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Współpraca

Część 2. 9: 

Jak proces współpracy sprawi, 

że moja organizacja 

będzie innowacyjna



+Jak proces 

współpracy sprawia, 

że moja organizacja 

jest innowacyjna

Bieżący rozdział pomaga czytelnikowi 

zrozumieć, w jaki sposób współpraca 

może sprzyjać innowacjom poprzez 

serię pytań.

Cele:

• Wyjaśnienie, w jaki sposób proces 

współpracy może pomóc 

organizacji być bardziej 

innowacyjną 

• Efekty szkolenia:

• Zrozumienie, w jaki sposób 

współpraca sprawia, że 

organizacje są innowacyjne 

• W jaki sposób zarządzanie 

współpracą jest dostosowane do 

innowacji

• Co wziąć pod uwagę przy własnym 

procesie.
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Zarządzanie 

innowacjami
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Jak opracować proces 
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Proces współpracy, aby być bardziej innowacyjnym 

Zrozumienie 
pojęć

Przygotowanie 
strategii

Opracowanie 
procesu

Zarządzanie 
procesem

Pomiar 
wpływu

Pięć kroków współpracy



+
Współpraca i innowacje 

• W jaki sposób zarządzanie współpracą jest dostosowane do innowacji?

• Jak współpraca może wpłynąć na innowacje?

• Kiedy możesz zastosować współpracę w procesie innowacji? Przykłady?

• W jakich innowacyjnych obszarach możesz zastosować współpracę? 

Najlepsze praktyki?

• Co należy wziąć pod uwagę przed zastosowaniem współpracy w procesie 

innowacji?

Niektóre pytania podsumowujące, w jaki sposób proces współpracy może uczynić 

organizację innowacyjną
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Źródło obrazu: https://www.flaticon.com/free-icon/solution_2090291#term=solutions&page=1&position=54

https://www.flaticon.com/free-icon/solution_2090291#term=solutions&page=1&position=54
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Współpraca i innowacje

W jaki sposób zarządzanie współpracą jest dostosowane 

do innowacji?

Innowacyjność może wynikać z interakcji między ludźmi o różnych 

umiejętnościach i doświadczeniach, którzy albo rozwiązują problemy, albo 

generują pomysły stanowiące wartość. Współpraca jest bardzo ważna dla 

zwiększenia potencjału innowacyjnego i jako taka ma zasadnicze znaczenie dla 

innowacji

źródło: freepik.com
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Współpraca i innowacje

W jaki sposób współpraca może przyczynić się do 

innowacji?  

• Współpraca może pomóc zdobyć nowe umiejętności 

• Współpraca przyniosła uzupełniającą wiedzę specjalistyczną lub więcej 

pomysłów ze świeżych punktów widzenia 

• Współpraca to znacznie większe szanse na wygenerowanie nowych 

pomysłów, które przyczyniają się do rozwoju innowacji

• Zachęcanie pracowników do komunikowania się z innymi ludźmi (od 

wewnątrz lub z zewnątrz), do motywowania się, do zwiększania pewności 

siebie, co sprzyja innowacjom
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Współpraca i innowacje

Kiedy możesz zastosować współpracę w procesie 

innowacji?

• Na różnych etapach procesu innowacji 

Powstawanie 
pomysłów

Koncepcja 
projektu

Wdrożenie/
wykonanie

Rozwiązywanie 
problemów Ocena
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Współpraca i innowacje

W jakich innowacyjnych obszarach możesz zastosować 

współpracę?

Prawie we wszystkich

Technologia

Zdrowie

Energia
Przedsiębiorczość

Projektowanie
Komunikacja 

Marketing

ICT

https://www.youtube.com/watch?v=lYYF9q95LJg

https://www.youtube.com/watch?v=lYYF9q95LJg
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Współpraca i innowacje

Co należy wziąć pod uwagę przed zastosowaniem 

współpracy w procesie innowacji?

• wybrać właściwego partnera

• uzgadniać wspólne intencje

• określić jedną definicję sukcesu

• stworzyć wspólny poziom zaangażowania

• ustalać wspólne cele w drodze negocjacji

• podzielić całe zadanie na mniejsze zadania

• rozdzielić zadania do wykonania przez właścicieli 

• łączyć pracę tak, aby uzyskać wynik, który jest lepszy niż ten, który mógłbyś osiągnąć 

samodzielnie.

• Jeśli usprawniasz współpracę wewnętrzną, doskonałym pomysłem jest zabranie ze sobą 

pracowników i zapewnienie, że poczują się oni częścią procesu.
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Pomoce dydaktyczne

Przegląd rozdziału

https://www.youtube.com/watch?v=va

N6FtJ8inA

Vitasek, K. (2015), 15, Innovation and 

Collaboration: It's Not An Either-Or 

Proposition, from: 

https://www.forbes.com/sites/katevita

sek/2015/01/13/innovation-and-

collaboration-its-not-an-either-or-

proposition/

Bieżąca część dowodzi, odpowiadając na kilka 

pytań, w jaki sposób współpraca jest 

skorelowana z innowacją.

Wyjaśnia narzędzia i działania niezbędne do 

przeprowadzenia na każdym etapie procesu 

współpracy, a także sposób, w jaki proces 

współpracy może być zastosowany na każdym 

etapie procesu innowacji przez firmę

Pokazuje kluczowe punkty łączące współpracę i 

innowacje 

https://www.youtube.com/watch?v=vaN6FtJ8inA

