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CZAS, KOOPERACJA, INNOWACJA - PRESJA CZASU  
A INNOWACYJNE FORMY KOOPERACJI SIECIOWEJ 

WPROWADZENIE 

Czas od stuleci stanowi przedmiot rozważań myślicieli i filozofów. Nie może być 
inaczej, skoro stanowi on główny ograniczający nas wymiar. W jego ramach mieści się 
każde istnienie. Wszystkie zdarzenia dzieją się w określonym czasie. Siłą rzeczy stanowi 
on konieczny punkt odniesienia dla wszystkich działań, w tym ekonomicznych i proinno-
wacyjnych.1  

Pomimo niekwestionowanej ważności czynnika czasu w zarządzaniu i ekonomii: 
„Jest to obszar, który nie jest należycie doceniany przez ekonomistów i co gorsze panuje 
w nim ogromne zamieszanie i chaos metodologiczny”2.  

Właśnie presja czasu jest jednym z czynników wymuszających na firmach po-
szukiwania nowych a przez to innowacyjnych rozwiązań. Innowacyjność ta przejawia się 
m.in. w formach kooperacji w procesie kreowania wartości różnorodnych firm, lub  
w przypadku integracji pionowej – działów jednej firmy. Są to wybory natury strategicz-
nej. Aby mogły one spełnić pokładane w nich nadzieje muszą one przełożyć się na ope-
racyjny wymiar działalności przedsiębiorstw.  

Sieci przedsiębiorstw odgrywają rolę globalnych laboratoriów innowacyjnych 
rozwiązań z zakresu zarządzania, organizacji i strategii. Motorem zmian są coraz wyższe 
oczekiwania klientów, w tym rosnąca presja czasu.  

Niniejszy referat koncentruje się na prezentacji innowacyjnych form kooperacji 
jednego z tworów kooperacji sieciowej: łańcucha dostaw. Koncepcja ta zyskała szczegól-
ną aprobatę i znaczenie w kręgach przemysłowych3. Z tego względu można również 
znaleźć wiele przykładów praktycznego jej zastosowania, z których nieliczne wykorzysta-
no w niniejszym opracowaniu. 

                                                     
 

1  Por. A. Laskowska: Konkurowanie czasem – strategiczna broń przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 
2001.  

2  A. Herman: Kilka refleksji na temat nowych źródeł wzrostu wartości przedsiębiorstwa, [w:]  
B. Dobiegały-Korony i A. Hermana (red.), Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Difin, 
Warszawa 2006, s. 19. 

3  U.S. Bitici, K. Mendibil, V. Martinez, P. Albores: Measuring and managing performance in ex-
tended enterprises, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 25 No. 4, 
2005 s. 334.  
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W KIERUNKU ELASTYCZNEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW 

Świat globalnych korporacji jest światem sieci. Koncepcja łańcucha dostaw powstała  
w końcu lat 80-tych. Wówczas pod pojęciem tym rozumiano „Fizyczną sieć, która zaczy-
na się u dostawcy zaś kończy u ostatecznego klienta. Obejmuje ona aspekty związane  
z rozwojem produktu, zakupami, produkcją, fizyczną dystrybucją i usługami posprzedaż-
nymi, jak również dostawami realizowanymi przez zewnętrznych oferentów”4. Od naro-
dzin po dzień dzisiejszy koncepcja ta podlega nieustannej ewolucji. W latach 80-tych 
akcentowano przede wszystkim fizyczny aspekt łańcucha dostaw. Koncentrowano się na 
sprawnym przepływie produktu ze źródła pochodzenia do miejsca konsumpcji oraz towa-
rzyszącej mu informacji. W latach 90-tych zwrócono większą uwagę na potrzeby klienta 
oraz kreowanie wartości dodanej. Ilustracją tej tendencji w definiowaniu łańcucha do-
staw może być wykładnia koncepcji wg M. Christophera, brzmiąca następująco: „Zarzą-
dzanie relacjami i zintegrowanymi procesami biznesowymi w łańcuchu dostaw, które 
wytwarzają produkty, usługi i informacje dodające wartość dla klienta końcowego”.5  

Obecna tendencja w pojmowaniu oraz kształtowaniu oczekiwań wobec łańcucha 
dostaw nawiązuje do aspektu czasu, satysfakcji klienta oraz tradycyjnie już kosztów. 
Współczesne łańcuchy dostaw powinny być „łańcuchami sterowanymi popytem”  
(ang. Demand driven supply chain) lub też potrzebami konsumenta (ang. Customer 
driven supply chain). Oznacza to zdolność do natychmiastowej reakcji na zmieniający się 
popyt czyli reakcję w tzw. czasie rzeczywistym. Postulat efektywności kosztowej pozosta-
je od początku istnienia koncepcji niezmieniony.  

Rosnąca presja na realizację tak zdefiniowanych postulatów wymusza na łańcu-
chach dostaw poszukiwanie innowacyjnych dróg prowadzących do realizacji celu - czyli 
reakcji w czasie rzeczywistym na zmienne oczekiwania rynku. Liderom wśród globalnych 
graczy udaje się to osiągnąć. Rozwiązania w sferze badań i rozwoju, produkcji oraz logi-
styki pomimo swojego zróżnicowania mają jedną cechę wspólną. Jest nią kooperacja 
wewnętrznych bądź zewnętrznych łańcuchów dostaw. 

PRESJA CZASU A ORGANIZACJA B+R 

Branża motoryzacyjna od lat dostarcza innowacyjnych rozwiązań, również  
w dziedzinie kooperacji. Pionierskie rozwiązania Toyoty stały się wzorcem nie tylko dla 
branży auto-moto. Uchodzące za innowacyjne w latach 80-tych, angażowanie dostaw-
ców w tworzenie nowego produktu, obecnie stało się powszechnie stosowanym rozwią-
zaniem. Jego szeroka aplikacja wiąże się z koniecznością coraz szybszego dotarcia  

                                                     
 

4  K. Rutkowski: Zintegrowany łańcuch dostaw, [w:] K. Rutkowski (red.): Zintegrowany łańcuch 
dostaw. Doświadczenia globalne i polskie, SGH, Warszawa 1999, s. 12. 

5  B. Jespersen, T. Skjott-Larsen: Supply Chain Management – In theory and practice. Copenhagen 
Business School Press, Copenhagen 2005, s. 12. 
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z nowym produktem na rynek. Stosują je nie tylko firmy z branży motoryzacyjnej na 
całym świecie ale również wytwórcy sprzętu telekomunikacyjnego, producenci produk-
tów konsumpcyjnych i wielu innych. 

Kooperacja nie ogranicza się do kręgu dostawców. Grupa BMW posiadająca 
centra innowacyjne w Europie (European Development Network), USA (California In-
novation Triangle) oraz Japonii (BMW Group Technology Office Japan) kooperuje z uni-
wersytetami, instytutami badawczymi oraz przedsiębiorstwami w celu wypracowania jak 
najlepszych rozwiązań. Biuro Technologiczne grupy BMW w Palo Alto, usytuowane  
w centrum Doliny Krzemowej stara się transponować w jak najkrótszym czasie najnow-
sze rozwiązania technologiczne na projekty samochodów. Kooperacja z sąsiadującymi 
uniwersytetami Stanford i Univeristy of Kalifornia oraz firmami produkującymi oprogra-
mowanie komputerowe i elektronikę zapewnia dostęp do najświeższych pomysłów  
i rozwiązań. Sieć badawczo-rozwojową grupy BMW tworzy 8500 osób. Na przestrzeni 
minionej dekady Grupie udało się zredukować czas przedprodukcyjnych działań badaw-
czo-rozwojowych z ok. 60 do zaledwie 30 miesięcy.6  

Doskonałym przykładem stworzenia nowego modelu kooperacji wychodzącej 
daleko poza ramy przedsiębiorstwa, mającej na celu kreację nowego produktu może być 
Procter & Gamble7. Około roku 2000 w firmie zdano sobie sprawę, że w warunkach 
hiperkonkurencji tradycyjny model B+R nie sprawdza się. Zastąpiono go nowym i nada-
no mu nazwę „Connect and Develop” ( Łączenie i Rozwój). W modelu współistnieją dwie 
formy: sieci własne oraz sieci otwarte.  

Pracę sieci otwartych koordynują tzw. przedsiębiorcy technologiczni. Jest to sieć 
70 doświadczonych pracowników P&G, zlokalizowanych na całym świecie. Nawiązują oni 
kontakty z uniwersytetami, dostawcami i badaczami z innych firm w celu wypracowania 
rozwiązań dla P&G. Są oni przydzieleni do jednego sześciu centrów (ang. Hub’s). Centra 
w Chinach, Indiach, Japonii, Europie Zachodniej, Ameryce Łacińskiej i USA koncentrują 
się na produktach i technologiach będących specjalizacją reprezentowanego przez nie 
regionu.  

Komponentem sieci wewnętrznych jest także piętnastka kluczowych dostawców 
P&G. W sumie dysponuje ona 50 000 osób zajmującymi się badaniami i rozwojem. P&G 
stworzyło bezpieczną platformę internetową, służącą do wymiany wytycznych technolo-
gicznych z dostawcami. Organizowane są również spotkania na szczycie, przedstawicieli 
dostawców oraz P&G. 

Sieci zewnętrzne stanowią rozwiązanie komplementarne wobec sieci wewnętrz-
nych. Do najistotniejszych P&G zalicza NineSigma, InnoCentive, YourEncore oraz 
Yet2.com. Wspólny dla nich wszystkich jest dostęp do bazy ekspertów, którzy w odpo-

                                                     
 

6  Materiały informacyjne Grupy BMW. Information from the BMW Group 2004. The BMW Group 
Research and Innovation Network. Bayerische Motoren Werke, Muenchen. 

7  Na podstawie: L. Huston and N. Sakkab: Connect and Develop. Inside Procter & Gamble’s New 
Model for Innovation. Harvard Business Review, March 2006, s. 4-6. 

 



Aleksandra Laskowska-Rutkowska 126 

 
wiedzi na zapytania potencjalnych klientów prezentują wypracowane przez siebie propo-
zycje rozwiązań. Jeśli dojdzie do porozumienia, strony nawiązują kooperację. 

Dzięki networkingowi znacząco skraca się czas tworzenia i materializowania 
koncepcji produktu. Aby nie zaprzepaścić osiągnięć w tej dziedzinie wymagana jest cza-
so-oszczędna organizacja produkcji.  

ORGANIZACJA PRODUKCJI  

Produkcja od dawna jest sferą pionierską w obszarze czaso-oszczędnych roz-
wiązań. Słynny system Just-In-Time rozwinął się w murach japońskich fabryk. Presja 
czasu zmusza producentów do poszukiwania wciąż nowych rozwiązań. Po inwestycjach 
w nowoczesne technologie, systemy współpracy z dostawcami oraz doskonalenie organi-
zacji pracy wewnątrz firm produkcyjnych przyszła pora na kolejną innowację w organiza-
cji produkcji. Podobnie jak w sferze B+R polega ona na wyjściu daleko poza mury wła-
snych fabryk. Producenci zmierzają w dwóch przeciwstawnych kierunkach. Jeden z nich 
to tworzenie własnych sieci produkcyjnych, drugi – zlecanie funkcji produkcji oferentom 
zewnętrznym.  

Projekt IMV realizowany przez Toyotę stanowi ilustrację wewnętrznej kooperacji 
sieciowej na skalę globalną. Latem 2004 roku Toyota wdrożyła innowacyjny projekt IMV 
mający na celu stworzenie zoptymalizowanego, globalnego systemu zaopatrzenia i pro-
dukcji samochodów typu pickup oraz multipurpose (wielofunkcyjnych). Projekt ten 
obejmuje produkcję pięciu modeli samochodów, sprzedawanych w 140 krajach świata. 
Silniki Diesla produkują zakłady w Tajlandii, silniki gazolinowe fabrykuje się w Indonezji, 
ręczne skrzynie biegów powstają na Filipinach i w Indiach. Zaopatrzenie do produkcji 
pochodzi z krajów, w których zlokalizowano produkcję. Montaż samochodów odbywa się 
w Tajlandii, Indonezji, Argentynie oraz RPA. Zaopatrują one rynki Azji, Europy, Afryki, 
Oceanii, Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu. W ten sposób Toyota wkroczyła  
w trzeci etap produkcji globalnej. Pierwszy etap polegał na umiejscowieniu produkcji  
w Japonii oraz eksporcie na rynki zagraniczne, drugi oznaczał lokalizację zakładów pro-
dukcyjnych na kluczowych rynkach. Etap trzeci oznacza powstanie modelu sieci powią-
zanej produkcji wielonarodowej. Zdaniem dyrektora zarządzającego Akido Toyota:  
„To nowy rozdział w historii Toyoty i historii światowego przemysłu samochodowego”8. 

Na drugim biegunie rozwiązań w dziedzinie organizacji produkcji plasuje się zle-
canie jej oferentom zewnętrznym (ang. outsourcing). Formy outsourcingu w dziedzinie 
produkcji przybierają różnorodne formy: od dostaw podzespołów po całkowite przejęcie 
gestii produkcji. Olbrzymi wzrost zainteresowania tą formą kooperacji sieciowej, na prze-
strzeni ostatnich lat, wynika z boomu technologicznego lat 90-tych, wzrostu popytu  
i oczekiwań klientów odnośnie innowacji produktowych oraz rekordowo krótkiego czasu 

                                                     
 

8  The IMV Project. www.toyotageorgetown.com/imv.asp 
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składania zamówień przez Internet 9. Te innowacyjne w latach 90-tych uwarunkowania, 
nakręciły pętlę zmian na kolejne lata. Kołem zamachowym dla nowych rozwiązań była 
rynkowa presja na skrócony czas reakcji w obszarze: wdrożeń nowych produktów, wy-
twarzania oraz dystrybucji. Wielu producentów (ang. Original Equipment Manufacturers) 
dostrzegło swoją szansę w zlecaniu produkcji producentom kontraktowym (ang. Con-
tracct Manufacturers). W wielu przypadkach rola producentów kontraktowych ewoluowa-
ła do roli wykonawcy kompletnego produktu 10. I tak np. większość drukarek firmy He-
wlett-Packard wytwarza kto inny. Podobnie rzecz się ma z kalkulatorami, komputerami  
i serwerami tej firmy 11. Przekazywanie znacznej części gestii produkcyjnej dostawcom 
zewnętrznym jest charakterystyczne dla branży motoryzacyjnej. W roku 2004 firma 
General Motors planowała ograniczyć swój wkład produkcyjny do wytwarzania karoserii  
i podwozi swoich samochodów.12 Daimler-Chrysler montuje samochody marki smart  
z modułów dostarczanych przez poddostawców. Pracują oni w systemie Just-In-Time. 
Lokalizacja zakładów produkcyjnych dostawców, w bezpośredniej bliskości montowni 
smarta, w Hambach zapewnia krótki czas dostawy oraz ułatwia komunikację pomiędzy 
kooperantami. W momencie uruchomienia montowni, w 1998 roku, montaż zajmował 
7,5 godziny, co stanowiło wynik lepszy o ok. 2,5 godziny od rezultatów osiąganych przez 
liderów branży.13  

Przykładem wariantu całkowitej rezygnacji z gestii produkcyjnej na rzecz do-
stawców zewnętrznych czyli tzw „produkcji bez fabryk” (ang. fabless manufacturing) 
mogą być firmy takie jak Atera i Xilinx. specjalizujące się w projektowaniu mikroproceso-
rów. Całą działalność produkcyjną zlecają one na zewnątrz do Morris Chang’s Taiwan 
Semiconductor Manufacturing Co.14

STRATEGIA ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW 

Logistyka w firmach prowadzących działalność na skalę globalną sprowadza się 
do zarządzania łańcuchem dostaw. Łańcuch dostaw stanowi najwyższą formę ewolucji 
zarządzania przepływem dóbr. Oznacza postrzeganie wszystkich firm, biorących udział  
w dostarczaniu produktu do finalnego odbiorcy jako części składowych „rozszerzonego 
przedsiębiorstwa”. Łańcuch dostaw tworzą rozwiązania w dziedzinie B+R, produkcji oraz 

                                                     
 

9  High Tech Manufacturing: what does outsourcing mean to your supply chain? A UPS Supply 
Chain Solutions White Pepper, UPC of America, 2005. 

10  Zmianie uległa też nazwa kooperantów sieciowych. Obecnie używa się raczej pojęcia Electronic 
Manufacturing Service (EMS), co na polski można przetłumaczyć jako elektroniczna obsługa wyt-
warzania.  

11  K. Dolan: Ghost cars, ghost brands, www.forbes.com., s. 1. 
12  Tamże,  s. 2. 
13  M. Christopher: Logistics and supply chain management. Creating value-adding networks. FTS 

Prentice Hall, London, 2005, s. 185. 
14  Tamże,  s. 3. 
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organizacji przepływu produktów i informacji. Kształtują go oczekiwania klientów, uwa-
runkowania branży, kultura tworzących go firm oraz możliwości technologiczne. Presja 
czasu na skracanie czasów reakcji wciąż rośnie. Znacząco oddziałuje ona na wybory 
strategiczne i rozwiązania operacyjne w obszarze łańcucha dostaw. Przykładowo firma 
P&G za cel na najbliższe trzy lata stawia sobie ograniczenie czasu reakcji łańcucha do-
staw o 35%.15  

Podobnie jak w przypadku B+R oraz produkcji kluczową rolę odgrywa decyzja 
czy wykorzystać sieć wewnętrzną czy też sieć zewnętrzną? I tak jak w przypadku pro-
dukcji oraz Badań i Rozwoju obydwie formy kooperacji mogą być właściwe. 

Firmą realizującą strategię przeciwstawną powszechnie panującym branżowym 
trendom jest Zara.16 Projektowanie, magazynowanie oraz logistyka tego niekwestiono-
wanego leadera na rynku tekstyliów pozostają bowiem w jego gestii. Działając w branży, 
w której czas odgrywa podstawową rolę Zara wypracowała oryginalny i niezwykle sku-
teczny model biznesowy. Szybkość reakcji jest jedną wiodących zasad działalności firmy. 
Dotyczy ona w równej mierze przepływu informacji i przepływu dóbr. Menedżerowie 
sklepów, projektanci ubrań oraz producenci pozostają w stałym kontakcie. Sprzedawcy 
wykorzystują do komunikowania się z projektantami telefony i specjalne palmtopy typu 
PDA (ang. personal digital assistance). Dzięki informacji płynącej bezpośrednio z rynku, 
projektanci znają aktualne trendy oraz oczekiwania klientów. Projektują więc niejako  
„na życzenie” klientów. Rozwiązania konsultują na bieżąco z technologami produkcji, 
zlokalizowanymi tak jak projektanci w scentralizowanym ośrodku projektowania i pro-
dukcji Zary w Hiszpanii w La Corunie.  

Sfera logistyki w Zarze jest niezwykle starannie zorganizowana. Funkcjonowanie 
poszczególnych elementów łańcucha jest tak skoordynowane aby powszechne w branży 
tekstylnej przestoje lub spiętrzenia nie mogły zaistnieć. Kierownicy sklepów w poszcze-
gólnych regionach świata składają zamówienia dwa razy w tygodniu w określonych 
dniach i do określonej godziny. Terminy są ściśle przestrzegane. Magazyn centralny w La 
Corunie kompletuje wysyłkę w ciągu nocy. Część tekstyliów przesyła się już na stojakach 
aby bezpośrednio z samochodu dostawczego trafiły do sklepu. Czas dostawy do sklepów 
Europy wynosi 24 godziny, do USA 48 godzin, do Japonii 72 godziny. Przestrzeganie 
grafiku dostaw eliminuje niepewność dotyczącą czasu realizacji dostawy. 

Krańcowo odmienny model biznesowy stosuje The Limited – jeden z liderów  
w branży tekstylnej. Firma ta wszystkie operacje produkcyjne oraz zarządzanie łańcu-
chem dostaw przekazała operatorowi zewnętrznemu firmie Li&Fung. Klientami Li&Fung 
są głównie detaliści europejscy i amerykańscy. Li&Fung zbudowała sieć składającą się  
z 7500 zewnętrznych dostawców z branży tekstylnej, zlokalizowanych w 26 krajach świa-

                                                     
 

15  Longitudes 06. Innovation and the Global Supply Chain Conference Report. April 18-19, Chicago 
2006 by UPS and Harvard Business School, s. 18. 

16  Na podstawie: K. Ferdows, M. Lewis, J. Machuca: Umiejętność szybkiego reagowania, Harvard 
Business Review Polska, listopad 2005, s. 116-117. 
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ta. 2500 jest aktywnych przez cały czas. Kooperacja jest uruchamiana zamówieniami 
składanymi przez Li&Fung odpowiednio wcześniej. Firma ta koordynuje cały proces pro-
dukcyjny (produkcja przędzy, produkcja tekstyliów, barwienie, szycie – które są nieraz 
wykonywane przez kooperantów z różnych części świata) oraz dystrybucję wyrobów 
gotowych do klienta. Kooperacja z Li&Fung pozwoliła the Limited na znaczne skrócenie 
czasu reakcji łańcucha dostaw.17

Zdarza się, że sytuacja rynkowa wymaga nagłej zmiany modelu biznesowego  
i formy kooperacji. Brak odpowiednio szybkiej reakcji może oznaczać dla firmy olbrzymie 
straty. 

Pouczający jest w tym kontekście przykład firmy Lucent Technologies.18 Oddział 
przełączników Lucenta utworzył w końcu lat 80-tych efektywny łańcuch dostaw. Sukces 
polegał na centralizacji zaopatrzenia, montażu, kontroli i realizacji zamówień w Oklaho-
ma City w USA. Zdecydowana większość zamówień pochodziła wówczas z USA. W latach 
90-tych zamówienia płynące z Azji zaczęły odgrywać coraz większą rolę. Łańcuch dostaw 
Lucenta nie był do tego przystosowany. Reagował zbyt wolno i generował zbyt wysokie 
koszty. Części z Azji musiały bowiem dotrzeć do montażu i kontroli do USA, następnie 
produkt wysyłano do Azji. Lucent zareagował przeprojektowaniem w roku 1996 łańcucha 
dostaw. Zmiana polegała na stworzeniu joint ventures na Tajwanie i w Chinach. Przez 
pewien czas rozwiązanie to sprawdzało się. Kiedy jednak firmy konkurujące z Lucentem 
zaczęły zlecać producentom kontraktowym produkcję przełączników, zyskując w ten 
sposób znaczne oszczędności Lucent nie zareagował. Dzięki niższym cenom swoich wy-
robów konkurenci zyskali przewagę nad Lucentem. W roku 2002 sytuacja zmusiła firmę 
do zamknięcia tajwańskiej fabryki i zlecenia obsługi łańcucha dostaw na zewnątrz.  

PODSUMOWANIE 

Obecna gospodarka działa w oparciu o globalne sieci przedsiębiorstw. Mogą być 
to sieci wewnętrzne – składające się z podmiotów należących do jednej firmy bądź ze-
wnętrzne- bazujące na kooperacji wielu firm. Wszystkie one działają pod presją czasu, 
będącą wynikiem oczekiwań klientów i przemian zachodzących w otoczeniu. Samo po-
wstanie form kooperacji sieciowej jest pewnej mierze spowodowane naciskiem na reak-
cję „czasie rzeczywistym”. 

Kooperacja, poprzez integrację potencjału stwarza niedostępną dla jednostek 
biznesowych możliwość innowacyjnych rozwiązań oraz skróconego czasu reakcji.  
To z kolei nakłada na sieci presję dążenia do kolejnych nowych rozwiązań i dalszego 
skracania czasu reakcji. Znalazło to m.in. swój wyraz w kształtowaniu coraz to nowych 

                                                     
 

17  Na podstawie: J. Magretta: Fast, Globar and Entrepreneurial: Supply Chain Management Hong 
Kong Style, Harvard Business Review 1998, September-October oraz A. Laskowska: Zarządzanie 
czasem w zintegrowanym łańcuchu dostaw, Gospodarka Materiałowa & Logistyka, maj 2005, s. 
4-5. 

18  H. Lee: The triple – A supply chain, Harvard Business Review, October 2004, s. 2, 5.  
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oczekiwań wobec łańcuchów dostaw. Według wykładni specjalistów z tej dziedziny mają 
one być: elastyczne, dostosowujące się oraz uwzględniające interesy wszystkich koope-
rantów. Mają także reagować w czasie rzeczywistym i kierować się potrzebami klientów.  

CZAS 

KOOPERACJAINNOWACJA 

 

Rysunek 1. Pętla: Czas - kooperacja - innowacja 

Źródło: Opracowanie własne. 

W tej zmienności pojawia się pewien stały mechanizm. Jest nim pętla: czas – 
kooperacja - innowacja. Presja czasu wymusza nowe formy kooperacji. Nowe formy 
kooperacji prowadzą do innowacyjnych rozwiązań. Te z kolei ustanawiają nowe obowią-
zujące standardy oraz powodują skrócenie czasu reakcji, co napędza kolejną pętlę: czas 
– kooperacja – innowacja. 

Niewątpliwie zmierzamy kierunku organizacji „O time” czyli organizacji reagują-
cych w czasie bliskim zeru. Nie wiemy dokąd nas ta droga zaprowadzi. Pewne jest nato-
miast, że jej szlak będzie usiany licznymi innowacyjnymi rozwiązaniami.  

TIME, COOPERATION, INNOVATION – THE TIME PRESSURE  
AND INNOVATIVE FORMS OF NETWORK COOPERATION 

The time pressure becomes nowadays the engine of cooperation and innova-
tion. The network cooperation can be perceived as the result of the time pressure. En-
terprises are not able to compete on their own anymore. Hence new forms of entrepre-
neurial cooperation. Supply chain, outsourcing and Connect & Develop model established 
by P&G are good examples of it. To sustain competitive, firms are forced to cooperate in 
all areas of it’s activities including: R+D, production and supply chain. This article gives 
some examples of this kind of cooperation. Both internal and external networks are 
discussed.  
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The rise towards innovation and time compression is the never ending story. 

Cooperation leads to innovation. Innovation leads to time compression. Time compres-
sion leads to new time and quality standards. Time pressure evolved of new standards is 
the beginning of the new story of time – cooperation and innovation loop. 

Translated by Aleksandra Laskowska-Rutkowska 
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