motivation to carry out R&D 

is less common because of the availability of public funding, however this kind of motivation 

should not be completely ignored, also among big companies. In this context, it should be 

emphasized that the boards of large companies expect a clear and - more importantly - long-

term offer and stable cooperation in this regard. After all, they are not interested in the ad 

hoc participation in one or two competitions that have just been launched, since, as a rule, 

a large company is unable to decide in 2-3 months whether to participate in such 

competitions or not. However, the availability of public funds is an impulse for the boards of 

large companies to make the decision to formulate and implement long-term development 

strategy based on innovations.  

 

In the case of very advanced technologies from some sectors the potential of Polish science 

and technological potential of Polish suppliers is insufficient. After all, it is difficult to expect 

that scientific units presented world-class level in any possible sector of the economy. It is 

very important that large companies wanting to operate globally implemented the 

innovations also on a global scale. Therefore, in the context of the needs concerning the 

financing of innovative processes in large companies, "the quilt will always be too short". 

Hence, for large companies we recommend more restrictive/narrow approach to the KIS. 

After all, there is no possibility that domestic R&D offer responded to the needs of all large 

companies in all sectors of their operations. 

 

There are various models of cooperation of large companies with the SME sector and start-

ups, in terms of creating innovative solutions - products or services. A large company may 

play the following roles: 

- a client - interested in buying the intellectual property rights to a given solution or 

purchasing a product/service (e.g. PGE S.A., PKP Cargo S.A.); 

- a partner - interested in the joint development and sale of the product/service in 

exchange for a share in profits (e.g. Orange Poland S.A., Solaris Bus); 

- an investor - interested in buying shares. 

 

The first model where a big company acts as a client enjoys the biggest popularity in Poland 

- a large company presents its needs and looks for suppliers who can meet those needs. The 

second model carries the burden of relationships towards a more partnership model. A large 

company to a stronger degree includes partners into the innovation process, treating them 

not only as suppliers of products and services, but also as real partners with whom the large 

company wants to share both the risks and future benefits. Unfortunately, in the context of 
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the case studies realised, we have not identified any large company that would operate on 

the basis of the of the "investor" model. This does not mean that there are not such 

companies, still they represent the minority. Their number will continue to grow, 

nevertheless in our opinion it is not possible that specific instruments would significantly 

accelerate this process. This model will be developed accompanying the globalization of 

Polish companies, the development of the venture market in Poland, an increase in the 

quality of the results of R&D works, a growing number of patents - in order to apply this 

model an SME/start-up must be valued in the first place, and in the area of new technologies 

the intellectual property is the main component of the company's value.  The development of 

this model will be induced by the generational change - which is also time-demanding - 

because a key determinant of the development of the "investor" model is the high level of 

the so-called social capital measured by, among others, the level of mutual trust, the 

willingness to cooperate, and pursuit of the common good. 

 

Given the characteristics of large companies, as well as the fact that taking steps to 

cooperate in the innovation or R&D process was not motivated by the availability of external 

support for this purpose but by the company development strategy, and was strongly 

justified in business terms, it may be concluded that financial issues do not constitute 

barriers as far as undertaking such activities is concerned. In addition, it should be noted 

that at the commercial market there are mechanisms to support diffusion of innovations 

among the science sector, SMEs, start-ups, and the sector of large enterprises. In the 

domestic market, there may be mentioned the D-RAFT as an example which is a pioneering 

initiative. In addition, this type of initiatives (crowdsourcing/technological scouting/ start-up 

scouting) are conducted internationally by commercial consulting companies. Below, there 

are presented the recommendations on mechanisms that stimulate the formation of the 

effect of diffusion of knowledge and innovation through R&D activities of large enterprises.  

 

According to the authors the role of the Marshal Office should be to promote the idea of 

open innovation, include SMEs, start-ups, science, inventors in innovative and R&D processes 

of large companies. Of course these concepts should not be narrowed down only to the large 

companies because there is certainly a lot of smaller companies which are open to such 

ideas and have the potential to implement them. According to the proposals presented, it 

should be emphasized that the main potential for a company to undertake this type of 

activity is the social capital, and to a lesser extent - the material resources. Marshal Offices 

should act in two ways, i.e. direct their actions both to companies that have the potential to 

develop and implement innovations based on R&D, as well as to those from the SME sector, 

start-ups and science sector, in order to indicate this way of thinking about creating 

innovative solutions. The scale of operations of these latter entities often does not allow for 

an effective commercialization of solutions, or does not fully meet the needs of recipients, 
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and the good idea itself or even ready-tech solution is often not accepted in the market due 

to lack of appropriate distribution channels for smaller entities.  

 

Networking activities  

The role of the Marshal Offices should be to create a platform for establishing contacts 

among the actors during various thematic and sectoral meetings, seminars, conferences or 

so called demo days. The conduct of networking activities which may be an opportunity to 

establish cooperation between start-ups, SMEs, science sector, financing institutions, 

business environment institutions and representatives of large companies. 

 

Educational and advisory services 

Educational activities related to the topic of appointment accelerators by corporations and 

participation of start-ups in external accelerators.  Training and advisory activities that 

support start-ups in preparation for the cooperation with big companies.  

 

Promotion of good practices  

There is nothing that speaks equally strong as a good example, therefore there should be 

disseminated best practices of companies which, through cooperation on innovative 

solutions, obtained certain tangible benefits. It is worth considering to reward/grant certain 

distinctions to regional leaders of open innovations or companies that invite SMEs, start-ups, 

scientific units into their supply chain.  
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3. Słownik 

 

B+R – badania i rozwój, prace badawczo - rozwojowe 

 

Badania naukowe – wyróżnia się następujące typy badań: badania podstawowe, badania 

stosowane, badania przemysłowe. Badania podstawowe – oryginalne prace badawcze, 

eksperymentalne lub teoretyczne, podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej 

wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie 

praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.  

 

Badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności 

w celu opracowywania nowych produktów, procesów/usług lub wprowadzania znaczących 

ulepszeń do istniejących produktów, procesów / usług; badania te obejmują tworzenie 

elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii 

rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych. 

 

Badania stosowane – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, 

zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce. Prace rozwojowe – nabywanie, 

łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności 

z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do 

planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych 

produktów, procesów / usług, np. tworzenie projektów, rysunków, dokumentacji do 

tworzenia nowych produktów, procesów i usług, pod warunkiem że nie są one przeznaczone 

do celów komercyjnych, opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu 

komercyjnym oraz projektów pilotażowych, działalność związana z produkcją 

eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług.  

 

Duże przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające minimum 250 pracowników, 

a jego roczny obrót wynosi minimum 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa wynosi co 

najmniej 43 milionów euro; 

 

Jednostka naukowa – prowadzi w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe. 

Do jednostek naukowych zalicza się podstawowe jednostki organizacyjne uczelni 

w rozumieniu statutów tych uczelni, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty 

badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych 

przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polską Akademię Umiejętności, 

inne jednostki organizacyjne, posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo - 

rozwojowego. 
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Konsorcja naukowe – grupa jednostek organizacyjnych, w której skład wchodzi co 

najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, albo co najmniej 

dwie jednostki naukowe, podejmujące na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie 

obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań 

naukowych lub prac rozwojowych. 

 

MSP – małe i średnie przedsiębiorstwa 

 

NCBR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

 

POIG – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

 

POIR – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

 

Prace rozwojowe- nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do 

produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych 

operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.  
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4. Metodologia 

 
4.1. Cel badania  

 

Celem  niniejszego opracowania jest prezentacja  dobrych  praktyk  dużych  przedsiębiorstw,  

które prowadzą działalność badawczo-rozwojową, ze szczególnym uwzględnieniem 

generowanych przez nie efektów dyfuzji wiedzy i innowacji.  Upowszechnienie  dobrych 

praktyk,  w  tym  w  szczególności  zapewnienie efektu  dyfuzji  wiedzy  i  innowacji  będzie  

miał o  pozytywny  wpływ  na  realizację  kolejnych  dział innowacyjnych  wspieranych  m.in.  

w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020 podejmowanych przez przedsiębiorstwa z obszaru Mazowsza. W materiale 

zaprezentowane zostały przykłady przedsiębiorstw działających na terenie województwa 

mazowieckiego, małopolskiego i wielkopolskiego.  

 

Studia przypadków skoncentrowane były na takich zagadnieniach jak: 

- obszar i charakterystyka prowadzonej działalności; 

- współpraca z jednostkami naukowymi; 

- kluczowe produkty / usługi powstałe w efekcie działalności B+R; 

- analiza procesów dyfuzji wiedzy i innowacji generowanych przez przedsiębiorstwo, 

w tym ocena wpływu działalności przedsiębiorstwa na wzrost konkurencyjności 

regionu;  

- model innowacji otwartych jako  przykład  efektywnej  i  skutecznej  dyfuzji  wiedzy  

i innowacji; 

- modele  prowadzenia  prac  B+R  w  dużych  przedsiębiorstwach  we  współpracy 

z mikro i małymi przedsiębiorstwami, w tym startupami; 

- zarządzanie badaniami i rozwojem, w tym zarządzanie ryzykiem w działalności B+R 

i sposoby jego minimalizacji; 

- prognozy rozwoju działalności B+R. 

 

4.2. Sposób wyboru dobrych praktyk  

 

Pierwszym krokiem realizacji badania było przeprowadzenie analizy desk research mającej na 

celu opracowanie listy potencjalnych dobrych praktyk. Na podstawie analizy danych 

zawartych w raportach, ekspertyzach, artykułach prasowych, bazach danych, list 

rankingowych dofinansowanych projektów dużych firm z obszaru B+R wytypowaliśmy listę 

kilkudziesięciu podmiotów z obszaru Mazowsza i województw najbardziej podobnych pod 

względem struktury społeczno – gospodarczej. Badacze założyli, że podmioty te już na 

wstępie powinny charakteryzować się osiągnięciami w działalności badawczo – rozwojowej, 
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a także włączać  w procesy innowacyjne przedstawicieli sektora MŚP czy innowatorów 

indywidualnych. Poprzez porównanie uzyskanych wyników i ich analizę jakościową 

sporządzona została lista rankingowa 10 przedsiębiorstw o istotnym potencjale B+R 

i oddziaływaniu na gospodarkę. W efekcie analizy zgromadzonego materiału ze źródeł 

pierwotnych i wtórnych wyłonionych zostało 7 studiów przypadku przedsiębiorstw, których 

działalność w obszarze B+R może być źródłem rozwiązań modelowych i ciekawych inspiracji 

w zakresie dyfuzji wiedzy i innowacji. 

 
 
4.3. Techniki badawcze 

 
 
Kluczowymi technikami w ramach badania była analiza desk research, wywiady 

z pracownikami przedsiębiorstw, odpowiedzialnymi za kwestie badań i rozwoju, 

przedstawicielami MSP, startupów oraz panel ekspertów.  
 

Desk research  - w ramach analizy desk research, poza źródłami zamieszczonymi 

w wykazie, badaniu podlegały dokumenty udostępnione przez firmy, bazy danych GUS, 

Eurostat itp., rankingi w zakresie innowacyjności itd.  
 

Wywiady indywidualne- istotna część każdego studium przypadku oparta została na 

wywiadach z przedstawicielami przedsiębiorstw. Wywiady zostały przeprowadzone z kadrą 

kierowniczą odpowiedzialną za realizację strategii firmy w obszarze innowacyjności oraz 

badań i rozwoju, a także z przedstawicielami MSP, w tym startupów, które zostały włączone 

w procesy innowacyjne dużych firm. 
 

Panel ekspertów - składał się 3 panelistów, którzy zawodowo są związani z pracą na rzecz 

B+R w dużych przedsiębiorstwach w obszarze doradczym i / lub zarządczym (zarządzanie 

projektami badawczymi, pozyskiwanie finansowania na B+R, opracowywanie strategii 

innowacji, modeli biznesowych wdrażania nowych produktów / usług na rynek, pozyskiwanie 

inwestorów zewnętrznych itd.).  
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5. Polska Grupa Energetyczna PGE S.A. 

 

 
 

5.1. Obszar  prowadzonej działalności 

 

 

 

Grupa Kapitałowa PGE to 

największe w Polsce 

przedsiębiorstwo sektora 

elektroenergetycznego pod 

względem przychodów 

i generowanego zysku. Struktura 

podmiotów w ramach Grupy sprawia, że połączone zostały własne zasoby paliwa 

i technologie wytwarzania energii oraz struktura sieci dystrybucyjnych. PGE dostarcza 

energię elektryczną do ponad pięciu milionów klientów.  

 

Kluczowymi spółkami w strukturze Grupy Kapitałowej PGE są:  

- PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 

- PGE Energia Odnawialna S.A., 

- PGE Obrót S.A., 

- PGE Dystrybucja S.A. 

 

 

5.2. Charakterystyka potencjału działalności B+R 

 

Kluczowym elementem strategii rozwoju PGE jest innowacyjność, w której Grupa upatruje 

możliwość dostosowania się do zachodzących na rynku zmian w obszarze technologii, nisz 

rynkowych, potrzeb klientów, opracowując i wdrażając rozwiązania w czterech obszarach 

działalności Grupy, tj.: wydobycia, wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej.  

 

W strategii na lata 2014-2020 Grupa Kapitałowa PGE postawiła sobie następujące wyzwania: 

 



16 
 
 

� Wiodący wytwórca energii elektrycznej w Polsce – wzmocnienie pozycji lidera 

w wytwarzaniu energii elektrycznej z najbardziej efektywnym, zdywersyfikowanym 

portfelem aktywów zapewniającym długoterminową przewagą konkurencyjną. 

� Preferowany i niezawodny dostawca energii – niezawodność dostaw oraz optymalny 

proces sprzedaży i obsługi klienta. 

� Najbardziej efektywna grupa energetyczna w Polsce – poprawa efektywności 

działania Grupy w oparciu o najlepsze branżowe standardy. 

� Grupa aktywnie rozwijająca nowe obszary biznesu – aktywne działania w celu 

identyfikacji i realizacji nowych inicjatyw rozwojowych ukierunkowanych na budowę 

wartości Grupy. 

 

Rysunek 1 Cele strategiczne PGE 

 

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 

 

 

W 2014 roku opracowana została strategia rozwoju działalności B+R, definiująca m.in. 

Strategiczne Obszary Badań i Rozwoju oraz Nowego Biznesu, które wpisują się 

w poszczególne elementy łańcucha wartości reprezentowanego przez podmioty skupione 

w Grupie. Do obszarów tych należą: 
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- procesy wydobycia, a w szczególności metody optymalizacji procesu wydobycia oraz 

uzdatniania surowca, czyli poprawa parametrów jakościowych paliw; 

- procesy wytwarzania – skoncentrowane wokół utylizacji dwutlenku węgla, redukcji 

emisji, poprawy efektywności wytwarzania, zgazowania paliwa, mikrokogeneracji, 

energii jądrowej; 

- energia odnawialna – technologie fotowoltaiczne oraz energia wiatrowa; 

- dystrybucja – smart grid, smart meters, magazynowanie energii; 

- sprzedaż – zarządzanie informacjami o klientach (big data), smart facility, 

e mobilność (pojazdy, infrastruktura ładownia, napędy), zarządzanie popytem. 

 

Przed opracowaniem Strategii Grupy PGE na lata 2014-2020, którą Grupa realizuje m.in. 

w oparciu o działalność B+R, innowacje były pozyskiwane poprzez Grupę wyłącznie 

w postaci gotowych rozwiązań opracowywanych przez kooperantów, w szczególności 

dostawców. Podjęto strategiczną decyzję o tym, że podmioty skupione w Grupie będą 

aktywnie uczestniczyć w tworzeniu rozwiązań „szytych na miarę”, odpowiadających w pełni 

potrzebom Grupy. Nowe rozwiązania mają zarówno odpowiadać na wyzwania techniczne 

i naukowe, jak i przynosić Grupie wymierne korzyści, m.in. w postaci nowych produktów, 

usług, czy procesów, a także - w bliższej i dalszej perspektywie czasowej - budując trwałe 

przewagi konkurencyjne.  

 

Struktura organizacyjna obszaru B+R  

Punktem wyjścia w tworzeniu struktury organizacyjnej obszaru B+R było wdrożenie 

Regulaminu Rozwoju Biznesu i Innowacji w Grupie PGE. Stanowi on podstawowy dokument 

opisujący zasady inicjowania i zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi w całej 

Grupie. Jego mocną stroną jest doprecyzowanie zasad jednolitego podejścia do identyfikacji, 

selekcji i realizacji projektów B+R.  

 

Ponadto powołany został Komitet Rozwoju Biznesu i Innowacji w Grupie PGE, którego 

kluczową rolą jest wsparcie procesu decyzyjnego, w szczególności w zakresie wyboru 

projektów do realizacji oraz zasad alokacji zasobów dla inicjatyw badawczo-rozwojowych. 

 

Zarządzanie działalnością B+R w ramach Grupy odbywa się centralnie na poziomie Biura 

Badań i Innowacji umiejscowionego w Departamencie Rozwoju i Innowacji PGE Polskiej 

Grupy Energetycznej S.A., a także poprzez komórki będące odpowiednikami Biura we 

wszystkich głównych spółkach, tzw. liniach biznesowych.  

 

Głównym zadaniem Biura Badań i Innowacji jest koordynowanie i wspieranie działań B+R 

w całej Grupie. Grupa zastosowała zdecentralizowany model umiejscowienia obszaru B+R 
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w strukturze organizacyjnej, jednakże aktywne działania wspierające realizację projektów 

B+R na poziomie centralnym zaowocowały m.in.: 

 

- zwiększeniem aktywności spółek Grupy w zakresie pozyskiwania rozwiązań 

innowacyjnych z zewnątrz organizacji,  

- bardziej świadomym i efektywnym budowaniem relacji biznesowych z jednostkami 

naukowymi,  

- stworzeniem fundamentów skutecznego modelu selekcji pomysłów na projekty B+R 

w ramach Grupy,  

- zwiększeniem skali realizacji projektów B+R (samodzielnie lub w konsorcjach).  

 

Geneza projektów B+R  

Pomysły na projekty z obszaru B+R, zmierzające do opracowania nowych produktów, usług, 

czy procesów pochodzą z dwóch źródeł: 

- źródła wewnętrzne - pracownicy Grupy (ok. 40 tys. osób), 

- źródła zewnętrzne – otoczenie Grupy, czyli kooperanci biznesowi, jednostki naukowe, 

naukowcy, wynalazcy, studenci itd.  

 

W Spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  realizowanych jest wiele 

projektów wewnętrznych, których celem jest usprawnianie działań i procesów 

poszczególnych spółek oraz całej Grupy. Sposób procesowania powyższych projektów 

opisuje podręcznik „Metodyka zarządzania innowacyjnością”. Od momentu jego 

implementacji w Grupie prowadzone są tzw. Rankingi Innowacji Usprawniających. 

W kolejnych edycjach Rankingów wyłaniani  i nagradzani są pracownicy, bądź zespoły 

pracowników, które zaproponowały najbardziej wartościowe dla danej spółki/Grupy 

rozwiązania. Ciekawymi przykładami pośród nagrodzonych dotąd rozwiązań są m.in.:  
 

- opracowane przez pracowników Kopalni Węgla Bełchatów „Sterowania zazbrojeniem 

wyłącznika głównego WM 6 kV w polu nr 1 rozdzielni elektrycznej stacji napędowej 

Sdn”, które przełożyło się na zmniejszenie liczby postojów awaryjnych w kopalni oraz 

uprościło obsługę stacji; 

- opracowana przez zespół chemiczek z Elektrowni Turów nowa metoda badawcza 

dotycząca oznaczania zawartości siarki w oleju opałowym  ciężkim (mazucie), która 

ograniczyła koszty związane z zakupem nowego wyposażenia pomiarowego oraz 

pozwoliła na wykonanie użytecznych i rzetelnych badań na potrzeby wszystkich 

spółek w Grupie.  
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Wsparciem dla procesu zarządzania innowacjami pochodzącymi od pracowników jest także 

opracowany w tej Spółce „Poradnik Innowatora”, który w syntetyczny i przystępny sposób 

umożliwia pracownikom zapoznanie się z procedurą zgłaszania pomysłów, czyli gdzie i jak 

należy tego dokonywać. Opisuje także formy nagradzania twórców rozwiązań.  

 

Drugim źródłem czerpania pomysłów na prace badawczo-rozwojowe, które mogą przynieść 

wymierne korzyści podmiotom skupionym w Grupie, jest otoczenie zewnętrzne. Grupa PGE  

będąc największym podmiotem na rynku energetycznym w Polsce, tworzy efektywny model 

współpracy z otoczeniem zewnętrznym, w szczególności z polskimi jednostkami naukowymi, 

firmami oraz indywidualnymi wynalazcami. U podstaw tego modelu znajduje się przekonanie, 

że twórcze połączenie zasobów Grupy, jej kompetencji i doświadczeń, z wiedzą i zasobami 

pochodzącymi od partnerów zewnętrznych przełoży się na opracowanie innowacyjnych 

rozwiązań, dzięki którym Grupa PGE utrzyma obecne oraz stworzy nowe źródła przewagi 

konkurencyjnej. 

 

W tym celu w 2014 r. została uruchomiona poświęcona innowacjom specjalna zakładka na 

stronie (www.gkpge.pl/innowacje), na której znajduje się m.in. wskazanie zainteresowań 

badawczych Grupy, a także narzędzie za pomocą którego można zgłaszać rozwiązania 

innowacyjne. Formularz zgłoszenia obejmuje takie zagadnienia jak: poziom gotowości 

technologicznej i korzyści z zastosowania rozwiązania, analiza konkurencji, oczekiwania 

pomysłodawcy względem Grupy PGE oraz nakłady finansowe niezbędne do komercjalizacji 

rozwiązania. Rocznie w Grupie rejestrowanych jest kilkadziesiąt zgłoszeń innowacyjnych 

pomysłów, z których większość jest realizowana i wdrażania w podmiotach należących do 

Grupy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.3. Współpraca z jednostkami naukowymi

 

Dla zwiększenia efektywności realizacji projektów badawczo

na fakt dysponowania przez sektor nauki bardzo nowoczesnym zapleczem 

podmioty wchodzące 

w skład Grupy PGE 

współpracują ściśle 

z jednostkami naukowymi 

zlokalizowanymi w kraju. 

Partnerstwa w tym zakresie 

zostały zawiązane m.in. z:  

- Politechniką Łódzką, 

- Politechniką Warszawską,  

- Politechniką Gdańską,  

-Politechniką 

Częstochowską, 

- Politechniką Wrocławską, 

- Politechniką Opolską, 

- Akademią Górniczo-

Hutniczą,  

- Uniwersytetem Łódzkim, 

- Politechniką Rzeszowską,  

- Zachodniopomorskim 

Uniwersytetem 

Technologicznym,  

- Akademią Morską w Szczecinie.
 

Jako przykład wspólnych przedsięwzięć PGE i sektor

w programie strategicznym Narodowego Ce

technologie pozyskania energii”, w ramach zadania 2 „Opracowanie technologii spalania 

tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych

liderem jest Politechnika Częstochowska.
 

Grupa PGE rozpoczęła w 2011 roku realizację Programu Rtęciowego, którego celem jest 

pozyskanie wiedzy w zakresie rozpoznania zjawiska obiegu rtęci w całym łańcuchu 

technologicznym od wydobycia węgla do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Na tej 

podstawie wypracowane zostały koncepcje zmierzające do redukcji emisji oraz uzyskania 
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Tomasz Jarmicki, Dyrektor Biura 
Badań i Innowacji PGE SA: 
 
Przeanalizowaliśmy wszystkie za i przeciw koncepcji 
uruchamiania  własnego centrum lub laboratorium 
B+R. Obecnie dla Grupy takie podejście jest 
nieefektywne ze względu na: 
- fakt przewidywanej niewystarczającej utylizacji na 
potrzeby własne nowoczesnej aparatury badawczej, 
która starzeje się bardzo szybko;  
- dostępność na rynku odpowiedniej infrastruktury, 
którą dysponują instytucje naukowe, badawcze 
i akademickie. Powyższe było m.in. powodem, dla 
którego zdecydowaliśmy się na model  kooperacji w 
obszarze B+R. Z czysto biznesowego punktu widzenia 
ta współpraca jest dla nas bardziej opłacalna i 
szybciej przyniesie rezultaty, niż gdybyśmy 
rozpoczynali tworzenie własnego zaplecza B+R.

Współpraca z jednostkami naukowymi 

ości realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz ze względu 

na fakt dysponowania przez sektor nauki bardzo nowoczesnym zapleczem 

podmioty wchodzące 

współpracują ściśle 

Partnerstwa w tym zakresie 

Szczecinie. 

Jako przykład wspólnych przedsięwzięć PGE i sektora nauki można wymienić udział 

znym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Zaawansowane 

technologie pozyskania energii”, w ramach zadania 2 „Opracowanie technologii spalania 

tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2

liderem jest Politechnika Częstochowska. 

GE rozpoczęła w 2011 roku realizację Programu Rtęciowego, którego celem jest 

pozyskanie wiedzy w zakresie rozpoznania zjawiska obiegu rtęci w całym łańcuchu 

technologicznym od wydobycia węgla do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Na tej 

ypracowane zostały koncepcje zmierzające do redukcji emisji oraz uzyskania 

Jarmicki, Dyrektor Biura 

Przeanalizowaliśmy wszystkie za i przeciw koncepcji 
uruchamiania  własnego centrum lub laboratorium 
B+R. Obecnie dla Grupy takie podejście jest 

ającej utylizacji na 
potrzeby własne nowoczesnej aparatury badawczej, 

dostępność na rynku odpowiedniej infrastruktury, 
instytucje naukowe, badawcze 

Powyższe było m.in. powodem, dla 
zdecydowaliśmy się na model  kooperacji w 

Z czysto biznesowego punktu widzenia 
ta współpraca jest dla nas bardziej opłacalna i 
szybciej przyniesie rezultaty, niż gdybyśmy 
rozpoczynali tworzenie własnego zaplecza B+R. 

rozwojowych oraz ze względu 

na fakt dysponowania przez sektor nauki bardzo nowoczesnym zapleczem badawczym, 

a nauki można wymienić udział 

Rozwoju „Zaawansowane 

technologie pozyskania energii”, w ramach zadania 2 „Opracowanie technologii spalania 

zintegrowanych z wychwytem CO2”, którego 

GE rozpoczęła w 2011 roku realizację Programu Rtęciowego, którego celem jest 

pozyskanie wiedzy w zakresie rozpoznania zjawiska obiegu rtęci w całym łańcuchu 

technologicznym od wydobycia węgla do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Na tej 

ypracowane zostały koncepcje zmierzające do redukcji emisji oraz uzyskania 
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propozycji konkretnych działań do podjęcia w oddziałach PGE Górnictwo i Energetyka 

Konwencjonalna S.A.  
 

W czerwcu 2013 roku, uruchomiony został projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie technologii 

redukcji emisji rtęci do atmosfery z procesów spalania węgla”, realizowany we współpracy 

z Politechniką Łódzką. Wartość projektu to ok. 22 mln zł, a w jego realizację zaangażowany 

jest zespół ponad 60 badaczy Politechniki Łódzkiej. Projekt zakłada opracowanie 

innowacyjnej technologii usuwania rtęci z gazów spalinowych z użyciem sorbentu, połączonej 

z odzyskiem tego pierwiastka. Zastosowanym materiałem jest wielowarstwowy kompozyt 

sorbujący, będący przedmiotem zgłoszenia patentowego. Kompozyt ten charakteryzuje się 

wysoką zdolnością sorpcyjną par rtęci ze strumienia gazów. Dodatkową jego zaletą jest 

możliwość jego wielokrotnego użycia dzięki okresowej regeneracji.  Rozwiązanie to znajdzie 

zastosowanie do oczyszczania z par rtęci części spalin wytwarzanych w jednym z bloków 

energetycznych Elektrowni Bełchatów.  

 
 

5.4. Przykłady projektów B+R  

 
W ramach Grupy realizowany jest szereg projektów badawczo-rozwojowych, zmierzających 

do opracowania innowacyjnych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy konkurencyjności 

Grupy, a których przykłady zostały wymienione poniżej. 
 

Pilotażowa instalacja pływającego LIDARA 

W ramach projektu prowadzone będą pomiary prędkości i kierunku wiatru przy użyciu 

innowacyjnego urządzenia Lidar. Urządzenie zostanie zainstalowane na pływającej boi, 

wyposażonej w system automatycznego poziomowania. Boja zostanie zakotwiczona do dna 

morskiego w lokalizacji Projektu Baltica, czyli obszaru przewidzianego pod budowę morskiej 

farmy wiatrowej. Urządzenie Lidar będzie mierzyło wiatr na kilku poziomach wysokości przez 

co uchwycony zostanie charakterystyczny pionowy profil prędkości wiatru w środowisku 

otwartego morza. Równocześnie z pomiarami wiatru prowadzone będą pomiary amplitudy, 

okresu i kierunku fal oraz prądów morskich. Projekt ma na celu przeprowadzenie pomiarów 

w lokalizacjach, gdzie planowana jest budowa morskiej farmy wiatrowej. Kampania 

pomiarowa prowadzona będzie przez 2 lata.  Dzięki temu pozyskana zostanie wiedza na 

temat nowoczesnych metod pomiaru wiatru oraz warunków wietrzności na Morzu Bałtyckim 

u wybrzeży Polski. Zgromadzona wiedza z serii pomiarów zostanie użyta do oszacowania 

zasobów wiatru w lokalizacjach inwestycji PGE, a zebrane informacje na temat lokalnych 

warunków wiatrowych pozwolą na zmniejszenie niepewności prognozy produkcji, przez co 

zmniejszą ryzyko inwestycji oraz ułatwią pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania. Na 

polskich wodach Morza Bałtyckiego nie realizowano dotychczas pomiarów z użyciem tej 
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innowacyjnej technologii. Polska gospodarka oraz regiony nadmorskie stoją przed wyjątkową 

szansą związaną z rozwojem sektora morskiej energetyki wiatrowej w Europie.  
 

Automatyczny monitoring oraz metody ochrony ptaków na terenie farm wiatrowych 

Grupa PGE w swojej działalności realizuje Politykę Ochrony Środowiska. W przyjętej 

deklaracji środowiskowej zapisane zostały m.in. dwa obszary działań: 

- minimalizowanie negatywnego oddziaływania na organizmy żywe poprzez wdrażanie 

monitoringów powykonawczych służących do kontrolowania pracy instalacji; 

- systematyczny rozwój produkcji energii ze źródeł odnawialnych.     

Projekt ma na celu budowę i przetestowanie systemu automatycznego monitoringu i ochrony 

ptaków na farmach wiatrowych. Dane z kamer i detektorów zbierane będą automatycznie 

i na bieżąco analizowane. W przypadku stwierdzenia kolizji z ptakami, system będzie 

podejmował działania minimalizujące, polegające na odstraszaniu oraz ewentualnie 

zwolnieniu lub zatrzymaniu turbiny wiatraka. Budowa systemu pozwoli w przyszłości na 

ograniczenie śmiertelności ptaków w związku z eksploatacją farm. Projekt ten będzie także 

alternatywą dla długookresowych wyłączeń elektrowni wiatrowych, wymaganych w ramach 

ochrony ptaków, a tym samym pozwoli zoptymalizować produkcję energii eklektycznej ze 

źródeł odnawialnych.  System będzie testowany przez okres 2 lat co zapewni jego 

sprawdzenie przy uwzględnieniu różnych warunków przyrodniczych. Testy będą prowadzone 

w dwóch różnych lokalizacjach, co pozwoli także na sprawdzenie czy system zapewnia 

odpowiedni poziom dostarczanych informacji w miejscach o odmiennym wykorzystaniu przez 

ptaki. Równocześnie z prowadzonymi testami systemu będą prowadzone obserwacje 

ornitologiczne, z których przygotowane zostaną dodatkowe opinie. Ornitolog będzie 

porównywał wyniki uzyskane z systemu, oceni jego skuteczność, użyteczność i wskaże 

ewentualne kierunki rozwoju.   
 

Pływające panele fotowoltaiczne 

Celem projektu jest zweryfikowanie, czy panele fotowoltaiczne umieszczone na wodzie, będą 

bardziej produktywne w stosunku do instalacji lądowych. W tym celu utworzona zostanie 

pilotażowa farma z pływającymi panelami fotowoltaicznymi. W przypadku uzyskania 

pozytywnych rezultatów możliwe będzie komercyjne angażowanie się w projekty 

inwestycyjne w zakresie instalacji fotowoltaicznych na wodzie. Projekt będzie polegał na 

wybudowaniu dwóch farm słonecznych w pobliskiej lokalizacji -  jedna na lądzie, druga na 

zbiorniku wodnym. Będą one pracować analogicznie pod względem  warunków 

nasłonecznienia, co pozwoli na porównanie ich produktywności. Podstawą do spodziewanej 

większej produktywności paneli umiejscowionych na zbiorniku wodnym są następujące 

przesłanki: 
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- oczekiwany wzrost produktywności paneli ze względu na zmniejszenie temperatury 

podłoża krystalicznego podczas procesu fotowoltaicznego wynikający z naturalnego 

zjawiska chłodzenia paneli pochodzący z parowania wody, 

- oczekiwany wzrost produktywności paneli ze względu na zjawisko odbicia promieni 

słonecznych od tafli wody, 

- techniczny i ekonomicznie możliwy do uzyskania w warunkach wodnych, efekt 

„podążania paneli za słońcem”. 

Ponadto zważywszy na prawdopodobne pozytywne oddziaływanie infrastruktury instalacji na 

poprawę jakości wód w zbiorniku uzyskiwanie niezbędnych decyzji środowiskowych może być 

w przyszłości łatwiejsze niż dla lądowych farm wiatrowych. Zakłada się również, iż po 

potwierdzeniu administracyjnych, technicznych (w tym efektywnościowych), prototypowych 

(podążanie za słońcem) i ekonomicznych korzyści wynikających z zastosowania tej 

pilotażowej instalacji, zostanie przygotowany program rozwoju źródeł fotowoltaicznych 

zlokalizowanych na zbiornikach wodnych. 

 
 

5.5. Procesy dyfuzji wiedzy i innowacji 

 

Strategia rozwoju Grupy PGE w kontekście innowacyjności w bardzo dużym stopniu opiera 

się na procesach dyfuzji wiedzy i innowacji, co przejawia się szerokim włączeniem zarówno 

otoczenia zewnętrznego, jak i pracowników Grupy na wszystkich szczeblach w tworzenie 

innowacyjnych rozwiązań. Mogą być one m.in. źródłem przewag konkurencyjnych dla 

podmiotów wchodzących w skład Grupy. Należy podkreślić, że Grupa PGE jest odbiorcą 

końcowym zdecydowanej większości rozwiązań innowacyjnych, które są tworzone w jej 

obrębie.  

 

W kontekście kreowania innowacji należy podkreślić, iż w ramach Grupy bardzo wyraźnie 

zaznaczone jest podejście do pozyskiwania innowacyjnych rozwiązań z otoczenia 

zewnętrznego. W tym celu Grupa dysponuje opisanym wyżej narzędziem do gromadzenia 

pomysłów na projekty B+R,  które adresowane są do strategicznych obszarów badawczych 

Grupy. Ponadto, PGE stara się aktywizować otoczenie do generowania coraz to nowych 

rozwiązań. Jednym z przykładów instrumentu służącego realizacji tego celu jest konkurs 

„Energia Innowacji”, organizowany przez Fundację PGE - Energia z Serca, przy strategicznym 

wsparciu PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA.  

 



 
 

Agnieszka Sadowska, Prezes Fundacji 
PGE:  
 
Energia Innowacji to konkurs, do którego zaprosiliśmy 
ekspertów wewnętrznych
z Grupy PGE. Poprzez tę pilotażową inicjatywę chcemy 
pokazać młodym naukowcom, że otwieramy się na 
współpracę z nimi i że jesteśmy ciekawi ich pomysłów 
na rozwój działalności PGE. Jesteśmy pewni, że 
połączenie kreatywności młodych osó
doświadczeniem przyniesie korzyści dla obu stron.

do końca listopada 2015 roku. S

zespół ekspertów wewnętrznych PGE wybierze 10 najciekawszych rozwiązań, których autorzy 

zostaną poproszeni o przygotowanie bardziej szczegółowego opisu rozwiązania. Następnie 

autorzy zgłoszeń będą mieli możliwość spotkania

podczas których wspólnie dopracują nadesłane pomysły. Spośród wszystkich dziesięciu 

pomysłów – zostaną wyłonione trzy, które organizator konkursu wyróżni nagrodami 

pieniężnymi w wysokości 50 000 zł na zajęcie I miejsca

000 zł za zajęcie III miejsca. Oceniane będą m.in. jakość i charakter przedstawionego 

projektu, jego komercyjny i naukowy potencjał, a także możliwość wdrożenia. Bardzo 

istotnym jest fakt, iż przyjmowane są zgłoszenia

technologicznej proponowanego rozwiązania, od etapu obserwacji podstawowych zasad 

danego zjawiska, poprzez weryfikację w warunkach laboratoryjnych czy półtechnicznych aż 

do prototypu. Niezależnie od przebiegu samego Konkurs

zgłoszone pomysły okażą się ciekawe dla rozwoju działalności Grupy, istnieje możliwość, iż 

ich autorzy zostaną zaproszeni do rozmów mających na celu określenie zasa

we współpracy z Grupą.  
 

Grupa PGE jest w trakcie opracowywania instrumentu opartego o mechanizm funduszy 

kapitałowych, którego celem jest wspieranie i rozwijanie 

i rozwiązań. Działanie to podejmowane jest wspólnie z Towarzystwem Funduszy 

Inwestycyjnych PZU. Podpisano list int

projektów.  
 

Wpływ działalności PGE na wzrost konkurencyjności gospodarki przejawia się m.in. w tym, że 

Grupa jest jednym z największych pracodawców w Polsce, zatrudniając ok. 40 tys. 
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Agnieszka Sadowska, Prezes Fundacji 

Energia Innowacji to konkurs, do którego zaprosiliśmy 
ekspertów wewnętrznych ze wszystkich spółek 

Grupy PGE. Poprzez tę pilotażową inicjatywę chcemy 
pokazać młodym naukowcom, że otwieramy się na 
współpracę z nimi i że jesteśmy ciekawi ich pomysłów 
na rozwój działalności PGE. Jesteśmy pewni, że 
połączenie kreatywności młodych osób z naszym 
doświadczeniem przyniesie korzyści dla obu stron. 

Konkurs „Energia Innowacji” 

skierowany jest do młodych 

naukowców 

i osób posiadających tytuł 

doktora do 5 lat od obrony 

rozprawy doktorskiej. 

Zgłaszane przez nich 

innowacyjne projekt

powinny dotyczyć obszarów 

działalności Grupy PGE, czyli  

wydobycia, wytwarzania, 

energetyki odnawialnej, 

energetyki jądrowej, 

dystrybucji lub sprzedaży 

energii elektrycznej. 

Zgłoszenia można przesyłać 

do końca listopada 2015 roku. Spośród przesłanych zgłoszeń w pierwszym etapie konkursu 

zespół ekspertów wewnętrznych PGE wybierze 10 najciekawszych rozwiązań, których autorzy 

zostaną poproszeni o przygotowanie bardziej szczegółowego opisu rozwiązania. Następnie 

autorzy zgłoszeń będą mieli możliwość spotkania się z ekspertami PGE na warsztatach, 

podczas których wspólnie dopracują nadesłane pomysły. Spośród wszystkich dziesięciu 

zostaną wyłonione trzy, które organizator konkursu wyróżni nagrodami 

pieniężnymi w wysokości 50 000 zł na zajęcie I miejsca, 30 000 zł za zajęcie II miejsca i 20 

000 zł za zajęcie III miejsca. Oceniane będą m.in. jakość i charakter przedstawionego 

projektu, jego komercyjny i naukowy potencjał, a także możliwość wdrożenia. Bardzo 

istotnym jest fakt, iż przyjmowane są zgłoszenia na wszystkich etapach gotowości 

technologicznej proponowanego rozwiązania, od etapu obserwacji podstawowych zasad 

danego zjawiska, poprzez weryfikację w warunkach laboratoryjnych czy półtechnicznych aż 

do prototypu. Niezależnie od przebiegu samego Konkursu „Energia Innowacji”, jeśli 

zgłoszone pomysły okażą się ciekawe dla rozwoju działalności Grupy, istnieje możliwość, iż 

ich autorzy zostaną zaproszeni do rozmów mających na celu określenie zasa

ie opracowywania instrumentu opartego o mechanizm funduszy 

kapitałowych, którego celem jest wspieranie i rozwijanie innowacyjnych technologii 

rozwiązań. Działanie to podejmowane jest wspólnie z Towarzystwem Funduszy 

Inwestycyjnych PZU. Podpisano list intencyjny dotyczący wsparcia dla innowacyjnych 

Wpływ działalności PGE na wzrost konkurencyjności gospodarki przejawia się m.in. w tym, że 

Grupa jest jednym z największych pracodawców w Polsce, zatrudniając ok. 40 tys. 

Konkurs „Energia Innowacji” 

skierowany jest do młodych 

naukowców – doktorantów 

osób posiadających tytuł 

doktora do 5 lat od obrony 

rozprawy doktorskiej. 

Zgłaszane przez nich 

innowacyjne projekty 

powinny dotyczyć obszarów 

działalności Grupy PGE, czyli  

wydobycia, wytwarzania, 

energetyki odnawialnej, 

energetyki jądrowej, 

dystrybucji lub sprzedaży 

energii elektrycznej. 

Zgłoszenia można przesyłać 

pierwszym etapie konkursu 

zespół ekspertów wewnętrznych PGE wybierze 10 najciekawszych rozwiązań, których autorzy 

zostaną poproszeni o przygotowanie bardziej szczegółowego opisu rozwiązania. Następnie 

się z ekspertami PGE na warsztatach, 

podczas których wspólnie dopracują nadesłane pomysły. Spośród wszystkich dziesięciu 

zostaną wyłonione trzy, które organizator konkursu wyróżni nagrodami 

, 30 000 zł za zajęcie II miejsca i 20 

000 zł za zajęcie III miejsca. Oceniane będą m.in. jakość i charakter przedstawionego 

projektu, jego komercyjny i naukowy potencjał, a także możliwość wdrożenia. Bardzo 

na wszystkich etapach gotowości 

technologicznej proponowanego rozwiązania, od etapu obserwacji podstawowych zasad 

danego zjawiska, poprzez weryfikację w warunkach laboratoryjnych czy półtechnicznych aż 

u „Energia Innowacji”, jeśli 

zgłoszone pomysły okażą się ciekawe dla rozwoju działalności Grupy, istnieje możliwość, iż 

ich autorzy zostaną zaproszeni do rozmów mających na celu określenie zasad ich wdrożenia 

ie opracowywania instrumentu opartego o mechanizm funduszy 

innowacyjnych technologii 

rozwiązań. Działanie to podejmowane jest wspólnie z Towarzystwem Funduszy 

encyjny dotyczący wsparcia dla innowacyjnych 

Wpływ działalności PGE na wzrost konkurencyjności gospodarki przejawia się m.in. w tym, że 

Grupa jest jednym z największych pracodawców w Polsce, zatrudniając ok. 40 tys. 
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pracowników z łączną wartością wynagrodzeń na poziomie 3,15 mld zł.1 Przychody ze 

sprzedaży w ramach Grupy wynoszą ok. 9,6 mld zł, a zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 

za rok 2014 wyniósł 476 mln zł.  W ramach obszarów strategicznych badań w I półroczu 

2015 roku zainicjowano 12 projektów B+R, a ponadto realizowanych jest ponad 30 

projektów B+R, które zostały uruchomione wcześniej. Na działalność badawczo-rozwojową 

PGE S.A. przeznacza 1,5 proc. skonsolidowanego zysku netto, a także korzysta z krajowych 

i europejskich funduszy wspierających działalność B+R.  
 

5.6. Strategia rozwoju działalności B+R 

 

W zakresie planów związanych z działalnością B+R w PGE należy podkreślić zaangażowanie 

Grupy w tworzenie programów badawczo-rozwojowych we współpracy z Narodowym 

Centrum Badań i Rozwoju. Wspólne Przedsięwzięcie z NCBR to mechanizm finansowania prac 

badawczo-rozwojowych, w ramach którego NCBR wspólnie z partnerem wspiera realizację 

agendy badawczej opracowanej na podstawie zaproponowanych przez partnera obszarów 

problemowych wpisujących się w Krajowy Program Badań lub Krajowe Inteligentne 

Specjalizacje. Agenda badawcza powinna dotyczyć istotnych problemów badawczych - jej 

realizacja zaś przynieść istotny efekt ekonomiczny w obszarze działalności partnera oraz 

przyczynić się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności danego sektora. W lipcu 2015 

roku PGE oraz NCBR nawiązały współpracę, której efektem będzie program badawczy, 

wdrażający model innowacji otwartych w elektroenergetyce. Program finansowany będzie 

przez PGE i NCBR łączną kwotą 200 mln zł, a partnerzy będą po równo partycypować 

w kosztach. Uruchomienie konkursów na projekty B+R pochodzące z sektora przedsiębiorstw 

i nauki planowane jest na pierwszą połowę 2016 roku, a ich tematyka będzie dotyczyć 

strategicznych obszarów badawczych Grupy.  
 

Pewnym ograniczeniem dla PGE może być obostrzenie wynikające z założeń Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój, które polega na wyłączeniu spółek wchodzących w skład 

Grupy z udziału we Wspólnym Przedsięwzięciu. Założenie to może być istotnym 

ograniczeniem również dla beneficjentów dofinansowanych projektów badawczo-

rozwojowych, którzy nie mogliby korzystać z zasobów PGE, a które są niejednokrotnie 

kluczowe dla podjęcia jakichkolwiek badań. W związku z tym PGE będzie pracować z NCBR 

nad dostosowaniem wymagań Wspólnego Przedsięwzięcia tak, aby uzyskać jak największą 

wartość i jakość projektów. 

 

Kolejnym instrumentem, w którego tworzeniu uczestniczy PGE jest Program Sektorowy, 

którego propozycję złożył Polski Komitet Energii Elektrycznej i pozostałe firmy zrzeszone 

w PKEE. Do NCBR zostało złożone studium wykonalności programu sektorowego dla 

elektroenergetyki. Studium to obejmuje spójny dla całego zakresu elektroenergetycznego 

                                                
1
 Dane za rok 2014. 
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łańcucha wartości, plan agendy badawczej, której realizacja ma odpowiedzieć na kluczowe 

wyzwania stojące przed branżą. Studium Programu Sektorowego jest pierwszym tego typu 

planem przygotowanym z akceptacją wszystkich głównych uczestników rynku 

elektroenergetycznego. Obecnie Program został zatwierdzony przez Radę Centrum i będzie 

dopracowywany (na kolejnym poziomie szczegółowości) wspólnie przez przedstawicieli PKEE 

i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.  

 

5.7. Model zarządzania obszarem B+R 

 

Model zarządzania obszarem B+R i innowacyjnością w Grupie PGE przedstawiony został na 

poniższym rysunku. Głównym założeniem modelu prowadzenia działalności B+R jest 

tworzenie partnerstw w ramach branży oraz wspieranie innych projektów badawczych. 

Zespoły pracowników spółek zależnych pracują w oparciu o wewnętrzne metodyki, jednakże 

i w tym obszarze możliwa jest elastyczność wynikająca z realizacji projektów badawczo-

rozwojowych w konsorcjach z innymi podmiotami, w którym to przypadku częstym jest 

bazowanie na narzędziach i metodykach lidera konsorcjum.  

 
Rysunek 2 Zarządzanie innowacjami w PGE 

 
Źródło: Raport społeczny GK PGE 2013–2014 
 

 
Zarządzanie ryzykiem w obszarze badań i rozwoju, w celu jego minimalizacji odbywa się na 

dwóch głównych poziomach, tj.: 
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- poziomie strategicznym – opartym o ściśle zdefiniowane strategiczne obszary badań 

i rozwoju, które mogą przynieść wartość Grupie; 

- poziomie zarządzania poszczególnymi pomysłami, czyli system weryfikacji wartości 

danej inicjatywy, polegającym na kontrolowaniu poszczególnych jej etapów w celu 

sprawnej reakcji i podjęcia decyzji o kontynuacji bądź wycofaniu zaangażowania 

Grupy w dany projekt. 

 

Działania zmierzające do minimalizacji ryzyka wynikającego z tego typu projektów to także 

m.in. określanie ścieżek i sposobów komercjalizacji pomysłów na etapie podejmowania 

decyzji o zaangażowaniu Grupy w rozwój danego rozwiązania. W tym celu wybrani 

pracownicy z poszczególnych linii biznesowych uczestniczą w projektach badawczo-

rozwojowych od początkowej fazy inicjowania tych projektów i mogą na bieżąco weryfikować 

ich wartość. Ten ostatni aspekt, czyli włączanie użytkowników końcowych w tworzenie 

rozwiązania przyczynia się również do szybszej internalizacji innowacyjnego rozwiązania, 

które niejednokrotnie może istotnie zmienić środowisko działania danego zespołu 

pracowników.  
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6. Orange Polska S.A. 

 
Orange Polska  jest największym dostawcą usług 

telekomunikacyjnych w Polsce i działa we wszystkich 

segmentach rynku, tj.: 

- telefonii komórkowej, 

- telefonii stacjonarnej, 

- Internetu, 

- telewizji. 

Posiada największą w Polsce infrastrukturę 

techniczną, wspierającą świadczenie usług telefonii 

stacjonarnej, komórkowej oraz przesyłu danych.  

 

Przychody Grupy Orange Polska za 2014 były na poziomie 12,2 mld zł, a zysk netto wyniósł 

535 mln zł. Posiadaczem 50,67% akcji Orange Polska jest Orange S.A., jeden z wiodących 

międzynarodowych operatorów telekomunikacyjnych. 

 

Z usług oferowanych przez Grupę Orange Polska korzysta łącznie ponad 23 mln klientów, 

w tym ponad 15,6 mln zł stanowią klienci z segmentu telefonii komórkowej. Na koniec roku 

2014 Orange dysponowała 845 własnymi salonami sprzedaży, zapewniającymi pełną ofertę 

usług (komórkowych i stacjonarnych) oraz szeroki zakres obsługi klientów. Ponadto, 

produkty Orange są dostępne w ponad 500 punktach sprzedaży prowadzonych przez 

niezależnych dystrybutorów, takich jak Media Markt, Saturn i Vobis. 

 

Historia firmy sięga 1947 roku, kiedy utworzone zostało przedsiębiorstwo państwowe Poczta 

Polska, Telegraf i Telefon. W 1991r. firma miała 3,5 mln klientów telefonii stacjonarnej. Pod 

koniec tego roku nastąpił podział na Telekomunikację Polską S.A. i Pocztę Polską S.A, 

natomiast rok 1998 przyniósł prywatyzację i debiut TP na giełdach w Londynie i Warszawie. 

W 2000 roku jej strategicznym akcjonariuszem zostało konsorcjum France Telecom – Kulczyk 

Holding S.A, z 35% akcji, które w kolejnym roku osiągnęło poziom 47,5%. W roku 2006 PTK 

Centertel, należący do Grupy operator komórkowy, rozpoczął świadczenie usług pod marką 

Orange, a w roku 2012 Orange stała się główną marką handlową. Grudzień 2013 przyniósł 

konsolidację Telekomunikacji Polskiej, PTK Centertel oraz Orange Polska sp. z o.o. w jedną 

firmę Orange Polska S.A. 

 

Źródła przewagi konkurencyjnej firmy tkwią w najszerszej na rynku ofercie, kanałach 

dystrybucji, liczbie lojalnych klientów, co jest jednym z podstawowych zasobów w świecie 

usług.  
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6.1. Charakterystyka potencjału działalności B+R  

 
Działalność badawczo – rozwojowa Orange w Polsce skoncentrowana jest na następujących 

obszarach aktywności:  

- rozwój technologii dostępowych zwiększających prędkość i zasięg  transmisji danych: 

VDSL2, bonding, vectoring, FTTx; 

- inżynieria sieci szkieletowej i brzegowej IP/MPLS, IPV6 oraz usług dostępu 

szerokopasmowego; 

- rozwój usługi głosowej umożliwiającej połączenia w miejscach z ograniczonym 

zasięgiem usług mobilnych: Femtocells; 

- rozwój usług dedykowanych dla technologii LTE (4G); 

- aplikacje mobilne szczególnie rozwiązania dla osób niepełnosprawnych; 

- platformy usługowe, w tym TV; 

- projekty polegające na oszczędności energii i redukcji emisji CO2: Green test; 

- sieć dostarczania wysokiej jakości treści multimedialnych: Content Delivery Network 

(CDN); 

- Service Delivery Platform; 

- API czyli Aplication Programing Interfaces; 

- usługi społecznościowe, kontekstowe oraz multimedialne; 

- zagadnienia związane zarówno z wirtualizacją sprzętową oraz usługową. 

 
Działalność badawczo–rozwojowa w Orange Polska prowadzona jest w ramach 

międzynarodowej sieci Orange Labs, w skład której wchodzi 15 jednostek badawczo-

rozwojowych i laboratoriów Orange rozmieszczonych na 4 kontynentach. Laboratoria 

w Polsce stanowią 15% potencjału badawczego całej sieci.  Rozwiązania wypracowane 

w Polsce są wykorzystywane w ofercie dla rodzimych klientów, ale także w oddziałach 

Orange w innych krajach. Podobnie część rozwiązań opracowanych przez zagraniczne 

laboratoria Orange implementowana jest w polskich warunkach.  

 

Orange Labs w Polsce powstało na bazie Centrum Badawczo – Rozwojowego TP w grudniu 

2009 r., jednakże historia struktur organizacyjnych pionu B+R sięga wielu lat wstecz, gdy 

Centrum stanowiło wsparcie badawcze na rzecz przedsiębiorstwa Poczta Polska, Telegraf 

i Telefon, z którego powstała Telekomunikacja Polska. 

 

W działalność B+R Orange Polska inwestuje rocznie średnio ponad  54 mln zł. W sumie 

w latach 2003-2014 na badania przeznaczono ponad 658 mln zł. W Orange Labs  pracuje  

451 osób, z których 404 zajmuje się działalnością badawczo-rozwojową. 
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Orange Polska przywiązuje dużą wagę do ochrony własności przemysłowej, wytworzonej 

w ramach działalności badawczo-rozwojowej. Od roku 2004 do końca 2014 r. rozwiązania 

wytworzone przez Orange Labs uzyskały osiem patentów w Polskim Urzędzie Patentowym 

i jeden w Europejskim Urzędzie Patentowym. Kolejne 24 zgłoszenia czekają na przyznanie 

patentu w Polskim Urzędzie Patentowym, 15 – w Europejskim Urzędzie Patentowym, a 14 

zostało zgłoszonych przez Grupę Orange. Patenty uzyskane w Urzędzie Patentowym 

Rzeczpospolitej Polskiej dotyczą następujących wynalazków:  

- Światłowód współosiowy (nr prawa wyłącznego 220754) 

- Sposób i urządzenie do wytłumiania fal pasożytniczych w falowodzie 

pomiarowym rodzaju TEM (nr prawa wyłącznego 213643) 

- Sposób i układ synchronizacji zegara w sieciowym serwerze czasu (nr prawa 

wyłącznego 213874) 

- Średniofalowa ramowa antena nadawcza elektrycznie długa (nr prawa 

wyłącznego 216788) 

- Sposób i system do równoczesnej transmisji światłowodem jednomodowym 

trzech sygnałów optycznych z wykorzystaniem zwielokrotnienia 

polaryzacyjnego, o różnych stanach polaryzacji światła (nr prawa wyłącznego 

216641) 

- Krótkofalowa ramowa antena nadawcza (nr prawa wyłącznego 219086) 

- Ultrakrótkofalowa ramowa antena nadawcza (nr prawa wyłącznego 219298) 

- Układ optyczny do równoczesnego rozdzielania kanałów polaryzacyjnych 

i wzmacniania ortogonalnie spolaryzowanych sygnałów świetlnych w systemie 

telekomunikacji światłowodowej (nr prawa wyłącznego 217541) 

 

Zarządzanie pomysłami na prace B+R wewnątrz firmy odbywa się za pośrednictwem 

narzędzia Telekreator, ukierunkowanego na pracowników i współpracowników. Pozyskiwanie, 

analiza i weryfikacja koncepcji następuje w trybie ciągłym, a za proces ten odpowiada 

komórka Inkubacji i Rozwoju Nowych Rozwiązań. W proces weryfikacji zaangażowani są 

eksperci z całego OPL, a najlepsze koncepcje zostają nagrodzone. Polityka firmy w tej 

dziedzinie skutkuje oczywiście innowacyjnymi rozwiązaniami, które można wdrożyć, ale także 

budową świadomości innowacyjnej wśród pracowników przedsiębiorstwa.  
 

 
 

  



 
 

6.2. Współpraca z jednostkami naukowymi 

 

 

Orange Polska utrzymuje kontakty naukowe

w Polsce (w szczególności z Politechniką Łódzką, 

Śląską, Uniwersytetem Warmińsko

ciekawa współpraca z uczelniami humanistycznymi jak np. z Uniwersytetem Warszawskim, 

Uniwersytetem Jagiellońskim czy 

 

Wiele obszarów współpracy z jednostkami naukowymi nie jest związanych str

z działalnością badawczo-rozwojową, ale z realizacją projektów o charakterze społecznym jak 

np. Business Intelligence Hackaton API (BIHAPI), w ramach, 

Rozwojowe współpracuje z Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Jagiellońskim, 

Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.

 

Główne motywy współpracy 

z jednostkami naukowymi, 

poza realizacją projektów 

B+R, zorientowane są na 

budowanie szerszej 

społeczności, która 

współpracować będzie nad 

najnowszymi technologiami 

z dziedziny ekspozycji API do 

sieci Orange, realizować 

innowacyjne projekty 

z obszarów telekomunikacji 

i IT. Z tej koncepcji, w roku 

2011 wyrosła w Centrum 

Badawczo - Rozwojowym  

społeczność Open 

Middleware 2.0 Community. 

Inicjatywa ta powstała dzięki 

zaangażowaniu grupy 

pracowników Centrum Badawczo Rozwojowego 

współpracowali ze środowiskiem naukowym i

dziedzin stworzy efekt synergii. Adam Filisiński, Jarosław Legierski 

tworzyli Community rozpoczy

projektów technologiczno-rozwojowych połączyli wspólne zainteresowania wielu bardzo od 

siebie odległych jednostek. 
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Sebastian Grabowski, Dyrektor 
Centrum Badawczo-Rozwojowego Orange:
 
O podejmowaniu współpracy pomiędzy Centrum 
Badawczo – Rozwojowym Orange, a światem nauki 
decyduje potencjał biznesowy oraz unikalność 
kompetencji ludzkich , jakie agreguje sfera naukowa. 
Jednak, to o czym zapomina się bardzo często 
budując infrastrukturę B+R w Polsce, je
nie komputer czy aparatura badawcza pozwoli na 
wykreowanie przewag konkurencyjnych, ale człowiek. 
Wydaje się, że w całym tym systemie wsparcia 
rozwoju jednostek naukowych zapomniało się 
o ludziach. 

Współpraca z jednostkami naukowymi  

Orange Polska utrzymuje kontakty naukowe z prawie z każdą techniczną jednostką naukową 

w szczególności z Politechniką Łódzką, Politechniką Warszawską, Politechniką 

Warmińsko-Mazurskim), a w ostatnich latach 

ciekawa współpraca z uczelniami humanistycznymi jak np. z Uniwersytetem Warszawskim, 

czy Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.

Wiele obszarów współpracy z jednostkami naukowymi nie jest związanych str

rozwojową, ale z realizacją projektów o charakterze społecznym jak 

np. Business Intelligence Hackaton API (BIHAPI), w ramach, którego Centrum Badawczo 

współpracuje z Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Jagiellońskim, 

Gdańską i Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. 

spółpracy 

owymi, 

poza realizacją projektów 

B+R, zorientowane są na 

budowanie szerszej 

społeczności, która 

nad 

najnowszymi technologiami 

dziedziny ekspozycji API do 

alizować 

innowacyjne projekty 

zarów telekomunikacji 

tej koncepcji, w roku 

w Centrum 

  

Open 

Middleware 2.0 Community. 

Inicjatywa ta powstała dzięki 

zaangażowaniu grupy 

pracowników Centrum Badawczo Rozwojowego – ekspertów, którzy od wielu lat 

rodowiskiem naukowym i badawczym uznając, że połączenie rożnych 

dziedzin stworzy efekt synergii. Adam Filisiński, Jarosław Legierski i Sebastian Grabowski 

ommunity rozpoczynając współpracę z uczelniami i dostawcami. Szuk

rozwojowych połączyli wspólne zainteresowania wielu bardzo od 

Sebastian Grabowski, Dyrektor 
Rozwojowego Orange: 

współpracy pomiędzy Centrum 
Rozwojowym Orange, a światem nauki 

decyduje potencjał biznesowy oraz unikalność 
kompetencji ludzkich , jakie agreguje sfera naukowa. 
Jednak, to o czym zapomina się bardzo często 

Polsce, jest fakt, że to 
nie komputer czy aparatura badawcza pozwoli na 
wykreowanie przewag konkurencyjnych, ale człowiek. 
Wydaje się, że w całym tym systemie wsparcia 

stek naukowych zapomniało się 

prawie z każdą techniczną jednostką naukową 

Politechniką Warszawską, Politechniką 

 rozwija się także 

ciekawa współpraca z uczelniami humanistycznymi jak np. z Uniwersytetem Warszawskim, 

Ekonomicznym w Poznaniu. 

Wiele obszarów współpracy z jednostkami naukowymi nie jest związanych stricte 

rozwojową, ale z realizacją projektów o charakterze społecznym jak 

tórego Centrum Badawczo 

współpracuje z Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Jagiellońskim, 

ekspertów, którzy od wielu lat 

badawczym uznając, że połączenie rożnych 

i Sebastian Grabowski 

dostawcami. Szukając 

rozwojowych połączyli wspólne zainteresowania wielu bardzo od 
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Ideą Open Middleware 2.0 Community jest, aby młodzi programiści, wykorzystując sieć 

telekomunikacyjną Orange tworzyli własne, innowacyjne aplikacje z obszaru telekomunikacji 

i informatyki, nowe koncepcje usług i prototypy. W efekcie tych działań, w ciągu ponad 

trzech lat działalności w ramach społeczności powstało kilkadziesiąt innowacyjnych rozwiązań 

m.in. aplikacja dla osób wymagających opieki, społecznościowa gra miejska, usługa dla 

pasażerów komunikacji publicznej, system parkingowy lub system do obsługi imprez 

publicznych. Ponadto w wyniku  współpracy z jednostkami naukowymi powstało wiele prac 

inżynierskich i magisterskich oraz kilkadziesiąt publikacji naukowych. Kolejnym obszarem 

współpracy w ramach Open Middleware 2.0 Community jest prowadzenia warsztatów dla 

studentów uczelni wyższych.  

 

 

6.3. Kluczowe innowacje powstałe w wyniku B+R 

 
 

W efekcie działalności badawczo-rozwojowej Grupy powstaje wiele ciekawych rozwiązań 

innowacyjnych, których przykłady podane zostały poniżej. 

 

Telewizja Tu i Tam – wprowadzona w 2012 roku usługa, która pozwala oglądać telewizję 

i filmy na życzenie (VOD) na urządzeniach z dostępem do internetu – przykładowo na 

smartfonie albo tablecie.  

 

Green Box – realizowany od 2010 roku projekt oszczędności energii elektrycznej. 

Technologia ta wyłącza nieużywane porty internetowe w centralach. Idea Green Box została 

wdrożona w 2013 roku w Jordanii i przygotowana do wprowadzenia w wielu krajach. 

W Polsce pozwoliła zaoszczędzić sumy liczone w setkach tysięcy złotych.  

 

Telco 2.0 – rozwój i rozdysponowanie interfejsu umożliwiającego programistom i firmom 

bezpośrednie zarządzanie treściami w internecie. Na przykład portal ogłoszeniowy olx.pl 

(dawniej tablica.pl) wykorzystał tę technologię, by pozwolić użytkownikom serwisu, nie 

znającym specjalistycznych języków programowania, zarządzać swoimi ogłoszeniami przez 

SMS-y i MMS-y. 

 

B-link – aplikacja, która pozwala korzystać z komputera za pomocą mrugania powiekami. To 

rozwiązanie dla osób z niepełnosprawnościami, które nie są w stanie obsługiwać komputera 

w tradycyjny sposób. Umożliwia nawet pisanie i sterowanie kursorem. Orange Polska 

współpracowała przy tworzeniu programu z Zakładem Elektroniki Medycznej i studentami 

Politechniki Łódzkiej. B-link jest dostępny w trzech wersjach językowych (polska, angielska 

i francuska), a do tej pory ze strony SourceForge pobrano go ponad 22 tys. razy. 

 



 
 

6.4. Procesy dyfuzji wiedzy i innowacji generowane przez firmę 

 
Orange Polska wdraża w praktyce ideę innowacji otwartych, realizując w szczególności trzy 

zakrojone na szeroką skalę inicjatywy tj. 

Intelligence Hackathon API. 
 
 

 

 

 

Orange FAB jest akceleratorem dla małych i średnich firm, posiadających dojrzałe 

technologiczne rozwiązania, które  mogą być rozwijane z Orange. Celem Programu jest 

tworzenie innowacyjnych produktów i usług z korzyścią dla startupów, Orange oraz klientów. 

Do programu Orange Fab przyjmowane są startupy działające w następujących obszarach 

technologicznych:  

- application design and development;

- B2B services (cloud, mdm, security);

- cloud gaming & game content aggregation;

- cloud services & cloud technologies;

- communication & connectivity services;

- connected Home (services for home, cloud);

- e-commerce; 

- high bandwidth disruption (LTE, fiber);

- internet of things; 

- mobile payments; 

- mobility (4G, NFC, cloud);

- m-payments & money transfer;

- new media (digital content);

- personal data & big data management;

- rich communication & unified communication, RCS, Web RTC;

- seamless wireless access & data consumption optimization;

- user interfaces; 

- video content aggregation & new video entertainment experience.
 

Orange FAB to skuteczne narzędzie, którego celem jest wyszukiwanie ciekawych rozwiązań

i umiejscawianie ich w ekosystemie Orange w Polsce i na świecie. 

przez 10 państw Grupy Orange, co znacznie zwiększa

przyjmowanych do akceleracji. 

i samego programu Orange Fab,

międzynarodowy. Pierwsza polska edycja Orange FAB wystartowała w 

a obecnie trwa trzeci nabór do programu.  
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uzji wiedzy i innowacji generowane przez firmę  

Orange Polska wdraża w praktyce ideę innowacji otwartych, realizując w szczególności trzy 

zakrojone na szeroką skalę inicjatywy tj. Orange FAB, Imagine with Orange oraz 

Orange FAB jest akceleratorem dla małych i średnich firm, posiadających dojrzałe 

technologiczne rozwiązania, które  mogą być rozwijane z Orange. Celem Programu jest 

tworzenie innowacyjnych produktów i usług z korzyścią dla startupów, Orange oraz klientów. 

Do programu Orange Fab przyjmowane są startupy działające w następujących obszarach 

application design and development; 

B2B services (cloud, mdm, security); 

cloud gaming & game content aggregation; 

cloud services & cloud technologies; 

ommunication & connectivity services; 

connected Home (services for home, cloud); 

high bandwidth disruption (LTE, fiber); 

mobility (4G, NFC, cloud); 

payments & money transfer; 

new media (digital content); 

ersonal data & big data management; 

rich communication & unified communication, RCS, Web RTC; 

seamless wireless access & data consumption optimization; 

video content aggregation & new video entertainment experience. 

narzędzie, którego celem jest wyszukiwanie ciekawych rozwiązań

umiejscawianie ich w ekosystemie Orange w Polsce i na świecie. Program realizowany jest 

przez 10 państw Grupy Orange, co znacznie zwiększa szanse na wdrożenie rozwiązań 

przyjmowanych do akceleracji. W ten sposób, dzięki globalnemu wymiarowi marki Orange 

samego programu Orange Fab, można bardzo szybko wejść z lokalnym produkt

Pierwsza polska edycja Orange FAB wystartowała w 

trzeci nabór do programu.  W bieżącej edycji poszerzono geograficznie zasięg 

Orange Polska wdraża w praktyce ideę innowacji otwartych, realizując w szczególności trzy 

Orange FAB, Imagine with Orange oraz Business 

Orange FAB jest akceleratorem dla małych i średnich firm, posiadających dojrzałe 

technologiczne rozwiązania, które  mogą być rozwijane z Orange. Celem Programu jest 

tworzenie innowacyjnych produktów i usług z korzyścią dla startupów, Orange oraz klientów.  

Do programu Orange Fab przyjmowane są startupy działające w następujących obszarach 

 

narzędzie, którego celem jest wyszukiwanie ciekawych rozwiązań 

Program realizowany jest 

wdrożenie rozwiązań 

, dzięki globalnemu wymiarowi marki Orange 

produktem na rynek 

Pierwsza polska edycja Orange FAB wystartowała w lutym 2014 r, 

geograficznie zasięg 
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rekrutacji, co oznacza, że oprócz polskich firm, mogą się zgłosić startupy z innych krajów 

Europy Środkowo-Wschodniej. Jak dotychczas do Programu Orange Fab Polska aplikowało 

214 startupów. 
 

Udział w programie daje startupom szansę na stworzenie wspólnej oferty produktowej 

z Orange, a także na zdobycie inwestora. Startupy mogą korzystać z doświadczeń i narzędzi 

Orange, ze wsparcia mentorów i z lokalnych ekosystemów technologicznych. Uzyskują też 

dostęp do zasobów technicznych i marketingowych Orange Polska, kanałów komunikacji  

(w tym mediów społecznościowych), kanałów dystrybucji Orange. Mogą także otrzymać 

dofinansowanie w wysokości do 40 tys. zł. Ze wsparcia Orange FAB w ramach programu 

akceleracji skorzystali dotychczas: 

- PublishSoSimply - kreator magazynów elektronicznych; 

- Sesame+ - produkt wzbogacający portfolio Orange o usługi bezpieczeństwa 

świadczone w chmurze, który ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie użytkownicy 

logują się z użyciem nazwy użytkownika i hasła, a przechwycenie/utrata tych danych 

spowoduje nieautoryzowany dostęp do wrażliwych informacji; 

- Wizyta.pl – internetowy system rezerwacji wizyt i usług; 

- PKRM - Platforma Komunikacji i Rozwiązań Mobilnych, oparta o opatentowany sposób 

wykrywania telefonu komórkowego za pomocą małej stacji nadawczej; 

- Kekemeke - program lojalnościowy dla klientów małych i średnich firm usługowych - 

zamiast pieczątek na kartonikach klienci mają do dyspozycji aplikację mobilną. 

System umożliwia dwustronną komunikację z konsumentami; 

- Hollo.pl - usługa pozwala na szybkie znalezienie i wezwanie pomocy drogowej np. 

holownika w najbliższej okolicy w przypadku awarii lub wypadku drogowego. Klient 

może także rozliczyć należność za usługę dzięki modułowi płatności mobilnych; 

- OORT – rozwiązanie z obszaru “smart home”, które pozwala użytkownikom 

kontrolować urządzenia w ich otoczeniu za pomocą jednej aplikacji w smartfonie lub 

na tablecie, bez względu na ich producenta. Umożliwia tworzenie własnego systemu 

inteligentnego domu bądź biura. 

- Hyent - aplikacja mobilna służąca do grywalizacji życia i wzmacniania więzi klientów 

z markami; 

- Brinch – rozwiązanie zmieniające doświadczenia klientów sklepów, a jednocześnie 

wspierające procesy sprzedaży i pozwalające lepiej poznać zachowania i nawyki 

klientów, oparte o zastosowanie beaconów. 
 
Uczestnicy inicjatywy Orange Fab, oferujący ciekawe koncepcje i rozwiązania mogą liczyć 

m.in. na  realizację wspólnej oferty produktowej startupu z Orange lub partnerem Orange, 

zakup licencji na wyłączność do rozwiązania będącego przedmiotem prac, udział kapitałowy 

Orange w startupie, inwestycję kapitałową partnerów Orange.  
 



 
 

Imagine with Orange – inicjatywa ta polega na crowdsourcingowym zbierani

dzieleniu się nimi z ludźmi z całego 

świata, a także wsparciu ich realizacji. 

Program Imagine with Orange ma na 

celu włączenie społeczeństwa do 

współtworzenia innowacji. Za 

pośrednictwem platformy internetowej 

http://imagine.orange.pl każdy może 

zgłosić swój pomysł na rozwiązanie 

danego problemu czy określone 

wyzwanie. Zgłoszone pomysły 

widoczne są dla wszystkich 

zainteresowanych. Każdy na świecie 

może się z nimi zapoznać, wzbogacić 

je, skomentować, a w szczególności 

oddać na nie swój głos i to właśnie 

społeczność może wybrać najbardziej 

trafne i pomysłowe propozycje. 

tej inicjatywy nie jest ukierunkowany 

stricte na małe czy średnie firmy, ale

i na obywateli, konsumentów. 

 

Raz na kwartał w ramach Imagine with Orange uruchamiana jest kampania poświęcona 

zagadnieniom z różnych obszarów:

- inteligentny i autonomiczny samochód,

- kobieta w cyfrowym świecie,

- mobilne finanse, 

- smart cities, 

- internet of things. 
 

Osoby, których pomysły są najlepiej oceniane, zo

w warsztatach z zespołem ds. innowacji w Orange. Ich pomysły mogą następnie zostać 

włączone do strumienia innowacji w Orange lub dać początek nowym przedsięwzięciom czy 

startup-om, które Orange wesprze dzięki współ

konkurs mający na celu popularyzację API (Application Programming Interfaces)

udostępnianych przez operatorów telekomunikacyjnych i usługi Smart City. BIHAPI 

skierowany jest do wszystkich programistów (małych i 

przedsiębiorców, studentów i

innowacyjnych aplikacji, systemów i usług przy użyciu Telco, interfejsu komunikacyjnego 

Web API, konceptu Open Data i standardu WebRTC.

Intelligence Hackathon) był d
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Sebastian Grabowski, 
Dyrektor Centrum Badawczo
Rozwojowego Orange: 
 
W ramach sieci Orange na każdą edycję 
Imagine with Orange wpływa kilkaset 
propozycji. W Polsce ciągle uczymy się 
korzystać z  narzędzi jakie daje nam 
crowdfunding / crowdsourcing. Jako Orange 
Polska chcemy propagować tą idee, gdyż 
wiedza tłumu jest niesamowicie ważna 
człowiek ze swoją intuicją, indywidualnymi 
doświadczeniami, sugerujący dane 
rozwiązanie jest dużo lepszy niż jakiekolwiek 
badania rynku metodami klasycznymi.

inicjatywa ta polega na crowdsourcingowym zbierani

dzieleniu się nimi z ludźmi z całego 

świata, a także wsparciu ich realizacji. 

Program Imagine with Orange ma na 

celu włączenie społeczeństwa do 

współtworzenia innowacji. Za 

pośrednictwem platformy internetowej 

każdy może 

zgłosić swój pomysł na rozwiązanie 

danego problemu czy określone 

wyzwanie. Zgłoszone pomysły 

widoczne są dla wszystkich 

na świecie 

może się z nimi zapoznać, wzbogacić 

czególności 

oddać na nie swój głos i to właśnie 

społeczność może wybrać najbardziej 

trafne i pomysłowe propozycje. Model 

tej inicjatywy nie jest ukierunkowany 

stricte na małe czy średnie firmy, ale 

na obywateli, konsumentów.  

Imagine with Orange uruchamiana jest kampania poświęcona 

zagadnieniom z różnych obszarów: 

inteligentny i autonomiczny samochód, 

kobieta w cyfrowym świecie, 

Osoby, których pomysły są najlepiej oceniane, zostają zaproszone do Paryża i biorą udział 

warsztatach z zespołem ds. innowacji w Orange. Ich pomysły mogą następnie zostać 

włączone do strumienia innowacji w Orange lub dać początek nowym przedsięwzięciom czy 

om, które Orange wesprze dzięki współpracy z lokalnymi partnerami.

konkurs mający na celu popularyzację API (Application Programming Interfaces)

udostępnianych przez operatorów telekomunikacyjnych i usługi Smart City. BIHAPI 

do wszystkich programistów (małych i średnich przedsiębiorstw, 

przedsiębiorców, studentów i osób prywatnych) zainteresowanych tworzeniem nowych, 

innowacyjnych aplikacji, systemów i usług przy użyciu Telco, interfejsu komunikacyjnego 

Web API, konceptu Open Data i standardu WebRTC. Pomysłodawcą 

dyrektor Centrum Badawczo – Rozwojowego Orange Sebastian 

Sebastian Grabowski, 
Dyrektor Centrum Badawczo-

W ramach sieci Orange na każdą edycję 
Imagine with Orange wpływa kilkaset 
propozycji. W Polsce ciągle uczymy się 
korzystać z  narzędzi jakie daje nam 
crowdfunding / crowdsourcing. Jako Orange 
Polska chcemy propagować tą idee, gdyż 

jest niesamowicie ważna – 
człowiek ze swoją intuicją, indywidualnymi 
doświadczeniami, sugerujący dane 
rozwiązanie jest dużo lepszy niż jakiekolwiek 
badania rynku metodami klasycznymi. 

inicjatywa ta polega na crowdsourcingowym zbieraniu pomysłów, 

Imagine with Orange uruchamiana jest kampania poświęcona 

zone do Paryża i biorą udział 

warsztatach z zespołem ds. innowacji w Orange. Ich pomysły mogą następnie zostać 

włączone do strumienia innowacji w Orange lub dać początek nowym przedsięwzięciom czy 

pracy z lokalnymi partnerami. BIHAPI to 

konkurs mający na celu popularyzację API (Application Programming Interfaces) 

udostępnianych przez operatorów telekomunikacyjnych i usługi Smart City. BIHAPI 

średnich przedsiębiorstw, 

) zainteresowanych tworzeniem nowych, 

innowacyjnych aplikacji, systemów i usług przy użyciu Telco, interfejsu komunikacyjnego 

 BIHAPI (Business 

Rozwojowego Orange Sebastian 



 
 

Grabowski. Obecnie trwa kolejna edycja 

konkursu, który cieszy się rosnącą 

popularnością. Patronat honorowy nad 

konkursem objęło Ministerstwo Administrac

i Cyfryzacji. W bieżącej edycji konkursu j

ponad 400 zbiorów danych, w

uczestnicy konkursu mogą tworzyć swoje 

rozwiązania. Partnerami konkursu są m.in. miasta Poznań, Gdańsk, Kraków, Warszawa, które 

udostępniają swoje zbiory danych. S

udostępnieniu danych publicznych np. geodezyjnych, o rozkładzie kursowania komunikacji 

miejskiej, Park & Ride, ścieżek rowerowych, miejsc sportu, edukacji, urządzeń użytku 

publicznego i innych. Dane te m

działania stworzonych aplikacji lub programów. Poznań i Gdańsk zdecydowały się ufundować 

nagrody pieniężne dla zwycięzców.

 

Kolejnym przykładem łączenia

wiedzy i innowacji z Orange była 

inicjatywa podjęta z organizacją 

Ashoka Polska w ramach 

międzynarodowego programu 

IT4Change, skierowanego do 

młodych przedsiębiorców 

społecznych (16-27 lat) z Niemiec 

i Europy Środkowo-Wschodniej

działających na styku sektora 

społecznego i IT. Program miał na 

celu propagowanie wykorzystania 

nowoczesnych technologii i narzędzi 

IT dla wspierania zmian 

społecznych, poprzez łą

wsparcia merytorycznego ze 

wsparciem finansowym. 
 

W ramach programu Ashoka Polska 

i Orange Labs uruchomiły dla 

uczestników z Europy Środkowo

Wschodniej cykl sesji 

coachingowych, które miały na celu 

indywidualne wsparcie i rozw

projektów. Podczas spotkań 
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Sebastian Grabowski, Dyrektor 
Centrum Badawczo-Rozwojowego Orange:
 
Obecnie świat  biznesu i dużych korporacji odchodzi 
od twardego sposobu zarządzania i koncentracji 
wyłącznie na swojej działalności, na rzecz bardziej 
empatycznego, dostrzegającego i rozwiązującego 
problemy społeczne. Warsztaty kompetencyjne we 
współpracy z Ashoką prowadzone były prz
managerów Centrum Badawczo
Orange w formule społecznej, w której przez cztery 
miesiące angażowali się oni 
z młodymi społecznymi startupami z Eu
Wschodniej.  Okazało się niezmiernie ważne 
wykorzystanie naszych wewnętrznych stand
działania, tj. zarządzenia procesem projektowym, 
posiadania wielu narzędzi projektowych, spojrzenia 
na ich model biznesowych z punktu widzenia dużego 
gracza na rynku, wdrażanie
marketingowej od najwcześniejszych st
pomysłów, weryfikacja kolejnych etapów rozwoju 
modelu biznesowego. 

Obecnie trwa kolejna edycja 

konkursu, który cieszy się rosnącą 

popularnością. Patronat honorowy nad 

ło Ministerstwo Administracji 

Cyfryzacji. W bieżącej edycji konkursu jest 

ponad 400 zbiorów danych, w oparciu o które 

uczestnicy konkursu mogą tworzyć swoje 

rozwiązania. Partnerami konkursu są m.in. miasta Poznań, Gdańsk, Kraków, Warszawa, które 

danych. Szczególna rola miast w tym przedsięwzięci

danych publicznych np. geodezyjnych, o rozkładzie kursowania komunikacji 

miejskiej, Park & Ride, ścieżek rowerowych, miejsc sportu, edukacji, urządzeń użytku 

publicznego i innych. Dane te mogą być kluczowe w fazie projektowania, a następnie 

działania stworzonych aplikacji lub programów. Poznań i Gdańsk zdecydowały się ufundować 

nagrody pieniężne dla zwycięzców. 

łączenia 

range była 

organizacją 

Ashoka Polska w ramach 

międzynarodowego programu 

IT4Change, skierowanego do 

edsiębiorców 

at) z Niemiec 

Wschodniej, 

działających na styku sektora 

Program miał na 

celu propagowanie wykorzystania 

nowoczesnych technologii i narzędzi 

IT dla wspierania zmian 

społecznych, poprzez łączenie 

wsparcia merytorycznego ze 

ramach programu Ashoka Polska 

Orange Labs uruchomiły dla 

Europy Środkowo-

Wschodniej cykl sesji 

coachingowych, które miały na celu 

indywidualne wsparcie i rozwój 

projektów. Podczas spotkań 

Sebastian Grabowski, Dyrektor 
Rozwojowego Orange: 

świat  biznesu i dużych korporacji odchodzi 
od twardego sposobu zarządzania i koncentracji 
wyłącznie na swojej działalności, na rzecz bardziej 
empatycznego, dostrzegającego i rozwiązującego 
problemy społeczne. Warsztaty kompetencyjne we 

prowadzone były przez 
managerów Centrum Badawczo-Rozwojowego 
Orange w formule społecznej, w której przez cztery 

oni we współpracę 
młodymi społecznymi startupami z Europy 
schodniej.  Okazało się niezmiernie ważne 

szych wewnętrznych standardów 
procesem projektowym, 

wielu narzędzi projektowych, spojrzenia 
punktu widzenia dużego 

gracza na rynku, wdrażanie perspektywy 
marketingowej od najwcześniejszych stadiów 
pomysłów, weryfikacja kolejnych etapów rozwoju 

rozwiązania. Partnerami konkursu są m.in. miasta Poznań, Gdańsk, Kraków, Warszawa, które 

tym przedsięwzięciu polega na 

danych publicznych np. geodezyjnych, o rozkładzie kursowania komunikacji 

miejskiej, Park & Ride, ścieżek rowerowych, miejsc sportu, edukacji, urządzeń użytku 

ogą być kluczowe w fazie projektowania, a następnie 

działania stworzonych aplikacji lub programów. Poznań i Gdańsk zdecydowały się ufundować 



 
 

z coachami uczestnicy oceniali

a także omawiali działania dla

marketingowe i promocyjne, ocenianie ryzyka, 

projektu w Polsce realizowana była przez zes

Badawczo-Rozwojowego Orange Labs.

 

 
6.5. Ocena wpływu działalności przedsiębiorstwa na konkurencyjność gospodarki  

  
 

Orange Polska należy do grupy najw

oddziaływanie można rozpatryw

regionu, jak i całego kraju. 

W wymiarze regionalnym należy 

podkreślić wpływ prz

dsiębiorstwa na tworzenie 

wysokiej jakości miejsc pracy na 

Mazowszu. Łącznie, w skali kraju 

Orange Polska zatrudnia ponad 

18 tys. pracowników, a kolejnych 

2,3 tys. pracuje w salonach 

agencyjnych działających pod 

marką Orange, należących do 

partnerów firmy. Działalność 

Orange Polska przekłada się 

również na tworzenie miejsc 

pracy pod wpływem zamówień, 

które Orange składa u swoich 

dostawców i partnerów. Wielkość 

tego typu miejsc pracy może 

sięgać prawie 40 tys. etatów. 

 

Kolejnym obszarem wpływu 

działalności firmy na gospodarkę 

jest przyczynianie się do 

generowania dochodu publi

cznego. Wartym podkreślenia 

jest, że w sumie w latach 2005

2014 Orange Polska zasiliła 

budżet kwotą 3,2 mld zł, z tytułu 

37 

Sebastian Grabowski, Dyrektor 
Centrum Badawczo-Rozwojowego Orange:

Ekosystemem innowacji można porównać do 
działania sieci – to sieć narzuca priorytety, parytety, 
ustanawia wspólne interfejsy i na jednym z wielu 
wejścio/wyjść  otrzymujemy określone  nie za
oczekiwane efekty. Szczególnie ta 
nieprzewidywalność jest widoczna dla sieci 
społecznościowych. Jeśli mamy błędne priorytety, 
wadliwe interfejsy to jak możemy oczekiwać 
dobrego wyniku na końcu? Siłą dobrze 
skonstruowanego systemu informatycznego jest 
solidny, dobrze zbudowany back-end i wymienna, 
elastyczna dopasowana do potrzeb klienta „góra”, 
czyli front-end. Gdybyśmy chcieli przenieść to 
porównanie na grunt społeczny to w tym kontekście 
polityka innowacyjna jest właśnie tą „górą”, a „dół” 
- fundament całej konstrukcji  stanowi kapitał 
społeczny. Jeżeli w systemie informatycznym 
zmienimy sam front-end, a „dół” systemu będzie 
działał na starych założeniach i wadliwej 
infrastrukturze, to mamy krótko mówiąc tragedię. 
Siła każdego systemu zarówno społeczn
informatycznego zależy od dobrze zdefiniowanego 
fundamentu, czyli back-endu oraz wiary w sukces 
wszystkich pracujących nad nim ludzi.
 

li swoje pomysły z punktu widzenia zastosowania technicznego, 

dla budowania pozycji na rynku: planowanie finansowe, działania 

marketingowe i promocyjne, ocenianie ryzyka, zarządzanie zespołem itp. Ta edukacyjna część 

projektu w Polsce realizowana była przez zespół menedżerów i specjalistów 

Rozwojowego Orange Labs. 

Ocena wpływu działalności przedsiębiorstwa na konkurencyjność gospodarki  

Orange Polska należy do grupy największych przedsiębiorstw w Polsce

oddziaływanie można rozpatrywać w dwóch wymiarach, tj. wpływu na gospodarkę na

regionu, jak i całego kraju. 

wymiarze regionalnym należy 

podkreślić wpływ prze-

dsiębiorstwa na tworzenie 

wysokiej jakości miejsc pracy na 

Mazowszu. Łącznie, w skali kraju 

Orange Polska zatrudnia ponad 

18 tys. pracowników, a kolejnych 

2,3 tys. pracuje w salonach 

agencyjnych działających pod 

marką Orange, należących do 

Działalność 

Orange Polska przekłada się 

na tworzenie miejsc 

pływem zamówień, 

które Orange składa u swoich 

dostawców i partnerów. Wielkość 

tego typu miejsc pracy może 

.  

olejnym obszarem wpływu 

firmy na gospodarkę 

anie się do 

publi-

podkreślenia 

latach 2005-

2014 Orange Polska zasiliła 

budżet kwotą 3,2 mld zł, z tytułu 

Sebastian Grabowski, Dyrektor 
Rozwojowego Orange: 

Ekosystemem innowacji można porównać do 
to sieć narzuca priorytety, parytety, 

ustanawia wspólne interfejsy i na jednym z wielu 
wejścio/wyjść  otrzymujemy określone  nie zawsze 
oczekiwane efekty. Szczególnie ta 
nieprzewidywalność jest widoczna dla sieci 
społecznościowych. Jeśli mamy błędne priorytety, 
wadliwe interfejsy to jak możemy oczekiwać 
dobrego wyniku na końcu? Siłą dobrze 
skonstruowanego systemu informatycznego jest 

end i wymienna, 
elastyczna dopasowana do potrzeb klienta „góra”, 

end. Gdybyśmy chcieli przenieść to 
porównanie na grunt społeczny to w tym kontekście 
polityka innowacyjna jest właśnie tą „górą”, a „dół” 

t całej konstrukcji  stanowi kapitał 
społeczny. Jeżeli w systemie informatycznym 

end, a „dół” systemu będzie 
działał na starych założeniach i wadliwej 
infrastrukturze, to mamy krótko mówiąc tragedię. 
Siła każdego systemu zarówno społecznego czy też 
informatycznego zależy od dobrze zdefiniowanego 

endu oraz wiary w sukces 
wszystkich pracujących nad nim ludzi. 

osowania technicznego, 

budowania pozycji na rynku: planowanie finansowe, działania 

zarządzanie zespołem itp. Ta edukacyjna część 

pół menedżerów i specjalistów z Centrum 

Ocena wpływu działalności przedsiębiorstwa na konkurencyjność gospodarki   

iększych przedsiębiorstw w Polsce, stąd jej  

ać w dwóch wymiarach, tj. wpływu na gospodarkę na 
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samego podatku dochodowego. W samym roku 2014 kwota 280 mln zł wpłynęła na konto 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu ubezpieczeń społecznych. Dla zobrazowania skali 

tego wkładu – za taką kwotę ZUS mógł wypłacić całoroczne emerytury dla ok. 12 tysięcy 

osób. 2 

 

W związku z inwestycjami w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, Orange Polska 

w latach 2005-2014 wydała 26,5 mld złotych na zakup np. masztów telefonii komórkowej, 

światłowodów czy sprzętu telekomunikacyjnego. Skala działań w tym zakresie pozwoliła na 

zbudowanie nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce. Przedsięwzięcie to 

można porównać z dużymi inwestycjami samorządowymi. Podobnie kosztowałoby 

wybudowanie czterech linii metra (takich jak druga linia w Warszawie) lub 800 km dróg 

ekspresowych. Podobną kwotę na inwestycje przeznaczyły wszystkie polskie gminy w 2014 

roku. 

 
Koszty operacyjne związane z działalnością Orange Polska obejmują m.in. zakup usług 

i produktów od innych przedsiębiorstw, na który w latach 2005-2014 firma wydała ok. 72,9 

mld zł, a zdecydowana większość środków trafiła do polskiej gospodarki. W całym łańcuchu 

dostaw firmy, najbardziej na współpracy z Orange korzystają przedsiębiorstwa oferujące 

usługi biznesowe – np. firmy rachunkowe czy oferujące doradztwo prawne. Przeciętny roczny 

wzrost popytu na oferowane przez nie usługi  wynosi 3,8 mld zł. Działalność Orange Polska 

przyczyniła się do wygenerowania popytu w branży budowlanej (średni wzrost popytu o 1,7 

mld zł rocznie), a także usługach telekomunikacyjnych, handlu i innych. Także pracownicy 

Orange Polska przyczynili się do wzrostu popytu w rodzimej gospodarce.  

 

Nie bez znaczenia jest wielkość kosztów pracy w Orange Polska w latach 2005-2014, które 

średniorocznie wynoszą 2,2 mld zł, co stanowi niemal połowę związanych z zatrudnieniem 

w całej branży telekomunikacyjnej. W ten sposób pracownicy Orange Polska przyczyniają się 

do wzrostu popytu w rodzimej gospodarce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2
 Raport Wpływ Społeczny Orange Polska (2014) 



 
 

Sebastian Grabowski, Dyrektor 
Centrum Badawczo-Rozwojowego Orange:
 
Ryzyko jest nierozerwalnie związane z projektem 
o charakterze R&D. Jeśli nie ma niewiadomych, a co za 
tym idzie ryzyk, to dane przedsięwzięcie nie ma nic 
wspólnego z badaniami i rozwojem. Duże firmy co do 
zasady potrafią dobrze zarządzać ryzykiem, a także mają 
potencjał, aby ponieść to ryzyko. Zarządzanie ryzykiem 
i skutki błędów w tym obszarze mają znacznie większe 
znaczenie w przypadku małych i średnich firm, które 
niejednokrotnie podejmując się działalności B+R, która 
ma skutkować jakąś przełomową innowacją, stawiają 
wszystko na jedną kartę, co może je pogrążyć finansowo.

 

6.6. Zarządzanie ryzykiem w przyjętym modelu

 

partnerów, a także tych współfinansowanych ze środków publicznych. Wewnętrznie, przed 

rozpoczęciem prac nad danych rozwiązaniem sporządzany jest biznes plan, określający 

nakłady, działania, rynek w porównaniu do szacowanych korzyści.
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Sebastian Grabowski, Dyrektor 
Rozwojowego Orange: 

Ryzyko jest nierozerwalnie związane z projektem 
charakterze R&D. Jeśli nie ma niewiadomych, a co za 

tym idzie ryzyk, to dane przedsięwzięcie nie ma nic 
wspólnego z badaniami i rozwojem. Duże firmy co do 

e zarządzać ryzykiem, a także mają 
aby ponieść to ryzyko. Zarządzanie ryzykiem 

skutki błędów w tym obszarze mają znacznie większe 
znaczenie w przypadku małych i średnich firm, które 
niejednokrotnie podejmując się działalności B+R, która 

tkować jakąś przełomową innowacją, stawiają 
wszystko na jedną kartę, co może je pogrążyć finansowo. 

m w przyjętym modelu B+R   

 
Ryzyko jest trwale 

wpisane w dzi

badawczo 

i firma szacuje je n

etapie podejmowania 

decyzji o

się w 

ścieżka dojścia do 

danego rozwiązania nie 

jest do końca jasna, czy 

też final

parametry produktu

usługi mogą odbiegać od 

Zarządzanie ryzy

jest łatwiejsze 

w projektach badawczo

rozwojowych, w których 

udział bierze wielu 

a także tych współfinansowanych ze środków publicznych. Wewnętrznie, przed 

rozpoczęciem prac nad danych rozwiązaniem sporządzany jest biznes plan, określający 

nakłady, działania, rynek w porównaniu do szacowanych korzyści. 

Ryzyko jest trwale 

wpisane w działalność 

badawczo – rozwojową 

firma szacuje je na 

etapie podejmowania 

decyzji o zaangażowaniu 

 projekt, w którym 

żka dojścia do 

danego rozwiązania nie 

jest do końca jasna, czy 

też finalnie uzyskane 

parametry produktu/ 

usługi mogą odbiegać od 

zakładanych. 

Zarządzanie ryzykiem 

jest łatwiejsze 

projektach badawczo- 

rozwojowych, w których 

udział bierze wielu 

a także tych współfinansowanych ze środków publicznych. Wewnętrznie, przed 

rozpoczęciem prac nad danych rozwiązaniem sporządzany jest biznes plan, określający 
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7. PKP Cargo S.A. 

 
 
 
7.1. Obszar  prowadzonej działalności  

 

Grupa PKP Cargo S.A.  jest operatorem logistycznym i największym kolejowym 

przewoźnikiem towarowym w Polsce oraz drugim w UE. Po trzech kwartałach 2015r. spółka 

wygenerowała  221 

mln zł zysku netto, 

osiągając przychody na 

poziomie 3 mld zł. 

Grupa oferuje 

kompleksowe usługi 

logistyczne zarówno 

w zakresie przewozów 

krajowych, jak 

i wykonywanych poza 

Polską. W ramach Grupy zatrudnionych jest ok. 22,6 tys. pracowników.  

 

W marcu 2015 roku spółka podpisała umowę o strategicznej współpracy z HZ Cargo, 

chorwackim przewoźnikiem kolejowym, a w maju przejęła 80 proc. udziałów Advanced 

World Transport, drugiego co do wielkości kolejowego przewoźnika towarowym 

w Czechach. W listopadzie 2015 r. PKP CARGO kupiło kolejowe aktywa PKN Orlen, 

wzmacniając pozycję w segmencie przewozów produktów rafinacji ropy naftowej  gazu 

ziemnego. 

 

W październiku 2015 r. operator ten utworzył spółkę PKP CARGO Connect, która przejmuje 

kompetencje sprzedażowe całej Grupy. Nowa spółka będzie działać za zasadzie „jednego 

okienka logistycznego” – klienci mogą poprzez nią zamówić kompleksową obsługę 

logistyczną, obejmującą przewóz, przeładunek, magazynowanie i inne usługi. Spółka ta 

oferuje także nowoczesne produkty logistyczne, m.in. pociągi operatorskie, regularnie 

przewożące kontenery między polskimi portami a terminalami PKP CARGO w całej Polsce, 

oraz tzw. pociągi dedykowane, stworzone na potrzeby obsługi konkretnego klienta. 

 

Głównym obszarem działalności PKP Cargo są towarowe przewozy kolejowe w obszarze: 

- węgla i koksu – udział w rynku w tym zakresie oscyluje wokół 70% przewozów 

węgla koleją w Polsce oraz 60% przewozów koksu; 
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- kruszyw i materiałów budowlanych - w 2014 roku spółka przewiozła blisko 390 

tysięcy wagonów tych materiałów, co stanowiło ponad 60% przewozów towarowych 

w tej kategorii w Polsce i aż 22% wszystkich przewozów PKP CARGO; 

- chemii, paliw płynnych – w roku 2014 PKP Cargo przewiozła 3 mld litrów paliw oraz 

6 mln ton artykułów chemicznych, co stanowi 10% udział w strukturze przychodów 

spółki; 

- metali i rud – przewozy w tym obszarze generują ok. 12 % przychodów spółki; 

- drewna i płodów rolnych – 6% udziału w biznesie PKP CARGO; 

- automotive i przesyłek specjalnych – w 2014 r. PKP CARGO przewiozło ok. 250 tys. 

samochodów.  

 

Spółka dynamicznie rozwija się za granicą. W trzecim kwartale 2015 r. praca przewozowa 

Grupy PKP CARGO wykonana poza Polską wniosła 570 mln tkm, o ponad 100 proc. więcej 

niż kwartał wcześniej i ponad pięciokrotnie więcej, niż w pierwszym kwartale tego roku. 

Aby zabezpieczyć dynamiczny rozwój za granicą, we wrześniu PKP CARGO kupiło od 

niemieckiego Siemensa 15 lokomotyw wielosystemowych, które pozwalają na sprawną 

obsługę połączeń transgranicznych. Spółka inwestuje również w tabor do obsługi połączeń 

międzynarodowych i jest obecna na rynku M&A, poszukując celów akwizycyjnych. 

 

Od 2013 roku Grupa PKP CARGO jest obecna na Giełdzie Papierów Wartościowych 

w Warszawie, jako pierwsza notowana spółka kolejowa w Europie. Był to największy 

i najbardziej udany od lat debiut giełdowy spółki Skarbu Państwa. IPO wyróżniono dwoma 

nagrodami: redakcji „Gazety Giełdy Parkiet” oraz „Best IPO on the Warsaw Stock Exchange 

2013/2014” – wyróżnieniem Warsaw Capital Market Summit 2014 przyznanym przez 

Ministerstwo Skarbu Państwa, Giełdę Papierów Wartościowych oraz Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych. 

 

  

7.2. Charakterystyka potencjału działalności B+R  

 

Grupa posiada największą flotę kolejowego taboru towarowego w Polsce, a obecnie jest 

jedynym przewoźnikiem w Polsce będącym w stanie zapewnić odpowiednią liczbę lokomotyw 

i wagonów niezbędną do jednoczesnej obsługi wielu klientów, charakteryzujących się 

wysokim zapotrzebowaniem na usługi przewozowe. Trzy główne filary potencjału badawczo-

rozwojowego Grupy, skoncentrowane są wokół:  

- know– how – zdobytego przez lata działania na ogromną skalę; 

- zespołu wykwalifikowanych pracowników; 

- największego w Polsce, wciąż unowocześnianego taboru kolejowego. 
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Julita Rudolf, Dyrektor Biura Realizacji 
Projektów: 
 
My zdecydowanie idziemy w stronę współpracy 
z otoczeniem zewnętrznym. Myśląc o strategii rozwoju 
na najbliższe lata chcemy skupić się na rozwoju naszej 
podstawowej działalności, tworzenie centrum 
badawczo – rozwojowe pozostawiamy innym. 
Natomiast to zaplecze, które mamy będzie służyło 
świetnie podmiotom specjalizującym się w badaniach, 
posiadającym nowoczesną aparaturę badawczą 
i kompetencje w zakresie prowadzenia badań. Rolę 
PKP Cargo widzę we wskazywaniu potrzeb i wyzwań 
biznesowych, możemy podzielić się wiedzą i udostępnić 
nasze  zasoby, uczestniczyć w ocenie powstałych 
rozwiązań czy  testowaniu prototypów. 

Zadania związane z zarządzaniem innowacjami realizuje, powołany na początku 2015r. 

Wydział Innowacji, który przejął w dużej mierze zadania leżące w kompetencji zespołu 

technicznego działającego w ramach Biura Taboru i Wsparcia Technicznego.  Wydział 

Innowacji umiejscowiony jest w Biurze Realizacji Projektów, które zajmuje się wdrażaniem 

projektów o strategicznym znaczeniu dla Grupy. 

 

Co ważne, Grupa nie jest 

skoncentrowana na budowie 

infrastruktury badawczo – 

rozwojowej, na bazie której 

zacznie rozwijać działalność 

innowacyjną w oparciu 

o badania i rozwój, ale 

przyjęła model bazujący na 

szerokiej współpracy 

z otoczeniem zewnętrznym, 

z którym łącząc swoje 

zasoby realizowałaby 

projekty o charakterze 

innowacyjnym, a także 

mogłaby pozyskiwać 

rozwiązania innowacyjne.  
 

Według stanu na październik 2015 r. Grupa posiada ok. 2,6 tys. lokomotyw oraz 66 tys. 

wagonów towarowych. Rozmiar floty Grupy zapewnia jej znaczącą przewagę konkurencyjną, 

ponieważ koszt zakupu lokomotyw i wagonów stanowi istotną barierę wejścia na rynek dla 

nowych podmiotów. Ponadto Grupa jest jedynym przewoźnikiem kolejowym w Polsce 

świadczącym na dużą skalę usługi przewozów rozproszonych w uzupełnieniu do przewozów 

zwartych, dzięki czemu Grupa może obsługiwać mniejsze przesyłki wymagające grup 

wagonów lub pojedynczych wagonów. 

 

Spółki Grupy nie posiadają patentów o szczególnie istotnym znaczeniu dla prowadzonej przez 

Grupę działalności gospodarczej, a główne obszary badawczo – rozwojowe określone przez 

Grupę PKP Cargo koncentrują się wokół: 

- optymalizacji procesów logistycznych,  

- rozwiązań dla taboru towarowego,  

- bezpieczeństwa taboru i ładunków,  

- nowych kierunków rozwoju usług i potencjalnych grup klienckich. 

 

Obecnie w ramach Grupy realizowanych jest kilka projektów badawczo – rozwojowych 

o relatywnie niewielkiej skali dotyczących oceny hałasu generowanego przez tabor czy 
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zużycia komponentów wagonów, które prowadzone są przez Biuro Taboru i Wsparcia 

Technicznego PKP Cargo.  
 

Jesienią bieżącego roku zakończyły się testy wdrożeniowe dronów w działaniach 

monitoringowych związanych z zabezpieczeniem składów pociągów oraz terenów kolejowych, 

a także w kontroli czy wagony zdawane przez klientów zostały właściwie opróżnione, co 

istotnie pływa na czas tego typu inspekcji, niezbędnych do płynnej pracy. W kontekście 

zastosowania dronów w działaniach prewencyjnych kradzieży już w fazie testów odnotowano 

wysoką skuteczność podjętych działań. W pierwszej połowie 2015 roku wartość skradzionych 

przesyłek i towarów na terenach kolejowych spadła o 59 proc. w ujęciu rocznym. Liczba 

incydentów w tym czasie zmniejszyła się o 44 proc.  

 
 

7.3. Współpraca z jednostkami naukowymi  

 
 

Od 2014 roku trwa współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Kadra 

naukowa uczestniczy w realizacji projektu opracowania koncepcji optymalizacji przesuwu 

wagonów i informatyzacji procesu przewozowego. 

 

W grudniu 2014 roku PKP CARGO podpisało umowę o współpracy z Politechniką Białostocką. 

Zakres współpracy obejmuje m.in. staże dla studentów, wspólne seminaria naukowe, prace 

badawczo-rozwojowe. Studenci przygotowali prace dyplomowe w obszarach zainteresowania 

PKP CARGO. Kilkoro studentów Wydziału Logistyki otrzymało propozycje staży 

w przedsiębiorstwie. Obecnie trwają rozmowy nad uruchomieniem projektów badawczych 

z obszaru logistyki. Obecnie PKP Cargo zawiązuje kolejne konsorcja dla realizacji projektów 

badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania symulatorów lokomotyw oraz 

opracowania systemu informatycznego do zarządzania bezpieczeństwem i jakością 

w transporcie kolejowym 

 

Jedną z większych inicjatyw, jaką w ostatnim czasie podjęło PKP Cargo z Politechniką Śląską 

jest utworzenie Centrum Naukowo-Dydaktycznego Transportu Kolejowego w Sosnowcu 

Maczkach. Nowopowstała jednostka zajmie się kształceniem młodych inżynierów-specjalistów 

branży kolejowej. Ideą, która przyświeca podjętej współpracy jest konieczność uzupełnienia 

luki pokoleniowej w zawodach związanych z kolejnictwem i zapewnienia kadry 

wykwalifikowanej w nowych technologiach. Siedziba Centrum mieścić się będzie w budynku 

dworca kolejowego w Sosnowcu Maczkach, który PKP Cargo udostępni na ten cel po 

uprzednim odrestaurowaniu i dostosowaniu do pełnienia funkcji dydaktycznych 

i badawczych. Centrum rozpocznie swoją działalność 1 września 2016 roku. Współpraca PKP 

Cargo z Politechniką Śląską obejmuje obszary badawczy, edukacyjny i kadrowy. To wyjście 

na przeciw potrzebom branży oraz przykład współdziałania biznesu i środowiska naukowego 



 
 

na rzecz wypracowania dobrych praktyk służących rozwojowi. 

pokładane są nadzieje na poprawę 

i uatrakcyjnienie oferty kształcenia na kierunku transport kolejowy.

w Centrum będzie obejmował swym zakresem szeroką tematykę kolejnictwa, a jego 

absolwenci zostaną gruntownie przygotowani do pracy 

środków transportu i infrastruktury kolejowej, przedsiębiorstwach e

obsługowo-naprawczych oraz w jednostkach organizac

i spedycją. Aby zapewnić zdobycie praktycznego d

półroczne staże dla najlepszych studentów Centrum. 

 

W ramach współpracy Politechnika Śląska oprócz roli dydaktycznej, będzie również 

zaangażowana wspólnie z PKP Cargo 

być wypracowanie unikalnych, opatentowanych rozwiązań i 

kolejowego, których zastosowanie 

wiodącego na polskim rynku zintegrowanego operatora logistycznego o europejskim zasięgu.

 

7.4. Kluczowe innowacje powstałe w wyniku B+R 

 

Kluczowe innowacje powstają w obszarze systemów informatycznych i skupiają się na 

obsłudze procesu 

przewozowego, w których 

to obszarach 

zidentyfikowane zostały 

największe możliwości 

usprawnień o kluczowym 

wpływie na działalność 

Grupy PKP Cargo. Grupa 

skupia się obecnie na 

przygotowaniu wdrożenia 

unikalnego w skali świata 

systemu do optymalizacji 

przesuwu wagonów 

próżnych i ładownych 

w ruchu zwartym 

i rozproszonym. 

Rozwiązanie to pozwoli 

zaplanować optymalny 

ruch wagonów, co pozwoli 
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Adam Purwin, Prezes zarządu PKP 
Cargo: 
 

Dla dużego europejskiego gracza, takiego jak PKP 
CARGO, innowacje są koniecznym warunkiem rozwoju. 
Chcemy systematycznie podnosić naszą efektywność 
operacyjną i obniżać koszty. Dobrymi przykładami 
poszukiwanych przez nas rozwiązań są wprowadzane 
już w PKP Cargo nowoczesne systemy informatyczne, 
wspierające sprzedaż oraz obsługę naszych klientów, 
ale także drony wykorzystywane do ochrony naszych 
pociągów. Zlecając i finansując badania 
w interesujących nas obszarach oczekujemy rezultatów, 
które udoskonalą i wzmocnią nasz biznes

na rzecz wypracowania dobrych praktyk służących rozwojowi. W działalności Centrum 

pokładane są nadzieje na poprawę konkurencyjności przewozów szynowych w Polsce 

kształcenia na kierunku transport kolejowy. Kierunek kształcenia 

Centrum będzie obejmował swym zakresem szeroką tematykę kolejnictwa, a jego 

absolwenci zostaną gruntownie przygotowani do pracy inżynierskiej w biurach projektowych 

środków transportu i infrastruktury kolejowej, przedsiębiorstwach eksploatacji, zakładach 

naprawczych oraz w jednostkach organizacyjnych związanych z logistyką 

Aby zapewnić zdobycie praktycznego doświadczenia, PKP Cargo gwarantuje 

półroczne staże dla najlepszych studentów Centrum.  

W ramach współpracy Politechnika Śląska oprócz roli dydaktycznej, będzie również 

PKP Cargo w projekty badawczo-rozwojowe, których efektem ma 

ć wypracowanie unikalnych, opatentowanych rozwiązań i nowych technologii do przemysłu 

zastosowanie przyczyni się do ugruntowania pozycji Grupy

wiodącego na polskim rynku zintegrowanego operatora logistycznego o europejskim zasięgu.

Kluczowe innowacje powstałe w wyniku B+R  

owstają w obszarze systemów informatycznych i skupiają się na 

rezes zarządu PKP 

Dla dużego europejskiego gracza, takiego jak PKP 
CARGO, innowacje są koniecznym warunkiem rozwoju. 
Chcemy systematycznie podnosić naszą efektywność 
operacyjną i obniżać koszty. Dobrymi przykładami 
poszukiwanych przez nas rozwiązań są wprowadzane 

Cargo nowoczesne systemy informatyczne, 
wspierające sprzedaż oraz obsługę naszych klientów, 

e do ochrony naszych 
pociągów. Zlecając i finansując badania 

interesujących nas obszarach oczekujemy rezultatów, 
zmocnią nasz biznes. 

działalności Centrum 

zynowych w Polsce 

Kierunek kształcenia 

Centrum będzie obejmował swym zakresem szeroką tematykę kolejnictwa, a jego 

biurach projektowych 

ksploatacji, zakładach 

yjnych związanych z logistyką 

oświadczenia, PKP Cargo gwarantuje 

W ramach współpracy Politechnika Śląska oprócz roli dydaktycznej, będzie również 

rozwojowe, których efektem ma 

nologii do przemysłu 

ę do ugruntowania pozycji Grupy jako 

wiodącego na polskim rynku zintegrowanego operatora logistycznego o europejskim zasięgu. 

owstają w obszarze systemów informatycznych i skupiają się na 
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na bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów, czyli przede wszystkim 

wagonów, lokomotyw, rozkładów jazdy i drużyn trakcyjnych. System będzie wykorzystywany 

przez planistów logistyków i dyspozytorów. Przedsięwzięcie to jest realizowane we 

współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Docelowe rozwiązanie będzie 

oparte o nowoczesne technologie optymalizacyjne stosowane na świecie, ale będzie też 

w pełni dostosowane do realiów rynku polskiego i potrzeb PKP CARGO.  

 

Obecnie Grupa korzysta z wielu systemów informatycznych o różnym stopniu istotności dla 

działalności Grupy. Struktura informatyczna Grupy jest złożona i obejmuje szereg systemów 

wspierających zarządzanie przewozami kolejowymi i utrzymanie pojazdów kolejowych. 

Systemy informatyczne wykorzystywane przez Grupę obejmują: 

- systemy, które zostały stworzone wewnętrznie, 

- systemy wykorzystywane na podstawie niewyłącznych licencji zewnętrznych, 

- systemy stworzone i przeznaczone do wyłącznego użytku przez daną spółkę. 

 

Systemy informatyczne istotne dla działalności Grupy obejmują aplikacje informatyczne, 

które:  

- kompleksowo wspomagają handlową obsługę przewozów towarowych;  

- umożliwiają śledzenie lokomotyw;  

- są wykorzystywane do sporządzania dokumentów przewozowych;  

- wspomagają pracę dyspozytur;  

- służą do ewidencji wagonów; 

- wspomagają zarządzanie naprawami wagonów. 

 

Jednym z najważniejszych systemów informatycznych, jakie są aktualnie wdrażane w Grupie, 

jest zintegrowany system wspomagający zarządzanie w obszarze ewidencji i utrzymania 

pojazdów kolejowych oraz obiektów zaplecza technicznego o nazwie SANKO, który docelowo 

będzie w pełni zintegrowany z pozostałymi systemami teleinformatycznymi i zastąpi niektóre 

aplikacje, z których korzysta Grupa. Pierwszy etap wdrożenia tego systemu został już 

zakończony. 

 

Obecnie trwają prace nad wdrożeniem systemu planowania i raportowania czasu pracy. 

W PKP Cargo zatrudnionych jest w równoważnym czasie pracy ok. 4,5 tys. maszynistów 

i dużym wyzwaniem jest takie zaplanowanie czasu ich pracy, aby to w jak największym 

stopniu korespondowało z ruchem wagonów i lokomotyw. Rozwiązanie to będzie zawierało 

innowacyjny, zautomatyzowany system raportowania czasu pracy oparty o narzędzia mobilne 

oraz zintegrowane będzie z systemami eksploatacyjnymi. Celem jest jak najlepsze 

wykorzystanie czasu pracy maszynistów oraz ograniczenie pracochłonności procesu 

raportowania, jak też ograniczenie możliwości popełniania błędów.   
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Prowadzone są również prace nad cyfryzacją dokumentów bocznicowych w celu ograniczenia 

papierowej obsługi tych dokumentów i uproszczenia procesu przekazywania wagonów 

do i z załadunku. Analizowane są obecnie możliwości wykorzystania w tym celu różnych 

narzędzi mobilnych.   

 

W ostatnim czasie PKP Cargo wprowadziło możliwość korzystania z e-faktury oraz 

Elektronicznego Listu Przewozowego, czyli usługi zgłaszania danych do listu przewozowego 

przez Internet. Oba rozwiązania zmniejszają ilość papierowych dokumentów przetwarzanych 

w firmie, usprawniając obsługę sprzedażową i posprzedażową klientów. Wyniki 

prowadzonych wewnętrznie badań pozwoliły również wdrożyć zmiany w dokumentacji 

systemu utrzymania. Dzięki zrealizowanym analizom udało się zwiększyć czas między 

przeglądami lokomotyw.  

 

 

7.5. Procesy dyfuzji wiedzy i innowacji generowane przez firmę  

 
 

Innowacje otwarte we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu  

PKP Cargo w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań z rynku dla rozwiązania swoich 

kluczowych problemów nawiązała współpracę z Agencją Rozwoju Przemysłu, podpisując 

w październiku 2015 r. list intencyjny o wspólnym działaniu w ramach Platformy Transferu 

Technologii. Współpraca z ARP wynika ze strategicznych założeń PKP Cargo, zakładających 

wdrażanie nowoczesnych rozwiązań do codziennego biznesu.  

 

Platforma Transferu Technologii – prowadzona przez Agencję Rozwoju Przemysłu łączy 

właścicieli czy pomysłodawców innowacyjnych rozwiązań oraz podmioty, które chciałyby je 

nabyć, a także ekspertów chętnych do dzielenia się wiedzą. Celem tej inicjatywy jest 

komercjalizacja technologii z korzyścią dla polskiego przemysłu. Platforma jest narzędziem 

wspierającym ideę innowacji otwartych, wychodzącą z założenia, że źródła innowacyjności 

nie tkwią wyłącznie we własnych zasobach przedsiębiorstwa, ani wynikach własnych prac 

B+R, ale także znajdują się w zasobach zewnętrznych podmiotów, stanowiących zewnętrzne 

otoczenie firmy. Platforma wspomaga organizacyjnie, finansowo i doradczo proces transferu 

technologii pomiędzy tzw. dawcami technologii, do których zaliczają się przedsiębiorstwa, 

jednostki naukowe, wynalazcy oraz przedsiębiorstwami - biorcami innowacyjnych rozwiązań. 

Proces transferu technologii obsługiwany przez PTT polega na przekazaniu licencji lub praw 

własności do patentów, wzorów użytkowych, wiedzy technicznej i know-how. Biorąc udział 

w tej inicjatywie PKP Cargo chce zachęcić MSP, startupy i naukowców do szukania rozwiązań 

odpowiadających swoim potrzebom biznesowym.  
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Największy polski przewoźnik kolejowy szuka w ten sposób ulepszeń na wielu polach. Chce 

m.in. zastosować systemy optymalizacji przewozów i pracy terminali konwencjonalnych oraz 

systemy zarządzania, monitorowania i zabezpieczenia taboru na bocznicach i terminalach 

przeładunkowych. W pierwszej kolejności poszukiwane są następujące rozwiązania:  

- technologie zmniejszania zużycia energii elektrycznej i paliwa trakcyjnego; 

- technologie znakowania i identyfikacji wagonów – pozwalające na wyposażenie 

wagonów w znaczniki, które odpowiadając na zadane pole magnetyczne przesyłają 

do odbiornika informację zwrotną o wagonie; 

- technologie śledzenia wagonów – innowacyjne systemy i urządze-

nia zabudowane w wagonach towarowych, pozwalające na śledzenie i lokalizację 

wagonów oraz ładunku, zapis przebiegu trasy, opcjonalny roaming w przypadku 

przejazdu poza granicami kraju, a także diagnostykę stanu technicznego taboru. 

 

PKP Cargo zakomunikowało zapotrzebowanie na nowe technologie za pośrednictwem 

Platformy Transferu Technologii ARP S.A. Dzięki działaniom podjętym przez ARP S.A. i ARP 

Venture Sp. z o.o., udało się już zaproponować technologię poszukiwaną przez PKP Cargo 

związaną z lokomotywami manewrowymi. Obecnie na etapie wyboru są wykonawcy systemu 

do śledzenia wagonów. Temat ten spotkał się ze znacznym odzewem ze strony dostawców – 

do PKP Cargo wpłynęło 7 ofert o wysokim stopniu gotowości technologicznej, w tym 

6 pochodzących od przedsiębiorstw, a 1 od jednostki naukowej. 

 

Kolejną inicjatywą PKP Cargo, zmierzającą do opracowania i wdrożenia innowacyjnych 

rozwiązań jest Wspólne Przedsięwzięcie ustanowione we współpracy z Narodowym Centrum 

Badań i Rozwoju. W sierpniu 2015 r. obie strony podpisały porozumienie w sprawie 

programu, o łącznym budżecie 30 mln zł, w którym partycypować będą po równo. Podstawą 

uruchomienia tego mechanizmu jest wypracowanie przez PKP Cargo agendy badawczej, tj. 

obszarów badań, w których wnioskodawcy będą mogli składać projekty. Główne obszary 

badawcze, nawiązują do długofalowej strategii rozwoju Grupy i obejmują: 

- optymalizację procesów logistycznych,  

- rozwiązania dla taboru towarowego,  

- bezpieczeństwo taboru i ładunków,  

- nowe kierunki rozwoju usług i potencjalne grupy klienckie. 

 

Również ten mechanizm odwołuje się do modelu innowacji otwartych. W praktyce oznacza to 

ogłaszanie konkursów, w ramach których propozycje projektów odpowiadających na 

potrzeby PKP Cargo zgłaszać będą jednostki naukowe, uczelnie oraz przedsiębiorstwa. 

Największy polski przewoźnik chce w szczególności rozwinąć narzędzia informatyczne 

i systemy do optymalizacji procesów logistycznych i operacyjnych (m.in. zarządzanie taborem 

i terminalami), które oprócz zmniejszenia kosztów operacyjnych umożliwią optymalne 

wykorzystanie posiadanych przez spółkę zasobów. Należy zwrócić uwagę na fakt, że przy tak 



48 
 
 

ogromnej skali działania przewoźnika nawet z pozoru nieznaczne zoptymalizowanie procesów 

czy zużycia materiałów skutkować może wielomilionowymi oszczędnościami. Uruchomienie 

przedsięwzięcia planowane jest na wiosnę 2016 r.  

W 2016 planowane jest uruchomienie przez PKP Cargo samodzielnej produkcji wagonów 

w Zakładzie Naprawy Wagonów w Szczecinie. Obecnie przedsięwzięcie jest na etapie 

produkcji wagonu prototypowego. Docelowo planowana jest produkcja od 500 do 750 

wagonów rocznie. Uruchomienie produkcji jest oparte o bliską współpracę z uznanym 

producentem wagonów jakim jest Greenbrier Europa Wagony Świdnica S.A.. Uruchomienie 

produkcji wagonów wiąże się także z utworzeniem w Szczecinie Ośrodka Szkoleniowego 

Spawaczy, który zagwarantuje wysoką jakość produkcji nowych wagonów. Ośrodek będzie 

kształcił personel dla całej Grupy PKP CARGO, a także zapewni utrzymanie i rozwój 

kompetencji personelu w zakresie technik wykonywania połączeń spajanych.   

PKP Cargo jest członkiem założycielem techBrainers R&D Club, który jest społecznością 

liderów działów badań i rozwoju w firmach. Członkowie klubu poprzez ponadbranżową 

wymianę doświadczeń praktyków budują wiedzę, podnoszą efektywność działów R&D 

i stymulują wspólne przedsięwzięcia. 

Istotnym źródłem inspiracji do rozwoju i wdrażania innowacyjnych rozwiązań są pracownicy 

firmy. PKP Cargo od roku 2015 organizuje konkursy dla pracowników na zgłaszanie 

rozwiązań, które nie wynikają z obowiązków na danych stanowisku, a przyczyniają się do: 

- redukcji kosztów, 

- wzrostu przychodów,  

- optymalizacji procesów, 

- zadowolenia klientów, 

- satysfakcji pracowników.  

 

Z tego źródła napłynęło w tym roku kilkadziesiąt zgłoszeń. Każde jest recenzowane przez 

ekspertów wewnętrznych z danej dziedziny. Po pozytywnej ocenie ekspertów wnioski 

kierowane są do kadry na szczeblu kierowniczym, która podejmuje decyzję o wdrożeniu 

proponowanego rozwiązania. Co ważne, poza nagrodą konkursową, pracownicy są 

zaangażowani w proces wdrożenia swoich autorskich rozwiązań.  

PKP CARGO angażuje się również aktywnie w proces realizacji działań B+R+I na poziomie 

europejskim. W pierwszym kwartale 2015 roku w ramach międzynarodowego konsorcjum 

przewoźników i operatorów kolejowych rozpoczęło proces aplikacji na członka 

stowarzyszonego w europejskim programie badań i innowacji w transporcie kolejowym  

Shift2Rail. Obszarami zainteresowania spółki w tym programie są m.in. nowe rozwiązania 

w taborze, systemy zarządzania taborem i terminalami, automatyzacja procesów, 

zmniejszenie hałasu i szkodliwego wpływu na środowisko. 
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7.6. Wpływ działalności przedsiębiorstwa na konkurencyjność gospodarki 

  
Działalność Grupy PKP Cargo cechuje się bardzo dużym wpływem na konkurencyjność 

gospodarki, w wymiarze szerszym, niż lokalny czy regionalny. Kolej jest niezastąpionym 

partnerem kluczowych sektorów gospodarki, w tym m.in. branż: górniczej, energetycznej, 

hutniczej, chemicznej, czy drzewnej. Z tego względu używając barwnej metafory można 

powiedzieć, że jako największy przewoźnik kolejowy w kraju, PKP CARGO „wozi” polski PKB. 

Wpływ działalności tego operatora na gospodarkę uwidacznia się w szczególności 

w kontekście zatrudnienia – w spółkach Grupy zatrudnionych jest ponad 20 tys. 

pracowników. Ponadto Grupa inwestuje w podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr. 

W ostatnim roku PKP Cargo zainicjowało szeroko zakrojony program szkolenia nowych kadr 

trakcyjnych. Rocznie spółka zatrudnia i szkoli 500 nowych maszynistów i kandydatów do tego 

zawodu. Przygotowanie jednej osoby do samodzielnej pracy kosztuje nawet 100 tys. zł. PKP 

Cargo ponosi te koszty w całości. Każdy z kandydatów w trakcie szkolenia otrzymuje 

jednocześnie stałe wynagrodzenie. Dodatkowo wspólna inicjatywa z Politechniką Śląską, 

polegająca na budowie Centrum Naukowo-Dydaktycznego Transportu Kolejowego, przyczyni 

się do dostarczenia na rynek pracy wysoko wykwalifikowanych pracowników kolei.  

 

Istotny wpływ PKP Cargo na gospodarkę wynika także z ogromnej skali działalności Grupy 

i przyczynia się do znacznych wpływów do budżetu państwa z tytułu podatków czy ZUS.  
 

 
 

7.7. Strategia rozwoju działalności B+R  

 
 
Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Grupy na lata 2016 – 2020 głównym celem PKP Cargo 

jest rozwijanie zintegrowania łańcucha logistycznego i budowa nowoczesnej grupy logicznej, 

silnie zorientowanej na klienta i doskonałości operacyjnej.  

 

PKP Cargo planuje w dalszym ciągu wdrażać do swojego biznesu innowacyjne rozwiązania. 

Dzięki podnoszeniu jakości usług i bezpieczeństwa przez wykorzystanie odpowiednich 

rozwiązań technologicznych, spółka ma jeszcze większą szansę na ugruntowanie swojej 

pozycji jako zintegrowanego operatora logistycznego o europejskim zasięgu. PKP Cargo jest 

największym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce, a oprócz przewozów towarów 

koleją, Grupa PKP Cargo jest również spedytorem oraz operatorem terminali i bocznic, a 

ponadto zajmuje się naprawą i utrzymaniem taboru kolejowego. 
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8. Solaris Bus & Coach 

 

 

8.1. Obszar  prowadzonej działalności  

 
 
 

 

Solaris Bus & Coach to przedsiębiorstwo rodzinne 

założone w 1996 roku przez Solange i Krzysztofa 

Olszewskich, zajmujące się produkcją nowoczesnych 

pojazdów komunikacji miejskiej. Firma powstała pod nazwą Neoplan Polska Sp. z o.o. i na 

początku swej działalności zatrudniała 36 osób.  W 1996 roku rozpoczęto produkcję w nowo 

otwartej fabryce w Bolechowie. Pierwszą całkowicie własną konstrukcję państwo Olszewscy 

wprowadzili na rynek w 1999 roku. Był to autobus o nazwie Solaris Urbino. We wrześniu 

2001 roku firma zmieniła nazwę na dotychczasową, tj. Solaris Bus & Coach.  

 

Cztery lata później zapadła decyzja o przekształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną. 

Zrezygnowano jednakże z wejścia na giełdę i podjęto decyzję o bankowym finansowaniu 

rozwoju przedsiębiorstwa. Obecnie w czterech fabrykach zlokalizowanych w Wielkopolsce 

zatrudnionych jest 2300 osób, zaś w przedstawicielstwach zagranicznych pracuje ich ponad 

300.  

 

Solaris zajmuje się produkcją autobusów miejskich, międzymiastowych, trolejbusów 

i tramwajów. W sumie wyprodukowano już ponad 13 tysięcy pojazdów, które trafiły do 29 

krajów (m.in. Niemiec, Szwecji, Francji, Grecji czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich). 

Rekordową ilość 1380-ciu pojazdów sprzedano w 2014 roku, aż 1100 z nich poza granice 

naszego kraju. 

 

Pojazdy produkowane są  na indywidualne zamówienie klienta, w wybranej przez niego 

konfiguracji. Warto zwrócić uwagę, że każdy klient ma możliwość indywidualnego doboru 

takich elementów jak: kolor karoserii, wykładziny czy też układu siedzeń. Pojazdy są również  

dostosowywane do zróżnicowanych, często bardzo zindywidualizowanych potrzeb klientów. 

Na przykład  autobusy dla Dubaju podzielone są na dwie części, wyznaczające osobną 

przestrzeń przeznaczoną dla kobiet i dzieci. Pojazdy te są pozbawione ogrzewania, a silnik 

jest zabezpieczony  dzięki wprowadzeniu dodatkowej filtracji w układzie dolotowym na 

wypadek burzy piaskowej. Autobusy wyprodukowane na rynek szwedzki i norweski  

wyposażono natomiast w podgrzewaną podłogę, podwójne szyby i specjalny schowek na 

łańcuchy na koła. 
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8.2. Charakterystyka potencjału działalności B+R  

 

 

Działalność Solaris jest ściśle związana z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych, 

mających na celu rozwój asortymentu produktów oraz unowocześnienie już istniejących. Do 

realizacji tego celu wykorzystywane są własne zasoby ludzkie i sprzętowe Solaris, ale także 

prowadzona jest na dużą skalę współpraca z sektorem nauki oraz dostawcami 

i poddostawcami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Specyfika produkcji w Solarisie 

polega w dużym stopniu na integracji i montażu podzespołów dostarczanych przez 

zewnętrznych producentów z branży automotive. Firma Solaris produkuje w zakładach 

w Środzie Wielkopolskiej na własne potrzeby szkielety autobusów i trolejbusów oraz pudła 

i wózki tramwajów, natomiast w zakładzie w Bolechowie poręcze i orurowania.  Szkielet 

autobusu,  elementy poszycia, jak i wnętrze  jest  projektowany w firmie Solaris przy 

wykorzystaniu wewnętrznych zasobów osobowych.   

 

W strukturach organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację badań i rozwoju w firmie, 

zatrudnionych jest ponad 140 osób. Kluczową komórką odpowiedzialną za realizację zadań 

z tego zakresu jest Biuro Techniczne, w skład którego wchodzą wymienione niżej jednostki.  
 

� Dział Rozwoju Autobusów, którego głównym zadaniem jest prowadzenie prac 

rozwojowych oraz opracowywanie nowych technologii. Ponadto prowadzone są tu 

również prace związane z adaptacją trolejbusów. 
 

� Dział Adaptacji Rynkowej, którego działalność skupia się przede wszystkim na 

przystosowywaniu istniejących rozwiązań do wymagań poszczególnych klientów oraz 

do specyficznych wymagań dla danego kraju. Dynamika trendów na tym rynku jest 

bardzo duża, co generuje konieczność dokonywania częstych zmian i szybkiej 

adaptacji.  W związku z tym jest to duży zespół inżynierów, który zajmuje się 

opracowaniem niezbędnych modyfikacji.  Dział Rozwoju Autobusów i Dział  Adaptacji 

Rynkowej ściśle ze sobą współpracą w oparciu o  komplementarne kompetencje 

i zasoby.  
 

Bardzo ważną komórką w strukturze zarządzania badaniami i rozwojem jest Dział 

Zaawansowanych Technologii, który na bieżąco śledzi rozwój technologii i innowacyjnych 

rozwiązań technicznych związanych z branżą produkcji autobusów. Dział proponuje 

wdrożenia, które mają potencjał zwiększający konkurencyjność produktów Solarisa. W Dziale 

Zaawansowanych Technologii wykonywane są także analizy i symulacje związane 

z zastępowaniem autobusów z napędem Diesla autobusami elektrycznymi.  

 

W strukturach Biura Technicznego znajduje się również jednostka monitorująca bazy 

patentowe w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, a także  weryfikująca czy 
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opracowywane przez Solaris nowe rozwiązania nie naruszają praw własności intelektualnej 

osób/podmiotów trzecich.  

 

Częściowo prace badawczo-rozwojowe w firmie Solaris odbywają się w oparciu 

o finansowanie zewnętrzne pochodzące ze środków krajowych i z funduszy europejskich. Do 

tej pory firma pozyskała dofinansowanie na realizację kilkunastu projektów o charakterze 

B+R, których celem jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań do środków komunikacji 

miejskiej. Istotnym obszarem zainteresowań Solarisa jest rozwój produktów, które przyczynią 

się do poprawy jakości środowiska naturalnego. Poniżej prezentujemy przykładowe projekty 

realizowane przez Solaris Bus & Coach.  

 

� Pierwszy w Europie polski autobus elektryczny firmy Solaris - głównym celem projektu 

było opracowanie elementów systemu napędowego oraz zarządzania i magazynowania 

energii elektrycznej, budowa prototypu autobusu elektrycznego oraz wprowadzenie go do 

produkcji seryjnej. Projekt o wartości ok. 8 mln zł realizowany był przy wsparciu z Działań 

1.4+4.1 w ramach POIG w wysokości blisko 2,8 mln zł.  

 

� Opracowanie i wdrożenie do produkcji lekkiego autobusu miejskiego – wyzwaniem, 
jakie postawiła sobie firma, było opracowanie autobusu o obniżonej masie własnej. Efektem 

zmniejszenia wagi pojazdu jest między innymi mniejsze zużycie paliwa, a tym samym niższe 

koszty eksploatacji. Na realizację projektu firma uzyskała ponad 14 mln zł z Działania 1.4-4.1 

POIG.  

 
� Bezprzewodowy system diagnostyki pojazdu autobusowego - plan przedsięwzięcia 

zakładał zaprojektowanie i wyprodukowanie bezprzewodowego i zautomatyzowanego 

systemu diagnostyki autobusów, który miał przyśpieszyć analizę przyczyn awarii oraz ich 

eliminowanie. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł ok. 4,25 mln zł, wysokość uzyskanej 

dotacji to ok. 2,5 mln zł. Projekt współfinansowało przez Narodowe Centrum Badań 

i Rozwoju, w ramach przedsięwzięcia IniTech.  

 
� Zmniejszenie energochłonności wybranych podzespołów funkcjonalnych 
w autobusach miejskich i trolejbusach - celem projektu było opracowanie i wdrożenie do 

produkcji podzespołów charakteryzujących się mniejszym zużyciem energii: układu 

ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, układu chłodzenia, wspomagania układu 

kierowniczego, i układu oświetlenia. Ich zastosowanie skutkowało obniżeniem kosztów 

związanych z eksploatacją pojazdu. Całkowita wartość przedsięwzięcia to ok. 3,68 mln zł, 

a dofinansowanie z Programu „IniTech”, udzielone przez Narodowe Centrum Badań 

i Rozwoju to kwota ok. 1,29 mln zł.  
 

 



 
 

8.3. Zarządzanie ryzykiem w pracach B+R

 

Sposobem minimalizacji ryzyka

podejmowania prac zmierzających

Komitet Projektowy, składający

działów oraz wybranych członków

realizacji danego, uprzednio dokonując

możliwe sposoby ich redukcji

są również rozwiązania alternatywn

o rozpoczęciu projektu podejmuje
 

Głównymi obszarami działalności B+R, która będzie rozwijana w najbliższych latach są 

technologie związane z redukcją masy autobusów oraz 

elektrycznych W związku z tym poszukiwane są 

technologii. Warto zwrócić uwagę, że opracowywane zmiany i innowacje mają wymiar nie 

tylko jakościowy, ale również pro

 
 

8.4. Współpraca z jednostkami naukowymi 

 

Specyfika prowadzonej przez 

Solaris Bus & Coach 

działalności sprawia, że 

współpraca z jednostkami 

naukowymi, rozumiana jako 

badania i wspólne poszuki-

wanie rozwiązań 

technologicznych, odbywa się 

na dwóch poziomach.  

Pierwszy poziom to 

współpraca z jednostkami 

naukowymi oraz dostawcami 

i poddostawcami. Firmy, 

chcąc sprostać oczekiwaniom 

i potrzebom Solarisa

inwestują w rozwój swoich 

produktów, często również 

w kooperacji ze środowiskiem 
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Michał Pikuła, Dyrektor Działu 
Rozwoju Autobusów: 
 

Firma Solaris  współpracuje z Politechniką Poznańska 
oraz Akademią Górniczo–Hutniczą z Krakowa. Wspólne 
projekty przyczyniają się do zwiększenia tempa 
rozwoju i możliwości  szybszego wprowadzenia 
i zweryfikowania innowacyjnych rozwiązań. Ponadto 
strona naukowa ma możliwość pozyskania 
specjalistycznej aparatury,  natomiast firma Solaris  
otrzymuje dodatkowe środki na realizację prac 
rozwojowych i badań, których wyniki zostaną 
wdrożone w działalności firmy. 

Zarządzanie ryzykiem w pracach B+R 

ryzyka jest odpowiedni model zarządzania 

ających do opracowania nowego produktu,

składający się z przedstawicieli zaangażowanych w dane

członków zarządu. Komitet ten podejmuje decyzje

dokonując analizy założeń projektu oraz weryfikując

redukcji. W trakcie trwania narady Komitetu Projektowego

alternatywne. W przypadku identyfikacji zwiększonego

podejmuje Zarząd Firmy Solaris. 

Głównymi obszarami działalności B+R, która będzie rozwijana w najbliższych latach są 

e związane z redukcją masy autobusów oraz  zasilaniem bateryjn

elektrycznych W związku z tym poszukiwane są rozwiązania w zakresie 

Warto zwrócić uwagę, że opracowywane zmiany i innowacje mają wymiar nie 

prośrodowiskowy. 

Współpraca z jednostkami naukowymi  

Specyfika prowadzonej przez 

& Coach 

sprawia, że 

jednostkami 

naukowymi, rozumiana jako 

-

wanie rozwiązań 

technologicznych, odbywa się 

Pierwszy poziom to 

ami 

naukowymi oraz dostawcami 

, 

sprostać oczekiwaniom 

a  

inwestują w rozwój swoich 

również 

kooperacji ze środowiskiem 

Michał Pikuła, Dyrektor Działu 

współpracuje z Politechniką Poznańska 
Hutniczą z Krakowa. Wspólne 

projekty przyczyniają się do zwiększenia tempa 
wości  szybszego wprowadzenia 

zweryfikowania innowacyjnych rozwiązań. Ponadto 
możliwość pozyskania 

specjalistycznej aparatury,  natomiast firma Solaris  
otrzymuje dodatkowe środki na realizację prac 
rozwojowych i badań, których wyniki zostaną 

 nim. W sytuacji 

produktu, powoływany jest 

dane przedsięwzięcie 

decyzje o rozpoczęciu 

weryfikując zagrożenia i 

Projektowego rozważane 

zwiększonego ryzyka decyzję 

Głównymi obszarami działalności B+R, która będzie rozwijana w najbliższych latach są 

bateryjnym autobusów 

w zakresie powyższych 

Warto zwrócić uwagę, że opracowywane zmiany i innowacje mają wymiar nie 
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naukowym. Sam Solaris Bus & Coach jest w tego typu przedsięwzięciach raczej odbiorcą 

powstałych w ten sposób innowacji i występuje jako podmiot testujący i opiniujący powstałe 

prototypowe rozwiązana.  

 

Drugi poziom to tworzenie innowacyjnych rozwiązań we współpracy z nauką. Należy zwrócić 

uwagę na fakt stałej współpracy firmy z zespołem badawczym Instytutu Maszyn Roboczych 

i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej. Kooperacja ta zaowocowała m.in. 

otrzymaniem w 2010 roku wspólnej nagrody i-Wielkopolska (innowacyjni dla Wielkopolski) za 

projekt „Opracowanie i wdrożenie do produkcji autobusu miejskiego z napędem 

hybrydowym”. Poniżej znajduje się przykładowa lista przedsięwzięć prowadzonych przy 

współpracy z jednostkami naukowymi, wraz z krótką charakterystyką.  

 

EMERALD - Energy ManagEment and RechArging for efficient car Driving - celem projektu 

jest wprowadzenie efektywnego zarządzania energią pojazdów elektrycznych oraz integracją 

z funkcjonującymi systemami ładowania i ogólnej infrastruktury transportowej. W ramach 

projektu zostały opracowane takie rozwiązania, jak: planowanie wydajnych energetycznie 

tras długodystansowych i ich optymalizacja, przewidywanie zużycia energii, profilowanie 

kierowców z uwzględnieniem indywidualnego stylu jazdy, synchronizacja danych z użyciem 

sieci elektroenergetycznej, zarządzanie ładowaniem zorientowane na użytkownika, poprawa 

przewidywania dotyczącego poziomu naładowania, szkolenia dla kierowców. 

Projekt został zrealizowany przy współfinansowaniu z 7. Programu Ramowego UE, zaś 

w przedsięwzięciu, obok Solaris Bus, wzięły udział następujące jednostki: Hi Iberia Ingenieria 

y Proyectos SL (Hiszpania), Fundacion Tecnalia Research & Innovation (Hiszpania), Telvent 

Arce Sistemas SA (Hiszpania), Comarth Engineering SL (Hiszpania), Public Power Corporation 

SA (Grecja), Cosmote Kinites Tilepikoinonies AE (Grecja), Institute of Comminication and 

Computer Systems (Grecja), Lucca - Centro Servizi per l’Economia SCpA Oppure: LUCENSE 

SCpA (Włochy), Comune di Lucca (Włochy), Instytut Transportu Samochodowego (Polska). 

 

ZeEUS - Zero Emission Urban Bus System – projekt był odpowiedzią na wyzwanie 

zwiększenia ilości całkowicie elektrycznych rozwiązań wykorzystywanych w sieci autobusów 

miejskich. Projekt zakładał  testowanie autobusów elektrycznych o różnych systemach 

ładowania baterii oraz przeprowadzenie ewaluacji po zakończeniu badań. Testy były 

przeprowadzane w różnych częściach Europy, a odmienne warunki geograficzne 

i topograficzne pozwalają określić opłacalność ekonomiczną, środowiskową i społeczną 

testowanych rozwiązań.  W projekcie udział wzięli m.in.: Solaris Bus & Coach (Polska), 

Alexander Dennis Limited (Wielka Brytania), Asstra Associazione Transporti (Włochy), 

D’Appolonia S.P.A (Włochy), Endesa S.A. (Hiszpania), ENIDE (Hiszpania), Fraunhofer 

(Niemcy), GMV Innovating Solutions Sp. z o.o. 
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BRIGIT - Nowe zindywidualizowane biopolimery produkowane z odpadów lignocelulozowych 
dla bardzo wymagających zastosowań ognioodpornych. W tym międzynarodowym projekcie 

wzięło udział  16 instytucji ze świata biznesu i nauki, m.in.: AIMPLAS, Technological Institute 

of Plastics (Hiszpania), Lund University (Szwecja), University of Cantabria (Hiszpania), 

Biotrend SA (Portugalia), The Agricultural University of Athens (Grecja), The BioComposites 

Centre at Bangor University (Wielka Brytania), Nextek Limited (Wielka Brytania), Solaris Bus 

& Coach (Polska), Centro Ricerche Fiat (CRF) (Włochy). Celem badań było wypracowanie 

przyjaznej dla środowiska technologii produkcji biopolimerów z odpadów surowców do 

konstrukcji technologicznie ognioodpornych komponentów wykorzystywanych w transporcie 

publicznym. Przedsięwzięcie współfinansowała KE w ramach 7. Programu Ramowego 

w Zakresie Badań i Rozwoju Technologicznego (7PR).  
 

Autobus miejski o obniżonym poziomie drgań i hałasu - genezą kolejnego projektu stał się 

pomysł wyprodukowania autobusu o wyższym standardzie poprzez opracowanie rozwiązań 

technologicznych zmniejszających poziom drgań i hałasu w pojeździe. Projekt został 

zrealizowany w latach 2012 - 2015 w ramach przedsięwzięcia InnoTech, 

współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz przy współpracy z EC 

Engineering Sp. z o.o. i Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica. Koszt realizacji 

przedsięwzięcia to ok. 6 mln zł, przy czym dofinansowanie przyznane przez NCBR wyniosło 

3,6 mln zł. 
 

 

8.5. Kluczowe innowacje powstałe w wyniku B+R  

 

Jednym z najważniejszych i najbardziej rozwojowych produktów Solarisa w ostatnich latach 

jest autobus w pełni elektryczny – Solaris Urbino Electric, którego premiera miała miejsce we 

wrześniu 2011 roku, podczas targów Transexpo 2011. Do chwili obecnej zostało sprzedanych 

ponad 50 sztuk tego pojazdu.  Solaris Urbino Electric to bardzo cichy, bezemisyjny autobus, 

który gwarantuje niższe koszty eksploatacji i jest konfigurowany ściśle według wymagań 

klientów, m.in. poprzez dobór długości autobusu, mocy baterii i systemu ładowania, 

optymalnego dla danej trasy.  
 

Sercem układu napędowego elektrycznych Urbino są asynchroniczne silniki trakcyjne oraz 

baterie litowo-jonowe. Pojemność baterii jest dobierana odpowiednio do trasy, na której 

będzie kursował dany autobus. Baterie są źródłem energii nie tylko dla układu napędowego, 

ale zasilają również wszystkie pozostałe systemy, w tym klimatyzację i ogrzewanie, 

wspomaganie kierownicy czy sterowanie elektrycznymi drzwiami. Układy, które zwykle 

wykorzystywały kompresory napędzane za pomocą silnika spalinowego, zastąpiono 

elektrycznymi rozwiązaniami. Zastosowane rozwiązania innowacyjne, w połączeniu 

z nowatorskimi systemami ładowania, gwarantują zdolność operacyjną autobusu równą 

osiągom pojazdów z silnikiem spalinowym, przy jednoczesnym znacznie mniejszym koszcie 



 
 

eksploatacji. Autobus ten oferowany jest z 

ładowania baterii, co sprawia, że można go  przystosować do infrastruktury ładowania, jaką 

dysponuje klient. 
 

A. Złącze typu Plug-in z zasilaniem z zewnętrznych ładowarek.

B. System indukcyjny - pod podłogą autobusu montowane jest specjalne urządzenie, 

którego zadanie polega na bezdotykowym pobieraniu energii z ładowarek, 

umieszczonych w infrastrukturze  drogowej 

C. Bezobsługowy system kontaktowego ładowania 

autobusu w sposób automatyczny podłącza się do  infrastruktury zabudowanej na 

przystanku.  Dzięki takiemu rozwiązaniu kierowca, tak jak w przypadku ładowania 

indukcyjnego, nie musi opuszczać stanowiska pracy. 

D. System wykorzystujący ogniwa paliwowe zasilane wodo

ładowanie baterii  podczas jazdy. Autobus jest tankowany wodorem tylko raz 

dziennie, po powrocie do zajezdni. Dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu pojazd jest 

przygotowany do przejechania ponad trzystu kilometrów dziennie. 

 
Kierowca Solarisa Urbino Electric ma do dyspozycji kabinę wyposażoną w pulpit dotykowy, 

który oprócz podstawowych parametrów, na ekranach LCD wyświetla informacje o stanie 

pracy układu elektrycznego i poziomie naładowania baterii. 
 

 

8.6. Procesy dyfuzji wiedzy

 

Dla Solaris Bus & Coach źródłem 

nowych pomysłów / inspiracji 

prowadzących do opracowania 

innowacyjnych rozwiązań 

i produktów jest przede 

wszystkim analiza potrzeb 

klientów, światowych trendów 

technologicznych w obszarze 

transportu autobusowego, 

a także współpraca z dostawcami 

poszczególnym komponentów. 

 

Solaris jest firmą, która stara się 

sprostać najnowszym trendom 

technologicznym na rynku 

światowym, a często sama je 

wyznacza.  
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W naszej działalności coraz częściej spotykamy się 
z sytuacjami, w których nasi dostawcy, czy 
podwykonawcy, najczęściej firmy z sektora MSP, 
planują wdrożyć innowacyjne rozwiązanie i nawiązują 
współpracę z nami jako możliwym przyszłym odbiorcą. 
W sytuacji gdy potencjalne rozwiązane jest dla nas 
ciekawe, aktywnie wspieramy takiego kooperanta, 
zasilając go przede wszystkim naszą wiedzą  
i doświadczeniem. 

. Autobus ten oferowany jest z czterema (niżej wymienionymi) 

ładowania baterii, co sprawia, że można go  przystosować do infrastruktury ładowania, jaką 

in z zasilaniem z zewnętrznych ładowarek. 

pod podłogą autobusu montowane jest specjalne urządzenie, 

którego zadanie polega na bezdotykowym pobieraniu energii z ładowarek, 

umieszczonych w infrastrukturze  drogowej  

Bezobsługowy system kontaktowego ładowania – pantograf, umieszczony na dachu 

usu w sposób automatyczny podłącza się do  infrastruktury zabudowanej na 

przystanku.  Dzięki takiemu rozwiązaniu kierowca, tak jak w przypadku ładowania 

indukcyjnego, nie musi opuszczać stanowiska pracy.  

System wykorzystujący ogniwa paliwowe zasilane wodorem, które umożliwiają  

ładowanie baterii  podczas jazdy. Autobus jest tankowany wodorem tylko raz 

dziennie, po powrocie do zajezdni. Dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu pojazd jest 

przygotowany do przejechania ponad trzystu kilometrów dziennie. 

Kierowca Solarisa Urbino Electric ma do dyspozycji kabinę wyposażoną w pulpit dotykowy, 

który oprócz podstawowych parametrów, na ekranach LCD wyświetla informacje o stanie 

pracy układu elektrycznego i poziomie naładowania baterii.  

Procesy dyfuzji wiedzy i innowacji generowane przez firmę  

Bus & Coach źródłem 

nowych pomysłów / inspiracji 

prowadzących do opracowania 

yjnych rozwiązań 

produktów jest przede 

wszystkim analiza potrzeb 

trendów 

arze 

transportu autobusowego, 

stawcami 

poszczególnym komponentów.  

Solaris jest firmą, która stara się 

sprostać najnowszym trendom 

logicznym na rynku 

często sama je 

Michał Pikuła, Dyrektor Działu 

W naszej działalności coraz częściej spotykamy się 
sytuacjami, w których nasi dostawcy, czy 

podwykonawcy, najczęściej firmy z sektora MSP, 
yjne rozwiązanie i nawiązują 

współpracę z nami jako możliwym przyszłym odbiorcą. 
W sytuacji gdy potencjalne rozwiązane jest dla nas 
ciekawe, aktywnie wspieramy takiego kooperanta, 
zasilając go przede wszystkim naszą wiedzą  

(niżej wymienionymi) opcjami 

ładowania baterii, co sprawia, że można go  przystosować do infrastruktury ładowania, jaką 

pod podłogą autobusu montowane jest specjalne urządzenie, 

którego zadanie polega na bezdotykowym pobieraniu energii z ładowarek, 

pantograf, umieszczony na dachu 

usu w sposób automatyczny podłącza się do  infrastruktury zabudowanej na 

przystanku.  Dzięki takiemu rozwiązaniu kierowca, tak jak w przypadku ładowania 

rem, które umożliwiają  

ładowanie baterii  podczas jazdy. Autobus jest tankowany wodorem tylko raz 

dziennie, po powrocie do zajezdni. Dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu pojazd jest 

przygotowany do przejechania ponad trzystu kilometrów dziennie.  

Kierowca Solarisa Urbino Electric ma do dyspozycji kabinę wyposażoną w pulpit dotykowy, 

który oprócz podstawowych parametrów, na ekranach LCD wyświetla informacje o stanie 



 
 

 

Firma Solaris wdraża w praktyce model user driven innovation, gdzie istotnym źródłem 

pomysłów na rozwiązania innowacyjne, wym

sami klienci. Jako przykład możemy wskazać miasto Hamburg, które zgłosiło 

zapotrzebowanie na wykonanie autobusu o napędzie wodorowym. Solaris podjął się tego 

wyzwania, mimo, iż nie posiadał w ofercie tego typu autobusów. Sytuacja ta wygenerowała 

konieczność współpracy z nowymi dostawcami, np. producentami ogniw wodorowych. 

Poszukiwaniem najlepszych rozwiązań i potencjalnych partnerów zajął się Dział 

Zaawansowanych Technologi

problemów technicznych jak np. fakt, że w Polsce nie tylko nie ma stacji tankowania 

wodorem, ale nawet brak jest wodoru wysokiej klasy. Firma, wobec wspomnianych 

trudności, zdecydowała się na stwor

wydłużającym czas pracy pojazdu. Autobus ten jeździ na baterie, a prąd produkowany przez 

ogniowo wodorowe pozwala mu dodatkowo osiągnąć większy zasięg. Dzięki takiemu 

rozwiązaniu autobus w trakcie j

zasilania wodorowego nastąpiło dopiero u klienta w Hamburgu,

zaplecze technologiczne. 

 

Pomysły innowacyjnych rozwiązań przychodzą rów

z którymi współpracuje Solaris. Przykładem może być tu ulepszony układ pneumatyczny. 

Prace związane z dostosowanie

generują potrzebę ciągłego pozyskiwania nowych partnerów, a po

współpracy z podwykonawcami owocuje powstawa

i produktów.  

 

Ze względu na cią

doskonalenie produktu jak 

i procesów wewnątrz firmy, 

wprowadzono w Solarisie 

program „Mam pomysł”, 

skierowany do pracowników 

firmy, którzy w toku swojej pracy

dostrzegają możliwości zmian 

w produktach, procesach, a które 

mogą przynieść korzyści firmie

W przypadku opracowania 

i wdrożenia rozwiązań, które 

przyczyniają się do 

wygenerowania oszczędności, 

pracownicy-twórcy rozwiązania, uzyskują premię stanowiącą określony procent od 
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Michał Pikuła, Dyrektor Działu 
Rozwoju Autobusów: 
 

Współpracując z nami,  w opracowywaniu nowych 
rozwiązań, dostawcy z sektora MSP budują sobie 
w ten sposób rynek. Jeśli opracują jakieś 
rozwiązanie we współpracy z naszą firmą, a końcowi 
odbiorcy naszych autobusów je zaakceptują z 
czasem wejdzie stanie się ono standardem. Wtedy 
inni producenci autobusów będą je również 
stosować i kupować je od tego naszego dostawcy.

praktyce model user driven innovation, gdzie istotnym źródłem 

pomysłów na rozwiązania innowacyjne, wymagające przeprowadzenia badań i

sami klienci. Jako przykład możemy wskazać miasto Hamburg, które zgłosiło 

zapotrzebowanie na wykonanie autobusu o napędzie wodorowym. Solaris podjął się tego 

iż nie posiadał w ofercie tego typu autobusów. Sytuacja ta wygenerowała 

konieczność współpracy z nowymi dostawcami, np. producentami ogniw wodorowych. 

Poszukiwaniem najlepszych rozwiązań i potencjalnych partnerów zajął się Dział 

Zaawansowanych Technologii. Realizacja tego przedsięwzięcia wiązała się z szeregiem 

problemów technicznych jak np. fakt, że w Polsce nie tylko nie ma stacji tankowania 

wodorem, ale nawet brak jest wodoru wysokiej klasy. Firma, wobec wspomnianych 

trudności, zdecydowała się na stworzenie autobusu bateryjnego z wodorowym zasilaniem, 

wydłużającym czas pracy pojazdu. Autobus ten jeździ na baterie, a prąd produkowany przez 

ogniowo wodorowe pozwala mu dodatkowo osiągnąć większy zasięg. Dzięki takiemu 

rozwiązaniu autobus w trakcie jazd testowych w Polsce jeździł na bateriach

zasilania wodorowego nastąpiło dopiero u klienta w Hamburgu, który  posiada

Pomysły innowacyjnych rozwiązań przychodzą również od samych podwykonawców, 

którymi współpracuje Solaris. Przykładem może być tu ulepszony układ pneumatyczny. 

iązane z dostosowaniem produktu do potrzeb klienta i zmieniającego się rynku 

generują potrzebę ciągłego pozyskiwania nowych partnerów, a podejście Solaris do 

podwykonawcami owocuje powstawaniem innowacyjnych rozwiązań 

na ciągłe 

doskonalenie produktu jak 

procesów wewnątrz firmy, 

Solarisie 

program „Mam pomysł”, 

skierowany do pracowników 

firmy, którzy w toku swojej pracy 

dostrzegają możliwości zmian 

które 

firmie. 

przypadku opracowania 

wdrożenia rozwiązań, które 

przyczyniają się do 

wygenerowania oszczędności, 

twórcy rozwiązania, uzyskują premię stanowiącą określony procent od 

Michał Pikuła, Dyrektor Działu 

opracowywaniu nowych 
cy z sektora MSP budują sobie 

ten sposób rynek. Jeśli opracują jakieś 
rozwiązanie we współpracy z naszą firmą, a końcowi 
odbiorcy naszych autobusów je zaakceptują z 
czasem wejdzie stanie się ono standardem. Wtedy 

i producenci autobusów będą je również 
stosować i kupować je od tego naszego dostawcy. 

praktyce model user driven innovation, gdzie istotnym źródłem 

agające przeprowadzenia badań i rozwoju, są 

sami klienci. Jako przykład możemy wskazać miasto Hamburg, które zgłosiło 

zapotrzebowanie na wykonanie autobusu o napędzie wodorowym. Solaris podjął się tego 

iż nie posiadał w ofercie tego typu autobusów. Sytuacja ta wygenerowała 

konieczność współpracy z nowymi dostawcami, np. producentami ogniw wodorowych. 

Poszukiwaniem najlepszych rozwiązań i potencjalnych partnerów zajął się Dział 

i. Realizacja tego przedsięwzięcia wiązała się z szeregiem 

problemów technicznych jak np. fakt, że w Polsce nie tylko nie ma stacji tankowania 

wodorem, ale nawet brak jest wodoru wysokiej klasy. Firma, wobec wspomnianych 

zenie autobusu bateryjnego z wodorowym zasilaniem, 

wydłużającym czas pracy pojazdu. Autobus ten jeździ na baterie, a prąd produkowany przez 

ogniowo wodorowe pozwala mu dodatkowo osiągnąć większy zasięg. Dzięki takiemu 

towych w Polsce jeździł na bateriach, a uruchomienie 

posiada odpowiednie 

nież od samych podwykonawców, 

którymi współpracuje Solaris. Przykładem może być tu ulepszony układ pneumatyczny. 

zmieniającego się rynku 

dejście Solaris do 

niem innowacyjnych rozwiązań 

twórcy rozwiązania, uzyskują premię stanowiącą określony procent od 
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zaoszczędzonej kwoty. Pracownicy zgłaszają także pomysły, które nie przekładają się wprost 

na ograniczenie kosztów, ale poprawiają funkcjonalność czy komfort pasażera, co także jest 

doceniane i wynagradzane przez firmę. W związku z wprowadzaniem kolejnych generacji 

autobusów czy nowych modeli, rozpisywane są konkursy na najlepsze rozwiązania, które 

cieszą się dużym zainteresowaniem wśród pracowników. O wdrożeniu poprawek decyduje 

kadra zarządzająca. 

 

W projektach dofinansowanych, w których Solaris jest partnerem, ale jego zadania 

ograniczają się do testowania rozwiązań (opracowanych przez pozostałych konsorcjantów) 

firma co do zasady nie rości sobie praw do własności intelektualnej chronionej prawnie, 

a w ten sposób firma zyskuje know-how. Natomiast w sytuacji gdy badania i rozwój 

prowadzone są w kooperacji z innymi podmiotami, a Solaris ponosi z tego tytułu koszty, 

zabezpieczane są prawa własności intelektualnej na rzecz firmy. Przykładem jest zgłoszenie 

patentowe pt. „Konstrukcja złącza do ładowania akumulatorów pojazdu, zwłaszcza autobusu 

elektrycznego”, które to rozwiązanie powstało we współpracy z firmą Ekoenergetyka Sp. 

z o.o. i wspólnie zostało zgłoszone do Urzędu Patentowego RP. Solaris nie jest firmą 

nastawioną na patentowanie jako takie, a ochronie podlegają wyłącznie najbardziej 

wartościowe rozwiązania. Na dzień badania Solaris posiada jeden patent oraz pięć zgłoszeń 

patentowych w UP RP, do których należą: 

- konstrukcja złącza do ładowania akumulatorów pojazdu, zwłaszcza autobusu 

elektrycznego; 

- wózek napędowy do niskopodłogowego pojazdu szynowego; 

- podzespół pneumatyki do pojazdu, zwłaszcza autobusu; 

- układ ogrzewania autobusu, zwłaszcza autobusu z napędem elektrycznym; 

- wózek do pojazdu szynowego, zwłaszcza do tramwajów niskopodłogowych. 

 

 

8.7. Wpływ działalności przedsiębiorstwa na konkurencyjność regionu  

  
Firma Solaris Bus & Coach S.A. obecnie zatrudnia 2300 osób w Polsce i blisko 300 osób 

w swoich zagranicznych przedstawicielstwach, z czego stanowiska kierownicze i dyrektorskie 

zajmują osoby ze średnim i wyższym wykształceniem.  

Ważnym elementem realizowanej przez Solaris Bus strategii jest wspieranie edukacji 

zawodowej młodych ludzi, poprzez realizację Programu Praktycznej Nauki Zawodu. Firma 

współpracuje w tym zakresie ze Szkołą Zawodową w Murowanej Goślinie oraz Zespołem 

Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej.  

 

Firma jest także obecna podczas Targów Pracy na terenie całego kraju. W poszukiwaniu 

nowych pracowników duże znaczenie ma aktywna współpraca z poznańskimi uczelniami 
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wyższymi: Uniwersytetem Ekonomicznym, Politechniką Poznańską oraz Uniwersytetem 

Artystycznym. 

 

W 2014 r. Solaris wyprodukował rekordową liczbę 1380 autobusów, z których zdecydowana 

większość trafiła na rynki zagraniczne. Firma jest jednym z największych producentów 

autobusów w Europie. Produkuje autobusy miejskie i międzymiastowe, a także trolejbusy 

oraz tramwaje, które jeżdżą już w 29 państwach w ponad 600 miastach, m.in.: Berlinie, 

Paryżu, Rzymie czy Dubaju.  
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9. FAKRO Sp. z o.o. 

 
9.1. Obszar prowadzonej działalności 

 
 
 
 

 

 

  

Firma FAKRO sp. z o.o. to jedna z nielicznych rodzimych marek, które rozpoznawalne są 

również poza granicami Polski. Obecnie firma, jako 

okien dachowych na świecie,

rynku.  FAKRO Sp. z o.o. powstała w 1991 roku jako spółka prywatna, oparta w 100 

procentach na kapitale polskim. Współzałożycielem i obecnym prezesem jest Ryszard Florek 

będący pomysłodawcą oraz głównym realizatorem uruchomienia produkcji okien dachowyc

w Polsce.  

 

W ciągu dwudziestu lat z małego, rodzinnego zakładu firma rozwinęła się 

w międzynarodową korporację, zatrudniającą obecnie ponad 3300 osób

FAKRO, wchodzi 12 firm produkcyjnych oraz 16 firm dystrybucyjnych zlokalizowanych 

w Polsce i zagranicą (m.in. Anglia, Austria, Chiny, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, 

Rosja, Słowacja, Ukraina, USA, Węgry, Czechy, Włochy, Łotwa, Dania). W pozostałych 

krajach, gdzie FAKRO jest obecne, sprzedaż odbywa się za pośrednictwem firm 

współpracujących, co umożliwia pełną obsługę handlową i doradztwo techniczne. W

produkty firmy FAKRO można znaleźć w ponad pięćdziesię

a sprzedaż na eksport stanowi aż 70% ogólnej sprzedaży.

 

Ryszard Florek, Prezes FAKRO:
 
Początki sięgają lat mojego dzieciństwa. Gdy kilka razy w roku w moim 
rodzinnym domu w Tymbarku dom zapełniał 
sypialnię na strychu. Światło dostawało się do niej przez szklane dachówki. 
Wtedy wpadłem na pomysł, żeby zastąpić je otwieranymi oknami w dachu. 
Kilka lat później, w 1976 r., gdy byłem już studentem Politechniki 
Krakowskiej, pojechałem na praktyki do RFN i zobaczył
mają sens i praktyczne zastosowanie. Postanowiłem więc, że w przyszłości 
zajmę się tym produktem.
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Obszar prowadzonej działalności  

       

Firma FAKRO sp. z o.o. to jedna z nielicznych rodzimych marek, które rozpoznawalne są 

również poza granicami Polski. Obecnie firma, jako najszybciej rozwijający się producent 

okien dachowych na świecie, zajmuje pozycję wicelidera w tym segmencie na światow

rynku.  FAKRO Sp. z o.o. powstała w 1991 roku jako spółka prywatna, oparta w 100 

procentach na kapitale polskim. Współzałożycielem i obecnym prezesem jest Ryszard Florek 

będący pomysłodawcą oraz głównym realizatorem uruchomienia produkcji okien dachowyc

W ciągu dwudziestu lat z małego, rodzinnego zakładu firma rozwinęła się 

w międzynarodową korporację, zatrudniającą obecnie ponad 3300 osób
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lsce i zagranicą (m.in. Anglia, Austria, Chiny, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, 

Rosja, Słowacja, Ukraina, USA, Węgry, Czechy, Włochy, Łotwa, Dania). W pozostałych 

krajach, gdzie FAKRO jest obecne, sprzedaż odbywa się za pośrednictwem firm 

ących, co umożliwia pełną obsługę handlową i doradztwo techniczne. W

produkty firmy FAKRO można znaleźć w ponad pięćdziesięciu krajach na całym świecie, 

sprzedaż na eksport stanowi aż 70% ogólnej sprzedaży. 

Ryszard Florek, Prezes FAKRO: 

Początki sięgają lat mojego dzieciństwa. Gdy kilka razy w roku w moim 
rodzinnym domu w Tymbarku dom zapełniał się gośćmi, dzieciom urządzano 
sypialnię na strychu. Światło dostawało się do niej przez szklane dachówki. 
Wtedy wpadłem na pomysł, żeby zastąpić je otwieranymi oknami w dachu. 
Kilka lat później, w 1976 r., gdy byłem już studentem Politechniki 

pojechałem na praktyki do RFN i zobaczyłem, że okna w dachu 
praktyczne zastosowanie. Postanowiłem więc, że w przyszłości 

zajmę się tym produktem. 

    

Firma FAKRO sp. z o.o. to jedna z nielicznych rodzimych marek, które rozpoznawalne są 

najszybciej rozwijający się producent 

zajmuje pozycję wicelidera w tym segmencie na światowym 

rynku.  FAKRO Sp. z o.o. powstała w 1991 roku jako spółka prywatna, oparta w 100 

procentach na kapitale polskim. Współzałożycielem i obecnym prezesem jest Ryszard Florek 

będący pomysłodawcą oraz głównym realizatorem uruchomienia produkcji okien dachowych 

W ciągu dwudziestu lat z małego, rodzinnego zakładu firma rozwinęła się  

w międzynarodową korporację, zatrudniającą obecnie ponad 3300 osób. W skład Grupy 

wchodzi 12 firm produkcyjnych oraz 16 firm dystrybucyjnych zlokalizowanych  

lsce i zagranicą (m.in. Anglia, Austria, Chiny, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, 

Rosja, Słowacja, Ukraina, USA, Węgry, Czechy, Włochy, Łotwa, Dania). W pozostałych 

krajach, gdzie FAKRO jest obecne, sprzedaż odbywa się za pośrednictwem firm 

ących, co umożliwia pełną obsługę handlową i doradztwo techniczne. W sumie 

ciu krajach na całym świecie, 

Początki sięgają lat mojego dzieciństwa. Gdy kilka razy w roku w moim 
się gośćmi, dzieciom urządzano 

sypialnię na strychu. Światło dostawało się do niej przez szklane dachówki. 
Wtedy wpadłem na pomysł, żeby zastąpić je otwieranymi oknami w dachu. 
Kilka lat później, w 1976 r., gdy byłem już studentem Politechniki 

em, że okna w dachu 
praktyczne zastosowanie. Postanowiłem więc, że w przyszłości 
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Rysunek 1 Wzrost zatrudnienia w FAKRO  

 

 
 

Źródło:  www.fakro.pl 

 

 

W ofercie firmy znajdują się przede wszystkim: okna dachowe drewniane i aluminiowo-

tworzywowe o różnych konstrukcjach i sposobach otwierania, okna do dachów płaskich, 

kołnierze, sterowanie elektryczne, wyłazy, świetliki rurowe, systemy oddymiania, akcesoria 

do okien dachowych: żaluzje, zasłony, rolety wewnętrzne i zewnętrzne, markizy zewnętrzne, 

akcesoria montażowe, kolektory słoneczne, folie i membrany, schody strychowe. 

 
Rysunek 2 Produkty FAKRO 

 

 
Źródło:  www.fakro.pl 

 

Stały rozwój oferty produktowej poprzez innowacyjne rozwiązania wpisany jest w  strategię 

rozwoju firmy od początku jej istnienia. Na rzecz rozwoju produktów w firmie pracuje ponad 

100 inżynierów będących autorami ponad stu zgłoszeń patentowych i  wzorów użytkowych 

zawierających nowatorskie rozwiązania w tej branży. Najwyższą jakość produktów oraz 

technologii produkcji potwierdza uzyskanie przez firmę ponad dwudziestu prestiżowych 

certyfikatów, m.in. amerykańskiego ICC ES, francuskiego CSTB, CTBA, niemieckiego IFT 

Rosenheim, oraz angielskiego BBA. Zarówno wysoka jakość produktów jak i działalność 
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samej firmy FAKRO zostały wielokrotnie docenione. Firma dwukrotnie otrzymała nagrodę 

gospodarczą prezydenta RP: w 2003 roku  została ona przyznana za szczególny wkład 

w budowaniu prestiżu polskiej gospodarki na rynkach Unii Europejskiej, zaś w 2011 za 

obecność na rynku globalnym. Jednym z wyróżnień zasługujących na szczególną uwagę  jest  

także Kamerton Innowacyjności, nagroda przyznana przez dziennik Rzeczpospolita.  

 

Sukcesy firmy zostały docenione także przez kapitułę polskiej edycji międzynarodowego 

konkursu Entrepreneur of the Year, organizowanego przez firmę doradczą Ernst&Young, 

która nagrodziła prezesa FAKRO Ryszarda Florka za zbudowanie od podstaw 

międzynarodowego przedsiębiorstwa, które odniosło spektakularny sukces na światowych 

rynkach, przyznając nagrodę Przedsiębiorcy Roku 2010. Wszystkie powyższe wyróżnienia 

i nagrody, a także wiele innych, którymi uhonorowano sądecką firmę, świadczą o tym, że 

dynamiczny rozwój i ogromny potencjał FAKRO zostały dostrzeżone i docenione nie tylko 

w naszym kraju, ale również poza granicami Polski. 

 

 

9.2. Charakterystyka potencjału działalności B+R  

 

Przedsiębiorstwo zaliczane jest do grona najbardziej innowacyjnych polskich firm i to właśnie 

innowacyjność stała się głównym motorem rozwoju firmy. Kluczowe znaczenie ma tu nie 

tylko opracowywanie technicznych rozwiązań, ale myślenie skierowane przede wszystkim na 

klienta indywidualnego i jego konkretne potrzeby. 

 

Janusz Komurkiewicz, Członek Zarządu FAKRO,  Dyrektor Marketingu 
Polska: 
 
FAKRO to okna, które wyprzedzają przyszłość, czyli technologicznie produkty są 
bardzo zaawansowane. Zawsze staramy się, aby parametry naszych produktów były 
lepsze niż ma konkurencja. Z tego uczyniliśmy sztukę działania rynkowego. 

 

Na badania i rozwój firma przeznacza nawet 3 % obrotów, a na wdrożenie ich wyników  

w ostatnich latach wydała w ponad 9 mln. zł. FAKRO posiada własne centrum badawczo-

rozwojowe, gdzie nad powstaniem innowacyjnych rozwiązań i nowych produktów pracuje 

ponad 100 inżynierów. Do głównych obszarów badań należą prace nad innowacjami 

w zakresie: procesowym, produktowym, organizacyjnym, marketingowym.  

 

Głównym działem zajmującym się generowaniem i weryfikacją pomysłów na B+R jest Dział 

Badań i Rozwoju, jednak  nie stanowi on wyłącznie jednej komórki zajmującej się 

innowacjami czy wprowadzaniem i modernizacją nowych produktów w FAKRO. 
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Sebastian Talarczyk, Członek Zarządu FAKRO, Dyrektor ds. Zarządzania  

Produktami: 
 

Sprzężeniem  pomiędzy Działem Badań i Rozwoju, produkcją, marketingiem 
i handlem jest Dział Zarządzania Produktami. Obecni tam menadżerowie produktu 
(kierownicy) koordynują cały proces wprowadzania nowego produktu - są 
odpowiedzialni m.in. za zgłaszanie pomysłów, wnioskowanie oraz przygotowanie 
odpowiednich kart nowego produktu. Karty te są następnie recenzowane przez Dział 
Marketingu, Dział Handlowy, Dział Konstrukcyjny oraz Dział Produkcyjny. Wszystkie 
uzyskane w ten sposób informacje są dokładnie analizowane, przygotowywany jest 
harmonogram działań i wreszcie zapada decyzja o realizowaniu takiego produktu. 
Dzięki jednej sformalizowanej drodze powstawania nowego produktu eliminowane są 
tzw. wąskie gardła oraz ustalane są priorytety – w chwili obecnej firma dysponuje 
bowiem około setką takich pomysłów i projektów, czekających na realizację. 

 

 

W centrum badawczo – rozwojowym firmy powstają nie tylko nowe konstrukcje i produkty 

(markizy, rolety, okucia, żaluzje, wszystkie akcesoria do okien dachowych), ale również 

projektowane są urządzenia technologiczne potrzebne do ich wykonania. W trakcie badań 

stosowane są nowoczesne urządzenia wspomagające projektowanie produktów, takie jak np. 

drukarka 3D umożliwiająca szybkie prototypowanie wyrobu opartego na przyrostowych 

metodach wykonania modeli, komora do badań klimatycznych, kamera termowizyjna do 

badania parametrów cieplnych, czy maszyna wytrzymałościowa, określająca siłę potrzebną 

do zniszczenia badanego elementu i znalezienia najsłabszych miejsc detalu. 

 

W laboratoriach FAKRO przeprowadza się ponad 70 różnych badań kontrolno-pomiarowych 

pozwalających na bieżące monitorowanie jakości oferowanych produktów. Badania te 

prowadzone są na wszystkich materiałach przychodzących, podzespołach w czasie produkcji, 

jak również na wyrobach gotowych. Laboratoria wyposażone są w komorę wietrzną, 

deszczownię oraz komorę niskich temperatur, co pozwala na wykonanie testów w skrajnych 

warunkach klimatycznych. W centrum badawczo – rozwojowym firmy prowadzone są 

również intensywne badania w zakresie fotowoltaiki oraz możliwości pozyskiwania energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Wyposażenie Działu Badań i Rozwoju w nowe 

specjalistyczne urządzenia i narzędzia do projektowania było możliwe dzięki stałemu 

inwestowaniu firmy w rozwój produktów. 
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Rysunek 3 Nowoczesna drukarka 3D 

 

 
 

Źródło:  www.fakro.pl 

 

Zakup niektórych maszyn i urządzeń jest także, ale w znacznie mniejszym stopniu 

finansowany z budżetu unijnego - m.in. dzięki dotacjom przyznanym firmie w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Wartość inwestycji na podstawie 

przygotowanego przez FAKRO projektu (Rozbudowa Działu B+R firmy FAKRO, 

POIG.04.02.00-12-018/09), zakładającego wyposażenie działu w nowe urządzenia, programy 

komputerowe i dodatkowe stanowiska do badań laboratoryjnych,  wyniosła ok. 2 mln zł.  

 

Nowoczesne materiały i technologie, zastosowanie skutecznych metod, narzędzi i technik 

zarządzania produkcją, jednolite procedury działania, szkolenia pracowników, ciągłe 

doskonalenie procesów wytwarzania i warunków pracy - to wszystko składa się na ogromny 

potencjał badawczo - rozwojowy firmy. 

 

Takie podejście wygenerowało w toku działalności FAKRO ponad 120 zgłoszeń patentowych 

i wzorów użytkowych (70% z nich to zgłoszenia europejskie) oraz sprawia, że firma jest 

postrzegana jako jedna z najbardziej innowacyjnych firm w branży okien dachowych. 

Zgodnie z polityką firmy, wszystkie zgłoszone patenty są własnością FAKRO. W strukturach 

Działu ds. Badań i Rozwoju 5 lat temu powołano specjalistyczne stanowisko ds. patentów 

i prac badawczych, w którym prowadzona jest dokładna analiza patentów konkurencji. Jeśli 

pojawi się nowy pomysł, wówczas jest przeprowadzane szersze badanie patentowe, w skali 

światowej. 
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Henryk Musiał, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju: 
 
Głównym powodem powołania nowoczesnego ośrodka badawczo-rozwojowego 
w Nowym Sączu była współczesna konkurencja na rynku globalnym, która opiera się 
przede wszystkim na zaawansowanych technicznie produktach. Innowacyjność stała 
się tym samym sednem działalności i kluczem do sukcesu FAKRO. 

 

 

Nowe pomysły i rozwiązania innowacyjne powstają w FAKRO dwutorowo tj. w oparciu 

o zasoby wewnętrzne – pracowników oraz kooperantów zewnętrznych, a procesy te opierają 

się o: 

- Program Zgłaszania Pomysłów działający we wszystkich firmach Grupy FAKRO 

- spotkania warsztatowe / burze mózgów z kontrahentami, pracownikami.  

 

Za działalność badawczo-rozwojową w FAKRO odpowiada przede wszystkim Dział Badań 

i Rozwoju, w którym na co dzień pracuje 48 osób. Współpracuje on z Działem Zarządzania 

Produktami, Działem Certyfikacji i Kontroli Jakości oraz Marketingiem. W sumie na rzecz 

rozwoju produktu w firmie działa ponad 100 inżynierów. Dział Badań i Rozwoju został 

utworzony ponad 20 lat temu i istniał od początku funkcjonowania firmy.  

 

Jednym z jego pierwszych, ważniejszych osiągnięć było opracowanie sztandarowego 

produktu firmy - okna dachowego PVC. Profile okna są tłoczone przez współpracującą 

z FAKRO firmą usługową (wyłącznie na potrzeby FAKRO), jednakże całość prac badawczych, 

założenia technologiczne, konstrukcja, testy oraz certyfikacja została opracowana przez 

FAKRO. 
 

Jak wskazuje Dyrektor Marketingu Polska, inspiracją do tworzenia nowych produktów są 

przede wszystkim klienci, trendy na rynku budownictwa, konkurenci i targi. Przykładem 

produktu powstałego w efekcie śledzenia trendów rynkowych w powiązanych branżach jest 

autorski pomysł opracowania świetlika do dachów płaskich, który stał się hitem na skalę 

europejską, a inspiracją był zmieniający się trend w zakresie bezspadkowych konstrukcji 

dachów. 

 

Część pomysłów na prace B+R pochodzi od dostawców, którzy na rzecz FAKRO wykonują 

poszczególne elementy. W toku procesów technologicznych obserwują pewne pole do 

usprawnień, które następnie są wspólnie omawiane i analizowane.  
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9.3. Współpraca z jednostkami naukowymi  

 

Współpraca z jednostkami naukowymi w obszarze B+R obejmuje przede wszystkim obszar 

certyfikacji. Wszystkie badania związane z nowymi produktami muszą być przeprowadzane 

w akredytowanych laboratoriach, które są w posiadaniu jednostek naukowych. Większość 

badań nad nowymi rozwiązaniami i produktami jest prowadzona we własnych laboratoriach 

firmy. W swojej historii, w toku prac nad innowacyjnymi produktami, firma nawiązała 

współpracę również z takimi jednostkami naukowymi jak Akademia Górniczo – Hutnicza czy 

Politechnika Krakowska, z którymi realizowała badania m.in. w zakresie poprawy parametrów 

akustycznych okien czy też optymalizacji konstrukcji pod względem izolacyjności.  

 

W gronie partnerskich placówek znajdują się uczelnie techniczne: Politechnika Krakowska, 

Politechnika Częstochowska, Politechnika Rzeszowska, Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny, Politechnika Gdańska, Politechnika Białostocka, Politechnika Warszawska. 

 

Ważnym partnerem we współpracy dla Grupy FAKRO są szkoły średnie, a działalność w tym 

obszarze koncentruje się przede wszystkim na organizacji szkoleń, w których uczestniczą 

uczniowie średnich szkół budowlanych, nauczyciele praktycznej i teoretycznej nauki zawodu 

oraz studenci uczelni technicznych z kierunków budownictwo i architektura. Inicjatywa 

podjęcia współpracy ze szkołami i uczelniami powstała w 1991 roku, w odpowiedzi na 

potrzebę podnoszenia kwalifikacji dekarzy na polskim rynku. Ponadto firma, wykorzystując 

swoje doświadczenia zdobyte w Polsce, rozpoczyna współpracę z uczelniami technicznymi 

oraz średnimi szkołami budowlanymi spoza granic naszego kraju, m.in. z Czech, Słowacji 

i Włoch. 

 

Szkolenia są prowadzone zarówno na terenie firmy (we własnym centrum szkoleniowym), jak 

i w szkołach czy na uczelniach. Podczas szkolenia uczestnicy mają możliwość zwiedzenia 

zakładu produkcyjnego i zapoznania się z nowoczesnymi technologiami dotyczącymi 

produkcji okien dachowych, wysłuchania prezentacji multimedialnych dotyczących historii 

firmy FAKRO, oferty produktowej, obejrzenia na sali ekspozycyjnej wszystkich produktów 

oferowanych przez firmę oraz zobaczenia jedynej w branży budowlanej prezentacji 

stereoskopowej (3D) dotyczącej produktów FAKRO. Szkolenia obejmują nie tylko zajęcia 

teoretyczne, ale również praktyczne z zakresu montażu okien dachowych, wyłazów, 

świetlików, schodów strychowych, systemów sterowania elektrycznego oraz dodatków do 

okien dachowych zarówno wewnętrznych jak i wewnętrznych.  

 

Firma również wspiera aktywnie wiele innych działań prowadzonych na rzecz poprawy 

edukacji i promocji wiedzy o nowoczesnych materiałach budowlanych. Od kilku lat jest 

jednym ze strategicznych sponsorów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, 
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członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Edukacji Budowlanej, jak również Sekcji Szkół 

Budowlanych Polskiej Izby Przemysłowo – Handlowej Budownictwa. 

 

 

9.4. Kluczowe innowacje powstałe w wyniku B+R  

 

Działalność Grupy FAKRO owocuje nie tylko eksportem okien dachowych na wielką skalę, ale 

również promuje na całym świecie myśl twórczą polskich inżynierów i konstruktorów. 

W wielu wypadkach opracowane przez firmę rozwiązania technologiczne wytyczają nowe 

kierunki rozwoju dla branży okien dachowych na rynku międzynarodowym. 

 

Ryszard Florek, Prezes FAKRO: 
 
Posiadamy pełną paletę produktów i odróżniamy się od konkurencji. Od początku 
istnienia firmy inwestujemy w nowe technologie i badania nad nowymi produktami. 
Nieustannie pracujemy nad poszerzaniem i uatrakcyjnianiem naszej oferty, nad 
nowatorskimi rozwiązaniami, co roku przygotowujemy kolejne nowości. Oprócz 
bezpieczeństwa dużo wagi poświęcamy energooszczędności naszych produktów, jako 
odpowiedź na wciąż rosnące ceny gazu i prądu. 

 

 

Jako jedno z pierwszych kluczowych nowatorskich rozwiązań, wprowadzone już w 2009 roku,  

należy wymienić system wzmocnienia konstrukcji topSafe, podnoszący odporność okna na 

włamanie.  Warto zwrócić uwagę, że w tym samym roku FAKRO, jako jedyny producent 

w branży okien dachowych, uzyskało certyfikat TÜV SÜD, przyznawany przez niemiecką 

organizację certyfikującą. 
 

W 2010 roku FAKRO wprowadza do swojej oferty okno proSky, będące najwyższym 

jednoramowym oknem dachowym na świecie. Dzięki podwyższonej osi obrotu może osiągnąć 

wysokość nawet do 206 – ciu cm. Powiększenie długości, a nie szerokości, pozwoliło nie 

tylko na większą powierzchnię przeszklenia, ale również na dopasowanie okna do 

standardowych rozmiarów krokwi. 

 

Poniżej wymienione zostały innowacyjne produkty, które mają istotne znaczenie dla pozycji 

konkurencyjnej FAKRO i zostały opracowane w ostatnich latach.  

 

� Okno balkonowe FGH-V Galeria, które po otwarciu tworzy balkon na poddaszu, zaś 

po zamknięciu zamienia się w typowe okno dachowe. Produkt ten został doceniony 

przez konsumentów i uznany za najlepszy produkt budowlany roku 2012 w ramach 

konkursu pod hasłem „Wybór konsumenta” ogłoszonego przez organizatorów 
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Międzynarodowych Targów Poznańskich. Innowacyjna koncepcja składanego balkonu 

na skośnej powierzchni dachu została również doceniona przez Instytut Wzornictwa 

Przemysłowego i pozwoliła FAKRO zostać laureatem XIX Konkursu Dobry Wzór 2012.  

 

� Okno obrotowe FTP-V P2 pod nazwą Secure, z systemem wzmocnienia konstrukcji 

okna topSafe oraz dodatkowymi rozwiązaniami, zabezpieczającymi przed różnymi 

sposobami włamania. 

 

� Superenergooszczędne okno FTT U8 Thermo, dostosowane do potrzeb budownictwa 

pasywnego, będące najbardziej energooszczędnym oknem dachowym na rynku 

o współczynniku Uw = 0,58W/m2K.  

 

� Sterowana elektrycznie markiza AMZ Z – Wave. Markiza stanowi połączenie 

skuteczności ochrony przed nagrzewaniem z wysokim komfortem użytkowania. 

Zasilana jest prądem z sieci elektrycznej i sterowana za pomocą pilota lub 

przełącznika naściennego w bezprzewodowym systemie sterowania radiowego 

Z Wave, a dzięki bocznym prowadnicom można ją zatrzymać w dowolnej pozycji.  

 

� Automatyczna roletaARZ ARZ to kolejny produkt, który dołączył do systemu Z Wave, 

czyli bezprzewodowego systemu umożliwiającego połączenie w jedną sieć sprzętu 

elektrycznego, takiego jak oświetlenie, termostaty, alarmy, komputery, telefony, 

klimatyzacja oraz sterowanie elektrycznymi oknami i roletami. Skomunikowane ze 

sobą urządzenia obsługiwać zdalnie za pomocą jednego pilota.  

 

� Okno typu F przeznaczone do montażu na dachu płaskim, które zostało wyposażone 

w innowacyjny pakiet szybowy, charakteryzujący się bardzo dobrymi parametrami 

energooszczędnymi i nowoczesnym wyglądem. Okno może być wykonane 

w dowolnym rozmiarze ( w zakresie od 60x60 cm do 120x220 cm), co pozwala na 

wymianę istniejących naświetli, często o niestandardowych wymiarach, które nie 

spełniają obecnych wymagań termoizolacyjnych.Okno jest dostępne w trzech 

wersjach:  

- DEF – otwierane elektrycznie, posiadające detektor deszczu automatycznie 

uruchamiający funkcję zamykania otwartego skrzydła w czasie pojawienia się 

opadów; 

- DMF – otwierane ręcznie za pomocą drążka. 

- DXF – nieotwierane. 

 

� Markiza AMZ Solar do okien dachowych i VMZ Solar do okien pionowych, 

zapewniająca napływ naturalnego światła do pomieszczenia i pozwalająca na 

likwidację zjawiska refleksów, szczególnie przy pracy z komputerem. Markiza może 



70 
 
 

być sterowana ręcznie lub automatycznie za pomocą pilota. Dzięki zastosowaniu 

inteligentnego systemu automatycznego uruchamia się ona w zależności od 

nasłonecznienia. 

 

� Membrany dachowe EUROTOP T150 i T180. Dzięki zastosowaniu materiału najlepszej 

jakości oraz bardzo dobrym parametrom użytkowym membran, uzyskały one 

certyfikat ZVDH,  przyznawany przez Niemiecki Związek Dekarzy. Umożliwiło to 

otwarcie to kolejnym produktom FAKRO drogi na rynki niemieckojęzyczne.  

 

� Schody strychowe supertermoizolacyjne LWT, przeznaczone do budownictwa 

energooszczędnego, w którym duży nacisk położony jest na zminimalizowanie strat 

ciepła. Specjalna konstrukcja schodów sprawia, że doskonale sprawdzają się 

w miejscach, gdzie występuje duża różnica pomiędzy ogrzewanym pomieszczeniem 

na poddaszu, a nieużytkowym strychem.  

 

� Świetliki rurowe LightTunnel, będące rozwiązaniem dla pomieszczeń, w których nie 

ma możliwości montażu okien pionowych ani dachowych. 

 

Działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna FAKRO została wielokrotnie doceniona przez 

środowisko eksperckie zarówno na rynku międzynarodowym, jak i w Polsce.  
 

 

9.5. Procesy dyfuzji wiedzy i innowacji 

 

W toku działalności firma współpracuje z licznymi podwykonawcami, odpowiedzialnymi za 

realizację poszczególnych procesów produkcyjnych czy produkcję podzespołów. Każdy 

dostarczany przez nich produkt musi być zgodny z tzw. warunkami technicznego odbioru. 

Procedura ta jest ustalana z każdym dostawcą na początku współpracy i podlega regularnej 

kontroli jakości.  System jakości funkcjonujący w firmie FAKRO ma za zadanie integrację 

wszystkich działań mających na celu zapewnienie wysokiej jakości produktów, zgodnej 

z oczekiwaniami klientów, wymaganiami norm europejskich i wymaganiami różnych 

jednostek certyfikujących. 

 

Duże znaczenie dla firm współpracujących z FAKRO ma fakt, że firma dzieli się z nimi swoją 

wiedzą,  dzięki czemu firmy te również się rozwijają. FAKRO generuje konieczność stworzenia 

nowych technologii poprzez zgłaszanie swoich potrzeb u podwykonawców i nawiązuje z nimi 

ścisłą współpracę nad konkretnym rozwiązaniem, np. sposobem wklejania szyby czy 

tworzenia okuć, wyłącznie na potrzeby firmy. Warto zauważyć, że firma preferuje współpracę 

w tym zakresie z mniejszymi podwykonawcami, co jest spowodowane znacznie mniejszą 

ilością niezbędnych formalności.  
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Strategia FAKRO w tym obszarze opiera się na budowaniu długoletnich relacji  biznesowych 

ze swoimi dostawcami, szczególnie w obszarach związanych z technologią wtrysków  

tworzyw sztucznych, obróbką metalu, stali czy cynkowaniem. Firma na stałe współpracuje 

z sześcioma narzędziowniami i trzema wtryskowniami. Długoletnia współpraca owocuje 

wzajemnym zaufaniem, a lata wspólnych doświadczeń przynoszą korzyści obu stronom. 

Dzięki takiej współpracy FAKRO umożliwiło rozwój wielu mniejszym firmom. Doskonałym 

przykładem jest tu firma ANMART, która współpracuje z FAKRO niemal od samego początku. 

Pierwsze okno dachowe, jakie powstało oraz okucia do niego zostały własnoręcznie 

wypiłowane pilnikiem przez obecnego właściciela firmy, który w tamtym czasie był 

inżynierem zatrudnionym w FAKRO. W początkach swej działalności ANMART był 

podwykonawcą, który w stu procentach realizował zlecenia dla FAKRO, a obecnie producent 

okien jest jednym z wielu jego klientów.  Rotacja  wśród firm współpracujących z FAKRO 

dotyczy głównie dostawców materiałów i surowców  i zależy przede wszystkim od ceny, 

jakości oraz ilości dostarczanych produktów. 

 

System dystrybucji gotowych produktów FAKRO opiera na sieci własnych magazynów, 

zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Magazyny te są źródłem zaopatrzenia dla firm 

dystrybucyjnych (najczęściej składów materiałów budowlanych), mających z kolei swoich 

poddystrybutorów.  

 

Sebastian Talarczyk, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju Produktu: 
 
Nasz model rozwoju i ekspansji opiera się na tym, że zawsze staramy się znaleźć 
partnera lokalnego. Dotyczy to zarówno naszych parterów handlowych 
i produkcyjnych w Europie, jak i krajowych. Model ten sprawdził się na Ukrainie, w 
Rosji czy w Chinach. Zawsze bazujemy na partnerstwie lokalnym i na zasadzie tego 
partnerstwa budujemy zakład produkcyjny lub firmę dystrybucyjną. 

 

Warto zwrócić uwagę, że dla FAKRO tworzenie zakładów produkcyjnych poza granicami 

Polski ma nie tyle związek z pozyskaniem tańszej siły roboczej, ile ze zmniejszeniem kosztów 

transportu oraz znajomością lokalnego rynku i prawa przez partnera, z którym FAKRO 

nawiązuje współpracę. Często przyczyną są także względy prawne czy ekonomiczne, takie 

jak nałożenie w 2005 roku przez Rosję embarga na polskie produkty pochodzenia roślinnego. 

Embargiem tym zostało objęte również okno dachowe, w dużej mierze oparte na drewnie. 

W związku z tym, FAKRO otworzyło niewielką montownię na Ukrainie, gdzie dostarczano 

gotowe, częściowo zmontowane elementy z Polski, z których następnie na miejscu składano 

okna. Okna trafiały więc na rynek rosyjski jako produkt ukraiński, omijając embargo. 

W kolejnych latach rynek ukraiński okazał się na tyle dobrym rynkiem zbytu, że niewielki 
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początkowo zakład zaczął się rozwijać i rozbudowywać. Obecnie obsługuje on pod względem 

produkcyjnym i dystrybucyjnym cały rynek wschodni. 

 

9.6. Strategia rozwoju działalności B+R  

 

Strategię dalszego rozwoju działalności badawczo – rozwojowej FAKRO wyznacza przede 

wszystkim obszar ekologicznego, energooszczędnego oraz inteligentnego domu. Firma stoi 

przed wyzwaniami budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego oraz związanymi 

z nowymi wymaganiami dotyczącymi oszczędzania energii. W ciągu najbliższych pięciu lat 

FAKRO planuje otwarcie nowej linii produkcyjnej głównego produktu – okna dachowego, 

a także odświeżenie istniejącej linii produkcyjnej pod względem design’u i estetyki.  

W planach są także udoskonalenia technologiczne związane z nowymi materiałami oraz 

poszukiwanie rozwiązań w zakresie zmian konstrukcyjnych związanych z unowocześnieniem 

technologii, pozwalających na obniżenie kosztów produkcji. Prace badawczo – rozwojowe 

zmierzają również do poszerzenia gamy produktów wyposażonych w bezprzewodowy system 

komunikowania między urządzeniami elektrycznymi Z-Wave oraz produktów związanych 

z poddaszem i ekologią, w tym: kolektorów słonecznych czy ogniw fotowoltaicznych. 

 

W swej strategii FAKRO zakłada budowanie firmy globalnej i umacnianie pozycji na rynku 

światowym,  dążąc do zmniejszenia dystansu wobec światowego lidera rynku okien 

dachowych. Większy udział w rynku globalnym przekłada się automatycznie na niższe koszty 

dystrybucji, co pozwoli firmie na obniżenie cen produktów oraz wzrost wynagrodzenia dla 

pracowników w Polsce. 

 

FAKRO jest również członkiem Konsorcjum Podmiotów Kluczowych Technologii Drzewnych 

i Leśnych, powołanego w 2014 roku z inicjatywy przedsiębiorców – liderów polskiego rynku 

produktów bazujących na surowcu drzewnym oraz przy udziale PGL Lasów Państwowych 

i wiodących ośrodków badawczych prowadzących prace B+R, mających istotne znaczenie dla 

konkurencyjności i innowacyjności sektora leśno-drzewnego. Konsorcjum jest wnioskodawcą 

studium Programu Sektorowego, złożonego to NCBR, o nazwie WOODSTRATEG. Studium 

stanowi strategiczny program rozwoju sektora leśno-drzewnego w Polsce, a jego celem jest 

rozwój i zwiększenie konkurencyjności branży leśno-drzewnej na rynku międzynarodowym. 

Obecnie program jest na etapie negocjacji z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 
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9.7. Model zarządzania B+R   

 

Głównym założeniem modelu prowadzenia B+R jest budowanie własnego zaplecza 

badawczego. Firma skupia się przede wszystkim na inwestycji w aktywny rozwój zaplecza 

swojego centrum badawczo – rozwojowego, bardziej niż na nawiązywaniu współpracy 

z istniejącymi jednostkami naukowymi. Należy zwrócić uwagę, że w kontekście projektów 

badawczych realizowanych przez FAKRO są wyznaczone centralne wytyczne oraz standardy 

dotyczące planowania i zarządzania samym ich przebiegiem. 

 

FAKRO w swej działalności kładzie nacisk nie tylko na wysoką jakość, bezpieczeństwo 

i innowacyjność swoich produktów, ale prowadzi również działania proekologiczne, 

prowadzone równolegle w trzech obszarach wymienionych poniżej.  

 

� Wykorzystywanie do produkcji ekologicznych surowców - drewno wykorzystywane do 

produkcji pochodzi z terenów, na których prowadzona jest planowana gospodarka 

leśna (ilość przyrostu masy drzewnej jest większa od ilości drewna pozyskiwanego). 

� Wykorzystywanie w procesie produkcyjnym (w prawie stu procentach) energii 

odnawialnej. Wszystkie surowce, które nie zostały wykorzystane w procesie 

produkcji, jak szkło, aluminium, blacha i miedź, wracają do producentów, gdzie 

są ponownie przetwarzane. Ponadto w pomieszczeniach biurowych i produkcyjnych 

we wszystkich zakładach Grupy FAKRO korzysta się z ekologicznej formy ogrzewania, 

wykorzystując w tym celu kotłownie na biomasę.Stanowią ją powstające w procesie 

produkcji drewniane odpady zmieszane ze zrąbkami wierzby energetycznej. Firma 

rozwija własną plantację tego ekologicznego surowca, co roku  zwiększając 

powierzchnię uprawy o 5 ha. 

� Wytwarzanie produktów energooszczędnych (najcieplejsze okna dachowe) oraz 

produktów związanych z energią odnawialną (solary, ogniwa fotowoltaiczne). Chociaż 

w produkcji okien dachowych firma preferuje konstrukcję drewniano-aluminiową, 

w której lite drewno ościeżnicy jest osłonięte aluminiowym profilem, zdarza się, że 

klientwybiera ościeżnicę z tworzywa sztucznego. Wówczas jest ona konstruowana 

w taki sposób, aby w przyszłości można ją było bez trudu poddać recyklingowi 

(oddzielić PCV od aluminium, z możliwością ponownego wykorzystania surowców). 

Przy produkcji okien dachowych z tworzyw sztucznych zrezygnowano natomiast 

z konstrukcji sklejkowo – poliuretanowej (oddzielenie warstwy poliuretanu od sklejki 

jest trudne i kosztowne, co w praktyce oznacza brak możliwości recyklingu). 
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10. Transition Technologies S.A.

 
 
10.1. Obszar  prowadzonej działalności 

 
 

 

 

Firma Transition Technologies powstała w roku 1991, jako spółka z 

odpowiedzialnością, natomiast w roku 2000 została przekształcona w spółkę akcyjną. 

Głównym przedmiotem działalności firmy jest produkcja specjalistyczneg

dla sektora przemysłowego. Szczególnym obszarem specjalizacji firmy są branże: 

energetyczna, gazowa, automatyka przemysłowa oraz medyczna.

 

W strukturze organizacyjnej Transition Technologies znajduje się 8 biur na terenie Polski oraz 

przedstawicielstwo zagraniczne na terenie Niemiec oraz filia w Stanach Zjednoczonych. 

Siedziba firmy znajduje się w Warszawie, natomiast pozostałe biura na terenie kraju 

zlokalizowane są w: 

- Białymstoku - zatrudniani są tam programistów technologii m.in. C++, Java oraz 

programiści technologii mobilnych. Biuro zostało uruchomione w 2008 roku. 

Realizowane projekty związane są zarówno z outsourcingiem, jak i rozwojem 

własnych produktów. 

- Lublinie – biuro zostało uruchomione w 2013 roku i zatrudnia obecnie 50 

programistów Java, C++ oraz Salesforce. Podobnie jak w Białymstoku realizowane są 

tam projekty outsourcingowe jak i własne.

- Kielcach – oddział ten, funkcjonujący na terenie Kieleckiego Parku Technologicznego, 

opracowuje i wdraża rozwiązania dedykowane w szczególności branży 

motoryzacyjnej, zatrudniając obecnie ok. 40 pracowników

- Wrocław – w ramach tego oddziału, powstałego w 2006 r. funkcjonują dwa działy: 

Control Solution Center (CSC) oraz Implementation So

z nich zajmuje się programowaniem syst

w szczególności w energetyce, przem

natomiast specjalizuje się w świadczeniu usług inżynierskich i wdrażaniu rozwiązań 

automatyki zaawansowanej. 
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- Łódź –łódzki oddział firmy- Poland Solution Center (PSC) powstał w roku 2006, jako 

efekt współpracy z Parametric Technology Corporation. Obecnie oddział ten zatrudnia 

ponad 100 inżynierów i opracowuje rozwiązania dla takich branż jak automotive, 

lotnicza, przemysłowa, odzieżowe oraz wysokich technologii. Oddział ten prowadzi 

prace B+R w obszarze internetof things. 

- Ostrów Wielkopolski – Control Solution Center zajmuje się wdrożeniami cyfrowych 

systemów automatyki w energetyce, w szczególności w kooperacji z Emerson Process 

Management. Wbiurze tym pracuje ok. 70 pracowników.  

- Koszalin – Software Solution Center powstało w listopadzie 2014 r., a zespół 30 

programistów tam pracujący zajmuje się rozwiązaniami dla rynku energii elektrycznej 

i farmaceutycznej.  

 

W skład grupy kapitałowej Transition Technologies wchodzą cztery spółki: Transition 

Technologies S.A., Transition Technologies USA Inc., Promison Sp. z o.o., Transition 

Technologies Managed Services Sp. z o.o. 

 

W obszarze rynku energii elektrycznej, w ofercie spółki znajdują się w szczególności systemy 

przemysłowe dla energetyki, kompleksowe systemy do optymalizacji procesów (m.in. 

neuronowe regulatory predykcyjne, układy logiki rozmytej), oprogramowania wspierające 

uczestników rynku energii (m.in. rozwiązania w zakresie: wymiany dokumentów, 

komunikacji, grafikowania, prognozowania, optymalizacji, analizy i wspomagania realizacji 

kontraktów, zarządzania ryzykiem, sprzedaży) czy systemy do integracji danych cyfrowych 

typu  SCADA. Z rozwiązań Transition Technologies korzysta ok. 80 % wytwórców energii 

elektrycznej w Polsce.  

 

Oferta dla klientów z rynku gazowego skoncentrowana jest wokół rozwiązań wspierających 

procesy techniczne i komercyjne związane z magazynowaniem i przesyłem gazu jak np. 

system zarządzania podziemnymi magazynami gazu, symulator działania podziemnych 

magazynów gazu, wykorzystujący kawerny solne lub struktury porowate, system 

optymalizacji użytkowania podziemnych magazynów gazu, uwzględniający modele kawern 

gazowych, modele urządzeń naziemnych itd. 

 

Rozwiązania dla sektora przemysłowego koncentrują się wokół najnowocześniejszego 

oprogramowania i usług w obszarze zaawansowanej automatyki cyfrowej, usług 

wdrożeniowych i inżynierskich.  

 

Oferta Transition Technologies to również rozwiązania dla rynku medycznego, wspomagające 

pracę szpitali, laboratoriów i lekarzy w obszarze obliczeń, statystyk i analizy danych.  

 



 
 

Transition Technologies S.A. jest firmą, która rozwija własne produkty, ale część firmy 

skupiona jest na kompleksowym outosorcingu usług począwszy od kierowania projektem, 

poprzez usługi R&D, aż po wdrożenie. Systemy tworzone przez Transition

opierają się na unikatowym know

przetwarzania obrazu, big data, wspomagania sprzedaży na rynkach energii i gazu. 

 

Na uwagę zasługuje duży udział eksportu w działalności Transition Technologies, g

70% wdrożeń realizowanych jest poza granicami Polski, przy czym największy rynek to 

obszar Stanów Zjednoczonych. Systemy energetyczne Tra

w ponad 350 elektrowniach.  

 

 

10.2. Charakterystyka potencjału 

 

W efekcie intensywnej działalności badawczej w obszarze zaawansowanych technologi

komputerowych i informatyki Transition

centrum badawczo-rozwojowego, na mocy decyzji Ministerstwa Gospodarki. Obecnie spółka 

jest jedną z 35. firm w Polsce, które posiadają ten status, a żeby 

roku uzyskiwać minimum 20% przychodów netto ze sprzedaży własnych usług badawczo 

rozwojowych.3 W związku z tym centrum b

przywileje jak np. zwolnienia z podatku pod nieruchomości czy możliwość 

odpisów na tzw. fundusz 

innowacyjności.  

 

Podstawową komórką 

organizacyjną w strukturze badań 

i rozwoju w Transition 

Technologies jest Zespół Badań 

i Rozwoju. W podstawowym 

składzie liczy on 5 osób, natomiast 

w sytuacji podjęcia danego tematu 

badawczego budowany jest zespół 

projektowy, w skład którego 

wchodzą ponadto pomysłodawcy, 

jak i eksperci z danej dziedziny. 

                                                
3
 Ponadto firma musi uzyskiwać minimalne przychody netto 

towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wynoszących co najmniej 

równowartość kwoty określonej w przepisach o rachunkowości jako minimalny przychód netto ze sprzedaży 

towarów, produktów i operacji finansowych za pop

fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, do

o rachunkowości, tj. 1 200 000 euro;
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 Joanna Wojdan 
Starszy Specjalista ds. PR:  
 
Zadanie tej komórki (Zespołu Badań i Rozwoju) 
polega na pracach nad tym, jak rozwinąć produkt, 
który mamy już w swojej ofercie 
rozwiązań wynikają z reguły z toku prac z klientami
Wyzwaniem dla tego zespołu jest rozwijanie nowych 
pomysłów, tworzenie zupełnie nowych produktów 
i skupianie się bardziej na badaniach przemysłowych 
niż pracach rozwojowych. 

Transition Technologies S.A. jest firmą, która rozwija własne produkty, ale część firmy 

skupiona jest na kompleksowym outosorcingu usług począwszy od kierowania projektem, 

poprzez usługi R&D, aż po wdrożenie. Systemy tworzone przez Transition

opierają się na unikatowym know-how w zakresie analizy danych, optymalizacji, 

przetwarzania obrazu, big data, wspomagania sprzedaży na rynkach energii i gazu. 

Na uwagę zasługuje duży udział eksportu w działalności Transition Technologies, g

70% wdrożeń realizowanych jest poza granicami Polski, przy czym największy rynek to 

obszar Stanów Zjednoczonych. Systemy energetyczne Transition Technologies działają 

 

potencjału działalności B+R  

W efekcie intensywnej działalności badawczej w obszarze zaawansowanych technologi

komputerowych i informatyki Transition Technolgies S.A. uzyskała w 2010

rozwojowego, na mocy decyzji Ministerstwa Gospodarki. Obecnie spółka 

jest jedną z 35. firm w Polsce, które posiadają ten status, a żeby go utrzymać 

roku uzyskiwać minimum 20% przychodów netto ze sprzedaży własnych usług badawczo 

wiązku z tym centrum badawczo-rozwojowe może uzyskiwać pewne 

przywileje jak np. zwolnienia z podatku pod nieruchomości czy możliwość 

odpisów na tzw. fundusz 

Podstawową komórką 

anizacyjną w strukturze badań 

rozwoju w Transition 

echnologies jest Zespół Badań 

Rozwoju. W podstawowym 

ie liczy on 5 osób, natomiast 

sytuacji podjęcia danego tematu 

adawczego budowany jest zespół 

projektowy, w skład którego 

wchodzą ponadto pomysłodawcy, 

jak i eksperci z danej dziedziny.  

        
Ponadto firma musi uzyskiwać minimalne przychody netto (bez podatku od towarów i usług)

towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wynoszących co najmniej 

równowartość kwoty określonej w przepisach o rachunkowości jako minimalny przychód netto ze sprzedaży 

towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy osób fizycznych, spółek cywilnych osób 

fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, do których stosuje się przepisy 

rachunkowości, tj. 1 200 000 euro; 

Joanna Wojdan – Liszewska, 

(Zespołu Badań i Rozwoju) nie 
polega na pracach nad tym, jak rozwinąć produkt, 
który mamy już w swojej ofercie – udoskonalenia 
rozwiązań wynikają z reguły z toku prac z klientami. 
Wyzwaniem dla tego zespołu jest rozwijanie nowych 

nie zupełnie nowych produktów 
skupianie się bardziej na badaniach przemysłowych 

Transition Technologies S.A. jest firmą, która rozwija własne produkty, ale część firmy 

skupiona jest na kompleksowym outosorcingu usług począwszy od kierowania projektem, 

poprzez usługi R&D, aż po wdrożenie. Systemy tworzone przez Transition Technologies 

how w zakresie analizy danych, optymalizacji, 

przetwarzania obrazu, big data, wspomagania sprzedaży na rynkach energii i gazu.  

Na uwagę zasługuje duży udział eksportu w działalności Transition Technologies, gdzie ok. 

70% wdrożeń realizowanych jest poza granicami Polski, przy czym największy rynek to 

nsition Technologies działają 

W efekcie intensywnej działalności badawczej w obszarze zaawansowanych technologii 

Technolgies S.A. uzyskała w 2010 roku status 

rozwojowego, na mocy decyzji Ministerstwa Gospodarki. Obecnie spółka 

utrzymać firma musi co 

roku uzyskiwać minimum 20% przychodów netto ze sprzedaży własnych usług badawczo – 

rozwojowe może uzyskiwać pewne 

przywileje jak np. zwolnienia z podatku pod nieruchomości czy możliwość dokonywania 

(bez podatku od towarów i usług) ze sprzedaży 

towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wynoszących co najmniej 

równowartość kwoty określonej w przepisach o rachunkowości jako minimalny przychód netto ze sprzedaży 

rzedni rok obrotowy osób fizycznych, spółek cywilnych osób 

których stosuje się przepisy 



 
 

Transition Technologies nie 

ujmuje kwestii generowania 

pomysłów na badania i rozwój 

czy nowe produkty 

w sformalizowany, spisany 

sposób. Natomiast na trwałe 

wpisane w kulturę organizacją 

firmy jest docenianie przez 

bezpośrednich przełożonych 

pomysłu pracowników 

i procedowanie ich dalej. Fakt, że 

stało się to wartością firmy 

potwierdzają badania satysfakcji 

pracowników, z których wynika, 

że ponad 60 % pracowników 

Transition Technologies wyraża 

opinię, iż ma duży wpływ na 

projekty, przy których pracują. 

 

Ponadto raz w roku 

organizowane są konkursy dla 

pracowników („Coders Day”), 

mające na celu większe zaktywizowanie całej społeczności do dzielenia się swoimi 

przemyśleniami na temat nowych produktów/usług czy poprawy istniejących. Z tego źródła 

powstają najczęściej niewielkie usprawnienia pracy własnej czy zarządzania biurem. 

Jednakże czasem nawet te z pozoru małe uprawnienia, są z kolei inspiracją dla tworzenia czy 

rozbudowy dużych rozwiązań, które są w ofercie sprzedażowej firmy. Ponadto w Transition 

Technologies pomysłodawca może uzyskać zmniejszenie ilości godzin w pracy podstawowej 

na rzecz rozwijania danego pomysłu czy drobne wsparcie finansowe na etapie 

koncepcyjnym.  

 

W efekcie działalności badawczo

własność intelektualna chroniona prawnie na mocy zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP:

� Sposób oceny ryzyka wystąpienia u pacjenta powikłań pooperacyjnych w terapii 

nowotworowej raka piersi

� Sposób oceny czystości próbki biologicznej użytej w eksperymencie 

mikromacierzowym w oparciu o uzyskany profil ekspresji genów

� System i sposób wspomagaj

i niewidomych w terenie
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Z racji tego, że bardzo ściśle współpracujemy 
z uczelniami w całym kraju, mamy duży, bezpośredni 
kontakt ze studentami, którzy znają nas i wiedzą, że 
w Transition Technologies zawsze jest miejsce dla 
najlepszych. Z tych właśnie młodych, błyskotliwych, 
kreatywnych ludzi tworzymy teamy dedykowane do 
opracowywania koncepcji nowych us
produktów. Dopiero jak projekt  jest w bardziej 
zaawansowanej fazie włączani są na szerszą skalę 
doświadczeni eksperci, ale do tego morza
mózgów jaka ma  miejsce na początku młodzi 
świetnie się sprawdzają. Skala zaangażowania 
młodych ludzi jest w naszej firmie bardzo duża 
rocznie w firmie staż odbywa ok. 100 praktykantów. 
Dzięki temu mamy możliwość wybrania tych „perełek”, 
bardzo ambitnych młodych osób, mających swoje 
pomysły, błyskotliwych, wchodzących w dyskusję.

ies nie 

ujmuje kwestii generowania 

ia i rozwój 

czy nowe produkty 

sformalizowany, spisany 

sposób. Natomiast na trwałe 

wpisane w kulturę organizacją 

firmy jest docenianie przez 

ełożonych 

pomysłu pracowników 

procedowanie ich dalej. Fakt, że 

stało się to wartością firmy 

potwierdzają badania satysfakcji 

pracowników, z których wynika, 

że ponad 60 % pracowników 

Transition Technologies wyraża 

opinię, iż ma duży wpływ na 

projekty, przy których pracują.  

w roku 

organizowane są konkursy dla 

pracowników („Coders Day”), 

mające na celu większe zaktywizowanie całej społeczności do dzielenia się swoimi 

przemyśleniami na temat nowych produktów/usług czy poprawy istniejących. Z tego źródła 

ewielkie usprawnienia pracy własnej czy zarządzania biurem. 

Jednakże czasem nawet te z pozoru małe uprawnienia, są z kolei inspiracją dla tworzenia czy 

rozbudowy dużych rozwiązań, które są w ofercie sprzedażowej firmy. Ponadto w Transition 

ysłodawca może uzyskać zmniejszenie ilości godzin w pracy podstawowej 

na rzecz rozwijania danego pomysłu czy drobne wsparcie finansowe na etapie 

W efekcie działalności badawczo-rozwojowej Transition Technologies powstała następująca 

własność intelektualna chroniona prawnie na mocy zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP:

Sposób oceny ryzyka wystąpienia u pacjenta powikłań pooperacyjnych w terapii 

nowotworowej raka piersi 

Sposób oceny czystości próbki biologicznej użytej w eksperymencie 

omacierzowym w oparciu o uzyskany profil ekspresji genów 

System i sposób wspomagający lokalizację i poruszanie się osób słabowidzących 

niewidomych w terenie 

Konrad Wojdan, Kierownik Zespołu 

bardzo ściśle współpracujemy 
my duży, bezpośredni 

którzy znają nas i wiedzą, że 
Transition Technologies zawsze jest miejsce dla 

najlepszych. Z tych właśnie młodych, błyskotliwych, 
kreatywnych ludzi tworzymy teamy dedykowane do 
opracowywania koncepcji nowych usług czy 
produktów. Dopiero jak projekt  jest w bardziej 
zaawansowanej fazie włączani są na szerszą skalę 

zeni eksperci, ale do tego morza idei, burzy 
mózgów jaka ma  miejsce na początku młodzi 
świetnie się sprawdzają. Skala zaangażowania 

dzi jest w naszej firmie bardzo duża - 
rocznie w firmie staż odbywa ok. 100 praktykantów. 
Dzięki temu mamy możliwość wybrania tych „perełek”, 
bardzo ambitnych młodych osób, mających swoje 
pomysły, błyskotliwych, wchodzących w dyskusję. 

mające na celu większe zaktywizowanie całej społeczności do dzielenia się swoimi 

przemyśleniami na temat nowych produktów/usług czy poprawy istniejących. Z tego źródła 

ewielkie usprawnienia pracy własnej czy zarządzania biurem. 

Jednakże czasem nawet te z pozoru małe uprawnienia, są z kolei inspiracją dla tworzenia czy 

rozbudowy dużych rozwiązań, które są w ofercie sprzedażowej firmy. Ponadto w Transition 

ysłodawca może uzyskać zmniejszenie ilości godzin w pracy podstawowej 

na rzecz rozwijania danego pomysłu czy drobne wsparcie finansowe na etapie 

rozwojowej Transition Technologies powstała następująca 

własność intelektualna chroniona prawnie na mocy zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP: 

Sposób oceny ryzyka wystąpienia u pacjenta powikłań pooperacyjnych w terapii 

Sposób oceny czystości próbki biologicznej użytej w eksperymencie 

osób słabowidzących 
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� System i sposób wspomagający lokalizację przedmiotów przez osoby słabowidzące 

i niewidome 

� Główny ekran interfejsu graficznego użytkownika informatycznego systemu do 

posteksperymentalnej analizy czystości próbki biologicznej (wzór przemysłowy) 

� Graficzny interfejs użytkownika systemu wspomagającego lokalizację i poruszanie 

się osób słabowidzących i niewidomych w terenie (wzór przemysłowy) 

� Sposób kontroli eksploatacji bloków energetycznych przy wykorzystaniu analizy 

statystycznej i modeli empirycznych i układ do kontroli eksploatacji bloków 

energetycznych przy wykorzystaniu analizy statystycznej i modeli empirycznych 

� Sposób optymalizacji emisji spalin w procesie spalania w kotle energetycznym 

poprzez zmianę parametrów wejściowych kotła 

� Wieloetapowa metoda optymalizacji procesów PLM z wykorzystaniem metod 

klasyfikacji i podsumowań wspomaganych użyciem algorytmów genetycznych 

� System i sposób nieliniowej prezentacji slajdów 

� Predykcyjny regulator z wewnętrznym modelem procesu do ciągłej optymalizacji 

procesów przemysłowych 

� Sposób optymalizacji ekonomicznej przy wykorzystaniu metod ewolucyjnych 

optymalizacji globalnej 

� Układ modelowania, walidacji i odtwarzania pomiarów przy wykorzystaniu 

sieci Kohonena  

� Sposób grafikowania przy wykorzystaniu specjalizowanych metod 

optymalizacji 

� Sposób walidacji pomiarów 

 

 

10.3. Kluczowe innowacje powstałe w wyniku B+R 

 
 

Działalność Transition Technologies opiera się w dużym stopniu na tworzeniu nowych 

produktów, jak i udoskonalania istniejących. Najważniejszymi innowacjami, które odniosły 

sukces rynkowy na przestrzeni ostatnich kilku lat są takie rozwiązania jak: system 

optymalizacji procesów w elektrowniach, aplikacje dla osób z dysfunkcją wzroku, a także 

system do wielokryterialnej analizy historii chorób w szpitalach.  

 



 
 

SILO II (StochasticalImmunologicalLayerOptimiser) 

świecie systemów optymalizacji procesów przemysłowych

zastosowań jest sektor energetyczny, w szczególności optymalizacja procesu spalania 

zachodzącego w kotle energetycznym w elektrowni

sposobu działania układu immun

zachodzącym w elektrowni jako patogeny i stosując podobne zasady (jak układ 

immunologiczny) stara się uczyć procesu oraz tego, jak neutralizować pojawiające się 

zakłócenia, jak aplikować odpowied

skompensować i na tej podstawie optymalizować proces. System monitoruje wszystkie 

kluczowe parametry i jest wirtualnym operatorem całego procesu. Efektywność wdrożenia 

systemu rozpatrywana jest na 

dwóch poziomach tj.: sprawności 

energetycznej (z tej samej ilości 

paliwa można uzyskać więcej 

energii elektrycznej) oraz 

zmniejszenia emisji do atmosfery 

szkodliwych substancji (tlenków 

azotu i węgla). Pierwsze prace 

badawcze nad tym rozwiązaniem

podjęte zostały w 2005r

a w roku 2010 firma skorzystała 

z kredytu technologicznego, 

oferowanego przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego, 

w związku z pracami 

wdrożeniowymi systemu. Obecnie 

system wdrożony jest w ok. 150 elektrowniach, na wszystkich kontynentach. Rozwiązanie to 

wdrażane jest w partnerstwie z 

w zakresie automatyki procesowej. 

 

Kolejnym bardzo istotnym produktem w portfolio Transition Technologies jest grupa aplikacji  

Seeing Assistant, przeznaczonych na smartfony i w

i słabowidzące. Prace badawcze i rozwojowe zmierzające do stworzenia prototypu tego 

rozwiązania zostały dofinansowane z Działania 1.4 POIG. 

w nurt innowacji społecznych poprzez wpływ na poprawę jakości ż

wzroku, w oparciu o nowe technologie. 

intuicyjnymi gestami, osoby te mogą wykonywać codzienne czynnośc

i dokładniej. Rozwiązanie to powstawało, a w zasadzie powstaje 

moduły, przy udziale grupy osób z dysfunkcjami wzroku, przy wsparciu Polskiego Związku 
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 Konrad Wojdan, Kierownik 
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Często u klienta startujemy ze zwykłą automatyką 
przemysłową, która sama w sobie nie jest bardzo 
innowacyjna, a opiera się na twardej inżynierskiej 
pracy, gdzie liczy się solidność wykonania czy 
przemyślenie pewnych procesów. I dopiero poznając 
dany proces, rozumiejąc go można znaleźć te 
obszary, które można zoptymalizować. W ten 
sposób do systemu dobudowywane są kolejne 
warstwy, funkcjonalności dla których tworzy się 
rynek i które podbijają świat. 

SILO II (StochasticalImmunologicalLayerOptimiser) – jest jednym z najnowocześniejszych na 

ptymalizacji procesów przemysłowych. Ogromnym polem do jego 

zastosowań jest sektor energetyczny, w szczególności optymalizacja procesu spalania 

zachodzącego w kotle energetycznym w elektrowni. System ten bazuje na analogii do 

sposobu działania układu immunologicznego - traktuje zakłócenia pojawiające się w procesie 

zachodzącym w elektrowni jako patogeny i stosując podobne zasady (jak układ 

immunologiczny) stara się uczyć procesu oraz tego, jak neutralizować pojawiające się 

zakłócenia, jak aplikować odpowiednie mechanizmy sterowania, aby te zakłócenia 

skompensować i na tej podstawie optymalizować proces. System monitoruje wszystkie 

kluczowe parametry i jest wirtualnym operatorem całego procesu. Efektywność wdrożenia 

systemu rozpatrywana jest na 

h tj.: sprawności 

energetycznej (z tej samej ilości 

paliwa można uzyskać więcej 

energii elektrycznej) oraz 

zmniejszenia emisji do atmosfery 

szkodliwych substancji (tlenków 

azotu i węgla). Pierwsze prace 

badawcze nad tym rozwiązaniem 

podjęte zostały w 2005r., 

roku 2010 firma skorzystała 

kredytu technologicznego, 

Bank 

Gospodarstwa Krajowego, 

związku z pracami 

wdrożeniowymi systemu. Obecnie 

system wdrożony jest w ok. 150 elektrowniach, na wszystkich kontynentach. Rozwiązanie to 

ne jest w partnerstwie z Emerson Process Management, światowym graczem 

zakresie automatyki procesowej.  

Kolejnym bardzo istotnym produktem w portfolio Transition Technologies jest grupa aplikacji  

, przeznaczonych na smartfony i wspomagających osoby niewidome 

słabowidzące. Prace badawcze i rozwojowe zmierzające do stworzenia prototypu tego 

rozwiązania zostały dofinansowane z Działania 1.4 POIG. Seeing Assistant 

nurt innowacji społecznych poprzez wpływ na poprawę jakości życia o

wzroku, w oparciu o nowe technologie.  Dzięki aplikacjom, sterowanym głosem oraz 

intuicyjnymi gestami, osoby te mogą wykonywać codzienne czynnośc

dokładniej. Rozwiązanie to powstawało, a w zasadzie powstaje – rozwijane są kolejne 

moduły, przy udziale grupy osób z dysfunkcjami wzroku, przy wsparciu Polskiego Związku 

Konrad Wojdan, Kierownik 

Często u klienta startujemy ze zwykłą automatyką 
przemysłową, która sama w sobie nie jest bardzo 
innowacyjna, a opiera się na twardej inżynierskiej 
pracy, gdzie liczy się solidność wykonania czy 
przemyślenie pewnych procesów. I dopiero poznając 
dany proces, rozumiejąc go można znaleźć te 

ożna zoptymalizować. W ten 
sposób do systemu dobudowywane są kolejne 
warstwy, funkcjonalności dla których tworzy się 

jest jednym z najnowocześniejszych na 

. Ogromnym polem do jego 

zastosowań jest sektor energetyczny, w szczególności optymalizacja procesu spalania 

. System ten bazuje na analogii do 

traktuje zakłócenia pojawiające się w procesie 

zachodzącym w elektrowni jako patogeny i stosując podobne zasady (jak układ 

immunologiczny) stara się uczyć procesu oraz tego, jak neutralizować pojawiające się 

nie mechanizmy sterowania, aby te zakłócenia 

skompensować i na tej podstawie optymalizować proces. System monitoruje wszystkie 

kluczowe parametry i jest wirtualnym operatorem całego procesu. Efektywność wdrożenia 

system wdrożony jest w ok. 150 elektrowniach, na wszystkich kontynentach. Rozwiązanie to 

, światowym graczem 

Kolejnym bardzo istotnym produktem w portfolio Transition Technologies jest grupa aplikacji  

jących osoby niewidome 

słabowidzące. Prace badawcze i rozwojowe zmierzające do stworzenia prototypu tego 

Assistant  wpisuje się 

osób z dysfunkcjami 

Dzięki aplikacjom, sterowanym głosem oraz 

intuicyjnymi gestami, osoby te mogą wykonywać codzienne czynności łatwiej, szybciej 

ozwijane są kolejne 

moduły, przy udziale grupy osób z dysfunkcjami wzroku, przy wsparciu Polskiego Związku 
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Niewidomych. Obecnie kluczowe są aplikacje Seeing Assistant Move oraz Seeing Assistant 

Home. 

- MOVE – aplikacja stworzona jako wsparcie przy nawigacji pieszej, której można 

używać w dowolnej lokalizacji geograficznej. Rozwiązanie to zostało zaprojektowane 

w sposób umożliwiający zaplanowanie swojej podróży punkt po punkcie, z bieżącą 

aktualizacją informacji o położeniu. Aplikacja ułatwia nie tylko piesze przemieszczanie 

się, ale także pozwala na śledzenie bieżącej lokalizacji podczas podróży samochodem, 

pociągiem lub komunikacją miejską. Bardzo ważną funkcją Move jest automatyczna 

rejestracja trasy. Zapewnia użytkownikowi komfort psychiczny i poczucie 

bezpieczeństwa poprzez możliwość bezpiecznego powrotu po własnych śladach do 

miejsca z którego rozpoczęła się podróż. 

- Home – to kompleksowa aplikacja, składająca się z kilku modułów połączonych 

wygodnym i intuicyjnym interfejsem współpracującym z programem do odczytu 

ekranu VoiceOver oraz TalkBack. Najważniejsze funkcjonalności to lupa elektroniczna, 

rozpoznawanie kolorów i źródeł światła oraz skanowanie kodów. Moduł rozpoznający 

kody kreskowe umożliwia nie tylko odczytanie samego kodu z opakowania, ale także 

(korzystając z dostępu do internetu), dostarcza informacji na temat samego 

produktu. Dzięki temu rozwiązaniu osoba z dysfunkcją wzroku ma możliwość 

odróżniania produktów podczas zakupu, np. soku pomarańczowego od jabłkowego, 

szamponu do włosów od żelu pod prysznic itd.   

Rozwiązanie posiada opcję tworzenia własnych etykiet dla kodów kreskowych, co pozwala 

bez używania dodatkowych oznaczeń, zaetykietować własną nazwą każdy produkt 

wyposażony w kod kreskowy. Generując, drukując i naklejając własne kody, zarówno QR jak 

i kreskowe użytkownik może dopasować najbliższe otoczenie do własnych potrzeb. Pudełka o 

różnej zawartości, segregatory z dokumentami, pokrowce z ubraniami a nawet domowe 

przetwory można oznaczyć własnym kodem z informacją o zawartości danego opakowania.  

Ponadto aplikacje z tej grupy zawierają opcję lupy elektronicznej, moduł wykrywający źródła 

światła, który pozwala np. na monitorowanie urządzeń wyposażonych w diody i kontrolki 

świetlne, w tym natężenia światła i jego ciągłości. Do grupy tej należy także moduł 

umożliwiający rozpoznawanie kolorów, co jest bardzo przydatną informacją w kontekście 

codziennych czynności takich jak ubieranie się czy sortowanie ubrań do prania.  

Wdrożenie rozwiązania nastąpiło w 2014 r. w oparciu o własne środki finansowe, a także 

samodzielnie prowadzoną sprzedaż aplikacji. Do tej pory skala pobrań wyniosła ok.16 tys. 

przy czym liczba pobrań z Polski szacowana jest na poziomie 30%.  

 
Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem w portfolio Transition Technologies jest system 

MedStream Designer, innowacyjne narzędzie dedykowane do analiz danych medycznych 

z systemów szpitalnych HIS. Rozwiązanie to powstało również przy wsparciu środków 



82 
 
 

z Działania 1.4 POIG, a jego istota polega na tym, że zaawansowane algorytmy ukryte pod 

wygodnym i nowoczesnym interfejsem umożliwiają przeszukiwanie milionów rekordów 

z historii hospitalizacji pacjentów przy pomocy kilku kliknięć. Dzięki MSD można w prosty 

sposób wyszukiwać, monitorować i analizować wszystkie dane dotyczących leczenia 

pacjentów, które są dostępne w systemach HIS. MedStream Designer pomaga wykorzystać 

cały potencjał wiedzy ukryty w setkach tysięcy historii leczenia i milionów badań 

gromadzonych w elektronicznych rekordach pacjentów.  MSD stanowi unikalne narzędzie 

dedykowane lekarzom i pracownikom sektora medycznego, pozwalające wykorzystać cały 

potencjał danych, które przez wiele lat są zbierane i przetwarzane w systemach 

elektronicznej dokumentacji medycznej i umożliwić wielkoskalowe analizy. Dzięki MSD każdy 

lekarz otrzymuje wgląd w dane setek pacjentów leczonych w danej klinice, które można 

dowolnie wyszukiwać i zestawiać. Intuicyjny i prosty interfejs sprawia, że każdy pracownik 

może z niego skorzystać, niezależnie od znajomości narzędzi statystycznych, bez których 

wcześniej tego typu analizy nie były możliwe. 

 
 
 
10.4. Procesy dyfuzji wiedzy i innowacji generowane przez firmę  

 
 
 
Współpraca  z jednostkami naukowymi i jej motywy  

Firma Transition Technologies wywodzi się de facto ze środowiska naukowego, zatrudnia 

wielu pracowników naukowych i w toku jej działalności biznesowej współpraca z sektorem 

nauki jest bardzo silna. Transition Technologies współpracuje z kluczowymi jednostkami 

z całej Polski w zakresie prowadzenia prac badawczych, ekspertyz, procesu dydaktycznego 

oraz rekrutacji studentów. Szczególnie bliską współpracą ma miejsce z następującymi 

uczelniami: Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka, 

Politechnika Białostocka, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika 

Koszalińska. Współpraca ta jest prowadzona w oparciu o silne i wieloletnie relacje i nauka 

jest niejako naturalnym partnerem Transition Technologies.  

 

Prowadzenie zajęć na uczelniach  

Kadra Transition Technologies wywodząca się ze świata nauki, prowadzi zajęcia dydaktycznie 

w niektórych uczeniach (np. na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki 

Warszawskiej, w Politechnice Białostockiej, Koszalińskiej, Lubelskiej). Ponadto 

przedstawiciele Transition Technologies prowadzą różnego rodzaju szkolenia i zajęcia 

dodatkowe dla studentów, a działania te pozwalają młodym ludziom skonfrontować swoją 

wiedzę teoretyczną z praktyką, poznać niektóre zagadnienia widziane od strony pracodawcy. 

Najlepsi studenci mogą liczyć na udział w projektach i realizacjach Transition Technologies 

podczas staży i praktyk. Firma podejmuje działania zmierzające do nadania kształtu 
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kompetencji młodych ludzi nie tylko na poziomie studiów wyższych, ale rozpoczyna działania 

w tym zakresie na szczeblu szkolnictwa średniego technicznego. 

 

Konkursy na prace dyplomowe  

Firma regularnie prowadzi w środowisku studentów konkursy na najlepsze prace dyplomowe 

w dziedzinach nowoczesnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem informatyki, 

energetyki, automatyki i zarządzania procesami. Przedsiębiorstwo funduje nagrody pieniężne 

oraz możliwość odbycia płatnego, kilkutygodniowego stażu.  

 

Współpraca badawcza na zasadach komercyjnych 

W zakresie badań i rozwoju Transition Technologies współpracuje z nauką na zasadach 

komercyjnych, zlecając wykonanie części usług / badań. W tym modelu, przy wsparciu 

Politechniki Warszawskiej został opracowany m.in. optymalizator pracy m.in. dla 

Elektrociepłowni Siekierki i Elektrowni w Rybniku. Partnerami w grancie byli naukowcy 

z Politechniki Wrocławskiej, a rozwój wybranych algorytmów był zlecany pracownikom 

Politechniki Warszawskiej.. Analogicznie przy wsparciu naukowców z Instytutu Gruźlicy 

i Chorób Płuc w Warszawie, eksperci z Transition Technologies opracowywali rozwiązanie 

MedStream Designer – innowacyjne narzędzie do analiz danych medycznych ze szpitalnych 

systemów informacyjnych (HIS).  

 

Współpraca projektowa w ramach międzynarodowych konsorcjów badawczych  

Transition Technologies prowadzi także prace badawcze we współpracy z zagranicznymi 

jednostkami naukowymi. Przykładem może być projekt IMPROVE (Innovative Modeling 

Approaches for Production Systems to raise validatable efficiency), który zakłada 

zamodelowanie cyfrowego ekwiwalentu fabryki przyszłości – przy wykorzystaniu technologii 

monitorowania i diagnostyki w kierunku nowoczesnego systemu wsparcia podejmowania 

decyzji. Dzięki temu fabryki będą bardziej wydajne i efektywne oraz zdolne do większej 

samokontroli i lepszej interakcji z człowiekiem. Inicjatywa ta została wsparta przez Komisję 

Europejską w ramach Programu Horyzont 2020 i realizowana jest przez międzynarodowe 

konsorcjum jednostek naukowych i przedsiębiorstw (m.in. Hochschule Ostwestfalen-Lippe, 

Fraunhofer-Gesellschaftzur Förderung der angewandten Forschunge.V., Technische 

Universität München, xcelgo A/S). Łączny budżet projektu to ok. 4 mln €, przy czym 

Transition Technologies dysponuje pulą środków na poziomie ok. 180 tys. €. Ideą 

przyświecającą realizacji projektu jest wypracowanie nowego podejścia do modelowania 

pracy urządzeń w fabryce, tak by zoptymalizować ich działanie i zwiększyć kontrolę nad nimi 

w sytuacji awarii, w oparciu o koncepcję samouczenia się systemów, idee przemysłu 4.0 czy 

internet of things. Wynikiem prac badawczych ma być „fabryka doskonała”, bazująca na 

systemach cyberfizycznych i sieciowej komunikacji maszyna-maszyna i człowiek-maszyna, 

samodzielnie analizujących procesy produkcyjne, ostrzegających przed ryzykiem wystąpienia 

usterki, konieczności wymiany podzespołów itd.  



 
 

 Konrad Wojdan, Kierownik Zespołu Badań i Rozwoju:
 
Sami, jako Transition Technologies jesteśmy w 
z mniejszymi podmiotami, włączając je w n
z drugiej strony w partnerstwie z takim PTC  jesteśmy w roli małego podmiotu. 
Dlatego mamy doświadczenia z obu stron i wiemy jak ważne jest to partnerstwo. 
Daje ono szansę realizacji własnych pomysłów w oparciu o kanały dystrybucji 
dużego podmiotu, bez których nigdy nie udałoby się wdrożyć wyników naszych 
prac B+R w skali zapewniającej odpowiedni zysk.

 
Wspieranie startupów 

Ponadto generowanie przez 

firmę procesów dyfuzji wiedzy 

i innowacji przejawia się 

w udziale w takich inicjatywach 

jak np. partnerstwo w konkursie 

„Firma na start”, organizowanym 

przez Urząd Miejski w Koszalinie. 

Wraz z Fundacją Centrum 

Innowacji i Przedsiębiorczości 

w Koszalinie, Koszalińską Izb

Przemysłowo - Handlowa, Północn

Manufacturing Poland Sp. z 

upowszechnianiem wiedzy i edukacją w zakresie przedsiębiorcz

w tworzeniu przedsiębiorstw w oparciu o pomysły biznesowe o najwyższym potencjale 

rynkowym.  

 
W procesie tworzenia nowych rozwiązań czy udoskonalania istniejących spółka ściśle 

współpracuje z dostawcami i odbiorcami, w szczególności pochodzącymi z sektora 

energetycznego i gazowego. 

specjalizujący się w automatyce procesowej, oraz

zajmuje się tzw. systemami PLM (ang. Product Lifecycle Management). 
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Konrad Wojdan, Kierownik Zespołu Badań i Rozwoju:

Sami, jako Transition Technologies jesteśmy w podwójnej roli 
mniejszymi podmiotami, włączając je w nasze procesy innowacyjne, ale 
drugiej strony w partnerstwie z takim PTC  jesteśmy w roli małego podmiotu. 

Dlatego mamy doświadczenia z obu stron i wiemy jak ważne jest to partnerstwo. 
Daje ono szansę realizacji własnych pomysłów w oparciu o kanały dystrybucji 
dużego podmiotu, bez których nigdy nie udałoby się wdrożyć wyników naszych 
prac B+R w skali zapewniającej odpowiedni zysk. 

 Joanna Wojdan 
Starszy Specjalista ds. PR:  
 
W konkursie „Firma na start” przyglądamy się 
pomysłom na startupy i  produkty. Wybierając 
najlepsze biznesplany ich autorom oferujemy 
szkolenia i doradztwo, zmierzające 
produktu/usługi na rynek. 

Ponadto generowanie przez 

firmę procesów dyfuzji wiedzy 

innowacji przejawia się 

cjatywach 

konkursie 

„Firma na start”, organizowanym 

Miejski w Koszalinie. 

Centrum 

biorczości 

Izbę 

Handlowa, Północną Izbę Gospodarczą Oddział w Koszalinie,

z o.o., Total Wind PL S. z o.o. Celem konkursu,

upowszechnianiem wiedzy i edukacją w zakresie przedsiębiorczości jest wsparcie 

tworzeniu przedsiębiorstw w oparciu o pomysły biznesowe o najwyższym potencjale 

W procesie tworzenia nowych rozwiązań czy udoskonalania istniejących spółka ściśle 

współpracuje z dostawcami i odbiorcami, w szczególności pochodzącymi z sektora 

energetycznego i gazowego. Jej ważnymi partnerami są Emerson Process Management, 

automatyce procesowej, oraz Parametric Technology Corporation, która 

tzw. systemami PLM (ang. Product Lifecycle Management).  

Konrad Wojdan, Kierownik Zespołu Badań i Rozwoju: 

podwójnej roli – kooperujemy 
asze procesy innowacyjne, ale 

drugiej strony w partnerstwie z takim PTC  jesteśmy w roli małego podmiotu. 
Dlatego mamy doświadczenia z obu stron i wiemy jak ważne jest to partnerstwo. 
Daje ono szansę realizacji własnych pomysłów w oparciu o kanały dystrybucji 
dużego podmiotu, bez których nigdy nie udałoby się wdrożyć wyników naszych 

Joanna Wojdan – Liszewska, 

W konkursie „Firma na start” przyglądamy się 
pomysłom na startupy i  produkty. Wybierając 
najlepsze biznesplany ich autorom oferujemy 
szkolenia i doradztwo, zmierzające do wdrożenia 

Oddział w Koszalinie, Elfa 

Total Wind PL S. z o.o. Celem konkursu, poza 

ości jest wsparcie 

tworzeniu przedsiębiorstw w oparciu o pomysły biznesowe o najwyższym potencjale 

W procesie tworzenia nowych rozwiązań czy udoskonalania istniejących spółka ściśle 

współpracuje z dostawcami i odbiorcami, w szczególności pochodzącymi z sektora 

Emerson Process Management, 

Parametric Technology Corporation, która 
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10.5. Wpływu działalności przedsiębiorstwa na konkurencyjność gospodarki   

 
Działalność Transition Technologies przejawia duży pozytywny wpływ na konkurencyjność 

gospodarki, który uwidacznia się w kilku, wymienionych poniżej obszarach. 

 

Tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy dla kadr inżynierskich i programistów w lokalnych 

gospodarkach – strategia firmy w obszarze zasobów ludzkich kładzie duży nacisk na 

kształcenie przyszłych kadr na własne potrzeby. W myśl tej idei utworzone zostały biura / 

oddziały firmy w miastach, w których są uczelnie techniczne kształcące informatyków, przy 

czym nie są to największe ośrodki miejskie w skali kraju, a raczej miasta takie jak Kielce, 

Białystok, Koszalin. Taka strategia firmy zapobiega odpływowi lokalnego kapitału 

intelektualnego do większych miast czy zagranicę, a młodzi ludzie po studiach mogą żyć 

w swoich rodzinnych rejonach, mając wysokiej jakości miejsce pracy.  

 

Stała współpraca z uczelniami w tym obszarze sprawia, że Transition Technologies ma wpływ 

na jakość i profil kształcenia, wskazując tym samym studentom własne oczekiwania 

kompetencyjne i umożliwiając zderzenie wiedzy teoretycznej z praktyką. Na uwagę zasługuje 

fakt, że obecnie firma zatrudnia ok. 700 pracowników, a z roku na rok poziom zatrudnienia 

wzrasta.  

 

Silne relacje z sektorem nauki również w wymiarze badawczym, oparte na wieloletniej 

współpracy Transition Technologies z kluczowymi jednostkami naukowymi z kraju 

i zagranicy. Zachodzące w ten sposób procesy wymiany wiedzy, doświadczeń są źródłem 

inspiracji do tworzenia innowacyjnych rozwiązań oraz wspólnego rozwiązywania problemów 

badawczych. Co ważne współpraca Transition Technologies w tym obszarze ma istotny 

wymiar biznesowy (jednostki naukowe są komercyjnym podwykonawcą części prac 

badawczych na rzecz firmy), w odróżnieniu do często spotkanych na rynku relacji biznes – 

nauka, które można nazwać „projektowymi”, zawiązywanymi i utrzymywanymi wyłącznie na 

potrzeby realizacji dofinansowanych projektów konsorcjalnych. 

 

W firmie panuje wysoka kultura innowacyjna, która jest oparta o system wartości i norm 

sprzyjających kreatywności i innowacyjności, a także liderów firmy, reprezentujących cechy 

wysokiego kapitału społecznego. Wartości Transition Technologies skupiają się wokół tego, 

aby pracownicy odczuwali duży wpływ na tworzenie oferty produktowej firmy czy 

udoskonalanie istniejących rozwiązań. Istnieją pozytywne przykłady na to, że pasja czy 

problemy z życia codziennego pracowników mogą być źródłem do tworzenia innowacyjnych 

rozwiązań, które trafią na rynek (np. MedStream Designer), przyczynią się do wysokiej 

jakości działań prospołecznych (Seeing Assistant czy aplikacja i portal „Pomoc W Górach” – 

system ratunkowy dla turystów). Zaangażowanie pracowników na etapie myślenia o nowych 

produktach doceniane jest poprzez: przyznawanie czasu wolnego od podstawowych zadań 
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na rzecz doprecyzowania koncepcji, możliwość korzystania z zasobów firmy czy też wsparcie 

finansowe tego etapu. Działania te przekładają się na dostarczanie rozwiązań innowacyjnych 

o wysokim potencjale wdrożeniowym.  

 

Nie bez znaczenia w kontekście wpływu na gospodarkę jest udział eksportu usług i rozwiązań 

opracowanych przez Transition Technolgies, który obecnie wynosi ok. 70 % sprzedaży na 

rynki takie jak w szczególności USA i kraje azjatyckie.  

 

Ponadto Transition Technolgies od ponad 5 lat posiada status centrum badawczo-

rozwojowego, a udział wydatków na badania i rozwój stale rośne. W 2014 roku wydatki te 

przekroczyły poziom 5 mln zł, z czego ponad 1,3 mln na badania przemysłowe.  
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11. Integer.pl S.A. 

 

 

11.1. Obszar  prowadzonej działalności  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa Kapitałowa Integer.pl jest jedną z najskuteczniejszych firm pocztowych w Europie. 

Profil działalności Grupy obejmuje poniższe segmenty. 

- Pocztowo-kurierski - świadczone na skalę ogólnopolską usługi dla klientów 

instytucjonalnych i indywidualnych w oparciu o własną sieć oddziałów i punktów 

obsługi klienta, a także własnych doręczycieli. Usługi w tym segmencie realizowane 

są przez spółki zależne: InPost S.A. – największego niezależnego operatora 

pocztowego w kraju,  Inpost Express Sp. z o.o. oraz Polską Grupę Pocztową S.A.  

- Usługi finansowo-ubezpieczeniowe dla klientów masowych i indywidualnych oraz 

usługi z zakresu mobilnych płatności i e-dokumentów realizowane w oparciu o własne 

punkty obsługi oraz sieć franczyzową, w ramach spółki zależnej InPost Finanse Sp. 

z o.o. 

- Paczkomatowy - obejmujący usługi paczkowe dla branży e-commerce oraz klientów 

indywidualnych w oparciu o sieć Paczkomatów®. Segment ten obsługiwany jest 

w Polsce przez spółkę InPost Paczkomaty Sp. z o.o., natomiast easyPack Sp. z o.o. 

odpowiada za międzynarodowy rozwój usługi całodobowego nadawania i odbierania 

przesyłek oraz budowę sieci paczkomatów. 
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- Pozostały - obejmujący m.in. produkcję i sprzedaż Paczkomatów®, usługi serwisowe 

maszyn, usługi wsparcia spółek w Grupie (realizowane za pośrednictwem spółki 

zależnej InSupport Center Sp. z o.o.). W segmencie tym znajduje się także 

działalność badawczo-rozwojowa w zakresie rozwoju urządzeń oraz systemów 

informatycznych, która prowadzona jest głównie w ramach spółek zależnych AQ-Tech 

Sp. z o.o., InItTec Sp. z o.o., oraz Integer.pl S.A.  

Historia paczkomatów w Polsce rozpoczęła się w 2006 roku wraz z utworzeniem spółki 

InPost, a obecnie w ramach Grupy znajduje zatrudnienie ok. 10 tys. pracowników. Dzięki 

rewolucyjnego rozwiązaniu – paczkomatom InPost z sukcesem zdobywa światowe rynki 

kurierskie i pocztowe. Szybka ekspansja zaowocowała wprowadzeniem tego rozwiązania na 

rynki takich krajów jak: Australia, Chile, Wielka Brytania, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, 

Estonia, Ukraina, Rosja, Arabia Saudyjska, Cypr, Słowacja, Czechy, Polska, Włochy, 

Kolumbia, a także Kostaryka, Salwador oraz Gwatemala. 

Spółka Integer.pl S.A. jest od 2007 roku notowana na GPW w Warszawie, a jej strukturze 

znajdują się takie firmy jak: 

- InPost Paczkomaty Sp. z o.o. 

- InITtec Sp. z o.o. 

- AQ-Tech Sp. z o.o. 

- easyPack Sp. z o.o. 

- Insupport Center Sp. z o.o. 

- Integer Group Services Sp. z o.o. 

- IntegerEU Limited 

- InPost Australia PTY LTD 

- InPost do Brasillogistica e locacao de equipamentos LTDA 

- InPost Express Sp.  z o.o. 

- Pralniomaty Sp. z o.o. 

 

 

Grupa Integer.pl kontynuuje obecnie ekspansję Paczkomatów® InPost na kluczowych 

rynkach, takich jak: Polska, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Kanada. Według szacunków 

Integer do końca 2015 roku na świecie funkcjonować będzie ok. 5 tys. takich urządzeń, 

a w kolejnych kilku latach zostanie uruchomionych kolejne 4 tys. maszyn.  

 

W samej tylko Polsce funkcjonuje dziś  1600 Paczkomatów®, a do końca roku sieć liczyć ma 

co najmniej 1700 urządzeń. Rozbudowie sieci sprzyja dynamika wzrostu wolumenu 
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obsługiwanych przez Paczkomaty® InPost przesyłek – głównie z branży e-commerce – w II 

kwartale 2015 roku wyniosła ona 90% w ujęciu rok do roku. 

 

Przewagami konkurencyjnymi Grupy Kapitałowej Integer.pl są doświadczenie i know-how, 

własne struktury organizacyjne oraz rozbudowane, nowoczesne zaplecze techniczno-

logistyczne. Ponadto zaliczyć tu należy: proaktywną strategię biznesową opartą na rozwoju 

w obszarach niedostrzeganych przez innych operatorów pocztowych, z wykorzystaniem 

innowacyjnych narzędzi i rozwiązań. 

 

 

11.2. Charakterystyka potencjału działalności B+R  

 

 

Grupa Kapitałowa Integer.pl wprowadza nowoczesne rozwiązania bazujące w dużej mierze 

na zaawansowanych narzędziach teleinformatycznych. Technologie nowej generacji, 

wykorzystywane przez Grupę Integer.pl, wymagają – w przypadku implementacji na 

rodzimym rynku – wielomiesięcznych analiz i badań zarówno w sferze marketingowej 

i konsumenckiej, jak też w obszarze rozwiązań IT. Dlatego Grupa Integer.pl prowadzi 

systematyczne prace rozwojowo-badawcze, służące wdrażaniu nowych usług i doskonaleniu 

stosowanych dotychczas narzędzi, które przyczyniają się nie tylko do intensywnego rozwoju 

całej Grupy, ale gwarantują również wzrost konkurencyjności rynkowej, budując – na gruncie 

przewag technologicznych – jej przewagi biznesowe. W tym celu została powołana własna 

komórka Badań i Rozwoju (R&D). Dział stale współpracuje z uczelniami technologicznymi 

i zewnętrznymi ośrodkami badawczymi.  

 

Autorskim rozwiązaniem Grupy Integer.pl jest m.in. technologia wykorzystana przy produkcji 

i wdrażaniu Paczkomatów® InPost – oprogramowanie – (umożliwiające internautom 

i sklepom internetowym, zarówno w Polsce, jak też poza jej granicami, korzystanie 

z rewolucyjnych urządzeń do całodobowego nadawania i odbioru przesyłek) – zostało 

opracowane i wdrożone dzięki intensywnym pracom rozwojowo-badawczym, realizowanym 

m.in. przy wykorzystaniu dotacji z funduszy unijnych. Grupa Integer.pl prowadzi również 

zaawansowane projekty badawcze, związane nie tylko z oprogramowaniem, ale również 

projektowaniem i produkcją urządzeń paczkomatowych. Dzięki aktywności w tym zakresie 

i doświadczeniu rynkowemu w obszarze usług pocztowo – kurierskich, Integer.pl może 

oferować swoim kontrahentom nie tylko wysokiej klasy sprzęt, ale również partnerstwo 

technologiczne na światowym poziomie oraz doradztwo biznesowe i konsulting w kwestii 

komercyjnego uruchomienia usługi paczkomatowej. 
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Obszar „paczkomatowy” wymaga również prowadzenia systematycznych działań 

badawczych, związanych z opracowywaniem i wdrażaniem najnowszych narzędzi 

z obszaru teleinformatyki w kontekście integracji i dostosowania oprogramowania 

urządzeń do aplikacji wykorzystywanych przez platformy sprzedażowe i e-sklepy, 

współpracujące z Paczkomatami® InPost, w tym podmioty działające na rynkach 

zagranicznych. Dlatego równolegle easyPack Sp. z o.o. prowadzi – m.in. za 

pośrednictwem i w oparciu o unikalny know-how, wiedzę fachową oraz doświadczenie 

w zakresie technologii i procesu produkcyjnego komponentów do paczkomatów 

i samych paczkomatów spółki Integer.pl. Natomiast spółka AQ – Tech Sp. z o.o. 

(w 100% zależna od Integer.pl) – systematyczne prace mające na celu aktualizację 

i dostosowywanie rozwiązań teleinformatycznych, wykorzystywanych w urządzeniach 

paczkomatowych, do aktualnych potrzeb rynkowych. Jednocześnie Integer.pl – na 

podstawie licencji udzielonej przez AQ – Tech Sp. z o.o. – prowadził w 2013 roku na 

potrzeby easyPack Sp. z o.o. testy nowych technologii, potwierdzając ich użyteczność 

i korzyści dla projektu ekspansji usług paczkomatowych w Europie, w szczególności 

przez znaczące obniżenie kosztów produkcji. 

 

Wyniki działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez Grupę Integer.pl – w tym 

analizy rynku, prace nad rozwojem innowacyjnych produktów i usług oraz rozwiązań 

z obszaru nowych technologii, projekty koncepcyjne dotyczące zastosowania 

wdrożonych już usług czy analizy techniczne dotyczące produkcji nowych czy 

udoskonalania i optymalizowania wdrożonych już urządzeń – z powodzeniem 

wykorzystywane są przez wszystkie spółki z Grupy Kapitałowej. Rozwiązanie to 

w sposób znaczący amortyzuje koszty i podnosi efektywność oraz skuteczność 

prowadzonych przez Grupę Integer.pl prac badawczo-rozwojowych. 

 

Dla realizacji prac badawczo-rozwojowych w ramach Grupy Integer powołana została 

komórka Badań i Rozwoju, natomiast sama spółka Integer S.A. pełni rolę integratora 

działalności B+R w ramach całej Grupy. Wielkość wydatków jakie Integer przeznacza 

rocznie na działalność B+R oscyluje w granicach 10 mln zł.  

 

Rozwój usług paczkomatowych w Polsce i zagranicą dynamicznie rośnie, w związku 

z czym spółka prowadzi systematyczne prace badawczo-rozwojowe nad tworzeniem 

nowych i aktualizowaniem dotychczas wykorzystywanych rozwiązań 

teleinformatycznych. Działania te umożliwiają integrację z platformami sprzedażowymi 

oraz e-sklepami. W tym zakresie spółka bazuje m.in. na unikalnym know-how oraz 
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doświadczeniu spółki zależnej AQ –Tech Sp. z o.o. w zakresie technologii i procesu 

produkcyjnego Paczkomatów™, a także potencjale spółki Inltec Sp. z o.o.  

 

W związku z działalnością badawczo – rozwojową Grupa Integer.pl przywiązuje dużą 

wagę do ochrony własności intelektualnej, powstałej w toku badań. W bazie Urzędu 

Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej widnieje łącznie 18 zgłoszeń patentów, wzorów 

użytkowych i wzorów przemysłowych Grupy. 

 

Zgłoszone wynalazki: 

- rama montażowo-transportowa wieloskrytkowej szafy nadawczo-odbiorczej 

przesyłek pocztowych; 

- sposób sterowania w logistycznym systemie przesyłek pocztowych; 

- sposób odbioru listów awizowanych; 

- automatyczny skaner formularzy w paczkomatach; 

- sposób konsolidacji przesyłek listowych; 

- zespół montażowy modułu sterującego wieloskrytkowej szafy depozytowej 

przesyłek małogabarytowych; 

- paczkomat modułowy; 

- mechanizm uruchamiania drzwiczek skrytki w szafie odbiorczo-nadawczej 

przesyłek, zwłaszcza listowych 

- wieloskrytkowa szafa chłodnicza do przechowywania i odbioru produktów, 

zwłaszcza zakupionych on-line; 

- zespół kontroli zajętości skrytki w szafie nadawczo-odbiorczej przesyłek 

paczkowych. 

Zgłoszone wzory użytkowe: 

- oprawa oświetleniowa LED 

- paczkomat 

- walcowa kształtka budowlana, samocentrująca się przy ułożeniu w stosie 

Udzielone prawa z rejestracji wzorów przemysłowych: 

- pralniomat, paczkomat, panel sterowniczy, płyta chodnikowa,  

 

W toku działalności badawczo-rozwojowej Grupa Kapitałowa Integer korzysta 

z dofinansowania na opracowanie i/lub wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Jako 

najważniejsze projekty w tego obszaru należy wymienić: 
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- Nowe zaawansowane technologicznie rozwiązania użytkowe w produkcji 

automatycznego terminala paczkowego – Działanie 4.2 POIG, wartość 

przedsięwzięcia ok. 8 mln zł, a kwota dofinansowania to ok. 3 mln zł; 

 

- Pierwsze centrum outsourcingu e-faktur – innowacyjna usługa masowej e-

faktury – Działanie 4.4 POIG, przedsięwzięcie o wartości ponad 10 mln zł, przy 

kwocie dofinansowania na poziomie 5 mln zł; 

 

- Nowa usługa kurierska – wyślij / odbierz paczkę przez paczkomat – Działanie 

4.4 POIG. Projekt o wartości blisko 30 mln zł, przy wsparciu na poziomie ponad 

16 mln zł.  

 

 

Struktura badań i rozwoju w Grupie Integer ma charakter rozproszony, jednakże została 

wyodrębniona organizacyjnie komórka B+R. Struktura ta składa się z zespołu liczącego ok. 

40 inżynierów o bardzo szerokim zakresie specjalizacji w obszarze elektryki, elektroniki, 

programowania. Wsparciem dla zespołu są testerzy rozwiązań oraz eksperci w zakresie 

zarządzania własnością intelektualną i researcherzy, badający rynek nowych technologii.  

 

Generowanie pomysłów na B+R  

 

Generowanie pomysłów na nowe rozwiązania technologiczne, oparte o badania i rozwój 

odbywa się w Grupie na kilka sposobów. W proces tzw. ideation (od ang. idea generation), 

zaangażowani są pracownicy badawczo-rozwojowi, eksperci z działu IT, marketingowego, 

specjaliści w zakresie badania własności intelektualnej i researcherzy.  

 

W celu wyłonienia i oceny najlepszych pomysłów przeprowadzane są dwupoziomowe 

komitety inwestycyjne, które pozwalają kompleksowo ocenić wartość danego projektu. 

Posiedzenia komitetów odbywają się co do zasady raz w miesiącu, natomiast w zależności od 

ilości napływających tematów mniejsze komitety mogą być zwoływane częściej.  
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Aleksander Gruca, Dyrektor ds. B+R: 
 
Głównymi motywacjami, które decydują o tym, że 
Integer podejmuje współpracę z jednostkami 
naukowymi jest sprzęt, ale także kompetencje 
naukowców. Problematyka rozwiązań nad którymi 
pracujemy jest co do zasady bardzo złożona, 
interdyscyplinarna, na którą nakłada się wiele 
dziedzin nauki i techniki, stąd podejście naukowe 
jest w naszej działalności koniecznością. 

11.3. Współpraca z jednostkami naukowymi  

 

 

 

W obszarze badań i rozwoju 

Grupa Integer ściśle 

współpracuje z placówkami 

naukowo- badawczymi, 

w szczególności z Akademią 

Górniczo-Hutniczą w Krakowie 

(oraz spin-offami założonymi 

przez Krakowskie Centrum 

Innowacyjnych Technologii 

INNOAGH) oraz Politechniką 

Krakowską.  

 

Kluczowe obszary współpracy w zakresie badań i rozwoju koncentruję się wokół takich 

zagadnień jak sieci neuronowe i sensoryka. Istotnym obszarem współpracy z Politechniką 

Krakowską były badania rozwiązań Integera w komorach klimatycznych, którymi dysponuje 

Politechnika.  

 

Wśród jednostek badawczych, z którymi Integer współpracuje w toku działalności B+R jest 

także instytut badawczy - Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, specjalizujący 

się w technologiach obróbki skrawaniem i ściernej, technologiach niekonwencjonalnych, 

inżynierii materiałowej, metrologii technicznej, montażu i automatyzacji procesów 

wytwarzania.  

 

Grupa Integer współpracowała także z Akademią Morska w Szczecinie w zakresie badań 

efektywności rozwiązania paczkomatowego w kontekście zrównoważonego rozwoju miast.  

 

Ponadto w najbliższym czasie planowane jest sformalizowanie współpracy z Politechniką 

Śląską.  
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11.4. Kluczowe innowacje powstałe w wyniku B+R 

 

 

Kluczowym rozwiązaniem innowacyjnym Grupy Integer, będącym innowacją przełomową jest 

system automatycznych skrzynek pocztowych. Paczkomaty® InPost to największa na świecie 

sieć automatycznych urządzeń ze skrytkami do samodzielnego nadawania i odbierania 

paczek w trybie 24/7. Paczkomaty® InPost gwarantują oszczędność czasu i terminowość 

oraz znacząco obniżają koszty przesyłki. Wprowadzany przez Grupę Kapitałową Integer.pl 

innowacyjny model logistyczny ogranicza bowiem zaangażowanie wysokokosztowych 

kurierów i ułatwia masową obsługę przesyłek do znaczącej grupy konsumentów, co stanowi 

zasadniczą korzyść, w szczególności dla przedsiębiorców funkcjonujących na dynamicznie 

rozwijającym się rynku e-commerce. Innowacyjność tego rozwiązania została dostrzeżona na 

rynku międzynarodowym i wielokrotnie nagradzana w wielu prestiżowych konkursach, m.in. 

World Mail Awards 2013, Retail Innovation of the Year (2013), Delivery Innovation 

Excellence UK (2014). 

 

Rysunek 3 Paczkomat InPost, źródło: www.integer.pl 
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Źródło: www.integer.pl  

 

W początkowym okresie rozwiązanie to służyło ono wyłącznie do obsługi przesyłek 

kurierskich. W kolejnych latach Grupa opracowała inne koncepcje usług bazujące na tym 

modelu takie jak np. pralniomaty czy usługi dostawy artykułów spożywczych za 

pośrednictwem tzw. lodówkomatów. 

 

Innowacja ta powstała w efekcie znajomości potrzeb i problemów rynku przesyłek 

kurierskich, związanych w szczególności z tzw. „etapem ostatniej mili”, czyli dostarczeniem 

przesyłki do rąk odbiorcy przez kuriera czy listonosza. Trudności w tym obszarze wynikały 

w szczególności z nieobecności adresata w domu, a także z problemów z ustaleniem 

prawidłowego adresu. Wg ekspertów tego rynku, etap ten jest najbardziej kosztochłonnym 

w całym procesie usługi kurierskiej czy pocztowej.  

 

W odpowiedzi na te potrzeby i problemy Integer opracował rozwiązanie umożliwiające 

klientowi odbiór przesyłki w dogodnym miejscu i o dowolnej porze z Paczkomatu InPost, co 

z jednej strony uwalnia odbiorcę od oczekiwania na kuriera, a z drugiej skutkuje znacznym 

zwiększeniem efektywności pracy kurierów.  
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Bazując na tym samym schemacie modelu biznesowego, Grupa Kapitałowa Integer.pl 

w 2013 roku stworzyła usługę pralniomatów Hi’Shine. Ta jednodniowa usługa działa na 

zasadzie podobnej po paczkomatów tzn. klient może umieścić odzież w skrytce 

pralniomatowej lub nadać ją poprzez dedykowany serwis internetowy. Następnie kurier 

odbiera przesyłkę i odwozi do pralni, a następnego dnia klient może odebrać rzeczy 

z najbliższego automatu. Usługa powstała we współpracy Integera z firmą AQMET Sp. z o.o. 

oraz siecią pralni  5àSec. Szybkie i sprawne uruchomienie usługi było możliwe dzięki 

połączeniu sił logistycznych InPostu, twórcy i operatora urządzeń AQMET-u oraz 5àSec – 

lidera na rynku usług pralniczych w Polsce, posiadającego największą i najlepiej wyposażoną 

technologicznie sieć pralni.  

 

Obecnie Grupa Integer, w podobnym modelu jak opisany powyżej, finalizowane są prace 

związane ze stworzeniem automatycznych urządzeń z branży spożywczej. W związku z fazą 

prototypową prac B+R, Integer uzyskał o wsparcie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

na stworzenie instalacji pilotażowej i jej testy. Kwota dofinansowania to ok. 10 mln zł.  

 

 

11.5. Procesy dyfuzji wiedzy i innowacji generowane przez firmę  

 

 

Jako przykład wykorzystania potencjału dużego przedsiębiorstwa, jakim jest Integer.pl S.A. do 

generowania procesów dyfuzji wiedzy i innowacji może być zawarcie umowy nabycia 100% 

udziałów spółki AQ-Tech za cenę 43,16 mln zł od spółki Luke Investments Limited. AQ-Tech 

jest właścicielem unikalnego knowhow, nieopatentowanej wiedzy technologicznej, wiedzy 

fachowej oraz zespołu doświadczeń w zakresie technologii i procesu produkcyjnego 

komponentów do paczkomatów i paczkomatów oraz zarejestrowanych wzorów wspólnotowych 

wydanych przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego mającego istotne znaczenie dla 

realizacji zamierzeń inwestycyjnych spółki.  

 

Podobnie w przypadku projektu dotyczącego sieci pralniomatówHi’Shine – wykorzystany został 

potencjał Grupy Integer w zakresie usług kurierskich, a także know-how i technologii 

tworzenia tego typu urządzeń. Inwestycja realizowana jest we współpracy ze spółką AQMET, 

która jest właścicielem i operatorem urządzeń, a także oraz EBS (świadczącą usługi pralnicze 

w sieci pralni 5asec). Sieć pralniomatów po roku działalności w Polsce ma już 154 urządzenia 

w Warszawie i Krakowie, zlokalizowane na osiedlach mieszkaniowych, w pobliżu centrów 

handlowych, biurowców i stacji benzynowych. 
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11.6. Rozwój działalności badawczo – rozwojowej  

 
Kluczowymi obszarami działalności badawczo-rozwojowej, które stanowią wyzwanie dla 

Grupy w najbliższej przyszłości jest optymalizacja kosztów produkcji urządzeń, optymalizacja 

kosztów eksploatacji, optymalizacja w zakresie logistyki, rozwiązania w zakresie 

bezpieczeństwa (np. wykrywanie niepożądanych obiektów w skrytkach). Ponadto ważnym 

aspektem rozwoju jest ciągłe dostosowywanie rozwiązań do potrzeb klientów, stałe 

ulepszanie ich, w tym ułatwianie dostępu osobom niepełnosprawnym.  
 
 
11.7. Bibliografia  
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5. www.aqtech.eu 
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12. Wnioski z zaprezentowanych studiów przypadku 

 
Struktura kapitałowa i skala działania firmy 

Analizując przypadki poszczególnych dużych firm, na pierwszy plan wyłania się sama 

specyfika tego sektora, a w szczególności fakt, że definicja dużych przedsiębiorstw wydaje 

się być zbyt „pojemna”. Zupełnie inną specyfikę w zakresie zarządzania badaniami 

i rozwojem mają firmy z krajowym kapitałem, zatrudniające do kilku tysięcy osób, 

a odmienną korporacje międzynarodowe czy grupy kapitałowe, zatrudniające w Polsce 

kilkadziesiąt tysięcy pracowników. W tych ostatnich, działalność B+R realizowana jest za 

granicą, a w Polsce pozostaje doskonalenie procesów produkcyjnych głównie w wymiarze 

organizacyjnym. Co więcej, nawet jeśli prace B+R w ramach korporacji międzynarodowej 

realizowane są w Polsce, to często lokalne centrum B+R traktowane jest jako centrum 

kosztów, natomiast własność i zarządzanie wynikami prac B+R pozostaje w centrali. Inaczej 

sytuacja przedstawia się w firmach, gdzie struktura właścicielska jest bardziej przejrzysta 

i właściciel traktuje firmę ulokowaną w Polsce jako główny podmiot swojej działalności, 

w którym koncentruje działalność B+R, i co ważne, który korzysta w długim okresie 

w wyników tej działalności. Warto podkreślić, że rozróżnienie, które tutaj czynimy nie 

sprowadza się do podziału na przedsiębiorstwa krajowe-zagraniczne, a raczej rolę 

przedsiębiorstwa działającego w Polsce w strukturze całego koncernu/grupy kapitałowej.  

 

Harmonogram procesów innowacyjnych 

Czas jest bardzo istotnym źródłem przewagi konkurencyjnej. Szybciej wprowadzona 

innowacja pozwala zdobyć większy udział w rynku, ustanowić standardy w branży 

i w konsekwencji uzyskać przewagę konkurencyjną. Niestety, droga od pomysłu do 

przemysłu w dużych firmach jest dość długa. Jednym ze sposób skracania czasu realizacji 

tego procesu jest korzystanie z zewnętrznych zasobów, przede wszystkim na dwóch etapach 

– generowaniu pomysłów oraz realizacji prac B+R.  

Procesy decyzyjne w wielu firmach z sektora MSP, w tym startupach zapadają znacznie 

szybciej, a firmy te cechują się znacznie sprawniejszym działaniem. Dlatego, część dużych 

firm odchodzi od strategii samodzielnego wymyślania rozwiązań, które mogą przynieść im 

przewagi konkurencyjne, a staje się raczej integratorem rozwiązań tworzonych przez 

mniejsze firmy, działające w ich otoczeniu.  

Duże firmy z relatywnie niewielkim zapleczem badawczym (głównie w wymiarze aparatury 

oraz wysokiej klasy naukowców), znacznie chętniej otwierają się na współpracę z otoczeniem 

zewnętrznym w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań. Podejście takie pozwala im 

efektywniej zarządzać procesem pozyskania i rozwoju innowacyjnego rozwiązania, a przede 

wszystkim skraca czas potrzebny na realizację tych procesów.  
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Rodzaj innowacji 

Duże firmy, nastawione na innowacje podtrzymujące (tj. rozwijające kolejne funkcjonalności 

produktu) w większym stopniu uwewnętrzniają procesy innowacyjne oraz badania i rozwój, 

natomiast przedsiębiorstwa nastawione na wdrożenie rozwiązań o charakterze radykalnym 

chętniej kooperują w tym zakresie z otoczeniem zewnętrznym. W tym pierwszym przypadku 

duże firmy chętniej kooperują z sektorem MSP czy startupami na zasadzie podwykonawstwa 

części prac B+R. W takim przypadku, to duża firma jest twórcą innowacyjnego rozwiązania, 

silnie internalizując większość etapów procesu innowacyjnego. MSP czy startupy traktowane 

są wyłącznie w charakterze podwykonawców. Drugi ze scenariuszy – innowacji radykalnych, 

częściej realizowany jest zgodnie z koncepcją innowacji otwartych, która charakteryzuje się 

znacznie silniejszym włączaniem zewnętrznych firm w realizację poszczególnych etapów 

i akceptuje bardziej zdecentralizowane i partnerskie podejście do zarządzania własnością 

intelektualną. Wynika to z faktu, iż ryzyko niepowodzenia tego typu przedsięwzięć jest 

znacznie większe, dlatego duże firmy, chcąc korzystać z zewnętrznych zasobów, muszą 

zaoferować bardziej partnerskie warunki współpracy.  

 

Wpływ środków publicznych 

W przypadku dużych firm rzadziej występuje zjawisko związane z motywacją do realizacji 

B+R, ze względu na dostępność publicznych źródeł finansowania, jednak nie należy zupełnie 

pomijać tego typu motywacji również wśród dużych firm. W tym kontekście należy jednak 

podkreślić fakt, iż zarządy dużych firm oczekują jasnej i co ważne długoterminowej oraz 

stabilnej oferty współpracy w tym zakresie. Nie interesuje ich bowiem udział ad hoc 

w jednym lub dwóch konkursach, które właśnie zostały uruchomione, gdyż z reguły, 

w przeciągu 2-3 m-cy duża firma nie jest zdolna podjąć decyzji co do udziału w takich 

konkursach. Niemniej, dostępność środków publicznych jest impulsem dla zarządów dużych 

firm do podjęcia decyzji o sformułowaniu i wdrożeniu długoterminowej strategii rozwoju 

w oparciu o innowacje. Prawdopodobnie z tego faktu wynika stosunkowo dobrze rozwijający 

się instrument wspólnych programów B+R tworzonych we współpracy z NCBR. Instrument 

ten pozwala bowiem realizować długoterminową strategię rozwoju i nie jest działaniem ad 

hoc tak jak to ma miejsce w przypadku klasycznych konkursów dotacyjnych. 

 

Stopień dopasowania oferty naukowo-badawczej do potrzeb dużych firm 

W przypadku bardzo zaawansowanych technologii z niektórych sektorów (w odniesieniu do 

przedmiotu niniejszego badania np. napędy wodorowe) potencjał polskiej nauki czy 

technologiczny polskich dostawców jest niewystarczający. Trudno bowiem oczekiwać, aby 

jednostki naukowe prezentowały światowy poziom we wszystkich możliwych sektorach 

gospodarki. Jest to o tyle istotne, iż duże firmy, chcąc działać globalnie, muszą wdrażać 

również innowacje o skali globalnej. Dlatego, w kontekście potrzeb finansowania procesów 

innowacyjnych dużych firm, „kołdra zawsze będzie za krótka”. Stąd, w przypadku dużych 
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firm rekomendujemy bardziej restrykcyjne/zawężone podejście do KIS. Nie ma bowiem 

możliwości, aby krajowa oferta naukowo-badawcza odpowiadała na potrzeby wszystkich 

dużych firm we wszystkich sektorach, w których one działają. 

 

Podsumowanie 

Istnieją różne modele współpracy dużych firm z sektorem MSP oraz startupami, w aspekcie 

tworzenia innowacyjnych rozwiązań – produktów czy usług. Duża firma może występować 

w następujących rolach: 

- klient - zainteresowany zakupem praw własności intelektualnej do danego 

rozwiązania lub zakupem danego produktu/usługi (np. PGE S.A., PKP Cargo 

S.A.); 

- partner – zainteresowany wspólnym rozwojem i sprzedażą danego produktu / 

usługi w zamian za udział w zyskach (np. Orange Polska S.A., Solaris Bus); 

- inwestor – zainteresowany zakupem udziałów. 

 

Największą popularnością w Polsce cieszy się ten pierwszy z modeli, gdzie duża firma 

występuje w roli klienta – przedstawia swoje potrzeby i wyszukuje dostawców, którzy mogą 

te potrzeby zaspokoić. Przykładami firm, które stosują ten model są m.in. PGE S.A. PKP 

Cargo S.A.  Model ten jest najprostszy ale jednocześnie stosunkowo mniej efektywny, gdyż 

pomiędzy dostawcą a klientem istnieje spora asymetria informacji co do oczekiwań klientów 

i potencjału dostawców. Niemniej ma on sporo zalet, gdyż skraca czas realizacji procesów 

innowacyjnych i buduje rynek na innowacyjne rozwiązania. W przypadku tego typu modelu 

firm należy podejmować działania, które wspomnianą asymetrię zmniejszą.  

Drugi z modeli przenosi ciężar relacji w kierunku bardziej partnerskim. Duża firma silniej 

włącza partnerów w proces innowacji, traktując ich nie tylko jako dostawców produktów czy 

usług ale również realnych partnerów, z którymi chce dzielić zarówno ryzyka jak i przyszłe 

korzyści. Stąd, model ten częściej spotykamy w sektorach uznawanych za bardziej 

innowacyjne, w których rola innowacji ma istotny wpływ na konkurencyjność firmy. 

Przykładami taki firm są Orange Polska S.A. oraz Solaris Bus. W ramach tego modelu, 

instrumenty wsparcia powinny pobudzać wspólne inicjatywy dużych firm, jednostek 

naukowych oraz MSP/startupów. 

Niestety, w ramach zrealizowanych studiów przypadku nie zidentyfikowaliśmy dużych firm, 

które działają w oparciu o model „inwestora”. Nie oznacza to, że takich firm nie ma, 

natomiast należą one do mniejszości. Ich liczba będzie stale rosła, niemniej naszym zdaniem 

nie jest możliwe, aby konkretnymi instrumentami było możliwe istotne przyspieszenie tego 

procesu. Model ten będzie się rozwijał wraz z globalizacją polskich firm, rozwojem rynku 

venture w Polsce, wzrostem jakości wyników realizowanych prac B+R, rosnącą liczbą 

patentów – aby zastosować ten model, MSP/startup musi zostać wyceniony, a w obszarze 

nowych technologii, własność intelektualna jest głównym składnikiem wartości firmy.  Do 
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rozwoju tego modelu przyczyni się, również wymagająca czasu, wymiana pokoleniowa, bo 

kluczowym czynnikiem decydującym o rozwoju modelu „inwestora” jest wysoki poziom tzw. 

kapitału społecznego mierzonego m.in. poziomem wzajemnego zaufania, skłonnością do 

współpracy czy dążeniem do dobra wspólnego. Ten ostatni czynnik jest jaskrawym 

przykładem, że rozwój modelu inwestora potrzebuje czasu. Obserwujemy bowiem rosnącą 

liczbę osób, właścicieli dużych firm, którzy po zaspokojeniu ambicji dotyczących akumulacji 

kapitału, decydują się na inicjatywy, które przyczyniają się do budowy tego typu modelu. 

Stawiamy więc tezę iż wraz z rosnącą akumulacją kapitału wśród dużych, rodzimych firm 

oraz rosnącą pozycją Polski na globalnym rynku B+R, rozwijać się będzie również model 

współpracy, w której duża firma pełni rolę inwestora.  
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13. Rekomendacje 

Biorąc pod uwagę specyfikę dużych firm, a także fakt, że podejmowanie działań 

zmierzających do kooperacji w procesie innowacyjnym czy B+R nie wynikało z dostępności 

zewnętrznego wsparcia na ten cel, a ze strategii rozwojowych firm i silnego uzasadnienia 

biznesowego, można wysnuć wniosek że kwestie finansowe nie stanowią barier 

w podejmowaniu tego typu aktywności. Dodatkowo należy zauważyć, że na rynku 

komercyjnym istnieją mechanizmy wsparcia dyfuzji innowacji pomiędzy sektorem nauki, 

MSP, starupów oraz sektorem dużych przedsiębiorstw. Na rynku krajowym, jako przykład, 

można wymienić inicjatywy takie jak np. D-RAFT, którą można określić jako pionierską. 

Ponadto tego typu inicjatywy (croudsourcingowe / scoutingu technologicznego / scoutingu 

startupów) prowadzone są w wymiarze międzynarodowym przez doradcze firmy komercyjne. 

Poniżej zaprezentowane zostały rekomendacje dotyczące  mechanizmów  stymulujących  

powstawanie  efektu  dyfuzji  wiedzy  i  innowacji w wyniku aktywności B+R dużych 

przedsiębiorstw. 

 

Promocja idei innowacji otwartych 

Rolą Urzędu Marszałkowskiego powinno być promowanie idei innowacji otwartych, włączania 

MSP, startupów, nauki, wynalazców w procesy innowacyjne i badawczo-rozwojowe dużych 

firm. Oczywiście nie należy zawężać tych koncepcji wyłącznie do sektora dużych firm, gdyż 

z pewnością jest wiele mniejszych firm, które otwarte są na tego typu idee i mają potencjał 

do wdrażania ich. Zgodnie z zaprezentowanymi wnioskami, należy podkreślić, że 

podstawowym potencjałem firmy do podejmowania tego typu działań jest kapitał społeczny, 

a mniejszym stopniu zasoby materialne. Urząd Marszałkowski powinien podejmować 

działania dwutorowo, tj. kierować je zarówno do firm, które mają potencjał do rozwijania 

i wdrażania innowacji opartych o B+R, a także do podmiotów z sektora MSP, startupów czy 

nauki żeby wskazać tę drogę myślenia o tworzeniu innowacyjnych rozwiązań. Skala działania 

tych drugich podmiotów bardzo często nie pozwala na efektywną komercjalizację 

rozwiązania, bądź nie w pełni odpowiada potrzebom odbiorcy, a sam dobry pomysł czy 

nawet gotowe technologicznie rozwiązanie często nie przyjmuje się na rynku z powodu braku 

odpowiednich kanałów dystrybucji u mniejszych podmiotów.  

 

Działania networkingowe  

Prowadzenie działań networkingowych, które mogą być okazją do nawiązania współpracy 

pomiędzy startupami, MSP, nauką, instytucjami finansującymi, instytucjami otoczenia 

biznesu, a przedstawicielami dużych przedsiębiorstw. Rolą Urzędu Marszałkowskiego 

powinno być tworzenia płaszczyzny do nawiązywania kontaktów przez w/w aktorów podczas 

różnego rodzaju spotkań tematycznych i branżowych, seminariów, konferencji czy tzw. demo 

days.  
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Działania edukacyjne i doradcze 

Działania edukacyjne związane z tematyką powoływania przez korporacje akceleratorów i 

udziałem w zewnętrznych akceleratorach startupów.  Działania szkoleniowe i doradcze 

wspierające startupy w przygotowaniach do współpracy z dużymi firmami.  

 

Promocja dobrych praktyk  

Nic tak nie przemawia jak dobry przykład, stąd należ należy upowszechniać dobre praktyki 

przedsiębiorstw, które w wyniku kooperacji nad innowacyjnym rozwiązaniem uzyskały 

wymierne korzyści. Warto zastanowić się nad nagradzaniem/wyróżnianiem regionalnych 

liderów innowacji otwartych czy firm włączających MSP, startupy, naukę w swój łańcuch 

odstaw.  
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14. Załączniki  

 


