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/intro/

Innovation is an extremely popular catchphrase. 
Everyone will agree that this is true, as even 
traditionalism tends to be described as 
innovation. Still, how should we really define 
such an approach today? The innovation 
mindset is an inseparable element that is part of 
Accenture’s DNA. Together with my guest here 
today, we are going to discuss how this can be 
achieved, and what challenges will arise as a 
result. My name is Krzysztof Kobyłecki, and I 
will have the pleasure of speaking to Piotr 
Koszek – the Deputy Lead at Accenture 
Advanced Technology Center Poland. 

/storytelling insert/ 

Natalia: To all our teams out there, a big thank 
you for all your presentations! Your suggestions 
for smart facilities in the hotel industry are 
remarkable! You really did a tremendous job! 

Andrzej: The jury will shortly retire to consider 
their decision. Each pair will comment on your 
projects and presentations and will award points 
on a scale from 1 to 10, in 5 categories. We may 
also award an additional 5 points to the team 
that can showcase a unique problem-solving 
approach. 

Natalia: Considering the quality shown in your 
projects, I have a funny feeling that this will be a 
really difficult decision to make. A big thank you 
to everyone for today, and see you tomorrow! 

Andrzej: It was good thinking to book the rest of

PL:

/intro/

Innowacyjność to bardzo popularne hasło. 
Każdy deklaruje, że właśnie taki jest, nawet 
tradycyjność bywa określana innowacyjnością. 
Jednak czym tak naprawdę należy definiować 
współcześnie takie podejście? Innovation 
mindset, to nieodzowny element wpisany w DNA 
Accenture. I wraz z moim gościem 
porozmawiamy o tym, jak go osiągnąć i jakie w 
związku z tym pojawią się wyzwania. Nazywam 
się Krzysztof Kobyłecki, a rozmawiać ze mną 
będzie Piotr Koszek - Deputy Lead w Accenture 
Advanced Technology Center Poland.

/wstawka fabularna/

Natalia: Drogie zespoły, dziękujemy wam za 
wasze prezentacje! Wasze propozycje na smart 
usprawnienia w branży hotelowej są 
niesamowite! Zrobiliście kawał świetnej roboty!

Andrzej: Za chwilę jury uda się na naradę. 
Każda z par omówi Wasze projekty i prezentacje 
i przyzna punkty w 10-stopniowej skali w pięciu 
kryteriach. Możemy też przyznać dodatkowe 
pięć punktów dla jednego zespołu, który wykaże 
się wyjątkowym podejściem do rozwiązania 
problemu.

Natalia: Patrząc na jakość waszych projektów, 
coś czuję, że to będzie ciężka narada. 
Dziękujemy wam za dzisiaj i widzimy się jutro!

Andrzej: Dobrze, że zablokowałem sobie resztę 
dnia na tę naradę, bo coś czuję, że ciężko 
będzie nam zdecydować, który projekt powinien
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wygrać.

Natalia: Proponuję, żebyśmy sobie podsumowali 
jeszcze, czym powinien się odznaczać zwycięski 
projekt, oprócz wspomnianych przez ciebie 
kryteriów, które będziemy oceniać punktowo. To 
niby tylko pięć projektów do omówienia, ale 
będzie nam wtedy łatwiej.

Andrzej: Jasne! Szukamy projektu, który jest 
szczegółowo dopracowany i zdecydowanie
polepszy jakość dostarczanych do klientów 
usług. Może to być na przykład coś, co
usprawni naszą pracę lub polepszy jakość 
rozwiązań dostarczanych naszym klientom. 
Hmm, otworzysz w międzyczasie ich 
prezentacje?

Natalia: Yyy, jasne.

Andrzej: Dobrze by było, żeby wdrożenie 
projektu nie było czasochłonne i nie wiązało się 
też z jakimiś olbrzymimi kosztami.

Natalia: Ale trzeba pamiętać, że czasem 
innowacje wymagają inwestycji! I jeszcze jedna 
rzecz - żeby końcowy efekt przyniósł korzyści 
dla jego użytkowników.

Andrzej: Yhm, chyba mamy wszystkie 
najważniejsze rzeczy.

Natalia: To pierwszym kryterium jest... 
innowacyjność rozwiązania.

Andrzej: A może na przekór zaczniemy od 
omówienia prezentacji projektów? W końcu 
jesteśmy na gorąco tuż po nich. Ewidentnie 
zespół numer trzy się wyróżnił! Metafora 
wzburzonego morza skradła moje serce!

Natalia: Naprawdę? Ja słyszałam ją już tyle 
razy, że nie robi na mnie wrażenia. Ale muszę 
przyznać, że ich prezenter używał bardzo 
barwnego języka i czuł się pewnie na scenie. W 
gruncie rzeczy nie mam się do czego 
przyczepić. W sumie jakością prezentacji 
dorównał im tylko pierwszy zespół.

the day for this, because I have a feeling that it 
will be difficult to decide which project should 
win. 

Natalia: I suggest we go over everything one 
more time to decide the special features the 
winning project should have, apart from the 
aforementioned criteria for which points will be 
awarded. I know there are five projects we 
should discuss, but if we sum everything up it 
will make things easier. 

Andrzej: Sure thing! We are looking for a project 
prepared in detail, something that will definitely 
improve the quality of the services delivered to 
our clients. This could be something that will 
facilitate our work or improve the quality of the 
solutions delivered to our clients. Hmm, can you 
please open their presentations in the 
meantime? 

Natalia: Erm, sure. 

Andrzej: It would be better if the implementation 
of the project were not too time-consuming or did 
not generate too high costs. 

Natalia: We should never forget that sometimes 
innovations could require some investment! And 
there is one more thing – the final product should 
be beneficial to the user. 

Andrzej: O.K., it seems that we have covered all 
of the most important things. 

Natalia: So then, the first criterion is… the 
innovative character of a given solution. 

Andrzej: How about we start off by discussing 
the presentation of the projects? After all, we 
have just seen them, haven’t we? It is clear that 
team number 3 definitely stood out! The 
metaphor of a choppy sea has really stolen my 
heart! 

Natalia: Really? I have heard it so many times 
before that it doesn’t make any impression on 
me anymore. But I must admit that their 
presenter used really flowery language and



Andrzej: Oni mieli rewelacyjne slajdy! Ja bym 
trójce za innowacyjność rozwiązania dał osiem 
punktów.

Natalia: Dlaczego? Przecież dwójce daliśmy 
siedem, a mieli moim zdaniem bardziej 
innowacyjny projekt.

Andrzej: Na przykład dlatego, że ich robot 
sprawia, że recepcja może być samoobsługowa 
i wszystkie nasze hotelowe problemy możemy 
rozwiązać w mgnieniu oka.

Natalia: Tak, fajnie jak w hotelu jest robot, z 
którym można porozmawiać, ale równie dobrze 
można mówić do swojego smartphone’a. 
Aplikacja drugiego zespołu nie jest zależna od 
urządzeń hotelu, tylko można wszystko zrobić 
jeszcze nawet przed przyjazdem. W najlepszym 
wypadku trójce dałabym tyle samo punktów. A! 
Czwóreczka, moja perełka! Od początku im 
kibicowałam najbardziej. Ich proces wdrożenia 
jest według mnie najsensowniej zaprojektowany.

Andrzej: No nie do końca. Zauważ, że wymagają 
przekierowania do tego projektu kilku osób, 
które będą nadzorować samo wdrożenie.

Natalia: Ale tylko przez pierwsze pół roku!

Andrzej: Pytanie czy korzyści po tej połowie roku 
przewyższą koszty wygenerowane w pierwszej 
połowie.

Natalia: Andrzej, przecież wiadomo, że najpierw 
trzeba zainwestować, żeby potem uzyskać 
korzyści.

Andrzej: Tak, ale co jeśli zainwestujemy w pół 
roku kwotę, która zwróci się dopiero po 20 
latach? Czy to się wtedy opłaca? A może lepiej 
szukać innego rozwiązania, które pozwoli 
uzyskać odpowiedni efekt wcześniej?

/rozmowa z ekspertem/

Krzysztof: Cześć Piotrek!
Piotr: Cześć, witam.

seemed to feel confident on the stage. In fact, 
there is nothing I could pick holes in, really. All in 
all, as far as quality is concerned, only the first 
team could be a match for them. 

Andrzej: They had outstanding slides! I would 
give team three 8 points for the innovative 
character of the solution. 

Natalia: How come? We gave team three 7 
points, and their project was more innovative in 
my opinion. 

Andrzej: Well, for one, their robot makes 
reception desks completely self-service, thanks 
to which all our hotel problems could be solved 
in the blink of an eye. 

Natalia: Yes, I agree that having a robot you 
could actually talk to is really cool, but you could 
just as easily speak to your smartphone. The 
application presented by the second team is not 
dependent on the equipment found in the hotel 
at all, you could handle everything before you 
actually arrive. I would award team three the 
same number of points at best. Oh! Team 
number four, a real gem! I rooted for them the 
most from the get-go. Their implementation 
process, to my mind, was really well designed. 

Andrzej: Well, not entirely, no. Please don’t 
forget that they will still need some people to be 
transferred over to this project, people who will 
be overseeing the implementation process. 

Natalia: But only for the first 6 months! 

Andrzej: The question is whether the benefits 
following this first half-year will outweigh the 
costs generated in the first stage. 

Natalia: Andrzej, it is common knowledge that 
first we have to invest in order to gain some 
benefits. 

Andrzej: Yes, but what if in 6 months’ time we 
invest an amount of money which will pay off 20 
years from now at best? Will it make sense 
then? Maybe it would be better to find a different



Krzysztof: Piotrek Koszek. Jesteśmy tutaj dzisiaj 
aby porozmawiać o innovation mindset. Jesteś 
związany z Accenture od ponad 3 lat, jednak 
wiem, że to nie Twoja pierwsza przygoda z tą 
firmą. Czy możesz coś więcej powiedzieć o 
swoim epizodzie na początku tego millenium?

Piotr: Tak, tak… to jest drugie podejście w innej 
roli teraz oczywiście, natomiast faktycznie 
zacząłem prace w Accenture zaraz po studiach 
w roku 2000, w konsultingu w Financial 
Services. To była bardzo ciekawa przygoda. Z 
różnych względów postanowiłem w 2003 
poszukać innej drogi życiowej. Natomiast z 
radością po 14 latach dołączyłem z powrotem do 
firmy w momencie, kiedy padła decyzja o 
otwarciu nowego biura na południu Polski w 
Katowicach i w tym momencie jestem 
odpowiedzialny właśnie za to biuro, za tę 
lokalizację.

Krzysztof: 14 lat to niemało, to prawie półtorej 
dekady. A co w ciągu tych 14 lat zmieniło się w 
Accenture? Świat zmienił się niesamowicie, 
poszliśmy bardzo do przodu. Natomiast jak 
zmieniła się twoja organizacja?

Piotr: Skala działania w Polsce. Kiedy 
odchodziłem, to było biuro warszawskie. Niecałe 
300 osób. Natomiast w tym momencie jest grubo 
ponad 6 tysięcy. Biura na południu Polski, w 
Warszawie, w Łodzi… Wrocław, Katowice i 
Kraków. Skala działania, wielkość i jakość 
klientów, tutaj w Polsce, ale nie tylko…

Krzysztof: Tak, 14 lat to niemało, to półtorej 
dekady jak już wcześniej wspomniałem. 
Accenture zmieniło się niesamowicie. 
Zatrudnienie w Polsce 20 razy większe. A jak w 
tym okresie zmieniłeś się ty? Czego nauczyłeś 
się w tej przerwie pomiędzy jedną a drugą rolą? 
Jak zmieniłeś się ty jako osoba? 

Piotr: Ja się mentalnie pewnie nie zmieniłem, 
dlatego przyjąłem to wyzwanie, tak? Cały czas
poszukiwałem czegoś nowego, zawsze gdzieś w 
okolicach rozwoju biznesu, czy wsparcia 
klientów, jakiegoś rozwoju produktów, czy też 
innowacji. W związku z czym, to cały czas

solution which will bring faster results? 

/conversation with an expert/ 

Krzysztof: Hi there Piotrek! 
Piotr: Hi, hello. 

Krzysztof: Piotrek Koszek. We are here today to 
talk about the innovation mindset. You have 
been associated with Accenture for more than 3 
years, but as far as I know this is not your first 
spell with the company. Could you tell us more 
about your first spell with the company, at the 
start of the millennium? 

Piotr: Yes, yes … this is my second go but 
obviously in a different capacity, but yes I did 
join Accenture right after I graduated in 2000, 
they put me in consulting, in Financial Services. 
That was indeed a really interesting adventure. 
For different reasons, I decided to make a career 
move in 2003. I did make a comeback after 14 
years away, however, when the decision was 
made to open a new office in the south of 
Poland, namely in Katowice, and at the moment
I am responsible for this office, this very location. 

Krzysztof: 14 years have passed, that is more 
than a decade. Tell us what has changed in 
those 14 years at Accenture? The world has 
changed tremendously, we have come a long 
way. Has your organisation changed at all? 

Piotr: The scale of operations in Poland has. 
When I left there was only the Warsaw office to 
speak of. Fewer than 300 people. At present, 
there are more than 6000 people employed at 
the company. An office in the south of Poland, 
an office in Warsaw, in Łódź… Wrocław, 
Katowice and also Kraków. The scale of 
operations, the volume and quality of clients, 
here in Poland, but that’s not all… 

Krzysztof: Yes, 14 years does seem like a long 
time, it is more than a decade as mentioned a 
moment ago. Accenture has changed beyond 
measure. Employment in Poland has grown 20-
fold. And how have you changed over the 
years? What did you learn during the break



gdzieś się przewijało. Natomiast, to co 
najbardziej przydaje się, to tak naprawdę 
wkraczanie na nowe obszary, tak? Ja zawsze to 
lubiłem. W moim doświadczeniu zawodowym, 
tym nieaccenture’owym jest 3-letni pobyt za 
granicami kraju razem z rodziną, gdzie to też 
było duże wyzwanie. Natomiast to pozwoliło mi 
na to, żeby lepiej zrozumieć wyzwania, ryzyka, 
ale też korzyści z tego, że podejmujemy właśnie 
jakieś kroki w kierunku zmiany na lepsze w 
kierunku zmiany tego co robimy. To zrozumienie 
pozwoliło mi też dojrzeć do takiego stwierdzenia, 
że tak naprawdę w tym obszarze 
technologicznym, w którym w tym momencie 
działam, to tak naprawdę codziennie jesteśmy 
na nowym terytorium. Codziennie coś nowego 
robimy, bo to się tak dynamicznie zmienia, a 
jednocześnie te zmiany są w takim dobrym 
kierunku, więc jest to fajne i to chyba 
najważniejsze doświadczenie. Żeby to przyjąć 
jako stałą, tą zmianę.

Krzysztof: Tak, jak najbardziej zmiana jest stałą, 
a za zmianą idzie innowacyjność. I chciałem 
Ciebie dopytać o to, jak ty właściwie rozumiesz 
innowacyjność. Czy możesz nam pokrótce 
powiedzieć, czym jest dla Ciebie 
innowacyjność?

Piotr: Jakbyśmy to przedstawili równaniem, tak, 
że innowacja to się równa kreatywność plus 
kontekst biznesowy. Bo możemy być kreatywni 
natomiast bez kontekstu biznesowego jakiegoś, 
ta innowacja się raczej nie zadzieje. Ten 
kontekst może być bardzo różny, natomiast to 
jest element niezbędny, składowy do tego, żeby 
innowacja powstała. Czyli innowacja - czyli jakaś 
zmiana w lepszym kierunku. No i tak jak mówię, 
ta kreatywność, czyli czynnik ludzki, który 
pracuje nad jakąś materią, jest niezbędny, żeby 
się innowacyjne działania zadziały.

Krzysztof: Czyli innowacyjność w sumie może 
być wszędzie, natomiast z tego co mówisz
niesamowicie ważnym aspektem jest ten aspekt 
biznesowy. Jak w takim razie innowacyjność 
wpływa na biznes? Poza tym, że polepsza go, to 
co jeszcze możemy powiedzieć o tym, że jak 
ona wpływa na biznes?

between your first and second spells here? How 
did you change as a person? 

Piotr: I don’t think I have changed mentally 
really, which is why I took up the challenge. I 
had been looking for something new for a long 
time, something in the area of business 
development, customer support, product 
development, or innovation. As a result, the 
whole idea just kept coming back. What really 
comes in handy, however, is that we are able to
move into new areas. I have always liked this 
kind of thing. As far as my professional 
experience is concerned, outside Accenture, I 
mean, I was abroad for 3 years with my family 
which was definitely a huge challenge. It allowed 
me to better understand the challenges, risks 
and also the benefits arising from the fact that 
we can take some steps in a better direction, in 
the direction of change. This realisation allowed 
me to grow and come to understand that this 
new technological area in which I am currently 
working is really completely new territory which 
can surprise us every day. Every single day we 
start something new, as everything changes so 
dynamically, at the same time these changes are 
headed in the right direction which makes it cool, 
and that is, I guess, the most important 
experience. We have to take these changes for 
granted. 

Krzysztof: Yes, things are always changing, and 
changes of course lead to innovation. I would 
like you to tell me more about how you 
understand the term ‘innovation’. Could you 
briefly explain to me what innovation means to 
you? 

Piotr: If we were to present it in the form of an 
equation, then innovation would equal creativity 
plus the business context. It is worth adding that 
one can of course be creative, but without the 
business context of some sort, this innovation 
will not take place. This context might vary but it 
constitutes an element which is indispensable, a 
component part of the whole process through 
which innovation is born. So, innovation – a 
change in the ‘right’ direction. And as I was 
saying, this creativity, the human factor, which



Piotr: Dwojako. Można rozpatrywać ten wpływ, z 
dwóch stron. Bo z jednej strony istnieje 
przeświadczenie, które jest poparte dowodami, 
że innowacyjność, czy innowacje stanowią klucz 
do przewagi konkurencyjnej firmy. To jest coś co 
determinuje, co może determinować sukces 
rynkowy. Sukces rynkowy innowacyjnego 
produktu, czy jakiejś usługi. Wszyscy pamiętamy 
prezentację Steva Jobsa, najnowszego modelu, 
czy pierwszych modeli iPoda, czy iPhona, to 
była innowacja w czystej postaci. Produkt, który 
dawał przewagę konkurencyjną i zdefiniował tak 
naprawdę na nowo rynek, czyli jakieś odkrył 
nowe trendy, nowe użycia. Natomiast jest drugi 
aspekt innowacji, który czasami jest trochę 
bolesny dla firm i o którym czasami zapomina 
się w tym kontekście. Innowacja zmienia 
kontekst biznesowy. Tzn. zmienia otoczenie 
rynkowe w którym te firmy działają. W związku z 
tym trochę wymusza zmiany w tych firmach. 
Jeżeli nasz konkurent wypuści coś nowego na 
rynku, to my będziemy musieli, jako firma, 
odpowiedzieć na to. Z jednej strony firmy walczą 
o to, żeby być jak najbardziej konkurencyjne, 
natomiast ta konkurencja zmienia parametry gry 
rynkowej i o tym też trzeba pamiętać. I dlatego 
też trzeba obserwować co robią nasi konkurenci, 
w którym kierunku idą pod kątem innowacji.

Krzysztof: Zmiana ma to do siebie, że w sumie 
jest ciągła i tak naprawdę jest tą jedyną stałą. 
Natomiast w dłuższym okresie czasu zmiana, 
jeżeli cały czas jesteśmy w zmianie, może to być 
męczące dla niektórych. Więc ma tutaj chyba 
bardzo duże znaczenie takie nastawienie do 
tego. Jak to wszystko ma się do innovation 
mindset, o którym chcemy dzisiaj porozmawiać?

Piotr: Nastawienie innowacyjne, czyli tak jak 
mówisz innovation mindset, to jest rzeczywiście 
pewna postawa wobec tego, co się dzieje, tak? 
To jest przede wszystkim otwartość i wola do 
działania. Widzimy, że się zmienia, musimy to 
zaakceptować. Ten rok jest doskonałym 
przykładem, że pewne rzeczy rozmawiając 12 
m-cy temu, nie bylibyśmy w stanie przewidzieć. 
Więc czasami ta wola do działania wynika z 
wnętrza nas, czasami jest ona narzucona. 
Natomiast musimy być na to otwarci, że zmiana

itself is working on some sort of matter, is 
necessary for innovative actions to work out. 

Krzysztof: So, this means that innovation might, 
in fact, be found anywhere, but from what you 
are saying one could conclude that the business 
aspect is really important. So how does 
innovation influence business then? Besides the 
fact that it has the ability to improve it, what else 
can be added to the fact that it does indeed have 
an influence on business? 

Piotr: There are two things. One might consider 
that influence from two perspectives. On the one 
hand there seems to be a belief which is based 
on evidence confirming that innovation, or 
innovations, constitute the key to the competitive 
advantage of a given company. This is 
something that determines or can determine 
market success. The market success of an 
innovative product, or the success of a specific 
service. Everybody will remember the 
presentations given by Steve Jobs, the 
presentation of the latest model, or the first 
models of the iPod, or iPhone – that was 
innovation in its purest form. A product which 
guaranteed competitive advantage, and in fact 
defined the market anew, so it uncovered some 
new trends, new uses. There is, however, 
another aspect of innovation, which can 
sometimes be painful to companies and which is 
often forgotten in this regard. Innovation 
changes the business context. This means it 
changes the market, the environment in which 
these companies operate. As a result, it forces 
the companies to make some changes. If our 
competitors launch a new product on the market, 
then we, as a company, will have to respond to 
that, of course. On the one hand, they are 
striving to be as competitive as possible, and on 
the other hand our competition is likely to 
change the parameters of the market game, and 
this is something everybody should remember. 
This is why one must observe what the 
competition is up to all the time, which direction 
they are going in. 

Krzysztof: Changes are characterised by the fact 
that they are continuous, and, in fact, change is



jest i musimy być gotowi do działania wraz z tą 
zmianą. Duża rola też odpowiedzialności za to, 
co robimy, bo możemy uznać, że zmiany nie ma, 
natomiast to nie znaczy, że ta zmiana się bez 
nas nie zadzieje. Oczywiście to jest kwestia też 
odpowiednich narzędzi, czy podejścia do 
zarządzania tą zmianą. Czy, tak naprawdę, do 
pracy w warunkach niepewności, do których się 
musimy wszyscy przyzwyczaić. I w ramach tego 
właśnie ten innovation mindset powinien 
uruchomić tą ludzką kreatywność, nadać jej jakiś 
kontekst biznesowy po to, żeby wytworzyć nową 
wartość, żeby wykorzystać tę zmianę dla dobra.

Krzysztof: Rozmawiamy o zmianie w dosyć taki 
ogólny sposób. Teraz chciałbym się troszeczkę 
zagłębić w to i chciałbym zapytać Ciebie 
personalnie. Czyli pytanie jakie mam do Ciebie 
to jest - jaka była najtrudniejsza sytuacja 
związana z innowacyjnością, na którą ty 
natrafiłeś w twojej karierze? Co takiego zmiana i 
innowacyjność, no prowadzi za sobą wiele 
rzeczy, więc porozmawiajmy o tych ciężkich 
elementach i o tych trudnościach, z którymi ty 
się borykałeś.

Piotr: Najtrudniejszą rzeczą w temacie innowacji 
w ogóle, to jest fakt, że wszyscy o tym mówią ale 
tak naprawdę niewiele osób ma świadomość 
tego działania, tak, w tym kierunku. To jest 
trochę taki problem, taki dylemat co wybrać: 
strategię długofalową, czy też bieżącą taktykę? 
Ktoś kiedyś opowiedział mi taki przykład, że 
różnica między taktyką a strategią jest taka, że 
taktyka to jest to jakbyśmy cały czas patrzeli 
sobie pod nogi idąc do przodu, a strategia to jest 
jakbyśmy cały czas patrzeli sobie tylko i 
wyłącznie gdzieś daleko. I w jednym i w drugim 
przypadku ryzykujemy, że się gdzieś 
przewrócimy, bo albo patrząc sobie pod nogi nie 
zauważymy, czy nie będziemy wiedzieć gdzie 
zmierzamy. A patrząc daleko nie zauważymy po 
prostu krawężnika, z którego możemy spaść. 
Czyli to jest kwestia wyważenia celów 
bieżących, takich krótkookresowych z tym, gdzie 
chcemy iść. Jest też kilka mitów związanych z 
innowacją, które troszeczkę utrudniają samo 
podejście, czy samo zrozumienie tematu. 
Jednym z takich mitów jest to, że innowacja to

the only constant. In the long run, however, 
changes might turn out to be tiresome for some 
individuals, especially when they go through 
them all the time. So, our attitude to the problem 
plays an important role here. What does this all 
have to do with the innovation mindset which we 
wish to discuss today? 

Piotr: An innovative approach, or - as you have 
put it – the innovation mindset is, in fact, a 
certain stance on what is currently happening, 
isn’t it? It is, above all, a form of openness, a will 
to act. We can see it is changing, and we have 
to accept it. This year is a perfect example of the 
fact that some things were impossible to predict, 
say 12 months ago. So, this will to act can 
sometimes come from inside, and sometimes it 
gets imposed on us. But we have to be open to 
the fact that changes occur and that we must be 
ready to act accordingly. Responsibility plays a 
big role, responsibility for what we do, as we 
might just as well accept that there are no 
changes, that change will not occur without us. 
Of course, it is also a matter of using the right 
tools or taking a specific approach to change 
management. Or, in fact, an approach to working 
under uncertain conditions, conditions we must 
all get used to. So, as a result, an innovation 
mindset should trigger human creativity, bestow 
upon it some sort of a business context, in order 
to create a new type of quality, in order to make 
positive use of the change. 

Krzysztof: We are speaking of change in rather 
general terms. Now I would like to delve deeper 
into what I would like to ask of you. So, the 
question I will put to you now is as follows –
what was the most difficult situation connected 
with innovation that you have had to face in your 
career? Change and innovation entail a lot of 
different things, so let’s talk about those difficult 
moments, about the obstacles that you have had 
to contend with. 

Piotr: The most difficult issue when it comes to 
innovation in general is the fact that everyone is 
talking about it but they aren’t fully aware of how 
it works, yes, something along those lines. This 
is a bit of a problem, a little dilemma when it



musi być jakiś tam nie wiadomo jak duży 
przełom, czy wynalazek do tego aby, to można 
było nazwać innowacyjnością. Zrobienie z 
innowacyjności czegoś większego niż tak 
naprawdę ta innowacja może być. Bo nie wiem, 
sięgając choćby do filozofii Kaizen, gdzie jest 
filozofia ciągłego doskonalenia, to są drobne 
innowacje, które się sumują w długim okresie 
czasu do bardzo pozytywnego rezultatu. Do 
poprawy wyników, do ciągłego rozwoju procesu 
czy ludzi. Tak samo trzeba patrzeć na 
innowacje, że to niekoniecznie musi być jakiś 
przełomowy wynalazek, to są drobne rzeczy, 
czasami nawet zapożyczone z jakiejś innej 
dziedziny. Drugim takim mitem jest fakt, że 
innowacja to musi być rzecz technologiczna. No 
niekoniecznie. To też pokazujemy w ramach 
firmy, w ramach Accenture, gdzie pracujemy nie 
tylko z technologią, ale też z procesami. Więc 
innowacja procesowa, też jest innowacją, też 
jest usprawnieniem. I to znowu mogą być 
drobne rzeczy, jak na przykład usprawnienie 
jakiegoś arkusza, czy raportu, który gdzieś 
pomoże wychwycić szybciej jakieś trendy, czy 
jakieś dane. No i też kwestia z tym związana, że 
innowacja jest droga. Tracking innowacji może 
być drogi. Może w ten sposób - to może drogo 
kosztować w dłuższym horyzoncie, trzeba 
czasu. W odniesieniu do tego elementu 
innowacji jakim jest kreatywność, to też dużym 
wyzwaniem jest, zwłaszcza pracując w dużych 
zespołach, wśród członków tych zespołów, 
wśród ludzi, którzy pracują jest jakby 
przekonanie ich samych, czy wywołanie takiego 
przekonania u nich, że oni też są kreatywni. 
Bardzo ładnie o tym mówił Ken Robinson w tych 
słynnych Ted Talkach, który opowiadając o 
kreatywności mówił, że szkoła w nas zabija dużo 
kreatywności. Bo wszystkie dzieci są kreatywne, 
mają naturalną ciekawość świata, naturalną 
ciekawość do eksplorowania, do zadawania 
pytań. Potem w ramach testów szkolnych 
jesteśmy tego oduczani. Natomiast dzisiejszy 
biznes wymaga żebyśmy się znowu tego 
nauczyli. 

Krzysztof: wspomniałeś o tym, że jedną z takich 
ważnych rzeczy jest to, że musimy kultywować 
innowację. Natomiast w organizacjach ludzie

comes to what to choose: a long-term strategy, 
or the current tactics? I remember somebody 
telling me that the difference between tactics and 
strategy is that tactics consist of looking at your 
feet all the time while walking forwards; strategy, 
on the other hand, consists of only looking 
ahead, out into the distance. In both cases we 
take risks, in the first case we might trip because 
we are focused on our feet, and in the second 
case we cannot see where we are headed. 
Looking too far ahead, we will not be able to 
spot a curb which we can trip over or fall off. So, 
it is a matter of balancing our current goals, the 
short-term ones, with where we wish to be 
headed. There are also a couple of myths 
connected with innovation which hinder the 
approach to, or the understanding of, the 
subject. One of those myths is that, for 
something to be referred to as innovative, the 
innovation must be equal to some sort of huge 
breakthrough, a discovery, or an invention. 
Turning innovation into something bigger than 
what innovation in fact can be. If we take the 
Kaizen philosophy for instance, a philosophy 
which consists of constant improvement, then 
we can speak of minor innovations, which add 
up over a longer period of time to generate a 
highly positive result. Constant improvement of 
the results, constant development of processes 
and people. Innovation should be perceived in 
the same way, it does not necessarily have to be 
a breakthrough invention, it is more about minor 
things, sometimes even borrowed from different 
disciplines. The second myth is that innovation 
must be connected with technology. This is not 
necessary. This is what we try to show inside the 
company, at Accenture, where our work not only 
revolves around technology, but also around 
processes. Therefore, process innovation is a 
form of innovation, it is also a form of facilitation. 
These could involve minor things, like improving 
some kind of a worksheet, a report which will 
make it easier to spot some trends, or some 
data. Another thing that should be considered is 
the fact that innovation does not come cheaply. 
Innovation tracking can be quite expensive. Let 
me put it this way – it might cost a pretty penny 
in the long term, as it requires time. In relation to 
creativity, which is a component part of



boją się zmiany. Jest to naturalne, że jako ludzie 
szukamy tradycji, szukamy powtarzalności, 
niekoniecznie chcemy zawsze wdrażać coś 
nowego. Czyli fajnie jest czasem zjeść ten sam 
posiłek, zamiast zawsze jeść coś nowego i 
innego. Lubimy wracać do tych utartych ścieżek. 
Z drugiej strony są te małe zmiany, które 
możemy inkrementować i coś polepszać. 
Jestem ciekaw jakie są największe wyzwania, 
jeśli chodzi o kultywowanie takiej kultury 
innowacji w organizacjach. Co dla Ciebie było 
największą trudnością?

Piotr: Zanim odpowiem na to pytanie powiem 
tak, że osoby, które przychodzą do nas, 
zwłaszcza te osoby świeżo po studiach, 
odpowiadając na pytanie „no dobrze, a dlaczego 
Accenture?”, zawsze pada odpowiedź „bo chcą 
się rozwijać”. Czyli to chyba nie jest tak do 
końca, że my nie lubimy wychodzić z tej strefy 
komfortu, zwłaszcza w tych obszarach -
powiedzmy - procesowych, czy biznesowych. Bo 
naturalnym naszym… znaczy – większości 
osób, naturalną potrzebą jest potrzeba rozwoju. 
Rozwoju nie da się zaspokoić tak, jak to ładnie 
powiedziałeś zjadając ten sam obiad po raz 
drugi. A jeśli chodzi o wyzwanie, to rzeczywiście 
jest to trochę tak, że no trzeba dojrzeć do tego, 
że ok - czegoś nie wiem, w związku z tym 
nauczę się tego i chcę się tego nauczyć. Dwa, 
drugie wyzwanie tak naprawdę to jest rzecz, o 
której już mówiłem wcześniej. To jest 
przekonanie ludzi do tego, że rzeczywiście są 
kreatywni. To jest też to pytanie, nie „czy jesteś 
inteligentny?”, „czy jesteś kreatywny?”, tylko „w 
jaki sposób jesteś inteligentny?”, „w jaki sposób 
jesteś kreatywny?”, tak? I tu z tym pytaniem 
związana jest jedna rzecz, która jest kluczem tak 
naprawdę do odpowiedzi czy ta działalność 
innowacyjna, czy nawet te małe zmiany będą 
działały, czy będą funkcjonowały czy nie. 
Połączenie odpowiedniej osoby z odpowiednim 
przedmiotem, czy materiałem w którym można 
realizować siebie samego.

Krzysztof: Czyli mówisz, że tak naprawdę takim 
największym wyzwaniem jest to, żeby w 
organizacji znaleźć ten taki sposób dla każdej 
osoby, w który ona może wyrażać swoją

innovation, which also poses a great challenge, 
especially when working in large teams, among 
members of these teams, among the people 
involved, is convincing them, or making them 
believe that they can also be creative. Ken 
Robinson used really beautiful words to describe 
creativity in his famous TED Talk sessions, 
during which he says that schools kill a lot of 
creativity. It is common knowledge that all 
children are creative, as they take a natural 
interest in the world, they are interested in 
exploring, in asking questions. And then during 
school quizzes and tests we have to unlearn 
those things. In today’s business world, we are 
required to re-learn those things again. 

Krzysztof: You mentioned that one of those 
important things is the fact that we must cultivate 
innovation. Nevertheless, inside organisations, 
people are afraid of change. It is natural that, as 
human beings, we seek tradition, we seek 
repeatability, we do not always wish to 
implement new things. This means it is a good 
thing to sometimes eat the same meal instead of 
eating something new, something different all 
the time. We do enjoy going back to those 
beaten tracks. On the other hand, we have these 
little changes which we can improve slightly. 
What interests me are the greatest challenges 
when it comes to cultivating the innovation 
culture within organisations. What was your 
greatest difficulty? 

Piotr: Before I answer this question, I will only 
say that people who join us, especially those 
fresh out of college, in answer to the question: 
‘O.K., please tell us why you would like to join 
Accenture’, they always say ‘because I want to 
develop’. So, I think, it is not really a matter of us 
not being willing to leave our comfort zone, 
especially in those areas – say, process- or 
business-related. It is just that our natural… I 
mean – for most individuals, the desire to 
develop is a natural instinct. Development 
cannot be satisfied, as you have put it, by eating 
the same dinner over and over again. And when 
it comes to the challenge, it goes a little bit like 
this, you have to be mature enough to say O.K., 
some knowledge is missing, so I will just go and



innowacyjność?

Piotr: Pracując w dużych firmach, tak jak my -
pracując też z dużymi klientami, no to gdzieś 
mamy narzucone wymagania, jakiś określony 
sposób pracy. Natomiast trzeba być, tak, trzeba 
być otwartym i szukać takiego… też z własnej 
perspektywy szukać takiego sposobu pracy, czy 
takiego sposobu realizacji zadań, żeby to 
zaspokajało z jednej strony wymagania, 
natomiast było z drugiej strony pasowało nam, 
leżało nam. Tak żebyśmy się mogli w tym w 
jakiś sposób spełnić. My w Accenture mamy 
ludzi, którzy pracują realizując bardzo różne 
rzeczy i dzięki temu widać ten przekrój. Trochę 
inni są software developerzy, troszeczkę inny 
jest profil konsultanta, itd. Także to rzeczywiście 
jest kwestia doboru odpowiedniego miejsca i 
tego co się robi.

Krzysztof: Okej. Tak, pod koniec dnia 
kreatywność jest bardzo subiektywna i każdy 
jest kreatywny na swój sposób… ale w tym tkwi 
magia kreatywności. Mamy kulturę innowacji, 
ma to pewne koszty. Utrzymanie na wysokich 
obrotach kultury innowacji ma za sobą również 
wyzwania. Jakie Twoim zdaniem są największe 
wyzwania, żeby utrzymać kulturę innowacji na 
bardzo wysokich obrotach? Czyli cały czas 
zmiana, zmiana, zmiana, powoduje coś, że jeżeli 
byśmy to podkręcili na 100%, to wychodząc 
jednego dnia z firmy, wchodząc do niej 
następnego dnia weszliśmy do organizacji, która 
już jest o krok dalej i nadążenie za tym też 
wymaga dużo rzeczy. Ale jestem ciekaw jakie 
Twoim zdaniem są największe wyzwania, jeśli 
chodzi o takie utrzymanie kultury innowacji na 
wysokich obrotach?

Piotr: Ja bym powiedział paradoksalnie tak, że 
największym wyzwaniem jest zaakceptowanie 
tego, że trzeba jak to mówią fail fast - fail often. 
Trzeba próbować, trzeba sobie pozwolić też na 
popełnienie błędu. Niekoniecznie musimy od 
pierwszego razu trafić z rozwiązaniem, ale tutaj 
całe szczęście, można powiedzieć, z pomocą 
przychodzą nam wszelkie metodyki zwinne, 
agile, gdzie jakby ten problem, czy to wyzwanie 
w jakiś sposób jest rozwiązywane, jest

learn it because I want to. The second challenge 
is, in fact, something I already mentioned. It is 
people’s belief that they are creative. It is not a 
question of ‘Are you intelligent?’, or ‘Are you 
creative?’, it is rather a question of ‘What is your 
way of being intelligent?’, ‘What is your way of 
being creative?’. There is one thing connected 
with this question, a thing which is the key to 
finding the answer to whether that innovative 
activity, or these little changes, will actually work
or not. Connecting the right person to the proper 
object or material, through which people can 
fulfil their aspirations. 

Krzysztof: So, what you are saying is that the 
greatest challenge is for everybody to find a way 
in which he or she can express his or her 
innovation inside the organisation? 

Piotr: Working for huge companies, just like us –
or working with large clients, we are forced to 
meet some requirements, or adjust to a specific 
manner of work. You must be flexible, you must 
be open and try to find …from your own 
perspective, a mode of work, or a method of 
completing tasks, in a way that would, on the 
one hand, fulfil the requirements, and, on the 
other hand, be suitable for us, fit us like a glove. 
So that we could somehow satisfy our 
aspirations. At Accenture, we have people who, 
through their work, are able to pull off all manner 
of tasks, and thanks to that they make this range 
visible. Software developers are a little different, 
the profile of a consultant is somewhat different, 
etc. So, it’s really a matter of choosing the 
proper place and choosing the right thing to do. 

Krzysztof: Okay. At the end of the day, creativity 
is really subjective, and each individual is 
creative in a way… this is why creativity is so 
special. We have a culture of innovation, which 
tends to generate some costs. Keeping 
innovation culture in high gear gives rise to 
challenges. What are, in your opinion, the 
greatest challenges when it comes to keeping 
innovation culture in top gear? Changes, 
changes, and changes will always lead to a 
situation where if we were to turn it up to 100%, 
then leaving the office one day and then coming



adresowane, tak? Wydaje mi się, że to jest 
największe wyzwanie, żeby to było naprawdę na 
wysokich obrotach, żeby nie było przytłoczone 
takim właśnie, że zawsze muszę mieć rację, 
zawsze wszystko musi być dobrze od 
pierwszego razu w kontekście innowacji jest 
kluczowe.

Krzysztof: Jak najbardziej! Najlepiej uczymy się 
na błędach, ale co robicie, żeby faktycznie 
pomóc ludziom zrozumieć, że popełnianie 
błędów jest normalne? Czy jakiego rodzaju 
mechanizmy macie, które pozwalają ludziom 
uczyć się na tych błędach?

Piotr: jeśli chodzi o pracę taką bieżącą, no to jest 
kwestia metodyk. Podejście agilowe, itd. Dwa -
bardzo mocno promujemy też kanalizowanie 
idei, czy materializację pomysłów w postaci 
jakichś proof of concept, proof of value, które nie 
do końca mogą być od razu jakimiś super, nie 
wiadomo jak dobrymi strzałami, natomiast mogą 
zainspirować kogoś innego, żeby coś wymyślić, 
żeby zaprezentować to w jakiś inny sposób. 
Także jest wiele instrumentów, które umożliwiają 
tego typu działania. To są wewnętrzne konkursy, 
wewnętrzne hackatony, które pozwalają się 
przetestować, choćby tylko. Czy przetestować 
jakąś nową technologię, z którą jeszcze nie 
mieliśmy do czynienia.

Krzysztof: Zmiana, zmiana, zmiana… innowacje, 
technologie, życie w przyszłości i wiele innych 
rzeczy, ale jestem tak naprawdę ciekaw co 
Ciebie, tak naprawdę, ekscytuje w temacie 
innowacji. Czyli co Ciebie pociąga do tego, żeby 
jednak faktycznie cały czas stawiać na 
rozwijanie się?

Piotr: Część ludzka. Aspekt ludzki w tym 
wszystkim, zarządzanie tymi zespołami… to jest 
niesamowite. Kreatywność, energia, którą 
możemy wyzwolić, to jest coś co mi też z kolei 
daje energię do działania i do realizacji dalszych 
pomysłów. Więc to jest niesamowite, bo każdy z 
nas ma swoje doświadczenie, każdy z nas ma 
inne te doświadczenia, tak? Dla mnie osobiście -
ja też się bardzo dużo uczę od tych nawet 
bardzo młodych osób, które przychodzą do nas

back the next day, we would find that the whole 
organisation has moved one step ahead and 
catching up would require a great deal of effort 
on our part. Please tell me what, in your opinion, 
are the greatest challenges when it comes to 
keeping the innovation culture going at full 
speed? 

Piotr: Paradoxically, I think that the greatest 
challenge is accepting the fact that you have to, 
in fact, fail fast – fail often. You have to keep 
trying, allow yourself to make mistakes. Trying to 
find the right solution, we do not have to hit the 
mark the first time, we can say we are in luck 
because we get help thanks to all the methods, 
agile methodologies, where the problem, or the 
challenge itself, is solved, or is at least 
addressed. I am of the opinion that the greatest 
challenge, to really keep it running at high 
speed, is that it should not be overwhelming in a 
way that everyone always has to be right, that 
everything must go according to plan, from the 
get-go. This, of course in the context of 
innovation, is really important. 

Krzysztof: For sure! The best way to learn is 
from our mistakes, but what is it that you do to 
really help people understand that making 
mistakes is, well, normal? What kind of 
mechanisms do you have that allow people to 
learn from their mistakes? 

Piotr: When it comes to everyday work, it is a 
matter of the methodologies used. The agile 
approach, etc. Secondly, we promote the 
process of channelling the ideas, that is, the 
process of materialising the ideas in the form of 
a proof of concept, a proof of value, which do not 
usually have to be something utterly unique, do 
not have to be ‘hits’ right away – they can, 
however, inspire someone else, encourage them 
to come up with something, present something 
in a different way. So, there are several 
instruments which enable this type of action. 
These include internal competitions, internal 
hackathons, which allow us to do tests, at the 
very least. Or test out new technology, which is 
totally new for us. 



do pracy, bo to jest zawsze coś nowego, co być 
może mi umknęło gdzieś, może gdzieś 
zainteresuje pod kątem zawodowym, tak? Jakby 
to można było wykorzystać. I to jest naprawdę 
ciekawe, bo to są różne doświadczenia, które 
się potem składają na siłę zespołu.

/wstawka fabularna/

Andrzej: W takich żarliwych, ale merytorycznych 
dyskusjach czuję się jak w swoim żywiole! I 
czwarta godzina właśnie minęła.

Natalia: Czasami się zastanawiam czy na 
hackathonach trudniej mają uczestnicy czy 
jurorzy...

Andrzej: Nie wiem, ale my na pewno się nie 
poddamy! Zresztą została nam ostatnia dyskusja 
- który projekt zasługuje na dodatkowe pięć 
punktów za wyjątkowe podejście do problemu?

Natalia: Każdy z nich w czymś prześciga inne.

Andrzej: To prawda. Jak dla mnie prezentacja 
zespołu numer trzy przechyla szalę na ich 
korzyść.

Natalia: Przecież za prezentację już dostali 
ocenę! 

Andrzej: Ale się wyróżnili! Natalia: I dlatego 
dostali najwięcej punktów za prezentację ze 
wszystkich zespołów. Ja bym proponowała 
podejść do tego z innej strony.

Natalia: Patrz, cały czas skupiamy się na 
wadach i zaletach z perspektywy biznesu – jego 
kosztów, czasu, wdrożenia czy technologii. 
Patrzymy też na korzyści dla użytkownika 
końcowego. Da się przecież spojrzeć jeszcze 
trochę szerzej. Co jeśli weźmiemy pod uwagę 
szerszą grupę odbiorców?

Andrzej: Hmm... to może być to! Bo jak dla mnie 
jeden z projektów w tej kwestii wyłania się na 
zdecydowane prowadzenie.

Natalia: Tak, tak, tak, tak! Zespół numer dwa

Krzysztof: Changes, changes, and changes… 
innovation, technology, life in the future and 
many other things… what really interests me is 
what excites you when it comes to innovation. 
So, what is it that appeals to you in this pursuit of 
constant development? 

Piotr: The human aspect. The aspect of people 
at the centre of things, managing those teams… 
that is incredible. Creativity, energy, which can 
be released – this is something that gives me the 
power to act and to carry out further ideas. It is 
truly remarkable, as everyone has some 
experience, different experience, wouldn’t you 
agree? Personally, I can learn a lot from these 
really young people working for us, because 
there is always something new about them, 
something that might have escaped my notice, 
something that might interest me from a 
professional perspective. Something I could 
make use of. That is really interesting because 
we are talking about various experiences, which 
then make up the whole potential of the team. 

/storytelling insert/ 

Andrzej: I can say I really feel I am in my 
element when I take part in those heated yet 
valuable discussions!  
We have been here for four hours now. 

Natalia: I sometimes wonder whether these 
hackathons are more difficult for the participants 
or the jury… 

Andrzej: I don’t know, but we won’t give up, 
that’s for sure. We’ve got one discussion panel 
left – which project do you think should be 
awarded an extra five points for a unique 
approach to the problem? 

Natalia: Each project is better than the others in 
one category or another. 

Andrzej: That’s true. Well, I think that the 
presentation given by team three definitely tips
the scale in their favour. 

Natalia: But they have already been awarded



mówił między innymi o możliwości przełączenia 
widoku na obraz czarno-biały, żeby łatwiej było 
obsługiwać aplikację osobom z dysfunkcjami 
wzroku.

Andrzej: Dodatkowe punkty za podejście, które 
nie wyklucza, są według mnie fair.

Natalia: Zgadzam się. Pięć punktów dla nich. 
Trochę mi przykro, że nie wygra czwórka, ale... 
zgadzam się z naszym werdyktem.

Andrzej: Czyli co - decyzja podjęta? Wysyłamy 
nasz wynik?

Natalia: Wysyłamy! Ciekawe czy pozostałe ekipy 
jury już skończyły swoje oceny. Chciałabym już 
poznać ostateczny wynik.

Natalia: Moi drodzy, mieliśmy bardzo trudną 
decyzję do podjęcia. Każdy z waszych projektów 
ma olbrzymi potencjał i może przynieść sporo 
korzyści.

Andrzej: Widać, że włożyliście w nie dużo serca, 
ale też starannie je przemyśleliście

Natalia: Każda część jury omówiła wszystkie 
projekty i przyjrzała się im pod kątem znanych 
wszystkim kryteriów.

Andrzej: A żeby was nie trzymać dłużej w 
niepewności... mam tutaj kopertę z wynikami od 
organizatorów. I miejsce pierwsze zajmują... -
Monika, Sven, Alyssa, czyli…

Natalia i Andrzej: Zespół numer dwa!

Andrzej: Czy ty w ogóle zauważyłaś, że to 
zespół z najbardziej zróżnicowanymi członkami?

Natalia: Najwidoczniej to im pomogło, żeby mieć 
najszerszą perspektywę!

/rozmowa z ekspertem/

Krzysztof: jeżeli chodzi o Was, to opierając się 
na stwierdzeniu, że to ludzie pod koniec dnia 
tworzą kulturę, jestem ciekawe tego, co muszą

points for that! 

Andrzej: But they do stand out! Natalia: And that 
is why they received maximum points for their 
presentation. I suggest taking a different 
approach. 

Natalia: Look, we are focusing on both the good 
and bad things only from the business 
perspective – the costs, the time, 
implementation, and the technology. We are 
also focusing on the benefits for the end users. 
It’s possible to look at the problem from an even 
wider perspective. What if we took a wider group 
of recipients into consideration? 

Andrzej: Hmmm… that might just work! As for 
me, one of these projects definitely stands out as 
the leader here. 

Natalia: Yes, yes, yes, yes! Team number two 
mentioned, among other things, the possibility of 
switching the view to black-and-white, just to 
make the use of the application easier for 
visually impaired people. 

Andrzej: Additional points for an approach which 
does not exclude people with disabilities. To my 
mind, it is more than fair. 

Natalia: I agree. Five points to them. I feel sorry 
number 4 will not win, but…. I agree with your 
verdict. 

Andrzej: So – do we have a decision? Can we 
announce the result? 

Natalia: Let’s do it! I wonder if the other jurors 
have finished handing out their grades. I would 
really like to learn what the final result is. 

Natalia: My dear friends, we had a really difficult 
decision to make. Each of your projects has 
great potential and may bring a lot of benefits. 

Andrzej: It is clear that you have not only put a 
lot of heart into this, but you have also given it a 
lot of thought! 



umieć, jeżeli mają tworzyć tą kulturę, a z drugiej 
strony w jaki sposób mają się odnaleźć w 
kulturze innowacyjnej w takich organizacjach, 
które stawiają to na pierwszym miejscu.

Piotr: To jest bardzo dobre pytanie, na które 
pewnie niestety nie odpowiem, bo trudno 
przewidzieć co powinien dziś umieć pracownik, 
żeby efektywnie pracować za 3, czy 5 lat, tak? 
Bo to jest tego typu pytanie. Jak się odnaleźć w 
tej organizacji w dłuższej perspektywie czasu? 
Bo to jest… mówimy o zmianie cały czas, tak? 
Więc ona jest ciągła, ona jest dynamiczna.

Krzysztof: Mówimy o zmianie, mówimy o pracy 
do zmiany, ale wydaje mi się, że pewnie są 
jakieś cechy, na które zwracacie uwagę. 

Piotr: Tak oczywiście i tutaj oczywiście prócz 
tematów merytorycznych, czy też technologii, 
czy jakichś umiejętności wyniesionych choćby 
ze studiów, czy z poprzednich doświadczeń
zawodowych, to na pewno bardzo ważny jest 
otwarty umysł, tak? Bo pracując naprawdę dla 
bardzo dużych klientów z bardzo 
skomplikowanych problemami, czy ogólnie 
biznesowymi, czy technologicznymi, ten otwarty 
umysł i wykorzystanie nowych narzędzi jakie 
daje nam technologia jest kluczowe. Tak 
naprawdę zdolność adaptacji do zmiennych, 
umiejętność poruszania się też w takiej 
niepewności. Nie wszystko jesteśmy w stanie 
przewidzieć, jak już ustaliliśmy wcześniej. Więc 
jedyną odpowiedzią jest chyba tylko chęć 
ciągłego rozwoju, uczenia się, szkolenia, 
zbierania coraz to nowych doświadczeń i 
wzrastania też zawodowo, ale i osobiście. 
Otwartość, zdolność adaptacji, to są 
podstawowe rzeczy tak naprawdę, które 
zapewnią sukces zawodowy w ramach firmy.

Krzysztof: Otwartość i zdolność do adaptacji - to 
są umiejętności, które siłą rzeczy będą 
powodowały to, że muszę się rozwijać i będę w 
nowych miejscach, w nowych sytuacjach i będę 
rozwiązywał nowe problemy. Wydaje mi się, że 
w trakcie pracy na pewno będę zdobywał 
kolejne. Co tak naprawdę będę zdobywał?

Natalia: Each team of jurors elaborated on all 
the projects and analysed them in terms of all 
the known criteria. 

Andrzej: So as not to keep you all waiting on 
tenterhooks… I have the envelope here with the 
results from the organisers. And first place goes 
to… – Monika, Sven, Alyssa, which means… 

Natalia and Andrzej: Team number two! 

Andrzej: Have you noticed that this team has the 
most diverse members? 

Natalia: Apparently, it has given them a broader 
perspective! 

/conversation with an expert/

Krzysztof: As for you guys, based on the 
assertion that it is people who build culture at the 
end of the day, I am curious about what they 
must be able to do if they are to create culture, 
and on the other hand, how they are to find their 
bearings within organisations where innovation 
culture holds such a prominent position. 

Piotr: It is a particularly good question, one 
which unfortunately I will not answer as it is 
difficult to predict what an employee should do to 
be able to work effectively in 3 or 5 years’ time. It 
is one of those questions. How can you feel 
comfortable in such an organisation in the long 
term? So, this is… we are talking about change 
all this time, yes? So, change is continuous, it is 
dynamic. 

Krzysztof: We are talking about change, we are 
talking about work leading to change, but I think 
that there are some characteristic things which 
you pay attention to. 

Piotr: Yes, of course, and apart from issues 
pertaining to the subject matter, or technology, 
or some skills acquired during, say, one’s 
studies, or skills acquired as part of previous 
work experience, then for sure an open mind is 
essential, is it not? Working for really big clients, 
the big fish, with really complicated problems, 



Piotr: Doświadczenia. Doświadczenia pracy z 
naprawdę dużymi klientami. Natomiast będą to 
bardzo różnorodne doświadczenia. Bo 
naprawdę przekrój zadań jakie mamy jest 
ogromny. To bardzo trudno zdefiniować teraz, 
przy takiej skali działalności. Nasi klienci to też 
są bardzo duże i innowacyjne firmy, w związku z 
tym też - stawiają przed nami, no niełatwe 
czasami wyzwania, którym musimy sprostać. 
Natomiast oprócz tego oczywiście jest kwestia 
całego wachlarza dostępnych szkoleń, które też 
można sobie w zależności od zainteresowań w 
miarę dobierać. To są zarówno szkolenia 
merytoryczne, takie twarde, czy też 
technologiczne w naszym przypadku. Ale tematy 
miękkie, które też nam pozwolą, czy też tobie 
pozwolą, jako potencjalnemu kandydatowi, 
rozwinąć się nie tylko zawodowo, ale też 
osobiście. To jest bardzo fajny miks takich 
doświadczeń wynikających z codziennej pracy i 
ze zmienności tej pracy też. Plus wsparcie 
szkoleniowe, jakichś programów szkoleniowych, 
czy cykli szkoleniowych. I oczywiście nasza 
współpraca z partnerami technologicznymi 
Accenture, których jest bardzo dużo i to są 
bardzo duże firmy, też to ułatwia.

Krzysztof: Okej, czyli jest to taki szeroki 
ekosystem rozwojowy w Accenture.

Piotr: Dokładnie tak.

Krzysztof: Innowacje, innovation mindset, a z 
perspektywy waszej firmy co to daje waszym 
klientom, że u was jest ta innowacja? Czy to jest 
to, że znajdziecie zawsze nowe rozwiązanie 
danego problemu? Czy może jest to bardziej 
skomplikowane?

Piotr: Jest to bardziej skomplikowane, tak. Bo są 
to rzeczy, które przede wszystkim przynoszą 
wartość dla klienta. One mogą być nowe, bo my 
też przynosimy swoje doświadczenia i swój 
know-how pracując z klientem. I w tym 
połączeniu tego nowego patrzenia, tej innowacji, 
naszej takiej znajomości, czy naszej wiedzy na 
temat trendów jesteśmy w stanie zaoferować 
klientom bardzo wysoką wartość dodaną, z

with business-related or technological problems, 
an open mind, and the ability to use new tools 
that technology offers is key. In fact, the ability to 
adapt to variables, the ability to manoeuvre in 
the fog. As we agreed before, we are not able to 
predict everything. So, the only answer is 
probably the will to develop, the will to learn or 
train, the will to gain more and more experience, 
climb the career ladder, and the will to grow. 
Openness, the ability to adapt, these are the 
basic things, really, that can guarantee the 
professional success of the company. 

Krzysztof: Openness and the ability to adapt –
these are the skills that, naturally, will result in a 
person having to develop and travel to new 
places, face new situations, and solve new 
problems. It seems to me that during work one 
can always acquire a bit more. What will I really 
get out of it? 

Piotr: Experience. The experience coming from 
working with big accounts. Again, people’s 
experiences will vary. That is because the scope 
of operations that we are engaged in is really 
enormous. With such a scale of operations, it is 
really difficult to define it at the moment. Our 
clients are really big and innovative companies, 
so as a result they put really difficult challenges 
in front of us that we have to tackle. Apart from 
that, of course, there is a vast array of training 
courses available which you can also pick and 
choose depending on your interests. These is 
training connected with the subject matter, hard 
skills, or, in our case, the technological ones. But 
these also include soft skills training which 
allows people, or you, as a potential candidate, 
to develop, not only professionally, but also 
personally. This makes for a really cool mixture 
of experiences that come from day-to-day work 
and from the changeability of the work itself. 
Plus, there is also training support, training 
programmes, or training cycles. And of course, 
our cooperation with Accenture’s technological 
partners, huge companies, and plenty of them, 
make things easier. 

Krzysztof: Okay, so this is some sort of huge 
developmental ecosystem that you have at



naszych usług. I to jest chyba kluczowe i dlatego 
też klienci wybierają współpracę z nami.

Krzysztof: A jak z nimi pracujecie? W sensie 
jesteście nastawieni na innowację, ale jaki jest 
konkret? Jak pracujecie z firmami? Czy w tym 
procesie współpracy przelewacie innowacje na 
swoich klientów?

Piotr: No w idealnej sytuacji oczywiście tak. 
Wszystko zależy od tematu, od projektu, od 
klienta. Natomiast wyobraźmy sobie idealną 
sytuację, w której wypracowujemy wspólnie, 
razem z klientem rozwiązanie. Jest to podejście, 
które my nazywamy co-innovation i cocreation, 
gdzie wykorzystujemy, w bardzo właśnie dużym 
stopniu, narzędzia design thinking, czy też 
naszej metodologii form. Bo my jesteśmy 
ekspertami w pewnych dziedzinach, ale klient 
jest najlepszym ekspertem w swoim własnym 
biznesie. I połączenie tej wiedzy klienta z naszą 
wiedzą ekspercką w bardzo różnych 
dziedzinach, w bardzo szerokich dziedzinach, 
oparcie to o jakąś bardzo sformalizowaną, a 
jednocześnie bardzo ułatwiającą kreatywność 
metodologię design thinking, przynosi naprawdę 
zaskakujące rezultaty. I to jest, to bym 
powiedział idealny sposób na współpracę z 
klientem. Oczywiście nie wszystkie projekty w 
ten sposób wyglądają, natomiast ta korelacja, 
czy współtworzenie rozwiązań z klientem jest 
bardzo fajnym narzędziem do wypracowywania 
bardzo innowacyjnych, nowoczesnych 
rozwiązań.

Krzysztof: Czyli powiedziałbyś, że wy jesteście 
takim katalizatorem innowacji u waszych 
klientów, czy może jesteście tym motorem 
innowacji i przychodzicie do nich i pokazujecie 
im: |słuchajcie da się to zrobić w nowy sposób i 
jesteśmy pewni, że siedzi to w was”. Czy jakbyś 
was określił?

Piotr: Staramy się być. To pokazuje nasza 
struktura, jak powiedziałem wcześniej, nasza 
architektura innowacji, czyli te wszystkie 
biznesy, które mamy, czy linie biznesowe, które 
mamy. Od Accenture Research, który choćby 
jest odpowiedzialny za wydawanie różnych

Accenture. 

Piotr: Precisely. 

Krzysztof: With all this innovation, and the 
innovation mindset, tell me please, from the 
perspective of your company, what do your 
clients gain from the fact that there is innovation 
at Accenture? Is it the fact that one can always 
find a solution to a given problem? Or is it a bit 
more complicated? 

Piotr: It is more complicated, yes. These are 
things that, first and foremost, deliver quality to 
clients. They could be new, as thanks to working 
with clients we also bring our own experience to 
the table along with our own know-how. Thanks 
to the combination of the new approach, 
innovation, our knowledge, and knowledge of 
the trends, we are able to offer our clients 
extremely high levels of added value thanks to 
our services. That is important and that is why 
clients choose to cooperate with us. 

Krzysztof: What is cooperation like? I mean, you 
are focused on innovation, but what are the 
facts? How do you work with companies? In the 
process of cooperation, do you transfer some of 
your innovation to your clients? 

Piotr: In an ideal world that would be the case, of 
course. Everything depends on the subject, on 
the project and on the client. But let’s imagine a 
situation where we work out a solution together 
with the client. Such an approach is called co-
innovation and co-creation in which, to a large 
extent, we make use of design thinking tools, or 
our methodology of form. We are experts in 
some areas, but our clients are the best experts 
as far as their own businesses are concerned. 
So, combining the knowledge of our clients with 
our expert knowledge in various disciplines, 
broad disciplines, and basing that on some 
highly formalised and, at the same time, 
creativity-facilitating methodology of design 
thinking, provides really surprising results. And 
that, in my opinion, is the ideal way to cooperate 
with the client. Of course, not all projects look 
like that; however, that correlation, or the



raportów, które są opublikowane na przykład na 
naszej stronie internetowej, gdzie dla mnie takim 
głównym, najbardziej interesującym raportem, 
który jest wydawany co roku Technology Vision, 
gdzie od wielu lat, co roku regularnie Accenture 
prezentuje wizje technologii, czy klastrów 
technologicznych, które będą wpływały w 
określonym momencie czasu na nasze życie i 
biznesy naszych klientów. Staramy się być takim 
katalizatorem w bardzo różnym stopniu i na 
bardzo wielu obszarach. DNA innowacji, to musi 
być wpisane w biznesy, tak naszych klientów i 
nasz również.

Krzysztof: A jestem ciekaw tego jak życie 
biznesowe zmieniło się u was. Wszyscy 
przeszliśmy na pracę zdalną, na online. 
Natomiast co jeszcze zmieniło się w Accenture?

Piotr: No powiem ci tak - ponieważ ja bardzo 
lubię i cenię sobie współpracę taką 
bezpośrednią z ludźmi, może dlatego, że trochę 
jestem starsze pokolenie. Na samym początku 
bardzo i do tej pory mi brakuje bardzo takiego 
kontaktu bezpośredniego z ludźmi, takich 
normalnych spotkań, powiedzmy face to face. 
Trzeba się zaadaptować, to jest to czym cały 
czas rozmawiamy, więc z takich ciekawych 
doświadczeń, w których miałem szansę 
uczestniczyć jako też współprowadzący, to była 
nasza próba, udana, zrobienia właśnie 
warsztatów design thinking w wersji online. Coś 
co…

Krzysztof: Opowiedz więcej w sensie jak to 
wyglądało, bo design thinking jest stosunkowo 
ciekawym zagadnieniem, które ma określone 
ramy, a jednak ta współpraca w grupie i tak 
naprawdę bycie blisko siebie daje dużo, tak? 
Więc jestem ciekaw, jak to przenieśliście?

Piotr: Mamy to szczęście, że pracujemy z 
technologią, że pracujemy w Accenture, gdzie to 
dla nas jest chleb powszedni. Ta sesja design 
thinking, znowu, technologia nam to umożliwiła, 
tak? Zawsze możesz wydzielić jakieś pokoje, w 
których grupy będą dyskutowały. Można 
wystawić odpowiednie narzędzia w tych grupach 
i dokonać tam pewnych analiz i wrócić na forum, 

co-creation of solutions with the client, is a really 
great tool which can be used to work out highly 
innovative and modern solutions. 

Krzysztof: So, you could call yourselves a kind of 
catalytic converter, so to speak, of innovation in 
the eyes of your clients, or rather a driving force 
behind innovation where you reach out to your 
clients and tell them: ‘Listen, there is a new way 
to pull it off and we are sure you have it in you’. 
Or how else would you describe yourself? 

Piotr: We try to be just like that. Our structure 
shows it, as I said before, our architecture of 
innovation, all the businesses which we run, the 
business lines that we have. Starting from 
Accenture Research, which is responsible for 
issuing various reports, published on our website 
for example, where for me the main and the 
most important report is the Technology Vision, 
published every year, in which Accenture has 
regularly presented the vision of technology, or 
technological clusters, which at some point will 
influence our life and the businesses of our 
clients. We are trying to be a kind of a catalyser, 
to a greater or a lesser extent, and in multiple 
areas. The DNA of innovation has to be 
embedded into the businesses, ours and our 
clients’. 

Krzysztof: I am also interested in how business 
life has changed at Accenture. We have all 
switched to remote work, we work online. What 
else has changed? 

Piotr: I will tell you this – I really enjoy and 
cherish direct cooperation with people, maybe it 
is because I am from the older generation. At the 
very beginning, and even until now, what I really 
miss is direct human contact, normal meetings, 
face to face. People have to be able to adapt, it 
is what we talk about all the time, so when it 
comes to new experiences, there was one 
where I had to take part as a co-host, and that 
was our test, a successful one, where we had to 
do design thinking workshops, online. 
Something that… 

Krzysztof: Tell us more about how it played out, 



podzielić się z tym, przedyskutować. To 
wszystko się da. Oczywiście to wymaga 
większej cierpliwości, bo to nie ma takiej 
dynamiki rzeczywiście jak spotkanie 
warsztatowe takie face to face. Natomiast, to się 
da zrobić przy odpowiednim poziomie motywacji 
i chęci działania. Jeżeli zespoły będą 
identyczne, złożone z bardzo podobnych osób 
do siebie, to rozwiązania czy sposób pracy, 
który będzie realizowany, on będzie 
jednostronny, bym powiedział. Tylko przez 
zapewnienie tej różnorodności doświadczeń, 
perspektyw, wykształcenia, umiejętności 
jesteśmy w stanie wytworzyć coś nowego i coś, 
co da nam ten aspekt kreatywności, który jest 
niezbędny do kultury innowacyjnej, gdzieś 
musimy mieć to uwzględnione. Drugim 
elementem jest oczywiście materia, czyli 
technologia, procesy, aspekty, nad którymi 
pracujemy. No trzeba uwzględnić trendy i być 
otwartym na to co przyjdzie i adaptować się, czy 
też kreatywnie adaptować się do tego. 
Wykorzystywać te szanse, które się nadarzą. Bo 
dla wielu sektorów, dla wielu też naszych 
klientów ten rok, to jest rzeczywiście jakaś 
szansa, żeby przyspieszyć pewne procesy, które 
być może były odwlekane, być może szły w 
wolniejszym tempie, a teraz po prostu trzeba to 
przyspieszyć.

Krzysztof: Diversity, inclusion, equality, to są 
takie pojęcia, które pojawiają się przez ostatnich 
parę lat dosyć często we wszelakich 
organizacjach. Ale powiedz mi o tym, jak 
faktycznie taka różnorodność wpływa na 
innowację. Dlaczego ona jest niesamowicie 
ważna?

Piotr: Musimy uwzględnić fakt, że ludzie są 
różni. To jest podstawa. My jesteśmy różni, 
każdy z nas jest inny nawet jeżeli mamy bardzo 
podobne doświadczenie i pochodzimy z bardzo, 
nie wiem, tego samego miasta. Inna 
perspektywa, patrzenie na ten sam temat z 
różnej perspektywy albo wręcz inne rozumienie, 
inne podejście do tematu. To jest ta wartość, 
dzięki której jesteśmy w stanie stworzyć, czy 
wykreować rozwiązanie, które będzie jak 
najlepsze, czy jak najbardziej dopasowane do

it is common knowledge that design thinking is a 
relatively new phenomenon, with a specified 
framework, and yet cooperation within a group 
and being close to one another can give you a 
lot, wouldn’t you agree? So how did you manage 
to move everything (online)? 

Piotr: We are in luck, we deal with technology, 
we work at Accenture, it is our bread and butter. 
As for the design thinking session, again, it is 
technology which makes it possible, isn’t it? You 
can always assign some rooms in which groups 
will discuss things. You can present the 
appropriate tools to those groups and do some 
analyses, come back to the forum, share it, and 
discuss it. It is all possible. Of course, it requires 
more patience because it does not generate the 
same dynamics as a workshop meeting, a face-
to-face one. Nevertheless, it can be pulled off 
with the proper level of motivation and the will to 
act. If the teams are identical, made up of people 
who are similar to one another, then the solution 
or the mode of work which will be carried out will 
be one-sided, I would say. Only thanks to the 
diversity of experience, perspectives, education, 
and skills are we able to create something new 
and find something that will give us an aspect of 
creativity, which is essential to innovative 
culture. It is something we have to keep in mind. 
The second element is of course the technology, 
processes and aspects that we work on. You 
have to include the trends, and be open to what 
lies ahead, adapt, or creatively adapt to that. 
People have to take advantage of the 
opportunities that occur. For many sectors, for 
many of our clients this year has in fact been an 
opportunity to speed up some processes which 
were perhaps postponed or were perhaps 
lagging behind and should now go a little faster. 

Krzysztof: Diversity, inclusion, equality, these 
are the notions which have been popping up 
quite frequently in all organisations for some 
years now. Tell me how diversity really 
influences innovation. Why is it essential? 

Piotr: We must remember that people are 
different, it is essential. We do differ, each of us 
is different even if we have really similar



potrzeb naszych klientów.

Krzysztof: No tak, ta inkluzywność - w sensie -
faktyczne zbieranie różnych opinii jest 
niesamowicie ważne, bo daje różne spojrzenia 
na biznes i daje różne spojrzenia na każdy z 
problemów. Oprócz tego kreatywnie też 
nakręcamy siebie. Jeżeli generujemy pomysły 
razem, to dla dużej części społeczeństwa jest to 
ważne, aby usłyszeć różne opinie, bo to one 
zaczynają populować kolejne, nowe pomysły.

Piotr: Dokładnie tak.

Krzysztof: W sumie możemy przejść do rozmów 
o przyszłości, czyli cały czas zmiana, innowacja, 
która ciągnie ją. Tylko zmiana jest tak naprawdę 
stałą, a jak to jest z tym innovation mindset, czy 
on też wpisuje się zawsze w trendy przyszłości? 
Czy on z nami będzie cały czas?

Piotr: Jestem przekonany, że tak bo jako osoba, 
która lubi patrzeć w przyszłość, uważam, że to 
jest, ta ciągła innowacja jest wpisana w naszą 
przyszłość. Postęp technologiczny przyspieszył i 
pewnie nie będzie hamował. Przed tym nie 
uciekniemy. Pewnie to, o co będziemy musieli 
zadbać, to o to, żeby nie nastąpiło wykluczenie 
cyfrowe pewnej grupy osób, pewnych grup 
społecznych, jak na przykład osób starszych. 
Natomiast do tego też pewnie będzie służyła 
jakaś innowacja, jakieś rozwiązanie nad którym 
musimy popracować.

Krzysztof: Patrząc z takiej perspektywy, w której 
jesteśmy obecnie, co twoim zdaniem powinni 
robić pracownicy, co powinny robić pokolenia do 
tego, żeby się przygotować na to, co niesie 
przyszłość? Czy jest to jedna wielka 
niewiadoma? Możemy tylko i wyłącznie 
podejrzewać, przewidywać? Jak się 
przygotować? Jak się przygotować do jutra, jak 
się przygotować do tego co będzie za miesiąc, 
za rok, za pięć? Czy perspektywa dekady, o 
której normalnie myślimy dla osób normalnie jest 
ciężka do wyobrażenia, czyli bardzo nie 
doceniamy tego co jesteśmy w stanie zrobić w 
dekadę w porównaniu do tego co jesteśmy w 
stanie zrobić w tydzień. Jak przygotować się na

backgrounds and come from a very…, I don’t 
know, the same city. A different perspective or a 
view on the same subject but from a different 
angle, or different understanding, different 
approach to the subject. That is the value, 
thanks to which we are able to come up with, or 
create a solution which will be the best, or which 
will best suit the needs of our clients. 

Krzysztof: Yes, that inclusivity – I mean – an 
actual collection of various opinions is incredibly 
important because it gives us various opinions 
on business, and it also gives us different takes 
on each of the problems. Apart from that, we 
also, quite creatively, egg ourselves on. If we 
come up with ideas together, then for a major 
part of our society it is essential to hear various 
opinions out because they start to generate 
more new ideas. 

Piotr: Precisely. 

Krzysztof: Well, we can now move on to talk 
about the future, which is all about change, 
innovation, which are its driving forces. Then 
again, change is a constant. But, what about the 
innovation mindset? Does it also belong to the 
trends of the future? Will it be with us for good? 

Piotr: I am sure that it will, because as a person 
who is always looking ahead, I think that 
continuous innovation is part of our future. 
Technological progress has picked up speed 
and does not seem to be slowing down. It is 
inevitable. Surely, what we will have to worry 
about is that no group of people, no social group, 
for example, the elderly, gets digitally excluded. 
To make sure of this, we will have to use some 
other kind of innovation, a solution which we still 
need to work on. 

Krzysztof: Looking from the position we currently 
find ourselves in, what, in your opinion, should 
employers do, what should the generations do to 
prepare for what the future will bring? Or is it a 
great unknown? Is it just a lot of guesswork? 
How to prepare? How to get ready to face 
tomorrow, how to brace ourselves for what 
happens in a month, a year, five years? The



takie życie w przyszłości?

Piotr: Te 10 lat – zobacz, to jest niby niedługo, 
natomiast technologicznie, czy nawet społecznie 
te lata jakby nie przystają do siebie. One mogły 
by pewnie w poprzednim wieku być oddzielone, 
nie wiem, taką cezurą 50 lat i też by to mogło 
funkcjonować. Zakres tych zmian. Żeby się 
przygotować, to dobrze by było wiedzieć na co 
się mamy przygotować. Po prostu trzeba mieć 
otwarty umysł, wierzyć w swoje możliwości 
ludzkie, swoją wiedzę, doświadczenie i w 
kreatywność i zdolność do adaptacji. Bo to 
pokazało, nawet ten rok, jak duża jest 
kreatywność, jakie pokłady adaptacji ludzkiej czy 
biznesowej w nas drzemią. Że potrafimy się 
przestawić. I po prostu chyba to jest jedyna 
odpowiedź na to pytanie - w jaki sposób się 
przygotować, że powinniśmy robić to co teraz 
robimy i wierzyć w siebie, tak? Bo człowiek to 
jest bardzo skomplikowany, ale bardzo zdolny 
mechanizm, który jest w stanie sobie poradzić z 
bardzo wieloma rzeczami.

Krzysztof: No dobrze, nie pozostaje mi nic 
innego, jak podziękować tobie za rozmowę. 
Dzięki za podzielenie się informacjami o 
innovation mindset i nie pozostaje mi nic innego, 
jak cierpliwość do następnego odcinka z twoimi 
kolegami. Do usłyszenia. Dzięki wielkie. 

Piotr: Dzięki za rozmowę.
Krzysztof: Dzięki.

/outro/

Krzysztof: innovation mindset, to bardzo rozległy 
temat i można o nim rozmawiać na bardzo wielu 
płaszczyznach, jak zreszta słyszeliście przed 
chwilą. Innovation mindset, to otwarta postawa, 
chęć do działania i ciągłego rozwoju. Pozwala 
na umacnianie kreatywności ludzkiej nadając jej 
kontekst biznesowy. Na podstawie rozmowy z 
Piotrem i jego historii, mogę podsumować, że 
żeby organizacja skutecznie rozwijała kulturę 
innowacyjności należy docenić różnorodność w 
której każdy może być bardziej innowacyjny. 
Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i 
zapraszam do kolejnych. Subskrybuj kanał

perspective of a decade might seem difficult to 
imagine for people who think the normal way, 
which means we do not appreciate what we are 
capable of doing in a decade, compared to what 
we can do in a week. How do we get ready for 
what lies ahead? 

Piotr: The next ten years – see, that doesn’t 
seem like a long time, but in terms of technology, 
or even in social terms, these years do not seem 
to match. If it was the previous century, these 
years could probably have been separated by, 
say, some kind of a 50-year-long hiatus, and that 
would actually have worked well anyway. I am 
talking about the scope of these changes. In 
order to prepare, one should know full well what 
to prepare for. People have to stay open-
minded, believe in their ‘human’ abilities, their 
knowledge, experience, and creativity, as well as 
their ability to adapt. This year has shown how 
big creativity can be, and what kind of reserves 
of human and business adaptation we have 
hidden inside ourselves. We have shown that we 
can make the change. So, this is probably the 
answer to the question of ‘How to prepare?’ –
that we should keep doing what we are doing 
now, and that we should believe in ourselves. A 
human being is a complex, yet highly able 
mechanism, which is able to deal with many 
different things. 

Krzysztof: Ok then, there is nothing else left to 
do but to thank you for the conversation. Thank 
you for sharing information on the innovation 
mindset, there is nothing else left but to wait 
patiently for until the next episode which will be 
hosted with your colleagues. Talk to you soon. 
Thanks a lot. 

Piotr: Thank you for the conversation. 

Krzysztof: Thanks!

/outro/ 

Krzysztof: The innovation mindset is an 
extremely broad subject, and one may talk about 
it on many different levels, as you have just 
heard. The innovation mindset is an open
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stance, a will to act and a will to develop. It 
allows one to reinforce human creativity by 
placing it in a business context. On the basis of
the conversation with Peter and his story, let me 
just sum up by saying that for an organisation to 
develop the culture of innovation in an effective 
way, one has to appreciate diversity, based on 
which everyone may be even more innovative. 

Thank you for tuning in and I invite you to take 
part in the next episodes. Subscribe to our 
channel ‘Points of change’ on your favourite
podcast app if you don’t want to miss out. Until 
next time! Bye.


