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PARTNERZY MEDIALNI

Czym są innowacje? 
Jak je mierzyć? Czy 
rezygnując z ich 
ciągłego wdrażania 
start w biznesowym 
wyścigu w czasach 
wszechobecnej 
konkurencji ma 
jakikolwiek sens?
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statystyki  najczęściej nie nadążają  za tym 
bardzo dynamicznym zjawiskiem. Wskaźniki, 
indeksy, rankingi innowacji, które tworzone są 
przez różne organizacje rządowe, międzyna-
rodowe, instytucje naukowe, think tanki, łącz-
nie z  tymi najbardziej znanymi i  cytowanymi 
jak europejski Innovation Union Scoreboard, 
nie obejmują nowych obszarów i  istotnych 
czynników tworzenia innowacji np. innowacji 
społecznych, otwartych innowacji, firm tzw. 
szybkiego wzrostu czy startupów. Jednym 
z  kluczowych składowych europejskiego in-
deksu jest wskaźnik nakładów na prace ba-
dawczo-rozwojowe (B+R), choć od wielu lat 
wiadomo, że coraz więcej powstaje innowacji 
nieopartych na B+R. Najczęściej mierzy się 
technologiczne innowacje w przemyśle, mniej 
doskonałe są pomiary innowacji w  usługach. 
Coraz częściej istotnym miejscem tworzenia 
innowacji są pomijane w statystykach ekosy-
stemy miejskie i rozwój inteligentnych miast. 
Dodatkowo statystyka polska (i  europejska) 
nie obejmuje regularnych badań mikrofirm, 
które wykazują się często bardzo wysokim 
poziomem innowacyjności i  które stanowią 
np. w  Polsce 96% wszystkich firm. W  wielu 
rankingach brakuje odniesienia do kontekstu 
różnych modeli czy etapów rozwoju gospo-
darczego porównywanych krajów. Należy za-
tem z  dystansem podchodzić do rankingów, 
pamiętając o  ich niedoskonałości. Wspólnym 
mianownikiem rankingów powinna być kon-
kurencyjność firm i  gospodarek oraz poziom 
zadowolenia klientów i społeczeństwa, bo taki 
powinien być cel rozwoju innowacji odpowied-
nio na poziomie firmy i regionu czy kraju.

Jak wprowadzenie nowinek technologicz-
nych, innowacji może wpłynąć na zbudowa-
nie przewagi konkurencyjnej? Czy zna Pani 
takie przykłady?

Według Forbes najbardziej innowacyjna firma 
świata w  2016 roku to producent samocho-
dów elektrycznych Tesla. Firma, która zosta-
ła założona przez Elona Muska. Na tej liście 
jest również Netflix – jeden z  największych 
na świecie serwisów streamingowych, który 
działa głównie w Internecie oraz firmy farma-
ceutyczne, informatyczne, internetowe. Rów-

nież w Polsce mamy bardzo wiele przykładów 
firm, które korzystając z najnowszych rozwią-
zań technologicznych wprowadzają na rynek 
nowe produkty czy usługi osiągając sukces na 
rynku. Badania potwierdzają, że firmy, które 
wprowadzają innowacje osiągają lepsze wyni-
ki finansowe i  rozwijają się szybciej niż kon-
kurencja. W  ostatnich latach obserwuje się 
wzrost świadomości i zainteresowania wdra-
żaniem innowacyjnych rozwiązań (innowacji 
procesowych, produktowych, organizacyjnych 
i marketingowych). Dążenie do innowacji jest 
taką współczesną gorączką złota. Inwestorzy, 
fundusze inwestycyjne i  venture capital na 
całym świecie inwestują w innowacje na róż-
nym etapie rozwoju, zarabiając na nich często 
olbrzymie pieniądze. Jednak działania podej-
mowane w  zakresie prac badawczo-rozwo-
jowych i  wdrażania innowacji zarówno przez 
start-upy, jak i  dojrzałych przedsiębiorców 
nie zawsze kończą się powodzeniem. Jed-
nym z  kluczowych czynników sukcesu jest 
skuteczne zarządzanie innowacjami, na które 
składa się między innymi wiedza i kwalifikacje 
menedżerskie kadry zarządzającej oraz zdol-
ność tworzenia odpowiedniej kultury sprzyja-
jącej innowacjom w firmie – kultury, która daje 
szanse przyciągnięcia do firmy najlepszych 
pracowników, wyzwala ich kreatywność, przy-
zwala na twórcze eksperymentowanie i  ak-
ceptuje ryzyko. 

Jakie działania podejmuje Business Centre 
Club w  zakresie wspierania innowacyjności 
polskich firm? 

BCC aktywnie uczestniczy w  konsultowaniu 
programów rządowych wspierających inno-
wacyjność i zgłaszaniu uwag i opinii do nowych 
propozycji i zmian w przepisach dotyczących 
działalności innowacyjnej w  Polsce. Ostatnio 
między innymi w pracach tzw. Gabinetu Cieni, 
w którym mam zaszczyt pracować jako eks-
pert ds. przedsiębiorczości i  innowacyjności, 
analizie raz na kwartał poddawane są działa-
nia rządu w  obszarze wspierania innowacyj-
ności, przedsiębiorczości, nauki i badań oraz 
opracowywane są propozycje i rekomendacje 
działań jakie rząd i jego agendy powinny w tym 
zakresie podejmować.

TRANSFORMACJA CYFROWA FIRM

rozmawia piotr ruciński

Bożena Lublińska – Kasprzak 
Minister ds. Przedsiębiorczości i Innowacji 
w Gospodarczym Gabinecie Cieni 
Business Centre Club 

Już drugi raz w tym roku pochylamy się nad tematem innowacji. 
Ktoś mógłby pomyśleć, że to nad wyraz często, ale… czy na pewno? 

 
Postęp naukowy – do niedawna ludzkość na przełomowe odkrycia rodzące skok cywilizacyjny potrzebowała dekady, 

wcześniej pokolenia, jeszcze wcześniej kilku stuleci czy nawet tysiącleci…  Obecnie co kilka 
miesięcy pojawiają się wynalazki, które wprowadzają nas w niewyobrażalne wcześniej rejony wiedzy, 

otwierając kolejne i kolejne drzwi! Nie sposób nadążyć za wszystkimi nowinkami. 
 

Postanowiliśmy więc przybliżyć innowację znaną nie od dziś, ale wśród wielu polskich firm wciąż mało wykorzystywaną. 
Podobno wszystkich ludzi łączą dwie rzeczy: śmierć i podatki. Postaramy się udowodnić Ci, drogi Czytelniku, że wszystkich 
przedsiębiorców (tych wielkich, średnich, małych i mikro) już wkrótce będzie łączyć trzecia – CHMURA. Niewielu z nas zdaje 
sobie sprawę z korzystania z nich na co dzień. Wraz z naszymi nieocenionymi ekspertami spróbujemy też przekonać Was, 

że najprostszą i konieczną drogą rozwoju firm są właśnie innowacje. Czy polski biznes jest z nimi na bakier? A może jednak 
mamy się czym pochwalić? Spróbujemy więc podsunąć kilka gotowych, innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym każdy 

przedsiębiorca może oszczędzić sporo pieniędzy i zacząć pościg za silniejszą konkurencją.
 

Dziękujac Partnerom kampanii 
zachęcamy do lektury.

i  metody, które dana firma opracowała jako 
pierwsza oraz te, które przyswoiła od innych 
firm. Technologie cyfrowe, które wchodzą we 
wszystkie obszary życia i biznesu wymuszają 
w firmach innowacje nie tylko produktowe, ale 
przede wszystkim procesowe, organizacyjne. 
To dobry kierunek,  bo w  polskich firmach, 
które cechuje ciągle jeszcze dużo niższa pro-
duktywność wymusza analizę i optymalizację 
procesów. 

Często w  mediach można spotkać rozmaite 
„rankingi innowacyjności”. W  jaki sposób 
„zmierzyć” innowacyjność? Czy istnieje jakiś 
wspólny mianownik wszystkich rankingów?

Innowacje to bardzo złożone i ciągle zmienia-
jące się zjawisko. Mierzenie i  rankingowanie 
innowacji (zarówno na poziomie przedsię-
biorstwa, regionu czy kraju) to ciągła pogoń 
za nowymi jej formami i przejawami i niestety 

Jak w  czasach transformacji cyfrowej defi-
niujemy innowacyjność przedsiębiorstw?

Pojęcie innowacji, innowacyjności nie jest 
nowe, funkcjonuje w ekonomii od ponad 100 
lat. Za jego twórcę uznaje się J. Schumpetera. 
Innowacja to wprowadzenie czegoś nowego, 
rzecz nowo wprowadzona, nowość, nowator-
stwo, reforma. Innowacje mogą mieć szeroki 
kontekst, mogą odnosić się do zjawisk obej-
mujących wszystkie sfery życia gospodarcze-
go i  społecznego. Coraz większe znaczenie 
i zasięg szczególnie w krajach biednych obec-
nie odgrywają innowacje społeczne. W  pro-
gramach finansowania innowacji instytucje 
publiczne w Polsce przyjmują definicję z pod-
ręcznika OECD tzw. „Oslo Manual” – innowacja 
wg tego podręcznika to wdrożenie nowego 
lub znacząco udoskonalonego produktu (wy-
robu lub usługi) lub procesu, nowej metody 
marketingowej lub nowej metody organiza-
cyjnej w  praktyce gospodarczej, organizacji 
miejsca pracy lub stosunkach z  otoczeniem. 
Minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji 
jest to, aby była nowa lub znacząco ulepszo-
na dla firmy. Mogą to być produkty, procesy  

PARTNERZY MERYTORYCZNI

Piotr Ruciński 
Project Manager 

Warsaw Press
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TRANSFORMACJA CYFROWA FIRM

Transformacja cyfrowa 
i postępująca z nią cią-
gła ewolucja rynku mają 
silny wpływ na przed-
siębiorstwa. Muszą być 
one coraz bardziej go-
towe do zmian, adapto-
wać nowe technologie 
i dostosowywać się do 
zmiennych oczekiwań 
klientów. Jednym z ele-
mentów transformacji 
firm jest odchodzenie od 
tradycyjnych rozwiązań 
IT i sięganie po analo-
giczne usługi dostępne 
w chmurze, które za-
pewniają większą ela-
styczność w działaniu 
i wspierają mobilność.

Według prognoz Gartnera, do 2020 r. niemal 
wszystkie przedsiębiorstwa na świecie będą 
korzystać z rozwiązań dostępnych w chmurze. 
Za kilka lat brak w  firmie polityki rozwoju bez 
uwzględnienia usług bazujących na chmurze 
będzie tak samo rzadki, jak obecnie rzadkie jest 
niewykorzystywanie przez firmy Internetu. Już 
od kilku lat przedsiębiorstwa migrują z rozwią-
zań stacjonarnych (on-premise) instalowanych 
i użytkowanych na firmowych serwerach i kom-
puterach do rozwiązań z chmury – czyli usług 
i aplikacji dostępnych przez sieć.

Bilion dolarów 
na migrację w chmurę
Skąd bierze się zjawisko transformacji? Po 
pierwsze, to wynik upowszechnienia się swo-
bodnego dostępu do sieci poprzez smartfony. 
Już pod koniec 2015 roku użytkownicy sieci 
częściej z  niej korzystali za pomocą telefonu 
niż komputerów stacjonarnych. Dysproporcja 
ta ciągle się pogłębia na rzecz urządzeń mo-
bilnych. Czy tego chcemy czy nie, świat stał 
się bardziej mobilny, co niesie istotne konse-
kwencje dla całego rynku. Po drugie, mobilność 
i powszechny dostęp do sieci spowodował prze-
mianę zwyczajów w obrębie poszukiwania przez 
ludzi informacji, dzielenia się nimi oraz sposo-
bów robienia zakupów. W  większym stopniu 
zmiany te dotyczą młodszych pokoleń (mille-
nialsów zwanych też pokoleniem Y), jednak tak-
że wśród pokoleń starszych – X i Baby boomers 
– mobilność odcisnęła swoje wyraźne piętno. 
Nie bez powodu m-commerce oraz nakłady na 
reklamę internetową rosną szybciej od średniej 

z  opcji mobilnych jest możliwość przesyłania 
zdjęć paragonów czy faktur wykonanych tele-
fonem wprost do programu finansowo-księgo-
wego z możliwością automatycznego wykona-
nia wstępnej dekretacji. 

Ogólnoświatowe badania firmy Salesforce od 
kilku lat dowodzą, że firmy, które wykorzystują 
chmurę do zarządzania procesami bizneso-
wymi i kontaktu ze swoimi klientami, rozwi-
jają się szybciej, zdobywają większe udziały 
w  rynku i  osiągają wyższe marże, przez co 
stają się bardziej konkurencyjne. Co więcej, 
te najbardziej zaawansowane technologicz-
nie przedsiębiorstwa planują jeszcze bardziej 
zwiększyć nakłady na innowacje IT, co pozwoli 
im ciągle zwiększać przewagę rynkową nad in-
nymi. Pozostali gracze, którzy nie inwestują 
w migrację, z roku na rok znajdują się w coraz 
gorszym położeniu. 

liczonej ogólnie dla całego handlu i reklamy. Po 
trzecie, pokolenie Y (ludzie urodzeni po 1983 r.) 
zdążyło już odebrać wykształcenie i  wejść na 
rynek pracy. Obecnie w skali globalnej ci mło-
dzi ludzie stanowią główną siłę nabywczą, która 
z każdym rokiem nieustannie rośnie. I dlatego 
właśnie to pokolenie wytycza dziś nowe tren-
dy, wykazując zdolność do szybkiej adaptacji 
wszystkiego co nowe, w  tym oczywiście inno-
wacyjnych rozwiązań mobilnych.

„Transformacja cyfrowa stanowi duże wy-
zwanie dla przedsiębiorstw. Nie tylko dla-
tego, że wymaga poniesienia kosztów, ale 
oznacza przełamanie status quo przedsię-
biorstwa – podjęcia strategicznej zmiany. 
Ale przed tą zmianą nie ma ucieczki, na co 
również wskazuje Gartner w  innym swo-
im raporcie, gdzie prognozuje, że w  cią-
gu najbliższych pięciu lat firmy na całym 
świecie tylko w związku z masową migra-
cją rozwiązań i procesów biznesowych do 
chmury wydadzą na IT aż bilion dolarów” 
– mówi Karol Flaziński, Product Marke-
ting Manager segment Micro & Small 
w firmie Sage.

W biznesie upowszechnia się strategia „przede 
wszystkim chmura”. To zjawisko masowe, po-
wszechne. Jest ono podyktowane konieczno-
ścią uczynienia z  przedsiębiorstw zwinnych 
i  elastycznych organizacji, które rozwijają się 
tak, by nadążać a nawet wyprzedzać dynamicz-
ne zmiany rynkowe w  obszarze mobilności, 
oczekiwań klientów, preferowanych sposobów 
kupowania, pojawiające się nowe technologie 
i formy komunikacji, po które sięgają najsilniej-
si konkurenci. 

Hybryda to naturalny krok 
w migracji do chmury
Co mogą zrobić polskie przedsiębiorstwa 
w  obliczu potrzeby migracji technologicznej? 
Według wszelkich prognoz, w  procesie mi-
gracji naturalnym etapem jest tworzenie hy-
brydowych środowisk IT, które łączą w  sobie 
elementy rozwiązań stacjonarnych z usługami 
i  możliwościami oferowanymi przez chmurę. 
Decyzja o wdrożeniu rozwiązania hybrydowego 
może dotyczyć każdego rodzaju oprogramowa-
nia dedykowanego do zarządzania określonymi 
procesami biznesowymi, w  tym np. finansami 
i księgowością, business Intelligence czy han-
dlem. Dobrym przykładem hybrydy jest niedaw-
no wprowadzone rozwiązanie Sage 50c, które 
w  ramach strategicznej współpracy z  Micro-
softem jest oferowane jako pakiet usług dla 
małych firm prowadzących pełną księgowość. 
Sage 50c to moduł zintegrowany z  pakietem 
Microsoft Office 365 Business Premium, który 
daje możliwość pracy w  trybie online i  offline. 
„Wprowadziliśmy rozwiązanie hybrydowe, aby 
ułatwić firmom proces migracji z rozwiązań on
-premise do chmury. W praktyce umożliwiamy 
pracę z finansami firmy i danymi niezbędnymi 
do zarządzania firmą z dowolnego miejsca na 
świecie, które ma dostęp do sieci” – dodaje Ka-
rol Flaziński.

Moduł składa się z  pięciu aplikacji, które uła-
twiają zdalny dostęp do najważniejszych in-
formacji o  kontrahentach (rozrachunkach, 
fakturach, korespondencji) – w  MS Outlook, 
wspierają archiwizację cennych danych i  po-
magają użytkownikowi w podejmowaniu decyzji 
poprzez dostęp do kluczowych wskaźników biz-
nesowych firmy i  danych finansowych. Jedną 

PRZED MIGRACJĄ W CHMURĘ 
NIE MA ODWROTU

opracował Bartosz danel

Karol Flaziński 
Product Marketing 

Manager 
Segment Micro & 

Small Sage Polska
Zobacz video
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 „RIGHT MIX” KLUCZEM 
 DO HYBRYDOWEGO IT

BEZPIECZNI W CHMURACH

chmurze sprowadza się do tego, że na końcu 
lądują one gdzieś na serwerach w sensie fi-
zycznym, nie „wisi to w powietrzu”. Zabezpie-
czenie ich może polegać m.in.  na zwielokrot-
nieniu zapisu w kilku różnych miejscach, ale 
największą korzyścią z wykorzystania przez 
przedsiębiorstwa zewnętrznych dostawców 
rozwiązań chmurowych są ich kompetencje 
w tym zakresie. Tylko wąska specjalizacja i 
stale podnoszone kompetencje pozwalają w 
dzisiejszych czasach nadążać za rozwojem i 
potrzebami. Małe czy nawet średnie przedsię-
biorstwa, nawet jeśli zatrudniają kilku infor-
matyków, nie są w stanie samodzielnie i sku-
tecznie bronić firmy przed ew. cyberatakami.

 17-18 października odbędzie się SecureTech 
Congress, w którym współprzewodniczy Pan 
Radzie Programowej. Co Pana zdaniem przy-
ciąga przedsiębiorców na takie spotkania?

Wiele lat swojej kariery zawodowej spędziłem 
w sektorze bankowym i na co dzień doświad-

jest fakt, z którym przyszło nam żyć. Najważ-
niejsze jest zatem postawienie pytania „co 
zrobić, żeby możliwie ograniczyć ryzyko?”. 
Firmy, które prowadzą jakąkolwiek aktywność 
powinny liczyć się z tym, że ich tajemnice 
muszą podlegać ochronie. Dlatego tak ważne 
jest znalezienie odpowiedzi na to pytanie i … 
korzystanie z usług zwiększających bezpie-
czeństwo.

W tym kontekście bardzo popularnym rozwią-
zaniem stały się w ostatnim czasie chmury. 
Co decyduje, że są to narzędzia bezpieczne? 
 
Grupa MCX jest aktywna nie tylko w obszarze 
IT, ale także od wielu lat w obszarze energe-
tyki odnawialnej (jesteśmy liderem w Polsce 
w tym zakresie). Mamy więc doświadczenie w 
ochronie infrastruktury krytycznej. Doświad-
czenie to pozwoliło nam wyjść na rynek zwią-
zany z oferowaniem usług outsourcingu IT, 
czy też ochrony z punktu widzenia cyber bez-
pieczeństwa. Przechowywanie danych w tzw. 

czałem tego typu wyzwań. Banki wydały wiele 
pieniędzy, aby chronić siebie i klientów przed 
skutkami ataków. Dało mi to poczucie, jak 
ważne jest promowanie dobrych praktyk ryn-
kowych i podnoszenie świadomości. 

SecureTech Congres jest okazją do wymiany 
doświadczeń nie tylko dla fachowców między 
sobą, ale i szerszej publiczności. Rozmawiając 
uczymy się na przykładach innych firm, co po-
zwala przygotować się na podobne zagroże-
nia i im zapobiec, bo przykładów szkodliwych 
aplikacji jest mnóstwo, a brak wiedzy łatwo 
może doprowadzić do wystawienia swoich 
urządzeń, czy zasobów danych na niepożą-
dane ataki. Cyfrowa rewolucja niesie ze sobą 
nowe wyzwania, których skutki nie zawsze 
sobie uświadamiamy. Dlatego cieszę się, że 
została podjęta ta inicjatywa i stwarza okazję 
do rozmów, dzięki którym może podnieść się 
poziom bezpieczeństwa zarówno otoczenia 
gospodarczego, poszczególnych przedsię-
biorstw, a na końcu także nas samych.

Dariusz Kacprzyk 
Współprzewodniczący Rady Programowej 
SecureTech Congress, Prezes Zarządu MCX Pro

Żyjemy w dobie transformacji cyfrowej, wiele 
przedsiębiorstw staje się cyfrowe. Czy Pana 
zdaniem transformacja cyfrowa jest bez-
pieczna z punktu widzenia danych?

Funkcjonujemy w świecie, w którym wiele firm 
i każdy z nas posiada informacje, które z róż-
nych powodów są interesujące dla innych i to 

W dobie błyskawicznego rozwoju technologicznego, 
bezpieczeństwo danych mogą zapewnić wyłącznie 
wyspecjalizowani fachowcy

rozmawia PIOTR RUCIŃSKI

Niższe podatki dla innowacyjnych
Czy ulgi podatkowe spowo- 
dują wzrost innowacyjności 
polskich przedsiębiorstw? 
Nieśmiałe próby podjęto 
już w 2016r., ale najlepsze 
dopiero przed nami.

4 oraz 5. Podmioty o tym statusie będą mogły 
zakupywać ww. ekspertyzy i  usługi od dowol-
nych jednostek (w  tym również od zwykłych 
przedsiębiorców), a  także będą mogły kwalifi-
kować do ulgi B+R odpisy od budowli, budynków 
i  lokali z odrębną własnością, co nie jest moż-
liwe u  pozostałych przedsiębiorców (niemniej 
w granicach limitów wyznaczonych przez prze-
pisy o pomocy publicznej). 

Działalność badawczo-rozwojowa

Ulga B+R nie jest bardzo złożonym instrumen-
tem i praktycznie każde przedsiębiorstwo, które 
realizuje prace B+R, może z niego skorzystać. 
Co istotne – działalność B+R musi być prowa-
dzona systematycznie i  prowadzić do zwięk-
szania zasobów wiedzy. 

Z  dużym prawdopodobieństwem można zało-
żyć, że przedsiębiorstwo realizuje prace B+R, 
jeśli:
 ∫ rozwija nowe produkty i usługi lub ulepsza 

już istniejące,
 ∫ pracuje nad rozwojem cyklu produkcji,
 ∫ patentuje lub pozyskuje wzory użytkowe,
 ∫ opracowuje wynalazki, w tym poprzez pro-

totypy fizyczne, prace laboratoryjne, symu-
lacje i obliczenia, nowe receptury, czy leki, 
a  w  przypadku oprogramowania nowe al-
gorytmy, techniki, systemy informatyczne,

 ∫ rozwija i zmienia swoje procesy, wprowadza-
jąc w ich zakresie nowe metody i narzędzia, 

 ∫ opracowuje linię produkcyjną w  mniejszej 
skali, prowadzi na niej testy i badania i na-
stępnie w oparciu o zdobytą wiedzę, rozwija 
nowe rozwiązania technologiczne lub pro-
duktowe.

Ulga B+R a dotacja

Bardzo często ulgę B+R porównuje się do do-
tacji, z tego względu, że dotacje na działalność 
B+R są również bardzo popularne i wielu przed-
siębiorców z nich już skorzystało i dalej korzy-
sta. Przede wszystkim aby skorzystać z  ulgi 
B+R nie trzeba wypełniać żadnego wniosku ze 
szczegółowymi opisami prac B+R, wdrożenia 
wyników itp. W  odróżnieniu od dotacji, w  ra-
mach ulgi B+R można rozliczać projekty już 
rozpoczęte, a  także te, które nie zakończyły 
się sukcesem i nie nastąpiło wdrożenie. Warte 
podkreślenia jest również to, że w uldze B+R nie 
jest oceniana innowacyjność rozwiązań, czyli 
nie jest istotne czy działalność B+R wiąże się 
z przełomowymi rozwiązaniami na skalę świata, 
czy też stanowi rozwój w skali przedsiębiorstwa. 

Warunki skorzystania z ulgi B+R

Skorzystanie z ulgi B+R jest obwarowane kilko-
ma warunkami:
 ∫ wydatki muszą zostać poniesione na dzia-

łalność badawczo-rozwojową, zgodnie 
z definicją ustawową,

 ∫ warunkiem skorzystania z  ulgi B+R jest 
poniesienie wydatków mieszczących się 
w ustawowo wskazanym katalogu – koszty 
kwalifikowane,

 ∫ w  prowadzonej ewidencji księgowej wyod-
rębnione zostały koszty kwalifikowane,

 ∫ koszty kwalifikowane podlegające odlicze-
niu zostały wykazane w zeznaniu podatko-
wym za dany rok,

 ∫ koszty kwalifikowane nie zostały podatni-
kowi zwrócone w  jakiejkolwiek formie, np. 
dotacji.

Z  punktu widzenia zarządzania projektami, 
co jest bardzo popularne u  wielu podatników, 
istotnym jest, że ulga B+R nie wymaga ewiden-
cji prac B+R w postaci projektów. Jest to jedynie 
ułatwienie, a  także pokazanie, że działalność 
B+R jest realizowana systematycznie, bo każdy 
projekt ma swój budżet, cel, zaplanowany re-
zultat i przypisane zasoby ludzkie. Zatem mogą 
do ulgi B+R być kwalifikowane projekty w toku 
– ponieważ liczy się moment poniesienia kosz-
tu a  nie moment rozpoczęcia przedsięwzięcia 
badawczo-rozwojowego.

Barbara Brzezińska  
Starszy Konsultant, PwC

Maciej Klimczyk 
Konsultant, PwC

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R) 
to instrument wsparcia innowacyjnych przed-
siębiorców funkcjonujący już od 2016 roku. 
Pierwsi podatnicy, którzy złożyli swoje zeznania 
podatkowe za 2016 rok, osiągnęli łączną ko-
rzyść podatkową w  wysokości ponad 200 mln 
złotych (dotyczy jedynie podatku dochodowego 
od osób prawnych). Jest to kwota łącznego od-
liczenia z tytułu ulgi na działalność badawczo-
rozwojową. 

Ulga B+R pozwala na dodatkowe odliczenie od 
podstawy opodatkowania kosztów poniesio-
nych na działalność B+R realizowaną w danym 
roku podatkowym. Za 2016 rok dodatkowe od-
pisy wynosiły od 10% do 30%, a  za 2017 rok 
przedsiębiorcy będą mogli odliczyć dodatkowo 
od 30% do 50% poniesionych kosztów (w  za-
leżności od wielkości przedsiębiorcy i kategorii 
danego kosztu). 

Rok 2018 zapowiada się najbardziej korzystnie 
(aktualny projekt zmian do ustawy jest na eta-
pie prac rządowych), gdyż każdy przedsiębior-
ca będzie mógł dodatkowo odliczyć aż 100% 
wszystkich poniesionych kosztów z  tytułu 
działalności B+R mieszczących się w katalogu 
kosztów. Z kolei podmioty posiadające formalny 
status Centrum Badawczo-Rozwojowego będą 
mogły odliczyć 150% kosztów poniesionych 
z tytułu działalności B+R.

Katalog kosztów kwalifikowanych

Katalog kosztów jest zamknięty i  obejmuje 
(zgodnie z projektem zmian od 2018 roku): 
1)  płace i składki pracowników oraz dotyczą-

ce usług wynikających z umów o dzieło lub 
zlecenia, w części w jakiej czas przeznaczo-
ny na realizację B+R pozostaje w ogólnym 
czasie pracy pracownika lub w czasie prze-
znaczonym na wykonanie usługi (w  2017 
roku umowy o dzieło i zlecenie były wyklu-
czone z tej kategorii),

2) nabycie materiałów i  surowców bezpo-
średnio związanych z prowadzoną działal-
nością badawczo-rozwojową oraz nabycie 

niebędącego środkami trwałymi sprzętu 
specjalistycznego, w szczególności naczyń 
i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń 
pomiarowych (w  poprzednich latach ka-
tegoria nie obejmowała sprzętu specjali-
stycznego),

3) ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi 
równorzędne, świadczone lub wykonywane 
na podstawie umowy przez jednostkę na-
ukową, a  także nabycie od takiej jednostki 
wyników badań naukowych,

4) odpłatne korzystanie z  aparatury nauko-
wo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie  
w prowadzonej działalności badawczo-roz-
wojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika 
z  umowy zawartej z  podmiotem powiąza-
nym z podatnikiem,

5) odpisy amortyzacyjne od środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i  prawnych 
wykorzystywanych w  prowadzonej działal-
ności badawczo-rozwojowej, z  wyłącze-
niem samochodów osobowych oraz bu-
dowli, budynków i  lokali będących odrębną 
własnością,

6) koszty uzyskania i utrzymania patentu, pra-
wa ochronnego na wzór użytkowy, prawa 
z  rejestracji wzoru przemysłowego (w  po-
przednich latach kategoria ta dotyczyła tyl-
ko małych i średnich przedsiębiorstw).

Powyższy katalog obowiązuje wszystkich po-
datników, którzy będą chcieli skorzystać z ulgi 
B+R. Jednakże podmioty posiadające status 
Centrum Badawczo-Rozwojowego będą miały 
dodatkowe preferencje w zakresie kategorii nr 
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wymienionych obszarów hybrydyzacji. 

W jaki sposób można wykorzystywać rozwią-
zania chmurowe? Jakie korzyści mogą one 
przynosić przedsiębiorcom i ich klientom?

D.J.: Korzyści jest naprawdę bardzo dużo. Są 
to na przykład prędkość i elastyczność wytwa-
rzania oprogramowania, rozwiązań, dostar-
czania usług naszym klientom albo wewnętrz-
nie. Zmiana sposobu korzystania z  centrów 
danych – nie utrzymujemy ich i nie obsługu-
jemy tylko korzystamy usługowo z  chmury 
publicznej, czy prywatnej. Zmieniamy struktu-
rę wydatków i bardziej jest to model opłat za 
faktyczne użycie, a nie utrzymywanie czegoś, 
z  czego nie korzystamy. Kolejny benefit to 
możliwość globalnego zasięgu rozwiązań. Gdy 
użyjemy rozwiązania chmurowego okazuje 
się, że bardzo łatwo jest nam rozwinąć biznes 
w skali globalnej, bo ta globalność jest w roz-

wiązaniu chmurowym zaszyta. Kolejną korzy-
ścią jest ekonomia skali chmury, to znaczy 
jeżeli coś jest współdzielone i korzysta z tego 
bardzo wielu klientów to taniej jest wziąć 
z  tego kawałeczek, niż budować to specjal-
nie dla siebie. Są też technologiczne korzyści 
z zastosowania rozwiązań chmurowych, takie 
jak lepsze wykorzystanie zasobów. Jak kupu-
jemy serwer czteroprocesorowy to po to, żeby 
te cztery procesory pracowały na 100%, a nie 
na 50%. Chmura umożliwia nam tę optymali-
zację, bo mamy łatwość zmiany, przeniesienia 
się z jednego serwera na drugi. Skrócenie cza-
su realizacji usług, wydajność procesów two-
rzenia, testowanie oprogramowania w chmu-
rze dzieje się dużo szybciej. 

W  jakich przypadkach sprawdza się chmura 
hybrydowa i dla kogo będzie to najlepsze roz-
wiązanie?

D.J.: Wierzymy, że jest to najlepsze rozwiąza-
nie praktycznie dla wszystkich. Chmura hybry-
dowa jest dowolnym połączeniem chmury pry-
watnej, publicznej lub community. W związku 
z  tym zazwyczaj myśląc o chmurze hybrydo-
wej mówimy o  chmurze prywatnej i  chmurze 
publicznej. Wydaje się, że w  zasadzie każdy 
klient może skorzystać z takiego rozwiązania, 
gdzie w chmurze prywatnej przechowuje swoje 

rozmawia Bartosz danel

z serwera fizycznego i jednocześnie z platfor-
my PaaSowej było proste.

P.Z.: Aplikacje to nowy obszar hybrydyzacji. 
Jesteśmy przyzwyczajeni do aplikacji kla-
sycznych, tradycyjnych, monolitycznych, któ-
re charakteryzują się małą częstotliwością 
zmian. Z  drugiej strony mamy aplikacje cha-
rakterystyczne dla gigantów chmury, takich 
jak np. amazon.com gdzie aplikacja zmienia 
się co 11 sekund. To jest wprowadzenie nowej 
architektury, nowego podejścia do tworzenia 
i rozwoju aplikacji.

D.J.: Podstawowa różnica jest w architekturze. 
Ponownie mamy dwa rodzaje aplikacji i to nie 
jest tak, że jedne są stare i złe, a drugie nowe 
i fajne. One są inne i wyobrażamy sobie, że nasi 
klienci będą używać ich hybrydowo, czyli bę-
dzie aplikacja z komponentami monolityczny-
mi i chmurowymi jednocześnie.

P.Z.: Wyróżniamy kilka rodzajów Chmury Ob-
liczeniowej. Chmura publiczna, prywatna, 
współdzielona i  zarządzana. Chmura hybry-
dowa jest ich jakimkolwiek połączeniem. Jest 
ona często utożsamiana z hybrydowym IT, ale 
jak udowadniamy, obszarów hybrydyzacji jest 
zdecydowanie więcej. Podążając dalej jej tro-
pem możemy wyróżnić sposób dostarczania 
infrastruktury czyli „do yourself it”, architek-
tura referencyjna, czy appliance. Dostęp do 
danych blokowy, plikowy, obiektowy, czy nawet 
obsługę operacyjną rozumianą jako aspekt or-
ganizacyjny. Możemy wymienić cztery sposo-
by eksploatacji infrastruktury. Infrastruktura 
tradycyjna w  postaci silosów, infrastruktura 
konwergentna, hiperkonwergentna i  kompo-
nowana.  Infrastruktura komponowana to jest 
rzecz jaką wprowadziliśmy na rynek półtora 
roku temu. Kolejne elementy tej infrastruktury 
są współdzielone, ale najważniejsze jest to, że 
można ją komponować, projektować i powoły-
wać z poziomu kodu aplikacji. Deweloper jest 
w stanie napisać w ramach pisania kodu apli-
kacji również instrukcję do tego, żeby powołać 
infrastrukturę, na jakiej ta aplikacja ma dzia-
łać. I to, co podkreślamy i będziemy podkreślać 
to są rzeczy, które współistnieją obok siebie, 
nie mówimy, że jedna jest lepsza od drugiej. 
Kluczem do tego, aby to hybrydowe IT działało 
jest odpowiednie połączenie tych wszystkich 

prywatne dane, prywatne algorytmy, coś cze-
go nie chce wyprowadzać na zewnątrz i chce 
w specjalny sposób chronić, podczas gdy np. 
zewnętrzny interfejs użytkownika może być 
w  chmurze publicznej. Powstaje wtedy jed-
na aplikacja, która część komponentów ma 
w  chmurze prywatnej, a  część w  publicznej, 
w związku z czym powstaje chmura hybrydo-
wa. Naszym zdaniem dotyczy to wszystkich 
i  u  każdego klienta znajdziemy przestrzeń 
gdzie można to robić w ten sposób. Co więcej, 
takie rozwiązanie usprawnia pracę aplikacji, 
umożliwia skalowalność i  daje wolność kosz-
tową niezależnie od tego, jak duże jest zapo-
trzebowanie na aplikację. Naszym zadaniem 
jest spowodowanie aby to było proste w obsłu-
dze, bo wtedy okaże się, że każdy może z tego 
skorzystać i  benefity, które daje ta chmura 
zastosować w swoim konkretnym rozwiązaniu. 

Jakie rozwiązania w  tym zakresie oferuje 
HPE?

P.Z.: Kluczem do stworzenia hybrydowego 
IT jest odpowiednie połączenie (Right Mix) 
wielu składników. HPE ma w  swojej ofercie 
mnóstwo technologii. Dobranie, odpowiednie 
połączenie różnych rozwiązań nie jest rzeczą 
prostą. Mamy taką analogię, że to jest trochę 
tak, jak z  dietą. Odpowiednio dobrana dieta 
dla jednej osoby nie koniecznie sprawdzi się 
u  wszystkich, dlatego najlepiej udać się do 
dietetyka, który zaprojektuje ją specjalnie dla 
nas. hybrydowe IT to jest właśnie odpowied-
nie połączenie, dobranie tej dobrej diety dla 
klienta w  chwili obecnej, a  jednoczenie usta-
wienie tego tak, że w  każdej chwili możemy 
to modyfikować. W  przypadku naszej firmy 
takim „dietetykiem” jest HPE Pointnext. Jest 
to kompleksowe wsparcie technologiczne firm 

i  organizacji oparte na naszej wiedzy i  do-
świadczeniu. Sama nazwa jest według mnie 
bardzo trafiona przynajmniej z dwóch wzglę-
dów. Po pierwsze dbamy o  to, żeby klient nie 
martwił się o  to, co się dzieje w  chwili obec-
nej z  punktu widzenia wsparcia, obsługi ser-
wisowej itd., pozwalamy mu, aby skupił się 
na tym, co chce robić w przyszłości, czyli ten 
„Point Next”, ale z  drugiej strony jesteśmy 
też po to, aby pomagać mu ten „Point Next” 
określać i  do niego docierać. Poza tym „die-
tetykiem” dostarczamy również technologie, 
które upraszczają ten dobór odpowiednich 
rozwiązań, ponieważ potrafią adresować wie-
le obszarów hybrydyzacji. Jedną z  nich jest 
HPE Synergy. Jest to technologia, która jest 
infrastrukturą komponowaną i  może działać 
jako infrastruktura silosowa, konwergentna 
czy hiperkonwergentna, aplikacje klasyczne 
i aplikacje cloud nativ, w trybie cloudu prywat-
nego lub typowego data center i wiele innych. 

D.J.: HPE Synergy to jest taka maszyna, z której 
dietetyk podając receptę dostaje gotowy po-
siłek, przygotowany dla danej osoby. Zarówno 
w warstwie połączeń sieciowych, modułów ob-
liczeniowych, serwerów, czy danych mamy sze-
reg rozwiązań, z których potrafimy zbudować 
to odpowiednie połączenie pod konkretne roz-
wiązanie. Dzisiaj budowalibyśmy je hybrydowo.  

Damian Janiszewski 
Architekt Rozwiązań HPE Pointnext, Technology 
Services, Hewlett Packard Enterprise Polska

Piotr Zacharek 
MCS Category Manager, Hewlett Packard 
Enterprise Polska

Cyfrowa transformacja przestała być tren-
dem, a stała się koniecznością, aby firmy po-
zostały konkurencyjne na rynku. Jak należy 
rozumieć tę transformację? W  jaki sposób 
postrzegają Państwo ten proces?

Damian Janiszewski: Jeśli chodzi o  trans-
formację, a  w  szczególności cyfrową to nasz 
punkt widzenia jest taki, że na pewno dotyczy 
to wszystkich obszarów rynku jakie znamy. 
W  HPE podzieliliśmy sobie rynek na obszary, 
które zakończyły już transformację cyfrową, 
są w trakcie transformacji i te, które są gotowe 
na jej przeprowadzenie. Wniosek jest prosty, 
dotyczy to wszystkich – prędzej czy później. 

Piotr Zacharek: Żyjemy w czasach, w których 
IT z takiego pomocniczego narzędzia staje się 
tak naprawdę kreatorem rzeczywistości. IT 
w ostatnich latach całkowicie zmieniło krajo-
braz tak biznesowy, jak i  społeczny. Aplikacje 
mobilne, sieci społecznościowe, urządzenia 
mobilne – to wszystko spowodowało, że cywi-
lizacja, my jako ludzie, zmieniliśmy się. Wraz 
z  naszą zmianą zmieniły się dotychczasowe 
modele biznesowe, które do tej pory gwaran-
towały stabilną pozycję na rynku, np. usług 
hotelowych. Wydawałoby się, że w  tej branży 
nic nie może się zmienić, aż tu nagle pojawia 
się AirBnB, czyli ktoś bez infrastruktury, bez 
potężnych środków finansowych za pomo-
cą jednej aplikacji zaczyna mocno podgryzać 
podstawy dotychczasowych gigantów, a  to 
wszystko dzięki technologii. Cyfrowa trans-
formacja jest kluczem do tego, żeby klasyczne 
modele biznesowe zaczęły korzystać z  faktu, 
że mamy to paliwo w postaci aplikacji i danych. 
Wierzymy, że kluczem do tej cyfrowej transfor-
macji jest odpowiednio dobrane hybrydowe IT.

Co napędza zmiany transformacyjne?   

D.J.: Napędza je zmiana sposobu korzystania 
z IT – wielość, wszechobecność aplikacji, a tak 
naprawdę to wszechobecność danych. Nagle 
zaczęliśmy zbierać innego rodzaju dane niż 
kiedyś i okazało się, że dysponując tymi dany-
mi możemy wyciągnąć z tego bardzo interesu-
jące rzeczy, nie tylko wnioski, nie tylko zarobić 
na tym, ale zrobić z  tego coś. Strategicznie 
w naszej firmie widzimy dwa ogromne obszary 
które nazywamy hybrydowe IT i  Inteligentna 
Sieć Brzegowa. Trzeci strategiczny obszar to 
nasza wiedza ekspercka jak wykorzystać i  jak 
zrobić hybrydowe IT. Głęboko wierzymy, że hy-
brydowe IT to jest coś, co czeka naszych klien-
tów i  wierzymy również w  to, że potrafimy je 
zrobić prosto. Make Hybrid IT Simple – to jest 
nasze motto. 

Czym tak naprawdę jest hybrydowe IT? Dla-
czego ten trend nabiera znaczenia?

P.Z.: Jest wiele obszarów hybrydyzacji. hy-
brydowe IT to nie jest pojęcie, które urodziło 
się teraz, ta hybrydyzacja w  firmach istniała 
od zawsze. Jeśli chodzi o obszary poza infra-
strukturą to możemy wyróżnić hybrydyzację 
ze względu na: Pozyskiwanie IT, Lokalizację, 
Modele Konsumowania IT, sposób tworzenia 
i  rozwoju aplikacji czy metody implementacji 
chmur obliczeniowych i wiele, wiele innych.

D.J.: To są różne poziomy spoglądania na 
hybrydyzację w  dzisiejszym IT, a  hybrydy-
zacja czyli cała ta idea, o  której mówimy nie 
wskazuje lepszych i gorszych rozwiązań. Idea 
jest taka, że one wszystkie są i mogą ze sobą 
współistnieć. Naszą misją jest to, aby współ-
istniały one w łatwy sposób. Żeby korzystanie 

Misją firmy Hewlett Packard Enterprise jest uczynić hybrydowe IT prostym. Hybrydyzacja ta dotyczy nie tylko chmury 
ale i wielu innych obszarów, zarówno tych związanych z infrastrukturą jak i poza nią. Przewagą hybrydyzacji jest to, że 
pozwala współistnieć wielu rozwiązaniom jednocześnie, nie wskazując na to, które jest lepsze, a które gorsze.     

Strategia HPE

Budujemy łatwe hybrydowe IT

Napędzamy Inteligentną sieć brzegową

Mamy wiedzę aby uczynić to możliwymBEZPIECZNI W CHMURACH
W dobie błyskawicznego rozwoju technologicznego, 
bezpieczeństwo danych mogą zapewnić wyłącznie 
wyspecjalizowani fachowcy

Niższe podatki dla innowacyjnych
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SUKCESJA FIRMY RODZINNEJ 
WYMAGA ADAPTACJI TECHNOLOGII

Coraz więcej firm rodzinnych założonych w ostatniej dekadzie XX wieku czeka 
przejęcie przez sukcesorów. To bardzo ważne zjawisko dla gospodarki, 
ponieważ dotyczy ponad połowy wszystkich przedsiębiorstw działających 
w Polsce. Jednym z wyzwań w sukcesji jest adaptacja technologiczna związana 
z transformacją cyfrową, która obejmuje przedsiębiorstwa na całym świecie.

Firmy rodzinne stanowią potężną część go-
spodarek narodowych. Ponad 40% firm noto-
wanych na europejskich giełdach to biznesy 
rodzinne. Wg PARP, w  Polsce wśród małych 
i średnich przedsiębiorstw niemal 40% to firmy 
rodzinne, a wg GUS na ok. 1,71 mln wszystkich 
zarejestrowanych w  Polsce podmiotów, ponad 
milion stanowią biznesy rodzinne. Na całym 
świecie ten segment rynku wypracowuje ok. 

każdego roku nawet 100 tys. firm rodzinnych 
może rozpoczynać proces przekazywania za-
rządzania i  własności młodszym następcom. 
Tymczasem co czwarta firma rodzinna przy-
znaje, że sukcesja to duże wyzwanie strategicz-
ne, a jedynie 4,4% firm posiada sformalizowany 
plan sukcesji. 

„Firmy stworzone pod koniec ubiegłego wieku 
najczęściej działają w  oparciu o  sprawdzone 
przed laty modele biznesowe, dla których tłem 
jest styl zarządzania właściciela wywodzącego 
się ze starszego pokolenia. Wypracowane nie-
gdyś modele się dewaluują. Sukcesja oznacza 
przejęcie sterów przez osobę młodszą, która 
w odmienny sposób korzysta z technologii i ma 
inny styl zarządzania. Ma też inne podejście do 
rozwiązań i technologii, które powinny wspierać 
pracę przedsiębiorstwa, co dla każdej firmy ro-
dzinnej oznacza strategiczną zmianę” – wyja-
śnia Piotr Ciski, dyrektor zarządzający polskim 
oddziałem Sage. W  przedsiębiorstwach kiero-
wanych przez młodsze pokolenia powszechnie 
wykorzystywane są elastyczne i  lekkie rozwią-
zania z  chmury oraz aplikacje mobilne, które 
zapewniają środowisko IT zdolne podążać za 
szybko zmieniającymi się potrzebami orga-
nizacji. W  firmach zarządzanych przez osoby 
starsze z  reguły funkcjonują rozwiązania sta-
cjonarne on-premise, które wymagają posia-
dania odpowiedniego sprzętu i  nierzadko nie 

wspierają w  sposób dostateczny mobilności. 
Innym mankamentem jest niedostatek infor-
macji oraz integracji procesów biznesowych 
zachodzących w  kluczowych dla firmy obsza-
rach. 

„Właśnie dlatego wprowadzamy na rynek roz-
wiązania hybrydowe, które łączą potrzeby 
wszystkich pokoleń i  ich wyobrażenia o  opty-
malnych modelach zarządzania. Takim rozwią-
zaniem jest Sage 50c, który zapewnia różne 
możliwości jako aplikacja z chmury, a jednocze-
śnie funkcjonuje jako rozwiązanie tradycyjne 
instalowane na komputerach użytkownika. Po-
dejście hybrydowe znakomicie wspiera trans-
misję technologiczną, która musi się odbyć 
w  ramach sukcesji. Mówimy wtedy o  płynnym 
przejściu do nowego modelu a nie o rewolucji” 
– dodaje Piotr Ciski. 

Właściciele firm, którzy podchodzą strategicz-
nie do sukcesji, chcą przekazać biznes w  jak 
najlepszej kondycji finansowej. Wyraża się to 
w  zatrudnieniu wykwalifikowanych kadr i  bu-
dowaniu solidnych podstaw finansowych firmy. 
Obok tych dwóch aspektów, trzecim niemniej 
ważnym jest zapewnienie możliwie płynnego 
przejścia od starych, sztywnych środowisk IT 
i  zdewaluowanych modeli zarządzania do no-
woczesnych rozwiązań nadążających za zmie-
niającym się rynkiem.

70% PKB, tworząc w  różnych krajach od 50 
do 80% miejsc pracy. Na firmach rodzinnych 
opiera się gospodarka. Wykazuje to m.in. raport 
PwC poświęcony tej części rynku, który dowo-
dzi, że firmy rodzinne osiągają ponadprzecięt-
ną rentowność i  rzadziej zwalniają pracowni-
ków w  okresach gorszej koniunktury. Częściej 
też angażują się w  działania charytatywne, 
szczególnie na rzecz lokalnych społeczności. 
Rzadziej też się zadłużają, ponieważ rozważniej 
podejmują decyzje finansowe. Obecnie wcho-
dzimy w okres wzmożonych sukcesji w firmach 
rodzinnych, dlatego dla gospodarki ważne jest 
to, z jakim skutkiem one przebiegają.

Sukcesja to strategiczny 
proces dla całej gospodarki
Założyciele biznesu wywodzący się ze starszych 
pokoleń, muszą wziąć pod uwagę zmiany, jakie 
dokonują się w technologiach informatycznych. 
Obecnie jesteśmy w pełni okresu transformacji 
cyfrowej, która trwa od czasu upowszechniania 
w  społeczeństwach smartfonów ze swobod-
nym dostęp do sieci. Adaptacja nowoczesnych 
technologii przez firmy rodzinne to jedno z klu-
czowych zagadnień sukcesji, tym bardziej że 
zdecydowana większość obecnie aktywnych 
w Polsce firm rodzinnych powstawała po 1989 
r., kiedy wprowadzono legalizację prywatnej 
działalności gospodarczej. PARP szacuje, że 

opracował Bartosz danel

Piotr Ciski 
Dyrektor Zarządzający Sage Polska

Zobacz video

Sposób myślenia 
o innowacjach nie  
ułatwia polskim firmom 
podejmowania decyzji 
o inwestowaniu w nie. 
Czy mamy dziś odpo-
wiedni czas, aby podej-
mować to ryzyko?

Należy tu też wspomnieć o  całym sektorze 
Badań i  Rozwoju. Brakuje nam naukowców 
i  jest mała współpraca pomiędzy naukow-
cami a  małymi i  średnimi przedsiębiorstwa-
mi. Nie ma wypracowanej formy współpracy. 
Często firmy chciałyby jakiś projekt rozwi-
nąć, ale nie wiedzą, kto się tym zajmuje, czy 
u kogo mogą zamówić dane badanie. Bardzo 
przydałaby się jakaś baza danych, informacja 
o  uczelniach, które rozwijają różne techno-
logie i  które mogą nawiązywać współpracę 
z przedsiębiorstwami. Natomiast bardzo duże 
środki zostały włożone w zaplecze technolo-
giczne. Mamy doskonale wyposażone różnego 
rodzaju laboratoria czy parki technologiczne. 
Są one jednak trochę oderwane od potrzeb 
i  rzeczywistości. Wiele z tych bardzo drogich 
laboratoriów świeci pustkami. Nierzadko ba-
riery administracyjne nie pozwalają na wyko-
rzystywanie tego sprzętu przez prywatnych 
przedsiębiorców.

A jak w tej kwestii wyglądamy na tle bardziej 
innowacyjnych krajów? Mamy na kim się 
wzorować?

cyjne może przypadać np. dziesięć projektów, 
które się nie udały. Trzeba zawsze mieć świa-
domość wystąpienia porażki i uwzględniać to 
w kalkulacjach biznesowych.  Wielu przedsię-
biorców narzeka też na bariery administra-
cyjne – są różnego rodzaju fundusze, które 
finansują projekty innowacyjne, ale tu z kolei 
pojawiają się przeszkody biurokratyczne, któ-
re utrudniają czy wręcz uniemożliwiają rozwój 
i wdrażanie tych projektów. 

Szczególnie w  krajach bardzo rozwiniętych 
– topowych innowatorach Europy Zachod-
niej jest o  wiele większa współpraca między 
przedsiębiorstwami prywatnymi a instytucja-
mi naukowymi. Mają oni też o  wiele większe 
środki finansowe a  także większą pomoc ze 
środków rządowych na rozwijanie innowacji. 
W  Polsce często urzędnicy boją się finanso-
wać różnego rodzaju innowacje, ponieważ ni-
gdy nie wiadomo, jaki będzie ich efekt i z  tej 
prostej przyczyny wiele ciekawych projektów 
przepada. Ryzyko powinno być rozkładane na 
obie strony, a niestety strona administracyj-
na nie jest otwarta na podejmowanie ryzyka. 
Widoczna jest tu właśnie różnica w myśleniu, 
światopoglądzie i perspektywie spojrzenia na 
innowacje.

Czy w  polskiej gospodarce któreś sektory 
szczególnie się wyróżniają w  temacie inno-
wacji?

Przede wszystkim lotnictwo. Mamy Dolinę 
Lotniczą w Rzeszowie. Jest to nasz sztanda-
rowy przykład rozwoju innowacyjności, obszar 
znany na całym świecie. Należy wspomnieć 
też o  grach komputerowych, mamy świet-
nych programistów, fachowców związanych 
z  kodowaniem, pisaniem programów. Polscy 
informatycy są znani i cenieni na całym świe-
cie więc nasza siła w  obszarze innowacji to  
głównie kapitał ludzki. Mamy też prężnie dzia-
łające firmy z  sektora technologii medycz-
nych. Tutaj jest też duża szansa na rozwój. 
Oczywiście jeśli chodzi o innowacyjne terapie 
lekowe, potrzebne są olbrzymie środki więc 
raczej nie mamy szans w tej konkurencji, ale 
wiele polskich firm jest światowymi liderami 
w produkcji i wprowadzaniu na rynek  różnych 
nowoczesnych  technologii, jak np. wstrzyki-
waczy, podajników, dozowników czy urządzeń 
związanych z telemedycyną. 

Czy polscy przedsiębiorcy są innowacyjni?

Raczej mało… Oczywiście istnieje świado-
mość, chęć innowacji, ale bieżąca działalność 
i  troska o  funkcjonowanie przedsiębiorstwa 
często „zabija”  innowacyjne myślenie. Je-
śli chodzi o małe i  średnie przedsiębiorstwa, 
słabo wypadamy we wszelkich rankingach. 
Niewiele firm rozwija w  swoich strukturach 
specjalne  działy np. B+R,  mające poprawić 
ich innowacyjność. Częściej  przedsiębiorcy 
kupują gotowe technologie od firm, które je 
wyprodukowały.

Jakie zatem problemy spotykają polskie 
przedsiębiorstwa, które chciałyby inwesto-
wać w innowacje?

Po pierwsze oczywiście bariera finansowa. 
Innowacje to jednak duże nakłady i  koszty, 
potrzeba pewnej rezerwy finansowej, która 
pozwoliłaby na podjęcie ryzyka. Wiadomo, 
że często inwestycje w  innowacje wiążą się 
z  ryzykiem – na jedno rozwiązanie innowa-

OGROM PRACY NAD MENTALNOŚCIĄ

rozmawia piotr ruciński

dr Agnieszka Sznyk 
Dyrektor Zarządzająca 
Instytut Innowacyjna Gospodarka

Urzędnicy boją 
się finansować 
różnego rodzaju 
innowacje, 
ponieważ nigdy 
nie wiadomo, jaki 
będzie ich efekt
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Czwarta rewolucja przemysłowa 
wpływa także na małe firmy

Według raportu Deloitte Global Human Capital 
Trends 2017 współczesny biznes staje wobec 
tzw. „Wielkiej Zmiany” (Big Shift), które wielu 
ekspertów nazywa czwartą rewolucją przemy-
słową. W  odróżnieniu od poprzedniej, trzeciej 
rewolucji, która dotykała jedynie pojedynczych 
procesów, a nawet maszyn, najnowsza zmiana 
dotyka całych procesów biznesowych. W  du-
żym stopniu opiera się na przejściu do mode-
lu cyfrowego począwszy od produkcji, poprzez 
cały łańcuch dostaw, marketing aż po kontakty 
z administracją podatkową. 

Według danych PwC w 2014 r. 33 proc. ankieto-
wanych firm deklarowało wysoki poziom cyfry-
zacji swoich procesów biznesowych. Jednak aż 
72 proc. z nich twierdzi, że do 2020 r. osiągnie 
ten poziom. Dzięki cyfryzacji firmy przemysło-
we średnio o 3,6 proc. spodziewają się zmniej-
szonych kosztów operacyjnych. Jednak połowa 

modeli funkcjonowania w biznesie. Największa 
firma przewozowa (Uber) nie posiada na wła-
sność samochodów. Największa platforma so-
cial mediowa (Facebook) sama nie produkuje 
treści, a największa firma handlowa świata (Ali-
baba) nie posiada magazynów. 

Wbrew nazwie czwarta rewolucja przemysłowa 
nie dotyczy jedynie przemysłu. Oznacza nato-
miast rewolucję w sposobie myślenia o bizne-
sie i  całkowicie nowe podejście do prowadze-
nia firmy. O wiele większe znaczenie ma dzisiaj 
wartość intelektualna, niż posiadanie środków 
trwałych. W rzeczywistości, w której otrzymuje-
my, przechowujemy i produkujemy ogromne ilo-
ści danych, firmy nie potrzebują przepastnych 
archiwów do ich przechowywania. Wszystkie 
dane można przechowywać w  chmurze i  mieć 
do nich dostęp w  każdej chwili, z  dowolnego 
urządzenia, z dowolnego miejsca Globu. Dzięki 
temu trafne decyzje biznesowe można podej-
mować szybciej, co zwiększa ogólną skutecz-
ność biznesu – uważa Karol Flaziński, Product 

Marketing Manager segment Micro & Small 
w  Sage.  Za tą tezą stoją twarde dane. Jesz-
cze w 1995 r. koszt przechowania 1 GB danych 
oznaczał uszczuplenie firmowego budżetu o 10 
tys. USD. Dzisiaj to jedynie 3 centy w ciągu roku. 
PwC szacuje, że przez najbliższe lata polskie 
firmy będą musiały stale zwiększać nakłady na 
cyfryzację. Do 2020 r. mają one wzrosnąć na-
wet do 7,7% rocznych przychodów. 

Czwarta rewolucja przemysłowa przełoży się na 
codzienną działalność nie tylko wielkich korpo-
racji przemysłowych, ale także na funkcjonowa-
nie małych podmiotów – dodaje Karol Flaziński. 
Mikro i mali przedsiębiorcy dzięki nowoczesnym 
rozwiązaniom IT, dającym niemal nieograniczo-
ny dostęp do informacji biznesowych i  finan-
sowych, mogą śmiało konkurować nie tylko we 
własnym ekosystemie, ale także stawiać czoła 
większym podmiotom. O  sukcesie decyduje 
mądrość prowadzenia biznesu wspierana tech-
nologią, a nie wielkie zasoby i ogromne nakłady 
finansowe. 

firm uważa, że jednym z  głównych hamulców 
rozwoju jest brak odpowiedniej cyfrowej kultury 
oraz szkoleń w  tym zakresie. W  ciągu najbliż-
szych lat cyfryzacja obejmie stopniowo coraz 
więcej obszarów aktywności firm. Zdaniem 
analityków PwC dzisiaj tylko połowa przedsię-
biorstw wykorzystuje analitykę danych do opty-
malizacji ogólnego planowania biznesowego 
i  kontrolingu. Ale już za 3 lata będzie to 78% 
podmiotów gospodarczych.

Czwarta rewolucja przemysłowa i  związana 
z nią cyfryzacja procesów biznesowych zwięk-
sza wydajność firm, ale także przyspiesza fluk-
tuację na rynkach. Firmy nie przystosowane do 
nowych realiów mają nikłe szanse na przeżycie. 
Od 1955 r. z zestawienia Fortune 500 pozostało 
tylko 12% amerykańskich przedsiębiorstw. Ale 
tylko w  2016 r. wypadło z  niego aż 26% firm. 
To pokazuje, jak szybko zmienia się rynek i  jak 
z lidera, błyskawicznie firma może stać się pa-
riasem. Dzisiaj liderami czwartej rewolucji są 
firmy, które potrafiły wyznaczyć trendy nowych 

opracował piotr ruciński

Z pozoru dwa 
różne światy, 
spojrzenia na 
biznes. Jednak 
wzajemne relacje 
mogą zaoferować 
korzyści zarówno 
jednym, jak i drugim.

Obecnie wśród najczęstszych powodów pod-
jęcia takiej współpracy raczej wymienia się 
dostęp do technologii, przyspieszenie całego 
procesu rozwojowego, większą elastyczność, 
ale również przejęcie kompetencji i zespołu. 
Dodatkowo większa otwartość startupów na 
ryzyko i ich szybkość w działaniu przełoży się 
również na korporację, dzięki czemu ma ona 
szansę szybciej wprowadzić na rynek nowe 
rozwiązanie. To alians, gdzie obie strony wy-
grywają, startupy dzięki korporacjom się ska-
lują i osiągają szybko wielkość, której sami 
nigdy by nie osiągnęli. Za to korporacje mają 
taniej i szybciej gotowe rozwiązania.

Współpraca korporacji ze startupem, czyli du-
żego z małym, nie jest jednak łatwa. Spotyka-
ją się przedstawiciele dwóch różnych światów. 
Nie chodzi tu tylko o skalę działalności, ale 
również o złożoność procedur i zasad wystę-
pujących w korporacji, samą kulturę innowa-
cji, wiedzę i kompetencje i to po obu stronach, 
bo po obu są one bardzo zróżnicowane. Nie 
mówiąc już o tym, że obie strony, współpracy 
i jej zasad będą się dopiero uczyć. Taki stan 
rzeczy mamy przynajmniej w naszym regio-
nie, gdzie uczciwie mówiąc, wszyscy jesteśmy 
na początku drogi.

Dodatkowo obie strony patrzą na siebie bar-
dzo często poprzez ogólne stereotypy. Dla 
startupu korporacja to wyzyskiwacz, który 
nastawiony jest tylko na kradzież pomysłów. 
Rządzi się biurokracją i papierologią i często 
wewnętrznym „politykowaniem”. Ma postawę 
życzeniową i mało daje od siebie. Za to kor-
poracja widzi startup jako przedsiębiorstwo 
niestabilne, szybko znikające, często bez ro-

ma większą otwartość na ryzyko, ale przede 
wszystkim jest zazwyczaj bliżej trendów tech-
nologicznych i jest bardziej wyspecjalizowany. 

Mając taką armię wokół siebie, nie dziwi, że 
korporacje zaczęły szukać możliwości skorzy-
stania z tych zasobów. Tak zaczął się bardzo 
silnie rosnący trend współpracy korporacji 
ze startupami. Formy mogą być różnorodne, 
od najprostszych konkursów dla startupów, 
poprzez inkubatory, akceleratory do corpo-
rate venture capital (CVC). Warto obalić w 
tym miejscu mit, że korporacje wchodzą we 
współpracę ze startupami tylko dla zysku. 

zeznania rynku i z problemami z IP. Startup wi-
dziany jest jako organizacja „hip-hop’owców”, 
gdzie rządzi chaos i bałagan.

Czy tak odmienny sposób postrzegania siebie 
daje w ogóle szansę na partnerską współpra-
cę? Wydaje się, że jeśli obie strony odrobią 
pracę domową to tak. A to oznacza, że korpo-
racja powinna zapewnić odpowiednie proce-
dury i zgody na cały proces, jeszcze przed roz-
poczęciem współpracy. Korporacja powinna 
też wykształcić umiejętności w prowadzeniu 
tego typu, jednak zewnętrznych dla niej pro-
jektów, obarczonych dodatkowo podwyższo-
nym ryzykiem, mieć ludzi i zasoby zapewnio-
ne dla całości działań. Ja osobiście polecam 
jeszcze mieć kogoś, kogo nazywam „wtyczką 
biznesową”, czyli mentora z ramienia korpo-
racji, który będzie później odpowiedzialny za 
wdrażanie pomysłu do działalności gospodar-
czej i ten mentor powinien być w całym pro-
cesie obecny, począwszy od wyboru startupu.

Za to startup, który chce pracować z korpo-
racją musi być przygotowany na dłuższy czas 
reakcji, w tym powinien mieć zapewnione fi-
nansowanie. To raczej oznacza, że większe 
szanse w tego typu współpracy mają startupy 
po wdrożeniu rozwiązania na rynek, osiąga-
jące przychody, niż te będące dopiero w fazie 
koncepcyjnej. Warto też mieć w swoim zespo-
le kogoś kto rozumie działanie korporacji od 
wewnątrz.

Obecnie na rynku mamy wiele pozytywnego 
szumu wokół współpracy korporacji i startu-
pów. Miejmy nadzieję wykorzystać ten czas 
i z sukcesem przejść do fazy implementacji.

Nowe technologie powstają obecnie w tempie 
wykładniczym. W każdych 2 minutach robimy 
więcej zdjęć niż ludzkość przez cały XIX wiek, 
gdy powstała fotografia. Gdy w 1997 roku 
super-komputer IBM Deep Blue wygrał z ar-
cymistrzem szachowym Garrym Kasparovem, 
było to wielkie osiągnięcie, ale musiało minąć 
niemal 20 lat, aby w 2016 roku sztuczna inte-
ligencja zdobyła swoistego grala ludzkiego in-
telektu, czyli wygrała w grę GO. Wtedy właśnie 
program Google AlphaGo pobił mistrza świata 
Lee Se-dol. Wygrał z nim trzy razy z rzędu.

W tak intensywnie zmieniającym się świecie 
zmieniać się muszą korporacje, o ile chcą po-
dążać za innowacjami. To, w czym korporacje 
są świetne, czyli dodawaniu przysłowiowego 
nowego smaku, nie wystarczy. W ich oto-
czeniu z coraz większym rozmachem rozwi-
jają się ekosystemy startupów. Startup jest 
od korporacji szybszy, bardziej elastyczny, 

Beata Cichocka-Tylman 
Dyrektor, Innowacje i B+R, PwC

Współpraca startupów i korporacji 
– małżeństwo z rozsądku czy miłości?

Koszt przechowania 1GB danych

1995 r.– 10 000 USD
Dzisiaj – 0,03 USD

2014 r.– 50% przedsiębiorców
Dzisiaj– 78% przedsiębiorców

Wykorzystanie analityki danych do optymalizacji 
ogólnego planowania biznesowego i kontrolingu

1995r. 2017r.
2017r.2014r.
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Unowocześnianie przedsiębiorstw 
ze wsparciem programów unijnych

Mikro lub mały przedsiębiorca może rozpocząć 
rozwój firmy dzięki środkom unijnym z progra-
mu Scaleup. PARP oferuje wsparcie doradcze  
oraz bezpośrednie środki finansowe na opra-
cowanie czy rozwój produktu lub usługi wpro-
wadzanych na rynek. Na ten zakres może pozy-
skać dotację nawet 250 tys. zł.

Innym źródłem wsparcia dla firm, które chcą 
wprowadzić  na rynek nowy produkt lub usługę 
jest instrument „Bony na innowacje dla MŚP”. 
Dzięki współpracy z jednostkami naukowymi, 
przedsiębiorstwa bez własnego zaplecza ba-
dawczego mogą stworzyć m.in. konkurencyj-
ny produkt czy technologię. Każde MŚP może 
otrzymać do 340 tyś. zł dofinansowania.

Nieco ponad milion złotych mogą uzyskać 
przedsiębiorcy MŚP, którzy skorzystają z usług 

Myśląc o innowacjach zawsze naszym pierw-
szym skojarzeniem są nowinki technologicz-
ne. Jak dziś w polskich warunkach definio-
wać innowacyjność?

Dzisiaj myśląc o innowacyjności, skupiamy się 
przede wszystkim na szybkim tempie postępu 

akredytowanych Instytucji Otoczenia Biznesu 
na doradztwo, szkolenia i pomoc w zakresie 
transferu wiedzy oraz koszty inwestycyjne na 
wdrożenie innowacji. Dzięki wsparciu z „Pro-
innowacyjnych usług IOB dla MŚP” nowy bądź 
ulepszony produkt trafi na rynek a proces fak-
tycznie będzie wykorzystany. PARP wspiera też 
MŚP w ochronie własności przemysłowej. Taka 
ochrona pozwala w pełni zarządzać efektami 
własnej innowacyjności i czerpać z niej zyski. 
Można otrzymać do 500 tys. zł m. in. na zakup 
usług zawodowego pełnomocnika, opłat urzę-
dowych niezbędnych do uzyskania np. paten-
tu czy koszty ekspertyz, analiz, które dotyczą 
obszarów, na których przedsiębiorca zamierza 
uzyskać ochronę.

technologicznego, a także na coraz to now-
szych gadżetach. Robotyzacja, mechanizacja, 
automatyzacja, programy rozwoju sztucznej 
inteligencji, magazynowania energii i pro-
gramy rozwoju cyfrowego przyczyniają się 
i jednocześnie wymuszają, w pewien spo-
sób, zmiany w systemie gospodarczym. Co-
raz częściej kluczowe procesy produkcyjne 
i gospodarcze odbywają się z wykorzysta-
niem usług cyfrowych, bez zaangażowania 
czynnika ludzkiego. Dlatego aby gospodarka 
nadążyła za tymi procesami, musi stać się 
„innowacyjna”. W Polsce zmienia się pogląd 
na innowacje. Firmy nie tylko kupują gotowe 
rozwiązania technologiczne, ale pracują tak-
że nad własnymi. Dzięki innowacjom podnosi 
się standard życia ludności, tworzone są no-

woczesne miejsca pracy, a 
także poszukiwane są roz-
wiązania ogólnoświatowych 
problemów jak efektywność 
energetyczna, zmiany kli-
matu, dostęp do wody czy 
starzenie się społeczeństw. 

Aneta Zielińska-Sroka 
Kierownik Informatorium PARP

Oferta PARP dla mikro, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw 
stwarza możliwości 
realizacji pomysłów 
biznesowych, 
od koncepcji po 
komercjalizację. 
Agencja na te cele 
dysponuje kwotą 
ponad 3,5 mld euro.

Jadwiga Emilewicz 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Innowacyjny produkt nie pojawi się na ryn-
ku bez zaangażowania środków na inwestycje. 
Jest to taki etap rozwoju, gdzie firmy poszuku-
ją najwyższych kwot wsparcia. Agencja może 
zaoferować tu 3 źródła finansowania. Jednym 
z nich jest dotacja na wdrożenie wyników prac 
badawczo-rozwojowych i uruchomienie pro-
dukcji. Dofinansowanie w ramach „Badań na 
rynek” skierowane do MŚP pozwala otrzymać 
do 20 mln zł wsparcia m.in. na zakup maszyn, 
urządzeń, budowę nowego zakładu czy koszty 

dodatkowych prac rozwojowych. Dodatkowy 
kapitał przedsiębiorcy mogą otrzymać poprzez 
pozyskanie zewnętrznego finansowania o cha-
rakterze udziałowym lub dłużnym czyli emisję 
akcji lub obligacji. Dzięki środkom na przygo-
towanie dokumentacji niezbędnej do wejścia 
na GPW, New Connect, zagraniczne rynki re-
gulowane, rynek obligacji Catalyst firmy mogą 
dokonać debiutu lub ponownej emisji. Wspar-
cie waha się od 60 do 800 tys. zł w zależności 
od rodzaju rynku, na który firma chce wejść. 

rozmawia PIOTR RUCIŃSKI


