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Sieci innowacji oraz koncepcja 

innowacji otwartych 

Dr Joanna Zimmer 



Dlaczego sieci innowacji? 

• Skuteczność zespołowa; 

• Kolektywne zdobywanie doświadczeń; 

• Dzielenie ryzyka; 

• Przenikanie się różnych zasobów wiedzy. 
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Sieci innowacji (1) 

 Sieci innowacji polegają na budowaniu 
strategii dotyczącej innowacji poprzez 
koordynację działań powiązanych ze sobą 
organizacji.  

  

 Przykładem tego typu innowacji są firmy 
farmaceutyczne pracujące nad znalezieniem 
nowych leków. 

 
4 



Sieci innowacji (2)  

• Sieci wyłaniające się samoistnie; 

• Sieci zaangażowania. 
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Sieci wewnętrzne i zewnętrzne 

 Znaczenie sieci wewnętrznych i zewnętrznych 
dla innowacyjności organizacji dostrzega 
obecnie wiele firm.  

 

 Sieci zewnętrzne rozwijają się w kierunku 
innowacji otwartych.   
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Rodzaje sieci innowacji, a 
doświadczenia organizacji 

Rodzaje sieci 

Niepowiązana zamknięta Powiązana otwarta 

Cechy systemu •Technologie niekompatybilne; 
• Komponenty pod zamówienia 
oraz punkty styku; 

• Kompatybilna wśród dostawców 
i produktów; 
• Standardowe komponenty; 

Strategie firmy Główne standardy chronione 
prawami własności intelektualnej; 

Standardy wyłaniające się w toku, 
w wyniku dzielenia się wiedzą z 
rywalami i rynkami 
komplementarnymi; 

Źródła 
przewagi 

Skala produkcji, przywiązanie 
klienta; 

Paleta asortymentowa, liczne 
segmenty; 
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Korzyści z sieci innowacji 

• Sieci umożliwiają podział kosztów, szczególnie 
wysokich w innowacjach podstawowych, czy 
radykalnych; 

• Uczestnictwo w sieci może zmniejszyć dublowanie się 
wysiłków, co skutkuje zwiększeniem efektywność; 

• Często budowa sieci jest niezbędna dla uzyskania 
poglądu na temat popytu i wiedzy o wymogach 
rynku; 

• Sieci są źródłem synergii, nowych pomysłów i 
kreatywnych rozwiązań; 
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Typy sieci innowacji 

• Zgrupowane wokół inicjatora; 

• Wewnętrzne zespoły projektowe; 

• Społeczności praktyków; 

• Klastry terytorialne; 

• Sieci branżowe; 

• Konsorcja opracowujące nowy produkt, proces 
lub technologię; 

• Fora branżowe; 
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Bariery w zawiązywaniu nowych sieci 

Podstawowy cel Typ bariery Opis 

Znalezienie 
potencjalnego 
partnera 

Geograficzna Oddalenie geograficzne sprawia, że 
kompleksowe okazje są trudne do oceny i w 
rezultacie są lekceważone  

Technologiczna Wyłaniające się okazje mają charakter 
nieciągły, na styku różnych dziedzin 
technologii 

Instytucjonalna Odmienne cele lub pochodzenie dwóch 
grup np. sektor prywatny i publiczny 

Tworzenie relacji z 
potencjalnymi 
partnerami  

Ideologiczna Partnerzy nie rozumieją systemu wartości i 
norm lokalnej firmy 

Demograficzna Różne systemy wartości oraz potrzeby grup 

Kulturowa  Zakorzenione zaszłości kulturowe między 
regionami świata 
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Trudno Łatwo 

Chętny 

Niechętny 

Podejście do budowania sieci 

1. Tworzenie nowych 
sieci w pobliżu 

2. Wyszukiwanie nowych 
sieci w oddalonych 

miejscach 

3. Budowanie związków z 
niekonwencjonalnymi 

partnerami 

4. Przejście na 
niezbadane terytorium 

Stopień trudności 
związania się z 

nowym partnerem 

Stopień trudności znalezienia nowego partnera 
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Fazy cyklu życia sieci 

Faza związywania Faza działalności Faza podtrzymania 
(likwidacji) 

-Scalanie sieci oraz jasne 
definiowanie celów 
-Duży udział brokerów  
sieciowych, bramkarzy 
technologicznych, agentów 
od strategii i promocji.  

-Ustalenie podstawowych 
zasad funkcjonowania sieci: 
1. Zdefiniowanie i 

utrzymanie 
członkowstwa w sieci,  

2. Podejmowanie decyzji, 
3. Rozwiązywanie 

konfliktów,  
4. Przetwarzanie 

informacji, 
5. Zarządzanie wiedzą, 
6. Motywowanie i 

koordynowanie. 

-Likwidacja sieci po 
osiągnięciu określonego 
celu. 
-Znalezienie sposobu 
zmotywowania członków do 
pozostania w sieci poprzez 
modyfikację celu.  
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Wyzwania w zarządzaniu sieciami 

Wątpliwości przy zarządzaniu sieciami innowacji: 

• Jak zarządzać czymś, czego nie jest się 
właścicielem albo gdzie nie posiada się 
pakietu kontrolnego? 

• Jak dostrzegać efekty na poziomie systemu, a 
nie patrzeć tylko na własne korzyści? 

• Jak zbudować zaufanie i dzielić ryzyko? 

13 



Istota innowacji otwartych (1) 

 Koncepcja Open Innovation oznacza szeroką 
współpracę podmiotów zewnętrznych z firmą, jak i 
wykorzystanie wielu ścieżek wprowadzania innowacji 
na rynek oraz w końcu integrowanie zewnętrznej i 
wewnętrznej wiedzy.  

   
 Koncepcja innowacji otwartych została 

zapoczątkowana przez firmę                        , która w 
2002 roku postanowiła „otworzyć” procesy 
innowacyjne.   
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Istota innowacji otwartych (2) 

 Współczesne, przełomowe technologie są tak bardzo 
złożone, iż poszczególne firmy samodzielnie nie 
byłyby w stanie ich opracować.  

  

 Ich złożoność powoduje, iż nie jest możliwe  
zrozumienie ich wszystkich detali przez pojedynczego 
eksperta. Dodatkowo wiedza na ich temat nie może 
być wyczerpująco i szczegółowo przekazana innym 

osobom.  
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Przesłanki idei innowacji otwartych 

• przejście do fazy społeczeństwa uczącego się, 

• rosnąca mobilność i duża rotacja 
pracowników,  

• rosnący kapitał na tworzenie pomysłów i 
technologii na zewnątrz firmy,  

• rosnąca rola innych podmiotów w łańcuchu 
dostaw.  
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Innowacje otwarte a innowacje 
zamknięte 

Kategoria Innowacje zamknięte Innowacje otwarte 

Charakterystyka specjalistów Zatrudnienie najlepszych 
specjalistów w danej 

dziedzinie  

Współpraca spoza 
specjalistami z firmy 

Proces powstania innowacji Kreacja, wymyślenie, 
zbudowanie i sprzedawania 
skupione w firmie, tak aby 
czerpać korzyści z badań 

Pomysły i rozwiązania z 
zewnątrz mogą zostać 

wykorzystane w organizacji, 
która poprzez swoje badania 
nada im dodatkową wartość 

Stosunek do wyścigu 
pierwszeństwa 

Wyścig pierwszeństwa- 
każda idea i wynalazek 

powinny zostać 
zaprezentowane jako 

pierwsze na rynku 

Nie trzeba być pierwszym w 
wynalezieniu czegoś, aby 

czerpać z tego korzyści 
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Innowacje otwarte a innowacje 
zamknięte 

Kategoria Innowacje zamknięte Innowacje otwarte 

Relacja do wygranej Tylko ta firma, która wypuści 
jako pierwsza innowacje ma 

szansę na wygraną z 
konkurencją 

Ważniejsze niż 
pierwszeństwo na rynku jest 

zbudowanie skutecznego 
modelu biznesowego 

Co implikuje wygraną Najwięcej najlepszych 
pomysłów w branży = 

zwycięstwo  

Najlepszy użytek z 
pomysłów  (wewnętrznych i 

zewnętrznych) = wygrana 

Charakter procesu 
powstawania innowacji  

Kontrola procesu innowacji 
(zamykanie go), aby nikt nie 

mógł czerpać z niego 
pomysłów 

Czerpanie korzyści z 
otwartego dostępu do 

pomysłów oraz nabywanie 
rozwiązań od innych 
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Organizacja tradycyjna – model 
innowacji zamkniętych 
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Organizacja współczesna – model 
innowacji otwartych 
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Struktura koncepcyjna innowacji 
otwartych 

Proces 
wewnętrznej 

Proces 
zewnętrznej 

Proces 
wewnętrznej 

Proces 
zewnętrznej  

Eksploracji wiedzy  Eksploatacji wiedzy  

Poziom 
organizacyjny 

Zdolności 
inwencyjne 

Zdolności 
absorpcyjne 

Zdolności 
innowacyjne 

Zdolności 
desorpcyjne 

Poziom 
pojedynczych 
projektów 

Decyzje zrób lub kup Decyzje zatrzymaj lub sprzedaj 

Poziom 
indywidualny 

Postawa „tego 
co u nas nie 
wynaleziono”  

Postawa 
„skupujemy” 

Postawa „tego 
nam nie 
sprzedano” 

Postawa 
„wyprzedajemy
” 
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Struktura koncepcyjna innowacji 
otwartych 

Proces 
wewnętrznej 

Proces 
zewnętrznej 

Proces 
wewnętrznej 

Proces 
zewnętrznej  

Eksploracji wiedzy  Eksploatacji wiedzy  

Poziom 
organizacyjny 

Zdolności 
inwencyjne 

Zdolności 
absorpcyjne 

Zdolności 
innowacyjne 

Zdolności 
desorpcyjne 

Poziom 
pojedynczych 
projektów 

Decyzje zrób lub kup Decyzje zatrzymaj lub sprzedaj 

Poziom 
indywidualny 

Postawa „tego 
co u nas nie 
wynaleziono”  

Postawa 
„skupujemy” 

Postawa „tego 
nam nie 
sprzedano” 

Postawa 
„wyprzedajemy
” 
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Struktura koncepcyjna innowacji 
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Proces 
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Proces 
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Struktura koncepcyjna innowacji 
otwartych 

Proces 
wewnętrznej 

Proces 
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Proces 
wewnętrznej 

Proces 
zewnętrznej  
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Poziom 
indywidualny 

Postawa „tego 
co u nas nie 
wynaleziono”  

Postawa 
„skupujemy” 

Postawa „tego 
nam nie 
sprzedano” 

Postawa 
„wyprzedajemy
” 
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Źródła pozyskiwania innowacji 

Zewnętrzne Wewnętrzne 

Jednowski badawczo-rozwoje 
Instytuty PAN 

Uczelnie wyższe 
Parki naukowe, technologiczne 

Konferencje, seminaria, szkolenia 
Targi, misje gospodarcze 

Osoby prywatne oraz wynalazcy 
będący właścicielami patentów 

Internetowe bazy danych 
Spotkania branżowe 

Białe księgi 
Klienci, Dostawcy, Konkurenci 

Publikacje 

Własne B+R 
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Transfer technologii w modelu 
innowacji otwartych 
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Modele innowacji otwartych 

• Model orkiestry; 

• Model kreatywnego bazaru; 

• Skupienie w centrum; 

• Stacja modyfikacji; 

• Model dopływu. 
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Bariery w korzystaniu z innowacji 
otwartych 

Ryzyko stosowania 
koncepcji Open 

Innovation 

Ryzyko wiedzy 

Ryzyko 
pracowników 

Ryzyko rynku 

Ryzyko klientów 

Ryzyko 
technologii 

Ryzyko wartości 
intelektualnej 

Dostęp do 
finansów 

Ryzyko 
współpracy 

28 



Bariery w korzystaniu z innowacji 
otwartych 

Ryzyko stosowania 
koncepcji Open 
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Skutki stosowania innowacji otwartych 

Innowacje otwarte umożliwiają: 

• skrócenie czasu od pomysłu do wdrożenia nowego 
rozwiązania na rynek,  

• zmniejszenie kosztów rozwoju produktów i usług, 

• poprawę jakości produktów innowacyjnych,  

• zminimalizowanie kosztów prac badawczo-
rozwojowych,  

• eksperymentowanie w zakresie nowych rozwiązań z 
określonymi grupami klientów. 
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Skutki stosowania innowacji otwartych 

• promują  wolny dostępu do dóbr kultury i 
oprogramowania, również dla tych, których nie stać 
na licencje, 

• stymulują budowanie kultury zaufania, 

• powodują transfer wiedzy i innowacji pomiędzy 
organizacjami – szczególnie w przypadku 
rozwiązywania ważnych problemów społecznych, 

• poprawę wizerunku firmy i jej reputacji.  
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