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Innowacje 
kluczem 

do rynkowego 
sukcesu firmy. 

Jak zacząć wykorzystywać 
je w swoim biznesie?
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Jak przetrwać w świecie,  
który ciągle się zmienia? 
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Jak generować innowacje w organizacji? 
5 sprawdzonych sposobów. 
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Cześć!

Cieszymy się, że jesteś! Na co dzień wspieramy startupy, przedsiębiorstwa 
i  samorządy, które chcą doskonalić swoje działania, rozwijać przedsiębiorczość 
i osiągać lepsze efekty, dzięki wykorzystywaniu innowacji. Brzmi jak któryś 
z Twoich celów? 

To świetnie się składa!

Ten e-book jest zapisem naszych wieloletnich doświadczeń w obszarze rozwijania 
innowacyjności i wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań do zwiększania 
konkurencyjności firm. 

Dzięki trzem częściom tego e-booka dowiesz się:

• dlaczego to innowacje są kołem ratunkowym dla Twojej firmy, dryfującej na 
nieprzewidywalnym morzu rynku?

• w jaki sposób możesz zacząć generować innowacje dla swojego biznesu?

• jak możesz pokonać najczęstsze błędy, które powstają przy wdrażaniu 
innowacyjnych rozwiązań we współpracy startupu z dużymi firmami?

Do wielu wskazówek wplatamy też przykłady naszych działań i inicjatyw, dzięki 
którym zobaczysz, jak zaproponowane rozwiązania funkcjonują w praktyce.

Czytaj dalej i dowiedz się sam, jak wejść do świata innowacji, by zadbać o rynkowy 
sukces Twojej firmy!

Zapraszamy do lektury!

Zespół Startup Academy
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Jak przetrwać w świecie, 
który ciągle się zmienia? 

O
bserwując historię technologiczną świata, można 

zaobserwować w niej widoczne cykle, które stanowią 

swojego rodzaju fale innowacji. Ich wpływ zauważył już  

w 1942 r. ekonomista Joseph Schumpeter, formułując swoją teorię 

„twórczej destrukcji”. Zgodnie z nią cykle koniunkturalne działają 

pod wpływem długich fal innowacji, ale co to oznacza w praktyce? 

 

Fale innowacji nieustannie rewolucjonizują naszą gospodarkę i burzą 

stary porządek, tworząc nowy. Niewątpliwie świetnym - powszechnie 

znanym - przykładem jest pierwsza rewolucja przemysłowa, kiedy 

to maszyna parowa zrewolucjonizowała i zmieniła na zawsze 

przemysł. Był to jednak tylko początek. Potem nastąpiły kolejne 

fale: powszechna elektryfikacja, rozwój motoryzacji, lotnictwa, 

aż po upowszechnienie Internetu, który wyznaczył nową granicę 

globalizacji i zlikwidował bariery w przepływie informacji cyfrowych. 

 

Obserwując ten rozwój, można zauważyć, że cykle innowacji następują 

coraz szybciej po sobie, a tym samym widzimy zagęszczanie się kolejnych 

okresów twórczych destrukcji. Obecnie sami jesteśmy na przełomie 

fal.

C
zęść I
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Niewątpliwym wyzwaniem, jakie stoi przed wieloma 
firmami, jest również sukcesja, czyli przekazanie 
władzy nowemu pokoleniu. Z danych Instytutu Biznesu 
Rodzinnego, przytaczanych przez Ministerstwo Rozwoju, 
wynika, że w ciągu najbliższych pięciu lat sukcesję planuje 
ok. 57% przedsiębiorców.

Bardzo często sukcesorzy wykazują niechęć do przejęcia 
władzy, ponieważ nie chcą się godzić z zastanym statusem 
quo. Chcą realizować własne plany i marzenia.

Czy można pogodzić te 
pragnienia i sprawić, że firmy 
rodzinne przetrwają?

Nowe pomysły i świeże spojrzenie, może stanowić sporą 
wartość dla firmy, która działała od lat według utartych 
schematów. Spadkobiercy jednak boją się, że nie posiadając 
autorytetu i uznania w oczach rodziców i pracowników, 
mogą zostać zignorowani, a ich pomysły będą pominięte. 
Czują, że muszą udowodnić światu swoją wartość, a ich 
wiedza może nie być wystarczająca, aby się wykazać  
i zasłużyć na przekazanie sterów.

Na szczęście, z coraz szybszym rozwojem biznesu 
i technologii, na rynku dostępne są również usługi 
konsultingowe dostosowane do takich potrzeb.

Na przykład program “Innovation as a Service”, od 
niedawna stanowiący element oferty Startup Academy. 
W ramach tej usługi konsultingowej chcemy wprowadzać 
firmy w świat innowacji, w którym obecni jesteśmy od wielu 
lat. Dzięki temu młody sukcesor może otrzymać wsparcie 
doradcze i zaplanować wspólnie z ekspertami strategię 
innowacji, którą następnie będzie realizował pod okiem 
doświadczonego mentora.

W ten sposób nie zostanie sam w realizacji własnej wizji 
i misji na nowych drogach generowania i wdrażania 
innowacji, a otrzyma przydatne narzędzia i wsparcie!

Co to dla nas oznacza?

Współcześnie mamy do czynienia z początkiem czwartej 
rewolucji przemysłowej, której rezultaty już możemy 
obserwować w wielu firmach na rynku. Z Przemysłu 
4.0, który staje się wszechobecny, czerpią nie tylko firmy 
przemysłowe, ale także startupy tworzące nowatorskie 
rozwiązania technologiczne, możliwe do wdrożenia  
w dużych przedsiębiorstwach. O tej współpracy przeczytasz 
w dalszej części naszego e-booka, dlatego na razie wróćmy 
do omawianych fal.

Fala innowacji, która zaczyna nas „zalewać”, naznaczona 
jest sztuczną inteligencją i cyfryzacją, internetem 
rzeczy (ang. IoT - Internet of Things), robotyką, dronami  
i prawdopodobnie nakreśli zupełnie nowy obraz świata. 
Mianowicie automatyzacja systemów, analityka predykcyjna 
i przetwarzanie danych mogą mieć szeroki wpływ na 
gospodarkę. Na skutek tych procesów wiele fizycznych 
produktów i usług zacznie funkcjonować w zdigitalizowanej 
formie. Natomiast czas wykonania pracy może się zmienić 
z godzin do nawet sekund!

Stanie się tak, gdy zoptymalizowane zostaną procesy 
produkcyjne, a powtarzalne i nudne czynności, 
wykonywane przez ludzi, zastąpimy automatyzacją. Firmy, 
wyciągając wnioski z tych obserwacji, mogą przygotować 
się na nadchodzącą falę i nie poddać się twórczej 
destrukcji. Aby to zrobić, należy nie czekać zbyt długo na 
wprowadzenie zmian w dotychczasowym modelu działania, 
który nadchodząca fala innowacji może szybko zburzyć.

Generowanie i wdrażanie innowacji warto rozpocząć od 
stworzenia odpowiedniej strategii i budowy kultury 
innowacyjności w organizacji, na której gruncie wyrosną 
nowe produkty, usługi i procesy, które wprowadzą biznes w 
nową erę.

Warto pamiętać, że innowacje powinny być drogą do 
osiągnięcia konkretnego celu biznesowego, a nie 
celem samym w sobie.

Zarządzający przedsiębiorstwami nie muszą jednak być 
w tym procesie sami, ale skorzystać z pomocy ekspertów, 
którzy przeprowadzą ich przez niego, dostosowując 
działania do specyfiki danej firmy. 

To wyzwanie szczególnie widoczne jest w rodzinnych 
przedsiębiorstwach, prowadzonych na zasadach 
wieloletnich tradycji. W Europie firmy rodzinne stanowią 
ok. 60% wszystkich przedsiębiorstw zaliczanych do 
mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, co jest 
znacznym udziałem procentowym w obecnej gospodarce. 
Chcemy pochylić się także nad sposobem funkcjonowania 
tego obszaru rynku, ponieważ tu także - nie tylko w wielkich 
korporacjach - innowacje odgrywają niebagatelną rolę.  
Ze względu na swoją rodzinną strukturę takie 
przedsiębiorstwa borykają się z różnymi problemami  
i wyzwaniami, które muszą pokonywać w perspektywie 
zarówno krótko-, jak i długoterminowej.

Sprostanie wyzwaniom firm rodzinnych w dalekosiężnej 
perspektywie może oznaczać „być albo nie być” dla wielu  
z nich. Model działania, który sprawdzał się od 
pokoleń, potrzebuje często zmian, które stymulowane 
są przez zmiany zwyczajów konsumentów, szybki 
rozwój technologii oraz wchodzenie na rynek nowych 
konkurentów.

Z tych względów firmy stale powinny poszukiwać nowych 
ścieżek działania i wprowadzać nowe, innowacyjne produkty 
i usługi, a także optymalizować sam proces produkcji  
i logistyki. Dzięki dostosowywaniu usprawnień i rozwiązań 
przedsiębiorcy zyskują szansę na zdobycie nowych rynków 
oraz dotarcie do nowego pokolenia klientów.

„W wielu przypadkach tradycja i historia firmy, w której 
pracownicy często pracują przez wiele lat, zachęca raczej 
do kontynuacji niż do zmian. Jednak zmiany są niezbędne, 
jeżeli firma chce adaptować się do świata zewnętrznego, 
który zmienia się w tempie wykładniczym” - mówi Michał 
Misztal CEO Startup Academy.
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Jak generować innowacje 
w organizacji?  
5 sprawdzonych sposobów

N
a co dzień wiele słyszymy o tym, że trzeba działać innowacyjnie, 

aby nie wypaść z rynku - ale jak się za to zabrać? W ogólnej 

klasyfikacji sposoby generowania innowacji możemy podzielić 

na wewnętrzne lub zewnętrzne i zaraz poznasz po dwa konkretne 

przykłady dla każdej z tych kategorii. Różnią się one miejscem realizacji, 

tzn. pierwsze są realizowane w ramach dużej organizacji, a drugie poza nią. 

 

Generowanie innowacji - zwłaszcza w dużej organizacji - nie jest jednak 

łatwe, dlatego chcemy przedstawić Ci 5 sposobów na ich kreowanie. 

Pamiętaj jednak, że żaden z nich nie jest gwarantem wdrożenia nowych 

rozwiązań z sukcesem, ponieważ końcowy efekt zależy także od innych 

czynników wpływających na bieżące działanie organizacji.

C
zęść II
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Skutecznym wdrażaniem programów typu intrapreneurship 
może pochwalić się firma ubezpieczeniowa Compensa, 
która z powodzeniem od 4 lat realizuje programy 
wewnętrznej przedsiębiorczości we współpracy ze 
Startup Academy. W 2018 roku ich projekt Idea Box został 
wyróżniony w prestiżowym konkursie Architekci Innowacji 
organizowanym przez Puls Biznesu.

W każdej jego edycji bierze udział do 10 zespołów, które 
przechodzą przez 3 etapy programu. W czasie pierwszego 
dopracowują swój pomysł, aby następnie przekonać 
zarządzających, że dany produkt czy usługa jest warta 
uwagi. W drugim etapie wybrani uczestnicy walidują swoje 
pomysły, przeprowadzając wywiady, ankiety, budując MVP 
i weryfikując rynek, aby następnie zaprezentować swoje 
projekty przed zarządem. Ostatnim etapem, do którego 
docierają najlepsi, jest pilotażowe wdrożenie.

W każdej z edycji eksperci Startup Academy przeprowadzają 
warsztaty z tematyki projektowania modeli biznesowych, 
metodyk Lean Startup i Customer Developement czy 
prezentacji inwestorskich. Ponadto w czasie pierwszego  
i drugiego etapu spotykają się z uczestnikami programu na 
indywidualnych konsultacjach, w trakcie których sprawdzają 
postępy prac oraz doradzają, jaką dalszą ścieżkę obrać  
i jakie działania podjąć, aby osiągnąć pożądany cel.

Sposób 1:  
Warsztaty kreowania innowacji

Przy tworzeniu nowych pomysłów wewnątrz organizacji  
i rozbudzaniu kreatywności wśród pracowników świetnie 
sprawdzają się warsztaty z tematyki Design Thinking, 
które od razu można przeprowadzić z nastawieniem na 
wygenerowanie rozwiązań w zdefiniowanym przez firmę 
obszarze. Możliwe jest także skorzystanie z alternatywnej 
metodyki - Service Design - dzięki czemu wspólna praca 
będzie bardziej nastawiona na co-creating. W czasie 
warsztatu uczestnicy mogą nie tylko poznać daną 
metodologię pracy, ale również zastosować ją w praktyce, 
generując nowe pomysły i budując kreatywne prototypy. 
Może to stanowić również pierwszy krok do działania  
z dłuższym programem tzw. Design Sprint, kiedy w trakcie 
5 intensywnych dni warsztatowych opracowuje się dany 
pomysł na innowację.

Warto jednak pamiętać, że aby zacząć kreować trzeba mieć 
najpierw obraną strategię innowacji, która będzie spójna  
z celami całego przedsiębiorstwa. Dlatego polecamy 
również zorganizowanie warsztatów z innowacji, w czasie 
których uczestnicy poznają najważniejszych aktorów 
ekosystemu, metody i narzędzia, ale przede wszystkim 
porozmawiają o strategii innowacji w firmie.

Sposób 2:  
Intrapreneurship program 
(program wewnętrznej 
przedsiębiorczości)
link - kliknij tutaj

Zorganizowanie programu wewnętrznej przedsiębiorczości 
dowodzi, że można tworzyć innowacje i budować startupy 
wewnątrz dużego przedsiębiorstwa, a ich twórcami mogą 
być sami pracownicy. To oni zgłaszają pomysły na nowe 
usprawnienia wewnątrz organizacji, usprawniają procesy 
czy proponują nowe produkty lub usługi. W końcu kto 
lepiej zna organizację, niż ludzie w niej pracujący!

Dzięki temu pracownicy odchodzą od tradycyjnego modelu 
pracy, a co za tym idzie - podnosi się ich motywacja do 
wykonywanych zadań i lojalność wobec firmy. Zwrócenie 
uwagi na pomysły na innowacje pochodzące od samych 
pracowników stanowi również uznanie dla ich pracy,  
a wdrożenie w życie jest pokazaniem ich realnego wpływu 
na kształt organizacji.

Zastosowanie startupowych metod pozwala na 
wypracowanie nowego modelu biznesowego i zwinne 
podejście do wdrażania innowacji wewnątrz dużej firmy. 
Dzięki temu nowe rozwiązania mogą lepiej odpowiadać na 
realne problemy odbiorców.

Cały program składa się z kilku etapów, w czasie których 
uczestnicy mają okazję zwalidować swoje pomysły przed 
wdrożeniem ich w życie. To praktyczne warsztaty, ale 
także liczne konsultacje z ekspertami i pracownikami 
innych działów organizacji, którzy wspierają twórców  
w przeprowadzeniu szeregu eksperymentów biznesowych. 
Program zazwyczaj zakończony jest prezentacją projektów 
przed zarządem przedsiębiorstwa, który decyduje  
o przyznaniu dodatkowego finansowania na rozwój danego 
rozwiązania i realizację pilotażu.

https://startupacademy.pl/intrapreneurship
https://startupacademy.pl/intrapreneurship/
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Sposób 4:  
Hackathon 
link - kliknij tutaj

Organizacja hackathonu to sposób na bardzo szybkie 
wygenerowanie innowacyjnych pomysłów, stworzenie 
prototypów i ich walidację. To dwudniowe wydarzenie,  
w którym udział mogą brać zdolni programiści, ale również 
osoby niezwiązane z IT, posiadające umiejętności związane  
z business development, sprzedażą czy marketingiem. 
Warto zaznaczyć, że uczestnikami przeważnie nie są 
pracownicy firmy inicjującej hackathon. Choć można 
również spotkać wewnętrzne wydarzenia tego typu, 
przeprowadzane dla jednego lub kilku departamentów, 
które - pracując razem - generują nowe pomysły na 
innowacyjne rozwiązania.

Firma organizująca hackathon wyznacza kierunek 
generowanych i walidowanych w czasie wydarzenia 
pomysłów, poprzez określenie konkretnych problemów 
lub obszarów, w których mają one być tworzone. Często 
udostępnia również dane lub zasoby wewnętrzne, 
stanowiące solidny fundament pod budowane przez 
developerów aplikacje i platformy. Wydarzenie sprzyja 
również wymianie doświadczeń, wiedzy i kontaktów, 
dzięki obecności uczestników z różnych środowisk oraz 
przedsiębiorców i pracowników dużych firm pełniących 
rolę mentorów.

Efektami hackathonu są zazwyczaj działające prototypy 
nowych rozwiązań technologicznych, odpowiadających 
na konkretne wyzwanie stawiane przed dużymi firmami. 
Jednak prace nad ich rozwijaniem nie muszą skończyć się 
wraz z wydarzeniem. Firma może nawiązać długoterminową 
współpracę z pomysłodawcami i zaplanować pilotaż 
wdrożenia.

Sposób 3:  
Akcelerator innowacji 
link - kliknij tutaj

Duża organizacja może również agregować innowacje 
poprzez stworzenie własnego akceleratora dla startupów, 
dzięki czemu wychodzi naprzeciw młodym innowacyjnym 
firmom, które rozwijają rozwiązania komplementarne z ich 
główną działalnością. 

Stworzenie odpowiednich warunków do wzrostu 
startupów związane jest z zapewnieniem nie tylko fachowej 
wiedzy biznesowej w postaci warsztatów czy mentoringu, 
ale również zaangażowanie samych pracowników. Ich 
zadaniem jest opieka nad uczestnikami, w ramach której 
konsultują tworzone rozwiązania, analizują wyniki realizacji 
kolejnych kroków i kamieni milowych oraz przygotowują 
startupy do wdrożenia pilotażu.

Rola osób oddelegowanych do pracy przy działaniach 
akceleratora, zależy w dużej mierze od wstępnych założeń 
i celów programu, które są opracowywane na samym 
początku jego planowania - jeszcze przed wcieleniem go 
w życie. Jeśli firma do tej pory nie prowadziła własnego 
programu akceleracyjnego, dobrym rozwiązaniem 
jest rozpoczęcie od pilotażu tzn. zrealizowanie 
krótkoterminowego projektu w okrojonej wersji, dla 
startupów na początkowym etapie rozwoju lub nawet 
na etapie pomysłu. Dzięki temu minimalizujemy ryzyko 
niepowodzenia związanego z budowaniem akceleratora 
otwartych innowacji.

Przykładem zewnętrznych akceleratorów innowacji 
korporacyjnych są projekty realizowane przez Startup 
Academy tj. Smart Foodies Accelerator we współpracy  
z firmą AmerPharma i GENESIS Startup tworzony 
z Compensa Polska. Przy obu zadaniach Startup 
Academy odpowiadało za przygotowanie i realizację 
całej koncepcji projektu, promocji wraz z identyfikacją 
wizualną, przeprowadzenie rekrutacji, ocenę zgłoszeń, 

a następnie akcelerację wybranych startupów na 
warsztatach i indywidualnych konsultacjach. Finałem było 
przeprowadzenie przez każdy startup prezentacji przed 
Zarządem, który zdecydował o kontynuowaniu rozmów 
wdrożeniowych z wybranymi pomysłodawcami. 

innych działów organizacji, którzy wspierają twórców  
w przeprowadzeniu szeregu eksperymentów biznesowych. 
Program zazwyczaj zakończony jest prezentacją projektów 
przed zarządem przedsiębiorstwa, który decyduje  
o przyznaniu dodatkowego finansowania na rozwój danego 
rozwiązania i realizację pilotażu.

Skutecznym wdrażaniem programów typu intrapreneurship 
może pochwalić się firma ubezpieczeniowa Compensa, 
która z powodzeniem od 4 lat realizuje programy 
wewnętrznej przedsiębiorczości we współpracy ze 
Startup Academy. W 2018 roku ich projekt Idea Box został 
wyróżniony w prestiżowym konkursie Architekci Innowacji 
organizowanym przez Puls Biznesu.

https://startupacademy.pl/hackathon-innowacji/
https://startupacademy.pl/korporacyjny-akcelerator-startupow-innowacji/
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Sposób 5:  
Warsztaty kreowania innowacji

Sposobem na zebranie dużej liczby innowacyjnych 
pomysłów odpowiadających wyzwaniom danej organizacji 
jest również zorganizowanie konkursu w formie challenge’u. 
Taka inicjatywa nie tylko pobudzi kreatywność startupów, 
ale także wprowadzi nutę rywalizacji. 

Przy efektywnej promocji i odpowiednim partnerstwie 
strategicznym możliwe jest pozyskanie nawet kilkuset 
zgłoszeń w trakcie miesiąca trwania naboru. Ważne 
jest jednak odpowiednie przygotowanie i wybór właściwych 
kanałów komunikacji z konkretną grupą docelową. 
Dodatkową korzyścią konkursu jest fakt, że to startupy 
same zgłaszają się do niego z chęcią nawiązania współpracy 
z dużą firmą będącą organizatorem inicjatywy. 

Nawiązanie potencjalnej współpracy to nie jedyna forma 
nagrody, jaka może być do zdobycia w konkursie/wyzwaniu. 
Niezależnie od fazy rozwoju, każdemu laureatowi przyda 
się dodatkowe źródło gotówki, dlatego nagrody finansowe 
również zachęcają do zgłoszenia się. Organizacja konkursu 
w formie odpowiedzi na konkretne wyzwanie, nie musi 
mieć tylko funkcji scoutingowej, ale również PR-ową czy 
CSR-ową, co buduje pozytywny wizerunek firmy w oczach 
konsumentów. 

Przykładem takiego konkursu w formie wyzwania jest np. 
Huawei Startup Challenge, który jako Startup Academy 
organizowaliśmy we współpracy z firmą Huawei. Głównym 
hasłem przewodnim była idea Tech For Better Planet, 
a poszukiwane były startupy, które tworzą technologie, 
wspierające realizację Celów Zrównoważonego 
Rozwoju ONZ w odniesieniu do wyzwań klimatycznych  
i środowiskowych. 

Startup Academy odpowiadało w tym przypadku za 
zaprojektowanie i realizację koncepcji promocji, rekrutacji, 
ocenę zgłoszeń, organizację kapituły i challenge’u dla 
półfinalistów, a także wsparcie w organizacji gali finałowej. 
W ramach konkursu wpłynęło ponad 250 zgłoszeń od 
startupów z całej Polski.

Generowanie innowacji to złożony proces, ale kreatywne 
pomysły można czerpać z różnych źródeł, które otaczają 
firmę na co dzień lub nawet są w jej wnętrzu, trzeba je tylko 
odkryć! 

Który z zaproponowanych sposobów możesz już teraz 
wykorzystać do zwiększania innowacyjności swojej firmy? 
Zanim przejdziesz do dalszej lektury, zastanów się nad 
nim i zaplanuj  pierwszy najmniejszy krok, dzięki któremu 
przejdziesz do jego realizacji!
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Jakich błędów unikać przy 
współpracy startupów  
i dużych firm?  
Poznaj nasze rozwiązania.

D
ziałanie startupów i dużych firm na rynku można czasem porównać do wojny 

superbohaterów - obie frakcje mają swoje mocne i słabe strony, a walczą  

o osiągnięcie jak największego udziału w rynku. Startupy są młode i zwinne, 

ale dopiero poszukują swojego skalowalnego i rentownego modelu biznesowego. Duże 

firmy mają sprawdzony model funkcjonowania i utarte procedury, które pozwalają im 

na działanie globalnie i osiąganie systematycznych zysków. Brakuje im jednak zwinności 

i kreatywności w tworzeniu innowacji produktowych czy procesowych, czego bardzo 

zazdroszczą startupom, które z kolei nie dysponują wystarczającym kapitałem i skalą 

działania, aby móc z nimi rywalizować na rynku. Rozwiązaniem tego niepisanego konfliktu 

może być współpraca obu światów, połączenie sił i realizacja wspólnych celów.

 

Nie jest to jednak takie proste. Startupy i duże firmy działają w zupełnie innych realiach 

rynkowych, dlatego czasem trudno im pracować razem. Poniżej przedstawiamy 8 barier, 

zaobserwowanych przez nas w czasie pracy w Startup Academy, które najczęściej okazują 

się problematyczne w codziennej kooperacji dużych firm i młodych, innowacyjnych 

startupów. Dowiesz się także, jak możesz je rozwiązać lub zapobiegać ich wystąpieniu  

w swojej firmie.

C
zęść III
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Błąd 4:  
Brak świadomości wśród 
startupów co do korzyści 
płynących ze współpracy  
z dużymi firmami

Kluczowe w tym obszarze jest edukowanie przedstawicieli 
startupów oraz pokazywanie przykładów wzorcowej 
współpracy dużych firm z młodymi, innowacyjnymi firmami 
- zwłaszcza wskazujące na możliwe zasady i warunki oraz 
modele współpracy. Startupy często obawiają się tego, że 
firma może je wykupić czy przejąć. Tymczasem najbardziej 
efektywne przykłady współpracy między dużymi firmami 
a startupami wskazują na bardzo popularne rozwiązanie 
opierające się na modelu klienckim lub tzw. Revenue-
Share. W pierwszym przypadku odbiorca technologii 
występuje w roli klienta, a w drugim w zamian za pomoc 
w rozwoju pomysłu i wsparcie w procesie dystrybucji, duża 
firma partycypuje w przychodach osiąganych przez startup. 
Nakierowanie na takie modele współpracy może znacząco 
ułatwić komunikację między tymi dwoma segmentami 
rynku.

Błąd 1:  
Niezrozumienie przez 
przedstawicieli dużych firm 
sposobu działania startupów

Rozwiązaniem tego problemu jest ciągłe edukowanie 
zarówno kadry zarządzającej, jak i pracowników dużych 
firm. Różnice w codziennej pracy polegają zarówno 
na aspektach związanych z odmiennymi modelami 
biznesowymi, jak i innym tempie podejmowania decyzji, 
skali odpowiedzialności i wyzwań, które stoją przed 
startupami i dużymi firmami. Z tego względu ważne jest 
stworzenie przestrzeni do dialogu, w którym zostaną 
wskazane podstawowe różnice i wypracowane wspólne 
schematy kooperacji.

Błąd 2:  
Niechęć startupów do 
współpracy z dużymi firmami

Często założycielami startupów są dawni pracownicy 
dużych firm, których uprzedzenia i poprzednie 
doświadczenia powodują niechęć do bliskiej współpracy 
biznesowej z takimi organizacjami. Sposobem na uniknięcie 
negatywnych skutków takiego podejścia może być 
promocja i prezentowanie przedsięwzięć, które odniosły 
sukces za sprawą udanej współpracy startupów z dużymi 
firmami. Wielu przykładów takich działań dostarczają 
akceleratory tj. KPT ScaleUp. 

Bywa też, że startup jest skupiony na swojej wizji tak 
bardzo, że nie ma gotowości na pivoty i dostosowanie 
swojego produktu do indywidualnych oczekiwań i potrzeb 
odbiorcy. To, co działa na małą skalę, nie zawsze sprawdzi 
się w dużej organizacji. Rozwiązanie należy dostosować, a 
eksperci partnera są w stanie pomóc i podzielić się swoimi 
sugestiami zmian, tak aby daną innowację finalnie wdrożyć 

z sukcesem. Nie będzie to miało jednak miejsca, jeśli 
startup nie będzie otwarty na wprowadzanie udoskonaleń, 
a uparcie będzie dążyć do swoich własnych celów zamiast 
synergii działań.

Błąd 3:  
Brak odpowiednich warunków 
umożliwiających nawiązywanie 
relacji biznesowych pomiędzy 
startupami i dużymi firmami

Rozwiązaniem tego problemu może okazać się organizacja 
spotkań, podczas których przedstawiciele dużych firm i 
startupów będą mieli okazję się spotkać, poznać wzajemnie 
profile swoich działalności oraz nawiązać relacje biznesowe. 
Problem ten ma też aspekt emocjonalny - przedstawiciele 
dużych firm mogą czuć się zagrożeni przez znacznie bardziej 
dynamiczne startupy. Budowa nieformalnych relacji może 
w takim przypadku pomóc w skróceniu dystansu pomiędzy 
tymi dwoma światami.
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Błąd 7:  
Zbyt wysokie oczekiwania 
dużych firm

Problem ten wynika często z braku odpowiedniej 
komunikacji wzajemnych potrzeb zarówno dużej firmy, jak i 
startupu. Należy nauczyć obie strony rozmawiania ze sobą 
i jasnego komunikowania oczekiwań. Duże firmy często 
motywowane realizacją kwartalnych celów i oczekiwań 
ze strony personelu zarządzającego, oczekują szybkich 
wyników przy minimalnym ryzyku. Startupy jednak, jako 
organizacje szukające swojego modelu biznesowego, 
muszą go najpierw odkryć, aby przejść do kolejnego etapu, 
czyli skalowania swojego rozwiązania. Niestety niektóre 
cele okazują się zbyt ambitne, aby startup je zrealizował, ale 
mając na uwadze pozyskanie globalnego partnera, obiecał 
je spełnić. Niegotowy, niedziałający i niedopracowany 
produkt w wyznaczonym terminie nie przekona klienta, że 
warto dalej współpracować. Aby dbać o realne oczekiwania, 
warto pokazywać przykłady startupów, które realizowały 
wdrożenia we współpracy z dużymi firmami w programach 
tj. Scale up’y czy Poland Prize. Liczne doświadczenia i 
komentarze firm zaangażowanych w te projekty wskazują, 
że niezbędna jest cierpliwość i zapewnienie odpowiednich 
warunków do przygotowania wdrożeń. Ostateczne 
wyniki dowodzą jednak, że jest to przedsięwzięcie warte 
poniesionego trudu.

Błąd 5:  
Niedostosowanie strukturalne 
ze strony dużej firmy

Często skostniałe procedury panujące w dużych 
organizacjach są powodem opóźnień we wdrażaniu 
innowacji. Dzieje się tak dlatego, że duża firma nie może 
sobie pozwolić na tak dużą elastyczność jak startup. 
Panujące w niej procedury strukturyzują pracę, ale bywają 
również powodem przesunięć czasowych, do których musi 
być dostosowane wdrażane rozwiązanie. Niestety niektóre 
startupy nie mają wystarczająco dużo czasu, aby przez 
to przejść i jedynym wyjściem jest dla nich porzucenie 
współpracy i znalezienie innego partnera - w przeciwnym 
wypadku mogą upaść przed finalizacją projektu. 

Doświadczenia Startup Academy wynikające z realizacji 
programów akceleracyjnych z dużymi firmami wskazują na 
podwójną rolę, jaką musieli pełnić mentorzy oddelegowani 
przez firmę do wsparcia startupów. Z jednej strony mieli 
za zadanie dbać o rozwój startupów, a z drugiej pełnić 
nadal swoje standardowe, liniowe obowiązki wynikające z 
roli w strukturze firmy. Brak uwzględnienia dodatkowych 
zadań w codziennym kalendarzu powodował frustrację i 
niemożliwe do osiągnięcia bazowe cele. Sprawiało to, że 
mentorzy przestawali się angażować w pomoc startupom, 
ponieważ ich standardowe obowiązki były ważniejsze. 

Aby zapobiec takim sytuacjom, należy umożliwić osobom, 
które posiadają potrzebne doświadczenie, swobodę w 
działaniu i czas na pracę z przedstawicielami startupów. 
Jest to niezbędne do prawidłowego przepływu informacji 
i osiągnięcia efektu synergii, który zaprocentuje w 
przyszłości. Jednak, aby było to możliwe, duża organizacja 
powinna przeformatować oczekiwania wobec personelu 
współpracującego ze startupami. Zmiana myślenia i 
schematu działania czasem bywa trudna, dlatego jako 
Startup Academy wspieramy ten proces od samego 
początku. Prowadzimy szkolenia i konsultacje indywidualne 

zarówno dla startupów, jak i dla osób pracujących w dużych 
firmach, przygotowując je do efektywnej pracy z młodymi i 
innowacyjnymi organizacjami.

Błąd 6:  
Brak zrozumienia wzajemnych 
potrzeb

Przy ustalaniu modelu współpracy startupu i dużej 
firmy warto uwzględnić dobro obu stron, a następnie 
dotrzymywać ustalonych warunków. Niestety wypracowanie 
takiego modelu bywa niełatwe, ponieważ ktoś musi pójść 
na kompromis. Warto poświęcić na początku więcej czasu, 
aby ustalić najkorzystniejszą dla obu partnerów formę 
współpracy, a jej rodzajów jest naprawdę wiele.

Aby rozwiązać lub zminimalizować skutki tego problemu, 
należy stworzyć odpowiednie warunki, umożliwiające 
nawiązanie dialogu i pozyskanie wzajemnego zaufania 
między dużymi firmami a startupami. Doskonałym 
pomysłem jest organizacja spotkań networkingowych, 
w czasie których przedstawiciele obu stron mają 
możliwość się poznać i wymienić doświadczeniami. W 
trakcie moderowanych spotkań lub debat mogą zostać 
wypracowane rekomendacje, które po wdrożeniu 
usprawnią współpracę na linii startup-odbiorca technologii. 
Przykładem takiej inicjatywy jest projekt Connect & Scale 
Up organizowany przez PARP.
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zarówno duża firma, jak i mniejsza organizacja mogłyby 
zrobić więcej. Zminimalizowaniem tego problemu może być 
stworzenie akceleratora, który będzie swoistym miejscem 
dialogu korporacji i startupów, a także ułatwi wspólną pracę, 
czuwając nad postępami w rozwoju tworzonych innowacji. 
Powołanie takiej inicjatywy do życia nie jest jednak łatwe, 
dlatego dobrze mieć wsparcie partnera merytorycznego 
takiego jak Startup Academy.

Wiemy, że nasza praca nie idzie na marne, ponieważ widzimy 
jej efekty codziennie, a najwięcej satysfakcji sprawiają 
nam pozytywne opinie firm, z którymi mamy okazję 
współpracować i razem zmieniać świat na lepszy! Coraz 
częściej spotykamy inicjatywy, które mają znaczący wpływ 
na zapobieganie, niwelowanie, a ostatecznie likwidowanie 
barier we współpracy dużych organizacji ze startupami - do 
czego zachęcamy i Ciebie w Twoim środowisku!

Błąd 8:  
Niedostatecznie rozwinięta 
kultura innowacyjności  
w dużej firmie

Wdrożenia innowacji zawsze mogą stanowić zagrożenie 
dla pewnego rodzaju wewnętrznych interesariuszy  
w organizacji o ustalonym kształcie. Brak wyodrębnionych 
działów zajmujących się wdrażaniem innowacji i współpracą 
ze startupami prowadzi do rozmycia odpowiedzialności 
za wprowadzenie nowych rozwiązań. Tworzenie komórek 
organizacyjnych do realizacji tego celu może okazać się 
niezbędne, jeśli firma wpisuje współpracę ze startupami 
w swoją długoterminową strategię rozwoju. Warto 
na początku formowania takiego zespołu wykształcić  
w pracownikach kreatywne podejście i spójną metodę na 
poszukiwanie i generowanie innowacji dla firmy.

Innowacje testowane i wprowadzane w dużej firmie 
mogą pochodzić ze startupów z zewnątrz, ale również 

z wnętrza organizacji. Dowodem na słuszność takiego 
rozwiązania jest sukces kilku edycji programów 
wewnętrznej przedsiębiorczości tj. Innowator Roku czy 
Idea Box organizowany przez firmę Compensa, w którym 
jako Startup Academy mieliśmy okazję być Partnerem 
merytorycznym.

Startup Academy realizowało kilkukrotnie z pozytywnym 
skutkiem programy Intrapreneurshipowe, czyli takie, 
które polegały na wyzwoleniu innowacyjnego ducha  
w organizacjach takich jak Ikea, Compensa czy Instal-Projekt. 
Zaprezentowanie rezultatów tych działań również może 
przekonać decydentów o wyodrębnieniu dedykowanych 
działów odpowiedzialnych za innowacje w firmach.

Nie możemy powiedzieć, że wyczerpaliśmy temat, jakim 
są bariery współpracy startupów i dużych firm, ale 
zgromadziliśmy tu dla Ciebie te, z którymi najczęściej 
się spotykamy i które wytrwale pokonujemy. Nie każda 
współpraca dużej firmy i startupu kończy się sukcesem, ale 
jak widać wina za niepowodzenie transakcji może leżeć po 
obu stronach. Rzadko jest tylko jednostronna: przeważnie 

https://startupacademy.pl/korporacyjny-akcelerator-startupow-innowacji/
https://startupacademy.pl/dla-firm/
https://startupacademy.pl/intrapreneurship/
https://startupacademy.pl/intrapreneurship/
https://startupacademy.pl/intrapreneurship/
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Zebrałeś inspiracje? 
To do dzieła!
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Mamy nadzieję, że wiedza dotycząca wdrażania innowacji w firmach oraz 
nawiązywania współpracy pomiędzy startupami a organizacjami, jaką tu dla 
Ciebie zebraliśmy, zainspirowała Cię do poczucia nadchodzącego wiatru zmian  
i przygotowania się na kolejną rewolucję także w Twojej firmie!

Jeśli chcesz, by innowacyjne myślenie i działanie stało się naturalnym elementem 
Twojego środowiska pracy, odezwij się do nas, a wspólnie zastanowimy się nad 
najlepszym wprowadzeniem Twojej firmy w świat innowacji. Pamiętaj jednak, 
że innowacje to droga do konkretnie postawionego celu, a nie cel sam w sobie.

Obserwuj nas w mediach społecznościowych i na naszej stronie  
startupacademy.pl, a z pewnością trafisz na inicjatywy, które pomogą Ci rozwinąć 
innowacyjne podejście, bazując na wiedzy i doświadczeniu ekspertów!

Masz pytanie lub inną propozycję współpracy? Napisz do nas i porozmawiajmy!

https://startupacademy.pl
https://startupacademy.pl/kontakt/
https://www.facebook.com/startupacademyPL/
https://www.instagram.com/startupacademy.pl/

