
Warszawski Akcelerator Technologiczny (WAW.ac) jest polskim programem akceleracyjnym. Skupia 

się na przyspieszaniu rozwoju firm różnej wielkości, działających w obszarach life science, energii, IoT, 

elektroniki I IT/ICT. Program bazuje na wieloletnim doświadczeniu dr Andrzeja Kuśmierza (założyciela 

i lidera akceleratora) oraz na zróżnicowanej obszarowo praktycznej wiedzy ponad stu mentorów, 

angażowanych w przebieg programu odpowiednio do potrzeb aktualnych uczestników.  

WAW.ac wyróżnia:  

1. budowa w oparciu o najskuteczniejsze programy akceleracyjne świata – m.in. StartX na 

Uniwersytecie Stanforda, 

2. skupienie na wzmacnianiu długoterminowej przewagi konkurencyjnej i biznesowej wartości 

firm, 

3. nastawienie na biznes - nie jest to kolejny konkurs, nie rozdajemy pieniędzy jako nagród za 

najładniejszą prezentację. Każda inwestycja oparta jest o uzasadnione perspektywy biznesowe 

i ciężką pracę uczestników programu, 

4. Skupienie na tematyce technologicznej (zamiast startup’owego lifestyle’u). 

 

Program powstał w 2015 roku. Pierwsza edycja programu realizowana była w ramach pilotażu dla 

m.st.Warszawy. Kolejne edycje realizowane są z środków pochodzących z sektora prywatnego. Podczas 

czterech edycji w programie udział wzięło ponad 50 różnych firm z Polski, Niemiec, USA, Wielkiej 

Brytanii i Szwajcarii. Ich losy i działania operacyjne są monitorowane i indywidualnie rozwijane także 

po formalnym zakończeniu akceleracji.  

 

Każda edycja trwa 6 miesięcy. Projekty rekrutowane są z wykorzystaniem sieci kontaktów partnerów 

programu oraz poprzez internetowy formularz dostępny dla każdego. Ze zgłoszonych zespołów 

wybierane są wspólnie z mentorami i partnerami firmy, które wezmą udział w programie. Pierwszy 

etap stanowią warsztaty Sprint Workshop dla wszystkich zespołów (intensywne 4 dni warsztatów 

podzielonych na obszary, m.in.: sprzedaż,  finansowanie, IP, zarządzanie, social media, Design 

Thinking). Kolejny etap to Matchmaking, podczas którego każda firma ma indywidualnie dobieranych 

mentorów wg merytoryki i potrzeb biznesowych. Następnie wspólnie rozwijają biznes zgodnie z zasadą 

radical collaboration. Dodatkowo przez cały program organizowane są tematyczne szkolenia z 

ekspertami. W kolejnym etapie - Marathonie uczestnicy indywidualnie pracują z dobranymi 

mentorami samodzielnie kształtując intensywność spotkań. Etap ten trwa minimum 3 miesiące. Efekty 

całego programu podsumowujemy podczas Gali Finałowej. Wydarzenie to nie jest konkursem 

prezentacji, ale skupia się na pokazaniu postępu firm i ich dalszej ścieżki. Podczas trwania programu 

zespół mentorów obserwuje potrzeby uczestników i wyznacza indywidualną strategię rozwoju. 

Absolwenci programu mają pełen dostęp do kompetencji programu WAWac na zawsze.  

Program jest bezpłatny dla uczestników i nie wymaga odsprzedaży udziałów. 

 

 

 


