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Wstęp
Obecnie nie ma wątpliwości, że zmiana dla rozwoju przedsiębiorstwa 

stanowi fundament, jest nieunikniona. Domeną gospodarki konsumentów 
jest więc ukierunkowanie na tworzenie innowacyjnych ofert opartych 
na charakterystykach i zachowaniach klientów [Blattberg i inni, 2004, s. 50]. 
Warto podkreślić, iż bez akceptacji klientów nowa technologia i nowy pro-
dukt nie jest w rzeczywistości innowacją. Zatem innowacje to kreowanie 
potrzeb i oczekiwań nabywców, i tego, co zostanie przez nich zaakcepto-
wane z pakietu oferowanych wartości. Wartości kreowane dla klientów są 
innowacjami, gdy [Dobiegała-Korona, 2010, s. 230]:

– dostarczają klientowi rzeczywistych i istotnych korzyści, a nabywcy 
odbierają je jako unikalne,

– są wprowadzane w czasie, w jakim oczekują ich klienci,
– są dostępne dla nich, co przejawia się w akceptowanych przez nich 

kosztach.
Niniejszy artykuł to próba identyfikacji projektów innowacyjnych 

wdrażanych przez RCGW S.A. w Tychach oraz prezentacja wybranych 
wyników badań własnych wskazujących na związki między wdrażanymi 
innowacjami a wartością dla klienta. W artykule ukazano również znacze-
nie tworzenia wartości zarówno dla akcjonariuszy, jak i interesariuszy, 
zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Popularyzacja wiedzy 
na ten temat jest istotna z punktu widzenia akceptacji i wdrażania nowo-
czesnych technologii przez polskie przedsiębiorstwa, i ma tym samym 
wpływ na poziom innowacyjności polskiej gospodarki.

1. Typologia pojęcia „innowacja”1

Obecnie innowacje stanowią jeden z ważniejszych obszarów aktywności 
przedsiębiorstw. Zatem zrozumienie, czym jest innowacja oraz jaki ma 
wpływ na tworzenie wartości, stanowi podstawę oceny każdego przedsię-
biorstwa. Definicje tego pojęcia zmieniają się wraz z upływem czasu, tak 

* Dr, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, ul. Harcerzy 
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1 Pojęcie innowacji pochodzi od łacińskiego słowa innovare, które oznacza odnowienie, 
tworzenie czegoś nowego.
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jak zmienia się percepcja ich autorów. Ta z kolei wynika z ich doświadczeń 
oraz stanu wiedzy, które podlegają ciągłym przeobrażeniom.

Wczesne podejście do tworzenia innowacji (koniec XIX w.) widoczne 
było w działalności badawczo-rozwojowej (B+R). Innowacyjność koja-
rzono wyłącznie z nowinkami technologicznymi, a odpowiedzialna za 
nią była kadra inżynierska2. Większość publikacji naukowych skupiała 
się na konceptualizacji pojęcia innowacji. Badania przeprowadzone w tym 
czasie miały charakter opisowy i analizowały wpływ czynników otoczenia 
na sposób funkcjonowania organizacji. W kolejnym etapie, trwającym od 
lat 30. do lat 60. ubiegłego wieku, zwanym technologicznym, podkre-
ślano wiodącą rolę technologii jako przyczyny zmian. Innowacje były 
postrzegane przez pryzmat technologii (tzw. modele liniowego procesu 
innowacji). Uznano również, iż innowacyjność jest warunkiem koniecz-
nym przetrwania oraz rozwoju organizacji. W latach 70. ściśle powiązano 
popyt z powstawaniem nowych rozwiązań. Punktem wyjścia innowacji 
jest dogłębna wiedza o kliencie, jego potrzebach oraz preferencjach. Dzięki 
takiemu podejściu nastąpił rozwój marketingu i zarządzania jakością, 
aby produkty i usługi mogły spełniać wymogi nabywców. W tym okresie 
badania naukowe dotyczące innowacyjności koncentrowały się głównie 
na problematyce projektowania przedsiębiorstw innowacyjnych.

We współczesnych podejściach impulsy rozpoczynające proces mają 
zarówno charakter popytowy, jak i podażowy. Pierwszorzędną rolę odgry-
wają modele zintegrowane oraz modele zintegrowanych systemów i siecio-
wania [Mierzejewska, 2008]. System innowacji, łączący nową rolę wiedzy 
w procesach gospodarczych, określany jest jako forum aktorów – biznesu, 
administracji i nauki – którzy współpracują na rzecz tworzenia innowacji. 
Sieci natomiast pomagają wyjaśnić, jak przebiegają powiązania i interakcje 
w procesie innowacyjnym. Lata 80. ubiegłego wieku to okres popularyzacji 
tzw. modelu nieliniowego procesu innowacji, według którego następuje 
jednoczesne powiązanie czynników podażowych z popytowymi i uwikła-
nie tych czynników w taki sposób, że ostatecznie przynoszą one korzyść 
potencjalnemu odbiorcy innowacji. Można zatem uznać, iż idea ta spro-
wadza się do umiejętnego dostrzegania nowych potrzeb rynkowych i ich 
konfrontowania z nowymi możliwościami techniczno-produkcyjnymi 
przedsiębiorstwa [Rutkowski, 2007]. Obecnie w warunkach ciągłych zmian 
otoczenia następuje zmiana sposobu myślenia i roli innowacji w tworzeniu 
użyteczności. Jedną z odpowiedzi jest otwarcie się przez przedsiębior-
stwa na otoczenie, poprzez jak najgłębsze zaangażowanie ich w procesy 

2 W 1870 r. w Niemczech powstały pierwsze przemysłowe laboratoria badawcze stworzone 
w celu wytwarzania syntetycznego barwnika przez producentów, którzy zrozumieli, że 
nauka może dostarczyć nowych, ulepszonych produktów.
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innowacji. Na rynku zaczynają pojawiać się nowe modele zbliżone do 
współprodukcji opartej o dostępne dobra. W przedstawionym okresie 
nauka traktuje innowacyjność jako narzędzie osiągania korzystnych wyni-
ków przez przedsiębiorstwo.

Rozumiejąc zachodzącą w otoczeniu zmienność warunków, poszcze-
gólni badacze w różny sposób definiowali pojęcie innowacji. Za autora 
naukowej definicji innowacji uważa się J. Schumpetera, który charakteryzo-
wał badane pojęcie jako twórczą destrukcję, zmierzającą do usprawnienia 
obecnego stanu rzeczy. Według niego innowacje to nieciągłe przeprowa-
dzanie nowych kombinacji w następujących przypadkach [Schumpeter, 
1960, s. 104]:

– wprowadzenie nowego produktu, z jakim klienci nie są jeszcze obe-
znani, lub nowego gatunku jakiegoś produktu,

– wprowadzenie nowej metody produkcji, jeszcze praktycznie niewy-
próbowanej w danej gałęzi przemysłu,

– otwarcie nowego rynku, na którym dana gałąź przemysłu w danym 
kraju nie była uprzednio wprowadzona, bez względu na to, czy rynek 
ten istniał przedtem, czy nie istniał,

– zdobycie nowego źródła surowców lub półfabrykatów niezależ-
nie od tego, czy źródło to już istniało, czy też musiało być dopiero 
stworzone,

– przeprowadzenie nowej organizacji przemysłu.
Na bazie klasycznego ujęcia według Schumpetera powstało m.in. podej-

ście P.F. Druckera. Według niego „innowacja jest szczególnym narzę-
dziem przedsiębiorców, za pomocą którego ze zmiany czynią oni okazję 
do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub świadczenia nowych 
usług” [Drucker, 1992, s. 36]. Mamy tutaj do czynienia z innowacją wtórną, 
to znaczy powielaniem lub zaadaptowaniem rozwiązań już istniejących 
do nowych warunków.

Należy podkreślić, iż znajomość wyżej wymienione klasycznych ujęć 
tej problematyki jest punktem wyjścia do dalszych rozważań nad złożoną 
problematyką tej dyscypliny.

Wieloaspektowość innowacji, zdaniem autora artykułu, wynika z rozu-
mienia tego pojęcia bądź jako procesu, bądź jako wyniku procesu. Wycho-
dząc z tej przesłanki, w tablicy 1 podjęto próbę uporządkowania sposobów 
myślenia o innowacji.
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Należy zauważyć, iż we współczesnej literaturze kierunkowej istnieje 
wiele podziałów i typów innowacji, w zależności od skutku, jakie ze sobą 
niosą, źródła ich umiejscowienia, czy też modelu współpracy w ramach 
tworzenia innowacji. Poniżej przedstawione zostały główne typologie 
innowacji.

Tablica 1. Typologia pojęcia „innowacja”
Typologia Autorzy definicji Definicja innowacji

Wynikowe M. Holstein-Besck Innowacja to wszelka działalność twórcza 
mająca charakter kulturowy, którą traktuje się 
jako nową.

L. Pasieczny, 
J. Więckowski

Innowacje to odkrycia, które są wynikiem 
twórczej działalności, inwencji ludzi, dzięki 
którym mamy do czynienia z określonymi 
postępowymi zmianami w wielu stanach 
rzeczy.

Z. Ratajczak Innowacja to wytwór (idea, metoda, rzecz) 
postrzegany (…) jako nowy, o którym infor-
macja przekazywana jest za pośrednictwem 
określonych środków komunikacji. Podmio-
tem może być zarówno jednostka jak i grupa 
społeczna.

G. Zaltman, 
J. Holbek

Innowacja to pomysł, praktyka, artefakt mate-
rialny postrzegany jako nowe przez odpowied-
nią adaptującą ją jednostkę.

K. Saprassert Innowacja to adaptacja jakiejkolwiek nowości 
w organizacji.

I.K. Hejduk, 
W.M. Grudzewski

Każda myśl, zachowanie lub rzecz, która 
jest nowa, tzn. jakościowo różna od form 
istniejących.

Procesowe G. Hamel Wyraźne odejście od tradycyjnych zasad, pro-
cesów, praktyk zarządzania lub zwyczajowych 
form organizacyjnych, które znacząco zmie-
niają sposób pracy zarządzających.

S. Marciniak Twórcze zmiany w systemie społecznym, struk-
turze gospodarczej, technice oraz przyrodzie.

A.Pomykalski Wszelkie procesy badań i rozwoju zmierzające 
do zastosowania i użytkowania ulepszonych 
rozwiązań w dziedzinie techniki, technologii 
i organizacji.

Źródło: [Grudzewski, Hejduk, 2000, s. 138–140; Hamel, 2006, s. 75; Marciniak, 2000, 
s. 11–18; Pomykalski, 2001, s. 10–15; Saprassert, 2010, s. 3; Ratajczak, 1980, s. 25; Zaltman 
i inni, 1973, s. 10].
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W tym miejscu należy wspomnieć o podziale na [OECD and Eurostat, 
2005, s. 48–52]:

– innowacje produktowe,
– innowacje procesowe,
– innowacje marketingowe,
– innowacje organizacyjne.
Z kolei C.M. Christensen, zabierając głos w dyskusji na temat innowacji, 

wyróżnił [Christensen, 2010, s. 75]:
– zmiany radykalne (inaczej innowacje przełomowe zmieniające tok 

rozwoju) i 
– przyrostowe (inaczej innowacje kontynuacyjne)3.
K.R. Szymański zaproponował podział innowacji według warunków 

psychospołecznych osób realizujących zmiany; wyróżnia się [Szymański, 
1979, s. 27–28]:

– innowacje refleksyjne,
– innowacje bezrefleksyjne,
– innowacje zamierzone,
– innowacje niezamierzone.
W innej klasyfikacji wyróżnia się dwa podstawowe typy innowacji 

[Tushman, Anderson, 1986, s. 439–465]:
– pierwotne (incremental innovations),
– nieciągłe (discontinuous innovations).

Innowacje pierwotne wpływają na dynamikę istniejącego już systemu 
dostarczania wartości klientom. Są to ulepszenia powstające dzięki np. ist-
niejącej technologii, produktom (usługom), strategiom rynkowym, odno-
szące się do kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa, które generuje 
małe zmiany. Z kolei innowacja nieciągła to taka, która redefiniuje cechy 
rynku, tworząc nową wartość dla klienta lub nową przestrzeń konkuro-
wania, modyfikując metody dostarczania wartości. W przeciwieństwie do 
pierwotnych innowacje nieciągłe są procesami, metodami, technologiami.

Ph. Kotler i M. Kotler, zabierając głos w dyskusji na temat innowacji, pro-
ponują wyróżnić cztery poziomy tego zjawiska, od najbardziej strategicz-
nego po taktyczny: innowacje w zakresie modelu biznesowego, innowacje 
procesowe, innowacje rynkowe oraz innowacje produktowe i usługowe 
[Kotler, Kotler, 2013, s. 25 i nast.].

Niewątpliwie organizacje odnoszące sukces akceptują innowacje napę-
dzane przez klientów. Są one odpowiedzią na potrzeby wyrażane przez 
klientów i dotyczą przede wszystkim poprawy funkcjonalności i jakości 

3 W praktyce przedsiębiorstwa coraz częściej przywiązują uwagę do innowacji przyro-
stowych, gdyż są one odpowiedzią na postulowane i wyrażane przez klientów potrzeby, 
a także oczekiwania.
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produktów. Tak rozumiana innowacja to każda nowa idea lub podejście, 
które jest zastosowane w zasadniczo różny sposób do wykreowania war-
tości dla organizacji oraz klientów, dostawców, a także ogólnego dobra 
ludzkości. Innowacja jest więc bezpośrednio związana z tworzeniem war-
tości [Lee i inni, 2012].

Zaprezentowane powyżej wybrane definicje oraz typologie wskazują 
na bardzo szerokie pojmowanie innowacji – od drobnych udoskonaleń 
produktu do przełomowych zmian, nie tylko w sferze technicznej, ale 
także w obszarze usług, organizacji, marketingu, a nawet polityki i zjawisk 
społecznych. Jednocześnie innowacje stają się w coraz większym zakresie 
zjawiskiem społecznie złożonym, skomplikowanym i trudnym.

Zdaniem G. Hamela najważniejszą i zarazem najrzadziej spotykaną 
zmianą jest innowacja w zarządzaniu, pozwalająca na uzyskanie przewagi 
konkurencyjnej na czas dłuższy niż nowości produktowe czy technolo-
giczne [Hamel, 2006, s. 75].

2. Innowacje w kontekście kreowania wartości dla klienta
Zdaniem autora problematykę innowacji należy rozpatrywać, mając 

na uwadze najważniejszy cel zarządzania, jakim jest maksymalizacja war-
tości dla klienta4. Warto także zauważyć, że w ostatnich latach mamy do 
czynienia z gospodarką klienta (nazywaną także gospodarką nadwyżki) 
charakteryzującego się niezależnością i wysokimi wymaganiami. Rozwój 
technologiczny, wzrost wydajności, redukcja kosztów, globalizacja, tech-
nologia informacyjna spowodowały, że konsumenci zostali upodmioto-
wieni. W obecnej sytuacji przedsiębiorstwa zmuszone są do podnoszenia 
jakości sytuacji klientów5 poprzez dostarczanie produktów, usług i marek 
innowacyjnych, powstałych w wyniku interakcji z nabywcami i obserwacji 
ich zachowań.

Bez wątpienia kluczowe są długoterminowe zyskowne relacje z konsu-
mentami6. Stworzenie stałej więzi z nimi wymaga zaufania (dokładniej tzw. 
kultury wysokiego zaufania) tworzącego w codziennej praktyce większą 
wartość niż jakakolwiek koncepcja zarządzania. Paradygmat wartości dla 
klienta zawiera liczne elementy paradygmatu innowacyjności. Przedsię-
biorstwa muszą wbudować innowacyjność w swoje DNA7.

4 Należy wyraźnie rozróżnić pojęcia „wartość klienta” oraz „wartość dla klienta”. Zna-
mienne, iż różni autorzy posługują się tymi terminami zamiennie, co rodzi określone 
negatywne konsekwencje w sferze zarówno poznawczej, jak i aplikacyjnej.
5 Nie jest to proste zaspokajanie potrzeb konsumentów.
6 W miejsce transakcji.
7 Innowacja nie musi wiązać z wielkimi (radykalnymi, przełomowymi) zmianami. Innowa-
cyjność należy pojmować jako tworzenie i dostarczanie ciągłych strumieni marginalnych 
(ewolucyjnych) zmian.
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Znamienny jest fakt, iż w 1985 r. P.F. Drucker zauważył, iż innowacje 
powinny być elementem zamierzonego poszukiwania możliwości zaspoko-
jenia potrzeb nabywców. Z kolei C.M. Christensen podkreślił, że innowacje 
to przewidywanie oczekiwań i wymagań klientów oraz tego, co zostanie 
przez nich zaaprobowane w wartościach im dostarczonych [Christensen, 
2002, s. 177].

Niezależnie od rodzaju innowacji do współcześnie ważnych innowa-
cyjnych wartości dla nabywców zalicza się następujące grupy ich cech:

– wyższa użyteczność produktów i usług,
– korzyści dla klienta związane z rzadkością i dostępem do innowacji,
– prestiż, więź z dostawcą, wpływ klienta na innowacje,
– indywidualne dostosowanie wartości.
Niewątpliwie orientacja na klienta, wyniesienie podnoszenia jakości sytu-

acji klientów do funkcji celu głównego przedsiębiorstwa, ustanowienie z nich 
osi podporządkowującej wszelkie działania przedsiębiorstwa ma głęboki 
sens i uzasadnienie. Powoduje, iż nowoczesne koncepcje zarządzania prze-
budowują i wzmacniają system celów przedsiębiorstwa podkreśleniem roli 
klienta – nabywcy i kreatora innowacji. Wytyczenie nowych celów pociąga za 
sobą konieczność zaprojektowania środków realizacji. W ten sposób zrodziły 
się nowe koncepcje i narzędzia innowacji – innowacje otwarte (open innova-
tion), innowacje popytowe (driven innovation – UDI), myślenie projektowe 
(design thinking), crowdsourcing oraz personalizacja produktów.

Interesujące podejście do problematyki budowy wartości klientów pre-
zentuje B. Dobiegała-Korona. Twierdzi ona, że wyróżnić można trzy rodzaje 
strategii skierowanych na kreowanie wartości dla klienta z uwzględnieniem 
ryzyka i dostępu do zasobów niezbędnych do ich realizacji [Dobiegała-
-Korona i inni, 2010, s. 246 i nast.]. Są to:

– strategie innowacji tworzące nowe branże,
– strategie innowacji oparte na poszerzaniu ram istniejących branż,
– strategie oparte na budowie portfela innowacji.
Jak już wspomniano, paradygmat wartości dla klienta ściśle związany 

jest z innowacyjnym myśleniem przedsiębiorstwa. Obecnie nie można być 
innowacyjnym, nie koncentrując się na odbiorcy. A zatem innowacje muszą 
zyskać akceptację końcowego klienta. Warto także podkreślić, iż klienci 
mogą i powinni stanowić główne źródło pomysłów na nowe towary, usługi 
i doznania. Współkreacja, analiza użytkownika wiodącego, crowdsourcing 
to główne metody pozyskiwanie wiedzy od nabywców8.

8 Warto zaznaczyć, iż Ph. Kotler i M. Kotler proponują redefiniowanie (modyfikowanie) 
wartości dla klienta poprzez oferowanie więcej (w kategoriach jakości i ilości) za tą samą 
cenę lub oferując ten sam produkt w zamian za mniejszy całkowity wysiłek klienta, łago-
dząc jeden lub więcej elementów, które nań się składają.
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Logiczna analiza powyższych zależności prowadzi do wiarygodnego 
wniosku, iż niewątpliwie innowacje postrzegane są jako ważny element 
kształtowania wartości dla klientów. Można przypuszczać, że wartość 
dla nabywcy dotyczy nie tylko korzyści dostarczanych przez produkt czy 
usługę. Odrębną wartość stanowią relacje między dostawcą a nabywcą.

3. Innowacje w budowie wartości dla konsumenta
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach 

to inicjator wielu rozwiązań innowacyjnych w zakresie produkcji biogazu9, 
a także wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE). Wspomniana 
spółka, w ocenie autora opracowania, jest przykładem organizacji o dużej 
umiejętności zarządzania zmianami, które są obecnie stałym elementem 
sztuki prowadzenia biznesu.

RCGW S.A. w Tychach to przedsiębiorstwo inteligentne, uczące się 
i rozwijające się poprzez samodoskonalenie. Zarząd spółki, zdając sobie 
sprawę z wyzwań wynikających z funkcjonowania w turbulentnym otocze-
niu, wie, iż technologie mogą czynić szybszy postęp niż popyt na rynku. 
W swoich staraniach dostarcza produkty i usługi pozytywnie odróżniające 
się od konkurencji, realizujące główny cel, tj. dążenie do zaspokojenia 
potrzeb rynku przewagą wartości10. Należy wyraźnie zaznaczyć, iż projekty 
z zakresu innowacji w badanym przedsiębiorstwie zachodzą stale i mają 
charakter ciągły. Funkcjonują na różnych poziomach, celami są zarówno 
drobne ulepszenia, jak i przełomowe produkty (usługi). Spółka RCGW 
posiada zdolność łączenia niezależnych procesów innowacji w kierunku 
oferowania wartości dla klienta.

Analizowane przedsiębiorstwo jest właścicielem oczyszczalni ścieków 
zlokalizowanej w Tychach. W latach 2005–2010 spółka zrealizowała współ-
finansowany przez Fundusz Spójności projekt „Gospodarka ściekowa 
w Tychach”, którego beneficjentem była Gmina Tychy.

Modernizacja zakładu oparta została o koncepcję efektywności ener-
getycznej. Wykonany przez spółkę audyt zdiagnozował najbardziej 
energochłonne punkty w procesie technologicznym. Scharakteryzowano 
przyczyny występujących problemów oraz wskazano na możliwe rozwią-
zania. Przeprowadzone działania naprawcze spowodowały usprawnienie 
procesu oczyszczania ścieków, a także gospodarki osadowo-biogazowej. 
Usprawniono na przykład najbardziej energochłonny proces napowie-
trzania ścieków. Wśród wielu nowatorskich rozwiązań należy wspomnieć 
9 Biogaz to gaz pozyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów 
zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów.
10 W opinii autora opracowania RCGW S.A. w Tychach realizuję tzw. strategię gry o przy-
szłość [Zob. Penc, 1999, s. 28]. Ta naturalnie innowacyjna strategia opiera się na wizji przy-
szłości organizacji i nosi nazwę SymbioTychy.
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o zastosowaniu innowacyjnych dmuchaw z technologią sprawdzoną 
w samolotach Boeinga, które dały ok. 30% oszczędności zużywanej energii. 
Te i inne bieżące działania, zgodnie ze strategią tworzenia wartości zakładu, 
doprowadziły do sytuacji, w której optymalizacja energetyczna spowo-
dowała zmniejszenie ogólnej mocy zainstalowanych urządzeń i zużycia 
energii elektrycznej o 25% przy ponaddwukrotnym wzroście liczby dzia-
łających urządzeń. Bieżąca energochłonność procesu oczyszczania ścieków 
wynosi 0,33 kWh/m3 ścieków oczyszczonych11.

Tyska oczyszczalnia jest również pionierem w zagospodarowaniu 
biogazu powstającego z osadów ściekowych, a także pochodzących 
z zewnętrznych zakładów przemysłowych. Skala przedsięwzięcia zadecy-
dowała o konieczności rozbudowy zakładu. W ostatnich latach oczyszczal-
nia zyskała infrastrukturę służącą do gromadzenia i podawania odpadów 
do komór fermentacyjnych. Wybudowano również układ do pasteryzacji 
odpadów. Należy wyraźnie podkreślić, iż kofermentacja12 wykorzystywana 
jest obecnie w nielicznych polskich oczyszczalniach ścieków.

Z uwagi na fakt, że fermentacja hybrydowa jest elementem tzw. Kom-
pletnego Systemu Innowacyjności tyskiego zakładu [Trias de Bes, Kotler, 
2013, s. XV), zarząd spółki ściśle współpracuje z instytucjami nauki i tech-
niki. W ramach prac B+R wykorzystywane są nowatorskie rozwiązania 
technologiczne, konstruowane są innowacyjne urządzenia oraz testowane 
reagenty nowej generacji. Proces fermentacji osadów ściekowych oraz 
produkcja biogazu są przedmiotem prac dyplomowych realizowanych 
w ramach studiów mentorskich organizowanych przez uczelnie wyższe 
we współpracy ze środowiskiem biznesowym.

Intensyfikacja procesów innowacyjnych kreujących wartość dla klienta 
w omawianym zakładzie doprowadziła do stanu, w którym produkcja 
energii elektrycznej z biogazu wynosi ok. 150% w stosunku do zużycia 
energii na potrzeby własne. Średnia wartość tego wskaźnika w dużych 
przedsiębiorstwach wynosi 24,2%, a w średnich 41,5%. Jest to najlepszy 
bilans wykorzystania energii dla przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego 
w Polsce i jeden z najlepszych wyników w Europie. Nadwyżka produkowa-
nej energii sprzedawana jest do sieci Tauron [Bogdanowicz, Gołębiewski, 
2016]. Inne unikatowe korzyści związane z energetycznym zapotrzebowa-
niem biogazu związane są z produkcją energii termicznej, która całkowicie 
pokrywa potrzeby zakładu na ciepło funkcjonalne i technologiczne.

Zdolność RCGW do budowy portfela innowacji prowadzi do sytuacji, 
w której dodawane oferty stanowią coraz bardziej zintegrowane ze sobą 

11 Średnia energochłonność w Europie wynosi ok. 0,8 kWh/m3, w Polsce ok. 0,68 kWh/m3.
12 Kofermentacja (współfermentacja) polega na wykorzystaniu co najmniej dwóch surow-
ców z różnych źródeł.
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wartości dla klienta, składające się na coraz bardziej kompleksowe roz-
wiązanie jego problemów. A zatem kolejną ofertą spółki jest nowatorskie 
rozwiązanie, które umożliwia zwiększenie wartości opałowej biogazu. 
Przedsiębiorstwo jest także w trakcie wdrażania projektu sprężania i uzdat-
niania biogazu do biometanu13.

W najbliższym czasie portfel innowacji zostanie wzbogacony o inwestycję 
wykraczającą poza obszar odprowadzania i oczyszczania ścieków. Tą inwe-
stycją jest budowa Wodnego Parku Tychy (WPT). Obiekt będzie zasilany 
energią pochodzącą z biogazu14. Co więcej, w aquaparku produkowany 
będzie chłód. Wyprodukowana woda lodowa zasilać będzie układ klima-
konwektorów oraz chłodnice central wentylacyjnych. Ponadto w obiekcie 
zastosowany będzie szereg zrównoważonych rozwiązań wpływających 
na efektywność energetyczną. Będą to m.in. odzysk ciepła z powietrza 
w centralach wentylacyjnych, odzysk ciepła z wód popłucznych i szarych 
ścieków, membrana dachowa przepuszczająca zdrowe promieniowanie 
słoneczne, która dodatkowo dogrzeje i doświetli obiekt. Warto dodać, iż 
biogaz z oczyszczalni ścieków przesyłany będzie do WPT za pośrednictwem 
najdłuższego w kraju i pierwszego w Polsce innowacyjnego gazociągu bio-
gazu. Zastosowana technologia budowy rurociągu sprawia, że instalacja jest 
zerodyfuzyjna. Zintegrowana aluminiowa warstwa foliowa zwiększa bez-
pieczeństwo użytkowania gazociągu. Umożliwia pełnienie funkcji ciągłego 
monitoringu integralności strukturalnej sieci przesyłowej i raportowanie 
uszkodzeń. Dzięki inteligentnemu systemowi kontroli przecieków przesył 
w uszkodzonym odcinku zostanie samoistnie zatrzymany.

Reasumując dotychczasowe rozważania, należy stwierdzić, iż badane 
przedsiębiorstwo w sposób ciągły identyfikuje szanse i wdraża zintegro-
wane działania prowadzące do kreowania wartości dla klientów (interesa-
riuszy). Zarządzanie portfelem innowacji ma charakter procesu i obejmuje 
w Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach:

– zrozumienie, iż wartość dla klienta jest podstawą budowy portfela 
innowacji,

– zrozumienie roli innowacji w zarządzaniu wartością dla klienta,
– integrację innowacji z wizją, misją i strategią organizacji,
– optymalizację innowacji,
– uelastycznienie przedsiębiorstwa i jego oparcie na procesowym 

zarządzaniu,

13 Metan jest głównym składnikiem biogazu. Oczyszczając go z domieszek, otrzymuje się 
pełnowartościowy gaz opałowy, mający takie same parametry jak gaz ziemny.
14 RCGW S.A. opracowało plan zaopatrzenia w zieloną energię i zabezpieczenia dostaw 
odpadów biodegradowalnych dla WPT. Dokument określa potencjalne ryzyka i sposoby 
ich eliminacji, charakteryzuje kluczowe procesy, wskazuje hierarchię wskaźników oraz 
wyznacza cele i sposoby ich mierzalności.
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– zrozumienie, że innowacje muszą mieć charakter dynamiczny,
– zapewnienie dopływu ciągłych informacji z rynku,
– współpracę ze środowiskiem naukowym i technicznym.
Innowacje wdrażane w RCGW S.A. wyróżniają spółkę i przyciągają 

interesariuszy, a to generuje wpływy i zyski. Oparcie innowacji na ścisłym 
ich powiązaniu z potrzebami i wymaganiami otoczenia zmniejsza ryzyko 
niepowodzenia oraz redukuje koszty ich wprowadzenia.

Zakończenie
Nowe podejście do zagadnienia innowacji sprawia, że przedsiębiorstwa 

wyróżniają się na rynku i przyciągają klientów, a to realnie przekłada się 
na wpływy i zyski. Posiadanie jednostki B+R, prowadzenie badań czy też 
wprowadzanie nowego produktu (usługi) na rynek nie stanowi o innowa-
cyjności przedsiębiorstwa. Dopiero akceptacja „nowości” przez nabywców 
może świadczyć o tym.

Skuteczność wymienionych działań wymaga zrozumienia, czym są 
innowacje, jak powstają oraz jaką pełnią rolę w rozwoju organizacji i kre-
owaniu wartości dla klienta. Kolejnym krokiem jest budowa portfela inno-
wacji rozumianego jako strumień, w którym dodawane oferty składają 
się na coraz bardziej efektywne, kompleksowe i zintegrowane wartości 
dla klienta.

W ocenie autora budowa wartości dla klienta przez innowacje jest 
podejściem rewolucyjnym – odmiennym od podejścia tradycyjnego. Bez-
względnie wymaga uwzględniania potrzeb i pragnień nabywców poprzez 
wsłuchiwanie się w zewnętrzne źródła wiedzy. Szczególna rola przypada 
klientom, którzy, jak potwierdza teoria i praktyka gospodarcza, istotnie 
wpływają na innowacje.

Nie ulega wątpliwości, iż źródeł innowacji można dopatrywać się w każ-
dym obszarze działalności organizacji, a także w otoczeniu, w którym ona 
funkcjonuje, a rolą przedsiębiorstwa jest ich identyfikacja i zarządzanie.

Analizowana spółka działa zgodnie z koncepcją zrównoważonego 
rozwoju, zgodnie z którą wyznacznikiem wszystkich podejmowanych 
decyzji związanych z funkcjonowaniem zakładu są minimalizacja kosztów 
środowiskowych, spełnienie oczekiwań i wymagań mieszkańców miasta, 
akceptowalność społeczna oraz ekonomia. Przedsiębiorstwo poprzez swą 
działalność realizuje ideę Smart City (tzw. inteligentne miasto). W celu 
podwyższenia osiągniętego poziomu wartości klienta spółka opracowała 
koncepcję SymbioTychy. W założeniu zielona energia z oczyszczalni zasili 
różne miejskie obiekty, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa 
energetycznego miasta Tychy.



386 Sebastian Zupok

Literatura
Blattberg R., Getz G., Thomas J.S. (2004), Klient jako kapitał. Budowa cennego majątku 

relacji z klientem i zarządzanie nim, MT Biznes, Warszawa.
Blattberg R., Dieghton J. (1996), Manage Marketing by the Customer Equity Test, 

„Harvard Business Review”, July-August.
Bogdanowicz M, Gołębiewski A. (2016), Efektywność energetyczna przedsiębiorstw 

wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce, „Wodociągi-Kanalizacja”, nr 5(147).
Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
Burnett K. (2002), Relacje z kluczowymi klientami. Analiza i zarządzanie, Oficyna 

Ekonomiczna, Kraków.
Christensen C.M. (2002), Przełomowe innowacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa.
Dobiegła-Korona B., Doligalski T., Korona B. (2004), Konkurowanie o klienta e-mar-

ketingiem, Difin, Warszawa.
Dobiegała-Korona B. (2010), Strategie innowacji w budowie kapitału klienta, 

w: B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Zarządzanie wartością klienta. Pomiar 
i strategie, Poltext, Warszawa.

Dobiegała-Korona B. (2006), Wartość dla klientów generatorem wartości przedsiębior-
stwa, w: Dobiegała-Korona B., Herman A. (red.), Współczesne źródła wartości 
przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.

Doyle P. (2003), Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa.
Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2000), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa.
Hammel G. (2006), Innowacje w sferze zarządzania: cele, prawdy i sposoby, „Harvard 

Business Review Polska”, nr 38.
Jan D.C., Maesincee S., Kotler Ph. (2002), Marketing nie stoi w miejscu, Placet, War-

szawa.
Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V. (2002), Marketing. Podręcznik euro-

pejski, PWE, Warszawa.
Kotler Ph. (2004), Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu, Rebis, 

Poznań.
Kotler Ph., Kotler M. (2013), Przez marketing do wzrostu: 8 zwycięskich strategii, 

Rebis, Warszawa.
Lee S.M., Olson D.L., Trimi S. (2012), Co-innovation: convergenomics, collaboration, 

and co-creation for organizational values, „Management Decision”, Vol. 50, No. 5.
Marciniak S. (2000), Innowacje i rozwój gospodarczy, Kolegium Nauk Społecznych 

i Administracji Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Mierzejewska B. (2008), Open Innovation – nowe podejście w procesach innowacji, 

„E-mentor”, nr 2 (24).
Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data (2005), 

3rd OECD and Eurostat.
Penc J. (1999), Innowacje i zmiany w firmie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa-Łódź.
Ratajczak Z. (1980), Człowiek w sytuacji innowacyjnej, PWN, Warszawa.
Rutkowski I. (2007), Rozwój nowego produktu. Metody i uwarunkowania, PWE, Warszawa.



 Innowacje jako element budowy wartości dla klienta – studium przypadku… 387

Saprassert K. (2010), On Factors explaining Organisational Innovation and its Effects, 
TIK Working Papers on Innovation Studies, No. 20080601, Oslo: Centre for 
technology, innovation and culture.

Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
Seybold P. (2002), The Customer Revolution, Random House, New York.
Szymański K.R. (1979), Innowacje w przedsiębiorstwie przemysłowym, Warszawa.
Trias de Bes F., Kotler Ph.(2013), Innowacyjność przepis na sukces. Model „od A do F”, 

Rebis, Warszawa.
Tushman M.L., Anderson Ph. (1986), Technological discontinuities and organizational 

environments, „Administrative Science Quarterly”, No. 31.
Tuszyński H.S., Kolka M.A. (2009), O wiedzy oraz inteligencji w biznesie, czyli o fun-

damentach konkurencyjności, www.GlobalEconomy, Wydawnictwo Instytutu 
Analiz i Prognoz Gospodarczych.

Zaltman G., Duncan R., Holbek J. (1973), Innovations and Organizations, Wiley, 
New York.

Zupok S. (2015), Wpływ innowacji na kreowanie wartości dla klienta, „Studia i Prace 
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 39.

Streszczenie
Innowacje kreujące wartość dla klienta są konieczne dla przedsiębiorstw kie-

rujących swoją ofertę do różnych segmentów rynku. W warunkach zmiennego 
i złożonego otoczenia klienci traktowani są jako strategiczny zasób, który zapewnia 
firmie zdobycie trwałej przewagi na rynku. 

Obecnie nie ma wątpliwości, iż rozwój przedsiębiorstwa jest nieunikniony. 
A zatem gospodarka konsumenta koncentruje się na innowacyjnych ofertach 
opartych na zachowaniach i cechach nabywców.

Słowa kluczowe
innowacje, zarządzanie innowacjami, wiedza, klient, wartość klienta, kreowanie 
wartości dla klienta

Impact of innovation in creating value for the customer (Summary)
Innovation aimed at creating value for the customer became chief strategic 

imperative for organizations directing its offer to different market segments.
In terms of the variable and complex environment, customers are recognized 

as strategic resource that determines the sustainable competitive advantage com-
pany. Currently, there is no doubt that a change in the enterprise development 
is the foundation and it is inevitable. The domain of the consumer economy 
is therefore focus on creating innovative offers based on characteristics and buyer 
behavior.
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innovation, innovation management, knowledge, customer, customer value, 
creating values for customers




