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OPINIE

Tomasz Bąkowski
Właściciel BrainWorx

Na podstawie doświadczeń BrainWorx mogę 
stwierdzić, że polscy pracownicy nie są innowa-
cji na tyle, na ile mogliby być. Ten poziom zależy 
oczywiście od branży i firmy, ale w większości 
przypadków zauważyliśmy, że pracownicy nie są 
uczeni kultury ciągłej innowacyjności, a kadra 
menedżerska nie tworzy im do tego odpowied-
nich warunków. Na potrzeby tej wypowiedzi 
zamienię słowo innowacyjny na twórczy. Inno-
wacyjność naszym zdaniem jest dużo szerszym 
zagadnieniem i trafniej określa charakter całych 
organizacji. Ludzie z kolei tworzą rozwiązania 
po to, aby organizacje mogły je wdrażać właśnie 
jako innowacje. Co zatem ogranicza twórczość 
polskich pracowników? Wymienić można m.in. 
przekonanie i oczekiwanie, że to kadra zarzą-
dzająca powinna być najbardziej kreatywna, aby 
rozwiązywać wszystkie problemy i być „bohate-
rami” ratującymi firmę. Rola szeregowego pra-
cownika schodzi tutaj na dalszy plan. Tymczasem 
w trakcie prowadzenia projektów zarządzania 
kreatywnością od uczelni wyższych po banki oka-
zywało się, że najlepsze efekty osiągaliśmy gdy 
nad rozwiązaniami pracowaliśmy razem z zespo-
łami złożonymi z pracowników różnych szczebli 
i specjalizacji. Aby do tego doszło, menedżero-
wie musieli jednak uwolnić twórczy potencjał ich 
zespołów – najprościej ujmując, wystarczyło, że 
wycofali się na chwilę i pozwolili działać zespo-
łom bardziej autonomicznie. Ten krok wymagał 
od nich przełamania strachu przed nieznanymi 
i ryzykownymi rozwiązaniami oraz utratą kon-
troli nad procesem ich tworzenia. Pokonawszy te 
pierwsze obawy, menedżerowie powinni wzmac-
niać w firmie praktyki związane z zespołowym 
tworzeniem rozwiązań i eksperymentowaniem 
przez pracowników. Polscy pracownicy zdecy-
dowanie posiadają potencjał twórczy, który może 
prowadzić do wzrostu innowacyjności firm. Po-
ziom jego rozwoju oraz wykorzystania determi-
nowany jest jednak przez przełożonych, którzy 
powinni w większym stopniu wykorzystywać na-
rzędzia efektywnego zarządzania kreatywnością 
w swoich firmach.

Monika Lechowska-Wróbel
Dyrektor Działu Komunikacji Bayer Sp. z o.o.

Badania opinii społecznej, które Bayer regular-
nie przeprowadza wśród młodych Polaków, do-
wodzą, że ta grupa dostrzega znaczenie innowa-
cyjności w różnych wymiarach swojego życia. 
Już studenci pierwszych lat studiów postrzegają 
innowacyjność i kreatywność kandydata jako je-
den z najważniejszych czynników decydujących 
o znalezieniu pracy. Ubiegłoroczna edycja „Ba-
rometru Edukacyjnego Bayer”, przeprowadzone-
go przez Millward Brown wśród 500 studentów 
z całej Polski, wykazała, że młodzi ludzie sytuują 
ją jako czwarty w kolejności warunek znalezienia 
pracy po studiach (31 proc. wskazań) – zaraz po 
doświadczeniu (52 proc.), znajomości języków 
(50 proc.) oraz wiedzy (49 proc.).
Tegoroczna edycja badań, przeprowadzona 
wśród 600 przedstawicieli pokolenia Y, również 
potwierdza znaczenie innowacyjności w codzien-
nym życiu młodych Polaków. Osoby w wieku 
20–35 lat postrzegają siebie jako raczej innowa-
cyjnych. Niemal 1/4 (24 proc.) to osoby zdecydo-
wanie innowacyjne, a dalsze 46 proc. także okre-
śla siebie jako innowacyjnych, choć nie w tak 
dużym stopniu. Jako bardziej innowacyjni okre-
ślają się mężczyźni z wykształceniem ścisłym, 
w wieku 30–35 lat. 
Wyniki badań potwierdza praktyka: pracownicy 
Bayer są innowacyjni – chętnie proponują i wdra-
żają nowe rozwiązania, wykazują się inicjatywą. 
Oczywiście bardzo wiele zależy od pracodawcy: 
rolą organizacji jest umiejętne motywowanie do 
bycia innowacyjnym i stworzenie kultury promo-
wania nowych rozwiązań, modeli, zachowań.
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Magdalena Blechoska
Dyrektor personalna UPS Polska Sp. z o.o.u 

UPS Polska bez wątpienia ma w swoich szeregach 
innowacyjnych pracowników. Firma docenia ta-
kie postawy, a także nieustannie zachęca swoich 
pracowników do szukania i wdrażania nowych 
rozwiązań. Jest to kluczowe dla naszego biznesu, 
gdzie przewaga konkurencyjna budowana jest na 
podstawie wysokiej jakość i innowacyjność roz-
wiązań proponowanych klientom.
Jedną z inicjatyw, która promuje innowacyjne 
podejście do wykonywanych obowiązków w na-
szej firmie, jest realizowany od wielu lat w UPS 
projekt o nazwie „Operations Excellence”. Ma on 
na celu wyłanianie pracowników, którzy w swojej 
pracy wyróżnili się podejściem do klienta. Wska-
zany może zostać pracownik z każdego kraju, 
w których firma prowadzi swoją działalność. Pol-
scy pracownicy niejednokrotnie byli nominowani 
do tej nagrody i kilkakrotnie ją otrzymali, w tym 
m.in. w roku 2010 – właśnie za innowacyjność. 
Zwycięski projekt Polaka dotyczył opracowania 
oprogramowania, które pozwalało odczytać ska-
ny przesyłek z sortera kopertowego znajdującego 
się w sortowni UPS w Łazach i przenosić infor-
macje o przesyłkach do systemów UPS oraz na 
stronę internetową firmy. Oznaczało to jednocze-
śnie usprawnienie monitorowania przesyłek przez 
klientów. Jego rozwiązanie ponadto przyniosło 
firmie korzyści w postaci dużych oszczędności, 
a sam laureat obecnie kontynuuje swoją karierę 
w strukturach UPS w Kolonii, gdzie znajduje się 
główny hub przeładunkowy UPS na Europę.
Często także słyszymy, że nasi pracownicy, szcze-
gólnie ci pracujący w zagranicznych oddziałach 
firmy, wyróżniają się innowacyjnością. Polscy 
pracownicy są tam cenieni nie tylko za profesjona-
lizm, pracowitość, ale także za doskonałą postawę 
w trudnych sytuacjach.

Anna Nikowska
Kierownik sekcji w Departamencie Rozwoju Kapitału  
Ludzkiego PARP
Jeżeli spojrzymy na firmy uznawane w Polsce za in-
nowacyjne (około 1/4 wszystkich podmiotów) i licz-
bę osób przez nich zatrudnianą (ponad 20 proc. ogółu 
pracowników), odpowiedź na pytanie „Czy Polacy są 
innowacyjnymi pracownikami?” wydaje się być bar-
dzo prosta i brzmieć NIE. 
Niemniej jednak takie spojrzenia na sprawę, to znaczy 
pracownik firmy innowacyjnej jest z automatu inno-
wacyjny, wydaje się być zbyt dużym uproszczeniem, 
krzywdzącym pracowników, którzy w codziennym 
życiu zawodowym prezentują postawę innowacyjną 
zarówno w sprawach drobnych, jak i dużych, mają-
cych wpływ na przyszłość danej instytucji. 
W moim odczuciu pracownik innowacyjny to taki, 
któremu chce się chcieć, który obserwuje swoje oto-
czenie, poszukuje nowych rozwiązań, mogących uła-
twić lub usprawnić funkcjonowanie oraz ma motywa-
cję do wdrażania zmian. Pracownik innowacyjny to 
także osoba, która uczestniczy w procesie kształcenia 
ustawicznego. Innymi słowy, stale podnosi swoje 
kompetencje i rozwija się. Kiedy przyjmiemy taką 
definicję, okazuje się, że kluczem do innowacji jest 
podejście pracownika do pracy oraz jego wewnętrz-
na motywacja. I tutaj statystyki wyglądają znacznie 
lepiej. Jak pokazują badania, 50 proc. Polaków zde-
cydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że warto 
wykonywać swoją pracę z sercem, nawet jeśli nie jest 
specjalnie znacząca, a 36 proc. w ostatnich 12 miesią-
cach uczestniczyło w jakiejkolwiek formie podnosze-
nia swoich kompetencji. 
Podsumowując, na pewno nie można powiedzieć, 
że Polacy nie są innowacyjnymi pracownikami. 
Niemniej jednak do stwierdzenia, że na pewno są 
innowacyjni brakuje nam jeszcze kilku elementów. 
Tak więc pytaniem, jakie powinniśmy sobie stawiać, 
brzmi: W jaki sposób wykorzystać potencjał polskich 
pracowników do bycia innowacyjnymi? Ale to już 
zupełnie inna kwestia …
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