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Zagadnienia
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► Jak motywować pracowników z różnych poziomów zarządzania do podejmowania działań innowacyjnych?

► Jakie narzędzia należy wykorzystać do budowy ekosystemu zarządzania przyjaznemu innowacjom?

► Jakie są najlepsze praktyki rynkowe z obszaru systemów motywacyjnych?



Motywowanie do innowacyjności – sytuacja typowa
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Motywacja 

finansowa

▪ Premie 

regulaminowe

▪ Premie motywacyjne

▪ Nagrody uznaniowe

Motywacja 

niefinansowe

▪ Brak systematycznie 

stosowanych 

narzędzi, ale są 

działania akcyjne

Kultura i wartości 

▪ W grupie kluczowych 

wartości firmy jest 

innowacyjność

Rozwój

▪ Ocena roczna i plan 

rozwoju



Innowacja jest to zmiana w jednym z obszarów działania firmy, która przynosi wymierne korzyści. 

Typy innowacji:

► Produktowe 

► Procesowe 

► Organizacyjne

► Marketingowe

Innowacja – definicja, typy i źródła

4



Innowacja –typy i źródła
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Dedykowane obszary zajmujące się stricte

poszukiwaniem innowacji technologicznych i 

produktowych. Często wspierane przez źródła 

zewnętrzne, wymagają większych nakładów 

finansowych i „cierpliwości” organizacji w 

oczekiwaniu na efekty biznesowe. 

Wprowadzanie prostych i niewielkich zmian za 

pomocą małych kroków. Kaizen (pomysłem lub 

sugestią) może być każde działanie, które 

prowadzi do osiągnięcia przez proces lepszego 

wyniku niż wyjściowy. Praktyka wykazuje, że to 

właśnie małe zmiany są lepiej akceptowalne i 

efektywniejsze niż zmiany duże.

R&DCiągłe doskonalenie (Kaizen)



Innowacja – definicja, typy i źródła
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Ekosystem nastawiony na innowacje
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► Firmy mają kłopot z definiowaniem celów w zakresie innowacyjności i z pomiarem efektów.

Wiele firm nie ma strategii innowacyjności.

► Znaczna część firm, które wdrażają programy motywowania do innowacyjności nie jest zadowolona

z osiąganych efektów.

► Powszechny wniosek - innowacyjność powinna być elementem postawy pracownika i musi być

długofalowo oparta w dużej mierze na motywacji wewnętrznej a nie zewnętrznej.

► Kluczowa jest praca nad tworzeniem kultury organizacyjnej nastawionej na innowacje a nie

tylko nad tworzeniem systemów motywacyjnych dla innowacji.

► Innowacyjne zachowania nie powinny stricte wynikać z oczekiwania nagrody, ale powinny być

normalnym trybem działania pracowników, aby stale poszukiwali innowacyjnych wyzwań. Należy

zachęcać pracowników do zainteresowania się nową wiedzą oraz praktycznym wykorzystaniem

wiedzy już posiadanej.

► Organizacje szybko rozwijające się , o wysokim stopniu innowacyjności i silnie uzależnione od

innowacyjności i kreatywności, zaangażowanych i utalentowanych pracowników zawsze stawiają

innowacje na początku hierarchii wartości firmy. Pomiar wyłącznie efektu końcowego w

postaci wyników finansowych za innowacyjne rozwiązania to za mało.



Model zarządzania nastawiony na innowacje
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► W Engaged Performance zakłada się, że wszystkie elementy modelu są istotne i na wszystkie

elementy pracodawca winien zwracać uwagę.

► Kluczowym jest znalezienie równowagi pomiędzy elementami modelu.

Inspiracje 

i wartości

Jakość pracy

Wynagrodzenie
Możliwość

Rozwoju

Równowaga

praca-życie

Jakość życia

ENGAGED 

PERFORMANCE



Innowacyjna kultura i klimat organizacyjny rozwijane mogą być przez:

► zatrudnianie innowacyjnych pracowników – kreatywnych, otwartych na zmiany, chętnie realizujących

nowe pomysły. szkolenie do kreatywności i innowacji – poprzez zachęcanie do rozwoju indywidualnego,

jak również organizowanie treningów wewnętrznych rozwijających kreatywność oraz zwiększających

otwartość na zmiany;

► nacisk na uczenie się – zarówno indywidualne, jak i organizacyjne;

► zwiększanie uprawnień pracowników – przełożenie odpowiedzialności za realizowane projekty na zespoły

lub pracowników indywidualnych oraz zwiększenie ich odpowiedzialności do podejmowania decyzji, również

obarczonych wysokim stopniem ryzyka;

► tworzenie mechanizmów skutecznie wyłapujących pomysły pracownicze – uwzględnianie ich w

planowaniu innowacji;

► tworzenie centrów innowacji – ośrodków skoncentrowanych na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w

oparciu o współpracę z ośrodkami naukowymi i modelowaniu innowacyjnych zachowań

Ekosystem nastawiony na innowacje
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► wsparcie kierownictwa – zachęcanie pracowników do zwiększenia kreatywności poprzez uczenie się,

zapewnienie im innowacyjnej swobody;

► innowacyjność jako wymóg pracy – ujęcie wymogów proinnowacyjnych w formalne wymogi pracy;

system motywacyjny doceniający innowacyjność;

► inwestowanie w badania i rozwój – zachęcanie odpowiednich komórek badawczych do szerokiej

współpracy oraz zwiększenie stopnia ich otwartości;

► benchmarking – kreatywne wykorzystanie najlepszych praktyk.

Ekosystem nastawiony na innowacje
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Motywacja finansowa do innowacji
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► Maleje znaczenie oddzielnie występujących rozwiązań premiowych zachęcających do innowacyjności dzięki 

nagrodom finansowym.

► Rośnie znaczenie i popularność rozwiązań kompleksowych uwzględniających różne typy nagród 

finansowych, w tym: 

▪ nagród o dużej wartości powiązanych z reguły z premiowaniem opartym na Zarządzaniu Przez Cele

i nagradzaniu za konkretne, wymierne sukcesy – stosowanie takich nagród musi być oparte na Strategii rozwoju firmy

uwzględniającej cele w zakresie innowacyjności. Firma musi również posiadać system pomiaru działań i efektów osiąganych

w zakresie innowacji.

▪ nagród o dużej wartości dla wybitnych Innowatorów, których chcemy nagrodzić i mocno związać z firmą. Nagrody te

mogą mieć np. charakter przyznania opcji na akcje lub puli akcji fantomowych (praktyka stosowana nap. w Google)

▪ nagród małej wartości przyznawanych doraźnie za zaangażowanie i efektywność pracowników w realizacji projektów

innowacyjnych. Uprawnienia te są z reguły delegowane w dół na poziom średniej i niższej kadr kierowniczej.

▪ nagród finansowych o charakterze gainsharingowym pozwalającym na udział pracowników w finansowych

korzyściach z opracowania i wdrożenia innowacji.



Motywacja finansowa do innowacji

12

► Systemy premiowania oparte na ZPC mogą być bardzo efektywne jeśli są stosowane do zarządzania na

wysokim szczeblu, gdzie podejmuje się decyzje dotyczące priorytetów i kierunków działań. Systemy takie są

stosowane np. w GE, IBM. Natomiast te systemy są mało skuteczne w motywowaniu pracowników do

osiągania znaczących sukcesów w opracowywaniu przełomowych innowacji o dużym znaczeniu dla

Firmy lub branży. Wynika to z trudności w zdefiniowaniu celu – problemem jest na przykład zdefiniowanie co

to jest przełomowe rozwiązanie lub przełomowa innowacja.

► Oferowanie wysokich nagród w wielu firmach prowadziło do zjawiska obawy pracowników zajmujących się

innowacjami przed podejmowaniem ryzyka i niebezpieczeństwem nie uzyskania Nagrody wskutek nie

osiągnięcia zaplanowanego celu.

► W rezultacie obecnie rozwijane są systemy premiowania oparte na ZPC dla stanowisk, które są bezpośrednio

odpowiedzialne za osiąganie efektów w zakresie innowacji dla których możemy stosunkowo łatwo

zdefiniować kwantyfikowalne cele dotyczące efektów w dziedzinie innowacji (działy innowacji oraz działy

B+R). Natomiast w odniesieniu do pozostałych stanowisk na ogół koncentrujemy się na coachingowym

przywództwie i transformacji kultury organizacyjnej w kierunku kultury zorientowanej na zmiany i innowacje.



Nagradzanie za innowacje i kreatywność - przykłady
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► Nagrody finansowe za realizację innowacyjnego projektu na ogół finansowane z budżetu nagrodowego

zaplanowanego dla projektu.

► Nagrody finansowe uznaniowe z puli Prezesa za osiągnięcia w konkursach i współzawodnictwie poza

normalnymi aktywnościami zawodowymi np. za ważne publikacje o walorach innowacyjnych.

► Nagrody z funduszy Menedżera – np. voucher na kolację z rodziną lub wyjście na kręgle z kolegami z zespołu.

► Nagrody symboliczne – zaproszenie na lunch z Prezesem.

► Nagroda „1000 mostów” - przeznaczona dla tzw. „cichych bohaterów ważnych osiągnięć” – dla osób, które miały

wkład niekluczowy, ale można było zawsze na nie liczyć.



Działania rozwojowe - przykłady
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► Spotkania inspiracyjne.

► Portal z informacjami o nowych rozwiązaniach ważnych dla branży.

► Wewnętrzna wikipedia z wiedzą branżową (rozwój cross funkcjonalności pracowników).

► Praktyka szkoleń Action Learning.

► Praktyka zarzadzania projektami (wszystkimi) uwzględniająca procedurę After Action Review (Co możemy robić

lepiej?).



► Preferencje nagród dla pracowników różnych rodzajów firm przedstawia tabela (na podstawie wyników IPiSS):

Nagradzanie za innowacje i kreatywność

Rodzaj nagrody
Firmy ze strategią nakierowaną 

na wysoką innowacyjność

Wyniki 

przeciętne

Najwyższy poziom 

innowacyjności

Najniższy poziom 

innowacyjności

Nagroda wręczona przez 

szefa
54,2% 43,4% 55% 33,3%

Premia 37,5% 60,2% 75,0% 52,4%

Nagroda wręczona na 

spotkaniu z udziałem 

władz spółki

29,2% 20,5% 5% 23,8%

List gratulacyjny 25% 19,3% 5% 23,8%

Udział w korzyściach 

firmy
16,7% 12% 10% 9,5%
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► Przyznawanie nagród za innowacyjne pomysły nie zawsze musi przynieść zamierzone rezultaty.

► Pracownicy są znacznie bardziej kreatywni, jeśli podejmują działania z własnej inicjatywy, z powodu zainteresowania czy

satysfakcji z wykonywanej pracy. Z kolei, jeśli ich motywacja wynika tylko z czynników zewnętrznych, mogą się czuć

kontrolowani, przez co ich wewnętrzna motywacja jest coraz mniejsza, a to prowadzi do ograniczenia kreatywności.

Potencjalnie obietnica nagrody finansowej wydłuża proces rozwiązywania problemów, zawęża pole myślenia, co w

rezultacie utrudnia odkrycie niestandardowych rozwiązań.

► Nie oznacza to jednak, że nagradzanie pracowników za innowacyjne pomysły nie jest pozbawione sensu. Jeśli firma

zdecyduje się na wykorzystanie zarówno finansowych, jak i pozafinansowych bodźców, istnieje duża szansa, że pracownicy

będą bardziej zainteresowani zgłaszaniem nowych rozwiązań. Z drugiej strony zatrudnieni nie powinni być karani za

nietrafione pomysły. Potencjalne kary mogłyby stłumić ich innowacyjność.

Nagradzanie za innowacje i kreatywność
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► System sugestii pracowniczych może być użytecznym narzędziem dla firm starających się wykreować

organizację uczącą się, czyli nastawioną na ciągłe ulepszanie procesów, zwiększanie kapitału intelektualnego i

współpracę pomiędzy wydziałami. Nie każda sugestia przyniesie korzyści ekonomiczne, chodzi w nich przede

wszystkim o promowanie myślenia i wzmacnianie samodyscypliny wśród pracowników. Sugestie stwarzają okazję do

dwustronnej komunikacji w miejscu pracy, będąc jednocześnie początkiem procesu samorozwoju pracowników.

► Ważne jest, aby system sugestii umożliwiał docenienie na każdym poziomie: Zespołu, Wydziału, Firmy.

► Jednym z rozwiązań jest promowanie pracowników z zakresu innowacji w formie prezentacji ich pomysłów

podczas eventów zakładowych, gdzie sami mogą przedstawić co osiągnęli. Innym rozwiązaniem są nagrody

wzmacniające zespoły, posiadające „drugie dno” jak np. wspólna kolacja dla zespołu, bilety na wydarzenie sportowe itp.

► System sugestii doskonałym, naturalnym źródłem innowacji produktowych, technologicznych, organizacyjnych i

nawet procesowych. pomaga też zarządzać wiedzą pracowników i werbalizować wiedzę ukrytą.

Sugestie pracownicze
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Przykłady z rynku – podmiot 1
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► Strategia i MBO: Zasada 30% - 30% przychodu każdej dywizji powinno

pochodzić z produktów wprowadzonych do produkcji

w ciągu ostatnich 4 lat. Cel ten jest wprowadzany do Kart MBO menedżerów

– kluczowa miara innowacyjności: udział procentowy przychodów z

produktów wprowadzonych do produkcji w ciągu ostatnich 4 lat w ogólnej

wielkości przychodów ze sprzedaży produktów.

► Strategia i MBO: Zasada 6% - 6% przychodów ze sprzedaży należy

wykorzystywać na finansowanie B+R – kluczowa miara innowacyjności:

relacja nakładów na B+R do przychodów ze sprzedaży.

► Taryfikator zaszeregowania stanowisk i ścieżki kariery: Dual Career Ladder –

dla Innowatorów tworzy się odrębną ścieżkę kariery

z odrębnymi zasadami awansowymi i płacowymi, dzięki temu nie muszą

obejmować stanowisk menedżerskich, aby zarabiać na poziomie

menedżerów.

► Zasada 15% - Inżynierowie i naukowcy 3 M mogą wykorzystywać do 15%

swojego budżetu czasu pracy na realizację własnych projektów.

3M

Charakterystyka firmy

► Ogólnoświatowy koncern przemysłowy o bardzo

szerokim portfolio produktów technicznych.

► Firma działająca na konkurencyjnym rynku.

► Firma o nowoczesnej funkcji HR.

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE STOSOWANEGO 

SYSTEMU MOTYWOWANIA ZA INNOWACJE



Przykłady z rynku – podmiot 2
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► Promowanie praktyk menedżerskich i postaw sprzyjających wysokiej

innowacyjności:

► Akceptacja dla podejmowania ryzyka – zasada: każdy musi czuć się

bezpiecznie i wszyscy powinni być „włączeni”

► Praca kolektywna – praktyka „dailies” codziennych spotkań w czasie

których omawia się efekty prac i zachęca pracowników do

przekazywania sobie informacji zwrotnej

► Otwartość na inspiracje zewnętrzne i nową wiedzę – bliskie relacje ze

środowiskiem akademickim

► Praktyka „postmortem” - wspólna analiza zdobytych doświadczeń

(dobrych i złych)

PIXAR

Charakterystyka Firmy

► Toy Story; Monsters, Inc.; Finding Nemo;
The Incredibles; Cars; Ratatouille; and
WALL·E

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE STOSOWANEGO 

SYSTEMU MOTYWOWANIA ZA INNOWACJE



Przykłady z rynku – podmiot 3
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► Budowa unikalnej kultury organizacyjnej:

► Służebne przywództwo – celem menedżera jest osiąganie sukcesów

przez pracowników

► Budowanie pozytywnych doświadczeń jako kluczowa wartość –

szacunek dla klienta i pracownika

► Ciągłe ulepszanie jako kolejna kluczowa wartość wprowadzona do

procesu zarządzania ludźmi, uczenia się i procedur oceny pracowników

► Zespołowe celebrowanie sukcesów

WD-40

► WD-40

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE STOSOWANEGO 

SYSTEMU MOTYWOWANIA ZA INNOWACJE



Przykładowy arkusz oceny innowacji  - polska firma przemysłowa
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Podsumowanie najlepszych praktyk
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► Z badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Lean Management wynika, że aż 86% firm uznawanych za

innowacyjne, nagradza swoich pracowników za zgłaszane pomysły. W tej grupie 50% firm przyznaje tylko

nagrody pieniężne, a 20% wyłącznie nagrody rzeczowe. Z kolei blisko 30% badanych przedsiębiorstw stosuje

oba rodzaje nagród łącznie.

► W ramach nagród finansowych pracodawcy najczęściej przekazują określoną kwotę pieniędzy za pomysł lub

przyznają nagrody okresowe (np. raz na miesiąc, kwartał lub rok). Niektóre firmy opracowały również system

punktowy polegający na przydzielaniu za każdą zaproponowaną innowację punktów, które mogą być następnie

wymieniane na pieniądze. Zdarza się też, że wysokość nagrody jest ustalana proporcjonalnie do korzyści uzyskanych

przez firmę dzięki wdrożonemu pomysłowi.

► Pracodawcy decydujący się na prezenty rzeczowe, najczęściej proponują swoim pracownikom bony towarowe i

karty podarunkowe.

► Jednak nagrody pieniężne i rzeczowe pobudzają kreatywność pracowników tylko w krótkim okresie. Jeśli

organizacji zależy na budowaniu trwałej relacji z pracownikami i ciągłym pozyskiwaniu nowych pomysłów, znacznie

bardziej skuteczne okazuje się przekazywanie wyrazów uznania. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez

firmę McKinsey najbardziej pożądane jest formalne docenienie innowacyjności (np. w formie pisemnych

podziękowań od kadry zarządzającej) oraz umożliwienie uczestnictwa w kolejnych nowych projektach w

których pracownik może się wyróżnić i wykazać ważnymi dla firmy kompetencjami.



Nagradzanie za innowacje i kreatywność – co faktycznie działa
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Nagrody finansowe

▪ Procent oszczędności 

uzyskanych z 

wdrożenia pomysłu

▪ Premie regulaminowe

▪ Punkty wymienione na 

pieniądze

▪ Określona kwota za 

pomysł

▪ Nagrody uznaniowe

Nagrody rzeczowe

▪ Bony towarowe, karty 

podarunkowe

▪ Bilety do kina, teatru, 

imprezy sportowe, 

koncerty

▪ Książki

▪ Sprzęt sportowy, 

turystyczny

▪ Gadżety firmowe

▪ Sprzęt RTV/AGD

▪ Wycieczki krajowe i 

zagraniczne

▪ Przedmioty wybierane 

z katalogu nagród

Wyrazy uznania

▪ Podziękowania od 

kierownictwa w ramach 

programu promowania 

innowacyjności

▪ Dodatkowe dni wolne 

od pracy

▪ Dyplomy

▪ Puchary

▪ Statuetki

▪ Miejsca parkingowe

▪ Grywalizacja

▪ Docenienie roli 

mentorów

▪ System Ocen 

Pracowniczych

▪ Plany rozwoju 

zawodowego

Nagrody rozwojowe

▪ Szkolenia wewnętrzne

▪ Coaching (wew.)

▪ Mentoring (wew.)

▪ Zwiększenie 

samodzielności

▪ Praca z 

doświadczonym 

pracownikiem

▪ Dostęp do 

repozytorium wiedzy 

(materiały 

branżowe/firmowe)

▪ Udział w prestiżowych 

projektach

▪ Współpraca ze 

startupami i firmami z 

dobrymi praktykami w 

budowaniu 

innowacyjności



Modelowanie czynników wspierających innowacyjność pracowników
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Cechy stanu 

obecnego 

……………….

Czynniki i 

metody 

sprzyjające 

zmianom:

Bariery 

utrudniające 

wdrożenie 

modelu 

docelowego:

Cechy modelu 

docelowego: 

………………….    

Krok 1 – określenie cech stanu lub modelu docelowego, 

który uważamy za pożądany Krok 2 – określenie stanu obecnego

Krok 3 – określenie barier i czynników wspierających



Problematyka pokonywania barier w rozwoju innowacyjności
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Integracja bieżących celów biznesowych z celami 
dotyczącymi innowacyjności

Wprowadzenie motywacji finansowej do 
wyników i zachowań innowacyjnych

Transformacja kultury organizacyjnej i 
modelowanie zachowań innowacyjnych

Program firmowy wspierania innowacyjności

Wykorzystanie narzędzi HR do wzmacniania    
postaw proinnowacyjnych



Mierniki dla obszaru Innowacji
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Mierniki ekonomiczne Mierniki ilościowe

► Nakłady na B+R

► Nakłady na B+R+I

► Nakłady na wprowadzanie innowacji i usprawnień poza 

B+R

► Relacja Nakładów na B+R+I w relacji do przychodów

► Sprzedaż generowana przez nowe produkty

► Zyski z wprowadzenia nowych produktów na rynek

► Zyski z wprowadzenia nowych produktów na rynek w relacji 

do zysków ogółem

► Sprzedaż z tytułu innych innowacji niż nowe produkty

► Zyski z tytułu innych innowacji niż nowe produkty

► Oszczędności kosztów uzyskanych dzięki innowacjom 

technologicznym (wdrożenia nowych rozwiązań 

technologicznych), procesowym i organizacyjnym 

(prognozowany efekt w roku)

► Wpływ oszczędności kosztów uzyskanych dzięki 

innowacjom procesowym i organizacyjnym na EBITDA 

(wzrost procentowy)

► ROI z inwestycji w innowacyjność

► Liczba patentów posiadanych

► Liczba patentów uzyskanych w okresie sprawozdawczym 

np. 3 letnim

► Liczba zrealizowanych projektów z powodzeniem, których 

celem jest opracowanie i wdrażanie innowacji w 

produktach, usługach, wrażeniach Klientów, procesach i 

organizacji

► Liczba realizowanych w danym roku projektów 

innowacyjnych, których celem jest opracowanie i wdrażanie 

innowacji w produktach, usługach, wrażeniach Klientów, 

rozwiązaniach technologicznych, procesach i organizacji

► Liczba pomysłów potencjalnie innowacyjnych 

generowanych w roku z uwzględnieniem pomysłów 

zgłaszanych oddolnie przez pracowników

► Liczba pomysłów potencjalnie innowacyjnych 

generowanych w roku z uwzględnieniem pomysłów 

zgłaszanych oddolnie przez pracowników, które uzyskały 

wysoką ocenę w komisyjnym scoringu innowacyjności

► Liczba projektów innowacji w fazie przygotowawczej

► Liczba planowanych projektów innowacyjnych
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Mierniki efektywności działań Wskaźniki kulturowe

► Współczynnik sukcesu dla nowych produktów

► Średni czas wejścia na rynek nowego produktu

► Średni koszt projektu innowacyjnego

► Średni koszt zakończonego sukcesem projektu 

innowacyjnego

► Odsetek pracowników dostarczających pomysły 

potencjalnie innowacyjne

► Odsetek pracowników biorących udział w projektach 

innowacyjnych

► Średnia liczba pomysłów w przeliczeniu na 1 pracownika

► Czas pracy przeznaczony na działania innowacyjne

► Liczba nagród przyznanych za pomysły lub działania 

innowacyjne

► Liczba działów prowadzących stałe działania innowacyjne



Matryca do mapy działań służących rozwojowi innowacyjności 

pracowników w firmie
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Nr
Zadania i Projekty 

realizacyjne
Efekty Odpowiedzialność

Termin 

realizacji
Zasoby i koszty Ryzyka

1

2

3

4

5

6

7

8

(…)


