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Streszczenie

Niezbędnym warunkiem efektywnego wykorzystania zewnętrznych zasobów wiedzy 
w procesie podnoszenia innowacyjności podmiotów gospodarczych jest ich otwartość. 
Przyspieszenie tempa postępu technologicznego i transferu wiedzy sprawiło, że wykorzy-
stanie modelu otwartych innowacji staje się skutecznym sposobem realizacji strategii in-
nowacyjności i konkurencyjności podmiotów gospodarczych. Celem niniejszego artykułu jest 
ocena poziomu otwartości innowacyjnej polskich podmiotów typu start-up z wykorzystaniem 
własnych badań empirycznych i autorskiej metodologii. Na metody badawcze wykorzystane 
do realizacji wskazanego celu składa się, poza pilotażowymi badaniami kwestionariuszowy-
mi przeprowadzonymi na próbie 36 podmiotów typu start-up, także krytyczna analiza lite-
ratury przedmiotu. Wyniki przeprowadzonych badań własnych i literaturowych umożliwiły 
ocenę poziomu otwartości innowacyjnej polskiego środowiska przedsiębiorstw typu start-up.  
Poziom otwartości polskich start-upów określono jako umiarkowany. Wykorzystany sposób 
pomiaru otwartości okazał się stosunkowo prostym i skutecznym narzędziem, które może 
znaleźć zastosowanie w szeregu badań z obszaru poziomu i efektywności otwartości inno-
wacyjnej, w tym badań porównawczych. 
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Wprowadzenie

Przedmiotem niniejszego artykułu jest ocena poziomu otwartości innowacyjnej pol-
skich podmiotów typu start-up. Metodologia pomiaru oparta jest na wykorzystaniu 
wskaźnika otwartości innowacyjnej opracowanego na podstawie krytycznej analizy 
polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz wnioskowaniu logicznym. 

Dynamiczne zmiany otoczenia gospodarczego związane z transformacją 
cyfrową, jak również wzrost znaczenia gospodarczego mikroprzedsiębiorstw 
z branży nowych technologii skłoniły autora do przeprowadzenia badań otwarto-
ści innowacyjne, na przykładzie populacji podmiotów określanych jako start-upy. 
Poza omówieniem wyników badań własnych przeanalizowano literaturę przedmiotu 
z zakresu poziomu otwartości innowacyjnej podmiotów oraz charakterystyki pod-
miotów typu start-up. Część empiryczna obejmuje własne pilotażowe badania kwe-
stionariuszowe przeprowadzone na próbie 36 podmiotów typu start-up. 

Głównym celem artykułu jest zastosowanie autorskiej metodologii do zbadania 
poziomu otwartości innowacyjnej na przykładzie podmiotów gospodarczych typu 
start-up w Polsce. Mimo że światowa literatura przedmiotu wykazuje, że zachodzą 
istotne zależności między poziomem otwartości innowacyjnej a innowacyjnością 
i konkurencyjnością, w krajowej literaturze brak jest badań empirycznych w tym ob-
szarze. Przeprowadzona analiza ma na celu próbę częściowego wypełnienia tej luki. 
Hipoteza badawcza pracy zakłada, że możliwe jest opracowanie prostego miernika 
umożliwiającego właściwy pomiar otwartości innowacyjnej organizacji. 

1. Otwarty model innowacji

Tidd i Bessant (2009, s. 16) definiują innowację jako proces polegający na prze-
kształceniu pojawiających się możliwości w nowe idee i wdrożenie ich w praktyce 
rynkowej. Proces innowacyjny obejmuje zatem całość działań realizowanych od 
momentu powstania pomysłu do wdrożenia nowego rozwiązania na rynek i uznany 
być powinien za jeden z najistotniejszych obecnie czynników wzrostu światowej go-
spodarki (Petrariu, Bumbac, Ciobanu, 2013, s. 582). Brak wystarczających zasobów 
w sektorze MŚP jest postrzegany jako bariera wykorzystania otwartości dla wzrostu 
innowacyjności, ale jednocześnie jest głównym motywem, który skłania podmioty 
z sektora MŚP do wychodzenia poza organizację w celu poszukiwania wiedzy i tech-
nologii (Spithoven, Vanhaverbeke, Roijakkers, 2013, s. 555). 
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Istotę otwartego modelu innowacji obrazuje proces prowadzący do wdroże-
nia nowej wiedzy, w ramach którego wykorzystywane są informacje pozyskane 
z zewnątrz organizacji w wyniku jednostronnych działań podmiotów lub podjętej 
współpracy, a także przekazywanie na zewnątrz wytworzonej w organizacji wiedzy. 
Otwartość jest zatem procesem dwustronnym. Stwierdzić zatem należy, że koncep-
cja otwartych innowacji oparta jest na wykorzystaniu wiedzy zewnętrznej, udo-
stępnieniu wiedzy wewnętrznej i współpracy w ramach sieci zewnętrznych relacji 
przy realizowaniu procesów innowacyjnych. Za jeden z filarów nowej gospodarki, 
określanej też jako sieciowej, uznać należy właśnie strukturę sieciową (Nowicka- 
-Skowron, Pachura, 2009, s. 41). Otwarte innowacje są szczególnie ważne z punktu 
widzenia małych i średnich firm, które nie są w stanie same prowadzić szeroko 
zakrojonych badań. Mniej ryzykowne i tańsze jest zakupienie nowych rozwiązań 
od zewnętrznych podmiotów (Bianchi, Campodall’Orto, Frattini, Vercesi, 2010). 
Otwarty model innowacji umożliwia też dynamiczne reagowanie na pojawiające 
się zmiany. W dobie hiperłączności i skracających się cykli życia technologii zdol-
ność szybkiego generowania i wdrażanie wiedzy staje się niezbędnym warunkiem 
uzyskania i utrzymania przewag konkurencyjnych i innowacyjnych. Zagadnienie 
wykorzystania zewnętrznych źródeł wiedzy w procesie podnoszenia innowacyjno-
ści w sferze nowych technologii ma duże znaczenie w kontekście dokonującej się 
obecnie transformacji cyfrowej. 

2. Metodologia pomiaru otwartości innowacyjnej

W celu pomiaru stopnia otwartości modelu innowacji na podstawie analizy litera-
tury przedmiotu z obszaru metodologii pomiaru otwartości organizacji opracowano 
wskaźnik otwartości innowacyjnej organizacji oraz kwestionariusz wywiadu (za-
łącznik 1). Opracowany wskaźnik otwartości innowacyjnej obejmuje siedem indy-
katorów szczegółowych (zob. tab. 1) stanowiących stymulanty wskaźnika otwartości 
innowacyjnej (WOI) określonego wzorem:

Ustalono, że wskaźnik przyjmuje wartość od 0 do 1, gdzie 0 oznacza pełne 
zamknięcie na zewnętrzne źródła wiedzy (izolacja innowacyjna), a 1 – pełną otwar-
tość innowacyjną. Wskaźnik wykorzystano do przeprowadzenia badań pilotażowych 
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w dwojaki sposób. Po pierwsze, tworząc pytania kwestionariuszowe (7 pytań odpo-
wiadających 7 kryteriom) w sposób umożliwiający określenie otwartości danego 
obszaru. Po drugie, do zagregowania odpowiedzi i wskazania łącznego poziomu 
otwartości grupy badanych podmiotów. 

Wykorzystany kwestionariusz wywiadu obejmował zarówno pytania otwarte, 
jak i zamknięte. Łącznie kwestionariusz składał się z 15 pytań. Pytania w kwestio-
nariuszu podzielić można na dwie grupy. Pierwsza, tak zwana metryka, dotyczyła 
ogólnych informacji o firmie (m.in. data założenia firmy, liczba zatrudnionych osób, 
branża) i miała na celu określnie ogólnej charakterystyki badanych podmiotów. 
Druga grupa pytań miała na celu wskazanie stopnia otwartości, to jest zakresu wy-
korzystywania współpracy i zewnętrznych źródeł wiedzy w procesie innowacyjnym, 
rozumianym jako szereg działań prowadzonych przez organizację, mających na celu 
wdrożenie nowego rozwiązania. 

Przeprowadzone badania miały charakter jakościowy. Zastosowano metodę 
wywiadu bezpośredniego, kwestionariuszowego. Narzędziem badawczym był stan-
daryzowany kwestionariusz wywiadu zawierający pytania zamknięte i otwarte. 
Pytania otwarte, a także fakt bezpośredniego przeprowadzenia wywiadów przez 
autora badania umożliwiły lepsze poznanie zakresu i znaczenia zewnętrznych źródeł 
wiedzy w procesach innowacyjnych badanych podmiotów. Ankieta była przeprowa-
dzona osobiście, udział w ankiecie brali założyciele start-upów. Ankietę przeprowa-
dzono z wykorzystaniem urządzenia mobilnego typu tablet oraz oprogramowania 
webankieta.pl.

3. Przedmiot badania i charakterystyka grupy badawczej

Przedmiotem badania uczyniono otwartość innowacyjną grupy podmiotów repre-
zentujących populację podmiotów gospodarczych określaną jako start-upy. W litera-
turze przedmiotu jest wiele definicji start-upów. Definicja przyjmowana na potrzeby 
badań fundacji Startup Poland opracowującej raporty Polskie Startupy 2015 i 2016, 
mówi, że start-up jest to przedsięwzięcie, które spełnia przynajmniej jeden z dwóch 
warunków: należy do sektora gospodarki cyfrowej, co oznacza, że przetwarzanie 
informacji lub pochodne technologie stanowią jeden lub więcej z kluczowych ele-
mentów jego modelu biznesowego, lub tworzy nowe rozwiązania technologiczne 
w obszarze technologii informacyjnych (information technologies, IT) i informacyjno- 
-komunikacyjnych (information and communication technologies, ICT). 
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Badanie przeprowadzono wśród 36 spośród 100 reprezentantów polskiego śro-
dowiska start-upów prezentujących swoją ofertę w ramach wydarzenia European 
Start Up Days, Katowice, 19–20 maja 2016 roku. Drugi etap doboru próby badawczej 
w ramach populacji 100 prezentujących się na wydarzeniu podmiotów miał charakter 
losowy. 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że aż 78% badanych podmiotów 
to mikroprzedsiębiorstwa, natomiast 100% podmiotów zaliczyć należy do sektora 
MŚP (zob. rys. 1). W 28% badanych podmiotów zatrudnionych jest mniej niż 5 osób, 
w 72% podmiotów w prace włączonych jest 5 i więcej osób. Cztery projekty, co 
stanowi 11% podmiotów, były na tak wstępnym stadium rozwoju, że nie wiązały się 
z zawarciem żadnych formalnych umów w zakresie świadczenia pracy. 

Rysunek 1. Struktura wielkości zatrudnienia badanych podmiotów

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań. 

Istotną cechą podmiotów gospodarczych, poza wielkością, jest też przedmiot 
prowadzonej działalności. Przeprowadzone badania wskazują, że główny obszar 
działania start-upów obejmuje produkty i usługi z zakresu technologii medycznych 
(healthtech, medtech) i oprogramowania biznesowego. W każdym z tych obszarów 
działa 25% badanych podmiotów. Kolejne najczęściej wskazywane obszary to mar-
keting internetowy (digital marketing), energetyka (odnawialne źródła energii, smart 
grid), rozwiązania z zakresu internetu rzeczy (IoT, internet of thing) (zob. rys. 2). 
Pozostałe firmy reprezentowały branże edukacyjną (edutech), e-commerce, fintech, 
druk 3D, turystyczną.
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Rysunek 2. Struktura branżowa badanych podmiotów

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.

4. Analiza wyników badania 

Przeprowadzone badania pilotażowe pozwalają na wstępne scharakteryzowanie 
otwartości innowacyjnej polskich start-upów. 72,22%, to jest 26 badanych pod-
miotów, przyznaje, że wdrażane nowe rozwiązania, w tym modele biznesowe, są 
inspirowane rozwiązaniami funkcjonującymi za granicą. 83,33%, to jest 30 firm, 
wskazuje na stałą współpracę z konsumentami przy tworzeniu i rozwoju produk-
tów. 50% firm skorzystało w przeszłości lub teraz korzysta z programów inkubacji, 
akceleracji, pomocy aniołów biznesu. 

Uczestniczące w badaniu podmioty za kluczowe źródło wiedzy niezbędnej 
do zrealizowania procesu innowacyjnego uznały wewnętrzne zasoby organizacji –  
głównie kapitał intelektualny założycieli i pracowników. Tak wskazało 86% bada-
nych podmiotów. Podstawową umiejętnością wykorzystywaną do opracowania in-
nowacji było programowanie. Tylko trzy firmy wskazały jako kluczowy element 
wdrożenia innowacji zakup gotowej technologii. Dwie firmy za kluczowe uznały 
zlecenia podwykonawstwa pewnych elementów oferowanej technologii (zob. rys. 3).
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Rysunek 3. Kluczowe źródła wiedzy wykorzystanej w procesie innowacyjnym

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.

Takie wyniki badania wskazują na kluczowe znaczenie kapitału intelektualnego 
w sektorze nowych technologii, w tym w zakresie ICT. Współpraca w tym przypadku 
stanowi z reguły formę uzupełnienia zasobów wiedzy nietechnicznej. Ponadto może 
być użyteczna na bardzo wczesnym etapie rozwoju – ideacji, a więc tworzenia nowego 
produktu oraz etapie działań marketingowych. Należy wziąć też pod uwagę, że kapitał 
intelektualny założycieli jest niezbędny do efektywnej absorpcji zewnętrznej wiedzy 
(Cohen, Levinthal, 1990, s. 128–148). Wyniki badań wskazują, że choć 31 podmiotów 
za podstawowe źródło wiedzy uznaje zasoby wewnętrzne, to ma świadomość znaczenia 
zewnętrznych relacji. 30 podmiotów stwierdziło bowiem, że takie relacje utrzymuje. 

Również badanie fundacji Startup Poland obejmuje kwestie źródeł wiedzy i net-
worku wykorzystywanych przez polskie start-upy. Wyniki wskazują, że 41% podmio-
tów czerpie wiedzę ze spotkań branżowych, 37% dzięki udziałowi w dedykowanych 
konkursach, 34% dzięki programom mentoringu, 32% poprzez udział w imprezach 
branżowych, 26% dzięki inkubacji, 24% – akceleracji, 11% z uczelni. 31% wskazało 
inne źródła (Raport Polskie Startup, 2016). Korzystanie z powyższych źródeł stanowi 
niefinansowe źródło wsparcia start-upów. Raport Polskie Startupy 2016 wskazuje 
także, że start-upy poza finansowaniem do rozwoju najbardziej potrzebują kontaktów, 
to jest możliwości networkingu (42% podmiotów wskazało tę odpowiedź). 

Kwestia relacji zewnętrznych i sieci, które start-upy tworzą z innymi pod-
miotami, stanowi istotny element otwarcia procesu innowacyjnego. Wyniki badań 
własnych oraz fundacji Startup Poland wskazują, że połowa badanych podmiotów 
skorzystała z usług inkubatora lub akceleratora. Tylko 17% badanych podmiotów 
nie utrzymuje żadnych trwałych relacji zewnętrznych. Wśród podmiotów, które 
takie relacje utrzymują, tylko jeden utrzymuje relacje z trzema grupami podmiotów  
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(zob. rys. 4). Grupy te to: inne przedsiębiorstwa, w tym kooperujące w ramach łańcu-
cha wartości (taką współpracę podjęły 23 badane podmioty), jednostki B+R (12 pod-
miotów współpracuje z jednostkami B+R lub naukowcami), fundacje, stowarzysze-
nia, organizacje branżowe, inne jednostki otoczenia biznesu (8 podmiotów). Spośród 
30 firm, które wskazały na trwałe relacje z zewnętrznymi podmiotami przy realizacji 
procesów innowacyjnych, 17 wskazało tylko jedną grupę kluczowych partnerów,  
12 dwie grupy (zob. rys. 5). 

Rysunek 4. Liczba grup trwałej współpracy podmiotów typu start-up

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.

Rysunek 5. Struktura współpracy start-upów pod względem przedmiotu działalności 
współpracujących podmiotów

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.

Badanie fundacji Startup Poland wskazuje, że współpracę w ramach prac B+R 
deklaruje 42% badanych podmiotów, w tym z uczelnią współpracuje 22%, z naukow-
cem 24%, z innym ośrodkiem niż uczelnia 13% (Polskie Startupy, 2016). 
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Poziom wykorzystania ochrony patentowej stanowiącej miernik otwartości 
tak zwanej odśrodkowej kształtuje się na umiarkowanym poziomie. 15 podmiotów 
(42%) chroni swoje rozwiązania z wykorzystaniem prawnych środków ochrony 
praw własności intelektualnej lub jest w trakcie procesu uzyskiwania takiej ochrony. 
Zgodnie z wynikami badań fundacji Startup Poland co siódmy start-up, czyli około 
14% podmiotów, ma patent lub jest w trakcie procedury patentowej w kraju lub 
za granicą. Wyniki badań własnych wskazują, że wybraną grupę badawczą cha-
rakteryzuje wyższa świadomość znaczenia ochrony PWI niż ogół populacji start-
-upów. Może to świadczyć o tym, że grupa badanych podmiotów oferuje produkty 
i usługi charakteryzujące się wyższym poziomem zaawansowania technologicznego 
i innowa cyjności niż ogół podmiotów zakwalifikowanych jako podmioty start-up. 

Podsumowanie 

Zróżnicowanie poziomu wykorzystania poszczególnych zewnętrznych źródeł wiedzy 
przez podmioty gospodarcze skłania do zastosowania miernika syntetycznego, który 
umożliwi określenie otwartości ogółem na podstawie właściwie zidentyfikowanych war-
tości szczegółowych. Do tego celu wykorzystano autorski wskaźnik otwartości innowa-
cyjnej (WOI). Przeprowadzone badania pilotażowe wskazują, że poziom otwartości pol-
skich start-upów ocenić należy jako umiarkowany, obrazowany WOI równym 0,5 (tab. 1).

Tabela 1. Poziom otwartości polskich podmiotów typu start-up mierzony przy 
wykorzystaniu autorskiego wskaźnika otwartości innowacyjnej

Indykatory cząstkowe wskaźnika otwartości innowacyjnej (wi)
Udział pozytywnych 

wskazań wśród podmiotów 
badanych 

1. Wykorzystanie rozwiązań zagranicznych jako źródła wiedzy 0,72
2. Podjęcie trwałej współpracy z konsumentami 0,83
3. Skorzystanie z programów inkubacji, akceleracji, aniołów biznesu 0,50
4. Dominacja zewnętrznych źródeł wiedzy w procesie innowacyjnym 0,14
5. Podjęcie trwałej współpracy z partnerami zewnętrznymi 0,83
6. Podjęcie trwałej współpracy z co najmniej dwiema grupami podmiotów 0,33
7. Skorzystanie z prawnych środków ochrony praw własności intelektulanej 0,14

Wartość wskaźnika otwartości innowacyjnej  
= (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)/7 3,49/7 = 0,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań własnych. 
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W tabeli 1 wskazano wartości szczegółowe, jak również zobrazowano sposób 
przeprowadzenia badania i kryteria oceny. Wykorzystana metodologia pomiaru 
wskazuje duże możliwości aplikacyjne za względu na swoją prostą formę, niski koszt 
finansowy i czasowy badania. Wyniki badania stanowić powinny przyczynek do dal-
szych badań w obszarze otwartości innowacyjnej podmiotów, w tym między innymi 
badań w zakresie korelacji poziomu otwartości i innowacyjności, tak by możliwe 
było wskazanie następstw otwartości organizacji, a także opracowanie efektywnych 
mechanizmów wsparcia przedsiębiorstw w procesie otwartości innowacyjnej. 
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Załącznik 1. 

Zestaw pytań wykorzystanych do przeprowadzenia badania poziomu otwartości innowacyj-
nej wraz z komentarzami wyjaśniającymi

1. Czy wdrażane przez Państwa nowe rozwiązania są inspirowane rozwiązaniami 
zagranicznymi? 

Pytanie zamknięte. Pytanie miało na celu określenie otwartości na nieformalne 
przepływy wiedzy, korzystanie z otwartych, także nieskodyfikowanych zasobów 
wiedzy, sieci społecznościowych, mediów społecznościowych, imprez branżo-
wych itd. 

2. Czy realizowany przez Państwa model procesu innowacyjnego obejmuje współ-
pracę z konsumentami w kwestii rozwoju produktów? 

Pytanie zamknięte. Bada otwartość kolaboracyjną z zakresie grupy konsumentów 
i lead users.

3. Czy podmiot, który Państwo reprezentują, brał lub bierze udział w programach 
inkubacji, akceleracji, anioły biznesu? 

Pytanie zamknięte. Pytanie odzwierciedla otwartość przejawiającą się podej-
mowaniem współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym instytucjonalnymi 
i rynkowymi. 

4. Jakie są źródła nowej wiedzy i technologii wdrażanych w ramach działania 
Państwa podmiotu? 

Pytanie otwarte. W trakcie przeprowadzania wywiadu okazywało się niejedno-
krotnie, że przepytywane osoby potrzebują wskazówek w zakresie rozumienia 
pojęcia źródła wiedzy. Pytanie miało na celu określenie proporcji w wykorzysty-
wanych wewnętrznych i zewnętrznych źródłach wiedzy oraz lepsze zrozumienie 
procesu tworzenia wiedzy w organizacji. 

5. Czy Państwa podmiot współpracuje z podmiotami zewnętrznymi? 

Pytanie zamknięte. Pytanie miało na celu jasne określenie, czy podmiot posiada 
relacje zewnętrzne.

6. Z jakimi podmiotami zewnętrznymi współpracuje firma?

Pytanie otwarte. Podmioty mogły wskazywać dowolnych kooperantów. 
Przeprowadzając badanie, autor wskazywał pomocniczo potencjalne podmioty 
współpracy, zgodnie z literaturą przedmiotu. 

7. Czy państwa podmiot chroni swoje rozwiązania z wykorzystaniem prawnych 
środków ochrony praw własności intelektualnej? 

Pytanie zamknięte. Pytanie nawiązuje do tak zwanej otwartość odśrodkowej.
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INNOVATIVE OPENNESS OF POLISH START-UP COMMUNITY.  
RESULTS OF PILOT STUDIES

Abstract

The openness is an indispensable condition for the effective use of external knowledge 
resources in the process of increasing the innovativeness of business entities. Acceleration 
of the pace of technological progress and knowledge transfer has made the use of the open 
innovation model an effective way to implement the innovation strategy and competitive-
ness of business entities. The aim of this article is to assess the level of innovative openness 
of Polish start-up entities using own empirical research and original methodology. The re-
search methods used to achieve the indicated objective consist, besides pilot questionnaire 
surveys, carried out on a sample of 36 start-up entities, also a critical analysis of the subject’s 
literature. The results of own and literature researches made it possible to assess the level 
of innovative openness of the Polish start-up community. As a result of the conducted re-
search, the level of openness of Polish start-ups was defined as moderate. The method used 
to measure openness turned out to be a relatively simple and effective tool that can be applied 
in a number of research in the level and effectiveness of innovative openness.

Translated by Dorota Roszkowska 

Keywords: open innovation, innovation process, start-up 
JEL Codes: O31, O32, L17


