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Wstęp

Dyskusje nad konkurencyjnością gospodarek, nad źródłami przewagi  
konkurencyjnej, toczą się od stuleci. Jedna z dróg zwiększenia konkurencyjności  
i rozwoju gospodarek to wspieranie przedsiębiorczości oraz – co się szczególnie 
podkreśla we współczesnych rozważaniach dotyczących przewag konkurencyj-
nych – wspieranie innowacyjności i kreatywności. Procesy innowacyjne, ich kre-
owanie i zrozumienie przebiegu, szukanie mechanizmów ich wzmacniania, to 
obszary poddawane intensywnym badaniom. Wzmacnianie tych procesów może 
się odbywać i odbywa się poprzez poprawę jakości instytucji otoczenia biznesu 
oraz stworzenie lepszego dostępu do tych instytucji dla przedsiębiorców. Istotnym 
elementem jest także podwyższanie jakości usług instytucji otoczenia biznesu 
oraz rozwój tych usług będący pochodną potrzeb przedsiębiorców i gospodarki. 
Obserwujemy dynamiczne przesuwanie struktur rozwiniętych gospodarek 
w kierunku struktur wykorzystujących sieciowe mechanizmy tworzenia warto-
ści dla interesariusza. Coraz większe znaczenie mają struktury umiejące spraw-
nie i efektywnie wykorzystywać zaawansowaną wiedzę o różnym charakterze. 
Komercjalizacja wiedzy o różnym charakterze pozwala nie tylko przedsiębior-
stwom, ale i gospodarkom (w ujęciu regionalnym, a także narodowym) kształto-
wać swoją konkurencyjność poprzez wykorzystanie innowacji jako szczególnego 
narzędzia tych działań. Znaczenie otoczenia instytucjonalnego zostało docenione 
także w polskiej polityce społeczno-gospodarczej. Jest to widoczne w przypadku 
wsparcia podmiotów zarządzających lub tworzących m.in.: inkubatory przedsię-
biorczości, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne, 
parki naukowo-technologiczne, centra logistyczne, klastry, strefy biznesu, centra 
biznesu i szereg innych inicjatyw w tym obszarze. 

Znaczenie otoczenia instytucjonalnego i jego rola w procesach innowa-
cyjnych oraz współpracy nauki i przedsiębiorców od wielu lat jest w obszarze 
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zainteresowań i badań członków Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków 
Innowacyjności i Przedsiębiorczości w Polsce. Jednym z badaczy tej proble-
matyki był śp. prof. dr hab. Krzysztof B. Matusiak, będąc zarówno pomysło-
dawcą, twórcą metodologii badań stanu ośrodków innowacji i przedsiębiorczo-
ści w Polsce, jak i wieloletnim redaktorem raportu o ośrodkach innowacji 
i Przedsiębiorczości w Polsce, wydawanego cyklicznie co dwa lata, opartego na 
rozległych badaniach kondycji i rozwoju ośrodków. Raporty opracowywane pod 
jego redakcją są od kilkunastu lat podstawowym źródłem wiedzy o stanie infra-
struktury wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce. Zbudowana 
w oparciu o ten raport baza informacyjno-adresowa służy zarówno przedsię-
biorcom, administracji publicznej, jak i samym ośrodkom. Raporty te są jedno-
cześnie źródłem informacji dla badaczy niniejszej problematyki. Raporty te były 
rozwijane, tak jak i rozwijała się sieć wsparcia. Niniejszy zeszyt jest efektem 
zaangażowania prof. dr. hab. Krzysztofa B. Matusiaka na rzecz środowiska zaj-
mującego się od strony naukowej, jak i praktycznej procesami innowacyjnymi, 
przedsiębiorczymi oraz procesami rozwoju polskiej gospodarki. Wspólne inicja-
tywy w postaci szeregu konferencji, spotkań i projektów, w tym Letniej Szkoły 
Innowacji, wydarzenia ważnego dla wielu młodych naukowców, są dowodem 
potrzeby znajdowania czy też budowania platform współpracy różnych środo-
wisk. Z pewnością idea współpracy na rzecz wspierania przedsiębiorczości, 
konkurencyjności i innowacyjności będzie się rozwijała, a kolejni badacze, ani-
matorzy tych procesów oraz przedsiębiorcy będą mogli korzystać z przemyśleń, 
doświadczeń i wniosków tej inicjatywy, tej współpracy. 

Na polskiej scenie innowacji coraz bardziej widocznym aktorem stają 
się instytucje otoczenia biznesu, których celem jest szeroko pojęte wspar-
cie przedsiębiorczości i innowacyjności. Liczba instytucji oraz zakres ofe-
rowanego przez nie wsparcia zwiększyły się w ostatnich latach, głównie za 
sprawą finansowej pomocy pochodzącej z Unii Europejskiej w okresie przed-
akcesyjnym, jak i pełnego członkostwa Polski w strukturach Unii. Jednak 
mimo funkcjonujących różnorodnych form infrastruktury wsparcia przed-
siębiorczości i innowacyjności (inkubatory przedsiębiorczości, parki nauko-
wo-technologiczne, ośrodki doradczo-szkoleniowe itp.) stan innowacyjności 
całej gospodarki oraz firm w Polsce jest niski w porównaniu z krajami Unii 
Europejskiej. Pojawia się zatem szereg ważnych pytań dotyczących funkcjo-
nowania instytucji otoczenia biznesu: czy skutecznie wspierają innowacyjność 
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przedsiębiorstw?, czy jest popyt na ich usługi ze strony przedsiębiorców?, jak 
wykorzystać doświadczenia i rozwiązania przodujących krajów w obszarze 
wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności?, czy można przeszczepiać 
europejskie modele funkcjonowania ośrodków wsparcia bez zrozumienia spe-
cyfiki polskiej gospodarki i poszczególnych regionów?, jaką rolę mogą odgry-
wać uczelnie wyższe i jednostki badawcze w nich zlokalizowane? 

Problematyka procesów innowacyjnych i uczestniczących w nich aktorów 
coraz częściej rozpatrywana jest właśnie na poziomie mezoekonomicznym. 
Jak dowiodły badania przeprowadzone w krajach UE w ramach community 
innovation survey, większość powiązań między samymi przedsiębiorstwami 
oraz innymi podmiotami (jednostkami B+R, instytucjami otoczenia biznesu) 
ma charakter zależności regionalnych. Dlatego regiony, ich otoczenie instytu-
cjonalne oraz specyficzne warunki społeczno-gospodarcze stają się podstawo-
wymi obszarami ekonomicznymi, na których skupiony jest wysiłek związany ze 
wspieraniem innowacyjności i tworzeniem regionalnych systemów innowacji. 

Zapraszając do lektury, dziękujey wszystkim Autorom za udział w dysku-
sji i przygotowanie tekstów oraz Zarządowi SOOIPP za stworzenie platformy 
kontaktów i współpracy różnych środowisk, dziękujemy Panu Profesorowi 
Edwardowi Stawaszowi, kierownikowi Katedry Przedsiębiorczości i Polityki 
Przemysłowej z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Pani Profesor 
Krystynie Poznańskiej, kierownikowi Katedry Zarządzania Innowacjami Szkoły 
Głównej Handlowej, Panu Profesorowi Jackowi Gulińskiemu z Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Panu Profesorowi Andrzejowi Jasińskiemu, 
kierownikowi Zakładu Innowacji Rynkowych i Logistyki, oraz wielu innym 
istotnym postaciom, zarówno ze środowiska naukowego, jak i z instytucji wspie-
rających przedsiębiorczość i innowacyjność, za wspieranie współpracy między-
środowiskowej i międzyuczelnianej w obszarze badań nad procesami innowa-
cyjnymi. Dzięki wysiłkowi różnych osób – i tych wymienionych, i niewymie-
nionych – niniejsze zeszyty naukowe w ramach SOOIPP Annual mogą się uka-
zywać, będąc podsumowaniem wielu aktywności tego środowiska. Jestem prze-
konany, że idea współtworzona przez prof. dr. hab. Krzysztofa B. Matusiaka 
będzie nie tylko kontynuowana, ale i rozwijana z korzyścią dla wszystkich śro-
dowisk zainteresowanych i zaangażowanych, dla wszystkich interesariuszy pro-
cesów innowacyjnych w Polsce. 
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Pamięci prof. dr. hab. krzysztofa B. Matusiaka

Na przygotowaniach do kolejnych edycji Letniej Szkoły Innowacji 
oraz na aktywność całego środowiska związanego z badaniami i ze wspie-
raniem innowacyjności w Polsce położyła się cieniem niespodziewana 
i nagła śmierć naszego drogiego kolegi i długoletniego prezesa SOOIPP,  
prof. dr. hab. Krzysztofa B. Matusiaka. Był on, od samego początku, jednym 
z organizatorów i najaktywniejszych uczestników kolejnych edycji Letniej 
Szkoły Innowacji.

Sylwetka prof. dr. hab. K.B. Matusiaka – s. 303.



WYZWANIA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI  
W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA  

PROCESóW INNOWACJI 





zeSzyty  naukoWe  uniWerSytetu  SzczecińSkiego

nr 717     ekonoMiczne proBLeMy uSŁug nr 93     2012

Jerzy Bogdanienko
uniwersytet warszawski

nOwe trendy w innOwacjacH

Wprowadzenie

Próba scharakteryzowania nowych trendów w innowacjach jest niewąt-
pliwie zadaniem niezwykle karkołomnym, zarówno ze względu na ogromną 
pojemność samego pojęcia innowacji, jak i związaną z tym różnorodność zjawisk 
zachodzących w tym obszarze. Dlatego chciałbym na wstępie określić podsta-
wowe punkty widzenia na procesy innowacyjne, które będę starał się uwzględ-
nić w niniejszej analizie. Ze względu na swoje kompetencje akcent położę oczy-
wiście na rozważania obejmujące problematykę zarządzania innowacjami.

Przyjęte przeze mnie płaszczyzny rozważań będą następujące:
1. Oparta na definicji postępu technicznego, a więc mająca na celu identyfi-

kację kierunków zmian w technice następujących pod wpływem osiągnięć nauki, 
przejawiających się w postaci poszerzania granic możliwości technicznych, oraz 
będących wynikiem kreatywności kadr technicznych odpowiadających na zmie-
niające się potrzeby społeczne ujawniające się przede wszystkim na rynku i wyko-
rzystujących te nowe możliwości oferowane przez naukę. Gdy mówimy o innowa-
cjach, to właśnie nowe rozwiązania technologiczne w pierwszej kolejności przycho-
dzą nam na myśl, ale oczywiście powiązane są one z innymi rodzajami zmian (orga-
nizacyjnymi, marketingowymi itp.) i łącznie z nimi dopiero umożliwiają sukces. 
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2. Oparta na analizie trendów w makrootoczeniu, wpływających na 
pożądaną i możliwą do podjęcia wielkość wysiłku badawczego i jego kierunki 
oraz pobudzających wspomniany wyżej rozwój kreatywności pracowników 
wymuszany przez konkurencję, co przekłada się na poziom innowacyjności 
w gospodarkach poszczególnych krajów i priorytety rozwojowe. Uwzględnić 
tu trzeba czynniki sprzyjające tym procesom, a także ograniczające je.

3. Oparta na ocenie tradycyjnych poglądów na temat zasad zarządza-
nia innowacjami, z punktu widzenia ich obecnej aktualności, w świetle zary-
sowanych wyżej zmian otoczenia.

4. Oparta na przeglądzie nowych koncepcji w zakresie kształtowania 
warunków tworzenia i wykorzystywania innowacji, mająca na celu ocenę ich 
istoty, oryginalności i znaczenia dla praktyki gospodarczej. 

Oczywiście skromne ramy niniejszego artykułu i ograniczone możliwo-
ści intelektualne jednego badacza nie pozwalają na kompleksowy, wyczerpu-
jący i wolny od błędów ogląd tak szerokiej problematyki, a zatem przedstawię 
jedynie syntetyczny zarys obserwowanych tendencji i będę operował subiek-
tywnym zestawem przykładów mogących stać się jedynie zaczynem dysku-
sji, którą warto prowadzić na ten temat.

1. Współczesne kierunki postępu technicznego

Punktem wyjścia tej części rozważań będzie definicja, którą przyswo-
iłem, jeszcze będąc studentem uczelni ekonomicznej, a której prostota, ogól-
ność i – jak mi się wydaje – trafność powoduje, że nie straciła ona nic na aktu-
alności i dlatego powołuję się nią nadal, prowadząc wykłady z tego zakresu. 
Zgodnie z nią postęp techniczny to proces zmian w postaci strumienia nowych 
rozwiązań w obszarze czynników materialnych, a więc dotyczących: środków 
pracy, przedmiotów pracy, stosowanych procesów, rzeczowego środowiska 
pracy i wytwarzanych wyrobów, prowadzących do pozytywnych skutków 
ekonomicznych lub społecznych ocenionych przy uwzględnieniu właściwego 
obszaru ekonomicznego i horyzontu czasowego. 

Niech wolno mi będzie, mimo że w gronie czytelników tego artykułu 
są to sprawy dobrze znane, dodać kilka słów komentarza. Z podanej defini-
cji wynika, że postęp techniczny to zjawisko wielowymiarowe, poddawane 
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ocenie z punktu widzenia uzyskiwanych rezultatów, które warunkują zalicze-
nie – bądź nie – danej zmiany do postępu. Przy tym osiągane korzyści należy 
rozumieć szeroko, a więc uwzględniać także takie, które nie są możliwe do 
jednoznacznej wyceny finansowej (stąd wynika, że coraz częściej bierzemy 
pod uwagę skutki społeczne, na przykład ekologiczne) i które mogą być osią-
gnięte niekoniecznie w tym miejscu i w tym czasie, gdy zmiana jest wprowa-
dzana, jeśli tylko obserwowane tendencje przewidywanych zmian otoczenia 
wskazują, że pozytywne skutki wystąpią w przyszłości (na przykład praca 
nad wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii). Z definicji wynika także, 
że jest to zjawisko dynamiczne i wielowymiarowe, więc strumień tych zmian, 
zachodzących bezustannie, składa się z wielu różnych rozwiązań. Obecnie, 
i być może jest to jedna z cech charakterystycznych naszych czasów, dynamika 
i różnorodność nowych rozwiązań jest tak duża, że trudno wyodrębnić jakiś 
jeden dominujący nurt. Gdybyśmy jednak chcieli wskazać na współczesne 
podstawowe cechy zachodzących zmian będących wyznacznikami postępu 
technicznego, można za takie uznać: nadawanie wytwarzanym wyrobom 
pewnych cech inteligencji, następnie – biegunowe zjawisko tworzenia rów-
nolegle ogromnych konstrukcji o wielkich mocach, niebywałych rozmiarach 
i parametrach sięgających teoretycznych granic fizycznych, jak też urządzeń 
miniaturowych, ale o coraz większych możliwościach i dostępnych po coraz 
niższych kosztach. Najwyrazistszym przykładem są układy scalone i budo-
wane na ich podstawie – wszechobecne – komputery. Rozwijane są nanotech-
nologie, co oznacza tworzenie rozmaitych struktur o rozmiarach od 0,1 do 100 
nanometrów, czyli na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek. 

Nie sposób nie wspomnieć tu o biotechnologii. Dalsze perspektywy 
rozwoju nanotechnologii i wykorzystania DNA mogą być oszałamiające. 
Mikroskopijne roboty, 100 tysięcy razy mniejsze niż średnica ludzkiego włosa, 
posiadające układy sterowania, pozwolą im przeprowadzać skomplikowane 
operacje w organizmie człowieka: naprawiać uszkodzone tkanki, a nawet 
błędy w DNA, dokonując rozplatania i przebudowywania helisy. Rozwój tych 
technologii wiąże się z astronomicznymi kosztami. Jednak potencjalne zasto-
sowania technologii DNA i nanomaszyn są nieograniczone i można się spo-
dziewać, że znacznie przewyższą poniesione nakłady. 

Wiele rozwiązań reprezentujących współczesny postęp techniczny – na to 
też należy zwrócić uwagę – charakteryzuje się dużą elastycznością. Wymienić 
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tu można nie tylko wspomniane już komputery czy roboty, ale również na 
przykład lasery, które wykorzystywane są zarówno do niszczenia rakiet prze-
ciwnika, jak i w chirurgii oka, czy baterie fotowoltaiczne, mogące zasilać kal-
kulatory albo mające tak wielką moc, że mogą dostarczać energię elektryczną 
w ilości zastępującej tradycyjne elektrownie. 

Współczesny postęp techniczny związany jest między innymi z rewolu-
cją materiałową w postaci tworzyw o niezwykłych właściwościach, jak mate-
riały pamiętające kształt lub materiały ceramiczne czy węglowe o ogromnej 
wytrzymałości. Przykładem może być grafen. Jest to najcieńszy i najbardziej 
wytrzymały znany materiał. Grafen składający się wyłącznie z węgla, o gru-
bości jednego atomu, lepiej niż miedź przewodzi ciepło i elektryczność i jest 
100 razy twardszy od stali. 

Byłoby niestosowne abym, jako ekonomista omawiał najnowsze kierunki 
postępu technicznego, choć można by ciągnąć to w nieskończoność, bo oczy-
wiście pominąłem wiele istotnych nowych dziedzin nauki i techniki. Kończę 
na tym ten wątek ze świadomością, że podzieliłem się tylko ogólnym wraże-
niem laika zafascynowanego współczesnym postępem technicznym, próbu-
jąc przy okazji pokazać, gdzie tkwią korzenie rewolucyjnych innowacji, oraz 
przekazać przeświadczenie, że nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie granic 
współczesnej techniki oraz dróg, którymi ona podąża1.

2. Wpływ zmian w otoczeniu na procesy innowacyjne

Podjęta przez polskich ekonomistów próba określenia przyszłości metod 
organizacji i zarządzania, z okazji 100-lecia tych nauk, określiła trzy wzajem-
nie warunkujące się perspektywy, które już decydują, a w przyszłości będą 
jeszcze wyraźniej decydowały o ich rozwoju:

1. Perspektywa nowej gospodarki, charakteryzowana przez: globaliza-
cję i turbulentność otoczenia w postaci szybkich nieregularnych zmian oraz 
wzrost natężenia procesów wymiany wiedzy i informacji, tworzący tak zwane 
społeczeństwo informacyjne i prowadzący do rozwoju gospodarki sieciowej. 

1  W tym artykule wykorzystano fragmenty publikacji: J. Bogdanienko, wiedza i innowa-
cje w firmie, AON, Warszawa 2012, gdzie podane są między innymi przykłady poszczególnych 
nurtów współczesnego postępu technicznego.
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2. Perspektywa organizacyjna określająca nowe uwarunkowania 
zwiększania innowacyjności, w postaci konieczności wzrostu przedsiębior-
czości i elastyczności w działaniu, co uwypukla rolę czasu, badań naukowych 
i potencjału intelektualnego jako zasobu decydującego o sukcesie, a także 
potrzebę zwiększenia orientacji na rynek; to prowadzi do wzrostu znaczenia 
zarządzania projektami, szerszego nastawienia na powiązania poziome oraz 
nacisku na skuteczniejsze zarządzanie wiedzą i informacją, co ukształtowało 
pojęcie organizacji uczącej się.

3. Perspektywa uczestników organizacji, którzy muszą sprostać 
wyzwaniom wynikającym z dwu podanych wyżej uwarunkowań, co czyni 
z nich podstawowy czynnik przewagi konkurencyjnej, a w konsekwencji 
wymaga położenia decydującego nacisku na kulturę organizacyjną zapew-
niającą motywację i rozwój kompetencji pracowników oraz swobodę ich dzia-
łania i prawo do ryzyka2.

Podstawowymi źródłami przewagi konkurencyjnej, jak pisze Koźmiński, 
stają się w tych warunkach3:

 – szybkość tworzenia produktów klasie światowej i o globalnym za-
sięgu, tworząca zdolność natychmiastowych dostosowań wielkości 
i struktury podaży do zmian popytu;

 – globalny marketing umożliwiający sprawne wprowadzenie produk-
tu na najważniejsze rynki, przy jednoczesnej maksymalizacji satys-
fakcji nabywcy poprzez uwzględnienie zróżnicowanych lokalnych 
potrzeb;

 – zdolność do wysokiej akumulacji finansowej umożliwiającej dalszy 
rozwój.

Omawiając pierwszą z wymienionych wyżej perspektyw, można przyjąć 
dość powszechny pogląd, że społeczeństwo informacyjne to takie społeczeń-
stwo, które nie tylko posiada rozwinięte środki gromadzenia, przetwarzania 
i przepływu informacji, ale także środki te są podstawą tworzenia dochodu naro-
dowego i dostarczają źródła utrzymania większości społeczeństwa. Zdaniem 
Kisielnickiego „społeczeństwo informacyjne cechuje to, że posiada ono i umie 

2  W. Błaszczyk, J. Czekaj, Stan i perspektywy rozwoju metod organizacji i zarządzania, 
w: osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

3  A. Koźmiński, globalizacja rynku a umiędzynarodowienie studiów menedżerskich, 
tamże, s. 239. 
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wykorzystać: informatyczną infrastrukturę, zasoby informacji i wiedzy dla reali-
zacji zbiorowych i indywidualnych celów w sposób skuteczny i ekonomiczny”4.

Niektórzy autorzy idą jeszcze dalej, stwierdzając, że obserwowane zjawi-
sko to rewolucja informacyjna, gdyż zwiększone możliwości komunikowania 
się prowadzą do skuteczniejszego współdziałania, co stwarza niezwykłe szanse 
na sukces dla jednostek i społeczeństw w warunkach globalnej konkurencji.

Nowa gospodarka tworzona przez komputery oraz komunikację stwarza 
specyficzne, ogromne szanse, ale także nieznane dotąd zagrożenia (na przy-
kład cyberwojny, którymi z braku miejsca nie będę się tutaj zajmował), i tylko 
ci, którzy dostosują się do nowych reguł, będą rozwijać się, a ci, którzy je zlek-
ceważą, upadną. Nowa gospodarka – pisze Kelly5 – ma trzy cechy charaktery-
styczne: jest globalna; faworyzuje byty niematerialne – informacje, i jest silnie 
wewnętrznie połączona. Funkcjonuje ona dzięki wszechobecnej sieci elektro-
nicznej i przesyłowi danych. Prowadzi to, jak można już w rzeczywistości 
zauważyć, do powstawania organizacji wirtualnych. Tworzy je sieć niezależ-
nych firm działających w świecie rzeczywistym, łączących swoje umiejętno-
ści i zasoby organizacyjne dla osiągnięcia celów i wykorzystujących przy tym 
technologie informatyczne do koordynacji wzajemnych działań oraz uniknię-
cia formalnej integracji zarówno poziomej, jak i pionowej.

Bezdyskusyjny już wydaje się fakt, że produkcja towarów i usług musi 
być coraz częściej efektem wspólnego działania. Tapscott i Williams nazwali 
to wikinomią6. Autorzy wikinomii twierdzą, że nowa strategia współpracy 
prowadzi do tego, że dzięki produkcji partnerskiej będzie można lepiej wyko-
rzystywać ludzkie umiejętności, pomysłowość oraz inteligencję i dokonywać 
rozwiązań niemożliwych do samodzielnej realizacji. Nie należy jednak zapo-
minać o tym, że taka sytuacja jest zagrożeniem dla interesów, które do tej pory 
miały się znakomicie. Firmy przyzwyczajone do łatwego sterowania swymi 
przedsięwzięciami rynkowymi muszą zarówno rywalizować, jak i współpra-
cować, co wymaga nowych umiejętności zarządzania. 

4  J. Kisielnicki, działania marketingu a budowa społeczeństwa informacyjnego, w: 
ekonomia – etyka – organizacja, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 268.

5  K. Kelly, nowe reguły nowej gospodarki. dziesięć przełomowych strategii dla świata 
połączonego siecią, WIG-Press, Warszawa 2001.

6  D. Tapscott, A.D.Williams, wikinomia. o globalnej współpracy, która zmienia wszyst-
ko, Wydawnictwo Akadamickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
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Nie trzeba dziś nikogo przekonywać, że to rozwój internetu jest motorem 
nowej epoki, bo dzieje się to na naszych oczach i wszyscy uczestniczymy 
w rozwoju wszechobecnej globalnej platformy, która umożliwia na nieznaną 
dotąd skalę podejmowanie wspólnych działań, i ta wspólnota oddziałuje na 
wszystkie aspekty naszego życia. 

Na tym tle warto zastanowić się, jaki jest zasób tej zbiorowej wiedzy 
możliwej do wykorzystania. Odpowiedź na to pytanie próbuje dać stosun-
kowo nowa koncepcja „klasy kreatywnej”. Klasa kreatywna to termin, 
którym Florida określił warstwę społeczną będącą główną siłą napędową 
rozwoju ekonomicznego miast postindustrialnych w Stanach Zjednoczonych. 
W skład klasy wchodzi – jego zdaniem – około 30% siły roboczej Stanów 
Zjednoczonych i można w niej wyodrębnić dwie podstawowe grupy osób7:

1. Jądro „superkreatywne”, które obejmuje około 12% zawodów wyko-
nywanych przez Amerykanów. Dotyczy ono szerokiego zakresu dyscyplin, od 
nauki, poprzez inżynierię, edukację, programowanie komputerowe po zawody 
związane z kulturą, sztuką, projektowaniem i mediami, które są tak nowator-
skie, że opracowują nowe produkty i dobra konsumpcyjne. Praca w tych zawo-
dach wiąże się nie tylko z rozwiązywaniem, ale i ze znajdywaniem nowych 
problemów do rozwiązania. 

2. Twórczych profesjonalistów, do których zalicza tych pracowników 
o gruntownym przygotowaniu zawodowym, którzy rozwiązują konkretne, 
złożone problemy dzięki wykorzystaniu zaawansowanych umiejętności uzy-
skanych w toku wyższej edukacji, inteligencji i nabytych doświadczeń. 

Klasa kreatywna rozrasta się od co najmniej czterdziestu lat w związku 
ze wzrostem znaczenia badań naukowych, zaawansowanej technologii wyma-
gającej specjalnych umiejętności oraz informatyki. Zdaniem cytowanego 
autora klasa ta ma ogromne znaczenie, gdyż służy regionalnemu wzrostowi 
gospodarczemu, co wyraża się silnym wpływem na rozwój niektórych miast 
(technopolis) ze względu na zgromadzony tam potencjał intelektualny i skon-
centrowane rozbudowywanie branży high-tech. We współczesnym społeczeń-
stwie kreatywność staje się coraz większym atutem, ale jednocześnie umożli-
wiający ją przedstawiciele klasy kreatywnej oczekują specjalnych warunków, 
dających im satysfakcję z wykonywanej pracy. Twórczy pracownicy szukają 

7  R. Florida, the rise of the creative class: and how it’s transforming work, leisure, 
community and everyday life, Perseus Book Group, New York 2002.
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miejsc, w których najlepiej mogą realizować siebie. Dlatego, aby przyciągać 
klasę kreatywną, miasto musi zapewniać „trzy T”: Talent (wysoce utalento-
waną i wykształconą ludność), Tolerancję (zróżnicowaną społeczność uzna-
jącą zasadę „żyj i daj żyć”) i Technologię (infrastrukturę techniczną konieczną 
do wykorzystania kultury przedsiębiorczej). Klasa kreatywna tworzy spe-
cyficzną kulturę organizacyjną wyróżniającą się odrzuceniem tradycyjnych 
zachowań; wysoko ceni niezależność i oczekuje jej w miejscu pracy. Wiąże 
się to, jak sądzę, z w jakimś stopniu z bardziej już spopularyzowanym poję-
ciem tak zwanego pokolenia Y. Oczywiście ma to wpływ na system zarządza-
nia, który powinien zapewnić spełnienie tych oczekiwań, jeśli innowacyjność 
ma być strategią rozwoju.

Jeżeli zgodzimy się z poglądem, że w dzisiejszych czasach firmy, aby 
osiągnąć sukces, muszą nabrać dynamiki w nawiązywaniu kontaktów z part-
nerami, konkurentami, rządem i klientami, to zrozumiała staje się jedna 
z zasad lansowanych przez wikinomię, jaką jest otwartość. Dawniej firmy 
nie uwzględniały w swoich strategiach możliwości udostępniania własnych 
zasobów i pilnie ich strzegły. Sprzyja temu istniejący system patentowy. Jednak 
obecnie tylko te, które otwierają się na zewnętrzny kapitał ludzki, zewnętrzne 
zasoby i pomysły pochodzące z zewnątrz, osiągają rezultaty lepsze niż pozo-
stałe. Dążenie do jawności (ujawniania istotnych informacji) stało się potężną 
siłą w gospodarce sieciowej. Wykracza to zresztą poza obszar kontaktów biz-
nesowych i obejmuje także wcześniejsze etapy tworzenia nowych rozwiązań, 
dlatego mówimy o otwartej nauce, co omawiam krótko w ostatniej części arty-
kułu. Osoby i instytucje, które współdziałają z innymi, zyskują niespotykany 
dotychczas dostęp do istotnych informacji pobudzających kreatywność i pod-
noszących efektywność działania. Ich wymiana powoduje, że klienci rozpo-
znają prawdziwą wartość produktów, pracownicy dysponują szerszą wiedzą, 
co wzbogaca ich kompetencje, a firmy, które mają ze sobą współpracować, 
dysponują gruntowną znajomością partnerów, co uławia dalszą współprace 
i zmniejsza ryzyko z tym związane.

Warto na tym tle wskazać na ujawniającą się nową tendencję w nauce, 
która zmierza wyraźnie w tym kierunku. Mam na myśli rozwijający się ruch 
Open Access, oparty na swobodnym dostępie do publikacji naukowych, który 
doprowadził do znaczącej modyfikacji systemu komunikacji naukowej8. 

8  Przewodnik po otwartej nauce, ICM UW, Warszawa 2010.
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Ruch Otwartej Nauki, który stosuje otwarte modele nie tylko do publikacji 
naukowych, ale do całokształtu współpracy naukowej w postaci udostępnia-
nia danych i metodyki, dając każdemu swobodę używania, badania, kopio-
wania, modyfikowania i dalszej dystrybucji tych zasobów, należy trakto-
wać jako rozwinięcie ruchu Open Access. Są to tak zwane „badania prowa-
dzone przy otwartym notatniku”. Model nawiązuje do koncepcji „oprogramo-
wania o otwartym kodzie źródłowym”, nazywanego tez „wolnym oprogra-
mowaniem”9. Otwarte licencjonowanie w nauce ma na celu zniesienie barier 
prawnych ograniczających dostęp do wszelkiego rodzaju treści naukowych 
i dotyczy nie tylko praw autorskich, ale także patentów oraz innych obowią-
zujących praw ochronnych.

Przedstawiciele projektu Science Commons zaprezentowali jako pod-
stawowe następujące zasady otwartej nauki: otwarty dostęp do treści oraz do 
narzędzi, a więc do metod i do wszelkich materiałów niezbędnych do powtó-
rzenia danego badania lub tworzonego na potrzeby badań oprogramowania, 
oraz otwarty dostęp do danych, a w związku z tym otwarta musi być infra-
struktura do ich przechowywania, umożliwiająca swobodne przeszukiwanie 
oraz łączenie ze sobą różnych źródeł10.

 Mówiąc o skutkach nawiązywanej współpracy, trzeba zwrócić uwagę na 
jeszcze jedno zjawisko. Otóż w jej wyniku koszty często spadają tak bardzo, 
że obecnie firmy – odwrotnie niż w klasycznym modelu rozwojowym – 
zamiast zwiększać skalę działalności, powinny kurczyć się dopóty, dopóki 
koszt prowadzenia działalności w ramach firmy będzie wyższy niż koszt zle-
cenia poza firmę. Dlatego tradycyjne przedsiębiorstwa, jak się coraz częściej 
uważa, są dystansowane przez nowoczesne podmioty gospodarcze, które dzia-
łają w formie sieci biznesowych – zespołów firm połączonych dzięki interne-
towi i dzięki temu wytwarzających więcej dóbr, niż byłyby w stanie wyprodu-
kować w pojedynkę. Dążąc do opanowania rynków lub uzyskania dostępu do 
zasobów, firmy globalne stale poszukują nowych konstelacji sojuszy. Coraz to 
nowe i coraz szybciej i częściej zawierane alianse oraz związki ponad grani-
cami państw prowadzą do modelu organizacji-sieci o zmiennej architekturze, 

9  Open Knowledge Foundation, Open Knowledge Definition v1.0, http://www.opendefi-
nition.Org/1.0/.

10 Principles for open Science, Science Commons, http:// sciencecommons.org/resourc-
es/readingroom/principles-for open -science/.
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sile i składzie powiązań. Trudno się dziwić, że te sieciowe modele współpracy 
wzbudzają coraz większe zainteresowanie specjalistów, zarówno praktyków, 
jak i teoretyków11.

Badania osiągnięć w zakresie tworzenia i wykorzystywania technologii 
wymagają analizy nie tylko powiązań między przedsiębiorstwami, ale także 
uwzględnienia innych aktorów tego procesu. Słusznie zauważa Klincewicz, że 
pomocna w tym celu okazuje się koncepcja sieci techno-ekonomicznej zapro-
ponowana przez Bella i Callona, która składa się z sześciu wzajemnie powią-
zanych „biegunów”:

 – bieguna nauki,
 – bieguna transferu,
 – bieguna technologicznego,
 – bieguna finansowego,
 – bieguna rozwoju produktów,
 – bieguna rynkowego12.

Opisane podejście – pisze Klincewicz – pozwala powiązać różnorodne 
źródła danych i techniki ich gromadzenia dla uzyskania jak najbogatszego 
obrazu analizowanego systemu innowacji. Trudność analizy polega jednak na 
tym, że każdy z biegunów powiązany jest z własnymi metodami pomiaru. 
Na przykład analiza publikacji badawczych daje wiedzę o biegunie nauki, 
analiza patentów – o biegunie technologicznym, a badanie sprzedaży produk-
tów – o biegunie rynkowym. 

11 W miesięcznym przeglądzie najnowszych publikacji jednego tylko wydawnictwa (EEP), 
z kwietnia bieżącego roku, znajdujemy następujące tytuły: the Power of networks, organizing the 
global Politics of the internet, Mikkel Flyverbom, Copenhagen Business School; lnnovation networks 

in industries, Edited by Franco Malerba, Bocconi University, Italy and Nicholas S. Vonortas, 
The George Washington University; international knowledge and lnnovation networks, knowledge 
creation and innovation in Medium-technology clusters; Riccardo Cappellin, University of 
Rome Tor Vergata, Italy and RiidigerWink, Leipzig University of Applied Sciences; the economics of 
networks, Edited by Mark Casson, University of Reading, UK and Marina Della Giusta, University of 
Reading Business School, UK; Strategie Behaviour in network industries,  a Multidisciplinary approach, 
Ernst ten Heuvelhof, Martin de Jong Delft University of Technology, Mirjam Kars, Gemeente 
Roosendaal and Helen Stout, Delft University of Technology; lnnovation networks in knowledge-
based Firms, developing ict-based integrative competences Mitsuru kodama, Nihon University 
at Tokyo, Japan.

12  K. Klincewicz, Polska innowacyjność. analiza bibliometryczna, WN WZ UW, 
Warszawa 2008, s. 13.
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Konieczność wielostronnego badania współczesnych zjawisk gospodar-
czych ze względu na ich złożoność jest powszechnie podkreślana w literatu-
rze. Przykładem mody terminologicznej, jaka się pojawiła w tym zakresie, 
jest częste stosowanie pojęcia triangulacji. Nie wiedzieć czemu, tak chętnie 
stosowany jest ten termin – następny obok benchmarkingu przejęty z geode-
zji – mimo że (choć brzmi ciekawie) nie oddaje trafnie istoty rzeczy, bo nawią-
zuje to pomiaru opartego na trójkątach, stosowanego w tej dziedzinie, gdy 
w rzeczywistości służy najczęściej do opisu większej liczby wymiarów, zaś 
sama istota wszechstronnego oglądu rzeczy jest tak stara jak metoda naukowa. 
Niemniej moda na triangulację dotyczy teraz wszystkiego: mówi się o trian-
gulacji metod, badaczy, czynników itp. 

Wracając do analizy powiązań w procesie innowacyjnym, warto przyto-
czyć tutaj nie najnowszą propozycję, ale wykorzystującą terminologię wywo-
dzącą się z nowoczesnej nauki. Wprawdzie w ostatnich latach zapropono-
wano znaczną liczbę koncepcji w zakresie modelowania procesów przebie-
gających w układzie: uniwersytety – przemysł – rząd, ale nowość omawia-
nego podejścia opiera się na uwzględnieniu trzech wymiarów połączonych 
przy użyciu metafory potrójnej spirali (the triple helix)13. Jeden wymiar tej 
spirali to wewnętrzne powiązania w każdym elemencie tego układu. Drugi – 
to współoddziaływanie między elementami mogące skutkować wzajemnym 
pobudzaniem ich rozwoju. Trzeci – to ogólna sieć powiązań informacyjnych 
i organizacyjnych ułatwiająca generowanie nowych idei i ich wykorzystanie. 

Wyróżnić można przynajmniej trzy główne rodzaje podejść do modelu 
potrójnej spirali. W pierwszym typie modelu omawiane wyżej trzy sfery są 
zdefiniowane instytucjonalnie, tak jak wymieniono to wyżej, jako: uniwer-
sytety, przemysł i rząd. Interakcje między nimi kształtowane są w formie 
mediacji prowadzonych w ramach powiązań formalnych między poszczegól-
nymi organizacjami, w postaci systemu transferu technologii oraz zawiera-
nych kontraktów. 

W potrójnej spirali II decydującą rolę odgrywa komunikacja. 
Poszczególne obszary są zdefiniowane jako różne, względnie autonomiczne 
podsystemy powiązane w wyniku wymiany informacji i oddziaływań obej-
mujących zachowania rynkowe, podaży wiedzy oraz innowacji technicznych 

13  L. Leydesdorff, H. Etzkowitz, the triple helix as a Model for innovation Studies, 
Conference Report, Science & Public Policy 1998, Vol. 25 (3), s. 195–203. 
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i poddane kontroli w formie na przykład narzuconych zasad zrównoważonego 
rozwoju lub ustawodawstwa patentowego. Powiązania realizują się dzięki sieci 
łączności mającej własną dynamikę. 

W potrójnej spirali III współoddziaływanie się zagęszcza, gdyż wymie-
nione obszary instytucjonalne: uniwersytety, przemysł i rząd, oprócz wykony-
wania swoich tradycyjnych funkcji, przejmują częściowo role innych obszarów 
tego systemu. Na przykład uniwersytety realizują część przedsięwzięć pro-
dukcyjnych i marketingowych lub wypełniają rządową rolę, występując jako 
regionalny organizator innowacji, zaś przemysł może przejąć część funkcji 
edukacyjnych lub badawczych itp. Następuje więc przekraczanie granic 
i zachodzenie na siebie poszczególnych funkcji i układ ten może być zinstytu-
cjonalizowany w większym albo mniejszym stopniu. Zapewnia to jeszcze sku-
teczniejszy transfer wiedzy, która przepływa między poszczególnymi sferami 
w sposób odmienny od przedstawianego w procesie liniowym, a więc nawią-
zuje do koncepcji związanego łańcucha.

Potrójna spirala jest – zdaniem cytowanych autorów14 – sposobem analizo-
wania innowacji właściwym dla koncepcji gospodarki opartej na wiedzy (know-
ledge-based economy). Te powiązania dzięki internetowi mają bowiem globalny 
charakter i, jeżeli chodzi o narodowe systemy innowacji, powinny być trakto-
wane tylko jako czynniki poddynamiki bardziej złożonego systemu. Na tym 
tle jest formułowany pogląd, że nie ma żadnej pojedynczej „najlepszej prak-
tyki” w zakresie sposobów finansowania, organizowania czy mechanizmów 
wymiany. Innowacja to wynik skomplikowanej interakcji między koncepcją 
wynalazku, jego wdrożeniem i rozprzestrzenianiem oraz władzą polityczną, 
która tworzy ogólne warunki w tym układzie. W wyniku tego – jak trafnie 
stwierdzają niektórzy specjaliści – „to, co widzisz, nie zawsze jest tym, co dosta-
jesz”, dlatego ważne jest, aby dążyć do pozbywania się barier w tym procesie. 

Globalizacja, a wraz z nią wzrastająca konkurencja, złożoność otocze-
nia oraz wzrost znaczenia osiągnięć naukowych i technicznych w gospo-
darce spowodowały, że osiągnięcie sukcesu zależy w dużej mierze od szyb-
kiego rozpoznania trendów, które okażą się najistotniejsze dla przyszłości. 
Rodzi to konieczność systematycznego badania tendencji rozwoju technolo-
gii i skutków tego procesu dla społeczeństwa, gospodarki i środowiska natu-
ralnego, a to staje się w obecnych warunkach coraz trudniejsze. Prognozy 

14  Tamże.
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rozwoju możliwości technicznych jako głównego czynnika dynamizującego 
rozwój są szczególnie użyteczne przy budowaniu strategii dzisiaj, ale ich traf-
ność ani w przeszłości nie była satysfakcjonująca, ani nadal nie jest zadowala-
jąca, mimo że w tym zakresie wysiłki podejmowane są systematycznie. 

Na zakończenie tego fragmentu rozważań chciałbym zwrócić uwagę na 
jeszcze jeden skutek związany z nowymi warunkami tworzonymi przez omó-
wione wyżej zjawisko określane jako nowa gospodarka. Jest nim rosnąca trud-
ność przewidywania przyszłości. 

Od 1990 roku próby przewidywania nowych technologii rozwijały się 
szczególnie szybko, co rodzi zapotrzebowanie na nowe podejścia do ich 
analizy. Trzy główne czynniki nasilają potrzebę przewidywań rozwoju tech-
nologii. Pierwszy wynika ze wzrostu liczby „graczy” w gospodarkach rynko-
wych oraz globalizacji, co w sumie powoduje narastanie konkurencji i powo-
duje, że innowacje i wiedza będąca ich źródłem stają się najważniejszym 
czynnikiem przewagi. Drugi – to rosnące napięcia budżetowe w najbardziej 
uprzemysłowionych krajach, prowadzące do większej odpowiedzialności za 
wydatkowane środki. Dlatego konieczne jest coraz staranniejsze dokonywanie 
selekcji kierunków lokowania środków celem dokonania właściwego wyboru 
między współzawodniczącymi alternatywami oraz skuteczniejszego łącze-
nia nauki i technologii z potrzebami gospodarczymi oraz społecznymi. Trzeci 
– wynika ze zmian w samej naturze procesu wytwarzania wiedzy, będącego 
coraz częściej efektem pracy zespołowej, także w skali międzynarodowej. 
A to oznacza, że potrzebne są lepsze sposoby uzgadniania zamierzeń dla 
poprawy porozumienia i usprawnienia współpracy między badaczami oraz 
dla ułatwienia współdziałania między badaczami i użytkownikami badań. 

Pojęcie samej technoprognozy można przyjąć za Cetronem, który przed-
stawił najszerzej akceptowaną definicję, traktując ją jako: „hipotezę stano-
wiącą, że przy danym stopniu poparcia określone osiągnięcie w rozwoju tech-
niki zostanie zrealizowane w obrębie wyznaczonego przedziału czasu z okre-
ślonym prawdopodobieństwem”15. 

Istnieje, lekko licząc, około setki różnych metod związanych z techno-
prognozowaniem, ale w tym gąszczu przynajmniej dwa ogólne typy mogą 
być wyróżnione: ilościowe i jakościowe. Pierwszy obejmuje studia nad trwa-
jącym rozwojem technologicznym przy wykorzystaniu rozmaitych miar 

15  J.M. Certon, C.A. Ralph, Prognozowanie rozwoju przemysłu, WNT, Warszawa 1978. 
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i wskaźników liczbowych celem ujawnienia podstawowych tendencji i próbie 
ich projekcji w przyszłość. Obejmują one metody analizy trendów i oceny 
współzależności w rozwoju techniki, co na ogół dotyczy stosunkowo krót-
kiego okresu, ze względu na występowanie trudnych do przewidzenia prze-
łomów, zmieniających dalsze perspektywy rozwoju w stosunku do danych 
historycznych i dlatego trudno jest zapewnić stabilność postaci analitycznej 
modelu i tworzących go relacji strukturalnych. 

Drugi nurt badań polega na próbach wykorzystywania intuicyjnych 
ocen do przeglądania i identyfikowania nowych kierunków oraz możliwości 
rozwoju nauki i technologii oraz ich skutków za pomocą badania opinii przed-
stawicieli różnych sektorów gospodarki i ekspertów. Najbardziej znanym 
przykładem tego podejścia jest metoda delficka, zaś obecnie, ze względu na 
wskazywaną zmienność otoczenia, coraz większego znaczenia nabierają roz-
maite metody scenariuszowe. Można traktować je jako ogniwo łączące podej-
ście ilościowe z analizami jakościowymi.

Scenariusze obejmują opisy prawdopodobnych wydarzeń, w postaci zbioru 
określonych warunków prowadzących do wyznaczonego celu, w ich wzajemnym 
powiązaniu, oraz – w szczególności – wydarzeń kruszących, mogących zmieniać 
dotychczasowe tendencje i stanowić punkt wyjścia do przyszłego, alternatywnego 
ciągu zdarzeń. Scenariusz jest więc układem zdarzeń powiązanych w logiczną, 
na ogół chronologiczną sekwencję, takich, które mogą wystąpić. Zdarzeń, które 
są istotne dla wybranego obiektu, odnoszą się do określonego czasu i są ze sobą 
powiązane w taki sposób, że aproksymacja rozwoju całego układu zdarzeń może 
być otrzymana na podstawie hipotez wysnutych z tych relacji16. 

Obecnie bardzo szeroko lansowane jest w tym zakresie podejście określane 
mianem foresight. Foresight to proces kreowania kultury myślenia społeczeń-
stwa o przyszłości, w którym interesariusze, tj. naukowcy, inżynierowie, przed-
stawiciele przemysłu i pracownicy administracji publicznej, wspólnie biorą 
udział w wyznaczeniu strategicznych kierunków rozwoju badań i technologii. 

Narzędzia typu foresight są obecnie stosowane na świecie do tworzenia 
wizji przyszłości krajów, regionów, sektorów gospodarki, technologii i strate-
gii rozwoju organizacji gospodarczych17. Termin ten, użyty po raz pierwszy 

16  Ducot, za J.M. Certon, C.A. Ralph, prognozowanie rozwoju…
17  R. Popper, M. Keenan, I. Miles, M. Butter, Sainz de la Fuenta G., global Foresight 

outlook 2007, European Foresight Monitoring Network.
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przez Coatesa18, został zdefiniowany jako „proces, przy którym dochodzi się 
do pełnego zrozumienia sił kształtujących długoterminową przyszłość oraz 
który powinien być brany pod uwagę w formułowaniu polityki, planowaniu 
oraz podejmowaniu decyzji”. Foresight jest więc procesem antycypacji tego, 
co się może lub powinno zdarzyć na drodze budowania społecznej wizji przy-
szłości, a jego wyniki mogą stanowić pomocnicze narzędzie dla prowadzenia 
polityki naukowej, technologicznej i gospodarczej, więc podejmowanie takich 
prób ma niewątpliwie duże znaczenie. 

Foresight – z właściwym sobie aparatem badawczym i terminologią – 
zyskuje także w Polsce na znaczeniu. Dowodem tego jest powiększający się 
katalog polskich inicjatyw foresightowych19. Moim zdaniem jednak pierwsze 
polskie narodowe badania tą metodą przeprowadzone przez internet, mimo 
że zaprojektowane na szeroką skalę, były bardzo źle przygotowane: obejmo-
wały zbyt wiele pytań, co zniechęcało do uczestnictwa, pytania zbyt często 
były niejasne lub nieprecyzyjne, a proponowane możliwości wyboru prowa-
dziły do błędu logicznego idem per idem. Wydaje się też, że w konsekwencji 
tego uzyskane rezultaty, mimo licznych publikacji, które do badania nawią-
zywały, były stosunkowo skromne.

Jednakże foresight jest współcześnie zaliczany do najlepszych metod 
badania przyszłości zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i korpo-
racyjnym, gdyż – jak się zazwyczaj uważa – stanowi coś więcej niż pro-
gnozowanie. Jak pisze Horodyńska-Okoń, efektem tego procesu jest raczej 
poszukiwanie możliwych wersji przyszłości aniżeli przewidywań dotyczą-
cych tego, jaka ta przyszłość ma być20. Chodzi także o zrozumienie procesów 
społecznych i rozpoznanie możliwych sposobów reagowania społeczeństwa 
i gospodarki na zmiany. Usiłując dokonać w niniejszym artykule krytycznego 
oglądu rozwoju metodologii w zakresie zarządzania innowacjami, nie sposób 
jednak nie zauważyć, że metoda ta wywodzi się wprost od metody delfickiej 

18  J.F. Coates, Foresight in federal government policy making, Futures Research Quarterly 1985.
19  A. Kononiuk, A. Magruk, doświadczenia polskich programów foresight, Zeszyty 

Naukowe Politechniki Białostockiej, Ekonomia i Zarządzanie, Białystok 2008; J. Nazarko 
z zespołem, Badanie ewaluacyjne realizowanych w Polsce projektów foresight, Politechnika 
Białostocka 2010.

20  E. Okoń-Horodyńska, Foresight – czyli jak określać potrzeby innowacji, w: 
uwarunkowania przedsiębiorczości – aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, 
PWSZ, Tarnobrzeg 2006.
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stosowanej powszechnie w Stanach Zjednoczonych oraz Japonii od połowy 
ubiegłego wieku, a potem w wielu innych krajach, i że nawiązuje do wspo-
mnianego wyżej podejścia scenariuszowego, a więc nie jest metodą zupeł-
nie nową. Jej zwolennicy wskazują, że jej zaleta polega na integracji wielu 
różnych, choć znanych wcześniej metod, co ich zdaniem tworzy nową jakość.

3. aktualność tradycyjnych koncepcji zarządzania innowacjami

Ze względu na ograniczą objętość tego artykułu nie będę sięgał do klasy-
ków tworzących fundamenty wiedzy pozwalającej zrozumieć specyfikę proce-
sów innowacyjnych. Jest jednak oczywiste, że trudno byłoby kwestionować na 
przykład trwały wkład Schumpetera w wyjaśnienie zachodzących tu zjawisk21. 
Nie można bowiem odmówić wartości koncepcji wskazującej, że to wytrącanie 
gospodarki z tylko przejściowego stanu równowagi przez goniących za zyskiem 
przedsiębiorców jest podstawową szansą jej rozwoju, więc rozwój dokonuje się 
poprzez „twórczą destrukcję”, poprzez burzenie równowagi. Ta koncepcja cią-
gle powraca we współczesnych opracowaniach z tej dziedziny.

Aktualność zachowuje także wiele późniejszych koncepcji innych uczo-
nych. Na przykład pogląd, że procesy innowacyjne mogą przebiegać wewnątrz 
organizacji, bez odwoływania się do badań, co stało się argumentem za 
koniecznością odrzucenia liniowego modelu innowacji jako uniwersalnego 
wyjaśnienia wzajemnych relacji pomiędzy badaniami, wynalazkami, inno-
wacjami i produkcją. To na tym tle uznaje się, że lepszym narzędziem opisu 
tych zależności jest „model związanego łańcucha”, zaproponowany przez 
Kline’a i Rosenberga, w którym nauka cały czas może nasycać proces inno-
wacyjny i sama podlegać impulsom płynącym z dołu22.

Trudno nie zgodzić się z przekonaniem, że autonomiczny rozwój nauki 
może prowadzić do wynalazków i odkryć inicjujących „wielki” postęp tech-
niczny, ale nie budzi wątpliwości, że wynalazki powstają także w związku 
z rozwiązywaniem problemów zgłaszanych przez praktykę. Słuszne są więc 
nadal stwierdzenia sprzed lat jednego z największych polskich specjalistów 

21  J. Schumpeter, teoria rozwoju gospodarczego, PWN Warszawa 1960, s. 218–219.
22  S.J. Kline, N. Rosenberg, an overview of innovation, w: the Positive Sum Strategy, 

National Academy Press, Washington 1986, s. 289–294.
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z tej dziedziny Kwiatkowskiego, że postęp naukowo-techniczny wymaga speł-
nienia wielu warunków23. 

Silnie działających bodźców, które skłaniałyby uczonych do komercjali-
zacji wyników swoich badań, ale badania ewaluacyjne wymagają znów nie-
zależności badaczy. A co za tym idzie, autentycznego rynku przekazującego 
zarówno badaczom, jak i przedsiębiorcom sygnały o ekonomicznej opłacalno-
ści określonych rozwiązań; ale – jak stwierdza w cytowanej pracy – aby móc 
rozwiązywać rzeczywiste problemy, nauka musi być rozwijana również nie-
zależnie od bezpośrednich potrzeb rozwoju techniki i gospodarki, gdyż często 
nie ma czasu na uruchomianie badań podstawowych, a nawet stosowanych, 
kiedy zaistnieje pilna potrzeba przezwyciężenia pojawiających się trudności 
w realizowanych projektach. Badania podstawowe muszą być „produkowane 
na skład”, muszą niejako towarzyszyć procesowi produkcji, oferując wyniki 
z pewnym wyprzedzeniem. Istnieje zatem potrzeba istnienia autonomicz-
nie zorganizowanej sfery badań podstawowych; jest ona nie tylko źródłem 
nowych idei, ale jest również niezbędna do badań przeddecyzyjnych, których 
poziom jest uwarunkowany przede wszystkim znajomością nauki i techniki 
światowej, bez których trudno myśleć o rzeczywistych możliwościach two-
rzenia rozwiązań technicznych o wysokiej randze i o zapewnieniu wysokiego 
poziomu edukacji. Postępowi technicznemu sprzyja przy tym społeczna inno-
wacyjność oraz szeroko rozumiana działalność edukacyjna.

Aktualne poglądy na temat zarządzania procesem innowacyjnym pró-
bował podsumować Pomykalski w trakcie ogólnopolskiej konferencji z okazji 
100-lecia nauk o zarządzaniu, wskazując na następujące uwarunkowania:

 – orientacja rynkowa na klientów i konkurencję,
 – rozwinięte, dynamiczne relacje w triadzie: nauka – innowacje – go-

spodarka,
 – presja na innowacje dotycząca poszczególnych przedsiębiorstw i go-

spodarek jako całości,
 – systemowe podejście uwzględniające złożony charakter procesu 

oraz powiązania prowadzące do kreowania modeli sieciowych,
 – rosnące znaczenie informacji i wiedzy24.

23  S. Kwiatkowski, Społeczeństwo innowacyjne, PWN, Warszawa 1990.
24  A. Pomykalski, w: osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wolters Kluwer bu-

siness, Warszawa 2010, s. 331–332.
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Są tu więc w większości zawarte wszystkie najważniejsze elementy 
wymienione wcześniej w rozważaniach tego artykułu. Jak można zauważyć, 
są one zakorzenione w tradycyjnych poglądach na proces innowacyjny. Nowe 
akcenty to podkreślanie złożoności tego procesu, znaczenie sieciowych powią-
zań i wysoka dynamika zjawiska, a więc potrzeby elastycznego działania. 

Dążenie do zwiększenia elastyczności wywołuje konieczność zmian 
w tradycyjnej strukturze organizacyjnej. Miejsce struktur liniowo-sztabowych 
zajmują struktury wielowymiarowe i coraz większego znaczenia nabiera 
zarządzanie za pomocą zespołów projektowych, zwanych też zespołami zada-
niowymi25.

Trzeba wszakże pamiętać, że wykorzystywanie zespołów projektowych 
do realizacji dużych przedsięwzięć nie jest czymś nowym. Właściwie wszyst-
kie budowle w czasach starożytnych, a także i w nowszych czasach (np. Kanał 
Sueski czy Panamski, wieża Eiffla) realizowane były przez zarządzanie zespo-
łami projektowymi, nawet jeśli tak tego nie nazywano. 

W problematyce zarządzania przez określenie „projekt” rozumie się jed-
norazowe kompleksowe zadania ze specyficznymi celami dotyczącymi para-
metrów, kosztów i czasu. Zarządzanie zaś przy wykorzystaniu zespołów pro-
jektowych można określić jako technikę kierowania, planowania i koordyna-
cji przy rozwiązaniu nietypowych problemów, ograniczonych w czasie i reali-
zowanych najczęściej przy ograniczonych zasobach. 

Także w tym zakresie zgłaszane są nowe propozycje. Coraz częściej sto-
sowane jest podejście, które wykorzystuje w analizie jako narzędzie wizu-
alizacji ujęcie romboidalne. Znajdujemy je na przykład w pracy Shenhara 
i Dvira, jak również w pracy Coopera, gdzie wykres taki nazywany jest dia-
mentem innowacyjnym. 

Schemat rombu wykorzystywany w pierwszej z tych prac ma pomóc 
w rozróżnianiu projektów według czterech wymiarów pokazanych na wykre-
sie: innowacyjności, złożoności, tempa realizacji i technologii. Każdy wymiar 
przedstawia trzy lub cztery możliwe typy projektów i pozwala określić 
zasady postępowania dla projektów różniących się pod względem analizo-
wanych cech. Każdy wymiar wpływa na projekt na swój sposób: innowacyj-
ność pokazuje niepewność celu projektu, rynku, co wskazuje, jak nowy i nie-
powtarzalny jest produkt, a więc jakie niesie ryzyko. Technologia określa 

25  J. Trzcieniecki, tamże, s. 250.
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trudność realizacyjną projektu widzianą przez pryzmat złożoności wyposa-
żenia technicznego koniecznego do wykorzystania i liczbę technologii dostęp-
nych. Złożoność oznacza skomplikowanie projektu w aspekcie organizacji 
procesu. A tempo uwzględnia pilność projektu, co wpływa na planowanie 
oraz kontrolę.

Rysunek 1. Model rombu 

Źródło: A.J. Shenhar, D. Dvir, nowe spojrzenie za zarządzanie projektami. 
Sukces wzrostu i innowacji dzięki podejściu romboidalnemu, APN Pro-
mise, Warszawa 2008.

Schemat rombu stanowi narzędzie do oceny potencjalnych szans i zagro-
żeń, a w konsekwencji pozwala wcześniej rozpoznać błędy i wybrać działa-
nia naprawcze. Stanowi płaszczyznę budującą wspólny język porozumienia 
między menedżerami i zespołami realizatorów oraz klientami w fazie zatwier-
dzania i monitorowania projektów.

Na tle podanej wyżej klasyfikacji projektów prowadzących do powsta-
wania innowacji warto wskazać na poglądy Christensena, które wzbudziły 
spore zainteresowanie w środowisku specjalistów. Dwie książki, które stały 
się już światowymi bestsellerami, zostały ostatnio przetłumaczone na język 
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polski26. U podstaw przedstawionych w nich koncepcji leżą trzy teorie, mające 
pomóc zrozumieć proces innowacji. Są to: teoria innowacji przełomowej, 
teoria zasobów, procesów i wartości oraz teoria ewolucji łańcucha wartości. 

Teoria innowacji przełomowej ma bodaj najważniejsze znaczenie. 
Dotyczy ona sytuacji, w których nowe przedsiębiorstwa mogą wprowadzić 
stosunkowo proste i niekosztowne innowacje, aby osiągnąć rozwój i pokonać 
liczących się konkurentów. Według tej teorii jest wysoce prawdopodobne, że 
istniejące spółki odniosą zwycięstwo nad wchodzącymi na rynek konkuren-
tami, jeżeli walka toczy się o innowacje podtrzymujące. Jednak prawie zawsze 
przegrywają z konkurentami posiadającymi innowacje przełomowe. 

Innowacje przełomowe, które wprowadzają nowe wartości, zostały 
podzielone na dwa typy – pierwszy w zakresie niskich segmentów, co ma 
miejsce wówczas, gdy istniejące produkty bądź usługi są „zbyt dobre”, a przez 
to zbyt kosztowne w stosunku do oczekiwanej przez odbiorcę wartości; oraz 
drugi – dotyczący nowego rynku – dochodzi do nich wtedy, gdy cechy istnie-
jącego produktu ograniczają liczbę potencjalnych odbiorców albo narzucają 
niedogodny sposób użytkowania. Te innowacje doprowadzają do postępu, uła-
twiając ludziom wykonanie prac, które wcześniej wymagały znacznej biegło-
ści lub wielkich wydatków, lecz wymaga to nakłonienia do ich konsumpcji 
„podmiotów niebędących odbiorcami” dotychczasowych produktów.

Jest to niewątpliwie inspirująca koncepcja, pokazująca w nowym świetle 
relacje między innowacjami określanymi zwykle jako radykalne i ewolucyjne 
oraz ich znaczenie i problemy rozwojowe. Prace te zostały opublikowane 
w oryginale już przed kilku laty, choć polskie tłumaczenie prac Christensena 
ukazały się dopiero w roku 2010.

Inny specjalista o światowej renomie, który w zakresie problematyki 
innowacyjnej posługuje się ujęciem romboidalnym, to Cooper. Prezentuje 
on w tej formie główne uwarunkowania określające możliwość osiągnięcia 
sukcesu na drodze do tworzenia efektywnych innowacji27. Według koncep-
cji Coopera kluczem do osiągnięcia sukcesu jest zastosowanie tzw. diamentu 
 

26  C.M. Christensen, D.A. Scott, E.R. Roth, innowacje. następny krok (Seeing what’s 
next), Wyd. Studio Emka, Warszawa 2010, oraz wcześniejsza: innowacje. napęd wzrostu.

27  R.G. Cooper, Product leadership. Pathways to Profitable innovation, Perseus Basic 
Books, NY 2005.
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 innowacyjnego. Jest to obejmujący całe przedsiębiorstwo proces, na który 
składają się cztery elementy: 

 – właściwie zdefiniowana strategia innowacyjna oraz technologiczna 
produktu,

 – odpowiedni, proinnowacyjny klimat w firmie, 
 – trafna alokacja zasobów powiązana z solidnym zarządzaniem port-

felem firmy, 
 – dobrze przeprowadzony, pozbawiony błędów proces faz i bramek 

stage – gate. 

Rysunek 2. Diament innowacyjny 

Źródło: R.G. Cooper, Product leadership…, s. 67.

Strategia kieruje całym procesem wyboru projektów, a w konsekwencji 
także długoterminowym planowaniem zasobów, w tym czynnika ludzkiego. 
Jej formułowanie obejmuje ustalenie celów uwzględniających warunki oto-
czenia i posiadany potencjał, wyznaczenie kluczowych obszarów działania, 
upowszechnienie wśród pracowników świadomości konieczności dokonywa-
nia ciągłych innowacji w wyznaczonych obszarach. Te decyzje tworzą funda-
ment przyszłego rozwoju. Jasno zdefiniowane strategie innowacyjna i techno-
logiczna produktu są podwaliną sukcesu w zarządzaniu innowacyjnym, gdyż 
jej brak może prowadzić działalność firmy w kierunku niechcianych rynków, 
produktów czy technologii, czyli po prostu do ryzyka. 
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Klimat proinnowacyjny związany z doborem odpowiednich ludzi, wła-
ściwym zorganizowaniem zespołów projektowych i zapewnieniem im warun-
ków do swobodnej, pobudzającej kreatywność pracy to kolejny element dia-
mentu innowacyjnego. Jest on istotny z tego powodu, że bez ludzi o odpowied-
nim nastawieniu i kwalifikacjach wszystkie inne elementy nie będą sprawnie 
funkcjonować. W celu stworzenia odpowiedniego klimatu dla innowacyjno-
ści w firmie należy skutecznie nagradzać zespoły projektowe, ponadto należy 
zapewnić skuteczne wsparcie także dla nieoficjalnych projektów, a w tym celu 
udostępniać czas wolny na pracę twórczą oraz akceptować ryzyko. 

Zaangażowanie zasobów i zarządzanie portfelem firmy – to trzeci ważny 
element diamentu innowacyjnego. Jest bowiem oczywiste, iż nie da się zre-
alizować strategii firmy bez odpowiednich środków na ten cel przeznaczo-
nych, a ponieważ w dobie powszechnego cięcia kosztów środki na badania 
muszą być często ograniczane, może następować obniżanie jakości i wydłu-
żanie czasu realizacji projektów lub skupianie się kierownictwa na mniej-
szych, obarczonych mniejszym ryzykiem, ale również i niższą dochodowo-
ścią, projektach. Zarządzanie portfelem jest z definicji dynamicznym proce-
sem decyzyjnym, za pomocą którego lista aktywnych projektów nowych pro-
duktów w firmie jest stale aktualizowana i przeglądana. Zarządzanie portfe-
lem jest procesem, który przebiega na dwóch poziomach. Pierwszy poziom 
nazywa się strategicznym zarządzaniem portfelem (odnosi się do wyznacze-
nia obszarów realizacji projektów – ustalania „mapy drogowej” procesu inno-
wacyjnego i koszyka innowacyjnych produktów), drugi – to taktyczne decyzje 
w portfelu (indywidualna selekcja projektów). 

Proces stage – gate jest stworzonym przez Coopera swoistym schema-
tem postępowania, nadającym kierunek wszystkim działaniom związanym 
z nowym produktem w przedsiębiorstwie – od jego wymyślenia aż do wpro-
wadzenia na rynek – polegającym na wielokrotnej ocenie rezultatów projektu 
w trakcie realizacji. Składa się on z określonych etapów, zwanych inaczej 
fazami, oraz bramek zamykających każdy z etapów jego analizą i warunkują-
cych dalsze prace nad projektem. 

Każdy z elementów diamentu jest na tyle istotny, że pominięcie które-
goś z nich sprawia, iż efekty oczekiwane po wprowadzeniu na rynek nowego 
produktu nie będą optymalne. Koncepcja ta wprowadza więc ład w przebieg 
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procesu innowacyjnego i minimalizuje zagrożenia związane z jego przebie-
giem – na tym polega jej znaczenie. Potwierdza to Gaynor28, wybitny specjali-
sta w zakresie zarządzania innowacjami z 45-letnim doświadczeniem, w tym 
po 24 latach pracy w 3M. Uważa on, że na innowacyjność składają się cztery 
główne elementy: zasoby, system infrastrukturalnego wsparcia, odpowiednia 
kultura organizacyjna i właściwie realizowany proces w całym continuum 
obejmującym tworzenie idei, inwencji, koncepcji i komercjalizacji.

4. nowe szaty cesarza

W biznesie, podobnie jak w sztuce, mamy do czynienia z modą, której 
wyrazem jest rozprzestrzenianie się pewnych koncepcji i metod, niezależnie 
od ich wartości; lansowanych w umiejętny sposób przez ich twórców lub tra-
fiających przejściowo na korzystne warunki. Istnieje na ten temat już stosun-
kowo obszerna literatura29. Wynika z niej, że w krańcowym przypadku nawet 
mamy do czynienia ze zjawiskiem określanym jako fanaberie menedżerskie 
(Fad), co ma miejsce wówczas, jeśli nowinki dotyczą słabo zdefiniowanych 
aspektów zarządzania lub stanowią powrót do dawnych koncepcji przedsta-
wionych w nowej formie – ukrytych w nowej terminologii30. Takie budowanie 
na wcześniejszych propozycjach jest spotykane obecnie bardzo często i choć 
czasem prowadzi do ich rozwinięcia, niekiedy ogranicza się tylko do ich osa-
dzenia w innym aparacie pojęciowym, a niekiedy do udziwnienia. 

Można podawać liczne przykłady na zilustrowanie tej tezy, ale wykra-
cza to poza zakres niniejszego artykułu. Żeby jednak nie być gołosłownym, 
wskażę na dwa przypadki ogólnie i trzy nieco bardziej szczegółowo: pierw-
szy, już powszechnie zadomowiony we współczesnym słowniku zarządzania, 
to pojęcie „outsourcing”, które w czasach mojej młodości nazywane było wię-
ziami kooperacyjnymi; drugi, który dopiero lansują niektórzy uczeni w swoich 
publikacjach, to „pozytywny potencjał organizacji”, będący efektowną nazwą 
na to, co do tej pory w istocie określane było, szerzej niż w interpretacji 

28  G.H. Gaynor, innovation by design, AMACOM, New York 2002, s. 23.
29  Por. A. Balcerak, Mody w teorii i praktyce zarządzania, w: osiągnięcia i perspekty-

wy…, s. 181. 
30  E. Abrahamson, Managerial Fads and Fashions: the diffusion and rejection of 

innovations, „Academy of Management Review” 1991, Vol. 16, No. 3.
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Autorów książki, jako potencjał konkurencyjny, wartość firmy albo po prostu 
– jako kultura organizacyjna. Wszak zawsze chodziło o wzmocnienie i eks-
ponowanie właśnie cech pozytywnych, a nie jakichś innych31. Mnożenie pojęć 
na określenie prawie tego samego uważam za niepotrzebne.

Gorzej, jeśli pojęcia takie są mało precyzyjne i komplikują wywód, 
zamiast go wyjaśniać. Taki charakter ma moim zadaniem, tak często używane 
ostatnio, pojęcie inteligentnego przedsiębiorstwa na tle uczącego się czy frak-
talnych organizacji na tle sieciowych. 

Fraktale, obiekty wykorzystywane w naukach przyrodniczych i fizyce, 
zostały przeniesione do terminologii organizacji i zarządzania w celu przed-
stawienia nowego modelu organizacyjnego przedsiębiorstwa, które samoczyn-
nie dostosowuje się do zmian zachodzących w środowisku. „Zakłada się, że 
fraktal jest samodzielnie działającą jednostką przedsiębiorstwa, którą z innymi 
jednostkami (fraktalami) łączy fakt, iż posiadają one podobne wewnętrzne 
struktury, wykonują podobne usługi, ale każda z nich jest samoorganizująca. 
Fraktale tworzą grupy powiązane ze sobą systemem celów, systemem infor-
macyjno-komunikacyjnym oraz ocen funkcjonowania”32. Koncepcja fraktali 
w zarządzaniu jest próbą znacznego uproszczenia złożoności organizacyjnej, 
dzięki temu, że posiadają wspólne cele, podobną organizację i takie same 
zasady działania. Być może można byłoby uznać, że w praktyce zbliżoną 
formę przyjmują przedsiębiorstwa działające na zasadzie franchisingu, jed-
nakże nie jest takie oczywiste, skoro wymieniane są jako konieczne także 
inne cechy organizacji fraktalnej: witalność, dynamika, samorestrukturyza-
cja, samonawigowanie, samozarządzanie i samokierowanie. Cztery ostatnie 
cechy są uznawane za pochodną samoorganizacji. Choć więc autorzy cytowa-
nej pracy zastrzegają, że samopodobieństwo fraktali nie oznacza 100% wza-
jemnego podobieństwa w ścisłym tego słowa znaczeniu, gdyż przedsiębior-
stwo jest funkcją otoczenia i jego wymagań, to jednak jeśli poważnie potrak-
tujemy konieczność spełnienia wszystkich wymienionych cech, koncepcję tę 
uznaję osobiście za igraszkę intelektualną.

31  Pozytywny potencjał organizacji, red. M.J. Stankiewicz, Dom Organizatora, Toruń 
2010.

32  Definicje te sformułowałem na podstawie pracy: B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, 
A. Potocki, zarządzanie przedsiębiorstwem XXi wieku, Difin, Warszawa 2002.
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Niektórzy autorzy nowych koncepcji ułatwiają zadanie krytykom, bo 
sami deklarują, że głosząc swoją propozycję, dokonują zmiany paradygmatu. 
Można mieć jednak wątpliwość, czy rzeczywiście tak jest. Fundamentalna 
cechą nauki – jak pisze jeden ze znanych naukoznawców – jest to, iż jest 
ona zgodorodna33, a to znaczy, że określone poglądy uzyskują miano nauko-
wych dopiero wówczas, gdy zostaną zaakceptowane przez innych specjali-
stów. Najczęściej dzieje się to dzięki powtórzeniu badań i potwierdzeniu ogło-
szonych przez innych wyników albo, w przypadku koncepcji teoretycznych, 
gdy argumenty, które stoją za nowymi koncepcjami, zostaną uznane za dosta-
tecznie uzasadnione. Paradygmat to – wedle mojej wiedzy – jest zbiór twier-
dzeń danej nauki stanowiący jej fundament w tym sensie, że jest uznawany 
za dostatecznie udowodniony i akceptowany przez środowisko naukowe, więc 
dopiero po utrwaleniu przekonania o słuszności danej koncepcji można mówić 
o zmianie paradygmatu. Nie jest więc nim odrębne stanowisko jednego uczo-
nego, które może stanowić jedynie impuls do zmian.

Do powyższych rozważań skłoniła mnie lektura artykułu, w którym 
stwierdzono, że ostatnie dwudziestolecie ukształtowało konwencjonalny para-
dygmat gospodarki opartej na wiedzy, którego ważnym współtwórcą są wielkie 
organizacje międzynarodowe, a zwłaszcza OECD, Bank Światowy i Unia 
Europejska, a który stracił swoją aktualność34. Autor artykułu formułuje kontro-
wersyjną tezę o twórczej destrukcji starego paradygmatu gospodarki opartej na 
wiedzy i zastąpienia go nowym paradygmatem gospodarki opartej na mądrości. 
Uzasadnia to przekonaniem, że praktyka starego paradygmatu GOW nie potra-
fiła przewidzieć dramatycznego kryzysu lat 2008–2011, co oznacza, że nie jest 
on dostatecznym źródłem krytycznego myślenia perspektywicznego i ujawnia 
„przerażającą bezradność (…) w procesie poszukiwania nowego oblicza XXI 
wieku”. Te obserwacje – zdaniem autor artykułu Antoniego Kuklińskiego – 
oznaczają przekreślenie potężnej iluzji, że GOW jest innowacją przełomową. 
Stary paradygmat GOW ulega obecnie procesom kreatywnej destrukcji, gdyż 
był de facto paradygmatem wiedzy bez wyobraźni widzącej skutki długookre-
sowe. Podstawą proponowanego nowego paradygmatu jest mądrość rozumiana 
jako integracja wiedzy, wyobraźni, doświadczenia oraz świadomości kanonów 

33  J. Ziman, Społeczeństwo nauki, PIW, Warszawa 1968.
34  A. Kukliński, od gospodarki opartej na wiedzy do gospodarki opartej na mądrości, 

w: Polska myśl strategiczna. na spotkanie z enigmą XXi wieku, „Biuletyn PTE” 2011, nr 2 (52).
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dobra i zła. W tej definicji występuje więc element kontynuacji dorobku GOW, 
ale wprowadzone są trzy nowe elementy, które były poza zakresem uwagi jego 
głównego nurtu. Pierwszym elementem jest wyobraźnia, jako nośnik procesów 
myślenia strategicznego (Autor artykułu odwołuje się do obserwacji Einsteina, 
że wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy); drugim – doświadczenie jako źródło 
mądrości; trzecim elementem jest kanon etyki, który musi być wprowadzony do 
głównego nurtu kształtowania gospodarki. Trzeba uznać, – zdaniem Autora kon-
cepcji – że podstawowym powodem porażki starego paradygmatu był właśnie 
brak dostatecznego uwzględnienia tego aspektu w programach działania.

Odnosząc się do tych rozważań, pragnę wyrazić przekonanie, że myśl, 
iż trzeba posługiwać się mądrością, jest niewątpliwie słuszna, ale niewiele 
z tego wynika dla praktyki. Jeśli zaś uznać, że głównym jądrem tego podej-
ścia jest apel o wzrost znaczenia etyki w procesie zarządzania, to również 
jest to niewątpliwie godne poparcia, ale mało oryginalne, bo zainteresowanie 
odpowiedzialnością społeczną biznesu jest obecnie bardzo szerokie, poparte 
zarówno szerokim nurtem badań odzwierciedlanych w licznych publika-
cjach, kodeksach etycznych opracowywanych przez organizacje oraz audy-
tach z tego zakresu, wzmocnionych wyraźnym ruchem społecznym. Niestety, 
gdy czytamy prasę codzienną przesyconą patologiami z tego zakresu, wydaje 
się, że praktycznych efektów zbyt wielu nie widać, więc powstaje obawa, 
że jest to w znacznym stopniu działalność pozorna, trochę marketingowa. 
Dlatego warto oczywiście nawoływać o zmianę postaw w tym obszarze, ale 
nie można tego traktować jako propozycji rewolucyjnej. 

Prawdą jest też, że mądrość nie jest tym samym, co wiedza, ale to też 
nie jest myśl nowa. Większość opracowań poświęconych zarządzaniu wiedzą 
w części definicyjnej od dawna przedstawia klasyfikację w formie piramidy: 
dane – informacja – wiedza – mądrość. A i to ma korzenie sięgające znacz-
nie głębiej w przeszłość. Ja sam kilkanaście lat temu, przemawiając podczas 
inauguracji roku akademickiego, cytowałem któregoś z filozofów (niestety, nie 
jestem w stanie przywołać teraz nazwiska, niech mi to będzie wybaczone), 
który wzdychał: „gdzież jest mądrość, którą zastąpiliśmy wiedzą; gdzie 
wiedza, którą zastąpiliśmy informacją?”. 

Nawiasem mówiąc, uważam, że wprowadzanie do obiegu nowych okre-
śleń, takich jak przedsiębiorstwo uczące się, gospodarka oparta na wiedzy 
i społeczeństwo informacyjne, nie jest ukazaniem nowych zjawisk, tylko 
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skrótem myślowym kładącym akcent na pewne znane od dawna zjawiska 
występujące w gospodarce, bo przedsiębiorstwa zawsze starały się uczyć, jak 
unikać błędów i obserwowały konkurentów; od XVII wieku zawsze wyda-
wało się, że wiedza powstaje w oszałamiającym tempie35, a społeczeństwo 
zawsze było informacyjne, bo bez wymiany informacji nie mogłoby istnieć. 

Na koniec kilka słów o kolejnej koncepcji przedstawianej jako nowa, 
efektownie zaprezentowanej w rozważania dwóch wytrawnych znawców 
problematyki zarządzania Prahalada i Krishnana w pracy pod znamiennym 
tytułem nowa era innowacji36.

We wstępie ujawniają oni podstawowe, będące wynikiem ich wcześniej-
szych badań przekonanie, które zresztą w podobnym duchu wyrażane jest 
w pracach innych specjalistów (i w tym artykule pobrzmiewały echa tych 
poglądów), że po pierwsze – wartość musi być współtworzona z konsumen-
tami, po drugie – żadna pojedyncza firma nie ma wystarczających w tym celu 
zasobów, wiedzy i kwalifikacji, więc musi korzystać z różnorodnych źródeł, 
i po trzecie – źródłem innowacji mogą być nowe rynki wschodzące37. 

Budując na tym fundamencie, Autorzy sformułowali koncepcję „nowego 
świata innowacji” opartego na dwóch filarach, którą zawarli w formule: N = 
1 oraz R = G. Gdzie: N oznacza wartość budowaną przy współudziale oso-
bistych doświadczeń pojedynczego konsumenta, zamiast dotychczasowej 
zuniwersalizowanej wartości masowej, bo to zapewnia tworzenie trwałych 
relacji z klientem; a R oznacza konieczność korzystania z globalnego łańcu-
cha dostawców i rozproszonych globalnych zasobów, co umożliwia zaspoko-
jenie zróżnicowanych potrzeb po rozsądnych cenach.

Takie działanie to przecież typowe dla gospodarki globalnej podejście 
uznawane w większości publikacji z tego zakresu. A stwierdzenie, że decy-
dująca dla sukcesu staje się w tych warunkach zdolność dogłębnego rozumie-
nia konsumentów, która zawarta jest w modelu, pozwala dostrzec wyraźną 
analogię do znacznie starszej koncepcji – zarządzania relacjami z klientem 
(CSR). Abstrahując od wielu subtelności interpretacyjnych zaprezentowanych 
w pracy, trudno jednak i tutaj mówić o jakichś zmianach paradygmatów.

Zmierzając do podsumowania, należy stwierdzić, że w gąszczu nowych 

35  D. De Solla Price, Mała nauka – wielka nauka, PWN, Warszawa 1967.
36  C.K. Prahalad, M.S. Krishnan, nowa era innowacji, WN PWN, Warszawa 2010.
37  Tamże, s. 9.
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propozycji zawartych w literaturze spotkać można wiele sprzeczności, zaleceń 
warunkowych i niepewnych lub złudnych przekonań. Jako przykład podam 
kilka zestawów stwierdzeń ilustrujących ten problem.

Gaynor, za Kuczmarskim i Middelbrooksem, radzi wystrzegać się nastę-
pujących dość często powtarzanych mitów dotyczących innowacji38:

1. To indywidualiści tworzą innowacje.
2. Innowacja rozpoczyna się od poszukiwań w ramach burzy mózgów.
3. Innowacyjność wymaga kreatywnych ludzi.
4. Proces innowacyjny prowadzi do oczekiwanych rezultatów. 
I przeciwstawia im następujące reguły:
1. Innowacje są wynikiem działalności zespołowej.
2. Innowacje są inicjowane dzięki zrozumieniu potrzeb klientów.
3. Innowacja wymaga raczej umiejętności rozwiązywania problemów 

niż zdolności kreatywnych.
4. Proces innowacyjny jest tylko jednym z czynników osiągania 

sukcesu.
W sposób rozwinięty dyskutują liczne dostrzegane przez siebie para-

doksy Wit i Meyer, odnosząc je do budowy strategii, a to przekłada się oczy-
wiście na przebieg procesów innowacyjnych, które zawsze leżą u podstaw sku-
tecznej strategii konkurencyjnej39. 

Ciekawy przykład współczesnych paradoksów eksponuje z pasją Eriksen 
w książce pod znamiennym tytułem tyrania chwili40. Stwierdza w niej, że nie-
powstrzymany, masowy zalew informacji w naszych czasach wypełnia wszel-
kie wolne przestrzenie, co w konsekwencji może doprowadzić do tego, że 
zdecydowana część z nas ma dziś mniej czasu niż kiedyś, a łatwiejszy dostęp 
do informacji powoduje często niższy poziom jej rozumienia i – paradoksal-
nie – prowadzi do ograniczenia możliwości przyswajania wiedzy, a więc do 
ignorancji. 

Przypomnieć tu warto również inną sprzeczność rzutującą na relacje 
międzyorganizacyjne. Chodzi o zjawiska jednoczesnej współpracy i konku-
rencji – kooperencji. Znajduje to odzwierciedlenie w częstych aliansach między 

38  G.H. Gaynor, innovation…, s. 21.
39 B. Witt, R. Meyer, synteza strategii, PWE Warszawa 2007.
40 T.H. Eriksen, tyrania chwili, szybko i wolno płynący czas w erze informacji, Warszawa 

2003.
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firmami konkurującymi ze sobą celem na przykład uzupełnienia zasobów 
(alianse komplementarne) lub wspólnego wytwarzania jakiegoś podzespołu 
dla zwiększenia skali produkcji i obniżenia kosztów, a konkurencja dotyczy 
odmiennych wyrobów gotowych, w których podzespoły te są stosowane. 

podsumowanie

Przedstawiony artykuł miał być prowokacyjny, aby skłaniał do wymiany 
poglądów. Ze względu na przeglądowy charakter, wymagający skrótowego 
ujęcia, z konieczności niewątpliwie zbanalizował wiele przedstawionych kon-
cepcji ze szkodą dla ich rzeczywistej wartości, co nie było moją intencją, ale 
nie potrafiłem tego uniknąć i nad tym ubolewał. Innym skutkiem takiego 
ogólnego ujęcia było wyjście poza wąsko rozumianą problematykę zarządza-
nia innowacjami ku ogólnym tendencjom zmian w koncepcjach zarządzania, 
ale i to było nieuniknione, bo z to z tych generalnych kierunków zmian wyni-
kają przecież także konsekwencje dla zarządzania procesami innowacyjnymi. 

Jeśli chodzi o najważniejsze ustalenia, sprowadziłbym je do następują-
cych stwierdzeń:

1. Zachodzące zmiany są wielostronne, formułowanych jest wiele 
nowych koncepcji, ale mają one często pozorny charakter, a fundament utrwa-
lonych tradycyjnych zasad trzyma się mocno, dając nadal dobre wskazówki co 
do ogólnych zasad zarządzania procesami innowacyjnymi.

2. Główny łańcuch wzajemnie powiązanych uwarunkowań zacho-
dzących zmian to: komputeryzacja – globalizacja – konkurencja – wiedza – 
szybkość.

3. Źródła inspiracji dla zmian to nie tylko niecierpliwość klientów ujaw-
niająca się na rynku, ale przede wszystkim osiągnięcia nauki, których granic 
nie sposób sobie wyobrazić i wymaga to zapewnienia warunków do jej swo-
bodnego rozwoju.
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Wprowadzenie

Tradycyjny model, według którego przedsiębiorstwa inwestowały w działy 
badawczo-rozwojowe, by sprostać wymogom wzrostu innowacyjności i zapew-
nić rozwój organizacji, podlega intensywnej erozji. Jest wiele przyczyn tego zja-
wiska, z których w tym miejscu można wskazać tylko na postępującą globaliza-
cję oraz rozwój technik komunikowania się i wymiany informacji.

Coraz częściej konstatuje się, że dobre pomysły rodzą się poza strukturami danej 
organizacji, a idea open innovation – otwartej innowacji – zdobywa sobie coraz więcej 
zwolenników: rośnie liczba przedsiębiorstw i wielkich korporacji decydujących się 
na inicjowanie u siebie i praktykowanie otwartej innowacji1. Podczas kiedy w swojej 
klasycznej już książce z 2003 roku2 Chesbrough, opisując otwartą innowację, 
przywoływał przykłady tylko kilku firm wykorzystujących zaawansowane 
technologie: Lucent, 3Com, IBM, Intel i Millenium Pharmaceuticals, to w roku 2006 
w książce redagowanej wspólnie z Vanhaverbekem i Westem odwoływał się już do 

1  H. Chesbrough, A.K. Crowther, Beyond high tech: early adopters of open innovation 
in other industries, „R&D Management” 2006, Vol. 36, No. 3, s. 229–236. 

2  H. Chesbrough, open innovation: the new imperative for creating and Profiting from 
technology, Harvard Business School Press, Boston 2003.
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12 amerykańskich korporacji wprowadzających (early adopters) zasady otwartej 
innowacji, a reprezentujących tak odmienne sektory, jak przemysł aeronautyczny, 
chemiczny oraz przemysł opakowań3. Prace Huston i Sakkab4 oraz van der Vrande 
z zespołem5 również wykazywały, że wiele przedsiębiorstw zainicjowało politykę 
otwartej innowacji. Wskazywano na intensyfikację tendencji do współpracy 
w zakresie innowacji z podmiotami z otoczenia organizacji6. Są przesłanki, by 
twierdzić, że ten trend wzmacniał się w przeciągu kilku ostatnich lat i rosnąca liczba 
przedsiębiorstw pozyskuje większość swoich technologii z zewnątrz7. Na przykład 
wiele firm farmaceutycznych wydatkuje powyżej 25% swoich wydatków na R&D 
na zakup usług z innych laboratoriów oraz firm, są szacunki, że udział ten może 
wzrosnąć do 40%8. Ponadto wiele firm transferuje rozwijane przez siebie technologie 
na zewnątrz. Na przykład Dow Chemical, IBM i inne korporacje uzyskały powyżej 
100 mln dolarów przychodów każda z udzielania licencji na wykorzystywanie ich 
rozwiązań przez inne firmy9.

Istota otwartej innowacji jest znana już od dziesięcioleci10, ale dopiero 
w ostatnich kilku latach można odnotować rosnącą liczbę publikacji nauko-
wych na ten temat11. Spośród liczących się i często przywoływanych opraco-
wań można wskazać prace Laursena i Saltera12, Lichtenthalera13 oraz zespołu 

3  open innovation: researching a new Paradigm, eds. H. Chesbrough, W. Vanhaverbeke, 
J. West, Oxford University Press, Oxford 2006.

4  L. Huston, N. Sakkab, connect and develop: inside Procter & gamble’s new model for 
innovation, „Harvard Business Review” 2006, Vol. 84, s. 58–66.

5  V. van de Vrande, J.P.J de Jong, W. Vanhaverbeke, M. de Rochemont, open innovation in 
SMes: trends, motives and management challenges, „Technovation” 2009, Vol. 29, s. 423–437.

6  H. Chesbrough, open Business Models: how to thrive in the new innovation 
landscape, Harvard Business School Press, Boston 2006.

7  P.E. Bierly, F. Damanpour, M.D. Santoro, the application of external knowledge: orga-
nizational conditions for exploration and exploitation, „Journal of Management Studies” 2009, 
Vol. 46, s. 481–509.

8  U. Lichtenthaler, open innovation in practice: an analysis of strategic approaches to tech-
nology transactions, „IEEE Transactions on Engineering Management” 2008, Vol. 55, s. 148–157.

9  H. Chesbrough, open Business Models…
10  E.K.R.E. Huizingh, open innovation: State of the art and future perspectives, 

„Technovation” 2011, Vol. 31, s. 2–9.
11  J. Fagerberg, innovation: a guide to the literature, w: oxford handbook of innovation, 

Oxford University Press, H. Chesbrough, W. Vanhaverbeke, J. West, Oxford 2004.
12  K. Laursen, A. Salter, open for innovation: the role of openness in explaining innovation perfor-

mance among u.k. manufacturing firms, „Strategic Management Journal” 2006, Vol. 27, s. 131–150.
13  U. Lichtenthaler, open innovation in practice… 
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van de Vrande14. Pojawiły się również specjalne wydania na temat open 
innovation15.

Między rokiem 2000 i 2009 opublikowano ponad sto artykułów na temat 
open innovation w specjalistycznych czasopismach, przy czym dopiero między 
rokiem 2005 i 2009 wystąpił skokowy wzrost liczby publikacji16. Na nieco spóź-
nioną reakcję naukowców na propozycję Chesbrough zwraca uwagę di Benedetto17, 
wskazując, że do 2006 roku było jedynie kilka artykułów, w których pojawił się 
lub był dyskutowany temat otwartej innowacji. Rosnąca liczba publikacji na temat 
otwartej innowacji nie przekłada się automatycznie i wprost na poszerzanie naszej 
wiedzy z tego obszaru rzetelnie zweryfikowanej empirycznie. Można zaryzyko-
wać twierdzenie, że wiedza na temat rezultatów stosowania otwartej innowacji, np. 
wpływu polityki open innovation w firmie i w pracach laboratoriów, na poziom 
R&D jest ciągle ograniczona18. Ten niedosyt wiedzy i badań związany jest do 
pewnego stopnia z tym, że również w zakresie badań nad innowacjami (w ogólno-
ści) teoretyczny i naukowy dorobek nie jest nadzwyczajnie bogaty, a badania nad 
innowacjami dopiero zaczynają tworzyć samodzielny nurt badawczy19.

W tym kontekście jest rzeczą intrygującą, że w sytuacji istnienia 
dużych niedoborów i luk w badaniach empirycznych nad otwartą innowacją 
formułowane są w literaturze opinie, według których otwarta innowacja staje 
się kluczowym czynnikiem sukcesu w praktyce każdego przedsiębiorstwa20.

Badania nad otwartą innowacją prowadzone były w sektorach znajdują-
cych się w fazie dojrzałości21, w sektorach dojrzałych o niskim poziomie techno-

14  V. van de Vrande, J.P.J de Jong, W. Vanhaverbeke, M. de Rochemont, open innovation…
15  E. Enkel, O. Gassmann, H. Chesbrough, open r&d and open innovation: exploring 

the phenomenon, „R&D Management” 2009, Vol. 39, s. 311–316; O. Gassmann, opening up 
the innovation process: towards an agenda, „R&D Management” 2006, Vol. 36, s. 223–228.

16  L. Dahlander, D.M. Gann, how open is innovation?, „Research Policy” 2010, Vol. 39, s. 699–709.
17  A. di Benedetto, comment on ‘is open innovation a field of study or a communication 

barrier to theory development?, „Technovation” 2010, Vol. 30, s. 557.
18  K. Asakawa, H. Nakamura, N. Sawada, Firms’ open innovation policies, laboratories’ 

external collaborations, and laboratories’ r&d performance, „R&D Management” 2010, Vol. 
40, No. 2, s. 109–123.

19  J. Fagerberg, B. Verspagen, innovation studies – the emerging structure of a new sci-
entific field, „Research Policy” 2009, Vol. 38, s. 218–233.

20  M.K. Badawy, is open innovation a field of study or a communication barrier to theory 
development?’’: a perspective, „Technovation” 2011, Vol. 31, s. 65–67.

21  W. Vanhaverbeke, the interorganizational context of open innovation, w: open 
innovation: researching a new Paradigm… 
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logii22, samochodowym23, spożywczym24, finansowym25, telekomunikacyjnym26, 
w sektorze biofarmaceutycznym27, jak również w sektorze not-for-profit28.

Jednak badania nie doprowadziły – jak dotąd – do sformułowania mocnych, 
solidnie wspartych wynikami badań empirycznych wniosków o przewagach 
stosowania polityki otwartej innowacji nad innowacją zamkniętą. Przyjmując 
takie stanowisko, można konstatować, że mamy do czynienia z ciekawym feno-
menem: przyjmuje się oto założenia przewagi otwartej innowacji nad innymi 
rozwiązaniami, procedurami czy praktykami, ale brak jest jak dotąd przeko-
nujących dowodów empirycznych takiej przewagi. 

Wydaje się zatem zasadne dokonanie przeglądu literatury na temat efektów 
badań nad otwartą innowacją w ogólności, a wynikami uzyskiwanymi przez 
przedsiębiorstwa ją wykorzystujące w szczególności29. Dokonując takiego prze-
glądu, starano się zidentyfikować główne nurty analiz oraz wskazać na (oceniane 
subiektywnie) interesujące wątki badań. Na tak zarysowanym tle podejmowana 

22  D. Chiaroni, V. Chiesa, F. Frattini, unravelling the process from closed to open 
innovation: evidence from mature, asset-intensive industries, „R&D Management” 2010, Vol. 
40, No. 3, s. 222–245; ci sami, the open innovation Journey: how firms dynamically imple-
ment the emerging innovation management paradigm, „Technovation” 2011, Vol. 31, s. 34–43.

23  S. Ili, A. Albers, S. Miller, open innovation in the automotive industry, „R&D 
Management” 2010, Vol. 40, No. 3, s. 246–255.

24  S. Sarkar, A.I.A. Costa, dynamics of open innovation in the food industry, „Trends in 
Food Science and Technology” 2008, Vol. 19, s. 574–580; H. Traitler, H.J. Watzke, I.S. Saguy, 
reinventing r&d in an open innovation ecosystem, „Journal of Food Science” 2011, Vol. 76, 
No. 2, s. R62–R68.

25  D. Fasnacht, open innovation in the Financial Services, Springer-Verlag, Berlin 
Heidelberg 2009.

26  R. Rohrbeck, K. Hölzle, H.G. Gemünden, opening up for competitive advantage – 
how deutsche telekom creates an open innovation ecosystem, „R&D Management” 2009, Vol. 
39, No. 4, s. 420–430.

27  M. Bianchi, A. Cavaliere, D. Chiaroni, F. Frattini, V. Chiesa, organisational modes for 
open innovation in the bio-pharmaceutical industry: an exploratory analysis, „Technovation” 
2011, Vol. 31, s. 22–33.

28  S. Holmes, P. Smart, exploring open innovation practice in firm-nonprofit engagements: 
a corporate social responsibility perspective, „R&D Management” 2009, Vol. 39, No. 4, s. 394–409.

29  Wykorzystane zostały bazy danych: ScienceDirect (z serwera Elsevier) oraz Springer 
Link. Badania obejmowały okres 2000–2011. Hasła wykorzystane w badaniach: open innova-
tion, open innovation and effectiveness, open innovation and procedur es, open innovation and 
universities. Identyfikacja stosownych artykułów odbywała sie w dwóch etapach: w pierwszym 
zgromadzono wszystkie te pozycje, w streszczeniach których pojawiło się któreś z haseł (148 
wskazań). W drugim etapie analizowana była treść streszczenia i na tej podstawie dokonywano 
selekcji tekstów do lektury in extenso. W efekcie dokładnej analizie poddano 51 artykułów. 



koncepcja open innovation i perspektywy jej wykorzystania… 47

jest tu próba odniesienia celów strategicznych polskiego szkolnictwa wyższego do 
paradygmatu otwartej innowacji. W zamyśle autora artykuł jest zachętą do debaty 
na temat kierunków zmian w polskim szkolnictwie wyższym w kontekście zadań 
szkolnictwa wyższego w generowaniu i wspieraniu innowacji.

1. koncepcja open innovation

Jak już wspomniano, termin open innovation został w literaturze przed-
miotu wypromowany przez Chesbrough po ukazaniu się jego książki open 
innovation: the new imperative for creating and Profiting from technology.

W nieodległej przeszłości przedsiębiorstwa w swoich działaniach na rzecz 
innowacji niejako w sposób naturalny koncentrowały się na swoich wewnętrz-
nych zasobach30, chociaż spotykano wcale często firmy aktywnie współpra-
cujące z partnerami z zewnątrz31. W tym kontekście Chesbrough wprowa-
dził termin open innovation w celu skontrastowania go z innowacją powsta-
jącą w wyniku zamkniętego procesu innowacji i wykorzystania tylko własnych 
zasobów przedsiębiorstwa32. Według Chesbrough otwarta innowacja to: „para-
dygmat zakładający, że firmy mogą i powinny wykorzystywać zewnętrzne 
pomysły, podobnie jak pomysły wewnętrzne oraz wewnętrzne i zewnętrzne 
drogi do rynku, w miarę jak firmy dążą do polepszania technologii”33. 

Otwarta innowacja została przez niego zdekomponowana na trzy ele-
menty: kulturę, strukturę oraz model biznesowy.

1.1. kultura organizacji

Kultura otwartej innowacji wymaga zmiany sposobu myślenia. System 
podstawowych norm, przekonań i wartości, które służą otwartej innowacji, 
przedstawiony jest w tabeli 1.

30  J. Grönlund, D.R. Sjödin, J. Frishammar, open innovation and the stage-gate process: a revised 
model for new product development, „California Management Review” 2010, Vol. 52, s. 106–131.

31  D.C. Mowery, Plus ca change: industrial r&d in the “third industrial revolution”, 
„Industrial and Corporate Change” 2009, Vol. 18, s. 1–50.

32  H. Chesbrough, open innovation…
33  Tamże, s. XXIV. 
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Tabela 1 

Niektóre cechy kultury innowacji zamkniętej i otwartej

zamknięta innowacja Otwarta innowacja

Uzdolnieni ludzie pracują u nas i dla nas

Nie wszyscy uzdolnieni ludzie pracują dla 
nas. Potrzebujemy pracować ze zdolnymi 

ludźmi tak wewnątrz organizacji, jak 
i z ludźmi z zewnątrz

Aby uzyskiwać korzyści z R&D musimy 
dokonywać odkryć i wynalazków, 
pracować nad nimi, doskonalić je, 

a następnie transferować je samemu

Zewnętrzne R&D mogą tworzyć istotną 
wartość; wewnętrzne R&D są potrzebne, by 

występować o część tej wartości

Jeżeli odkryjemy to sami, to pierwsi 
wprowadzimy to na rynek

Nie musimy posiadać oryginalnych, 
pionierskich rozwiązań, by czerpać z nich 

korzyści

Firma, która pierwsza wprowadza na 
rynek innowację, wygrywa

Tworzenie lepszego modelu biznesowego 
jest lepsze, niż wchodzenie na rynek jako 

pierwszy
Jeżeli wytworzymy najwięcej 

i najlepszych pomysłów w sektorze, to 
zwyciężymy

Jeżeli zrobimy najlepszy użytek z pomysłów 
wewnętrznych i zewnętrznych, to 

zwyciężymy

Powinniśmy kontrolować nasz proces 
innowacji tak, aby nasi konkurenci nie 
mogli korzystać z naszych pomysłów

Powinniśmy korzystać z tego, że inni 
wykorzystują nasze innowacyjne projekty, 

i powinniśmy kupować projekty innowacyjne 
innych, jeżeli służyć one będą rozwojowi 

naszego modelu biznesowego

Źródło: H. Chesbrough, open innovation…

1.2. struktura otwartej innowacji

Otwarta innowacja opiera się na mechanizmach eksportowania i impor-
towania wiedzy, pomysłów i projektów. 

Zmodyfikowana definicja otwartej innowacji ujmuje ją jako wykorzy-
stanie celowych wpływów i wypływów wiedzy, by przyspieszyć wewnętrzną 
innowację i ekspansję rynkową do zewnętrznego wykorzystania innowacji34.

34  H. Chesbrough, A.K. Crowther, Beyond high tech…
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W przepływie innowacji można za Chesbrough i Crowther wyróżnić dwa 
kierunki/strumienie: napływające do organizacji (inbound open innowation) 
i wypływające z organizacji (outbound open innovation). Otwarte innowa-
cje napływające do przedsiębiorstwa powstają w wyniku doskonalenia przez 
firmę odkryć dokonanych przez innych, a otwarte innowacje wypływające 
z organizacji to działania zmierzające do poszukiwania na rynku organizacji 
o takich modelach biznesowych, które lepiej przystosowane są do komercja-
lizacji danej technologii niż model biznesowy danej firmy35. 

Mechanizmy eksportowania i importowania wiedzy obejmują metody, 
struktury i systemy na każdym etapie procesu innowacji, które umożliwiają 
przepływy do organizacji i z organizacji. Przykłady takich mechanizmów 
przedstawione są w tabeli 2.

Tabela 2 

Niektóre mechanizmy otwartej innowacji

etap importowanie eksportowanie

Zamysł

 – organizowanie sieci kreatywnych 
sesji z udziałem pracowników 
uniwersytetów i instytutów 
badawczych,

 – dni otwarte w klastrach wiedzy,
 – konferencje,
 – targi,
 – dostawcy i końcowi użytkownicy,
 – licencjonowanie

 – projekty klastrów,
 – grupy w sektorze,
 – współpraca sektora 
prywatnego z sektorem 
publicznym,

 – udzielanie licencji

Rozwój

 – poszukiwanie patentów,
 – partnerstwo,
 – tworzenie sieci powiązań wewnątrz 
organizacji (spinning in)

 – udostępniający patenty,
 – tworzenie sieci powiązań na 
zewnątrz organizacji (spinning 
out)

Działalność 
biznesowa

 – podejmowanie przedsięwzięć 
wewnątrz organizacji (venturing in)

 – podejmowanie przedsięwzięć 
na zewnątrz organizacji 
(venturing out)

Źródło: H. van der Meer, open innovation – the dutch treat: challenges in 
thinking in Business Models, „Creativity and Innovation Management” 
2007, Vol. 16, No. 2, s. 197.

35  Tamże, s. 229.
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1.3. Model biznesowy

W opisie otwartej innowacji dokonanej przez Chesbrough istotną rolę 
odgrywa elastyczne wykorzystywanie modelu biznesowego36. Model bizne-
sowy rozumiany jest tu jako metoda zamiany technicznych parametrów pro-
duktu lub usługi na wartość ekonomiczną. Innymi słowy, model biznesowy 
koncentruje się wokół kluczowego pytania: co należy zrobić, aby przekształcić 
technologię lub wiedzę w sukces komercyjny. W modelu biznesowym odrzuca 
się podejście w rodzaju: „nie zajmujemy się tym obszarem zagadnień”, lecz 
dostosowuje lub zmienia się ten model w zależności od sytuacji w otocze-
niu firmy i pojawiających się w otoczeniu nowych możliwości. Jako przykład 
może tu służyć sektor producentów sprzętu do kopiowania, gdzie producenci 
kopiarek weszli na nowe rynki i obok przychodów ze sprzedaży kopiarek 
zaczęli uzyskiwać rosnące przychody ze sprzedaży papieru i tonerów, doko-
nując tym samym pewnej zmiany modelu biznesu. 

Model biznesowy łączy zatem obszar techniczny (co produkujemy/
dostarczamy?) ze społecznym (jaką wartość przynosi to nabywcy i w jaki 
sposób jesteśmy za to wynagradzani?). Myślenie w kategoriach modelu 
biznesu stanowi zasadniczą oś w paradygmacie otwartej innowacji.

Według Chesbrough model biznesowy powinien spełniać dwa warunki:
 – powinien kreować wartość dla finalnego odbiorcy/konsumenta (i in-

nych podmiotów w łańcuchu wartości);
 – powinien zapewniać, że innowator (wynalazca lub inny kluczowy 

uczestnik procesu) ma gwarantowany godny udział w wartości dodanej.
Tytułem przykładu: Goretex pojawił się na rynku w wyniku wykorzy-

stania pomysłu pracowników firmy DuPont, którzy dla posiadanej przez 
firmę technologii wykorzystania teflonu znaleźli nowe zastosowanie (odzież). 
Z kolei punktem przełomowym w sektorze telefonii komórkowej były usługi 
na przedpłaty (pre-paid), a w historii Google – orientacja na przychody 

36  Pojęcie modelu biznesowego nie doczekało się jeszcze jednoznacznej i powszechnie 
akceptowanej definicji. Jak wskazują Shaffer i in., tylko między 1998 i 2002 rokiem wprowa-
dzonych zostało do literatury przedmiotu 12 różnych definicji modelu biznesowego odwołu-
jących się do 42 elementów. Analizując różne podejścia w poszukiwaniu punktów wspólnych, 
autorzy ci zidentyfikowali cztery obszary, które najczęściej powtarzały się w definicjach mo-
delu biznesowego: wybory strategiczne, kreowanie wartości, wykorzystywanie wartości oraz 
sieć wartości. S.M. Shafer, H.J. Smith, J.C. Linder, the power of business models, „Business 
Horizons” 2005, Vol. 48, s. 200 i 2002. 
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z reklam w miejsce opłat od użytkowników. Przykłady te pokazują, jak model 
biznesu powiązany jest z obszarem technicznym i społecznym. Z perspek-
tywy czasu łatwo jest analizować kluczowe składniki sukcesu w modelu biz-
nesowym, ale trudno jest przedsiębiorstwom identyfikować je tu i teraz.

Propozycja Chesbrough została niemal powszechnie zaakceptowana, 
była bardzo często cytowana i miała dominujący wpływ zarówno na teorię, 
jak i praktykę otwartej innowacji. 

Trzeba jednak podkreślić, że nie ma jeszcze powszechnie akceptowanej 
definicji otwartej innowacji. Na potrzeby tego referatu przyjęte będzie okre-
ślenie otwartej innowacji zaproponowane przez Lichtenthalera. Wychodząc 
z poziomu przedsiębiorstwa, otwartą innowację określa jako zgłębianie, maga-
zynowanie oraz wykorzystywanie wiedzy tak wewnątrz, jak i na zewnątrz 
organizacji poprzez proces innowacji37. Ramy, w jakich analizowane są 
procesy otwartej innowacji, wykazują według tego autora trzy charaktery-
styczne cechy:

 – integracja: ramy otwartej innowacji integrują transfer wiedzy we-
wnątrz i na zewnątrz organizacji;

 – komplementarny charakter aktywności związanych z procesem in-
nowacji podejmowanych wewnątrz i na zewnątrz organizacji;

 – ramy te sprzyjają integrowaniu nurtów badań nad zarządzaniem in-
nowacjami i zarządzaniem technologiami38.

Za Fetterhoffem i Voelkelem39 można wskazać na pięć stadiów łańcucha 
wartości zewnętrznej innowacji:

 – poszukiwanie nowych możliwości,
 – ocena swojego potencjału rynkowego i poziomu innowacyjności,
 – rekrutacja potencjalnych partnerów w celu realizacji nowych moż-

liwości,
 – realizowanie wartości z komercjalizacji,
 – zwiększanie oferty innowacyjnej.

37  U. Lichtenthaler, is open innovation a field of study or a communication barrier to 
theory development? a contribution to the current debate, „Technovation” 2011, Vol. 31, 
s. 139.

38  Tamże.
39  T.J. Fetterhoff, D. Voelkel, Managing open innovation in biotechnology, „Research–

Technology Management” 2006, Vol. 49, No. 3, s. 14–18.
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2. Wybrane nurty badań nad otwartą innowacją 

2.1. inbound open innovation

Zjawisko otwartej innowacji napływającej do organizacji jest relatywnie 
lepiej zbadane niż wypływającej z organizacji. Badania 136 przedsiębiorstw 
przemysłowych przeprowadzone przez Lichtenthalera40, a zorientowane 
na badanie zależności między otwartą innowacją wypływającą a wynikami 
przedsiębiorstwa pokazały, że istnieje tu pozytywna korelacja i przedsiębior-
stwa uzyskują lepsze wyniki (wyższy wskaźnik rentowności sprzedaży), przy 
czym lepsze wyniki notowano w sektorach o wyższej dynamice zmian tech-
nologicznych, większej konkurencji i wyższych kosztach transakcyjnych41.

2.2. otwarta innowacja a gospodarki wschodzące 

W literaturze podnosi się również pozytywny wpływ otwartej innowacji 
na gospodarki wschodzące. Badania 107 firm przez Kafourosa i Forsansa dopro-
wadziły ich do konkluzji, że pozyskiwanie wiedzy z zewnątrz, ale z krajowych 
instytucji ma mały wpływ na uzyskiwane wyniki finansowe firm i oddziałuje 
negatywnie na efekty własnych R&D. Z kolei nabywanie wiedzy z innych krajów 
skutkuje bardzo dobrymi wynikami i uwalnia innowacyjny potencjał firm42.

2.3. aktywność przedsiębiorstw we wprowadzaniu otwartej innowacji 

Laursen i Salter badali strategie brytyjskich przedsiębiorstw (2707 firm) 
zorientowane na pozyskiwanie wiedzy z zewnątrz, z uwzględnieniem szero-
kości (zakresu) i głębokości tych poszukiwań43. Starali się oni uchwycić zależ-

40  U. Lichtenthaler, outbound open innovation and its effect on firm performance: exa-
mining environmental influences, „R&D Management” 2009, Vol. 39, No. 4, s. 317–330.

41  Tamże, s. 327.
42  M.I. Kafouros, N. Forsans, the role of open innovation in emerging economies: do 

companies profit from the scientific knowledge of others?, „Journal of World Business” 2011, 
doi:10.1016/j.jwb.2011.05.004.

43  K. Laursen, A. Salter, open for innovation…
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ność między aktywnością przedsiębiorstw na tym polu i osiąganymi przez 
nie wynikami mierzonymi poziomem innowacyjności i nowością wykorzy-
stywanych rozwiązań. W konkluzji stwierdzili istnienie pozytywnej korela-
cji między szerokością i głębokością pozyskiwania wiedzy z zewnątrz przez 
przedsiębiorstwa i ich innowacyjnością (kształt krzywej), przy czym odnoto-
wano efekt zmniejszających się od pewnego momentu korzyści44. Zatem entu-
zjazm dla wprowadzania polityki otwartej innowacji powinien być chłodzony 
świadomością kosztów pozyskiwania wiedzy z zewnątrz.

2.4. Wdrażanie otwartej innowacji 

Innym zagadnieniem niezbadanym jeszcze jest sposób, w jaki przedsię-
biorstwa wdrażają polityki open innovation45.

Antikainen z zespołem, analizując współpracę między zespołami bio-
rącymi udział w projektach otwartej innowacji realizowanych z inicjatywy 
firm świadczących usługi przez internet we Francji, Holandii oraz Finlandii, 
docieka, w jaki sposób motywować jednostki i zespoły do współpracy oraz 
jaki rodzaj narzędzi i metod może taką współpracę wspomagać46. Wnioski for-
mułowane przez zespół na podstawie analizy studiów przypadku nie wnoszą 
nowych elementów: okazuje się, że motywacja finansowa nie zawsze jest 
najlepszym sposobem motywowania konsumentów-użytkowników, którzy 
biorą udział w procesie otwartej innowacji. Większe znaczenie mają czyn-
niki niematerialne, takie jak poziom współpracy w społecznościach lokalnych, 
uczenie się nowych rzeczy czy po prostu zabawa. Uczestnicy procesu otwar-
tej innowacji cenią również wsparcie ze strony dostawcy usług oraz właściwie 
dobrane narzędzia współpracy. Wśród rekomendacji jest wskazanie do wyko-
rzystywania prostych w użyciu narzędzi oraz umożliwianie ludziom swobod-
nego wyrażania swoich opinii i propozycji47.

44  Tamże.
45  L. Mortara, T. Minshall, how do large multinational companies implement open in-

novation?, „Technovation” 2011, doi:10.1016/j.technovation.2011.05.002.
46  M. Antikainen, M. Mäkipää, M. Ahonen, Motivating and supporting collaboration in 

open innovation, „European Journal of Innovation Management” 2010, Vol. 13, No. 1, s. 100–119.
47  Tamże.
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2.5. przywództwo a otwarta innowacja 

Fichter, podejmując wątek społeczności w procesie otwartej innowacji, 
zauważa, że brak precyzji i jednoznaczności w definiowaniu struktury spo-
łeczności utrudnia porównanie wyników badań, a badania te słabo są powią-
zane z badaniami na temat liderów transformacyjnych48. Na podstawie trzech 
analizowanych studiów przypadku konkluduje, że jednym z warunków powo-
dzenia projektu otwartej innowacji jest zaangażowanie liderów transforma-
cyjnych działających aktywnie jako promotorzy i przekraczających zarówno 
granice poszczególnych pionów funkcjonalnych w przedsiębiorstwie, jak 
i granice samego przedsiębiorstwa oraz wykorzystujących do tego ścisłą i nie-
formalną współpracę49. W tych i w innych badaniach podkreśla się koniecz-
ność budowania społeczności nastawionej na innowacje, gdzie kluczowa 
pozostaje jakość wzajemnych interakcji.

Spośród innych, nieco bardziej zawężonych, ale interesujących wątków 
badań nad otwartą innowacją można wymienić ocenę zasobów absorpcyj-
nych organizacji, tj. jej zdolność do przyjmowania i internalizacji wiedzy 
z zewnątrz, integrowanie wiedzy50 (co w kontekście udziału szkół wyższych 
w tym procesie jest pasjonującym zagadnieniem) oraz badanie zakresu otwar-
tości przedsiębiorstwa w realizacji polityki open innovation51. 

2.6. korzyści z otwartej innowacji 

Jednym z nurtów badań nad otwartą innowacją jest identyfikowanie 
korzyści z jej stosowania dla przedsiębiorstwa. Lista takich korzyści obejmuje: 

 – korzyści wynikające z wczesnego włączenia się w rozwój nowych 
technologii lub w rozpoznawanie nowych możliwości biznesowych,

 – odłożony w czasie udział finansowy w przedsięwzięciu,
 – wczesne wychodzenie z inwestycji obniżające wysokość możliwych strat,

48  K. Fichter, innovation communities: the role of networks of promotors in open 
innovation, „R&D Management” 2009, Vol. 39, No. 4, s. 357–371.

49  Tamże.
50  M.W. Wallin, G. von Krogh, organizing for open innovation: Focus on the integration 

of knowledge, „Organizational Dynamics” 2010, Vol. 39, No. 2, s. 145–154.
51  L. Dahlander, D.M. Gann, how open is innovation…
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 – odłożone w czasie wycofywanie się w przypadku powstawania spin-
-off 52.

Korzyści te nie materializują się w sposób automatyczny. Przedsiębiorstwa 
muszą uczyć się nowych umiejętności i zachowań, by wypracować praktyki 
otwartej innowacji53. Otwarta innowacja nie jest prostą receptą na outsourcin-
gowanie prac badawczych. Może być wykorzystywana nie tylko w sektorach 
high-tech, ale również w sektorach tradycyjnych54. 

Otwarta innowacja jest korzystna dla praktyków zarządzania, ponieważ 
pomaga im organizować aktywności różnych interesariuszy związane z inno-
wacjami poprzez łańcuch dostaw tworzony dla danego przedsiębiorstwa55. 
Wielu menedżerów uważa otwartą innowację za użyteczną, ponieważ moty-
wuje ona do eksplorowania nowych dróg innowacji wspólnie z organizacjami 
partnerskimi lub indywidualnymi ekspertami56.

2.7. koszty otwartej innowacji

Jak słusznie wskazują Dahlander i Gann, niewiele jest w literaturze 
pozycji traktujących o kosztach otwarcia się przedsiębiorstw57.

Badania Katila i Ahuja58 pokazały, że kierowanie nadmiernych wysiłków 
na pozyskiwanie wiedzy z zewnątrz może negatywnie wpłynąć na dokona-
nia innowacyjne firmy, co potwierdziły również badania Laursena i Saltera59.

Knudsen i Mortensen, badając 110 holenderskich przedsiębiorstw, 
wskazują, że w przypadku projektów nowych produktów realizowanych 

52  W. Vanhaverbeke, V. van de Vrande, H. Chesbrough, understanding the advantages of 
open innovation Practices in corporate Venturing in terms of real options, „Creativity and 
Innovation Management” 2008, Vol. 17, No. 4, s. 251–258.

53  Tamże.
54  H. Chesbrough, A.K. Crowther, Beyond high tech… 
55  G. von Krogh G., is open innovation a field of study or a communication barrier to 

theory development? a commentary, „Technovation” 2011, Vol. 31, s. 286.
56  L.B. Jeppesen, K.R. Lakhani, Marginality and problem-solving effectiveness in broad-

cast search, „Organization Science” 2010, Vol. 21, s. 1016–1033.
57  L. Dahlander, D.M. Gann, how open is innovation…, s. 707.
58  R. Katila, G. Ahuja, Something old, something new: a longitudinal study of search behavior 

and new product introduction, „Academy of Management Journal” 2002, Vol. 45, No. 8, s. 1183–1194.
59  K. Laursen, A. Salter, open for innovation…
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w pojedynczych firmach otwarta innowacja skutkuje wydłużeniem czasu 
wprowadzenia nowego produktu na rynek (w stosunku do przeciętnego w sek-
torze) i wzrostem kosztów60. Innymi słowy, zamknięta innowacja w liczącej 
się grupie przedsiębiorstw wykazywała większą efektywność.

Otwarta innowacyjność jest procedurą wymagającą między innymi 
w stosunku do ludzi – partnerów w wymianie. Chociaż intuicja podpowiada, 
że zasoby ludzkie pełnią ważne role w open innovation, literatura nie dostar-
cza nam zbyt wielu przykładów badań na temat kwalifikacji i umiejętności 
ludzi uczestniczących w tym procesie prowadzących do generowania nowej 
wiedzy, budowy zaufania oraz postaw oddania wśród członków zespołów 
współpracujących ze sobą w ramach projektów open innovation61.

Podsumowując tę selektywną i bardzo skrótową prezentację niektórych 
tylko nurtów badań nad otwartą innowacją, można stwierdzić, że:

 – Brak jest badań na dużych grupach przedsiębiorstw na temat efek-
tywności polityki otwartej innowacji. Można więc twierdzić, że brak 
jest na razie twardych, empirycznych dowodów na większą efektyw-
ność otwartej innowacji (w porównaniu z innowacją zamkniętą).

 – Nieliczne są badania dotyczące kosztów otwierania się przedsię-
biorstw na współpracę z partnerami zewnętrznymi, w tym zabez-
pieczania praw do własności intelektualnej. 

 – Ciągle za mało jest badań na temat planowania i organizowania proce-
sów otwartej innowacji w przedsiębiorstwach. Teoria nie ma tu wiele do 
zaoferowania praktykom gospodarczym i menedżerom przedsiębiorstw. 

 – Pilnej uwagi badaczy wymaga sformułowanie warunków brzego-
wych dla skutecznego budowania i implementacji polityki otwartej 
innowacji w przedsiębiorstwach.

60  M.P. Knudsen, T.B. Mortensen, Some immediate – but negative effects of openness on 
product development performance, „Technovation” 2011, Vol. 31, s. 54–64.

61  E. du Chatenier, J.A.A.M. Verstegen, H.J.A. Biemans, M. Mulder, O.S.W.F. Omta, 
identification of competencies for professionals in open innovation teams, „R&D Management” 
2010, Vol. 40, No. 3, s. 271–280.
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3. otwarta innowacja w szkołach wyższych

Szkoły wyższe – obok komercyjnych laboratoriów i firm zajmujących 
się R&D, rządowych organizacji zajmujących się badaniami oraz prywatnych 
instytutów badawczych – są ważnym podmiotem w procesie otwartej inno-
wacji62. Jest rzeczą interesującą, że niektórzy badacze zwracają uwagę na rela-
tywnie mniejsze znaczenie szkół wyższych w tym procesie w porównaniu 
z innymi instytucjami i organizacjami, w tym głównie przedsiębiorstwami63.

Związki szkół wyższych z przemysłem są przedmiotem analizy tworzą-
cej wyodrębniony nurt badań nad otwartą innowacją. Nadmienić przy tym 
należy, że większość z nich dotyczy opisu i analizy praktyki amerykańskiej64.

Odnotowując rosnące zaangażowanie szkół wyższych we współpracę 
z przemysłem, wskazuje się w literaturze na następujące trendy:

 – rosnąca liczba patentów zgłaszanych przez szkoły wyższe65,
 – zwiększające się przychody szkół wyższych z udzielania licencji66, 
 – zwiększająca się liczba pracowników naukowych zaangażowanych 

w akademicką działalność przedsiębiorczą67,
 – zwiększający się udział środków pochodzących z przedsiębiorstw 

w budżetach szkół wyższych68, 
 – zwiększająca się liczba ośrodków transferu technologii, współpracy 

z przemysłem i parków technologicznych69.
62  K. Laursen, A. Salter, open for innovation…
63  H. van der Meer, open innovation – the dutch treat: challenges in thinking in 

Business Models, „Creativity and Innovation Management” 2007, Vol. 16, No. 2, s. 192–202. 
64  M. Perkmann, K. Walsh, university–industry relationships and open innovation: towards 

a research agenda, „International Journal of Management Reviews” 2007, Vol. 9, Iss. 4, s. 259–280.
65  R.R. Nelson, observations on the post-Bayh–dole rise of patenting at american uni-

versities, „Journal of Technology Transfer” 2001, Vol. 26, No. 1–2, s. 13–19.
66  J.G.A. Thursby, R.A. Jensen, M.C.A. Thursby, objectives, characteristics and out-

comes of university licensing: a survey of major us universities, „Journal of Technology 
Transfer” 2001, Vol. 26, No. 1, s. 59–72.

67  S.A. Shane, economic development through entrepreneurship: government, 
university and Business linkages, Edward Elgar, Cheltenham 2005.

68  B.H. Hall, university–industry partnerships in the united States, w: rethinking Science Systems 
and innovation Policies. Proceedings of the 6th international conference on technology Policy and 
innovation, eds. J-P. Contzen, D. Gibson, M.V. Heitor, Purdue University Press, Ashland 2004.

69  D.S. Siegel, D. Waldman, A. Link, assessing the impact of organizational practices 
on the relative productivity of university technology transfer offices: an exploratory study, 
„Research Policy” 2003, Vol. 32, s. 27–48.
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Próbując odnieść powyższe trendy do polskiej praktyki, można zaryzy-
kować stwierdzenie, że choć może zjawiska takie dają się zaobserwować, to 
chyba brak jest dostatecznie silnych podstaw do tego, by określać je mianem 
trendów. 

3.1. związki między szkołami wyższymi a przemysłem

Literatura pomaga w identyfikacji podstawowych form i narzędzi współ-
pracy szkół wyższych i przemysłu. Na przykład Cohen z zespołem wyróżniają 
następujące kanały związane z innowacjami przemysłowymi: 

 – patenty,
 – nieformalna wymiana informacji,
 – publikacje i raporty,
 – absolwenci szkół wyższych przyjęci niedawno do pracy,
 – licencje,
 – wspólne projekty badawcze,
 – badania zlecone,
 – consulting,
 – czasowa wymiana pracowników70.

Schartinger z zespołem identyfikują z kolei 16 typów „interakcji w obsza-
rze wiedzy” (knowledge interaction), które zachodzą między szkołami wyż-
szymi i przemysłem, a które grupują w cztery kategorie:

 – wspólne badania (włączając w to wspólne publikacje),
 – badania zlecone (włączając w to consulting, finansowanie przez 

przemysł etatów badawczych w szkołach wyższych),
 – wymiana kadry (wymiana kadry między szkołami wyższymi i prze-

mysłem, wspólny nadzór nad studentami),
 – szkolenia (współpraca w zakresie edukacji, szkolenia pracowników 

firm w szkołach wyższych, wykłady pracowników przedsiębiorstw 
w szkołach wyższych)71.

70  W.M. Cohen, R.R. Nelson, J.P. Walsh, links and impacts: the influence of public re-
search on industrial r&d, „Management Science” 2002, Vol. 48, No. 1, s. 1–23.

71  D. Schartinger, C. Rammer, M.M. Fischer, J. Fröhlich, knowledge interactions be-
tween universities and industry in austria: sectoral patterns and determinants, „Research 
Policy” 2002, Vol. 31, s. 303–328.
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Próba odniesienia powyższego do polskiej rzeczywistości uprawnia do 
sformułowania hipotezy mówiącej o tym, że polskie szkoły wyższe w niewiel-
kim zakresie uczestniczą w tego typu działaniach. 

W takiej sytuacji byłoby rzeczą zasadną, aby zwrócić się w kierunku 
przyszłości i spróbować określić, czy i w jakim zakresie strategie rozwoju 
polskiego szkolnictwa wyższego uwzględniają kwestie otwartej innowa-
cji. Zamiar taki można byłoby pomieścić w szerszych ramach refleksji nad 
etapami ewolucji uniwersytetów od modelu scholastycznego, przez humbold-
towski do uniwersytetu trzeciej generacji72. Cel niniejszego artykułu nie daje 
możliwości analizowania w szerszym zakresie zagadnienia innowacyjności 
uniwersytetów na wyróżnionych powyżej etapach ich rozwoju. Są jednak 
pewne podstawy do sformułowania tezy, że o ile humboldtowski model mógł 
efektywnie działać, wykorzystując paradygmat innowacji zamkniętej, o tyle 
model uniwersytetu trzeciej generacji – przy założeniu, że dominuje w nim 
rynek73 – musi orientować się na otwarte innowacje. Zatem odpowiedź na 
pytanie: czy i w jakim zakresie w strategii rozwoju polskiego szkolnictwa 
wyższego podejmowane są zagadnienia otwartych innowacji, może dostar-
czyć pewnych (słabych) przesłanek do diagnozowania etapu, na jakim znaj-
duje się polski system szkolnictwa wyższego w drodze do uniwersytetu trze-
ciej generacji. 

3.2. cele strategiczne polskiego szkolnictwa wyższego

Spróbujmy zatem na zarysowane wyżej trendy i tendencje w szkolnic-
twie wyższym USA i innych rozwiniętych krajów zachodnich nałożyć cele 
strategiczne polskiego szkolnictwa wyższego, by zobaczyć, czy i na ile cele te 
zawierają zagadnienia otwartych innowacji. 

72  J.G. Wissema, technostarterzy – dlaczego i jak?, Warszawa 2005, http://www.go-
ogle.pl/#hl=pl&gs_nf=1&cp=20&gs_id=27&xhr=t&q=model+Humboldtowski+uczel-
ni&pf=p&sclient=psy-ab&oq=model+Humboldtowski+&aq=0&aqi=g1&aql=&gs_sm=&gs_
upl=&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=74a488c4f334e0e3&bi-
w=1257&bih=691 (15.03.2012).

73  W nawiązaniu do koncepcji Clarka, który w swoim trójkącie wpływów (w oparciu 
o który dokonuje klasyfikacji modeli szkolnictwa wyższego) wyróżnił: władze państwa, rynek 
oraz oligarchię akademicką. 
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Do najważniejszych zadań i celów szkolnictwa wyższego oraz polityki 
edukacyjnej na poziomie instytucjonalnym i krajowym należą m.in.:

 – „stopniowa likwidacja barier otaczających uniwersytety (zwiększa-
nie mobilności geograficznej i międzysektorowej studentów i kadry 
akademickiej);

 – szerokie otwarcie uczelni na partnerstwo z sektorem przemysło-
wym, biznesowym, prywatnym m.in. poprzez uznanie relacji uczel-
ni z tymi sektorami za strategiczne, wprowadzanie przedstawicieli 
tego sektora do różnych aspektów funkcjonowania uczelni (rady po-
wiernicze uczelni, programy nauczania, programy badawcze, finan-
sowanie);

 – otwarcie uczelni na przedsiębiorczość m.in. poprzez przepływ osób 
między uczelniami i przedsiębiorstwami, promowanie kultury 
przedsiębiorczości wśród studentów;

 – praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych (transfer 
wiedzy);

 – zwiększenie udziału interesariuszy we wszystkich aspektach funk-
cjonowania szkolnictwa wyższego: zarządzaniu i ustroju uczelni, ich 
finansowaniu oraz rozliczaniu z wykonanych zadań (zwłaszcza stu-
denci i przedstawiciele przedsiębiorców); kluczowy staje się zwłasz-
cza dialog uczelni i przedsiębiorstw”74.

Zapisane w analizie zadań i celów strategicznych szkolnictwa wyższego 
wynikających z krajowych dokumentów strategicznych75 cele strategiczne 
w interesującym nas zakresie otwartej innowacji zamieszczone są w pkt 5: 
rola szkolnictwa wyższego w realizacji celów strategicznych rozwoju kraju 
– działania zewnętrzne w stosunku do systemu Sw, w pkt 5.2, 5.4 i 5.5 oraz 
w pkt 6: rola szkolnictwa wyższego w realizacji celów strategicznych rozwoju 
kraju – działania wewnątrz systemu Sw.

74  analiza zadań i celów strategicznych szkolnictwa wyższego wynikających z zagranicz-
nych dokumentów strategicznych, Raport cząstkowy przygotowany przez konsorcjum: Ernst 
& Young Business Advisory i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, listopad 2009, s. 32.

75  analiza zadań i celów strategicznych szkolnictwa wyższego wynikających z krajo-
wych dokumentów strategicznych, Raport cząstkowy przygotowany przez konsorcjum: Ernst 
& Young Business Advisory i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, listopad 2009.
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W pkt 5.2. innowacyjna gospodarka w interesującym nas aspekcie znaj-
dujemy takie zadania, jak: 

 – „rozpowszechnianie wiedzy – poprzez publikacje naukowe, wspól-
ne projekty badawcze i wdrożeniowe z sektorem prywatnym, two-
rzenie przedsięwzięć typu joint-venture, udział w budowaniu kla-
strów i centrów wiedzy itp.;

 – gromadzenie i przechowywanie wiedzy – poprzez kodyfikację wie-
dzy, tworzenie i utrzymywanie repozytoriów wiedzy, baz danych, 
wieloletnie obserwacje zjawisk itp.”

Obok tych zadań formułowane jest wskazanie o konieczności przeorien-
towania części prowadzonych prac badawczo-rozwojowych na zastosowania 
komercyjne oraz o zacieśnieniu współpracy z sektorem przedsiębiorstw i sek-
torem publicznym w zakresie prowadzenia oraz finansowania badań.

W pkt 5.4. infrastruktura nie znajdujemy precyzyjnie określonych celów, 
a jedynie konstatację, że w wielu regionach Polski szkoły wyższe są „dużymi” 
aktorami procesu innowacji – zarówno w kontekście posiadanych zasobów 
ludzkich, rzeczowych i finansowych, jak i sieci powiązań.

W pkt 5.5. spójny rozwój regionów czytamy, że szkoły wyższe powinny 
być włączone w tworzenie i transfer wiedzy poprzez aktywny udział 
w budowie i rozwoju różnych form centrów wiedzy i bezpośrednią współ-
pracę z firmami i administracją publiczną.

Najbardziej rozbudowany i konkretny katalog zadań szkół wyższych 
w interesującym nas kontekście otwartej innowacji znajdujemy w pkt 6. rola 
szkolnictwa wyższego w realizacji celów strategicznych rozwoju kraju – dzia-
łania wewnątrz systemu Sw, w obszarze działań: 3. relacje z otoczeniem, 
w pkt c: transfer wiedzy i innowacji, gdzie definiowane są następujące zadania 
szkół wyższych:

 – strukturalne zachęty do partnerstw biznes – nauka – sektor publiczny,
 – rozwój klastrów wiedzy,
 – organizacja centrów transferu technologii,
 – monitoring potrzeb otoczenia,
 – międzysektorowa wymiana kadr,
 – zarządzanie prawami intelektualnymi,
 – prace badawcze i dyplomowe na zamówienie.
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To wyliczenie celów i zadań stawianych przed polskim szkolnictwem 
wyższym prowadzi do konstatacji, że literalnie nawiązują one bezpośrednio 
do paradygmatu otwartej innowacji.

Takiej ocenie musi towarzyszyć jednak istotne uzupełnienie. Otóż cele 
strategiczne muszą być zapisane w postaci celów krótkookresowych i zadań 
do wykonania w ciągu 1–2 lat. Trzeba skonstatować, że lista takich celów 
nie jest prezentowana w żadnym (z ogólnodostępnych) dokumencie resortu 
szkolnictwa wyższego. Zachodzi więc podejrzenie, że lista celów operacyj-
nych nie istnieje. Jeżeli taki sąd jest prawdziwy, to należałoby w trybie pilnym 
rozpocząć debatę na ten temat wzbogaconą o inne jeszcze zagadnienia, ale 
ściśle związane ze strategią szkół wyższych w zakresie otwartej innowacji. 
Pytaniami wyjściowymi do takiej debaty mogłyby być na przykład:

 – w jakim zakresie polskie szkoły wyższe są otwarte na partnerów ze-
wnętrznych, głównie przemysł i organizacja oraz instytucje badaw-
cze? (miary takiej otwartości, ich pomiar);

 – jakie są kluczowe strukturalne i funkcjonalne bariery otwartości 
szkół wyższych? (identyfikowanie i analiza takich barier);

 – jakie muszą być spełnione warunki brzegowe, aby polskie szkoły 
wyższe mogły i chciały budować oraz realizować politykę otwar-
tej innowacji?

W uproszczeniu można powiedzieć, że w odniesieniu do powyższych 
pytań kluczowe będzie zdefiniowanie narzędzi i procedur, za pomocą których 
będzie można skutecznie motywować szkoły wyższe do realizacji przedsta-
wianych wyżej celów i zadań strategicznych.

podsumowanie

Koncepcja otwartej innowacji – chociaż w swojej istocie nawiązuje do 
kwestii w literaturze przedmiotu podejmowanych już od dziesięcioleci – 
stanowi słabo jeszcze ugruntowany w teorii obszar, tworząc tym samym inte-
resującą ofertę dla badaczy.

Otwarta innowacja nie została jak do tej pory w sposób satysfakcjonu-
jący empirycznie zweryfikowana pod kątem korzyści jej stosowania na pozio-
mie mikro.
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Szkoły wyższe z uwagi na swoją misję zdają się w pełni i całkowicie wpi-
sywać w łańcuch wartości otwartej innowacji, a koncepcja otwartej innowacji 
wpisuje się logicznie w koncepcję uniwersytetu trzeciej generacji.

Warunki brzegowe dla efektywnego udziału szkół wyższych w otwartej 
innowacji nie są jeszcze określone, a pobieżna obserwacja skłania do twier-
dzenia, że aktualnie polskie szkoły wyższe nie są przygotowane do budowa-
nia i wykorzystywania polityki otwartej innowacji.
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summary 

The goal of the paper is to make a review of the literature on open innovation 
and to compare strategic goals formulated for the Polish higher education organiza-
tions with the open innovation paradigm. In the first part of the paper a review of the 
literature is presented with a special emphasis on determinants of a successful open 
innovation implementation, economic benefits for corporations and challenges the 
open innovation paradigm formulates for corporations and other social partners. Then 
basic provisions from the strategy for the Polish higher education organizations are 
presented followed by an assessment of the prospects to implement open innovation 
paradigm in the Polish universities. It is argued here that in the strategy for Polish uni-
versities until 2020, open innovation issues are not adequately addressed.
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roLa przedSięBiorStW W finanSoWaniu Badań W ue

Wprowadzenie

Wiedza we współczesnym świecie staje się podstawowym zasobem deter-
minującym innowacyjność gospodarek, a przez to ich konkurencyjność na 
globalnym rynku. W obszarze gospodarki istotna jest wiedza stosowana prze-
kładająca się na język biznesu. Dlatego szczególnie istotną rolę w tym obsza-
rze mają badania stosowane prowadzone przez przedsiębiorstwa. Ich wielkość 
istotnie wpływa na ogólny poziom nakładów na B+R. Wystarczy powiedzieć, 
iż w krajach wysokorozwiniętych biznes finansuje badania w 60% do prawie 
80%. Ten fakt uzasadnia konieczność refleksji nad kierunkami korporacyj-
nych badań oraz zmian, jakie zachodzą w ich organizacji. 

Przedmiotem opracowania jest pozycja przedsiębiorstw w finansowaniu 
badań w Unii Europejskiej, a w szczególności: branżowa struktura nakładów 
na badania przedsiębiorstw, struktura badań w przekroju krajowym, pozycja 
europejskich firm w światowych nakładach na badania oraz zmiany w badaw-
czych preferencjach przedsiębiorstw.



Stanisław M. Szukalski70

 Podstawową bazą statystyczną do analizy struktury finansowania badań 
przez przedsiębiorstwa są raporty Komisji Europejskiej1 publikowane w latach 
2005–2010, dotyczące monitoringu badań prowadzonych w przedsiębiorstwach, 
a także raporty dotyczące nauki, technologii i innowacji w Europie2.

1. Struktura finansowania badań w ue

Badania prowadzone w korporacyjnych placówkach badawczych dotyczą 
na ogół badań stosowanych związanych z rozwojem produktów dostosowa-
nych do rynku, rozszerzeniem oferty produktowej, inżynieryjnym wsparciem 
produktów itp. Analizując udział biznesu w finansowaniu badań w UE, warto 
podkreślić kilka kwestii.

Po pierwsze, największe nakłady na B+R mają kraje, w których biznes 
finansuje badania powyżej 60 % globalnych krajowych nakładów na ten 
cel. W Szwecji jest to 64%, Finlandii 68%, Japonii 77%, Niemczech 68%. 
Natomiast najmniejsze mają te, w których sektor przedsiębiorstw partycypuje 
w nakładach na badania zaledwie w 16–34% – Cypr (16%), Bułgaria (31%), 
Rumunia (27%), Polska (34 %) (tabela 1). 

W całej UE sektor przedsiębiorstw finansuje badania w 55%3.
Po drugie, gdyby rozpatrywać nakłady B+R na mieszkańca pochodzące 

ze źródeł przedsiębiorstw, to wiodącą pozycję ma Finlandia (1,2 tys. euro), 
Szwecja (716 euro), Holandia (581 euro), w Niemczech wynoszą one w 533,9 
euro, we Francji 388,6 euro, w Wielkiej Brytanii 330,7 euro. Polska na tym tle 
wygląda żałośnie, mając 1,65 euro nakładów per capita. 

Po trzecie, kraje o najwyższych nakładach przedsiębiorstw na badania 
mają silną pozycję w zakresie patentów. Otóż Niemcy, Szwecja, Finlandia 
i Holandia mają zarejestrowanych w Europejskim Biurze Patentowym rocznie 
odpowiednio 283, 258, 246 i 207 patentów liczonych na milion mieszkańców, 

1  Monitoring industrial research: the 2010, ue industrial r&d investment, Scoreboard, 
European Commission, Publications Office of the European Union, EU 2010; Monitoring 
industrial research: the 2005, ue industrial r&d investment, Scoreboard, European 
Communities, European Commission, Publications Office of the European Union, EU 2005.

2  Science, technology and innovation in europe, Eurostat, European Commission, 
Publications Office of the European Union, Luxembourg 2010.

3  Tamże, s. 29.
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Tabela 1 

Nakłady na B+R oraz struktura finansowania badań  
w wybranych krajach w 2009 roku

 kraj

nakłady 
na badania

nakłady 
budżetowe 
na badania

udział 
przedsiębiorstw 
w finansowaniu 

badań (%)

udział instytucji 
publicznych 

w finansowaniu 
badań (%)

pozostałe 
(%)

 B+r/pkB  B+r/pkB

Szwecja 3,6 0,81 64 24 12

Finlandia 3,47 0,97 68 24 8

Dania 2,55 0,86 60 28 12

Niemcy 2,54 0,79 68 28 4

Francja 2,08 0,71 52 38 10

UE 1,85 0,72 55 34 11

W. Brytania 1,79 0,64 47 29 24

Holandia 1,7 0,71 51 36 13

Polska 0,57 0,3 34 59 7

Rumunia 0,53 0,4 27 67 6

Bułgaria 0,48 0,32 31 62 7

Cypr 0,45 0,41 16 67 17

Dla porównania:     

Japonia 3,4 0,7 77 16 7

Korea 3,0 0,8 76 23 1

USA 2,67 0,99 66 28 6

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Science, technology and innova-
tion…, s. 17, 25, 29.

Polska – zaledwie 3 patenty. Interesujące porównanie dotyczy udziału paten-
tów hight-tech oraz biotechnologii. Największy udział w patentach rejestro-
wanych przez przedsiębiorstwa danego kraju w EPO w zakresie hight-tech ma 
Finlandia – 48,9% i 2,7% – patenty z obszaru biotechnologii. W przypadku 
Holandii jest to odpowiednio 27,1% i 6,5%, Szwecji 25,3% i 4,4%, Danii 20,5% 
i 15,3%, Niemiec 14% i 3,1%4. 

4  Tamże, s. 84–85.
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Po czwarte, wysoki udział przedsiębiorstw w finansowaniu badań prze-
kłada się na przewagi konkurencyjne na europejskim i globalnym rynku 
w zakresie obrotu produktami hight-tech i produktami wysokiej i średniowy-
sokiej technologii5. W europejskim przetwórstwie przemysłowym w sektorach 
zaliczanych do wysokich technologii największym unijnym eksporterem pro-
duktów wysokiej techniki są Niemcy (lider w wysokości nakładów na B+R 
sektora przedsiębiorstw). Wartość ta wynosiła 125,2 mld euro, w Holandii –  
73,3 mld euro, we Francji – 62,7 mld euro i w Wielkiej Brytanii – 51,8 mld 
euro. Niemcy miały także najwyższe obok Chin dodatnie saldo w obrocie tymi 
produktami. Największą wartość eksportu produktów wysokiej techniki na 
mieszkańca ma Holandia (4,5 tys. euro), Finlandia (2,2 tys. euro), Szwecja (1,9 
tys. euro) i Niemcy (1,5 tys. euro). Polska z wartością 80 euro zajmuje odległe 
miejsce w tym rankingu.

Po piąte, udział personelu badawczego w globalnym zatrudnieniu 
średnio w UE wynosi 1,54%, największy jest w Finlandii 3,27%, Szwecji 
2,71%, Danii 2,44%, Niemczech 1,84%. Najmniejszy w Rumunii 0,41%, 
Bułgarii 0,61% i Polsce 0,83%. Udział personelu badawczego w zatrudnieniu 
w sektorze przedsiębiorstw jest także najwyższy w Finlandii 1,71%, w Szwecji 
wynosi 1,51%, Danii 1,44%, Niemczech 0,93%. W Polsce wynosi on 0,12%, 
w Bułgarii 0,10%, w Rumunii 0,12%6. Biorąc pod uwagę strukturę zatrudnienia 
w sektorze przedsiębiorstw, szkolnictwie wyższym, jednostkach rządowych 
i sektorze non profit, to średnio w UE 49% badaczy pracowało w sektorze 
przedsiębiorstw, średnioroczna stopa wzrostu zatrudnienia w latach 2002–2007 
wyniosła 2,2%. W Niemczech odsetek ten wynosił 61% (0,8% – stopa wzrostu 
w wymienionym okresie), Szwecji 65% (3,8% – stopa wzrostu), Finlandii 56% 
(1,1% – stopa wzrostu), we Francji 54 % (1% wzrostu), w Polsce 16% (12,1% 
– wzrost średnioroczny – uruchamianie zagranicznych centrów badawczych), 
Bułgarii 12% (7,7% – wzrost średniorocznie w 2002–2007)7.

5  Zgodnie metodologią OECD zalicza się: a) wysoka technologia: wyroby przemysłu 
farmaceutycznego, lotniczego, urządzenia biurowe i komputerowe, urządzenia RTV i ICT, 
instrumenty medyczne, precyzyjne i optyczne, b) średniowysoka technologia: maszyny 
i urządzenia elektryczne, pojazdy silnikowe, ciągniki, produkty chemiczne, urządzenia kole-
jowe i transportowe.

6  Science, technology and innovation…, s. 38–39.
7  Tamże, s. 42.
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2. Wielkość i struktura finansowania badań w ue w przekroju 
branżowym i krajowym

Podstawą analizy jest materiał Komisji Europejskiej8 klasyfikujący tysiąc 
europejskich przedsiębiorstw (UE 1000) pod względem wysokości nakładów na 
badania, tyle samo firm spoza UE (nUE 1000). To pozwala na ocenę omawianego 
zagadnienia zarówno w UE, jak i w skali światowej. Ujęto tam następujące dane:

 – nakłady na B+ R w milionach euro,
 – roczna i trzyletnia stopa wzrostu nakładów,
 – wielkość sprzedaży w milionach euro wraz z roczną i trzyletnią sto-

pą wzrostu,
 – wskaźniki intensywności nakładów na B+ R rozumiane jako nakła-

dy na badania do wielkości sprzedaży,
 – zysk operacyjny liczony jako wielkość zysku do sprzedaży w %,
 – nakłady na B+ R na zatrudnionego w euro,
 – rynkowa kapitalizacja przedsiębiorstw w milionach euro,
 – nakłady inwestycyjne jak % sprzedaży.

W grupie UE 1000 zostało sklasyfikowanych 206 przedsiębiorstw nie-
mieckich, na które przypada aż 33,8% globalnych nakładów badanej grupy. 
Z Francji pochodzi 116 firm (18,9% – udział w wartości nakładów B+R) , 
Wielkiej Brytanii 246 firm (15,4%), Holandii 52 firmy (7,3%), ze Szwecji 76 firm 
(5,0%). Z powyższego wynika, iż mamy do czynienia z ogromną koncentracją 
nakładów w przekroju krajowym, bowiem z 129,9 mld euro nakładów w 2009 
roku aż 80,5% pochodzi z przedsiębiorstw z pięciu krajów: Niemcy, Francja, 
Wielka Brytania, Holandia i Szwecja (tabela 2). Dziesięć krajów UE (918 firm) 
ponosi 97,2% nakładów na badania pochodzących z przedsiębiorstw. Łącznie 
255 (25,5%) przedsiębiorstw z dziesięciu krajów UE ponosi 90,0% nakładów 
na B+R, co oznacza, że pozostałych 17 krajów ma zaledwie 10-procentowy 
wkład w badania przedsiębiorstw. Kraje, takie jak Polska, Czechy i Bułgaria, 
mają śladowy udział w omawianej klasyfikacji. To porównanie daje pogląd na 
ogromne dysproporcje pomiędzy starymi i nowymi członkami UE w omawia-
nym przedmiocie. W tej klasyfikacji znajduje się zaledwie pięć firm polskich: 
BRE (461 poz., rok wcześniej 453 poz.), TP SA (513), Bioton (708), Asseco (793) 
i Netia (890). Nakłady polskich przedsiębiorstw to 0,05% sklasyfikowanej grupy. 

8  Tamże, s. 38–39.
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Tabela 2 

Poziom i struktura nakładów na B+R firm w UE według krajów w 2009 roku

kraje 

nakłady 
na B+r  Sprzedaż netto

(mln euro) zatrudnienie 
 rynkowa 

kapitalizacja 
 (mln 
euro)     (mln euro)  

Niemcy 43 981,28 33,8% 1 435 339 26,5% 5 836 721 26,9% 659 652 16,3%
Francja 24 561,26 18,9% 1 028 557 19,0% 4 664 036 21,5% 652 008 16,1%
W. Brytania 20 025,02 15,4% 1 314 480 24,3% 4 686 214 21,6% 1 468 428 36,3%
Holandia 9 510,15 7,3% 262 702 4,9% 1 031 270 4,8% 135 134 3,3%
Szwecja 6 510,60 5,0% 195 215 3,6% 873 137 4,0% 199 613 4,9%
Włochy 6 402,40 4,9% 357 561 6,6% 1 158 142 5,3% 214 348 5,3%
Finlandia 6 370,67 4,9% 134 121 2,5% 508 746 2,3% 91 817 2,3%
Dania 3 707,23 2,9% 84 371 1,6% 326 673 1,5% 93 051 2,3%
Hiszpania 2 912,45 2,2% 223 316 4,1% 820 532 3,8% 217 165 5,4%
Belgia 2 377,79 1,8% 116 042 2,1% 539 473 2,5% 114 788 2,8%
Irlandia 1 402,72 1,1% 53 242 1,0% 360 671 1,7% 63 223 1,6%
Austria 764,45 0,6% 77 462 1,4% 345 283 1,6% 27 343 0,7%
Luksemburg 599,85 0,5% 80 240 1,5% 341 691 1,6% 51 643 1,3%
Portugalia 396,54 0,3% 24 203 0,4% 83 925 0,4% 17 574 0,4%
Węgry 126,38 0,1% 1 415 0,0% 13 383 0,1% 3 155 0,1%
Słowenia 93,43 0,1% 1 126 0,0% 10 476 0,0% 2 349 0,1%
Grecja 89,16 0,1% 3 286 0,1% 10 533 0,0% 1 258 0,0%
Polska 62,86 0,05% 5 907 0,1% 44 708 0,2% 8 834 0,2%
Malta 57,54 0,04% 614 0,0% 1 391 0,0% 348 0,0%
Czechy 27,65 0,02% 8 687 0,2% 39 583 0,2% 22 118 0,5%
Bułgaria 4,59 0,004% 501 0,0% 0 0,0% 394 0,0%
 Razem 129 984,02 100,0% 5 408 387 100,0% 21 696 588 100,0% 4 044 243 100,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Monitoring industrial research: 
the 2010…

Z danych przedstawionych w tabeli 2 wyraźnie wynika wiodąca 
pozycja Niemiec w procesie finansowania badań przez przedsiębiorstwa, 
ich udział wynosi aż 33,8%, podczas gdy w sprzedaży badanej grupy 
firm – 26,5%, zatrudnieniu – 26,9%, a w rynkowej kapitalizacja –16,3%. 
Poziom nakładów odpowiada pozycji niemieckiej gospodarki i niemieckich 
przedsiębiorstw w UE. Przy tej okazji warto zauważyć, że o ile ludność 
Niemiec stanowi 16,7% populacji UE 27, to udział tego kraju w unijnym PKB 
wynosi 19,8%, a w zatrudnieniu 19,2%. Dla porównania, 9 krajów Europy 
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Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Estonia, 
Litwa, Łotwa, Słowacja), które zamieszkuje 18,9% populacji Unii (90 mln 
osób), wytwarza łącznie 7,4% unijnego PKB9. Drugą grupę krajów pod 
względem nakładów biznesu na B+R stanowią Francja i Wielka Brytania.

Rozpatrując wielkość nakładów i kierunki badań w przekroju 
branżowym, podkreślić należy, iż wiodącymi branżami w UE są: przemysł 
samochodowy, farmaceutyczny, telekomunikacja, lotnictwo i kosmonautyka, 
przemysł chemiczny – one pochłaniają 60,6% nakładów omawianej grupy 
przedsiębiorstw (tabela 3), zaś w świecie kolejność jest następująca: przemysł 
farmaceutyczny i biotechnologie, technologie hardwarowe, przemysł 
samochodowy, software i elektronika oraz wyposażenie elektryczne. Tam 
lokowanych jest 64,9% nakładów. 

Tabela 3 

Struktura branżowa nakładów na B+R firm unijnych w 2009 roku

Wyszczególnienie
Liczba skla-

syfikowanych 
firm

Wartość 
nakładów 

ogółem

struktura 
nakładów 

(%)

narastająco
(%)

Przemysł samochodowy 42  27 429,1 21,1 21,1
Przemysł farmaceutyczny 67  20 092,2 15,5 36,6
Telekomunikacja stacjonarna 
i mobilna 41  15 743,6 12,1 48,7

Lotnictwo i kosmonautyka 30  8 005,2 6,2 54,8
Przemysł chemiczny 49  7 485,0 5,8 60,6
Urządzenia elektryczne + wyposażenie 65  7 074,4 5,4 66,0
Bankowość 31  4 335,1 3,3 69,4
Software + hardware 81  4 165,6 3,2 72,6
Przemysł maszyn przemysłowych 77  3 893,3 3,0 75,6
Półprzewodniki 20  3 538,6 2,7 78,3
Ropa i pochodne + wyposażenie 15 2572,39 2,0 80,3
Ochrona zdrowia 25  2 016,7 1,6 81,8
Przemysł spożywczy 35  2 072,1 1,6 83,4
Biotechnologie 64  1 479,1 1,1 84,6
Sprzęt AGD 21  1 381,0 1,1 85,6

9  Zob. S.M. Szukalski, Strukturalne determinanty pozycji gospodarki niemieckiej w unii 
europejskiej, w: Japonia, niemcy odzyskany honor w rozwoju gospodarczym, red. K. Kłosiński, 
KUL, Lublin 2011.
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Wyszczególnienie
Liczba skla-

syfikowanych 
firm

Wartość 
nakładów 

ogółem

struktura 
nakładów 

(%)

narastająco
(%)

Konstrukcje metalowe 35  1 376,4 1,1 86,7
Przemysł metalowy 13  911,5 0,7 87,4
Alternatywne źródła energii 11  464,5 0,4 87,7
Razem 722 114 035,6 87,7 87,7
Pozostałe 278 15 948,4 12,3 12,3
Ogółem 1000 129 984 100,0 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Monitoring industrial research: 
the 2010…

Największą intensywność nakładów na B+R rozumianą jako stosunek 
inwestycji w badania i rozwój do sprzedaży netto danej spółki lub grupy 
firm, branż10 mają firmy farmaceutyczne, biotechnologie oraz oprogramowa-
nie i technologie hardwarowe (tabela 4). 

Tabela 4

Intensywność wybranych branż badań w świat – UE – USA – Japonia

sektor
ogólna 

intensywność 
sektora

intensywność 
sektora w ue

intensywność 
sektora 
w usa

intensywność 
sektora 

w Japonii
Farmaceutyczny i biotechnologii 15,9 14,6 16,1 20
Oprogramowania i usług 
komputerowych 9,9 11,8 10,4 4,8

Technologii hardware’owych 
i wyposażenia 8,7 14,4 9,8 6,6

Wypoczynkowy 6,5 7,3 9,6 6,0
Samochodowy + części 4,7 5,6 4,1 4,7
Ochrony zdrowia, sprzętu 
medycznego 6,2 4,3 7,2 6,8

Elektroniczny i wyposażenia 4,4 5,1 4,9 5,4
Lotniczy i obrony 3,9 5,8 3,0 6,3
Chemiczny 3,4 3,5 2,9 3,9
Inżynierii przemysłowej 3,1 3,6 3,2 3,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Monitoring industrial research: 
the 2010…, s. 33.

10  Tutaj obliczanie intensywności B+R różni się od innych obliczeń, gdzie intensywność 
oparto na wartości dodanej, a nie sprzedaży netto.

cd. tabeli 3. Struktura branżowa nakładów na B+R firm unijnych w 2009 roku
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3. pozycja unijnych przedsiębiorstw na globalnym rynku badań

Biorąc pod uwagę 1400 światowych fi rm11, które w 2009 roku na B+R 
łącznie wydały 402,2 mld euro, co dawało 95,2% globalnych nakładów na badania 
pochodzących z przedsiębiorstw, warto podkreślić, iż 34,3% (38% w 2004 r.)12 
tych nakładów pochodziło z przedsiębiorstw amerykańskich (504 fi rmy), 30,6% 
(31,1%) z fi rm zlokalizowanych UE (400 przedsiębiorstw), 22% (22,0%) z fi rm 
japońskich (259 fi rm) i 13,1% (8,8%) z pozostałych krajów (sklasyfi kowano 237 
przedsiębiorstw), w tym: Szwajcaria – 4,4% (3,8%), Korea Południowa – 2,6% 
i Chiny – 1,3%. Zmienia się struktura światowych nakładów, bowiem wyraźnie 
rośnie znaczenie fi rm spoza UE, USA i Japonii (rysunek 1). Gdyby analizować 
stopę wzrostu nakładów, widać wyraźnie wyższą stopę w przypadku przedsię-
biorstw spoza UE oraz wahania stopy w latach 2001–2009 (rysunek 2). 

Rysunek 1. Struktura nakładów przedsiębiorstw na B+R w latach 2001–2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie: European Commission, Monitoring 
industrial research: the 2010…

Obserwując rozwój nauki oraz kierunki poszukiwań badawczych, można 
uznać, że w perspektywie najbliższych dziesięcioleci rozwój naukowy skoncen-
trowany będzie na następujących dziedzinach: technologie informacyjne, elektro-
nika, komputerowe oprogramowanie i sprzęt, roboty i automaty, biotechnologie, 

11  Monitoring industrial research: the 2010…, s. 42–43.
12 Dane w nawiasach dotyczą roku 2004, cyt. za: Monitoring industrial research: the 2005…
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bioinżynieria, nanotechnologie. Szczególne znacznie dla gospodarki z punktu 
widzenia przyszłości i rozwoju badań mają trzy branże: oprogramowanie, półprze-
wodniki i biotechnologie. Porównując UE i USA, a także w przypadku półprze-
wodników także Japonię i inne kraje azjatyckie, warto podkreślić następujące fakty:

 – Szczególnie silną pozycję w badaniach w zakresie biotechnolo-
gii mają USA, ponieważ w dwudziestce największych inwestorów 
w ten sektor jest 15 firm amerykańskich, 3 z UE, nakłady na bada-
nia są w USA aż 8,7 razy wyższe niż w UE, sprzedaż 6,2 razy wyż-
sza, sprzedaż na zatrudnionego wyższa o 76%, nakłady na badania 
na zatrudnionego 2,5 razy większe; wyższa jest także intensywność 
badań (nakłady/do sprzedaży) – w USA wynosi 23,9%, w UE 17,1%.

 – W badaniach w obszarze oprogramowania w pierwszej dwudziest-
ce firm jest 14 pochodzących z USA i 6 z UE. Nakłady na badania 
w firmach amerykańskich oraz sprzedaż są 4 razy wyższe niż w UE, 
nakłady na zatrudnionego większe o 66%, sprzedaż na zatrudnione-
go wyższa o 63%, porównywalna intensywność nakładów. 

 – Branża półprzewodników – tutaj także firmy amerykańskie mają 
przewagę nad europejskimi, bowiem nakłady na badania są 4 razy 
większe w USA niż UE, nakłady na zatrudnionego większe o 74%. 
W tej branży obecność zanotowały także firmy Japońskie (11 firm) 
oraz pozostałe azjatyckie (17 firm). W przypadku Japonii sprzedaż 
badanych firm była o 19% wyższa niż przedsiębiorstw pochodzą-
cych z UE, a firm azjatyckich aż o 62% wyższa. 

Wnioski z przytoczonych danych są takie, iż Unia Europejska ma znacznie 
słabszą pozycję w omawianych branżach, jeśli chodzi o nakłady przedsiębiorstw 
na badania, niż pozostałe rozpatrywane kraje i obszary. To nie jest optymistyczny 
wniosek z punktu widzenia kreowania innowacyjności Unii w przyszłości13. 

I jeszcze jedna refleksja wynikająca z porównań firm z unijnych i ame-
rykańskich. Otóż mamy do czynienia z ogromną koncentracją nakładów, 
bowiem dziesięć korporacji w UE ponosi 31,1% globalnych nakładów na B+R 
spośród 1000 sklasyfikowanych firm. Dla firm spoza wspólnoty wskaźnik ten 
wynosi 18,5% (tabela 5). 

13 S.M. Szukalski, gospodarka europy w perspektywie 2050 roku, w: europa w perspekty-
wie roku 2050, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2007.
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4. zmiany w europejskich i światowych kierunkach badań w latach 
2004–2009

Analizując nakłady na badania w okresie 2004–2009, można zauważyć 
wiele interesujących zjawisk. Chodzi tutaj głównie o:

 – wyraźne zahamowanie wysokiej stropy wzrostu nakładów w 2009 
roku w porównaniu z latami poprzednimi,

 – zmiany preferencji badawczych, 
 – wzrost nakładów pochodzących z krajów BRIC.

Przyjrzyjmy się tym zjawiskom. Po pierwsze, o ile w latach 2004–2008 
mieliśmy do czynienia ze wzrostem nakładów na badania ponoszonych 
przez firmy, a średnioroczna stopa wzrostu wyniosła 6,4% w UE oraz 8,3% 
w firmach spoza UE, to rok 2009 przynosi spadek nakładów. W UE o 2,6%, 
zaś poza obszarem UE o 1,6% (rysunek 2). W 2009 roku nastąpiło ograni-
czenie nakładów na badania, ale spadek ten był wolniejszy, niż zmniejsze-
nie sprzedaży tych firm. Spośród 1400 firm globalnych, które w 2009 roku 
na badania przeznaczyły łącznie 402,2 mld euro, zaznaczono spadek o 1,9%, 
podczas gdy w 2008 zanotowano wzrost o 6,9%. W firmach unijnych spadek 
był większy, bo 2,9%, a w firmach spoza UE – tylko 1,6%. Raport zwraca 
uwagę na to, że zmiany w rankingu niektórych firm wynikają także z procesu 
fuzji i przejęć, jakie miały miejsce w ostatnim okresie. Dla przykładu: Nokia 
(Finlandia) druga na liście wśród firm UE przejęła firmę Apertio z Wielkiej 
Brytanii, Sanofi-Aventis (Francja), trzecia w UE, nabyła Zentiva (Czechy), 
Roche (Szwajcaria) nabyła Genentech (USA)14. 

W 2009 roku 44 firmy globalne przeznaczały na badania ponad 2 mld 
euro rocznie każda, wśród nich jest 16 firm z nakładami powyżej 4 mld euro 
rocznie i siedem przedsiębiorstw z nakładami ponad 5 mld euro. 

Po drugie, są branże, które nie odczuły kryzysu, zachowując dodatnią 
stopę wzrostu nakładów. Mowa tutaj o przemyśle farmaceutycznym, biotech-
nologicznym (wysoka stopa wzrostu w nakładów w Japonii), elektronicznym 
i chemicznym (tabela 6).

14  Monitoring industrial research: the 2010…, s. 24.
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Rysunek 2. Stopy wzrostu nakładów przedsiębiorstw na badania w latach 2002–
2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Monitoring industrial research: 
the 2010…

Tabela 6

Stopa wzrostu nakładów wybranych branż: świat – UE – USA – Japonia (%)

 Branża
Stopa 

wzrostu 
2009

ue   usa   Japonia 

  roczna 3-letnia roczna 3-letnia roczna  3-letnia 

Farmaceutyczna 
i biotechnologiczna  5,3  2,0  6,8  0,0  7,4  26,5  16,8 

Hardwarowe’a 
i wyposażeniowa - 6,4 - 9,9  5,3 - 0,1  1,8 - 5,3  2,7 

Samochodowa i części 
samochodowych - 11,6 - 9,3  0,3 - 29,3 - 9,3 - 5,1  2,3 

Oprogramowania - 0,1  1,8  9,1 - 1,4  6,6 - 3,8  1,1 
Elektroniczna 
i elektrycznych urządzeń  1,1 - 1,5  3,9 - 7,6  6,3 - 0,8  1,6 

Chemiczna  2,7  1,6 - 1,7  0,5  3,8  6,3  7,2 

Lotnicza i obrony - 1,0  4,9  1,0 - 7,2  2,2 - 8,4 - 1,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Monitoring industrial research: 
the 2010…
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Po trzecie, nastąpiła zmiana priorytetów (tabela 7), bowiem w 2004 roku 
na pierwszym miejscu w świecie był przemysł samochodowy (26% nakładów na 
badania w UE i Japonii oraz 24,6% w USA), na kolejnych – elektroniczny, far-
maceutyczny. W 2009 roku w UE i Japonii wiodący pozostaje przemysł samo-
chodowy, choć w Unii jego udział zmalał o 5 punktów procentowych (w Japonii 
udział bez zmian), ale już w USA obok przemysłu elektronicznego na znaczeniu 
zyskuje przemysł farmaceutyczny i biotechnologie (24% nakładów). 

Tabela 7

Zmiana preferencji badawczych w latach 2004–2009 (%)

 Branża 2004 2009  
ue usa Japonia ue usa Japonia

Farmaceutyczna 
i biotechnologiczna 17,3 22,6 7,9 17,0 24,0 11,0

Samochodowa + części 26,0 12,0 26,0 21,0 7,0 26,0
Elektroniczna 
i wyposażeniowa 14,1 24,6 17,3 12,0 24,0 14,0

Elektryczna 9,9 2,0 24,3 5,0 2,0 11,0
Sprzętu komputerowego 
i oprogramowania 2,3 13,8 0,7 3,0 16,0 2,0

Źródło: obliczenia własne na podstawie: Monitoring industrial research: the 
2010…; Monitoring industrial research: the 2005…

Po czwarte, rośnie znaczenie państw grupy BRIC, choć ich udział w glo-
balnych badaniach jest w dalszym ciągu na relatywnie niskim poziomie. 
W grupie 1000 przedsiębiorstw spoza UE sklasyfikowano 49 firm, które par-
tycypują w globalnych nakładach zaledwie w 3,2%. Gdyby analizować 700 (G 
700) największych firm światowych pod względem nakładów (z UE i spoza 
niej), które poniosły 91% globalnych nakładów, to w tej grupie są 23 przedsię-
biorstwa BRIC, których udział stanowi zaledwie 2,1% tych nakładów. Z Chin 
pochodzi 13 firm, z Brazylii 3, z Indii 6 i z Rosji 1. Warto jednak zauważyć, 
iż w stosunku do 2004 roku nastąpił znaczny wzrost, wtedy bowiem udział 
omawianej grupy krajów wynosił zaledwie 0,35% i sklasyfikowano 7 firm15. 

15  Szerzej: S.M. Szukalski, Bric – global competitor of the atlantic community. Bric com-
panies investments in world r&d, w: the atlantic community the titanic of the XXi century, red. 
A. Kukliński, K. Pawłowski, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Sącz 2010.
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Tabela 8

Wzrost znaczenia krajów BRIC (%)

 usa eu Japonia Bric Brazylia rosja india china
2004         

Liczba firm w G 
700 278 208 161 7 2 1 1 3

Udział 
w nakładach B+R 
G 700

37,6 35,3 22,4 0,35 0,1 0,02 0,02 0,2

Udział 
w sprzedaży G 
700 

31,8 39,8 21,4 2,05 0,47 0,36 0,01 2,05

Udział w wartości 
firm G 700 46,2 33,5 12,4 3,34 0,81 0,67 0,4 1,82

2008
Liczba firm w G 
700 251 219 155 35 3 2 15 15
Udział 
w nakładach B+R 
G 700 

37,3 33,7 22,7 1,3 0,41 0,14 0,14 0,61

Udział 
w sprzedaży G 
700 

28,4 39,4 31,4 5,5 1,06 1,46 0,04 2,98

Udział w wartości 
firm G 700 38,7 34,8 17,1 8,3 2,19 1,24 0,2 4,62

Źródło: obliczenia własne na podstawie: Monitoring industrial research: the 
2010…; Monitoring industrial research: the 2005…

podsumowanie

Z opracowania wynika kilka wniosków: 
1. Wiodące pod względem wielkości nakładów na B+R w relacji do 

PKB są kraje z wysokim udziałem sektora przedsiębiorstw w badaniach 
(powyżej 64%).

2. Mamy do czynienia z bardzo wysoką koncentracją nakładów w prze-
kroju krajowym i branżowym. 

3. Wiodącą rolę w nakładach w UE odgrywa przemysł: samochodowy 
(21% nakładów), farmaceutyczny (15,5%).
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4. Znacznie słabszą pozycję względem USA mają firmy europejskie 
w przyszłościowych sektorach: biotechnologia, półprzewodniki, oprogra-
mowanie. Szczególnie duża różnica ma miejsce w biotechnologii, bowiem 
nakłady na badania są w USA aż 8,7 razy wyższe niż w UE, sprzedaż 6,2 
razy wyższa, sprzedaż na zatrudnionego wyższa o 76%, nakłady na badania 
na zatrudnionego 2,5 razy większe. W pozostałych branżach wymienionych 
wyżej różnice są mniejsze, ale także na niekorzyść UE (oprogramowanie – 
nakłady 4 razy większe w USA, podobnie w branży półprzewodników).

5. Ma miejsce pewna zmiana preferencji badawczych w okresie 2004–
2009, ponieważ mamy do czynienia ze wzrostem udziału badań w zakre-
sie farmaceutyków i biotechnologii w USA (wzrost z 22,6% do 24%) oraz 
sprzętu i oprogramowania (z 13,8% do 16%). W Unii biotechnologie zanoto-
wały spadek udziału w nakładach na badania przedsiębiorstw. 

6. Kryzys z lat 2008–2009 odbił się negatywnie na wielkości nakładów, 
przy czym spadek jest większy w firmach unijnych niż w świecie.

7. Rośnie znaczenie nakładów w krajach BRIC, ale w dalszym ciągu 
mamy niski ich udział.

8. Pozycja polskich firm na unijnym rynku badań jest znikoma. Nasz 
wkład to 0,05% (Niemcy 33,8%, Francja 18,9%, Wielka Brytania 15,4%).
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summary

The subject of this text is the position of companies in financing research in 
European Union, in particular: trade structure of outlays on reasearch, structure of 
research, position of european companies in world outlays on research, changes in 
companies research preferences. The main statistical source used for the analysis are 
the reports of European Commission Monitoring industrial research16 published in 
years 2005–2010.

16  Monitoring industrial research: the 2010…; Monitoring industrial research: the 
2005…
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rezuLtaty dziaŁania parkóW  
i inkuBatOrów tecHnOlOgicznycH  

W kontekście oceny ich funkcJonoWania

Wprowadzenie 

Mimo że instytucje otoczenia biznesu funkcjonują w Polsce od 1990 
roku, to zagadnienie mierzenia efektywności prowadzonych przez nie działań 
nie było do tej pory kluczowym problemem związanym z zarządzaniem ich 
rozwojem. Priorytetem przez wiele lat było inwestowanie – głównie dzięki 
dostępowi do funduszy strukturalnych – w infrastrukturę, a później w rozwój 
oferty merytorycznej. 

Park oraz inkubator technologiczny działają na dwóch poziomach – ope-
racyjnym oraz polityki regionalnej. W związku z tym „park, jako przedsię-
biorstwo, musi efektywnie zarządzać infrastrukturą i generować przychody, 
natomiast park, jako instrument polityki rozwoju regionalnego – wspierać 
innowacyjność przedsiębiorstw, transfer technologii, tworzenie firm techno-
logicznych i miejsc pracy wymagających zwiększonych kwalifikacji 
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pracowników”1. Dobrze zarządzany park opiera swój rozwój na obu opisanych 
wyżej wymiarach, wiążąc je w bieżącej działalności. 

Zwiększająca się z roku na rok liczba parków i inkubatorów technolo-
gicznych oraz przeznaczanie na ich tworzenie i rozwój pieniędzy publicznych 
(pochodzących m.in. z funduszy strukturalnych, budżetów samorządowych) 
powodują, że zagadnienie skuteczności ich funkcjonowania staje się coraz 
ważniejsze ze strategicznego punktu widzenia. Informacje związane z rezul-
tatami prowadzonych przez parki i inkubatory działań nabierają kluczowego 
znaczenia przede wszystkim dla kadry nimi zarządzającej, ale także dla władz 
lokalnych, regionalnych i centralnych. 

Mając na uwadze rosnące znaczenie zagadnienia, a także wątpliwości 
związane ze sposobem pomiaru efektów działań parków i inkubatorów tech-
nologicznych, autorzy w niniejszym opracowaniu przeprowadzili analizę pro-
blematyki efektywności oraz skuteczności działania parków i inkubatorów 
technologicznych w kontekście oceny ich funkcjonowania.

1. planowanie strategiczne w działalności parków

Aby analizować efektywność i skuteczność działalności prowadzonej 
przez parki i inkubatory technologiczne, należy wyjść od celów, jakie w stra-
tegiach działania stawiają przed sobą te jednostki. „Strategia oznacza koncen-
trację najcenniejszych zasobów danej firmy na wybranych kierunkach działa-
nia, mając ograniczoną wiedzę o możliwych uwarunkowaniach i konsekwen-
cjach. (…) Strategia rozwoju określa podstawowe kierunki rozwoju jednostki, 
uwzględniające silne strony danej instytucji, jej największe szanse w otocze-
niu i minimalizujące lokalne słabości i zewnętrzne zagrożenia”2.

Kluczowymi elementami strategii są:
 – misja – sprecyzowanie i opisanie wizji firmy na potrzeby strategii; 
 – specjalizacja – coraz częściej utożsamiana ze smart specialisation, 

1  wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce, red. K.M. Matusiak, 
A. Bąkowski, PARP, Warszawa 2008, s. 115.

2  J. Adamska, rola strategii rozwoju w procesie zarządzania parkiem naukowo-tech-
nologicznym, w: kapitał ludzki – innowacje – przedsiębiorczość. SooiPP annual 2008, 
red. P. Niedzielski, K. Poznańska, K.B. Matusiak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 232.
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czyli dominującą branżą reprezentowaną przez przedsiębiorstwa 
ulokowane w parku bądź inkubatorze; 

 – silna strona – przewaga strategiczna;
 – cele strategiczne – określenie, co konkretnie park chce osiągnąć 

w okresie objętym strategią (cel musi być SMART: Simple, Me-
asurable, Achievable, Relevant, Timely defined – prosty, mierzalny, 
osiągalny, istotny, określony w czasie);

 – plan działania – element strategii, który zawiera propozycje kon-
kretnych działań mających na celu wdrożenie jej założeń, określaj 
kto, co i w jakich terminach powinien wykonać; żeby były skutecz-
ne, powinny zawierać okres realizacji, kryteria oceny efektów, har-
monogram działań oraz budżet na wykonanie programu.

Wynikające ze strategii założenia są niezwykle istotnym elementem 
zarządzania, pozwalającym kontrolować, czy podjęte działania skutkują zało-
żonymi efektami. To właśnie na informacjach i danych zawartych w tych ele-
mentach strategii będzie się opierał monitoring funkcjonowania parku lub 
inkubatora technologicznego. 

Powstaje pytanie, w jaki sposób mierzyć efektywność funkcjonowa-
nia parku lub inkubatora technologicznego i jakie elementy brać pod uwagę. 
„Przede wszystkim należy określić odbiorcę badań efektywności i cel pro-
wadzenia tego badania. Doświadczenia wskazują na dwie podstawowe grupy 
– pierwszą są zarządcy i zespół parku, którym informacje o efektywności 
działania parku dają wiedzę o mocnych i słabych stronach instytucji, pozwa-
lają śledzić jej rozwój w różnych aspektach działania. Drugą grupą są pod-
mioty zewnętrzne – właściciele, władze, podatnicy, media – którym, dzięki 
informacjom pozyskanym w wyniku prowadzonych badań, można pokazy-
wać, że środki przeznaczane na finansowanie działalności parków technolo-
gicznych generują wartość publiczną, zysk dla społeczności lokalnej i ekono-
mii regionu i kraju”3.

 Profesjonalne zarządzanie parkiem technologicznym wymaga określe-
nia zastawu wskaźników, które w sposób jak najpełniejszy charakteryzują go 
na różnych płaszczyznach – od etapu rozwoju, przez charakter prowadzonej 

3  A. Tórz, J. Kotra, Mierzenie efektywności działania parków technologicznych, 
w: Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych, red. K.B. Matusiak, PARP,
 Gdańsk–Kraków–Opole–Poznań–Warszawa 2011, s. 173.
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działalności (ofertę, klientów, administrację) po osiąganie założonych w stra-
tegii celów. „Ocena taka musi obejmować w szczególności osiem obszarów 
funkcjonowania parku: tworzenie i cele; organizacja i zarządzanie; infrastruk-
tura i zasoby; sposób finansowania, budżet; lokatorzy parku; działalność ope-
racyjna, oferta parku; skuteczność działania i oddziaływanie na otoczenie; 
promocja i komunikacja”4. 

Stworzenie dobrze skonstruowanego systemu monitoringu rozwoju 
parku, który będzie spójny z jego strategią, pozwoli na bieżącą analizę i ciągłe 
doskonalenie działalności parku lub inkubatora, ale także może służyć do 
porównywania działalności tych instytucji z innymi podobnymi podmiotami.

2. efektywność, skuteczność, użyteczność 

Analizowanie działalności parków naukowo-technologicznych czy inku-
batorów w kategoriach ekonomicznych przybliża te instytucje do sposobu 
działania przedsiębiorstw, a to z kolei pozwala na wprowadzenie w przypadku 
mierzenia rezultatów ich działań określeń, takich jak efektywność, skutecz-
ność oraz użyteczność. 

Chcąc rzetelnie posługiwać się wymienionymi wyżej określeniami, 
konieczne staje się precyzyjne zdefiniowanie tych pojęć. Często są one trakto-
wane błędnie – jako wyrażenia bliskoznaczne i występują zamiennie w opisie 
różnych zagadnień związanych z działalnością parków i inkubatorów, tracąc 
swoje podstawowe znaczenie. 

Pierwsze z przytoczonych określeń to efektywność. O efektywności świad-
czy suma posiadanych i branych pod uwagę nakładów, które są motorem wystę-
powania konkretnego zdarzenia (skutku). Zgodnie z takim założeniem skutek 
jest pewną nieuchronnością posiadania i wykorzystania nakładów. Nakłady mają 
kluczowe znaczenie w zagadnieniu efektywności, a porównywanie danych wyj-
ściowych następuje w odniesieniu do zgromadzonego i wykorzystanego poten-
cjału instytucji. Chcąc operować pojęciem nakładów w przypadku efektywno-
ści, należy również jasno określić, jakie składowe wejdą w ich zakres. Nakład 
lub inaczej koszt (nakład wyrażony wartościowo) będzie zasobem wykorzy-
stanym w procesie tworzenia usług parku lub inkubatora. W wymienionym 

4  wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych…, s. 116–118.
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procesie nakład będzie występował w jednej z trzech postaci: zasoby ludzkie, 
nakłady pieniężne lub dostępne środki trwałe. 

Na potrzeby analizy parków i inkubatorów należy przyjąć, iż istnieje 
wiele różnorakich nakładów, które należy przeanalizować. Zagadnienie licze-
nia nakładów parków i inkubatorów technologicznych jest stosunkowo łatwe 
ze względu na możliwość odtworzenia danych dosyć młodych organizacji. 
Należy zwrócić uwagę nie tylko na wkłady pieniężne i majątkowe, ale także 
na wszelkiego rodzaju dotacje oraz zwolnienia podatkowe i ulgi. Kluczowe 
jest w tym wypadku przygotowanie powtarzalnej metodologii liczenia nakła-
dów, która będzie wykorzystywana w cyklicznych badaniach.

Wobec pojęcia efektywności odmiennie określamy pojęcie skuteczności. 
W przypadku tego pojęcia podmiotem analizy jest osiągnięty skutek. Skutek jest 
planowany i wyrażany poprzez określone parametry, a następnie oceniany jest 
poziom osiągnięcia założonego celu. W procesie zarządzania parkiem bądź inku-
batorem, w ramach planowania strategicznego, szczególna uwaga koncentrowana 
jest na określeniu pewnego celu, np. poziomu przychodów czy liczby stworzonych 
nowych firm technologicznych, który chce osiągnąć instytucja. Zarządzający 
nimi, badając skuteczność swoich działań, biorą oczywiście pod uwagę dostępne 
środki, jednak w przeciwieństwie do efektywności wystąpienie pewnego rezul-
tatu może być również wynikiem działań niedających się oszacować. Wynik dzia-
łania często bowiem nie jest związany z bezpośrednio poniesionymi nakładami, 
np. aplikowanie o środki publiczne na wybudowanie infrastruktury, pozyskanie 
nowych terenów inwestycyjnych, powołanie kilku nowych firm start-up.

W uzupełnieniu rozważań na temat efektywności i skuteczności dzia-
łania parków i inkubatorów technologicznych warto wspomnieć o jeszcze 
jednym aspekcie ich funkcjonowania. 

Ciekawym zagadnieniem rozwiniętym w publikacji wybrane aspekty 
funkcjonowania parków technologicznych w Polsce jest pojęcie użyteczności 
działania parków technologicznych. Zagadnienie to związane jest bezpośred-
nio z subiektywnym odczuciem klientów dotyczącym poziomu satysfakcji 
z usług świadczonych im przez park, ze stopniem, w jakim usługi zapewniane 
firmom przez park spełniają wymagania i oczekiwania tych firm5. 

Przedsiębiorstwa, aby rozpocząć kooperację z parkami, często muszą 
spełnić rygorystyczne wymagania wejściowe (wykazać się powiązaniami 

5  wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych…, s. 121.
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z nauką, wdrażaniem nowych technologii, innowacyjnością, odpowiednim 
potencjałem wzrostu). Nawiązanie współpracy z parkiem bądź inkubatorem 
jest więc skomplikowane i wymaga od firm dodatkowego zaangażowania, 
którego nie musiałyby wykazywać w przypadku prowadzenia działalności poza 
parkiem. Z drugiej strony firmy chętnie korzystają z oferty parku lub inkuba-
tora, a także mają sprecyzowane oczekiwania dotyczące jakości usług i obsługi. 

Użyteczność parku jest więc sygnałem od przedsiębiorstw kooperujących 
z parkami i inkubatorami mówiącym o jakości świadczonych przez nie usług. 

Zbadania tego zjawiska podjęła się w 2011 roku Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości6. W Badaniu opinii lokatorów parków technologicznych 
analizie poddano niemalże 100% lokatorów kilkunastu parków w Polsce, 
dowodząc, że odpowiednio sparametryzowane i dobrane wskaźniki są 
w stanie pokazać rzeczywisty obraz skali użyteczności parków w naszym 
kraju. Badania wskazały, że firmy wysoko oceniają zaspokojenie przez parki 
właściwych warunków do prowadzenia biznesu przez firmy – jakość infra-
struktury, ofertę dla lokatorów oraz zarządzanie samym parkiem. Obszary 
związane z transferem wiedzy, współpracą z uczelniami, administracją 
i zewnętrznymi ekspertami uzyskują niższe noty7.

Każde z przedstawionych wyżej określeń opisuje nieco inny aspekt 
badania rezultatów działań prowadzonych przez parki i inkubatory tech-
nologiczne. Strategiczne zarządzanie tymi jednostkami wymaga bieżącego 
i cyklicznego analizowania zarówno efektywności, jaki i skuteczności oraz 
użyteczności funkcjonowania danej instytucji.

3. Wpływ planowania strategicznego na efektywność i skuteczność 
działania parków technologicznych

Pojęcia efektywności i skuteczności pomimo istotnych różnic definicyj-
nych nie są pojęciami rozłącznymi. Efektywność rozpatruje potencjał możli-
wych do wykorzystania nakładów, nie skupiając się na planowaniu efektu wyj-
ściowego. Skuteczność szczególnie wnikliwie bada wynik, który dodatkowo 

6  http://www.pi.gov.pl/IOB/chapter_86514.asp.
7 http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/OIB/Benchmarking_parkow/Badanie_opinii_

firm/badaniefirm_rapogolny.pdf.
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powinien mieć wartość planowaną. Wobec tego można stwierdzić, że efek-
tywność o zaplanowanym wyniku (np. w formie wartości konkretnych wskaź-
ników) może być traktowana jako skuteczność. 

Rysunek 1. Efektywność a skuteczność w zarządzaniu strategicznym

Źródło: opracowanie własne.

Jak widać na rysunku 1, działanie zgodnie z misją, planowanie stra-
tegiczne oraz określanie celów strategicznych są rozszerzeniem procesu  
mierzenia skuteczności i określenia efektywności organizacji. Uzupełnieniem 
zagadnień będzie wspomniana już użyteczność parku. Umiejętność planowania  
strategicznego świadczy o dojrzałości organizacji. 

Dojrzała organizacja jest w stanie określić potencjał, jakim dysponuje, 
oraz wynikające z potencjału nakłady, które są możliwe do poniesienia w toku 
realizacji zaplanowanych działań. W związku z tym elementem łączącym, ale 
również nadrzędnym dla parków i inkubatorów w procesie zarządzania, jest 
odpowiednie planowanie strategiczne. Planowanie w różnych perspektywach 
czasowych, wykorzystujące dane o zasobach oraz rozbudowane o zaplano-
wane, mierzalne wskaźniki rezultatu w pełni zawiera w sobie zagadnienia 
zarówno efektywności, jak i skuteczności działania parków oraz inkubatorów. 
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Czy wobec tego w przypadku polskich parków i inkubatorów techno-
logicznych możemy mówić o planowaniu strategicznym? Parki i inkubatory 
w Polsce często są instytucjami „młodymi”, realizującymi jeszcze cele i zało-
żenia wynikające z pierwotnych planów, nierzadko związanych z możliwością 
otrzymania funduszy unijnych na stworzenie infrastruktury. Niejednokrotnie 
są to organizacje jeszcze ubogie pod względem oferty oraz kluczowych, doce-
lowych klientów. 

Z pewnością parki i inkubatory w pierwszych latach działania są w stanie 
mierzyć i weryfikować część danych. Jednak dopiero pewna pozycja na rynku 
oraz potencjał zasobów pozwala na pełne planowanie, weryfikację i reagowa-
nie na zmieniające się uwarunkowania. Powstaje pytanie, w jaki sposób wery-
fikować rezultaty bieżącej działalności parku lub inkubatora. 

Jednym ze sposobów jest udział w realizowanym przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości benchmarkingu parków8. Benchmarking to 
badanie pozwalające na porównanie wskaźników osiąganych przez organiza-
cję w odniesieniu do innych podobnych organizacji działających w tych samych 
warunkach. Próba, na której realizowany jest benchmarking w Polsce, jest na 
tyle duża, że daje zadowalające informacje porównawcze osobom zarządzają-
cym parkami, jednocześnie zapewniając anonimowość w przypadku analizy 
poszczególnych instytucji. 

Organizacja powinna jednak – poza udziałem w zewnętrznych bada-
niach – analizować również inne dane, charakterystyczne dla siebie i mające 
kluczowe znaczenie w zarządzaniu tą a nie inną organizacją. Badania takie są 
wykonywane z inicjatywy i na potrzeby samego parku, zazwyczaj w odpowie-
dzi na oczekiwanie właścicieli bądź podmiotów inwestujących w park. Należy 
jednak pamiętać, że aby wskaźniki uzyskane w takich badaniach miały wartość 
w zarządzaniu strategicznym, trzeba na bieżąco zbierać dane i cyklicznie pro-
wadzić analizy. Wewnętrzne śledzenie wskaźników będące elementem zarzą-
dzania strategicznego może mieć również późniejsze znaczenie promocyjne, 
co jest nie bez znaczenia w przypadku organizacji publicznych. 

8  http://www.pi.gov.pl/IOB/chapter_86478.asp.
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4. Wybrane wskaźniki mierzenia rezultatów funkcjonowania parków 
i inkubatorów technologicznych

Mierzenie efektywności, skuteczności i użyteczności działania polskich 
parków i inkubatorów technologicznych nie jest narzędziem często wykorzy-
stywanym przez menadżerów tych instytucji. Jednak „rozwój ośrodków inno-
wacji i przedsiębiorczości w Polsce od 1990 roku spowodował, w ich liczba 
oraz ukształtowane procedury działania pozwalają na uchwycenie prawidło-
wości i dokonywanie porównań, a w konsekwencji – formułowanie ocen ilo-
ściowych i jakościowych. Gromadzone przez te lata informacje stanowią dobrą 
podstawę do doskonalenia metodologii zbierania i przetwarzania danych”9. 
Metody, za pomocą których można obiektywnie scharakteryzować działal-
ność parku, muszą obejmować szereg mierzalnych aspektów jego działalno-
ści i obejmować dwie płaszczyzny związane z funkcjonowaniem tych instytu-
cji: działalność samych parków technologicznych oraz działalność firm loka-
torów parków technologicznych10.

Temat mierzenia efektywności był omawiany w Poznaniu w paździer-
niku 2010 roku podczas konferencji „Inno(moty)wacje. Od inwencji do innowa-
cji – rola parków technologicznych w budowie gospodarki opartej na wiedzy”. 
W relacji z konferencji, która ukazała się na Portalu Innowacji, przytaczano 
opinie praktyków zarządzania parkami technologicznymi. Luis Sanz, dyrek-
tor generalny International Association Science Parks (IASP) stwierdził, że: 
„trzeba pokazywać instytucjom publicznym, co parki naukowo-technologiczne 
dają ludziom w zamian za pieniądze publiczne”. Tę opinię podziela Marek 
Winkowski, wiceprezes zarządu Wrocławskiego Parku Technologicznego, 
który uważa, że: „większość parków posiłkuje się publicznymi pieniędzmi 
i trzeba mierzyć efektywność ich wydatkowania. Inicjatywy parkowe są 
mocno dofinansowywane pieniędzmi publicznymi i podatnicy powinni wie-
dzieć, na co idą ich pieniądze”. A Krzysztof Matusiak, prezes Stowarzyszenia 
Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, dodaje: 
„parki naukowo-technologiczne powinny budować swoją »wartość publiczną«, 

9  K. Zasiały, Benchmarking ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, w: innowacje 
i przedsiębiorczość dla przyszłości. SooiPP annual 2006, red. G. Gromada, M. Matusiak, 
M. Nowak, Łódź–Poznań–Warszawa–Wrocław 2006, s. 139.

10  A. Tórz, J. Kotra, Mierzenie efektywności …, s. 178.



anna tórz, Jacek kotra98

czyli tworzyć zestaw korzyści dla gospodarki lokalnej”. Według K. Matusiaka 
efektywność parków powinna być oceniana po ilości tzw. złotych strzał, czyli 
technologii, które udało się skomercjalizować na rynkach światowych. Z kolei 
Jane Davies, dyrektor Manchester Science Park, ma mocno sprecyzowany 
pogląd na temat sposobu oceny efektywności parków technologicznych: 
„celem parku jest wypracowanie zysku satysfakcjonującego akcjonariuszy, 
którzy wykładają pieniądze na to przedsięwzięcie. Innym zadaniem parku 
jest wykreowanie miejsc pracy, ale wysoce wyspecjalizowanych, charaktery-
zujących się wysoką wartością. Ocena efektywności działalności jest możliwa 
w rocznych sprawozdaniach finansowych pokazujących wskaźniki efektyw-
ności ekonomicznej parku oraz opinię firm działających w parku na temat 
poziomu oferowanego serwisu”. Ekspertów godzi Luis Sanz, który uważa, że 
wiele parków przyjmuje w procesie ewaluacji metodologię, która gwarantuje 
korzystne dla badanego efekty. W związku z tym potrzebna jest zobiektywi-
zowana i spójna metodologia: „w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Parków 
Technologicznych zaczynamy pracować nad stworzeniem metody oceny efek-
tywności parków naukowo-technologicznych, wyborem wskaźników, przed-
miotu oceny, tak aby była możliwość zobiektywizowanej oceny kultur parko-
wych opartych na różnych koncepcjach rozwoju”. Dr Raivo Tamkivi, doradca 
w Parku Naukowym „Technopol” w Tallinie, szczególnie zwraca uwagę na 
następujący aspekt: „rozwój parku technologicznego jest procesem. Wszelkie 
wskaźniki oceny powinny być dostosowane do aktualnego poziomu rozwoju 
historycznego. To, czym park jest w chwili obecnej, nie oznacza, że 10 czy 20 
lat temu był taką samą instytucją”11.

Mając świadomość dylematów związanych z mierzeniem efektywno-
ści działania parków technologicznych, autorzy wydanej w 2011 roku publi-
kacji Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych zaproponowali 
katalog wskaźników mierzenia efektywności działań parków i inkubatorów 
(tabela 1). Uwzględnia on zarówno osiąganie przez organizację zamierzonych 
celów (skuteczność), jaki i wykorzystanie posiadanych zasobów (efektyw-
ność) oraz ocenę działań prowadzonych na rzecz firm-klientów. Warto w tymi 
miejscu dodać, że są wskaźniki, które charakteryzują dwa zjawiska. 

11 http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=B14492EE8F404553A-
C69959EEA39B18E.
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Tabela 1 

Wybrane wskaźniki rezultatów działalności parków i inkubatorów technologicznych

Wskaźnik opis wskaźnika

ef
ek

ty
w

no
ść

Sk
ut

ec
zn

oś
ć

u
ży

te
cz

no
ść

Funkcjonowanie 
parku wśród innych 
instytucji otoczenia 
biznesu

Liczba projektów prowadzonych w partnerstwie 
z innymi instytucjami otoczenia biznesu ×

Zwolnienia podatkowe 
uzyskane przez park

Suma wartości zwolnień podatkowych 
uzyskanych przez park oraz przedsiębiorstwa na 

terenach należących do parku, przeznaczonych na 
inwestycje lokatorów

× ×

Źródła finansowania 
działalności parku 
technologicznego

Suma środków pozaoperacyjnych pozyskanych 
w danym okresie na: działalność operacyjną, 

inwestycje, wkład własny w realizowane projekty
×

Źródła finansowania 
usług świadczonych 
przez park

Liczba usług w ofercie parku finansowanych 
ze środków zewnętrznych w stosunku do ogółu 

świadczonych usług w danym okresie.
Przez pojęcie zewnętrzne źródła finansowania 
rozumiane są zarówno dotacje, projekty, jak 
i wpływy z usług świadczonych komercyjnie 
(pozwalające na pokrycie kosztu świadczenia 

usługi)

×

Przychody parku Dynamika przychodów parku ×

Projekty realizowane 
przez park, których 
adresatami mogą być 
lokatorzy parku

Liczba projektów realizowanych przez park, 
których beneficjentami mogą być firmy-lokatorzy.
Przez projekty należy rozumieć zarówno projekty 
inwestycyjne, których efektem jest wybudowanie 

infrastruktury, wyposażenie laboratoriów, 
prototypowni itp., jak i projekty miękkie, dzięki 
którym park może zaoferować swoim lokatorom 

szkolenia, nowe usługi okołobiznesowe itp.

 × ×

Technostarterzy wśród 
firm-lokatorów parku

Liczba firm-technostarterów w ogólnej liczbie 
firm-lokatorów parku w danym okresie ×
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Wskaźnik opis wskaźnika

ef
ek

ty
w

no
ść

Sk
ut

ec
zn

oś
ć

u
ży

te
cz

no
ść

Firmy będące 
własnością lub 
zarządzane przez 
przedstawicieli 
środowiska 
akademickiego

Liczba firm, których właścicielami są 
przedstawiciele środowiska akademickiego 
lub we władzach których (w zarządzie, na 

stanowiskach dyrektorów zarządzających lub 
dyrektorów działów badawczo-rozwojowych) 

zasiadają przedstawiciele środowiska 
akademickiego w stosunku do wszystkich 

firm-lokatorów parku w danym okresie

× ×

Firmy realizujące 
projekty we 
współpracy 
z jednostkami 
naukowymi

Liczba firm realizujących projekty angażujące 
w sposób formalny, personalny i finansowy 
jednostki naukowe w ogólnej liczbie firm-

lokatorów parku technologicznego w danym 
okresie 

×

Firmy realizujące 
projekty 
dofinansowywane 
w ramach programów 
wspierających rozwój 
innowacji

Liczba firm realizujących projekty finansowane 
z programów wspierających rozwój innowacji, 

w ogólnej liczbie firm-lokatorów parku 
technologicznego w danym okresie 

× ×

Wysokość podatków 
generowanych przez 
firmy-lokatorów parku

Suma wartości podatku CIT i PIT firm 
parkowych w roku obrotowym ×

Przychody firm-
lokatorów parku 
technologicznego

Suma przychodów na działalności podstawowej 
firm parkowych w roku obrotowym ×

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Tórz, J. Kotra, Mierzenie 
efektywności…

Każdy park i inkubator chcący monitorować rezultaty prowadzonych 
przez siebie działań musi stworzyć odpowiadający własnym potrzebom zestaw 
wskaźników. Możne on bazować na doświadczeniach zagranicznych (adaptu-
jąc je, a nie kopiując) lub na literaturze przedmiotu. Najważniejsze jednak, by 
był spójny z założeniami strategii rozwoju. 

Praktycznej analizie sposobu działania wewnętrznych systemów mie-
rzenia efektywności poszczególnych parków służyły warsztaty „Mierzenie 

cd. tabeli 1. Wybrane wskaźniki rezultatów działalności…
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efektywności działania parków technologicznych”, które obyły się w lipcu 2012 
roku w Warszawie w ramach inicjatywy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego 
Biznesu. 

Przeważająca większość przedstawicieli parków, którzy brali udział 
w szkoleniu. wskazała, że w ich instytucjach mierzenie efektywności działań 
dotyczy wyłącznie parametrów wynikających z realizacji projektów dofinan-
sowywanych w ramach różnych programów wsparcia i nie wykracza poza 
wskaźniki tam oszacowane. Jednocześnie osoby zarządzające wykazywały 
chęć wdrożenia dedykowanego systemu ewaluacji dostosowanego do specy-
fiki działania swojej instytucji. 

Należy również zauważyć, że 90% osób zgromadzonych na szkoleniu, 
pomimo że reprezentowało parki i inkubatory technologiczne, nie uczest-
niczyło i nie będzie miało w najbliższym czasie możliwości uczestniczenia 
w organizowanych przez PARP badaniach benchmarkingowych. Wynika 
z tego, iż wyłącznie własny system monitoringu i ewaluacji zapewni możli-
wość sporządzenia strategii działania tych instytucji oraz weryfikowania sku-
teczności jej wdrażania.

Grupa biorąca udział w warsztatach sporządziła wykaz możliwych do 
zastosowania wskaźników dostosowanych do różnych typów interesariuszy – 
otoczenie, fundatorzy, przedsiębiorcy, zarząd instytucji. Niestety, zapropono-
wane wskaźniki były w zdecydowanej większości skomplikowane zarówno 
pod względem zbierania danych, obliczeń, jak i interpretacji. Dlatego też 
podczas podsumowania spotkania zaproponowano i przedyskutowano zbiór 
prostych wskaźników o charakterze bezwzględnym, łatwych do pozyskania 
i interpretowania na podstawie dynamiki zmian. 

Uczestnicy warsztatów wskazali także na potrzebę pracy nad określe-
niem kluczowych obszarów pomiaru efektywności działania parków i inku-
batorów technologicznych, szczególnie w kontekście nowych zespołów zarzą-
dzających parkami oraz inkubatorami ze względu na inne priorytety tych 
organizacji w początkowej fazie działania i prawdopodobieństwo niedostrze-
żenia tak istotnych aspektów zarządzania strategicznego.
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podsumowanie

Monitorowanie rezultatów działania parku czy inkubatora jest niezmier-
nie istotnym elementem zarządzania strategicznego pozwalającym na weryfi-
kację trafności przyjętych założeń i wdrożonych działań. Można je analizować 
w kontekście efektywności (stosunku nakładów do efektów), skuteczności 
(realizacji założonych celów, wielkości wskaźników) i użyteczności (pozio-
mem zadowolenia klientów z usług świadczonych przez park bądź inkubator). 
Należy przy tym pamiętać, że:

 – monitorowanie efektywności działań parku technologicznego musi 
odbywać się na każdym szczeblu organizacji, a przede wszystkim 
musi mieć poparcie kadry zarządzającej;

 – badania muszą być powtarzane, gdyż tylko cykliczność pozwoli na 
śledzenie trendów związanych z rozwojem instytucji;

 – analiza wskaźników powinna obejmować wszystkie obszary aktyw-
ności parku bądź inkubatora (operacyjny, regionalny, działalność sa-
mego parku oraz jego lokatorów);

 – dane uzyskane w wyniku prowadzonych badań mogą być wykorzy-
stywane w celach promocyjnych i informacyjnych, a ich odbiorca-
mi będą właściciele, fundatorzy, obecni i potencjalni klienci, spo-
łeczność lokalna;

 – badania pozwalają śledzić zmienność wielkości wskaźników własnej 
instytucji, ale mogą służyć także do odnoszenia wielkości wyników 
osiąganych przez park do wyników innych ośrodków (benchmarking). 
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summary

Although business support institutions have been operating in Poland since 
1990, measuring the effectiveness of their activities was not a key issue for mana-
ging their development until now. For many years the top priority was to invest, first 
in infrastructure (mainly because of an access to structural funds) and then in deve-
loping the offer. 

Taking into account an increasing importance of that matter, as well as doubts 
concerning the methods of measuring the effectiveness of activities undertaken by 
technology parks and incubators, the authors have carried out in this study an analy-
sis of the effectiveness of technology parks and incubators in terms of their perfor-
mance assessment.
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Wprowadzenie

Badacze tematyki polityki naukowo-technologicznej państwa oraz  
przedstawiciele władz instytucji publicznych konstruujących instrumenty 
wspierające rozwój innowacyjnej gospodarki często stają przed pytaniem 
o najskuteczniejsze działania w obszarze wspierania transferu technologii. 
W dobie kryzysu gospodarczego dodatkowego znaczenia nabiera dylemat  
najwłaściwszego wykorzystania środków budżetowych będących jeszcze 
trudniej dostępnymi niż zwykle. Nie bez powodu zatem poszukuje się również 
sposobów oceny efektywności poszczególnych elementów krajowego systemu 
innowacji, w tym centrów transferu technologii.

Trudnością, jaką napotykamy przy tak sformułowanym pytaniu, jest 
po pierwsze, zdefiniowanie, co rozumiemy przez pojęcie efektywność, a po 
wtóre, jak ją mierzyć. W literaturze przedmiotu istnieje spora dowolność 
w definiowaniu kluczowych terminów oraz koncepcji teoretycznych stojących 
u podstaw myślenia o transferze technologii. Ponadto choć kuszące jest posta-
wienie pytania: „co jest najlepsze”, to jednak niemożliwe jest udzielenie na nie 
odpowiedzi bez znajomości celów, jakie pytający sobie stawia.
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Po pierwsze, zdefiniujemy terminy opisujące różne aspekty efektywno-
ści oraz uporządkujemy odniesienia do terminów wykorzystywanych w lite-
raturze angielskojęzycznej, a także określimy ramy prawne funkcjonowania 
centrów transferu technologii, w tym cele stawiane przed nimi przez ustawo-
dawcę. Następnie wybierzemy odpowiedni model teoretyczny, który pozwoli 
na opisanie procesu transferu technologii w sposób obrazujący wieloaspek-
towość zagadnienia efektywności tego typu instytucji. Oraz omówimy rolę 
celów i powiązanej z nimi kultury organizacyjnej w procesie podnoszenia 
efektywności transferu technologii.

Wreszcie na podstawie badań przeprowadzonych wśród polskich centrów 
transferu technologii odpowiemy na pytanie, jakie cele stawiają sobie one 
w działalności oraz jakim kryteriom skuteczności te cele odpowiadają, 
a w rezultacie zweryfikujemy tezę, że efektywność nie może być oceniana 
w oderwaniu od celów.

Pozytywne zweryfikowanie tej tezy będzie miało znaczenie dla osób 
kształtujących regulacje prawne wpływające na działalność ośrodków trans-
feru technologii (OTT) oraz planujących narzędzia ewaluacyjne. W szczegól-
ności wskaże na konieczność spójnego planowania tych działań.

1. pojęcie i znaczenie efektywności w działalności centrów transferu 
technologii

Określając zakres podmiotowy niniejszego artykułu, należy odnieść się 
do art. 86 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: „W celu lepszego 
wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz trans-
feru wyników prac naukowych do gospodarki uczelnie mogą prowadzić aka-
demickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii”. 
Ponieważ z punktu widzenia efektywności kluczowe znaczenie mają cele, 
zwróćmy uwagę na ich rozróżnienie dla działania obu jednostek. Przynoszą 
je kolejne ustępy (2 i 6) art. 86 cytowanej ustawy: „Akademicki inkubator 
przedsiębiorczości tworzy się w celu wsparcia działalności gospodarczej śro-
dowiska akademickiego lub pracowników uczelni i studentów będących 
przedsiębiorcami”. „Centrum transferu technologii tworzy się w celu sprze-
daży lub nieodpłatnego przekazywania wyników badań i prac rozwojowych 
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do gospodarki”. Wskazane cele będą mieć istotny wpływ na formułowanie 
dokumentów stanowiących podstawę działalności obu jednostek po ich utwo-
rzeniu i w efekcie będą stanowić punkt odniesienia dla każdej próby oceny 
efektywności działania tych podmiotów.

W literaturze tematu sformułowanie centrum transferu technologii 
(CTT) ma bardzo szerokie spektrum znaczeniowe. Przez pojęcie to rozumie 
się „zróżnicowaną organizacyjnie grupę nienastawionych na zysk jedno-
stek doradczych, szkoleniowych i informacyjnych, aktywnych w obszarze  
transferu i komercjalizacji technologii oraz wszystkich towarzyszących temu 
procesowi zadań1”. W niniejszym artykule posługiwać się jednak będziemy 
terminem centrum transferu technologii w wąskim, prawnym znaczeniu, 
obejmującym jednostki utworzone w trybie ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym.

Rozważając zagadnienie efektywności centrów transferu technologii, 
należy zwrócić uwagę na dwa poziomy jej potocznego interpretowania. Po 
pierwsze, możemy mówić o efektywności na poziomie danej organizacji, czyli 
pojedynczego centrum transferu technologii. Po drugie, możemy mówić 
o efektywności narzędzia, jakim jest każdy z nich w polityce naukowo-tech-
nologicznej państwa, służącego do wspomagania pionowego procesu trans-
feru technologii.

Do interpretacji obydwu poziomów posłużymy się definicją efektywno-
ści organizacji (organizational performance). Jest to miara sprawności i sku-
teczności organizacji. Innymi słowy, miara tego, w jakim stopniu osiąga ona 
swoje cele2. Do pojęć mocno powiązanych należą sprawność i skuteczność, 
które odpowiednio reprezentują pierwszy i drugi poziom potocznego rozu-
mienia efektywności.

Sprawność (efficiency) jest to umiejętność robienia rzeczy we właściwy 
sposób – jest koncepcją związaną z nakładami i wynikami. Sprawny kierow-
nik to taki, który osiąga wyniki współmierne do nakładów (pracy, materia-
łów, czasu) zużytych na ich realizację. Menedżer, który potrafi minimalizować 
koszty nakładów zużytych na osiągnięcie celów, działa sprawnie3.

1 ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. raport, red. K. Matusiak, PARP, 
Warszawa 2010, s. 87.

2 J.A. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Jr, kierowanie, PWE, Warszawa 1997, s. 610.
3 P.F. Drucker, Menedżer skuteczny. nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 

Czytelnik, 1994, za: kierowanie…, s. 24.
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Skuteczność (effectiveness4) jest to umiejętność wyboru właściwych 
celów. Kierownik, który wybiera nieodpowiedni cel, jest kierownikiem nie-
skutecznym5. Drucker twierdzi, że skuteczność jest kluczem do powodzenia 
organizacji. Zanim firma skoncentruje się na sprawności, musi mieć pewność, 
że robi właściwe rzeczy, a więc że jest skuteczna6.

Nakłady 

(input) 

Wyniki 

(output) 

Rezultaty 

 (outcome) 

Sprawność 

(efficiency) 

Skuteczność 

(effectiveness) 

 

Efektywność (performance) 

Rysunek 1. Aspekty efektywności: sprawność i skuteczność

Źródło: opracowanie własne, por.: Ch. Pollitt, G. Bouckaert, Public Manage-
ment reform. acomparative analysis, Oxford University Press, UK 
1999, s. 13.

Oczywiście mierzenie efektywności w przypadku przedsięwzięć publicz-
nych jest zadaniem złożonym i wymagającym przyjęcia szeregu założeń. 
Pojawiają się bowiem problemy wynikające z mnogości celów, jakim mają 
one służyć, oraz faktu, że rezultaty nie są sprzedawane na rynku, zatem nie 
można ich wartości w łatwy sposób skwantyfikować.

Ocena sprawności instytucji takiej jak ośrodek transferu technolo-
gii nastręcza problemów zarówno po stronie oszacowania nakładów, jak 
i wyników. Nakłady bowiem często nie są kierowane bezpośrednio na realiza-
cję celu, jakiemu służy dana instytucja, a rezultaty są wynikiem kilku nieza-
leżnych procesów będących w posiadaniu różnych podmiotów. W przypadku 
nakładów należy ponadto nie tylko uwzględnić sprawność techniczną, czyli 
opisującą przekształcenie każdego z nich w produkty, ale również sprawność 

4 Rozbieżność między znaczeniem angielskiego słowa effectiveness oraz jego polskim 
odpowiednikiem „efektywność” nastręcza sporych trudności w bezpośrednim odnoszeniu się 
do zagranicznej literatury. W całym artykule znaczenie poszczególnych terminów będzie sto-
sowane zgodnie z tym, co przedstawiono na rysunku 1.

5 P.F. Drucker, Menedżer skuteczny…
6 Tamże.
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alokacyjną określającą optymalne zbilansowanie poszczególnych zasobów dla 
osiągnięcia zakładanego poziomu wyników. 

Ze względu na interpretację wyników przedstawionych dalej w tym 
opracowaniu badań należy zwrócić uwagę na powiązanie między efektyw-
nością organizacji a jej kulturą organizacyjną. Kulturę organizacyjną definiuje 
się jako7 „zbiór ważnych pojęć, takich jak normy, wartości, postawy i przeko-
nania, wspólnych dla członków organizacji”.

Badania Kottera i Hesketta – naukowców z Harvadzkiej Szkoły 
Zarządzania – wskazują na silny i rosnący wpływ kultury na efektywność 
organizacji. W ramach badań zostały sformułowane cztery główne wnioski8:

 – Kultura organizacyjna może wywierać istotny wpływ na długofalo-
wą efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa.

 – Kultura korporacji zapewne będzie w najbliższym czasie jeszcze 
ważniejszym czynnikiem, decydującym o powodzeniu albo niepo-
wodzeniu firm.

 – Nierzadko występują kultury organizacyjne utrudniające długo-
terminową efektywność finansową; rozwijają się one łatwo nawet 
w tych firmach, w których jest dużo rozsądnych i inteligentnych lu-
dzi.

 – Chociaż kulturę korporacji trudno zmieniać, można spowodować, że 
będzie ona bardziej sprzyjać efektywności.

Tak więc zagadnienia kultury organizacyjnej, w szczególności cele 
deklarowane przez kadrę zarządzającą polskich centrów transferu technolo-
gii, będą punktem wyjścia do rozważań nad rozumieniem efektywności. Aby 
przystąpić do analizy zebranych danych w uporządkowany sposób oraz mając 
na uwadze opisane ograniczenia, jakie dotyczą badania efektywności wydat-
kowania środków publicznych, zastosujemy model warunkowej skuteczności 
(contingent efficiency) transferu technologii Bozemana, który zostanie szcze-
gółowo zaprezentowany w kolejnym rozdziale.

7  J.A. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Jr, kierowanie…
8  J.P. Kotter, J.L. Heskett, corporate culture and Performance, „Free Press”, New York 

1992, s. 89.
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2. tematyka badań w świetle modelu warunkowej skuteczności 
transferu technologii

Modele stanowią idee dotyczące świata i tego, jak mógłby on być zorga-
nizowany, oraz tego, jak mógłby działać, opisują powiązania: części tworzą-
cych całość, struktur, które je łączą, i to, w jak sposób części zachowują się 
w relacjach z innymi9. Dzięki nim rozpoznajemy sytuacje zbliżone do tych 
znanych nam wcześniej. Argyris napisał: „chociaż ludzie nie zawsze zacho-
wują się zgodnie z wygłaszanymi przez siebie teoriami, zachowują się zgodnie 
z teoriami, których używają (chodzi tu o modele mentalne)10. Co istotne, 
modele mentalne lub myślowe mają charakter aktywny, czyli kształtują nasze 
działania. Odnosząc tę wypowiedź do centrów transferu technologii, oznacza 
ona, że wybór modelu opisującego transfer technologii będzie rzutować na to, 
jak będzie mierzona efektywność tych podmiotów. Mając na uwadze, że roz-
ważając efektywność centrów transferu technologii, musimy odnieść się do 
szerszego kontekstu, należy w sposób świadomy wybrać model stanowiący 
uproszczoną wizję rzeczywistości, który uporządkuje wywód.

W przypadku transferu technologii, w którym wiele zależy od aspektów 
społecznych oraz uwarunkowań psychologicznych, logiczne jest korzystanie 
z metod jakościowych. Metody ilościowe mogą pełnić w tym procesie poznaw-
czym rolę co najwyżej uzupełniającą i dopełniającą. Fenomenologiczne 
i interpretatywne stanowisko jest fundamentem wszelkich badań jakościo-
wych. Badacz zakłada, że musi się znaleźć jak najbliżej osób, które wytwa-
rzają czy przedstawiają dane empiryczne. W mniejszym stopniu możliwe 
byłoby zrealizowanie tego postulatu za pomocą metod ilościowych11. Jak pisał 
Żurawicki: użycie języka matematyki nie chroni ekonomii przed bezpłodnymi 
koncepcjami, a zjawiska ekonomiczne mają zarówno aspekty ilościowe, jak 
i jakościowe12. Mając na uwadze, jak niewielka jest liczba badanych ośrodków, 
oraz jak złożone są układy, w których funkcjonują, wybór modelu jakościo-
wego wydaje się tym bardziej uzasadniony.

9  H. Dubberly, Models of models, „Interactions Magazine” 2009, 1 March.
10  C. Argyris, reasoning, learning and action: individual and organizational, Jossey-

Bass, San Francisco 1982.
11  K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. teoria ugruntowana, PWN, 

Warszawa 2000, s. 18.
12  S. Żurawicki, Metodologiczne problemy nauk ekonomicznych, Warszawa, PWE 1969, s. 235.
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Spośród proponowanych przez licznych autorów modeli jakościowych 
duża część ma charakter liniowy, składa się z następujących po sobie etapów 
lub kamieni milowych (model Bara-Zakaya13, model Behrmana i Wallendera14, 
model Dahlmana i Westphala15). Generyczny model Schlie’a, Radnora i Wada16 
natomiast skupia się na siedmiu elementach (podmiot transferujący, przedmiot 
transferu, medium transferu, odbiorca transferu, otoczenie podmiotu transfe-
rującego, otoczenie odbiorcy transferu i szerokie otoczenie rynkowe). Podejścia 
te łączy model Chantramonklasri17, w którym występują zarówno chronolo-
giczne etapy, jak i elementy podobne jak w poprzednim modelu. Ponieważ 
badamy efektywność konkretnego elementu transferu technologii, uzasad-
nione wydaje się skorzystanie z modelu, który wprost w swojej strukturze je 
wskazuje. Poza wymienionymi wcześniej autorami takie podejście prezentuje 
Bozeman, który poza wyróżnieniem poszczególnych elementów transferu 
technologii wbudował w model obszary ich skuteczności, która to cecha czyni 
jego podejście najodpowiedniejszym do potrzeb niniejszego artykułu.

Bozeman uważa, że skuteczność transferu technologii należy oceniać 
w szerokim kontekście uwzględniającym to, kto dokonuje transferu, jak się 
go przeprowadza oraz co jest transferowane i do kogo18. W warunkowym mo-
delu skuteczności transferu technologii autor wyróżnia sześć kryteriów oraz 
pięć elementów tego procesu (por. rysunek 2).

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną specyficzną cechę modelu warun-
kowej skuteczności, to jest występowanie wśród elementów procesu agenta 
transferu, którego szczególnym przypadkiem będzie badane przez nas centrum 
transferu technologii. Szerzej, agent transferu to każda instytucja lub organizacja

13  S.N. Bar-Zakay, a technology transfer model, „Technological Forecasting & Social 
Change” 1971, 2 (3–4), s. 321–337.

14  J.N. Behrman, H.W. Wallender, transfers of Manufacturing technology within 
Multinational enterprises, Ballinger Publishing Company, Cambridge 1976.

15  C.J. Dahlman, L.E. Westphal, the managing of technological mastery in relation to 
transfer of technology, „Annals of the American Academy of Political and Social Science” 
1981, 458 (November), s. 12–26.

16  T.M. Schlie, A. Radnor, A. Wad, indicators of international technology transfer, 
Centre for the Interdisciplinary Study of Science and Technology, North Western University, 
Evanston 1987.

17  K.I. Jagoda, a Stage-gate Model for Planning and implementing international 
technology transfer, doctoral thesis, University of Western Sydney, Australia 2007.

18  B. Bozeman, technology transfer and public Policy: a review of research and theory, 
„Research Policy” 2000, 29, s. 637.
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Rysunek 2. Model warunkowej skuteczności transferu technologii

Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Bozeman, technology transfer…, 
s. 636.

zamierzająca transferować technologię. Dzięki temu model może być wyko-
rzystywany nie tylko do interpretacji transferu technologii z publicznych 
instytucji badawczych do przemysłu, ale również pomiędzy organizacjami 
biznesowymi. Zdefiniowanie agenta ma znaczenie dla interpretacji kryteriów 
skuteczności, inaczej będą one interpretowane w przypadku potraktowania 
całej uczelni jako agenta, a inaczej, jeżeli w tej roli umieścimy CTT. Środek 
transferu to inaczej nośnik technologii, który może być formalny lub niefor-
malny: ogólnodostępna literatura, patenty, licencje, inne prawa własności inte-
lektualnej, wymiana personelu, spółki odpryskowe typu spin-off i spin-out, 
prototypy czy wszelkiego rodzaju nośniki nieformalne. Przedmiot transferu 
to treść i forma tego, co jest transferowane: wiedza naukowa, technologia 
(w wąskim rozumieniu), linia technologiczna, proces, know-how. Wszystkie 
te elementy łączy szeroka definicja technologii jako stanu wiedzy dotyczącego 
sposobów przetworzenia zasobów w produkty19. Odbiorca transferu to insty-
tucja lub organizacja, która otrzymuje przedmiot transferu, z chwilą przekro-
czenia granicy tej organizacji przez technologię dokonuje się transfer tech-

19  oecd Productivity Manual: a guide to the Measurement of industry-level and 
aggregate Productivity growth, OECD, Paris, March 2001, Annex 1 Glossary, s. 125.
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nologii. Otoczenie popytowe to inaczej specyfika popytu, zbiór czynników 
rynkowych i pozarynkowych przyczyniających się do zapotrzebowania na 
transferowany obiekt. 

Wyróżnienie sześciu obszarów (kryteriów) skuteczności zwraca uwagę 
na fakt, że można różnie oceniać skuteczność transferu technologii w zależ-
ności od przyjętej perspektywy, a zatem również skuteczność poszczególnych 
elementów może być różnie oceniana w zależności od przyjętego kryterium. 
Co więcej, optymalizowanie skuteczności dla danego kryterium może ozna-
czać jej obniżenie dla innego, co przenosi nas w obszar rozważań nad skutecz-
nością alokacyjną, to jednak wykracza poza zakres tego artykułu.

Kryterium „poza drzwi” skupia się przede wszystkim na samym fakcie 
przekazania technologii, bez uwzględnienia jej oddziaływania. To bardzo 
często spotykany w praktyce miernik, choć nienadający się do oceny samego 
transferu. Jego popularność wynika z faktu, że nie czyni agenta odpowiedzial-
nym za czynniki pozostające poza jego kontrolą. Oddziaływanie rynkowe 
oznacza natomiast, czy transfer przyniósł efekty komercyjne w postaci 
zmiany sprzedaży lub zysków firmy. W przypadku instytucji non profit 
i sektora publicznego działających dla dobra rozwoju lokalnego może być 
interpretowany jako wpływ na rozwój regionu. Często pojawia się w praktyce 
i badaniach organizacji sektora komercyjnego, gdyż dotyczy sedna transferu  
technologii. Kryterium rozwoju ekonomicznego skupia się na kwestii gospo-
darki jako całości i jest szczególnie interesujące z punktu widzenia finanso-
wania publicznego, jednak badanie wpływu na tym poziomie przeważanie 
wymaga przyjęcia nierealistycznych założeń.

Zwrot polityczny to oczekiwane korzyści, takie jak zwiększenie finan-
sowania, przyznanie ulg albo dotacji dla agenta transferu lub jego odbiorcy 
z tytułu uczestnictwa w transferze technologii. Jeżeli agentem w naszym 
ujęciu będzie CTT, głównym dyspozytorem instrumentów z obszaru zwrotu 
politycznego będą władze uczelni, ich bezpośredni zwierzchnik, a w drugiej 
dopiero kolejności władze regionalne lub rządowe. Kryterium kosztu alter-
natywnego porównuje alternatywne wykorzystanie zasobów, które zostały 
przeznaczone przez agenta i odbiorcę transferu do celu realizacji transferu 
technologii oraz korzyści z niego wynikające z faktycznie przeprowadzonym 
transferem. Ostatnie z kryteriów wbudowanych w model, naukowy i tech-
niczny kapitał ludzki, uwzględnia wpływ transferu technologii na poprawę 
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umiejętności naukowych i technicznych personelu. Od strony badawczej to 
kryterium nastręcza problemów metodycznych przy oszacowywaniu rezul-
tatów na wyjściu, natomiast zwraca uwagę na pośrednie korzyści płynące 
z transferu technologii dla zaangażowanych stron. 

3. rozumienie efektywności i skuteczności w praktyce polskich 
centrów transferu technologii

Jak wspomniano, centra transferu technologii, zdefiniowane zgodnie 
z obowiązującym brzmieniem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, będą 
grały rolę agenta transferu technologii. Ponieważ zauważono wcześniej, że 
nie jest często możliwe postępowanie zgodne z wszystkimi kryteriami jedno-
cześnie, przyjęto założenie, że centra transferu technologii postępują zgodnie 
z wybranymi spośród nich. Ponieważ skuteczność została wcześniej zdefinio-
wana jako umiejętność wyboru właściwych celów, skorzystano z danych pocho-
dzących z badań przeprowadzonych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji 
w 2010 roku, w których między innymi zapytano przedstawicieli władz centrów 
transferu technologii o cele, jakimi się kierują w swoich działaniach. 

Populację badań stanowiło 31 jednostek utworzonych przez polskie szkoły 
wyższe w formie jednostki ogólnouczelnianej lub w formie spółki handlowej, 
lub fundacji działających w oparciu o odpowiednie dokumenty ustrojowe. Aby 
umożliwić porównanie wyników z badaniami przeprowadzonymi w Europie 
Zachodniej przez Conti oraz Gaulé20, dopuszczono również inne podmioty 
będące pod kontrolą uczelni, jak to uczyniono w szwajcarskich badaniach, 
jednak w polskich warunkach nie wpłynęło to na poszerzenie populacji.

Lista jednostek powstała w oparciu o bazę SOOIPP z 2010 roku. Zgodnie 
z nią kryteria wyboru spełniały 33 jednostki. W stosunku do niej odrzucono 
dwie instytucje, z których jedna zakończyła działalność, a druga nie rozpo-
częła działań operacyjnych do momentu zakończenia badań. Z tak dobranej 
grupy w 27 jednostkach przeprowadzono w 2010 roku wywiady metodą CAPI, 
w pozostałych ankieterzy nie uzyskali zgody na ich przeprowadzenie. Badania 
swoim zakresem objęły podobny zakres tematyczny jak wyżej wspomniane 

20 A. Conti, P. Gaulé, the ceMi Survey of university technology transfer office in 
europe, College du Management de la Technologie, Lausanne 2008.
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badania Conti oraz Gaulé, jednak z punktu widzenia tematu niniejszego arty-
kułu istotne będą dane dotyczące celów stawianych sobie przez centra.

W pytaniu poświęconym celom respondenci oceniali, jak ważne w dzia-
łaniu ich ośrodka są: transfer wiedzy i technologii, generowanie przychodów, 
rozwój gospodarki lokalnej, rozwój kraju, jakość transferu technologii oraz 
rozwój pracowników naukowych. W jaki sposób cele te można przyporząd-
kować do poszczególnych kryteriów skuteczności, pokazano w tabeli 1.

Tabela 1 

Cele i kryteria skuteczności

pytanie o cel kryterium skuteczności
Promowanie transferu wiedzy naukowej 

i technologii „Poza drzwi”

Generowanie przychodów Zwrot polityczny

Stymulowanie rozwoju gospodarki lokalnej Oddziaływanie rynkowe

Promowanie rozwoju kraju Rozwój ekonomiczny

Zaangażowanie w podnoszenie jakości 
transferu technologii Koszt alternatywny

Wspieranie rozwoju pracowników 
naukowych Kapitał ludzki

Źródło: opracowanie własne.

Jeżeli cel został sformułowany jako promowanie transferu wiedzy i tech-
nologii, można podejrzewać, że ośrodek taki będzie się kierował w swojej dzia-
łalności przede wszystkim pryncypium przekazania technologii. Generowanie 
przychodów może oznaczać natomiast zachowanie zgodne z oczekiwaniami 
jednostki nadrzędnej, czyli władz uczelni. Ponieważ mamy do czynienia 
z instytucjami działającymi w znacznej większości non for profit, stymulowa-
nie gospodarki lokalnej może być interpretowane jako oddziaływanie rynkowe. 
Promowanie rozwoju kraju przekłada się na kryterium rozwoju ekonomicznego. 
Pytanie o zaangażowanie w podnoszenie jakości transferu technologii zinterpre-
towano jako odpowiadające kryterium kosztu alternatywnego, jeżeli rozumieć 
je jako selektywne podejście do transferu technologii oraz realizację wyłącznie 
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wysokiej jakości projektów, mających korzystny w stosunku do innych opcji 
wskaźnik nakładów do rezultatów. Wspieranie rozwoju pracowników nauko-
wych natomiast bezpośrednio odpowiada kryterium kapitału ludzkiego21.

Respondenci zostali poproszeni o określenie wagi poszczególnych celów. 
W tabeli 2 podano liczbę respondentów, którzy przypisali określoną wagę 
określonemu celowi, oraz wyróżniono najczęstszą odpowiedź. 

Tabela 2 

Deklarowane cele CTT

Bardzo 
ważny Ważny trudno 

powiedzieć
Mało 

istotny nieistotny

Promowanie transferu wiedzy 
naukowej i technologii 21 4 2 0 0

Generowanie przychodów 7 15 3 1 1
Stymulowanie rozwoju 
gospodarki lokalnej 2 14 8 2 1

Promowanie rozwoju kraju 0 13 7 5 2

Zaangażowanie w podnoszenie 
jakości transferu technologii 13 10 2 1 1

Wspieranie rozwoju pracowników 
naukowych 17 7 2 1 0

Źródło: OPI 2010.

Większość respondentów największą wagę przywiązuje do promowania trans-
feru wiedzy naukowej i technologii, co przekłada się na kryterium „poza drzwi” 
– 25 wskazań „bardzo ważne” bądź „ważne”. Na kolejnym miejscu znalazły się: 
wspieranie rozwoju pracowników naukowych (kapitał ludzki) – 24 wskazania, oraz 
podnoszenie jakości transferu technologii (koszt alternatywny) – 23 wskazania. 

21  Przypisanie celów do poszczególnych pytań oczywiście może nie być tak jednoznacz-
nie odbierane przez wszystkich ankietowanych, dlatego wnioskowanie na podstawie tego jed-
nego pytania może być obarczone błędem. Jest to z pewnością ciekawy obszar do pogłębione-
go badania specjalnie w tym celu skonstruowanym narzędziem. W tym artykule zaprezentowa-
ne są bardzo ogólnie cele, jakimi kierują się w praktyce osoby zarządzające polskimi centrami 
transferu technologii, a nacisk położony jest na implikacje, jakie tego typu dane mogą mieć dla 
procesu mierzenia efektywności takich podmiotów.
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Rysunek 3. Deklarowane cele działalności

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPI.

Mniej ważne cele w działalności badanych OTT to generowanie przycho-
dów (zwrot polityczny) – 22 wskazania, oraz stymulowanie rozwoju gospo-
darki lokalnej (oddziaływanie rynkowe) – 16 wskazań. Najmniejszą wagę 
respondenci przypisali promowaniu rozwoju kraju (rozwój ekonomiczny) – 13 
wskazań „ważne” i żadnego „bardzo ważne”. Dominująca pozycja dwóch 
pierwszych celów jest jeszcze bardziej istotna, jeżeli weźmiemy pod uwagę 
jedynie wskazania „bardzo ważne”, odpowiednio 21 oraz 17. Dane przedsta-
wione są na rysunku 3.

4. praktyka polska na tle europejskim

Podobne pytania zadano w 211 uniwersyteckich ośrodkach transferu tech-
nologii w Austrii, Belgii, Szwajcarii, Danii, Niemczech, Hiszpanii, Finlandii, 
we Francji, w Irlandii, we Włoszech, w Holandii, Norwegii, Portugalii, Szwecji 
i Wielkiej Brytanii.

Większość respondentów największą wagę przywiązuje do promowa-
nia transferu wiedzy naukowej i technologii, co przekłada się na kryterium 
„poza drzwi” – 159 wskazań „bardzo ważne” bądź „ważne”. Na kolejnym 
miejscu znalazły się: promowanie rozwoju lokalnego – 113 wskazań, oraz pod-
noszenie jakości transferu technologii – 100 wskazań. Mniej ważnym celem
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Tabela 3 

Cele deklarowane w Europie Zachodniej

Źródło: A. Conti, P. Gaulé, the ceMi Survey of university technology transfer…, s. 8.

w działalności badanych OTT było promowanie rozwoju kraju – 84 wskazania, oraz 
generowanie przychodów (zwrot polityczny) – 70 wskazań. Wspieranie rozwoju 
pracowników naukowych nie uzyskało wskazań i nie zostało sklasyfikowane.

podsumowanie

W świetle przyjętego modelu ośrodki transferu technologii są agentami 
transferu. W swojej działalności kierują one celami, które to cele stanowią fun-
dament ich kultury organizacyjnej. Ta kultura ma kluczowe znaczenie dla sku-
teczności ich działań. Model warunkowej skuteczności transferu technologii 
wskazuje, że ocena skuteczności działania jest możliwa wyłącznie w odniesie-
niu do założonego celu działania. Nie ma zatem skuteczności samej w sobie, 
będącej ostatecznym celem w optymalizowaniu działań agenta transferu.

Z zaprezentowanych wyników badania wynika, że najważniejsze cele dekla-
rowane przez przedstawicieli polskich centrów transferu technologii to transfer 
wiedzy i technologii oraz rozwój pracowników naukowych. Cele te można przy-
porządkować kryteriom skuteczności „poza drzwi” oraz „rozwój zasobów ludz-
kich”. Mówimy zatem w pierwszym przypadku o działaniach ukierunkowanych 
na sam fakt przekazania przedmiotu transferu odbiorcy, gdzie nie są istotne wskaź-
niki wpływu takiego transferu, a w drugim przypadku o rozwoju potencjału kadro-
wego, zatem zwracamy uwagę na pośrednie korzyści wynikające z działań CTT.
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Najpopularniejszy wśród polskich OTT jest sposób myślenia o transfe-
rze technologii w duchu „poza drzwi” i jest zgodny z zapisami art. 86 ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym, który stanowi, że centra transferu technolo-
gii powołuje się „w celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego 
i technicznego uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospo-
darki”. Takie ujęcie wskazuje, że transfer technologii jest misją uniwersytetu, 
a nie działalnością prowadzoną w celu generowania przychodów czy wywie-
rania bezpośredniego wpływu na gospodarkę. Nie rozważając tutaj intencji 
ustawodawcy, należy jednak podkreślić, że takie sformułowanie będzie miało 
również wpływ na formułowanie kryteriów skuteczności ośrodków.

Warto zwrócić uwagę również na drugi w kolejności deklarowany cel, 
który został wskazany w wynikach badań, czyli rozwój zasobów ludzkich. 
Jest on tym bardziej interesujący, że nie pojawił się w wynikach ankiety 
przeprowadzonej według tego samego kwestionariusza w krajach Europy 
Zachodniej. Można domniemywać, że w tych krajach inne jednostki reali-
zują te cele. Można również postawić hipotezę, że takie sformułowanie celów 
przez polskie CTT jest wynikiem pojawiających się oddolnie potrzeb lub 
wynikiem łatwej dostępności źródeł finansowania tego typu przedsięwzięć. 
Rozstrzygnięcie tych kwestii wymagałoby jednak dalszych badań.

Zwrócenie uwagi na kulturę organizacyjną centrów transferu technolo-
gii ma znaczenie dla władz państwowych i uczelnianych planujących narzę-
dzia ewaluacyjne dla centrów transferu technologii. Pierwszym krokiem do 
takiego systemu oceny byłoby ustalenie ram funkcjonowania, w których cele 
realizowane przez te jednostki będą spójne z istniejącymi zachętami i później-
szymi kryteriami oceny. Należy również uwzględnić rzeczywiste możliwości 
przełożenia wybranych kryteriów skuteczności na wskaźniki wejścia i wyjścia.
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summary

Public policy analysts and decision makers in the field of innovation policy often 
face complexity of evaluating measures aiming at facilitation of technology transfer. 
Any statement on efficiency and effectiveness of Polish university technology trans-
fer offices (TTO) requires prior clear definition and comprehension of goals set by the 
public sponsor for this group of entities. The present research examines how managers 
of polish TTOs understand the role of their institutions. Referred to B. Bozeman’s con-
tingent efficiency model answers show not only focus on technology transfer performed 
according to the “out of the door” paradigm, but also uncommon when compared to 
results from other European countries focus on university human capital development.
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Wprowadzenie

Wśród podstawowych barier transferu technologii do firm, w szczególności 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), wymienia się następujące czynniki: 
a) ograniczony dostęp do informacji i mała przejrzystość rynku nowych tech-
nologii; b) niechęć do współpracy i ponoszenia ryzyka przez twórców nowych  
rozwiązań technologicznych; c) wysokie koszty opracowań technicznych wyko-
nywanych na zlecenie; d) ograniczona ochrona intelektualnych praw własno-
ści; e) niewielka wiedza o patentach i standardach międzynarodowych; f) brak 
umiejętności w zakresie marketingowej prezentacji klientom nowych rozwiązań  
technicznych; g) brak rozwiniętego rynku kapitału ryzyka (venture capital)1.

Obecnie funkcjonujący w Polsce system transferu technologii i komer-
cjalizacji wiedzy składa się z 215 instytucji, w tym: 

 – 24 parków technologicznych,
 – 20 inkubatorów technologicznych,

1  Przedsiębiorczość i transfer technologii, red. K.B. Matusiak, E. Stawasz, Żyrardowskie 
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Łódź–Żyrardów 1998.
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 – 90 centrów transferu technologii,
 – 62 akademickich inkubatorów przedsiębiorczości i preinkubatorów,
 – 12 funduszy kapitału zalążkowego,
 – 7 sieci aniołów biznesu2. 

Najsilniejszym ogniwem w systemie wsparcia transferu technologii 
i komercjalizacji wiedzy w Polsce są centra transferu technologii, z których 
wiele prowadzi działalność w ramach Krajowej Sieci Innowacji (KSI). 
Pozostałe instytucje pełnią często funkcje wspierające, np. finansujące funk-
cjonowanie firm technologicznych, w tym głównie nowych (fundusze kapitału 
zalążkowego, anioły biznesu), lub wspierające głównie pierwszą, krytyczną 
fazę ich działalności w postaci dostępu do infrastruktury biurowej oraz pod-
stawowych usług biznesowych, w tym księgowych i szkoleniowych (inkuba-
tory technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości).

Niniejszy artykuł przedstawia wybrane aspekty badań przeprowadzo-
nych w październiku 2010 roku, w ramach których dokonano diagnozy stanu 
polskiego rynku usług proinnowacyjnych. Badania objęły dwie grupy respon-
dentów. Pierwszą z nich tworzyli przedsiębiorcy stanowiący reprezentację 
populacji przedsiębiorstw sektora MŚP (z wyłączeniem firm zatrudniających 
mniej niż 5 osób) (dalej zwani przedsiębiorcami), drugą – klienci usługi pro-
innowacyjnej świadczonej w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości, finansowanego w ramach działania 5.2. Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (dalej zwani klientami). Badania obu 
grup przeprowadzono metodą CAPI (computer aided Paper interview – 
wywiadu osobistego wspomaganego komputerowo). W przypadku badań 
reprezentacji ogółu przedsiębiorców próba badawcza obejmująca 1100 MŚP 
została skonstruowana w oparciu o logikę doboru losowo-kwotowego z zacho-
waniem warstwowania ze względu na wielkość firmy, rodzaj działalności 
(sekcja PKD) oraz województwo3. W przypadku drugiej grupy przedsię-
biorstw – usługobiorców – zaproszenie do uczestnictwa w badaniach skiero-
wano do wszystkich ówcześnie 728 klientów usługi proinnowacyjnej, a odpo-
wiedzi na pytania kwestionariusza ankietowego otrzymano od 381 podmiotów.

2  ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. raport 2010, red. K.B. Matusiak, 
PARP, Warszawa 2010.

3  Taki sposób doboru próby zapobiegł zdominowaniu badanej zbiorowości przez najlicz-
niejsze warstwy i pozwolił na analizę wyników w podgrupach. Jednocześnie kluczowe parame-
try badanej próby były możliwie najbardziej zbliżone do parametrów populacji.
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1. rola pośredników w procesie transferu technologii

Dynamiczny postęp wiedzy i technologii oraz wzrastająca konkurencja 
zmuszają nawet najmniejsze firmy do wprowadzania innowacji, która stała się 
koniecznością i niezbędnym warunkiem przetrwania na rynku4. Małe inno-
wacyjne przedsiębiorstwa nie są z reguły w stanie same przetworzyć swoich 
idei i pomysłów w ofertę rynkową. Problemy z niedostatkiem wewnętrznej  
zdolności innowacyjnej zmuszają małe i średnie przedsiębiorstwa do poszu-
kiwania w otoczeniu niezbędnych zasobów wiedzy, finansowych, technicz-
nych i innych. Dostęp do zewnętrznych źródeł poszukiwanych usług na rzecz  
innowacji, a z drugiej strony rozwój zdolności do absorpcji i zastosowania 
wiedzy wytworzonej poza firmą stają się kluczowym czynnikiem innowacyj-
ności MŚP. Są one zbyt małe, aby przejawiać wszelkie możliwie niezbędne 
kompetencje i zasoby naturalnie dostępne w dużych przedsiębiorstwach. 
W szczególności odczuwają one:

 – brak informacji naukowych, technicznych i rynkowych itp.,
 – niedobór środków finansowych na działalność rozwojową,
 – brak zasobów ludzkich i umiejętności w zakresie zarządzania, 
 – bariery wejścia na rynek w wyniku stosowania różnego rodzaju  

regulacji, przepisów itp.5

MŚP najczęściej nie mogą stworzyć interdyscyplinarnej bazy badaw-
czej, są zbyt małe, aby prowadzić samodzielnie marketing czy zorganizować  
dystrybucję swoich wyrobów. Aby przetrwać, muszą współpracować z innymi, 
funkcjonować w otoczeniu, w którym mogą wykorzystywać wiedzę innych. 
Tworzenie skutecznych strategii innowacyjnych wymaga budowy sieci współ-
pracy i kooperacji z rozlicznymi zewnętrznymi partnerami w dziedzinie inno-
wacji.

W budowie efektywnego systemu innowacji ważną rolę odgrywają 
instytucje proinnowacyjne (ośrodki innowacji), które spełniają rolę kata-
lizatora przepływu wiedzy, ułatwiając wdrożenie nowych rozwiązań do 
praktyki gospodarczej. Stymulują one współpracę pomiędzy przedsiębior-
stwami a instytucjami generującymi wiedzę, jak również pomiędzy samymi 

4  System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – siły motoryczne i ba-
riery, red. K.B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Poznań–Łódź–Wrocław–Warszawa 2010, s. 10.

5  Tamże, s. 10.
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przedsiębiorstwami – przyczyniają się do generowania korzyści stanowiących 
podstawę budowy gospodarki opartej na wiedzy. Funkcją ośrodków innowa-
cji jest tworzenie specyficznych usług proinnowacyjnych, których z reguły 
nie ma na rynku.

Efektywne wspieranie innowacyjnej przedsiębiorczości oraz proce-
sów transferu technologii i komercjalizacji wiedzy wymaga profesjonalnego 
zaplecza instytucjonalnego, które składa się z różnego rodzaju ośrodków  
innowacji i przedsiębiorczości. Doświadczenia światowe wskazują, że ośrodki 
innowacji silnie wpisują się we współczesną logikę rozwoju ekonomiczno- 
-społecznego, stanowiąc infrastrukturę gospodarki wiedzy. Umożliwiają przede 
wszystkim zbliżenie nauki do biznesu, a tym samym poprawę warunków dla 
innowacyjnej przedsiębiorczości i transferu technologii. W praktyce stanowią 
swego rodzaju bufor pozwalający na pogodzenie badań naukowych z komer-
cjalizacją wiedzy i transferem nowych technologii przez instytucje naukowo- 
-badawcze. Do podstawowych zadań tego typu ośrodków należą:

 – animacja i organizacja kontaktów nauka–biznes,
 – szeroka promocja i inkubacja innowacyjnej przedsiębiorczości, 
 – animacja skupisk przedsiębiorstw i innowacyjnego środowiska, 
 – rozwój elastycznych form finansowania innowacyjnych pomysłów, 

ograniczanie luki finansowej, 
 – transfer technologii i dostarczanie usług proinnowacyjnych, 
 – szeroka współpraca z otoczeniem i udział w inicjatywach prorozwo-

jowych, 
 – zarządzanie własnością intelektualną w instytucjach sektora B+R, 
 – kształtowanie wizerunku i promocja osiągnięć instytucji naukowych6.

Głównym aktorem systemu transferu technologii i komercjalizacji 
wiedzy jest innowacyjny przedsiębiorca (innowator) podejmujący innowacyjne 
pomysły w istniejącym lub tworzonym do tego celu przedsiębiorstwie. Każdy 
podmiot gospodarczy posiada określoną zdolność innowacyjną (wewnętrzną 
i zewnętrzną), limitującą realizację innowacji. Luka między zdolnością inno-
wacyjną a zamierzeniami przedsiębiorstwa jest uważana za istotną przyczynę 
korzystania przez przedsiębiorstwo z usług proinnowacyjnych oferowanych 
przez instytucje wsparcia i podmioty komercyjne. Potrzeby przedsiębiorstw 
dotyczyć mogą różnych faz procesu innowacyjnego, tj. tworzenia pomysłu, 

6  Tamże, s. 16.
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jak i jego komercjalizacji oraz różnych problemów związanych już z realizacją 
innowacji (np. osiągnięciem wymaganej szybkości i skali nowej działalności). 

Podstawowym celem systemu transferu i komercjalizacji jest tworzenie 
efektywnej platformy współpracy podmiotów generujących popyt i podaż na 
wiedzę oraz nowe pomysły biznesowe. Otoczenie sektorowo-instytucjonalne 
procesu transferu i komercjalizacji obejmuje potencjalnych partnerów przed-
siębiorstw w dziedzinie innowacji, do których należą: inne firmy (kooperanci, 
dostawcy, konkurenci, główni użytkownicy), sektor B+R, ośrodki innowacji, 
instytucje finansowe oraz publiczne podmioty tworzące programy wsparcia 
(instytucje rządowe i samorządowe).

Liczba funkcjonujących w Polsce instytucji systemu transferu techno-
logii i komercjalizacji wiedzy wskazuje, że baza instytucjonalna została już 
stworzona. Otwarte pozostaje pytanie, czy jest ona efektywnie wykorzysty-
wana. Problem, na który zwraca się uwagę w literaturze przedmiotu, to niski 
poziom konsolidacji systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. 
Poszczególne ogniwa systemu – przedsiębiorstwa, administracja publiczna, 
instytucje B+R, ośrodki innowacji – działają w izolacji, niewiele wiedzą 
nawzajem o ofercie i potrzebach drugiej strony. Ponadto wyraźnie widoczny 
jest brak koordynacji, wymiany wiedzy i doświadczeń.

Jeśli przedsiębiorstwo buduje swą zdolność innowacyjną dla rozwoju 
innowacji przy wykorzystaniu zewnętrznego wsparcia i współpracy z oto-
czeniem, potrzeby w takich okolicznościach dotyczą zarówno: samej budowy 
zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa, jak i kreowania innowacyjnych roz-
wiązań poza nim. Użyteczność partnerów przedsiębiorstw w dziedzinie inno-
wacji może być mierzona skalą i intensywnością świadczonych przez nich 
usług w zakresie technologii i wiedzy, doradztwa, szkoleń, promocji itp., przy 
czym szczególną rolę odgrywają tu usługi proinnowacyjne.

2. usługi proinnowacyjne

Usługi proinnowacyjne to wyspecjalizowane formy pomocy aktywizu-
jącej działania innowacyjne w sektorze MŚP, które umożliwiają przedsiębior-
stwom efektywne i skuteczne zarządzanie rozwojem nowych usług, produk-
tów, technologii, modeli marketingowych i rozwiązań organizacyjnych. Różne 
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formy usług proinnowacyjnych umożliwiają absorpcję innowacji w przedsię-
biorstwach w wyniku: 

 – poprawy dostępu do informacji naukowej, inicjowania kontaktów 
nauka–biznes,

 – rozpoznania cech innowacyjnych produktu, technologii,
 – wypracowania strategii rozwijania i wdrażania technologii i wiedzy,
 – pozycjonowania technologii lub/i nowych cech produktu,
 – redukcji ryzyka rozwoju lub wdrażania technologii,
 – określenia rynku, wielkości, potencjału i chłonności,
 – tworzenia sieci współpracy; interakcji, kooperacji i wymiany do-

świadczeń, 
 – zapewnienia finansowania absorpcji i dyfuzji innowacji.

Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym świadczone są przez 
ośrodki Krajowej Sieci Innowacji, funkcjonującej od 2003 roku jako podsieć 
Krajowego Systemu Usług. Sieć KSI skupia agencje rozwoju regionalnego, uczel-
niane centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości, państwowe 
instytuty badawcze oraz fundacje. Sieć KSI tworzą obecnie 22 ośrodki zlokalizo-
wane w 13 województwach Polski7. Ośrodki KSI świadczą usługi zgodnie z okre-
ślonym standardem8. Usługa doradcza o charakterze proinnowacyjnym obejmuje:

 – przeprowadzenie audytu technologicznego polegającego na ocenie 
potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorcy, możliwości 
i potrzeb w zakresie rozwoju wytwarzanych produktów lub usług;

 – przeprowadzenie procesu transferu technologii – rozumianego jako 
proces, który służy rozwojowi przedsiębiorstwa przez poprawę istnie-
jącego lub wdrożenie nowego procesu technologicznego, produktu lub 
usługi, polegającego na przekazaniu informacji o naturze technicznej 
oraz procedur niezbędnych, aby jeden podmiot był w stanie powielać 
pracę innego podmiotu – obejmującego w szczególności: a) przygoto-
wanie oferty lub zapytania o technologię, b) wprowadzenie oferty lub 

7  Po trzy ośrodki w województwach: mazowieckim, podkarpackim i wielkopolskim, po 
dwa ośrodki w województwach: kujawsko-pomorskim, małopolskim i śląskim, oraz po jednym 
ośrodku w województwach: dolnośląskim, lubelskim, łódzkim, podlaskim, pomorskim, świę-
tokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

8  Standard ten określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 
2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Dz.U. nr 
27, poz. 21.
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zapytania o technologię do bazy danych KSI, c) przegląd profili do-
stawców lub odbiorców technologii umieszczonych w bazie danych 
KSI, d) nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą technologii,  
e) pomoc doradczą we wdrażaniu technologii lub pomoc podczas ne-
gocjacji i zawierania umowy pomiędzy odbiorcą a dostawcą techno-
logii, f) monitorowanie wdrażania technologii lub realizacji umowy.

W etapie pierwszym następuje zidentyfikowanie potencjału i określenie 
potrzeby w zakresie zastosowania nowoczesnej technologii, rozwiązań orga-
nizacyjnych lub rozwoju produktu. Jego realizacja polega na:

 – przeprowadzeniu wizyty w siedzibie klienta9, której efektem jest 
wypełniony formularz podsumowujący wizytę;

 – przygotowaniu raportu z audytu zawierającego co najmniej diagnozę 
stanu przedsiębiorstwa, analizę SWOT, analizę potrzeb technologicz-
nych przedsiębiorstwa wraz z rekomendacjami wdrożenia nowych 
technologii oraz wskazaniem możliwości finansowania zidentyfiko-
wanych potrzeb technologicznych;

 – przekazaniu raportu klientowi, które poprzedza prezentacja w siedzibie 
klienta lub w ośrodku KSI na temat wyników przeprowadzonego audy-
tu oraz wynikających z niego rekomendacji możliwości wdrożenia no-
wych technologii. 

Drugim etapem usługi jest właściwy transfer technologii, który służy 
rozwojowi przedsiębiorstwa poprzez poprawę istniejącego lub wdrożenie 
nowego procesu technologicznego, produktu lub usługi, polegający na przeka-
zaniu informacji o naturze technicznej oraz procedur niezbędnych, aby jeden 
podmiot był w stanie powielać pracę innego podmiotu. Proces obejmuje nastę-
pujące podprocesy:

 – opracowanie na podstawie wyników audytu technologicznego, we 
współpracy z usługobiorcą, formularza jego potrzeb technologicznych 
dotyczących wprowadzenia nowego lub rozwoju istniejącego procesu 
technologicznego, produktu lub usługi w formie zapytania o technolo-
gię, przy czym zapytanie nie zawiera danych pozwalających na iden-
tyfikację usługobiorcy, oraz wprowadzenie opracowanego zapytania 
o technologię co najmniej do Bazy Danych Technologii KSI;

9  W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu akceptacji PARP, audyt technologiczny 
może zostać przeprowadzony w innej lokalizacji.
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 – poszukiwanie dostępnych technologii m.in. poprzez przegląd profili 
umieszczonych w bazie technologii KSI, czego rezultatem jest zna-
lezienie odpowiedniej technologii, odpowiadającej na zidentyfiko-
waną w audycie technologicznym potrzebę technologiczną usługo-
biorcy oraz jej dostawcy;

 – nawiązanie kontaktu między dostawcą a odbiorcą technologii, czego 
rezultatem jest zgłoszenie (przedstawienie oferty handlowej) usłu-
gobiorcy odpowiedniej technologii przez jej dostawcę; 

 – pomoc doradczą w procesie negocjacji i zawierania umowy pomiędzy 
usługobiorcą a dostawcą technologii skutkującą zawarciem umowy 
pozyskania technologii pomiędzy odbiorcą a dostawcą technologii; 

 – monitoring wykonywania umowy i/lub doradztwo przy wdraża-
niu technologii, czego rezultatem jest wdrożenie technologii w fir-
mie odbiorcy oraz objęcie pracowników usługobiorcy doradztwem 
w zakresie wykorzystania wdrażanej technologii;

 – rozliczenie z klientem poprzez odbiór usługi przez klienta oraz roz-
liczenie usługi. 

3. Wiedza przedsiębiorców o usługach proinnowacyjnych

Wiedzę przedsiębiorców na temat usługi audytu technologicznego można 
określić jako słabą. Co trzeci przedsiębiorca nie potrafi wymienić żadnego 
obszaru objętego tą usługą. W grupie klientów KSI takich klientów jest co 
prawda dwukrotnie mniej, ale mimo wszystko tak wysoki odsetek podmio-
tów, które korzystały z oferty ośrodków KSI, nie potrafiących określić zakresu 
usługi audytu technologicznego, jest wynikiem zaskakującym. Znaczna liczba 
wskazań obejmowała inne, nieobjęte zakresem usługi audytu działania, jak 
np. kontrolę jakości. Spośród przedsiębiorców potrafiących określić jakikol-
wiek obszar audytu, w ich wskazaniach dominują: ocena potrzeb technolo-
gicznych firmy oraz ocena potencjału firmy. 

Jeszcze gorzej przedstawia się wiedza przedsiębiorców na temat zakresu 
usługi transferu technologii. Około 80% przedsiębiorców nie potrafiło trafnie 
określić przynajmniej jednego obszaru objętego tą usługą. Odsetek takich 
osób wśród klientów KSI był równie niepokojąco wysoki, bowiem sięgnął aż 



Percepcja usług transferu technologii w świetle badań… 129

45%. Przedsiębiorcy, którzy potrafi li właściwie określić zakres usługi, naj-
częściej utożsamiali go z nawiązaniem kontaktu z dostawcami lub odbior-
cami technologii oraz pomocą doradczą we wdrażaniu technologii. Uzyskane 
wyniki wskazują zatem na bardzo wyraźne braki wiedzy u przedsiębiorców 
co do zakresu usług wpierających rozwój i transfer technologii.

4. ocena zakresu i jakości dostępnych usług doradczych proinnowacyjnych

Odsetek przedsiębiorstw, które w okresie ostatnich trzech lat korzystały 
z usług doradczych związanych z transferem technologii, takich jak np. ocena 
potencjału i potrzeb technologicznych fi rmy czy też przygotowanie oferty lub 
zapytania o technologię świadczonych przez dowolny podmiot na rynku, wynosił 
7,8% w przypadku fi rm mikro, do 15% w przypadku fi rm średnich (rysunek 1). To 
oznacza, że rynek na te usługi jest jeszcze stosunkowo słabo rozwinięty.

Rysunek 1. Odsetek fi rm według wielkości korzystających w okresie ostatnich 
trzech lat z usług doradczych w zakresie transferu technologii

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CAPI wśród usługobiorców 
(klienci KSI N = 381).

Analiza wskazań na konkretne usługi doradcze, z których skorzy-
stały obie grupy respondentów, pokazuje, że w przypadku niektórych typów 
usług istnieje pomiędzy nimi duże zróżnicowanie (rysunek 2). W najwięk-
szym stopniu różnice te ujawniają się w zakresie wykorzystania usługi audytu 
technologicznego. Klienci KSI korzystali z tej usługi ponadprzeciętnie często 
w stosunku do ogółu przedsiębiorców, co sugeruje, że korzystanie z niej przez 
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znaczną część usługobiorców nie jest podyktowane faktycznie istniejącymi 
potrzebami, lecz raczej – przynajmniej częściowo – wynika z zakresu przed-
miotowego wsparcia publicznego. 

Usługi, z których najczęściej korzystali przedsiębiorcy, a więc te, na które 
istnieje realny popyt, obejmują: pomoc we wdrażaniu nowych produktów lub 
usług przez przedsiębiorstwo, pomoc we wdrażaniu nowych rozwiązań orga-
nizacyjnych, audyt technologiczny, nawiązanie kontaktu z dostawcą technolo-
gii oraz pomoc we wdrażaniu nowych technologii w przedsiębiorstwie.

Rysunek 2. Usługi doradcze w zakresie transferu technologii, z których fi rma 
korzystała w okresie ostatnich trzech lat

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CAPI wśród usługobiorców 
(przedsiębiorcy niekorzystający z usług KSI N = 1100, klienci KSI N = 
381).
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Najsilniej odczuwany brak podaży usług doradczych proinnowacyj-
nych dotyczy pomocy w ochronie własności przemysłowej, pomocy doradczej 
w realizacji projektów badawczych obejmujących przedsięwzięcia techniczne, 
technologiczne lub organizacyjne prowadzące do stworzenia prototypu, pomocy 
w rozwijaniu wzornictwa przemysłowego, pomocy we wdrażaniu nowych tech-
nologii w przedsiębiorstwie oraz pośrednictwa w procesie transferu wiedzy. 
Ogólnie różnice we wskazaniach przedsiębiorstw nie były jednak duże, co może 
sugerować pewną ich zachowawczość w formułowaniu opinii.

Rysunek 3. Ocena poszczególnych elementów usługi doradczej

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CAPI wśród usługobiorców 
(klienci KSI N = 44).

Ocena poszczególnych elementów usługi doradczej wskazuje na dość 
znaczny poziom zadowolenia benefi cjentów z uzyskanej usługi (rysunek 3). 
Około 60% respondentów zadeklarowało swoje zadowolenie z jakości usługi, 
choć jednocześnie co trzeci respondent nie był z niej ani zadowolony, ani nie-
zadowolony, a około 6–9% wskazało na brak zadowolenia z poszczególnych 
elementów usługi. Najmniej zastrzeżeń usługobiorców wzbudziła termino-
wość i czas realizacji usługi, natomiast największe zastrzeżenia zgłosili wobec 
dostosowania oferty usługodawcy do potrzeb fi rmy oraz zdolność usługo-
dawcy do rozpoznania potrzeb fi rmy. 
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Więcej światła na przyczyny zadowolenia z jakości usług dostarczanych 
przez ośrodki KSI lub braku zadowolenia rzucają bardziej szczegółowe odpo-
wiedzi respondentów. Wśród opinii dotyczących usług doradczych o cha-
rakterze proinnowacyjnym przedstawiających największą wartość najczę-
ściej wskazywano obiektywny charakter przeprowadzonej analizy rzucający 
świeże spojrzenie na działalność firmy, określenie potencjału i możliwości 
rozwoju firmy oraz profesjonalizm usługi. Pojawiały się też jednakże – choć 
pojedyncze – głosy upatrujące największej wartości usługi w jej darmowym 
charakterze. 

Najwięcej zastrzeżeń respondentów wzbudziły biurokratyczne proce-
dury. Ponadto pojawiały się krytyczne głosy o niedostosowaniu usługi do 
rzeczywistych potrzeb firmy, słabym zaangażowaniu i małej inwencji usłu-
godawcy, przekazywaniu książkowej lub zbyt powierzchownej wiedzy, słabej 
wiedzy praktycznej usługodawcy, zbyt ogólnych i mało przydatnych wnio-
skach, niskich kompetencjach pracownika. 

Analiza, zwłaszcza negatywnych opinii udzielanych przez responden-
tów, wskazuje na niski poziom specjalizacji ośrodków, które nie są w stanie 
w wielu przypadkach zapewnić usługi skrojonej na miarę rzeczywistych 
potrzeb klientów i uwzględniającej ich różnorodność. 

podsumowanie

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na wyraźne u przedsiębior-
ców braki wiedzy co do zakresu usług wpierających rozwój i transfer techno-
logii. Aktualnie dostępna oferta usług proinnowacyjnych nie jest znana więk-
szości przedsiębiorców. Tym, co może budzić zdecydowanie większy niepo-
kój, jest niski poziom wiedzy o zakresie usługi proinnowacyjnych wśród tych 
przedsiębiorców, którzy z niej korzystali. Może to wskazywać na motyw osią-
gnięcia czysto pragmatycznego celu, którym jest wsparcie starań przedsiębior-
stwa o uzyskanie środków finansowych (poddanie się audytowi technologicz-
nemu jest premiowane dodatkowymi punktami w ocenie wniosku aplikacyj-
nego składanego przez przedsiębiorstwo). Tym można tłumaczyć relatywnie 
wysoki poziom zadowolenia beneficjentów z uzyskanej usługi doradczej, 
która jednakże nie wnosi często nic nowego do sfery działań rynkowych 
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przedsiębiorstwa. Jak się wydaje, w wielu przypadkach przedsiębiorcy oce-
niają przydatność tej usługi jedynie przez ten pryzmat. Rodzi to naturalne 
pytanie o potrzebę zmian w instytucjonalnym systemie wsparcia i jego ewo-
lucję w kierunku wsparcia oferowanego na zasadach komercyjnych przy jed-
noczesnej likwidacji luki informacyjnej.
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summary

The chapter presents selected aspects of a survey carried out in October 2010 
that aimed to diagnose the current state of the market for proinnovative services in 
Poland. The survey covered a nationwide representative sample of 1 100 SMEs as well 
as a sample of 381 service beneficiaries. The results of the survey show that a signifi-
cant lack of knowledge about the scope of services that support the technology deve-
lopment and transfer. Although the quality of the service is well perceived among its 
beneficiaries, its perception is mainly driven by its supportive character when apply-
ing for EU funds.
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Wprowadzenie

Nowoczesne gospodarki czerpią siłę napędową z rozwoju i wymiany wiedzy. 
Tradycyjne źródła przewag tracą na znaczeniu. To właśnie rozwój nowych pomy-
słów biznesowych i technologii jest współcześnie postrzegany jako podstawowy 
czynnik rozwoju, a procesy innowacyjne1 nabierają szczególnego znaczenia.

Powodzenie działań wspierających innowacje uzależnione jest od 
pewnych charakterystycznych cech tego zjawiska2:

 – Innowacja ma charakter interakcyjny. Jej kreacja opiera się na re-
lacjach powstających zarówno wewnątrz firmy, jak i w kontaktach 

1  Jak podano w Podręczniku oslo: „innowacja (innovation) to wdrożenie nowego lub 
znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) albo procesu, nowej metody marke-
tingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy 
lub stosunkach z otoczeniem”. Minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji jest, by ów pro-
dukt, proces, metoda marketingowa czy organizacyjna były nowe (lub znacząco udoskonalo-
ne) dla podmiotu wdrażającego. Zalicza się tu rozwiązania, które organizacja opracowała jako 
pierwsza, oraz te, które zostały przyswojone od innych podmiotów. Podręcznik oslo. zasady 
gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, 2005.

2  J. Guinet, national Systems of Financing innovations, OECD, Paris 1995, s. 21, za: 
Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, red. A. Nowakowska, Wydawnictwo UŁ, Łódź 
2009, s. 20.
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z otoczeniem bliskim (kooperanci, konkurenci, władza lokalna, in-
stytucje otoczenia).

 – Innowacja jest zlokalizowana. Tworzona jest na konkretnym tery-
torium o specyficznych zasobach (kluczowych i niepowtarzalnych 
w procesie jej tworzenia), powodujących, że przeniesienie innowa-
cji jest niemożliwe.

 – Innowacja jest procesem integracji – bazuje na zintegrowanej struk-
turze, a także specyficznej formie organizacji sprzyjającej jej po-
wstaniu, absorpcji i dyfuzji.

 – Innowacja jest procesem uczenia się, procesem interaktywnym, wy-
nikającym z organizacyjnego i instytucjonalnego kontekstu.

 – Innowacja ma w dużej mierze pozatechnologiczny charakter, tyl-
ko w niektórych przypadkach zależy od zupełnie technologiczne-
go know-how.

 – Innowacja ma wymiar społeczny, wynika z różnorodnych zależno-
ści między podmiotami – jest zakorzeniona w systemach i instytu-
cjach społecznych.

 – Innowacja to proces kreatywnej destrukcji. Wprowadzanie innowa-
cji zmienia dotychczasową strukturę rynku i gospodarki, systemy 
organizacyjne, sposoby zarządzania oraz zachowań.

 – Innowacja ma źródła kulturowe, wynika także z tradycji, systemu 
wartości, ma kontekst historyczny.

 – Innowacja jest ryzykowna i kosztowna, szczególnie dla pomiotów 
małych, co ma znaczący wpływ na proces jej tworzenia.

Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, procesy innowacyjne mają 
interaktywny charakter. Mówi się, że innowacja jest „interakcyjna i multidy-
scyplinarna”3. Innowacja wymaga partnerstwa, bez relacji współpracy z part-
nerami – nie tylko kooperantami, ale i lokalnymi lub regionalnymi samorzą-
dami – kreacja i dyfuzja innowacji nie są możliwe. Innowacje coraz częściej 
tworzone są w wyniku interakcji organizacji z otoczeniem4. Co więcej, okazuje 
się, że nierzadko innowacje mają źródło nie w samych przedsiębiorstwach, lecz 

3  K.B. Matusiak, Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy, 
SGH, Warszawa 2010, s. 31.

4  H. Etkowitz, the triple helix of university-industry-government. implications for 
Policy and evaluation, SISTER, Working Paper 2002, 11.



rola pośrednictwa innowacyjnego w tworzeniu i przepływie innowacji 137

w środowisku o charakterze niegospodarczym, jak na przykład w ośrodkach 
akademickich. Dodatkowo można zauważyć, że nawet wykreowane w przed-
siębiorstwach pomysły coraz częściej znajdują zastosowanie poza nimi. Skoro 
proces kreacji innowacji ma środowiskowy kontekst i tak ważne są jej relacje 
z otoczeniem, to dla usprawnienia tego procesu należy kłaść nacisk na two-
rzenie relacji niestandardowych, partnerskich, zindywidualizowanych, relacji 
łamiących bariery, stroniących od struktur hierarchicznych, biurokratycznych, 
które są dla tego procesu utrudnieniem.

Współczesne otoczenie organizacyjne wymaga prowadzenia inno-
wacji w sposób otwarty, a więc zastosowania koncepcji otwartej innowacji 
(open innovation). Oznacza to nie tylko poszukiwanie innowacyjnych idei 
na zewnątrz organizacji czy sprzedawanie własnych pomysłów na zewnątrz. 
Chodzi o stworzenie innowacyjnego modelu biznesowego, który wykreuje 
wartość dodaną, a której część zostanie przejęta przez organizację go two-
rzącą. Koncepcja otwartej innowacji oznacza szerokie korzystanie przez 
organizację z zewnętrznych pomysłów i technologii na rzecz ich własnych 
modeli biznesowych, a zarazem pozwalanie, by nieużyte przez tę organizację 
pomysły zasiliły jej otoczenie5.

1. istota pośrednictwa innowacyjnego

Pośrednicy innowacji (innovation intermediaries) stanowią szeroką 
grupę uczestników procesów innowacyjnych, wymiany wiedzy oraz transferu 
technologii, którzy, choć nie są stroną tych procesów, mogą pełnić w nich 
wiele funkcji, jak foresight czy diagnoza zapotrzebowania na technologie, 
przetwarzanie informacji i wiedzy, gatekeeping i brokering (kontrola prze-
pływu technologii i pośrednictwo), testowanie, budowa ram ochrony prawnej 
komercjalizowanej wiedzy, komercjalizacja wiedzy oraz technologii i wiele 
innych6.

Uczestnictwo innovation intermediaries w procesach transferu i komercja-
lizacji wiedzy czy technologii ma związek z barierami (np. komunikacyjnymi) 

5  H. Chesbrough, open innovation: the new imperative for creating and profiting from 
technology, Harvard Business School Press 2003, s. 43. 

6  J. Howells, intermediation and the role of intermediaries in innovation, „Research 
Policy” 2006, 35.
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między dostawcą a odbiorcą wiedzy lub technologii. Pośrednik umożliwia 
taką wymianę. W krajach, w których procesy wymiany wiedzy są rozpo-
wszechnione, a sektor nauki i badań współpracuje aktywnie ze środowiskiem 
gospodarczym, pośrednictwo nie ma tak istotnego znaczenia (choć występuje 
i przyczyniło się do rozpowszechnienia praktyk wymiany wiedzy). Te kraje 
są pod tym względem dojrzalsze. Rola pośredników jest szczególnie ważna 
w krajach lub regionach, które są pod tym względem jeszcze niedojrzałe. Tutaj 
pośrednicy umożliwiają zrozumienie interesów stron procesu wymiany, przy-
czyniając się w ten sposób do rozpowszechnienia tych procesów.

Niektórzy z takich pośredników świadczą bardziej kompleksowe usługi, 
niektórzy uczestniczą tylko w wybranych aspektach lub etapach procesu 
wymiany. Zmieniające się otoczenie społeczno-gospodarcze, rosnąca presja 
innowacyjna oraz różnorodność organizacji i ich potrzeb wykształciły coraz 
to nowe formy pośrednictwa.

Pośrednicy ci, jak wskazuje literatura i praktyka, mogą funkcjonować 
pod różnymi nazwami i formami organizacyjnymi, na przykład jako7:

 – intermediaries (pośrednicy),
 – podmioty trzecie (third parties),
 – brokerzy,
 – agencje pośredniczące (intermediary agencies),
 – podmioty pomostowe (bridge builders),
 – firmy pośredniczące (intermediary firms),
 – „złota rączka technologii” (bricoleur),
 – nadbudowa organizacji (superstructure organisation),
 – brokerzy wiedzy (knowledge brokers),
 – ciała pośredniczące (intermediary level bodies),
 – brokerzy technologii,
 – organizacje graniczne (boundary organisations),
 – pośrednicy wiedzy (knowledge intermediaries),
 – instytucje regionalne.

7  Tamże.
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Działalność pośredników powinna wpływać między innymi na nastę-
pujące zdolności firm8:

1. Rozpoznanie potrzeb technologicznych w kontekście posiadanych 
zdolności do budowy lub zachowania przewagi konkurencyjnej poprzez sys-
tematyczny audyt. W drodze takiego audytu powinna powstać strategia tech-
nologiczna firmy prowadząca do jej wzrostu i rozwoju.

2. Rozpoznanie co do dostępnych technologii i zestawienie ich 
z potrzebami.

3. Porównanie pomiędzy dostępnymi opcjami możliwymi do uzyska-
nia w drodze benchmarkingu.

4. Wybór najlepszej opcji w drodze powyższych porównań.
5. Pozyskanie technologii obejmujące procesy negocjacyjne w zakresie 

cen, specyfikacji, transferu wiedzy, praw własności itp.
6. Wdrożenie technologii w firmie z uwzględnieniem planowania pro-

jektowego i innych procedur zarządczych na rzecz uzyskania właściwego 
połączenia technologii ze środowiskiem organizacyjnym.

7. Wykorzystanie technologii oraz nauka optymalnego jej wykorzysta-
nia. Ta ostatnia faza skutkuje budową istotnych kompetencji organizacji, kom-
petencji dla niej właściwych, tworzona jest tu wiedza cicha (milcząca).

Wykorzystanie innovation intermediaries w procesie transferu technolo-
gii opiera się na następujących spostrzeżeniach dotyczących wspierania pro-
cesów innowacyjnych9:

1. Procesy wymiany w transferze technologii coraz częściej mają cha-
rakter nie typu ”jeden-przekazuje-jednemu” (one-to-one), ale „jeden-prze-
kazuje-wielu” (one-to-many) lub „wielu-przekazuje-wielu” (many-to-many). 
Powoduje to potrzebę uwzględnienia różnych form transferu technologii, nie 
zawsze typu bezpośredniego, a więc podejścia zindywidualizowanego.

2. Technologia jest towarem wielowymiarowym, stanowi pewien 
pakiet, który może być dostępny tylko przy uwzględnieniu wielu źródeł. Stąd 
potrzeba pośrednictwa decyzyjnego – osoby pośredniczącej, która występuje 
w imieniu organizacji pozyskującej technologię i która bierze pod uwagę indy-
widualność danej transakcji.

8  J. Bessant, H. Rush, Building bridges for innovation: the role of consultants in technol-
ogy transfer, „Research Policy” 1995, 24.

9  Tamże.
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3. Technologia nie ma charakteru statycznego w czasie, lecz podlega 
ciągłym zmianom. Dlatego każdy transfer technologii jest unikalny, specyficzny 
w kontekście danej organizacji i wymaga zindywidualizowanego zarządzania.

4. Tradycyjne modele dyfuzji innowacji zakładają, że kluczowym czyn-
nikiem motywującym firmy do poszukiwania zmian jest koszt. Tymczasem 
adopcja innowacji zależna jest od szerszego zestawu czynników, często o cha-
rakterze subiektywnym, nienamacalnym. Wsparcie transferu musi uwzględ-
niać rolę odbiorców innowacji – ich specyficzne, indywidualne kryteria oceny.

5. Analiza procesów dyfuzji nowości wskazuje na rolę tzw. liderów 
opinii w społeczności wybranego sektora lub przemysłu. Tutaj rodzi się 
potrzeba uwzględnienia w formach wsparcia efektu demonstracji poprzez 
zaangażowanie w proces transferu takich właśnie ludzi.

6. Systemy wsparcia opierają się często na pewnych torach, trajekto-
riach innowacyjności, po którym poruszają się organizacje wybranego sektora 
na drodze do konkurencyjności. Daje to z pewnością efekt przyspieszenia 
we wdrażaniu nowości w wybranych sektorach i optymalizuje efektywność 
wsparcia. Takie podejście rodzi jednak ryzyko, że wzorzec zarysowany jest 
zbyt wąsko i nie uwzględnia pewnych istotnych kwestii. Dlatego często nie-
zbędne jest indywidualne podejście do organizacji.

7. Tradycyjne modele innowacji zakładają, że dostęp do innowacji jest 
szeroki i swobodny. Tymczasem wiedza o nich jest nierzadko niedostępna dla 
niektórych, zwłaszcza małych firm. Stąd potrzeba urozmaicenia kanałów pro-
mocji wiedzy o nowościach.

8. Tradycyjne modele interakcji w transferze technologii nie doceniają 
roli dostarczycieli czy odbiorców w procesie wymiany. Jak się jednak okazuje, 
mogą oni być wzajemnie istotnym źródłem wiedzy i informacji. Proces 
wymiany powinien brać pod uwagę zaangażowanie uczestników wymiany 
i umiejętne rozpoznanie ich potrzeb i wiedzy.

9. Proces transferu technologii powinien obejmować fazę powdroże-
niową oraz promować i ułatwiać adaptację nowych rozwiązań. Właściwe 
wykorzystanie dostarczonej technologii wymaga procesu uczenia się. Na tym 
etapie potrzebne jest zindywidualizowane wsparcie.

10. Użytkownicy innowacji są niejednorodni. Standardowe rozwiązania 
często nie znajdują zastosowania. Konieczna jest elastyczność.

11. Transfer technologii powinien obejmować aspekty kulturowe, które 
mogą determinować sukces lub porażkę transferu.
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Konieczne jest wspieranie procesów uczenia się, poprzez które firmy 
stopniowo poprawiają swoją zdolność innowacyjną. Niezbędna jest wiedza 
o tym, co decyduje, że organizacje podnoszą swoje kompetencje w tym zakre-
sie. Taką wiedzę daje uczestnictwo menedżera w tym procesie.

Powyższe spostrzeżenia wskazują zdecydowanie, że każdy proces trans-
feru technologii jest inny. Zarządzanie tak złożonym procesem wymaga więc 
kompetencji zarządczych na wysokim poziomie i zdolności innowacyjnych 
firm zaangażowanych w ten proces. Brak tych specjalistycznych kompetencji 
uznawany jest za jedną z kluczowych barier transferu wiedzy i technologii. 
Niezbędne staje się tym samym zastosowanie konsultantów w roli pośredni-
ków towarzyszących i wspierających firmy w procesie transferu technologii. 

W procesie zasilenia organizacji zewnętrznymi pomysłami czy tech-
nologiami (a więc zgodnie z koncepcją open innovation) występują jeszcze 
inne ograniczenia, jak na przykład paradoks informacyjny Arrowa. Polega on 
na tym, iż potencjalny nabywca przed zakupem technologii potrzebuje dość 
szczegółowej wiedzy na jej temat. Jeśli jednak podmiot oferujący technolo-
gię dostarczy tę wiedzę przed jej sprzedażą, de facto można powiedzieć, że 
już się dokonał transfer bez kompensaty na rzecz sprzedającego10. Skutkuje 
to zatem sytuacją, w której dostawca ogranicza informacje na temat techno-
logii, a odbiorca musi dokonać jej oceny na podstawie niepełnych informacji. 
Kolejnym źródłem problemów jest relacja pomiędzy dużą firmą jako nabywcą 
i małą jako dostarczycielem technologii. W takiej relacji, typu Dawid i Goliat, 
istnieje skłonność do podwyższania oceny roli małej firmy. Z punktu widze-
nia małych firm istnieje też ryzyko niedostatecznej ochrony jej pomysłów 
lub wykorzystania ich bez kompensaty11. Takie sytuacje powodują stosowa-
nie przez strony różnych praktyk mających na celu zabezpieczenie własnych 
interesów, co powoduje z kolei obniżenie otwartości i zdolności do transferu. 
Kolejnym wyzwaniem jest korzystanie z nieoczywistych źródeł informacji, 
nietypowych, a które mogą stać się ważnym źródłem innowacji12. Tutaj zasto-
sowanie może mieć z kolei scouting technologiczny. Te formę pośrednictwa 
omówiono w dalszej części artykułu.

10  K.J. Arrow, essays in the theory of risk-Bearing, North-Holland Pub. Co., Amsterdam, 
s. 152.

11  H. Chesbrough, open Business Models. how to thrive in the new innovation 
landscape, Harvard Business School Press 2006, s. 136.

12  Tamże, s. 136–137.
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Zgodnie z założeniem koncepcji open innovation niewykorzystana wiedza 
wytworzona w danej organizacji powinna zasilać inne organizacje. Tutaj także 
występować mogą pewne ewentualne utrudnienia, na przykład wiążące się 
z niezrozumieniem uczestników organizacji eksportującej wiedzę faktu, że inna 
organizacja może korzystać z dorobku organizacji „źródłowej” z sukcesem, a ta 
„źródłowa” z niej nie skorzystała13. Mimo że otrzymuje ona rekompensatę jako 
np. udział w zyskach, licencja czy innej postaci, powstać mogą często wątpliwo-
ści, czy nie należy jej się stuprocentowy udział w sukcesie organizacji odbiorcy. 
Jest to błędne myślenie, bowiem sukces organizacji importującej wynika z war-
tości dodanej przez nią wytworzonej. Taki tok myślenia jest ponadto wysoce 
antyinnowacyjny. Zgodnie z nim lepiej jest bowiem pochować ideę, niż pozwo-
lić innym z niej skorzystać. Ponadto taka postawa odmawia twórcom innowacyj-
nych pomysłów prawa do sprawdzenia ich pomysłów w praktyce. Natura inno-
wacyjnych twórców jest jednak taka, że motywowani chęcią komercjalizacji 
swoich inicjatyw mogą opuścić swoją rodzimą organizację, pozbawiając ją tym 
samym cennych zasobów ludzkich. Sama organizacja może też przecież wiele 
zyskać, ucząc się z doświadczeń innych podczas wykorzystania jej pomysłu.

Obie strony koncepcji open innovation napotykają zatem pewne utrudnienia, 
których pokonanie może spoczywać na pośrednikach. Jednak organizacje pośred-
niczące również zderzają się określonymi wyzwaniami, jak choćby identyfikacja 
potrzeb technologicznych organizacji odbiorcy. Niezbędne jest bardzo szczegó-
łowe rozpoznanie tych potrzeb, by organizacja dawca mogła z pewnością stwier-
dzić, że jej rozwiązanie odpowie na to zapotrzebowanie, ale bez konieczności ujaw-
niania szczegółów przed formalnym etapem przekazania technologii (dotyczy to 
radzenia sobie z paradoksem informacyjnym Arrowa). Można też wskazać wiele 
istotnych wyzwań stojących przed organizacjami, które nie są związane z żadną 
stroną wymiany. Jest tym choćby zdolność do przedstawiania swoich usług jako 
wartościowych. Inną istotną sprawą jest też umiejętna ocena potrzeby zachowa-
nia anonimowości przez którąś ze stron wymiany dla zabezpieczenia jej interesów.

Wiele państw i organizacji dostrzega potrzebę włączania w proces inno-
wacji pośredników. Za przykłady zastosowania pośrednictwa posłużą: bry-
tyjskie knowlegde transfer Partnerships (Partnerstwa Transferu Wiedzy) 
oraz niemiecki model scoutingu technologicznego zastosowany w Deutsche 
Telekom (DT) pod nazwą technology radar.

13  Tamże, s. 138.



rola pośrednictwa innowacyjnego w tworzeniu i przepływie innowacji 143

2. Knowledge transfer partnerships14

knowledge transfer Partnerships (kTps) to brytyjski program o zasięgu 
krajowym wspomagający sektor biznesu w podnoszeniu jego konkurencyjno-
ści, produktywności i wydajności poprzez lepsze wykorzystanie wiedzy, tech-
nologii i umiejętności dostępnych w ramach wiedzy wytworzonej w ośrod-
kach naukowych Wielkiej Brytanii. Program ten zakłada utworzenie partner-
stwa pomiędzy biznesem (firmą), instytucją akademicką i wykwalifikowa-
nym współpracownikiem (associate), którym jest absolwent uczelni. Rolą tego 
pośrednika jest ułatwienie procesu transferu wiedzy i osadzenie jej w środo-
wisku przedsiębiorstwa.

 

Współpracownik 
(associate) 

Knowledge 
Transfer 

Partnership 

Partner biznesowy Partner akademicki 

Rysunek 1. Uczestnicy knowledge transfer Partnerships

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów badawczych.

Poprzez współpracę osiągane są cele zarówno przedsiębiorstwa, uczelni 
jak i współpracownika. Firma otrzymuje specjalistyczną wiedzę, za pomocą 
której tworzone są innowacyjne rozwiązania. Transfer wiedzy uwzględnia spe-
cyfikę potrzeb przedsiębiorstwa i szczególne środowisko organizacyjne danej 
firmy. Jak pokazują dane dotyczące wyników funkcjonowania KTPs, na każdy 
1 mln brytyjskich funtów wydanych przez rząd w ramach KTPs przypada 

14  Na podstawie badań w ramach międzynarodowego projektu Innopolis finansowanego 
w ramach Interreg IVc, (http://knowledgecities.eu, 11.11.2011) oraz witryny programu KTPs 
(http://www.ktponline.org.uk/, 11.11.2011). Baza zrealizowanych partnerstw i ich opis są do-
stępne pod adresem: http://casestudies.ktponline.org.uk/casestudies (11.11.2011).
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przyrost o 4,25 mln funtów zysku netto przedsiębiorstw, 3,2 mln funtów zain-
westowanych w urządzenia i maszyny oraz 112 nowych miejsc pracy.

Ośrodek naukowy pozyskuje wiedzę na temat potrzeb sektora gospodarczego 
względem brakującej wiedzy, dzięki czemu może ukierunkować swoje badania 
naukowe na zaspokajanie tych potrzeb. Przy tej okazji powstają publikacje naukowe. 
Projekt przyczynia się także do podniesienia oceny jednostek naukowych w ramach 
brytyjskiego przeglądu jakości badań naukowych (research assessment exercise). 
Dane pokazują, że każdy projekt w ramach KTPs skutkuje kilkoma projektami 
badawczymi (dokładnie 3,6) i 2 artykułami naukowymi.

Współpracownik (associate) zyskuje perspektywę zatrudnienia w firmie. 
Absolwent taki ma możliwość zarządzania ambitnym projektem. Jak pokazują 
statystyki, po zakończeniu projektu 60% współpracowników zostało zatrudnio-
nych w firmach, w których realizowali projekt.

Okres trwania projektu w ramach KTPs uzależniony jest od potrzeb przedsię-
biorstwa i oczekiwanych wyników. Strategiczne zadania realizowane są w ramach 
projektów trwających od 1 roku do 3 lat. Zadania o charakterze taktycznym podej-
mowane są w ramach partnerstw krótszych, trwających od 10 do 40 tygodni.

Koszty zaangażowania ośrodków naukowych i akademickich pokrywane 
są ze źródeł publicznych, przedsiębiorstwa natomiast pokrywają koszty własne. 
Instytucją udzielającą publicznego finansowania jest technology Strategy Board 
(Strategiczna Rada Technologiczna). Jest to rządowa instytucja zarządzana 
przez sektor prywatny. W celu zwiększenia małym i średnim przedsiębior-
stwom dostępu do partnerstw wprowadzono dodatkowe finansowanie, reduku-
jące ich zaangażowanie do 25% kosztów projektu. Obserwuje się rosnące zainte-
resowanie tworzeniem partnerstw. Porównanie lat 2009 i 2010 pokazuje wzrost 
rzędu 26% w liczbie projektów, 15% wzrost zaangażowania jednostek uczelnia-
nych, 14% wzrost liczby rekrutowanych współpracowników.

3. Scouting technologiczny w deutsche telekom

Scoutingiem technologicznym można określić systematyczne podejście 
przedsiębiorstwa, w ramach którego asygnuje ono część swoich zasobów ludz-
kich lub też zatrudnia konsultantów zewnętrznych w celu zbierania informa-
cji z zakresu nauki i technologii i które to podejście ułatwia pozyskiwanie 
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technologii lub prowadzi do pozyskania technologii15.
Podejście takie ma rodowód japoński – wywodzi się ze wczesnych lat 

80. XX wieku, a w późniejszym czasie identyfikowane było w wielu między-
narodowych korporacjach16.

Scouting technologiczny może być ukierunkowany na określone techno-
logie lub też nieukierunkowany, identyfikujący luki technologiczne lub rynki 
do tej pory przez dany podmiot nieobsługiwane. Istotnym aspektem scoutingu 
technologicznego jest korzystanie z formalnych, ale i nieformalnych źródeł in-
formacji, włączając w to osobiste kontakty scoutów. Scouting oznacza tym sa-
mym niejako wyjście w teren, na zewnątrz organizacji, poza formalne kontakty 
w celu poszukiwania, rozwoju technologii i jej biznesowych zastosowań.

Niekiedy w literaturze można spotkać użycie terminu scouting techno-
logiczny wymiennie z foresightem technologicznym. Nie są to jednak poję-
cia tożsame (rysunek 2).

Rysunek 2. Relacje pomiędzy foresightem technologicznym, scoutingiem tech-
nologicznym a zarządzaniem technologią

Źródło: R. Rohrbeck, harnessing a network of experts…

15  R. Rohrbeck, harnessing a network of experts for competitive advantage: technology 
Scouting in the ict industry, „R&D Management” 2010, Vol. 40, No. 2.

16  Zastosowanie scoutingu technologicznego z przykładami, w: J. Birkinshaw, F. Monteiro, 
external knowledge Sourcing: uncovering the technology Scouting Process, AIM Research 
Working Paper Series, listopad 2007.
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Tradycyjne formy pozyskiwania informacji o technologiach, jak na przy-
kład korzystanie z baz danych na temat patentów czy analiza publikacji nauko-
wych, mają istotne ograniczenia, polegające między innymi na konieczno-
ści zadania właściwego pytania. W przeciwnym razie istotne informacje nie 
zostają zidentyfikowane. Także wykorzystanie metody delfickiej używa-
nej przy foresighcie technologicznym posiada pewne wady. Ogólnie można 
stwierdzić, iż tradycyjne metody, jak przeszukiwanie baz danych i metoda del-
ficka, cechują się następującymi wadami:

 – nie angażują interesariuszy wewnętrznych, co może prowadzić do 
niskiej akceptacji wyników wewnątrz organizacji;

 – ma miejsce opóźnienie identyfikacji technologii względem momen-
tu jej powstania (proces publikacji czy procedura patentowa);

 – brak jest powiązania ze źródłem informacji, jak to ma miejsce przy-
padku scoutingu technologicznego, gdzie wchodzimy w bezpośred-
ni kontakt z autorem lub źródłem technologii.

Do sprawnie funkcjonującego systemu scoutingu niezbędne są właści-
wie dobrane osoby scoutów. Scout powinien wyróżniać się myśleniem late-
ralnym (równoległym), posiadać wiedzę i rozeznanie w nauce oraz technolo-
giach, być szanowanym w środowisku organizacji, na rzecz której działa, być 
zorientowanym interdyscyplinarnie oraz twórczym17.

Scouting technologiczny, w zestawieniu z tradycyjnymi metodami, przy-
nosi następujące przewagi18:

 – pozwala na szybką identyfikację rodzących się technologii,
 – radzi sobie z nietypowymi sytuacjami z uwagi na swój niesformali-

zowany charakter,
 – pozwala pozyskać bogatą wiedzę na temat powstających technologii,
 – pozwala na zewnętrzne wsparcie dla technologii (poprzez sieć  

zewnętrznych ekspertów możliwe jest wsparcie wielu faz i aspek-
tów zarządzania technologiami, w tym na przykład pozyskanie  
zewnętrznego finansowania badań i rozwoju).

17  R. Rohrbeck, harnessing a network of experts…
18 Tamże; R. Rohrbeck, J. Heuer, H. Arnold, the technology radar - an instrument of 

technology intelligence and innovation Strategy, http://www.rene-rohrbeck.de/documents/
Rohrbeck_Heuer_Arnold_(2006)_Technology-Radar_Paper.pdf (11.11.2011).
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W Deutsche Telekom funkcjonuje system zwany technology radar 
wykorzystujący sieć scoutów do zbierania informacji o technologiach możli-
wych do wykorzystania przez DT19.

Rysunek 3. Przykładowa struktura sieci scoutów w Deutsche Telekom

Źródło: R. Rohrbeck, harnessing a network of experts…

Cele scoutingu technologicznego w DT:
1. Wczesna identyfikacja technologii, trendów technologicznych, 

szoków technologicznych.
2. Podnoszenie świadomości co do szans i zagrożeń rozwoju technologii.
3. Stymulacja innowacji poprzez łączenie wiedzy na temat powstają-

cych technologii z potencjalnym biznesowym wykorzystaniem.
4. Ułatwianie pozyskiwania technologii z zewnątrz bezpośrednio przez 

scoutów za pomocą ich źródeł informacji.
technology radar to proces nie tylko pozyskiwania informacji poza 

organizacją, ale także selekcji i oceny pozyskanych danych oraz ich wdroże-
nie (rysunek 4).

19 Opis rozwiązania na podstawie: R. Rohrbeck, harnessing a network of experts…; 
R. Rohrbeck, J. Heuer, H. Arnold, the technology radar…
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identyfikacja selekcja Ocena upowszechnianie 

Międzynarodowa sieć 
scoutów wykorzystująca 

jako źródło informacji 
przemysł i ośrodki 

akademickie Główni menedżerowie ds. 
technologii i marketingu 

Strategia Innowacyjna 

Menedżerowie ds. 
produktu i B+R 

Rysunek 4. Proces technology radar w DT

Źródło: R. Rohrbeck, harnessing a network of experts …

W scouting technologiczny w DT zaangażowane są następujące grupy 
uczestników:

 – interesariusze wewnętrzni, na przykład menedżerowie ds. B+R, pro-
duktów i planowania strategicznego,

 – zespół foresightu technologicznego,
 – scouci technologiczni (wewnętrzni i zewnętrzni),
 – eksperci lub inne źródła informacji, do których zwracają się scouci.

Pomiędzy powyższymi grupami uczestników systemu zachodzą cztery 
główne rodzaje interakcji, które muszą być satysfakcjonujące dla osób w nie 
zaangażowanych, by zapewnić efektywność systemu:

1. Interesariusze wewnętrzni otrzymują informacje podane w taki 
sposób i takim językiem, by były użyteczne i zrozumiałe oraz prowadziły do 
podjęcia dalszych działań wraz z ich finansowaniem.

2. Scouci technologiczni dostarczają opisy technologii w zamian za 
bezpośrednią zapłatę, informację zwrotną i uznanie ze strony firmy.

3. Eksperci z przemysłu i ośrodków akademickich dostarczają informacji 
na temat prowadzonych badań w zamian za kontakty z DT (posiadające poten-
cjał ewentualnej współpracy badawczej lub dostarczające danych empirycznych).

4. Eksperci dostarczają interesariuszom wewnętrznym dodatkowej 
informacji i przekazują know-how w celu wdrożenia pomysłów technologicz-
nych w zamian za finansowanie wspólnych przyszłych inicjatyw badawczych.
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Struktura scoutingu technologicznego w Deutsche Telekom oparta jest na 
czterech najważniejszych zasadach: 

 – zaangażowanie scoutów z szerokimi formalnymi i nieformalnymi 
powiązaniami;

 – zapewnienie silnych powiązań pomiędzy scoutami;
 – promocja powiązań pomiędzy scoutami a interesariuszami we-

wnętrznymi;
 – usprawnienie komunikacji pomiędzy ekspertami zewnętrznymi 

a interesariuszami wewnętrznymi.

podsumowanie

We współczesnym otoczeniu społeczno-gospodarczym niezbędne 
jest wdrażanie coraz to nowych rozwiązań. By zapewnić efektywność 
podejmowanych działań, organizacje muszą otworzyć się na zewnątrz. 
Otoczenie może być bowiem źródłem cennych innowacyjnych rozwiązań. 
Może też czerpać z rozwiązań niewykorzystywanych w danej organizacji. 
Takie działanie, oparte na koncepcji otwartej innowacji (open innovation), 
jest procesem złożonym i wymaga wysokich kompetencji. Nie zawsze strony 
procesu wymiany są w stanie zapewnić optymalizację procesu wymiany 
wiedzy czy transferu technologii. Bariery występujące między stronami 
generują potrzebę zaangażowania wysoko wykwalifikowanych pośredników. 
Pośrednictwo innowacyjne (innovation intermediation) jest wykorzystywane 
bardzo szeroko i przybiera różnorodne formy. Jak pokazuje praktyka, mimo 
istniejących ograniczeń i wyzwań, jakie stoją przed pośrednikami, właściwe 
ich wykorzystanie przynosi szereg korzyści wszystkim uczestnikom wymiany 
wiedzy.
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summary

Technology transfer or knowledge exchange processes are very complex. What is 
more, each one is specific to the actors involved. In such multi-dimensional phenomenon 
there is much room for misunderstanding. This requires very qualified knowledge in order 
make the interaction effective. This knowledge is necessary on every stage of the trans-
fer. Therefore there is a need for entities which can facilitate the process. In such circum-
stances innovation intermediaries arise. The article presents the idea and role of innova-
tion intermediation. The thesis is illustrated by two case studies – British and German.
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– prOBlemy i wyzwania

Wprowadzenie

Instytuty badawcze (wcześniej jednostki badawczo-rozwojowe – jbr) 
wpisały się na stałe w system organizacji badań naukowych funkcjonujący 
w Polsce. Efekty ich działalności, szczególnie od początku lat 90. XX wieku, 
wzbudzały jednak wiele kontrowersji – niektórzy uważali je za relikt przeszło-
ści, inni  za jednostki działające na styku nauki i gospodarki w praktyczny 
sposób urzeczywistniające ideę „od pomysłu do przemysłu”. 

Większość z funkcjonujących obecnie w Polsce instytutów badawczych 
musiała przejść restrukturyzację, aby dostosować się do zasad rynkowych – 
wiele zostało sprywatyzowanych, połączonych lub zlikwidowanych. Te ist-
niejące podlegają takiej samej ocenie jak inne rodzaje jednostek naukowych 
działających w Polsce. Czy ta ocena pokazuje ich rzeczywiste efekty działań? 
Czy instytuty spełniają swoje założenia? 

Realizacja polityki naukowo-badawczej to proces, który powinien 
opierać się obecnie na tzw. podejściu evidence–Based Policy. Dla sektora 
B+R oznacza to koncentrację Komisji Europejskiej na analizach i badaniach 
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nad rzeczywistymi efektami podejmowanych działań, opartych z kolei na rze-
telnych i wiarygodnych wynikach (dowodach). W wąskim ujęciu oznacza to 
prowadzenie systematycznych badań społeczno-ekonomicznych, gromadzą-
cych dowody i pozwalających na analizę skuteczności realizowanych przez 
instytucje badawcze przedsięwzięć (projektów). W całym procesie istotne jest 
więc poszukiwanie odpowiedzi na zasadnicze pytanie: czy wystąpiły spodzie-
wane efekty podejmowanych działań i jaka jest ich skala?

Szczególną uwagę należy zwrócić na rolę i znaczenie ewaluacji w pro-
cesie oceny (weryfikacji) efektów i rezultatów działań podejmowanych przez 
instytucje badawcze. W tym celu poszukiwane są odpowiedzi na trzy elemen-
tarne zagadnienia:

1. Co to jest ewaluacja i jakie są jej rodzaje (w podziale ze względu na 
przedmiot, czas realizacji, sposób i jej zakres)?

2. Czym różni się ewaluacja instytucjonalna od przedmiotowej?
3. Jakie dane należy gromadzić na potrzeby procesu monitoringu  

i ewaluacji działalności badawczej?
W związku z tym ocena efektów działań instytutów badawczych, ale 

także innych jednostek naukowych, na przykład z zastosowaniem metod ewa-
luacji będzie istotnym wyzwaniem w niedalekiej przyszłości. 

1. instytuty badawcze – historia funkcjonowania w powojennej polsce 

Historia instytutów badawczych sięga wczesnych lat powojennych, chociaż 
podstawę rozwoju naukowego stanowiły wtedy szkoły wyższe. Niektórzy 
badacze funkcjonujący w uczelniach włączali się w późniejszych latach także 
w prace rozpoczynane w nowo organizowanych strukturach Polskiej Akademii 
Nauk, ciągle jednak przedkładali działalność w szkołach wyższych nad zaan-
gażowanie się w prowadzenie badań w pozauczelnianych placówkach nauko-
wo-badawczych lub bezpośrednio w sektorze przemysłu1. 

Pierwszym aktem porządkującym funkcjonowanie i określającym cele 
działających po wojnie instytutów był dekret z dnia 25 października 1948 roku 

1 J.A. Kosiński, nauka polska w wieku XiX i XX, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1981, 
s. 97–98.
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o tworzeniu Głównych Instytutów Naukowo-Badawczych Przemysłu2. Dekret 
określał zadanie instytutów jako „prowadzenie w dziedzinie technicznej, orga-
nizacyjnej i prawnej prac badawczych mających na celu rozwój produkcji prze-
mysłowej w gałęziach przemysłu podległych ministrowi przemysłu i handlu”. 

Dekret z 1948 roku zastąpiła ogłoszona niecałe trzy lata później ustawa 
z dnia 8 stycznia 1951 roku o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla 
potrzeb gospodarki narodowej3. Zadaniem instytutów działających na potrzeby 
gospodarki narodowej było „prowadzenie w dziedzinie technicznej, organiza-
cyjnej i ekonomicznej prac naukowo-badawczych mających na celu postęp tech-
niczny i gospodarczy w poszczególnych gałęziach gospodarki narodowej”. 

Następnie zadania instytutów „działających poza szkołami wyższymi 
i Polską Akademią Nauk” regulowała ustawa z dnia 17 lutego 1961 roku o insty-
tutach naukowo-badawczych4. Instytuty te – „państwowe jednostki organiza-
cyjne, tworzone dla prowadzenia prac naukowo-badawczych w celu rozwoju 
nauki i działalności gospodarczej, socjalnej, kulturalnej, administracyjnej lub 
innej” – miały prowadzić „prace naukowe i usługowo-badawcze w zakresie 
ustalonym w statucie instytutu, a zwłaszcza w dziedzinach mających donio-
słe znaczenie dla rozwoju gospodarki narodowej, zdrowia i kultury”. Ustawa 
wskazywała także, że „instytut powinien działać z uwzględnieniem uży-
teczności wyników opracowań oraz z zapewnieniem ciągłości i powiązania 
wyników swoich badań z ich praktyczną realizacją, przy współpracy insty-
tutu we wprowadzeniu w życie rezultatów tych badań”.

Po ponad 20 latach uchwalono ustawę o jednostkach badawczo-rozwo-
jowych5, która uchylając ustawę z 1961 roku, włączyła do jednej grupy jed-
nostek: instytuty naukowo-badawcze i ośrodki badawczo-rozwojowe6, cen-

2  Dz.U. nr 50, poz. 388. 
3  Dz.U. nr 5, poz. 38. 
4  Dz.U. nr 12, poz. 60. 
5  Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, Dz.U. nr 36, 

poz. 170. 
6  Ośrodki badawczo-rozwojowe funkcjonowały na podstawie uchwały nr 191 Rady Ministrów 

z dnia 24 listopada 1970 r. w sprawie tworzenia ośrodków badawczo-rozwojowych i określenia 
zasad ich działania (MP nr 43, poz. 340). Do ich zadań należało m.in. prowadzenie prac naukowo- 
-badawczych stosowanych, czyli badań podporządkowanych określonemu celowi praktycznemu, prac 
rozwojowych, czyli prac wykorzystujących wyniki badań stosowanych, oraz prac wdrożeniowych, 
czyli współudział w pracach związanych z uruchomieniem w skali przemysłowej po raz pierwszy 
w kraju produkcji nowych wyrobów z zastosowaniem nowych metod wytwarzania. 
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tralne laboratoria oraz inne jednostki organizacyjne prowadzące badania 
naukowe i prace rozwojowe, których wyniki powinny znaleźć zastosowa-
nie w określonych dziedzinach gospodarki narodowej i życia społecznego7. 
Ustawa ta została uchwalona w celu „pogłębienia integracji nauki z praktyką, 
przyspieszenia postępu w nauce i technice oraz zwiększenia (…) wpływu na 
rozwój społeczno-gospodarczy kraju”8. Określając ambitnie cele jednostek, 
ustawa klasyfikowała do jednej grupy i zrównywała dobrze funkcjonujące 
instytuty o dużym potencjale badawczym oraz wysoko wykwalifikowanej 
kadrze naukowej z małymi jednostkami, z biurami projektowymi i konstruk-
cyjnymi, posiadającymi niewielkie możliwości działania i rozwoju. W ten 
sposób powstał zróżnicowany zbiór jednostek naukowo-badawczych, które po 
zmianie systemu gospodarczego zetknęły się z prawami gospodarki rynkowej, 
do których nie zawsze były w stanie lub mogły się dostosować. 

Ustawa z 1985 roku regulująca funkcjonowanie jednostek badawczo-ro-
zwojowych była wielokrotnie nowelizowana, co jednocześnie powodowało 
zmianę zakresu działania tych podmiotów9.

W wersji ustawy z 2007 roku zadania jednostek zostały ograniczone do 
dwóch: 

 – prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowanie 
wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz upo-
wszechnianie wyników tych prac;

 – realizacja zadań związanych z prowadzonymi badaniami naukowy-
mi lub pracami rozwojowymi, określonych w statucie jednostki.

Dodano także zapisy o możliwości prowadzenia szkoleń specjalistycz-
nych i różnych form kształcenia (o ile posiadają odpowiednie warunki), o wpi-
saniu do systemu ochrony zdrowia jbr-ów prowadzących badania naukowe 
i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych oraz o możliwości pro-
wadzenia przez jbr-y działalności gospodarczej na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej10. 

W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 roku, która weszła w życie 1 paździer-
nika 2010 roku, powrócono do poprzednio funkcjonującej nazwy – instytut 

7  Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. jednostkach badawczo-rozwojowych.
8  Preambuła ww. ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. 
9  Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, Dz.U. z 1985 r., nr 36.
10  Dz.U. z 2007 r., nr 155, poz. 1095, z późn. zm.
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badawczy11. Jego zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwo-
jowych, przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych 
do potrzeb praktyki oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac roz-
wojowych.

W związku z tą działalnością instytut może:
 – upowszechniać wyniki badań naukowych i prac rozwojowych; 
 – wykonywać badania i analizy oraz opracowywać opinie i eksperty-

zy w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;
 – opracowywać oceny dotyczące stanu i rozwoju poszczególnych 

dziedzin nauki i techniki oraz sektorów gospodarki, które wykorzy-
stują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz w zakre-
sie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki;

 – prowadzić działalność normalizacyjną, certyfikacyjną i aprobacyjną;
 – prowadzić i rozwijać bazy danych związane z przedmiotem działa-

nia instytutu;
 – prowadzić działalność w zakresie informacji naukowej, technicznej 

i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysło-
wej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsię-
biorstw12. 

Instytut może także prowadzić studia podyplomowe i doktoranckie 
(związane z prowadzonymi w nim badaniami naukowymi i pracami rozwojo-
wymi, jeżeli posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz odpo-
wiednie zaplecze i warunki materialno-techniczne) oraz inne formy kształce-
nia, w tym szkolenia i kursy dokształcające.

W najnowszej ustawie powrócono więc w nieco zmienionej formie do 
niektórych pierwotnych zapisów ustawy z 1985 roku. 

Niezależnie jednak od sformułowań od początku istnienia instytutów 
badawczych (jednostek badawczo-rozwojowych) ich celem było prowadzenie 
badań naukowych i prac rozwojowych ukierunkowanych na ich zastosowanie 
w praktyce, a dzięki temu podnoszenie poziomu innowacyjności i konkuren-
cyjności. Zatem były to i są nadal jednostki funkcjonujące w systemie nauki, 
najbardziej zbliżone do sektora gospodarki. Pozostałe grupy jednostek nauko-
wych – szkoły wyższe oraz instytuty Polskiej Akademii Nauk – mają inne 

11  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, Dz.U. nr 96, poz. 618. 
12  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych…, art. 2 ust. 2.
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główne cele do realizacji: zapewnienie gospodarce i społeczeństwu wykwa-
lifikowanych kadr (dydaktyka) oraz prowadzenie badań, zwłaszcza podsta-
wowych. 

2. charakterystyka instytutów badawczych na podstawie danych 
z ankiety jednostki13

W 2010 roku ankietę jednostki wypełniło 140 jednostek badawczo-ro-
zwojowych, jednostek posiadających status jbr-ów oraz innych jednostek (np. 
ośrodków badawczych). Począwszy od 1 października 2010 roku jednostki 
badawczo-rozwojowe, które uzyskały kategorię 1, 2, 3, 4 lub 5 na podsta-
wie przepisów ustawy z dnia 8 października 2004 roku o zasadach finanso-
wania nauki, stały się instytutami badawczymi. Od czasu złożenia ankiety 
kilka instytutów połączono, więc obecne dane dotyczące liczby analizowa-
nych jednostek mogą nieznacznie różnić się od aktualnej liczby instytutów. 
Analizie w kontekście efektów działalności poddano całą grupę 140 jedno-
stek, w której 92% stanowiły jbr-y, 1,4% – jednostki posiadające status jbr-ów, 
a 6,4% – inne jednostki naukowe (m.in. jbr-y skomercjalizowane, sprywaty-
zowane, np. w formie spółek prawa handlowego). 

Analizowane jednostki zostały podzielone na grupy jednorodne – usta-
lone przez ministra ds. nauki ze względu na dziedzinę lub dziedziny badań 
naukowych14. 

Najwięcej jednostek znalazło się w obszarze technologii materiałowych 
i chemicznych (prawie 19%). Kolejne grupy to inżynieria i ochrona środowi-
ska, technologie środowiskowe, rolnicze i leśne (ponad 12% jednostek) oraz 
górnictwo, geologia techniczna, geodezja, energetyka i transport (ponad 11%). 

Nieliczną grupę stanowiły małe jednostki kliniczne, jednostki zakwalifi-
kowane do grupy nauk chemicznych oraz inżynierii materiałowej, chemicznej 
i procesowej oraz do nauk rolniczych i leśnych (po 0,7% jednostek). 

13  Ankieta jednostki zawiera informacje o jednostce, poziomie zatrudnienia, dane 
finansowe (m.in. nakłady na B+R, przychody ze sprzedaży wyników B+R) oraz o efektach 
działalności (m.in. publikacje, patenty, wdrożenia, udział w sieciach naukowych i konsorcjach, 
realizowane projekty). 

14  Informacja w sprawie ujednoliconego wykazu ustalonych kategorii jednostek nauko-
wych, Warszawa, 15 grudnia 2010 r., www.mnisw.gov.pl (7.10.2011).
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Jeżeli chodzi o rozmieszczenie geograficzne, najwięcej instytutów 
badawczych i ośrodków badawczo-rozwojowych znajduje się w wojewódz-
twie mazowieckim, a prawie 70% wszystkich jednostek stanowią ośrodki 
znajdujące się w dwóch województwach – mazowieckim i śląskim. 

Większość jednostek województwa mazowieckiego (42 jednostki, ponad 
53%) uzyskała w 2010 roku najwyższą kategorię A, prawie 35% – kategorię 
B, a ponad 7% – kategorię C. 
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Rysunek 1.  Lokalizacja instytutów badawczych według województw

Źródło: Ankieta jednostki 2010, OPI.

Wśród wszystkich instytutów badawczych ponad połowa uzyskała 
w 2010 roku kategorię A, ponad 1/3 – B, a co dziesiąty – C. 

Instytuty wypadły lepiej niż szkoły wyższe, spośród których niecałe 
30% uzyskało kategorię A, ponad połowa – B, a pozostałe – C. W przypadku 
instytutów PAN prawie 92% uzyskało kategorię A, a pozostałe – kategorię B. 
Nie zanotowano instytutów PAN, które uzyskały kategorię C. 

Trudno jednak oceniać jednostki naukowe oraz efekty ich działalności 
tylko i wyłącznie na podstawie oceny parametrycznej. Ocena ta jest bowiem 
dokonywana na podstawie danych zawartych w wypełnionych przez jed-
nostki ankietach. Dane te były następnie analizowane w kartach oceny – dla 
trzech grup nauk: a) humanistycznych i społecznych, b) ścisłych, technicznych 
i nauk o życiu oraz dla c) dziedzin sztuki i wchodzących w ich skład dyscyplin 
artystycznych. W każdej karcie wyodrębnione zostały dwa zakresy: wyniki 
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działalności naukowej i uprawnienia do nadawania stopni oraz zastosowania 
praktyczne, a każdemu z zakresów przyznano wagi równe 115. W związku 
z tym nie wystąpiły różnice w ocenie poszczególnych grup jednostek reali-
zujących odmienne cele i założenia. Inne znaczenie nadane osiągnięciom 
naukowym i zastosowaniom praktycznym, w zależności od rodzaju jednostki, 
mogłoby spowodować w konsekwencji uzyskanie innej punktacji. Na przy-
kład w przypadku instytutów badawczych większe znaczenie mogłyby mieć 
praktyczne zastosowania niż przygotowywane publikacje. 

3. potencjał kadrowy instytutów badawczych 

W latach 2005–2009 zatrudnienie we wszystkich analizowanych jednost-
kach zaklasyfikowanych do grupy instytutów badawczych wzrosło z ponad 40,8 
tys. do ponad 43,8 tys. W latach 2006–2007 nastąpił spadek liczby osób zatrud-
nionych w działalności badawczo-rozwojowej, ale od 2008 roku notowany był 
wzrost. W porównaniu z 2005 roku poziom zatrudnienia w B+R w 2010 roku był 
jednak tylko o 1,68% wyższy (rysunek 2). Niezależnie od niewielkich zmian średni 
poziom zatrudnienia w B+R stanowi około 30% całkowitej liczby zatrudnianych. 
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Źródło: Ankieta jednostki 2010, OPI.
15 ustalenie grup jednostek jednorodnych i wag ocen, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-nauki/dzialalnosc-statutowa/
ocena-jednostek-naukowych/ustalenie-grup-jednostek-jednorodnych-i-wag-ocen/ (12.10.2011). 
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Średnie zatrudnienie w działalności badawczo-rozwojowej z lat 2005–
2009 wynosiło 88,67 – najwyższe zostało odnotowane w roku 2009 (90,64), 
najniższe – w 2007 (86,93).

Tabela 1

Średnie zatrudnienie z lat 2005–2009 w analizowanych jednostkach 

średnie zatrudnienie 
w latach 2005–2009 

(wszystkie jednostki)

rodzaj jednostki

instytuty 
badawcze 
(n = 128)

pozostałe 
jednostki 
(n = 12)

Zatrudnienie w B+R – profesorowie 5,25 5,63 1,13

Zatrudnienie w B+R – docenci 4,48 4,83 0,80

Zatrudnienie w B+R – adiunkci 22,19 23,89 3,98

Zatrudnienie w B+R – asystenci 14,39 15,48 2,87

Zatrudnienie w B+R – ogółem 88,67 93,02 42,28

Zatrudnienie w jednostce – ogółem 301,67 314,94 160,08

Źródło: Ankieta jednostki 2010, OPI.

4. efekty działalności instytutów badawczych 2010 

Efekty działalności instytutów badawczych należy analizować na tle 
działań innych grup jednostek oraz w kontekście celów, które te jednostki 
mają realizować. 

W przypadku instytutów badawczych należy wziąć pod uwagę fakt, że 
z jednej strony są one wpisane w system nauki, z drugiej – mają być nasta-
wione na zastosowania praktyczne prac badawczych16. 

16  Funkcjonujące do 2010 r. jbr-y zostały zaklasyfikowane na mocy ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych jako jednostki naukowe, które podlegały (po-
dobnie jak pozostałe) ocenie według założonych kryteriów. Istniała zależność między oce-
ną funkcjonowania jednostek badawczo-rozwojowych a wysokością uzyskiwanego przez nie 
dofinansowania ze środków na naukę.
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Instytuty badawcze (jbr-y) są elementem Narodowego Systemu 
Innowacji, który jest „kompleksem wyodrębnionych instytucji wnoszących 
wkład w rozwój i rozpowszechnianie nowych technologii”17. 

Transfer technologii z instytutów badawczych – działania związane 
z wdrażaniem osiągnięć technicznych w gospodarce, a także obrót patentami 
i licencjami – może mieć kluczowe znaczenie dla konkurencyjności przedsię-
biorstw reprezentujących wiele branż. 

Instytuty badawcze w latach 2005–2009 zrealizowały średnio po 5,45 
projektu badawczego, najwięcej instytuty reprezentujące nauki medyczne 
(9,29) oraz inżynierię i ochronę środowiska (5,93). W tym okresie udział 
instytutów realizujących projekty badawcze utrzymywał się na stałym pozio-
mie – ponad 80% realizowało takie projekty (w 2009 r. – 85%). Udział jedno-
stek realizujących projekty celowe18 stopniowo spadał z poziomu 44% w 2005 
roku do 23% w 2009. 

Najwięcej instytutów – ponad ¼ realizowała od 5 do 9 projektów badaw-
czych w roku 2009, a 10 projektów i więcej – 15% analizowanej grupy. 

W opisywanym okresie można zauważyć wzrost liczby realizowa-
nych projektów badawczych (w 2009 r. wzrost o prawie 55% w porówna-
niu z 2005) i wspominany już spadek liczby projektów celowych (o 52,5%). 
Jest to związane ze zmianami stanu prawnego. Obecnie instytuty badawcze 
mogą realizować projekty rozwojowe. Wykazywane projekty celowe zostały 
rozpoczęte przed powyższymi zmianami lub też wynikają z umowy pomię-
dzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Naczelną Organizacją 
Techniczną jako jednostką obsługującą przyznawanie dofinansowania na pro-
jekty celowe. 

17  innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 
2008, s. 209. 

18  Projekty celowe były jednym z rodzajów projektów, które mogły być finansowane ze środ-
ków finansowych na naukę, finansowanie projektów celowych obejmowało: projekty celowe zwią-
zane z realizacją sektorowych programów operacyjnych lub programów rozwoju regionalnego (…) 
oraz projekty celowe o tematyce określanej przez wnioskodawcę, zgłaszane przez podmioty mają-
ce zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce (Ustawa z dnia 8 paź-
dziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki, Dz.U. nr 238, poz. 2390, uchylona). Obecnie pro-
jekty celowe są przeznaczone wyłącznie dla przedsiębiorców, a finansowanie odbywa się w ramach 
POIG (działanie 1.4. wsparcie projektów celowych). Jednostki naukowe mogą w obecnym stanie 
prawnym realizować projekty rozwojowe w ramach POIG (działanie 1.3. wsparcie projektów B+r 
na rzecz przedsiębiorców, realizowanych przez jednostki naukowe).
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Projekty rozwojowe są natomiast zaliczone w ramach ankiety jednostki do 
projektów badawczych. Liczba realizowanych projektów badawczych wzrosła 
w latach 2005–2007 o ponad 66%, a w latach 2007–2009 spadła prawie o 7%. 
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Średnia liczba zrealizowanych projektów badawczych dla analizowanej 
grupy jednostek wynosiła 3,16 (maksymalna liczba projektów badawczych: 
37) w 2005 roku, a w 2009 wzrosła do 5,07 (maksymalna liczba projektów 
badawczych: 127). 
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Opisując efekty działalności instytutów badawczych, warto także 
wskazać kilka elementów, które są najistotniejsze z punktu widzenia celów 
realizowanych przez te jednostki naukowe:

 – przychody ze sprzedaży wyników i umów na wykonanie prac B+R,
 – zgłoszenia patentowe oraz patenty i wdrożenia, 
 – sprzedaż licencji,
 – udział w konsorcjach naukowo-przemysłowych.

Przychody ze sprzedaży wyników i umów na wykonanie prac badawczo-
rozwojowych są ważnym wskaźnikiem, na podstawie którego można analizo-
wać zainteresowanie rynku pracami instytutów badawczych. W 2005 roku na 
1 pracownika B+R przypadało 113 tys. zł, a w 2009 roku – 128 tys. zł (średnio 
w latach 2005–2009 – 115 tys. zł/os.) Wielkość ta może się wahać nie tylko ze 
względu na wartość sprzedaży, ale także ze względu na liczbę osób zatrud-
nionych w działalności badawczo-rozwojowej. W przypadku szkół wyższych 
wielkość tych przychodów nie przekracza 10 tys. zł na 1 etat. 

Tabela 2 

Liczba zgłoszeń patentowych w latach 2005–2009

zgłoszenia 
wynalazków

2005 2006 2007 2008 2009

n % n % n % n % n %

0 90 64,3 90 64,3 72 51,4 77 55,0 68 48,6

1 12 8,6 9 6,4 17 12,1 16 11,4 19 13,6

2 10 7,1 10 7,1 15 10,7 6 4,3 12 8,6

3–4 12 8,6 12 8,6 11 7,9 19 13,6 12 8,6

5 lub więcej 14 10,0 18 12,9 24 17,1 22 15,7 29 20,7

bd. 2 1,4 1 0,7 1 0,7 0 0,0 0 0,0

ogółem 140 100,0 140 100,0 140 100,0 140 100,0 140 100,0

Źródło: Ankieta jednostki, OPI.

W analizowanym okresie zwiększyła się liczba jednostek dokonują-
cych 5 i więcej zgłoszeń patentowych – o ponad 100% w roku 2009 w porów-
naniu z rokiem 2005. Prawie połowa instytutów nie zgłosiła jednak do Urzędu 
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Patentowego żadnych rozwiązań, ale ich liczba spadała w porównaniu z rokiem 2005. 
W przypadku szkół wyższych średnia liczba zgłoszeń patentowych wzra-

stała w latach 2005-2009 – z 0,43 do 1,21. Średnie dla instytutów badawczych 
wzrosły w tym samych okresie z 1,53 w 2005 roku do 3,04 w 2009. 

Liczba zgłoszeń patentowych przekłada się następnie na liczbę uzyski-
wanych patentów, które są także stosowane w praktyce (korelacja między 
liczbą zgłoszeń wynalazków do UP a liczbą patentów krajowych na wyna-
lazki zastosowane w praktyce wynosi 0,72). 

Tabela 3 

Liczba patentów krajowych uzyskanych w latach 2005–2009

patenty 
krajowe

2005 2006 2007 2008 2009 

n % n % n % n % n %

0 (brak) 70 50,0 78 55,7 69 49,3 71 50,7 77 55,0

1 29 20,7 15 10,7 24 17,1 19 13,6 19 13,6

2 15 10,7 12 8,6 8 5,7 11 7,9 16 11,4

3–4 10 7,1 12 8,6 14 10,0 13 9,3 13 9,3

5 lub 
więcej 14 10,0 22 15,7 24 17,1 26 18,6 15 10,7

bd. 2 1,4 1 0,7 1 0,7 0 0 0 0

ogółem 140 100,0 140 100,0 140 100,0 140 100,0 140 100,0

Źródło: Ankieta jednostki, OPI.

Większość jednostek (w 2009 r. – 69%) nie sprzedawała jednak licencji 
ani know-how, ale około 10% sprzedawało 10 lub więcej.

Udział w konsorcjach przemysłowych także może być wyznacznikiem 
powiązań między sferą nauki reprezentowaną przez instytuty a sferą gospo-
darki. W latach 2005–2009 zwiększył się udział jednostek uczestniczących 
w 5 i więcej konsorcjach. 
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Tabela 4

Udział w konsorcjach naukowo-przemysłowych

konsorcja naukowo- 
-przemysłowe,  

do których należy 
jednostka

2005 2006 2007 2008 2009 

n % n % n % n % n %

0 (brak) 55 39,3 45 32,1 38 27,1 28 20,0 32 22,9
1 21 15,0 28 20,0 24 17,1 20 14,3 15 10,7
2 17 12,1 10 7,1 16 11,4 16 11,4 16 11,4
3–4 26 18,6 26 18,6 25 17,9 28 20,0 19 13,6
5 lub więcej 19 13,6 30 21,4 36 25,7 48 34,3 58 41,4
bd. 2 1,4 1 0,7 1 0,7  0  0  0 0 
ogółem 140 100,0 140 100,0 140 100,0 140 100,0 140 100,0

Źródło: Ankieta jednostki, OPI.

W latach 2005–2009 średni udział w konsorcjach wzrósł z ponad 2 do 
5,5; w szkołach wyższych z 0,34 do 1,16. 

Z analiz wynika, że instytuty badawcze są bardziej powiązane ze sferą 
gospodarki niż szkoły wyższe, ale nie można jednak stwierdzić, jaki jest 
stopień i efektywność tych powiązań. Bardzo istotne jest także to, że nie 
można oceniać efektów działań żadnej z grup jednostek na podstawie tych 
samych wskaźników, a w szczególności tych samych wag dla poszczególnych 
obszarów oceny.

Badanie efektów powinno być pogłębione oraz powinno zależeć nie 
tylko od dziedziny nauki, ale także rodzaju jednostki i celów, które ma realizo-
wać. Szkoły wyższe, nastawione na dydaktykę oraz badania naukowe głównie 
podstawowe, mogą położyć nacisk na efekty w postaci publikacji. Instytuty 
teoretycznie powinny nastawić się głównie na wymiar praktyczny swoich 
działań – jeśli chcą zgłaszać wynalazki i uzyskiwać patenty, nie mogą publi-
kować (publikacja przed uzyskaniem ochrony wyklucza możliwość zgłosze-
nia wynalazku). Ze względu na fakt, że ocenianym obszarom nadano to samo 
znaczenie dla różnych grup jednostek, ich działania nie mogą być porównane. 
Nie można określić, która grupa lepiej realizuje swoją misję. Dlatego też warto 
zastanowić się nad pogłębionym sposobem oceny działań i wykorzystać do 
tego celu ewaluację. 
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5. definicja ewaluacji i jej rodzaje

Najszerzej rzecz ujmując, ewaluacja to systematyczne badanie społeczno- 
-ekonomiczne, gromadzące dane i dowody, oceniające i informujące o jakości 
realizowanych działań (projektów), programów i polityk19. Literatura przed-
miotu wyróżnia kilka elementów istotnych z tego punktu widzenia. Pierwszym 
z nich jest systematyczność i metodologia prowadzonych badań. Następnie 
ważna jest koncentracja badań na jakości i wartości badanego przedmiotu 
(projekt/program/polityka). Kolejnym elementem jest zakres ewaluacji – może 
się bowiem ona skupiać zarówno na badaniu procesów, czyli działaniu pro-
jektu/programu/polityki, jak również na efektach i rezultatach. Ewaluacja 
bardzo często mylona jest z oceną, monitoringiem, a nawet audytem. Dlatego 
też idąc w ślad za analizą K. Olejniczaka, wśród najważniejszych cech charak-
terystycznych dla definicji i znaczenia ewaluacji należy wymienić20: 

 – ewaluacja łączy empirię z charakterem normatywnym – nie tylko 
opisuje i diagnozuje, ale także osądza o wartości danej interwencji;

 – jej ocena jest mniej restrykcyjna niż ocena np. przy kontroli czy au-
dycie, często sama ocena jest prowadzona wspólnie z interesariusza-
mi danego projektu lub programu;

 – ewaluacja musi być użyteczna – diagnoza i ocena danego programu 
są punktem wyjścia do postawienia konkretnych rekomendacji ma-
jących pomóc konkretnym odbiorcom.

Podsumowując rozważania nad terminologią, warto przytoczyć jeszcze 
jedną definicję ewaluacji (według OECD), która jest bardziej rozbudowana 
i zawiera odniesienie do pięciu podstawowych kryteriów i procesu ewaluacji, 
jej celów oraz wyników21:

„Ewaluacja jest to systematyczna i obiektywna ocena trwającego lub 
zakończonego projektu, programu lub polityki – ich zaplanowania, wdroże-
nia i rezultatów. Celem ewaluacji jest określenie adekwatności i stopnia osią-
gnięcia celów, efektywności, skuteczności, wpływu i trwałości. 

19  D.M. Fournier, evaluation, w: encyclopedia of evaluation. Sage, ed. S. Mathison, 
Thousand Oaks, Calif., London 2005, s. 139–140. 

20  K. Olejniczak, ewaluacja jako narzędzie zarządzania w sektorze publicznym, 
w: rozwój, region, przestrzeń, red. G. Gorzelak, A. Tucholska, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa 2007, s. 363–365. 

21  glossary of key terms in evaluation and results Based Management, OECD, Paris 
2002, s. 17.
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Ewaluacja powinna dostarczać wiarygodnych i przydatnych informacji, 
pozwalając na wykorzystanie zdobytych w ten sposób wniosków w procesie 
podejmowania decyzji – zarówno przez odbiorców, jak i dawców interwencji.  
Ewaluacja dotyczy także procesu określenia wartości lub ważności działa-
nia, polityki lub programu. Jest systematyczną i możliwie jak najbardziej 
obiektywną oceną planowanej, trwającej lub zakończonej interwencji. W nie-
których przypadkach w zakres ewaluacji wchodzi określenie odpowiednich  
standardów, ocena aktualnych lub oczekiwanych rezultatów oraz wyciagnię-
cie odpowiednich wniosków”.

Literatura przedmiotu wyróżnia podział ze względu na kilka wspomnia-
nych cech. W szczególności ewaluację można podzielić w oparciu o takie kry-
teria, jak22:

1. Przedmiot badania
Dzieląc ewaluacje w ramach przedmiotu badania, wyróżnia się jej nastę-

pujące typy:
 – ewaluacja projektów, 
 – ewaluacja programów,
 – ewaluacja tematyczna/horyzontalna,
 – metaewaluacja.

2. Czas realizacji
Kryterium czasu w badaniach ewaluacyjnych jest istotne, bowiem 

określa moment ich realizacji. Wyróżniamy trzy podstawowe typy ewaluacji:
 – ewaluacja ex-ante (wstępna),
 – ewaluacja on-going (w trakcie interwencji23),
 – ewaluacja ex-post (na zakończenie).

22  K. Olejniczak, M. Ferry, ewaluacja w praktyce sektora publicznego, w: B. Pietras-
-Goc, ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym, Wyższa Szkoła Europejska 
w Krakowie, Kraków 2008, s. 12–13. Wyjaśnienie poniższych pojęć znajduje się w pod-
ręczniku akademickim: K. Olejniczak, ewaluacja jako proces badawczy, w: Teoria i prakty-
ka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki, red. K. Olejniczak, M. Kozak, 
B. Ledzion, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2008. 

23  Interwencja publiczna oznacza różne typy działań publicznych, np. o charakterze pro-
gramów.
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3. Sposób realizacji
Kryterium sposobu realizacji badania ewaluacyjnego określa przede 

wszystkim przez kogo realizowane jest badanie. Kierując się tym podejściem, 
wyróżniamy dwa typy ewaluacji:

 – ewaluacja wewnętrzna, 
 – ewaluacja zewnętrzna. 

4. Zakres ewaluacji24

W ramach tego kryterium istotne jest, czy ewaluacja dotyczy samego 
przedsięwzięcia (projektu/programu), czyli prowadzonych w ramach niego 
działań – w takim przypadku ma charakter przedmiotowy, czy też organiza-
cji jako sformalizowanej struktury wraz z zachodzącymi w jej obrębie i oto-
czeniu procesami, systemami norm i wartości oraz będącymi w jej dyspozy-
cji zasobami materialnymi i niematerialnymi – taki rodzaj ewaluacji ma cha-
rakter podmiotowy (ewaluacja instytucjonalna).

6. ewaluacja przedmiotowa vs ewaluacja instytucjonalna

Ewaluacja projektów i monitoring ich efektów może dotyczyć nastę-
pujących zagadnień: efekty bezpośrednie i pośrednie przedsięwzięć, system 
zarządzania i rozliczania projektów, sposób wykorzystania efektów projek-
tów i ich długotrwały wpływ oraz efektywność kosztów wdrażania projektów. 
Warto przy tym wskazać, iż oba systemy (ewaluacja przedmiotowa i instytu-
cjonalna) są ze sobą powiązane. Ewaluacja projektów czerpie z wyników ewa-
luacji instytucjonalnej. Dotyczy to takich obszarów, jak system zarządzania 
i rozliczania projektów, który powiązany jest (lub wręcz wynika) ze struktu-
rami organizacyjnymi, systemem zarządzania oraz zasobów ludzkich całej 
instytucji wdrażającej przedsięwzięcie. Zasoby ludzkie wpływają także na 
sposób wykorzystania efektów projektów. Efektywność kosztów utrzymania 
struktur instytucjonalnych i zapewniających bieżące funkcjonowanie jedno-
stek ma powiązanie z efektywnością kosztową wdrażanych projektów (por. 
linie przerywane na rysunku 5). 

24  B. Warzybok, opracowanie własne.
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Monitoring i ewaluacja 
projektów 

(przedmiotowa)

Ewaluacja instytucjonalna 
(podmiotowa )

Struktury organizacyjne 
instytucji 

System zarządzania 
instytucji 

Zasoby ludzkie instytucji  

Efektywność kosztów 
utrzymania instytucji  

Efekty bezpośrednie i 
pośrednie projektów 

System zarządzania i 
rozliczania projektów

Sposób wykorzystania 
efektów projektów i ich 

długotrwały wpływ

Efektywność kosztów 
wdrażania projektów

Rysunek 5. Zakres ewaluacji instytucjonalnej i projektów sektora B+R

Źródło: Jak ewaluować i monitorować efekty projektów sektora B+r i szkolni-
ctwa wyższego, red. P. Kościelecki, B. Warzybok, OPI, Warszawa 2011.

W procesie oceny jednostek badawczych ewaluacja instytucjonalna jest 
instrumentem niewystarczającym. Istotnym elementem oceny powinna być 
również, a może i przede wszystkim ewaluacja przedmiotowa, czyli ocena 
działań i przedsięwzięć realizowanych przez instytuty i inne podmioty badaw-
cze. Ewaluacja przedmiotowa jest dopełnieniem ewaluacji instytucjonalnej. 
Monitoring i ewaluacja działań, czyli realizowanych projektów, ma charakter 
przedmiotowy. Dotyczy konkretnych przedsięwzięć mających określony hory-
zont czasowy, odpowiednio zdefiniowany cel, zdefiniowane efekty do osią-
gnięcia oraz finansowanie z wyodrębnionych środków pieniężnych. 
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7. dane i informacje wykorzystywane w procesie monitoringu 
i ewaluacji działalności badawczej

Aby przedstawić zakres danych i dowodów służących do analizy i oceny 
działalności naukowo-badawczej danej jednostki, należy dokonać przeglądu 
informacji, które zawiera baza Ankiet Jednostki Naukowej. 

Aktualne informacje zawarte w Ankiecie Jednostki Naukowej są podzielone 
na 22 pozycje tematyczne, wśród których zdecydowaną większość charakteryzuje 
niski lub średni stopień użyteczności informacji w procesie ewaluacji. 
Użyteczność rozumiana jest jako poziom przydatności i wykorzystania informacji 
pochodzących z ankiet jednostki w ewaluacji i ocenie rezultatów działalności 
jednostek naukowych. W szczególności stosunkowo trudno ocenić jakość 
członkostwa jednostki naukowej w organizacja naukowych (w tym o zasięgu 
światowym), powiązanie realizowanych działań z innymi przedsięwzięciami 
jednostki (komplementarność projektów i działań), charakter, stopień i jakość 
współpracy jednostki naukowej z innymi podmiotami, np. poprzez udział 
w sieciach naukowych lub konsorcjach naukowo-przemysłowych, uzyskane efekty 
projektu oraz ich wykorzystanie w praktyce gospodarczej (produkty, rezultaty, 
oddziaływanie poza instytucją), stopień wykorzystania aparatury badawczej.

Dane gromadzone do tej pory (do 2010 r.) na potrzeby ankiet jednostek 
naukowych nie są wystarczające do wykorzystania w procesie monitoringu 
i ewaluacji działalności jednostek badawczych. Oczywiście należy mieć 
świadomość, iż ankieta jednostki została opracowana i stosowana przede wszystkim 
na potrzeby oceny parametrycznej, stanowiąc podstawę do uzyskania określonej 
kategorii, a następnie finansowania działalności statutowej jednostki. Z punktu 
widzenia ewaluacji przedmiotowej, wysoką przydatnością charakteryzują się 
dane dotyczące przede wszystkim rezultatów prowadzonej działalności naukowej 
i badawczej. Kluczowe znaczenia mają tu więc informacje w zakresie: patentów 
i wdrożeń, laboratoriów badawczych, aparatury naukowo-badawczej, udziału 
w sieciach naukowych lub konsorcjach naukowo-przemysłowych oraz informacje 
o współpracy naukowo-badawczej. Ankieta jednostki nie pozwala jednak na 
otrzymywanie komplementarnych danych w zakresie identyfikacji rzeczywistych 
produktów i rezultatów danego przedsięwzięcia (zarówno w perspektywie krótko-, 
jak i długofalowej), jak również w szczególności w perspektywie długoterminowej 
– oddziaływania prowadzonych interwencji. Z punktu widzenia ewaluacji bardzo 
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ważne jest gromadzenie i monitorowanie takich danych, które pozwolą na analizę 
i badania w następujących trzech obszarach:

 – produkty działalności badawczo-rozwojowej;
 – rezultaty działalności badawczo-rozwojowej w postaci zastosowania  

praktycznego wyników prac badawczo-rozwojowych i przekształ-
conych w sektorze gospodarczym w nowe technologie, materiały, 
wyroby, systemy i usługi, oprogramowanie, opatentowane wyna-
lazki, prawa ochronne, nowe wzory użytkowe itp.;

 – wpływ, czyli oddziaływanie – w postaci długofalowych efektów, 
mających wpływ np. na wzrost gospodarczy, poziom zatrudnienia 
w sektorze itd.

System wskaźników i opis jakościowy służące do oceny efektywności 
działań naukowych powinny być systemem uniwersalnym dla każdego typu 
projektu, jednakże kryteria oceny tej działalności powinny być zróżnicowane 
pod względem rodzaju podmiotu realizującego projekty badawcze. 

Oznacza to wykorzystywanie zdywersyfikowanych kryteriów oceny 
(adekwatność wskaźnika oceny i jego przedziały wartości) w stosunku to 
takich grup, jak: instytuty badawcze, szkoły wyższe oraz jednostki Polskiej 
Akademii Nauk. Uzasadniając takie podejście, należy wziąć pod uwagę profil 
działalności wymienionych podmiotów, strukturę takiej instytucji, jej rolę we 
wspieraniu innowacyjności oraz ukierunkowanie na osiąganie zakładanych 
rezultatów wynikających z rodzaju podejmowanych działań.

Tak więc sposób gromadzenia danych (dowodów), a następnie ich analiza 
powiązane są bezpośrednio z rezultatami (wynikami) realizowanych projektów, 
które powinny zostać objęte parametryzacją na poziomie wskaźników produktu 
projektu (w tym np. opisy bibliograficzne projektu powstałe w trakcie jego 
realizacji, zakupiona aparatura badawcza), wskaźników rezultatu projektu 
(w tym np. metody badawcze, jakie oferuje nowe urządzenie, wykorzystanie 
nowych technologii, patenty, wdrożenia), wskaźników oddziaływania 
projektu (w tym np. efekty związane z wdrożeniem produktu, technologii 
poza instytucją realizującą projekt). 

Istotną kwestią na potrzeby ewaluacji przedmiotowej jest także gro-
madzenie informacji dotyczących innowacyjności technologii lub produktu 
(na czym ona polega, jaki jest jej zasięg), określenie praw własności do pro-
jektu, technologii, produktu i infrastruktury, wskazanie komplementarności 
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realizowanego projektu z innymi projektami lub działaniami (koncentracja na 
rodzaju komplementarności i kierunku jej oddziaływania), współpraca i sieć 
kontaktów (jej skala i jakość kontaktów), które wytworzyły się w ramach 
realizacji danego przedsięwzięcia (projektu). 

8. praktyczne zastosowanie ewaluacji przedmiotowej w działalności 
naukowo-badawczej

Wykorzystanie ewaluacji przedmiotowej w działalności jednostki 
naukowej ma kilka podstawowych zalet. W szczególności pozwala ocenić 
rzeczywiste efekty podjętych działań i zastosowanie rezultatów prac 
w praktyce. Ponadto dzięki wykorzystaniu narzędzi ewaluacji zorientowanej 
na projekty działalność naukowo-badawcza powinno podlegać ustalonym 
standardom parametryzacji i opisu poprzez system wskaźników produktu, 
rezultatu i oddziaływania. A to z kolei bezpośrednio wpływa na proces 
monitoringu i ewaluacji działań instytucji naukowych. 

.Analiza opisu rezultatów projektów i programów naukowo-badawczych25 
wskazuje na niejasności i niespójności przede wszystkim o charakterze 
metodologicznym. Podstawową trudność sprawia sam sposób opisu projektu 
poprzez wykorzystanie dostępnych i obowiązujących wskaźników produktu, 
rezultatu i oddziaływania. Istotna jest także kwestia definiowania samych 
wskaźników. To, co beneficjent projektu kategoryzuje jako wskaźnik 
produktu, w eksperckim i praktycznym rozumieniu stanowi wielokrotnie 
tzw. wkład projektu, zwany inaczej parametrem realizacji projektu. Natomiast 
na przykładzie wskaźników rezultatu problem dotyczyć może nazewnictwa 
i identyfikacji rzeczywistych rezultatów swojego projektu i w następnej 
kolejności poziomu oddziaływania wynikającego z zastosowania rezultatów 
prac naukowo-badawczych w praktyce. Dlatego w podejściu systemowym 
i całym procesie tak ważne jest spełnienie następujących warunków: 

 – zidentyfikowanie poprawnych wskaźników dla poszczególnych ro-
dzajów projektów naukowo-badawczych na poziomie produktów, 
rezultatów i oddziaływań;

25 Analizie poddano wybrane opisy projektów naukowo-badawczych w kontekście procesu 
ewaluacji przedmiotowej oraz doboru określonych wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania.
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 – zidentyfikowanie tych danych, które już są gromadzone przez róż-
ne systemy lub bazy danych (m.in. pochodzących z ankiety jednost-
ki, dostępnych baz danych: KSI SIMIK 2007–2013, innych źródeł);

 – przygotowanie systemu wskaźników dających się gromadzić w spo-
sób adekwatny i rozsądny pod względem kosztowym;

 – gromadzenie i monitoring danych oraz wykorzystanie ich w ewalu-
acji działalności jednostek badawczych.

podsumowanie

Ewaluacja jako proces ma na celu nie tylko gromadzenie danych 
(dowodów), ale również poprzez ich analizę wpływa na wybór i jakość pro-
wadzonych działań. W tym procesie najważniejsze jest w szczególności wyko-
rzystanie całego spektrum narzędzi i technik badawczych, ale również dostar-
czenie odpowiednich informacji na temat rezultatów prowadzonych działań. 
Relacje te są więc ze sobą wzajemnie powiązane. Ewaluacja przedmiotowa 
może istotnie uzupełniać ewaluację instytucjonalną i wspierać proces zarzą-
dzania strategicznego na jego wszystkich etapach. Jej wartością dodaną jest 
także wskazywanie na zmiany zachodzące w otoczeniu oraz pomoc przy 
wyborze kierunków rozwoju działalności naukowo-badawczej. Nie bez zna-
czenia w procesie ewaluacji jest wykorzystanie do oceny zarówno danych 
ilościowych, jak i jakościowych, pozwalających efektywnie ocenić kontekst 
i dokonać analizy przyczynowo-skutkowej. Tylko współistnienie i komple-
mentarność tych dwóch rodzajów informacji (danych, dowodów) może pro-
wadzić do wykorzystania ewaluacji w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie 
o to, czy wystąpiły spodziewane rezultaty i jaka jest ich skala. 



ocena działalności instytutów badawczych – problemy i wyzwania 173

literatura

Fournier D. M., evaluation, w: encyclopedia of evaluation. Sage, ed. S. Mathison, 
Thousand Oaks, Calif., London 2005.

glossary of key terms in evaluation and results Based Management, OECD, Pa-
ris 2002.

Haber A., Szałaj M., ewaluacja organizacji a zrządzanie strategiczne, w: ewaluacja 
w strategicznym zarządzaniu publicznym, PARP, Warszawa 2010.

innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warsza-
wa 2008.

Jak ewaluować i monitorować efekty projektów sektora B+r i szkolnictwa wyższego, 
red. P. Kościelecki, B. Warzybok, OPI, Warszawa 2011.

Kosiński J.A., nauka polska w wieku XiX i XX, Politechnika Wrocławska, Wrocław 
1981.

Mathison S., encyclopedia of evaluation, Sage, Thousand Oaks, Calif., London 2005.
Olejniczak K., ewaluacja jako narzędzie zarządzania w sektorze publicznym, w: roz-

wój, region, przestrzeń, red. G. Gorzelak, A. Tucholska, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa 2007.

Olejniczak K., Ferry M., ewaluacja w praktyce sektora publicznego, w: ewaluacja 
jako standard zarządzania w sektorze publicznym, B. Pietras-Goc, Wyższa 
Szkoła Europejska w Krakowie, Kraków 2008.

Patton M.Q., Evaluation Research, the Sage encyclopedia of social science research 
methods, Sage, Thousand Oaks, Calif. 2004.

Podręcznik ewaluacji projektów infrastrukturalnych, Ministerstwo Rozwoju Regio-
nalnego, Warszawa 2009.

Szczegółowy opis priorytetów Programu operacyjnego innowacyjna gospodarka 
2007–2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011. 

Dekret z dnia 25 października 1948 r. o tworzeniu Głównych Instytutów Naukowo- 
-Badawczych Przemysłu, Dz.U. nr 50, poz. 388.

Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla 
potrzeb gospodarki narodowej, Dz.U. nr 5, poz. 38.

Ustawa z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych, Dz.U. nr 12, 
poz. 60.

Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, Dz.U. nr 36, 
poz. 170, uchylona.

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, Dz.U. nr 238, 
poz. 2390, uchylona. 

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, Dz.U. nr 96, poz. 618. 



agnieszka gryzik, Barbara warzybok174

summary

Research institutes are the part of the system of scientific research that exists 
in Poland. The opinions on the effects of their activities, particularly since the early 
nineties, sometimes are controversial. Some believe that research institutes are a relic 
of past, others treat them as units that operating effectively between science and 
economy in practical way. Therefor there is a need to use in-depth way to evalu-
ate the results of their research and impact on the environment, using quantitative 
and qualitative data. Only coexistence and complementarity of these two types of 
information (data and evidence), could lead to the use of evaluations in searching 
an answer to the question of where the expected effects occurred and how is their 
scale. Such assessments are very important from the standpoint of scientific activities, 
especially done by research institutes.
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Wprowadzenie

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) odgrywają znaczącą 
rolę w gospodarce Polski, stanowiąc przeważającą większość występujących 
w niej podmiotów. Obecność tego sektora sprzyja rozwojowi gospodarczemu, 
jest przejawem zdrowej konkurencji i odzwierciedleniem przedsiębiorczych 
postaw w społeczeństwie. Potencjał tkwiący w tym sektorze nie zawsze 
jest w pełni wykorzystywany, na co wpływają ciągle istniejące bariery jego 
rozwoju. Słabą stroną sektora MMŚP jest ograniczona możliwość wpływania 
na sytuację na rynku, wrażliwość na skomplikowane przepisy prawne 
i biurokrację oraz wreszcie niewielki zasób kapitału i wykwalifikowanej 
kadry. W tym zestawie ograniczony dostęp do źródeł finansowania to jedna 
z ważniejszych barier hamujących rozwój przedsiębiorczości. 

Celem artykułu jest przedstawienie działalności funduszy pożyczko-
wych jako elementu struktury mikrofinansów i wskazanie korzyści, jakie 
wynikają z ich funkcjonowania dla przedsiębiorców, a w konsekwencji dla 
całego regionu. Analizą objęta będzie działalność funduszy pożyczkowych 
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w Polsce, jednak szczególna uwaga będzie koncentrować się na wybranych 
podmiotach regionu łódzkiego.

1. istota i znaczenie mikrofinansów

Analizując problematykę finansowania MMŚP, nie sposób pominąć 
zjawiska, jakim jest luka finansowa, czyli sytuacja, w której na rynku 
finansowym dochodzi do sprzeczności interesów między kapitałodawcami 
a kapitałobiorcami. Luka finansowa definiowana jest jako brak środków 
finansowych na warunkach możliwych do zaakceptowania przez niektóre grupy 
kapitałobiorców czy nawet niechęć strony pożyczającej do udzielenia wsparcia 
na zasadach dogodnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw1.

Należy podkreślić, że nie wszyscy przedsiębiorcy zgłaszają zapotrze-
bowanie na kapitał na takim samym poziomie. Wielu rozpoczyna działalność 
w małej skali, co na początku nie wymaga dużego zaangażowania finansowego. 
Również przedsiębiorstwa, które już funkcjonują na rynku, mogą zgłaszać 
zapotrzebowanie na środki finansowe relatywnie niskiej wartości. Odpowiedzią 
na mniejsze zapotrzebowanie finansowe przedsiębiorstw mogą być mikrokredyty 
– stosunkowo nowy, lecz dynamicznie rozwijający się instrument finansów na 
całym świecie, który obok mikroubezpieczeń, mikrooszczędności i systemów 
transferu pieniędzy należy do obszaru mikrofinansów. 

Mikrofinanse to segment finansów przeznaczony dla niezamożnych 
warstw społecznych, którego cechą charakterystyczną, oprócz określonej 
grupy odbiorców, jest mikroskala oferowanych usług finansowych. Elementem 
odróżniającym mikrofinanse od innych instrumentów jest podstawowy cel 
ich funkcjonowania – nie chęć zarobku i próba jego maksymalizacji, ale 
przeciwdziałanie biedzie oraz wykluczeniu społecznemu i finansowemu. 
Zatem mikrofinanse łączą w sobie bankowość z realizacją celów społecznych 
w aliansie z gospodarczymi. Jak podkreśla się w publikacjach Banku 
Światowego, mikrofinanse to nie nowa forma bankowości, ale innowacyjne 
narzędzie rozwoju2.

1  D.J. Storey, understanding the small business sector, Routledge, London–New York 
1996, s. 239.

2  J. Ledgerwood, Microfinance handbook. an institutional and Financial Perspective, 
World Bank, Washington 1998, s. 1.
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Z ekonomicznego punktu widzenia mikrofinanse mają wyposażyć naj-
biedniejsze osoby w kapitał umożliwiający im samozatrudnienie, założe-
nie przedsiębiorstwa oraz zarządzanie dostępnymi środkami finansowymi. 
Mikrofinanse cechuje zatem zastosowanie podejścia rynkowego do rozwią-
zywania lokalnych problemów społecznych3.

Jednym z zasadniczych elementów mikrofinansów jest mikrokre-
dyt, którego koncepcja, podobnie jak cała idea mikrofinansów, rozwi-
nęła się w krajach azjatyckich, w latach 70. XX wieku. Do jej rozpropago-
wania przyczynił się Mohammed Yunus i stworzony przez niego Grameen 
Bank. Mikrokredyty stały się symbolem walki z biedą i ubóstwem spo-
łecznym, zyskując popularność w Ameryce Południowej, Afryce, Stanach 
Zjednoczonych oraz Europie. Należy podkreślić jednak, że odbiorcy mikro-
kredytów, w zależności od regionu gospodarczego, mogą być różni. Na przy-
kład w Europie Zachodniej mikrokredyty są przeznaczone z reguły dla osób 
wykluczonych finansowo i będących na marginesie społecznym. Z kolei 
w Europie Środkowej i Wschodniej służą do poprawy dostępu do środków 
finansowych osób zamierzających prowadzić działalność gospodarczą. 
Mikrokredyty w Europie różni także wielkość kredytów i charakter insty-
tucji pośredniczących. Zatem nawet w Europie trudno jest mówić o jednym, 
spójnym modelu biznesowym mikrofinansów4.

W Polsce instytucje świadczące usługi mikrofinansowe mają z reguły 
zasięg lokalny lub regionalny. Zaledwie kilka działa na obszarze kilku woje-
wództw lub całego kraju. Spośród instytucji o zasięgu ogólnokrajowym 
wyróżnić należy przede wszystkim: Fundusz Mikro, Inicjatywę Mikro, Bank 
Gospodarstwa Krajowego, FM Bank, Fundację Wspomagania Wsi i Fundację 
na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Mikropożyczki oferują również 
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK)5. Istotnym elemen-
tem architektury mikrofinansów w Polsce są również fundusze pożyczkowe.

3 Mikrokredyty w europie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i walkę z wyklu-
czeniem społecznym, red. B. Mikołajczyk, A. Kurczewska, Difin, Warszawa 2011, s. 11.

4  H. Kraemer-Eis, A. Conforti, Microfinance in europe. a market overview, Working 
Paper 2009/001, EIF Research and Market Analysis, s. 6.

5  Mikrokredyty w europie…, s. 75.
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2. fundusze pożyczkowe w polsce

Fundusze pożyczkowe należą do organizacji sektora non profit, a ich 
działalność stwarza szansę na pozyskanie alternatywnego źródła finansowania 
dla przedsiębiorców. Dotyczy to szczególnie tych, którzy ze względu na niską 
zdolność kredytową lub brak wymaganych zabezpieczeń nie mogą ubiegać się 
o kredyt bankowy. Środki z pożyczki mogą być przeznaczone m.in. na zakup 
nowych maszyn, rozbudowę obiektów będących w posiadaniu przedsiębiorstwa 
oraz zakup surowców potrzebnych do realizacji cyklu produkcyjnego6. 
Maksymalna kwota przyznanych przez fundusz środków pieniężnych wynosi 
z reguły 120 tys. zł, choć istnieje także możliwość pozyskania większych 
środków. Za atrakcyjnością finansowania w tej formie przemawiają również: 
preferencyjne oprocentowanie, niższe stawki prowizji oraz brak opłat 
związanych z rozpatrzeniem wniosku czy wcześniejszą spłatą zobowiązania7.

Aktywność funduszy pożyczkowych na rynkach finansowych 
wykazuje tendencję rosnącą, co spowodowane jest wzrostem wysokości 
ich kapitałów. Wzrasta liczba udzielanych przez nie pożyczek o większej 
wartości jednostkowej. Chociaż kapitał pozyskany z funduszu pożyczkowego 
to często jedyne źródło środków finansowych, zwłaszcza dla najmniejszych 
przedsiębiorstw, jej udział w finansowaniu podmiotów gospodarczych 
ogółem nie jest znaczący. Ważne jest zatem, aby fundusze pożyczkowe 
dążyły do rozwoju swojej działalności i docierały do jak najszerszej grupy 
odbiorców z odpowiednio przygotowaną ofertą. Kluczowe znaczenie ma także 
zmiana mentalności przedsiębiorców. Należy im uświadamiać, że fundusze 
pożyczkowe zostały stworzone z myślą o nich, a oferowana przez nie pomoc 
przyczyni się do poprawy ich sytuacji finansowej8.

W połowie 2010 roku na terenie Polski funkcjonowały 82 fundusze 
pożyczkowe (o zasięgu lokalnym lub regionalnym)9. Ich rozmieszczenie jest 

6  www.parp.gov.pl (1.12.2010).
7  K. Szydłowski, Finansowanie działalności mikro oraz małych przedsiębiorstw z udzia-

łem środków z funduszy pożyczkowych, w: uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych 
przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 540, 
EPU nr 34, Szczecin 2009, s. 132.

8  raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–
2008, PARP, Warszawa 2009, s. 91–92.

9  M. Mażewska, lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe, w: ośrodki innowacji 
i przedsiębiorczości w Polsce. raport 2010, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2010, s. 119.
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nierównomierne, co wynika z polityki władz bądź organów danego regionu 
w zakresie ich tworzenia. Na terytorium Polski można wyodrębnić trzy obszary 
natężenia funkcjonowania funduszy. Największe skupisko występuje w części 
centralnej, nieco mniejsze w zachodniej, a najmniejsze we wschodniej10.

Fundusze pożyczkowe mogą być klasyfikowane m.in. z uwagi na nastę-
pujące kryteria:

 – forma organizacyjno-prawna,
 – wielkość kapitału pożyczkowego,
 – zasięg prowadzonej działalności.

Fundusze pożyczkowe działające na terytorium Polski mają różne formy 
organizacyjno-prawne, na co wpływ mieli inicjatorzy powstania fundu-
szu, zasilający go także kapitałem. Fundusze pożyczkowe działają z reguły 
w formie fundacji (44%), a ponadto w formie stowarzyszeń (20%), spółki 
akcyjnej (20%) oraz spółki z o.o. (10%)11. Różnorodność form sprawia, że nie 
można mówić o barierach prawno-finansowych tworzenia tego typu instytu-
cji. Brak jest bowiem uregulowań prawnych dotyczących ich formy organi-
zacyjnej oraz minimalnej wysokości kapitału początkowego niezbędnego do 
zainicjowania działalności pożyczkowej12.

Wielkość zaangażowanego kapitału to kolejne kryterium podziału fundu-
szy pożyczkowych. Cechą charakterystyczną tych instytucji jest duże zróżnico-
wanie w zakresie posiadanych środków, co zostało zaprezentowane w tabeli 1.  
Istnieją fundusze, których kapitał pożyczkowy nie przekracza 3 mln zł, te naj-
większe zaś dysponują kapitałem przekraczającym nawet 40 mln zł.

Powstawanie i funkcjonowanie funduszy pożyczkowych byłoby niemoż-
liwe bez udziału kapitału pożyczkowego. Udział wszystkich możliwych źródeł 
finansowania funduszy w Polsce zaprezentowano na rysunku 1.

10  raport nr 12/2009. Fundusze pożyczkowe w Polsce wspierające mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa według stanu na 30 czerwca 2009 r., PSFP, Szczecin, wrzesień 2009, s. 20.

11  M. Mażewska, lokalne i regionalne…, s. 121.
12  H. Waniak-Michalak, Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsię-

biorstw: fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, rynek venture capital, Wolters Kluwer 
Polska, Kraków 2007, s. 121.
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Tabela 1

Klasyfikacja funduszy pożyczkowych ze względu na wielkość kapitału pożyczkowego

Wielkość funduszu Wielkość kapitału pożyczkowego (mln zł)
Bardzo mały Poniżej 3
Mały 3–10
Średni 10–20
Duży 20–40
Bardzo duży Powyżej 40

Źródło: B. Bartkowiak, Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu 
małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2009, 
s. 128.

Dominującym źródłem kapitału pożyczkowego w Polsce są środki pocho-
dzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Ich pozyskanie w okresie 
programowania 2004–2006 było możliwe za pośrednictwem Sektorowego 
Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, a szcze-
gólnie poddziałania 1.2.1. dokapitalizowanie funduszy mikropożyczkowych. 
Kluczowe znaczenie mają także środki własne samej instytucji pożyczkowej 
oraz stanowiące wygenerowany przez nią dochód. Te z kolei są najczęściej 
wymienianym źródłem przyrostu kapitału. Do innych źródeł należą środki 
otrzymane z budżetu państwa, środki prywatne i/lub środki zagraniczne, 
kredyty i pożyczki oraz dotacje samorządów terytorialnych (por. rysunek 1).

W ramach ostatniego kryterium, zasięgu geograficznego działalności 
prowadzonej przez fundusze pożyczkowe, wyróżnia się fundusze lokalne, 
regionalne oraz krajowe. Instytucje o charakterze lokalnym obejmują swoim 
zasięgiem jedną lub kilka gmin. Strefa działania funduszy regionalnych 
rozciąga się na terytorium kilku powiatów lub województwa, a instytucje 
o zasięgu krajowym udzielają pożyczek w granicach kilku województw bądź 
na obszarze całego kraju13.

13  B. Bartkowiak, S. Flejterski, P. Pluskota, Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2006, s. 94.
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Rysunek 1. Źródła pochodzenia kapitału funduszy pożyczkowych według stanu 
na dzień 30 czerwca 2009 roku

Źródło: raport 12/2009. Fundusze pożyczkowe…, s. 12–13.

Usługi świadczone przez fundusze pożyczkowe mogą płynąć do bene-
ficjentów w sposób bezpośredni i pośredni14. Pierwszą grupę odbiorców sta-
nowią biorcy kapitału, którzy czerpią bezpośrednie korzyści z otrzymanego 
wsparcia, a więc mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby bezro-
botne, które środki pozyskane z funduszu zamierzają przeznaczyć na uru-
chomienie działalności gospodarczej. Natomiast beneficjenci pośredni czerpią 
z kolei korzyści wynikające z udzielenia tej pomocy beneficjentowi bezpo-
średniemu. Należą do nich przede wszystkim jednostki samorządu teryto-
rialnego, na terenie których pożyczkobiorcy prowadzą swoją działalność. 
Beneficjentem pośrednim może być także sektor bankowy, ponieważ współ-
praca z funduszem kreuje historię kredytową pożyczkobiorcy, co pozytywnie 
wpłynie na jego późniejsze kontakty z bankiem. 

Do czterech podstawowych grup beneficjentów bezpośrednich działal-
ności pożyczkowej należą15:

 – firmy usługowe i handlowe w początkowej fazie rozwoju, zwykle 
1–2 osobowe, 

 – mikroprzedsiębiorcy prowadzący uproszczoną rachunkowość, po-
trzebujący wsparcia w zakresie zarządzania finansami,

14  P. Pluskota, Fundusze pożyczkowe na polskim rynku finansowym, w: instytucje rynku 
finansowego w Polsce, red. A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 511–512.

15  B. Bartkowiak, S. Flejterski, P. Pluskota, Fundusze i usługi pożyczkowe…, s. 116. 
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 – małe przedsiębiorstwa usługowe, handlowe lub produkcyjne funk-
cjonujące na rynku określony czas,

 – inne podmioty.
Jak wskazuje raport Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych, 

podstawową grupą uzyskującą wsparcie od funduszy pożyczkowych są 
mikroprzedsiębiorstwa – stanowią one ponad 96% wszystkich beneficjentów. 
Sytuacja taka wynika przede wszystkim z faktu, iż cechą charakterystyczną 
funduszy jest wspieranie podmiotów małych, o krótkiej historii funkcjonowa-
nia, które nie posiadają odpowiednich zabezpieczeń i w związku z tym mają 
trudności w otrzymaniu tradycyjnego kredytu bankowego. Cechy te bardzo 
często można właśnie przypisać najmniejszym podmiotom gospodarczym. 
Struktura beneficjentów funduszy pożyczkowych zaprezentowana została 
w tabeli 2.

Tabela 2

Struktura beneficjentów działalności pożyczkowej według liczby zatrudnionych osób

Liczba zatrudnionych osób udział w ogólnej liczbie kredytów (%)
Do 9 96,5 
Od 9 do 49 3,4
Od 50 do 249 0,1
250 i więcej 0
Razem 100

Źródło: raport nr 12/2009. Fundusze pożyczkowe w Polsce…, s. 12–13.

Niewątpliwie działalność funduszy pożyczkowych pozytywnie oddzia-
łuje na sektor małych i średnich przedsiębiorstw, co wyraża się w:

 – umacnianiu jego pozycji na rynku,
 – tworzeniu historii kredytowej przedsiębiorstw, istotnej przy współ-

pracy z bankiem,
 – zapewnieniu dostępu do instytucji wsparcia finansowego i nie tylko,
 – wsparciu osób bezrobotnych, podejmujących działalność gospodarczą.

Do słabych stron działalności funduszy pożyczkowych zalicza się relatyw-
nie niewielką ilość kapitału, którym dysponują, i w związku z tym niemożność 
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udzielania finansowego wsparcia na skalę porównywalną do sektora banko-
wego. Sytuację w tym zakresie poprawiło z pewnością przystąpienie Polski do 
Unii Europejskiej, które stworzyło funduszom możliwość pozyskania dodatko-
wych środków i co za tym idzie – rozszerzenia działalności.

Nie należy zapominać o zagrożeniach, jakie stoją przed całym syste-
mem, które związane są przede wszystkim ze sposobem, w jaki fundusze 
pożyczkowe świadczą swoje usługi. Dotyczy to np. mniejszych, w porówna-
niu z bankami, wymagań w zakresie posiadanej zdolności kredytowej bene-
ficjenta oraz możliwych do przedłożenia zabezpieczeń. Konsekwencją tego 
bardziej liberalnego podejścia jest większe ryzyko wystąpienia pożyczek nie-
spłaconych, co będzie skutkowało osiągnięciem przez fundusz pożyczkowy 
mniejszych zysków, a może nawet strat.

Powstawanie nowych oraz rozwój już istniejących przedsiębiorstw dyna-
mizuje przedsiębiorczość w wymiarze lokalnym. Proces ten związany jest 
z obowiązkiem zaspokojenia potrzeb artykułowanych przez członków lokal-
nej wspólnoty, którzy niejednokrotnie wywierają nacisk na jednostki samo-
rządowe i administracyjne kraju oraz instytucje pozarządowe16. Jednostki 
samorządu terytorialnego powinny aktywnie wspierać działalność funduszy 
pożyczkowych, promując je oraz udzielając finansowego wsparcia17. Ponadto 
samorząd terytorialny powinna cechować również chęć obniżenia wysokości 
obciążeń z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz uproszczenia procedury 
rejestracji podmiotów gospodarczych rozpoczynających działalność. 

Mechanizmy wykorzystywane przez organy administracji rządowej, 
mające na celu udzielenie wsparcia dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, 
powinny polegać przede wszystkim na dążeniu do ograniczenia barier funk-
cjonowania sektora MMŚP, wynikających z kształtu systemu prawnego oraz 
wysokości obciążeń podatkowych. Również jednoznaczne określenie reguł 
pomocy dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw może pozytywnie 
wpłynąć na podejmowane w tym zakresie działania. Polski rząd, dostrzegając 
pozytywną rolę odgrywaną przez fundusze pożyczkowe, określił podstawowe 
cele ekspansji całego systemu tych instytucji, wydając dokument kierunki 
rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich 

16  B. Filipiak, J. Ruszała, instytucje otoczenia biznesu – rozwój, wsparcie, instrumenty, 
Difin, Warszawa 2009, s. 236–238, 243.

17  B. Bartkowiak, S. Flejterski, P. Pluskota, Fundusze i usługi pożyczkowe…, s. 134–135.
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przedsiębiorstw w latach 2009–201318. Ministerstwo Gospodarki zakłada, 
że w wyniku zastosowania się do wytyczonych kierunków działań wartość 
kapitału pożyczkowego wzrośnie w planowanym okresie prawie dwukrotnie 
i w 2013 roku wyniesie 1,8 mln zł, a wartość łączna udzielonego w 2013 roku 
wsparcia finansowego ukształtuje się na poziomie ok. 1,15 mln zł19. W doku-
mencie tym wskazano także na podstawowe cele rozwoju systemu instytucji 
pożyczkowych:

 – umożliwienie lepszego dostępu do środków finansowych, głównie pod-
miotom rozpoczynającym działalność oraz mikroprzedsiębiorcom,

 – stworzenie i wdrożenie standardów funkcjonowania instytucji  
pożyczkowych,

 – opracowanie i wdrożenie systemu monitoringu działalności tych  
instytucji,

 – dbałość o nadzór w zakresie wykorzystywania środków publicznych,
 – wywieranie wpływu na samorządy terytorialne w celu zachęcenia 

ich do finansowania funduszy pożyczkowych,
 – weryfikacja i podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w fun-

duszach.
Instytucją, która reprezentuje interesy funduszy w skali całego kraju, 

jest utworzone w 2002 roku Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych 
(PSFP), z siedzibą główną w Szczecinie. Stowarzyszenie dąży do realiza-
cji swoich zamierzeń poprzez szereg działań opartych na wzajemnej współ-
pracy z samymi funduszami, jak również z organami władzy oraz instytu-
cjami z otoczenia biznesu.

Jednym z efektów pracy PSFP są publikacje raportów dotyczących dzia-
łalności funduszy pożyczkowych, które prezentują zagadnienia dotyczące 
całego systemu, jak również poszczególnych jego jednostek. Informacje 
w nich zawarte odnoszą się przede wszystkim do stanu sieci funduszy, posia-
danego przez nie kapitału oraz wysokości i struktury wypłacanych pożyczek.

18  M. Sołtysiak, wpływ funkcjonowania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych 
w Polsce na rozwój podmiotów gospodarczych, w: rynki finansowe w rozwoju podmiotów go-
spodarczych, red. B. Filipiak, B. Mikołajczyk, Difin, Warszawa 2009, s. 216–217.

19  kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich 
przedsiębiorstw w latach 2009–2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009, s. 10, 36.
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3. działalność wybranych funduszy pożyczkowych w województwie 
łódzkim

W województwie łódzkim wsparcie finansowe w postaci pożyczek, 
pozyskanych na preferencyjnych warunkach, oferują między innymi:

 – Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
 – Fundacja Inkubator,
 – Fundusz Mikro w Łodzi, 
 – Fundacja Rozwoju Gminy Zelów.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku20 fundusze pożyczkowe z województwa 
zgromadziły kapitał pożyczkowy w wysokości 32,6 mln zł, co stanowiło 3,3% 
ogółu kapitału posiadanego przez wszystkie fundusze pożyczkowe działające 
na terenie Polski.

Wspomniane instytucje z regionu łódzkiego od początku swojej działal-
ności do końca czerwca 2009 rokuudzieliły 1916 pożyczek, o łącznej wartości 
102,4 mln zł. Przeciętna wysokość pożyczki wyniosła 53,3 tys. zł.

Region łódzki zajął w rankingu województw miejsce:
 – 10 – według wartości zgromadzonego w funduszach kapitału po-

życzkowego, 
 – 7 – według wartości udzielonych pożyczek,
 – 8 – w klasyfikacji dotyczącej liczby przypadków udzielonego wsparcia,
 – 7 – w przypadku przeciętnej wysokości udzielonej pomocy finansowej.

W rankingach klasyfikujących poszczególne fundusze pożyczkowe naj-
lepiej na tle całego województwa wypadają dwa: fundusz działający w ramach 
Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego (FP ŁARR) oraz fundusz Fundacji 
Rozwoju Gminy Zelów (FP FRGZ). Działalność tych dwóch podmiotów 
zostanie poddana analizie.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego została powołana w 1992 roku, 
a jej misją jest kreowanie funkcji eksperta dla regionu łódzkiego, który swoją 
działalność opiera na trzech filarach21:

 – wsparcie innowacyjności firm,
 – ekspansja społeczeństwa informacyjnego w regionie,
 – wsparcie dla przedsiębiorców i jednostek publicznych.

20  raport nr 12/2009. Fundusze pożyczkowe w Polsce…, s. 20–29.
21  www.larr.lodz.pl (1.08.2011).
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Począwszy od 1996 roku, w ramach ŁARR swoją działalność prowadzi 
„Fundusz pożyczkowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na 
cele inwestycyjne”. Jego głównym celem jest udzielanie finansowego 
wsparcia podmiotom gospodarczym z obszaru województwa łódzkiego 
z uwzględnieniem przede wszystkim projektów zmierzających do tworzenia 
nowych miejsc pracy lub utrzymania już istniejących. W tym miejscu warto 
zaznaczyć, że o pomoc z funduszu mogą ubiegać się również przedsiębiorstwa 
zlokalizowane poza województwem, pod warunkiem że obszarem realizacji 
inwestycji będzie region łódzki22.

Drugi fundusz pożyczkowy, który będzie przedmiotem analizy, działa 
przy Fundacji Rozwoju Gminy Zelów, mającej swoją siedzibę w Zelowie – 
kilkunastotysięcznym miasteczku położonym w odległości 60 km od Łodzi. 
Jego przykład pokazuje, iż nie tylko w dużych miastach, takich jak Łódź, 
funkcjonują instytucje świadczące wsparcie dla przedsiębiorców z sektora 
MŚP. Tym bardziej że fundusz ten uzyskuje bardzo dobre rezultaty i należy 
do czołówki w grupie małych funduszy pożyczkowych.

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów została powołana 17 kwietnia 1991 
roku. Ma charakter organizacji non profit, a podstawowym celem jej dzia-
łalności jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju społeczno- 
-gospodarczego w regionie łódzkim. Chodzi tutaj przede wszystkim o rozwój 
małych i średnich przedsiębiorstw, przeciwdziałanie bezrobociu i minimali-
zowanie jego skutków oraz rozwój zasobów ludzkich.

Swoją misję FRGZ wypełnia poprzez świadczenie usług o specyfice 
doradczej, informacyjnej, szkoleniowej i finansowej (udzielanie pożyczek). 
W ramach Fundacji wyodrębniono następujące jednostki organizacyjne:

 – ośrodek doradczo-szkoleniowy,
 – Zelowski Fundusz Przedsiębiorczości,
 – Zelowski Inkubator Przedsiębiorczości.

W ramach Zelowskiego Funduszu Przedsiębiorczości funkcjonuje 
„Fundusz pożyczkowy dla małych przedsiębiorców z regionu łódzkiego”. 
Beneficjentami usług świadczonych przez ten fundusz mogą być osoby 
bezrobotne, pragnące rozpocząć własną działalność oraz mali przedsiębiorcy 
znajdujący się w fazie rozwoju lub ekspansji, z korzystną sytuacją finansową, 

22  regulamin Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców na 
cele inwestycyjne, ŁARR, Łódź, wrzesień 2010, s. 2.
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których siedziba bądź główne miejsce wykonywania działalności jest na 
terenie województwa łódzkiego.

Szczegółowa charakterystyka podstawowych parametrów obydwu ana-
lizowanych funduszy została zaprezentowana w tabeli 3. Analizując zawarte 
tam dane, należy stwierdzić, że fundusze te różni niemal wszystko: od wyso-
kości kapitału pożyczkowego, poprzez liczbę i wartość udzielonych pożyczek 
po wysokość oprocentowania pożyczanych środków. Przeciętna wysokość 
udzielonego wsparcia kształtowała się na poziomie 162,2 tys. zł w przypadku 
FP ŁARR i 25,4 tys. zł w przypadku FP FRGZ.

Tabela 3

Wybrane cechy badanych funduszy pożyczkowych

charakterystyka fp Łarr fp frgz
Rok rozpoczęcia dział. pożyczkowej 1996 1995
Kapitał pożyczkowy 17,215 mln zł* 9,5 mln zł**
Liczba udzielonych pożyczek 402* 1062**
Łączna wartość udzielonych pożyczek 65,221 mln zł* 27 mln zł**
Przeciętna wysokość pożyczki 162,2 tys. zł* 25,4 tys. zł**
Oprocentowanie w skali roku 2–2,50% 6,46–8,26%
Prowizja 2,5–3,5% 0,5–1,5%
Liczba utworzonych miejsc pracy  
w l. 2006–2010 przez przedsiębiorców, 
którzy uzyskali pożyczkę

200 141

* Narastająco na 30.06.2009.
** Narastająco na 31.12.2010.

Źródło: opracowanie własne.

Z danych zawartych w raporcie Polskiego Stowarzyszenia Funduszy 
Pożyczkowych23 wynika, że fundusz działający w ramach struktur ŁARR 
do połowy 2009 rokuzgromadził kapitał pożyczkowy w wysokości 17,2 mln 
zł, co uplasowało go na 17 pozycji w rankingu według tego kryterium. Od 
początku swojej działalności do dnia, w którym sporządzono sprawozdanie, 
w ramach tej instytucji udzielono 402 pożyczki o łącznej wartości 65,2 mln zł. 

23  raport nr 12/2009. Fundusze pożyczkowe w Polsce…, zał. 1.
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Fundusz ten w klasyfikacji według łącznej wartości udzielonej pomocy zajął 
pierwsze miejsce w grupie funduszy średnich. Również w rankingu stworzo-
nym w oparciu o wartość pożyczek udzielonych tylko w pierwszym półroczu 
2009 roku zajął piątą lokatę w swojej grupie.

Z kolei fundusz pożyczkowy FRGZ zajął pierwsze miejsce w grupie 
małych funduszy, jeżeli chodzi o liczbę udzielonych pożyczek od początku 
działalności, oraz drugie miejsce w kategorii łącznej wartości udzielonego 
wsparcia.

Nie należy zapominać o wpływie, jaki fundusze pożyczkowe wywierają 
na rynek pracy. Dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu przedsiębiorcy 
są zdolni utrzymać obecną wielkość zatrudnienia, a osoby bezrobotne 
podejmujące działalność – porzucić ten status. W przypadku analizowanych 
funduszy liczba utworzonych miejsc pracy w latach 2006–2010 przez 
przedsiębiorców, którzy uzyskali pożyczkę, wyniosła w przypadku FP ŁARR 
200, a w przypadku FP FRGZ 141.

Zarówno FP ŁARR, jak i FP FRGZ odgrywają dość istotną rolę we 
wspieraniu podmiotów gospodarczych oraz stanowią ważny element sieci 
funduszy pożyczkowych w Polsce. Warto więc przeanalizować szczegółowe 
aspekty związane z ich funkcjonowaniem w ostatnich latach. 

W tabeli 4 zaprezentowana została liczba pożyczek udzielonych przez 
poszczególne fundusze oraz łączna ich wartość w latach 2006–2010. Fundusz 
pożyczkowy działający przy ŁARR udzielił w tym okresie znacznie mniej 
pożyczek niż fundusz działający przy FRGZ, ale za to o większej wartości.

W przypadku FP ŁARR w 2008 i 2009 rokuprzyznano 50 pożyczek, 
jednak w roku 2009 większy udział w ogólnej liczbie kredytów stanowiły 
pożyczki o mniejszej wartości jednostkowej, a więc służące sfinansowaniu 
mniejszych przedsięwzięć, zaś w 2010 roku zarówno liczba, jak i wartość 
udzielonych pożyczek znacznie spadła. Z kolei w przypadku FP FRGZ: po 
2007 roku, w którym udzielono aż 105 pożyczek o łącznej wartości przekra-
czającej 4 mln zł, obydwa parametry (ilość i wartość przyznanych pożyczek) 
w kolejnych latach malały, osiągając w 2009 roku poziom 40 udzielonych 
pożyczek o wartości 1,86 mln zł. Znaczącą poprawę tej sytuacji przyniósł rok 
2010 i 2011 – liczba udzielonych pożyczek w tych dwóch okresach wyniosła 
ok. 80, a wartość w 2011 roku przekroczyła 4 mln zł (por. tabela 4).
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Tabela 4

Liczba i wartość udzielonych pożyczek w latach 2006–2010

fp Łarr fp frgz

Liczba 
udzielonych 

pożyczek

Wartość 
udzielonych 
pożyczek (zł)

Liczba 
udzielonych 

pożyczek

Wartość 
udzielonych 
pożyczek (zł)

2006 32 3 626 000 69 2 203 600

2007 35 4 753 000 105 4 178 260

2008 50 7 906 000 71 2 370 180

2009 50 5 759 000 40 1 860 000

2010 23 3 726 000 78 3 170 500

2011 bd. bd. 80 4 359 728

Razem 190 25 770 000 443* 18 142 268

* Do roku 2010 liczba udzielonych pożyczek przez FP FRGZ wynosiła 363, 
a wartość 13 782 540 zł.

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet za rok 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010, dotyczących działalności pożyczkowej, przesłanych przez 
FRGZ i ŁARR do PSFP; Fundusz Pożyczkowy drugim co do wielkości 
funduszem w województwie łódzkim, www.frgz.pl (14.05.2012).

Różnice w wysokości przyznawanych przez obydwa fundusze pożyczek 
obrazują dane zawarte w tabeli 5. W przypadku FP ŁARR dominują pożyczki 
o wartości od 50 do 120 tys. zł, a w przypadku FP FRGZ – pożyczki o war-
tości od 10 do 30 tys. zł. W obydwu przypadkach stanowią one ponad 50% 
wszystkich pożyczek.

W przypadku FP ŁARR w ostatnich trzech okresach sprawozdawczych 
wzrósł jednak udział tych, których wartość dochodzi do 300 tys. zł. Pożyczki 
te otrzymują przede wszystkim przedsiębiorstwa średnie, zgłaszające zapo-
trzebowanie na większą ilość środków finansowych.
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Tabela 5

Pożyczki według wysokości udzielonego wsparcia w latach 2006–2010

pożyczki wg wartości udzielonej pożyczki (tys. zł) fp Łarr fp frgz
Do 10 0 45
10–30 21 179
30–50 23 62
50–120 101 71
120–300 34 0
Pow. 300 11 0
Razem 190 357

Źródło: jak w tabeli 4.

Z kolei w przypadku FP FRGZ widoczny jest brak pożyczek o dużej war-
tości, co zdeterminowane jest zasadami przyjętymi przez ten fundusz: mak-
symalna kwota wsparcia, o jaką mogą ubiegać się beneficjenci, wynosi 120 
tys. zł. Największą grupę w ogólnej liczbie udzielonych pożyczek stanowią te, 
których wysokość waha się w granicach od 10 do 30 tys. zł. Pożyczkobiorcami 
są tutaj mikro- i małe przedsiębiorstwa, posiłkujące się środkami z funduszu 
przede wszystkim przy zakupie środków obrotowych, potrzebnych do prowa-
dzenia bieżącej działalności.

Tabela 6

Pożyczki według sektora działania pożyczkobiorcy

pożyczki wg sektora działania przedsiębiorcy fp Łarr fp frgz

Produkcja 80 40

Handel 31 135

Usługi (w tym transport) 59 173

Budownictwo 20 9

Rolnictwo 0 0

Razem 190 357

Źródło: jak w tabeli 4.
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Analizując sektor gospodarki, w którym działają beneficjenci środków 
badanych funduszy, należy podkreślić również i w tym zakresie istniejące 
różnice (por. tabela 6). Pożyczkobiorcami FP ŁARR są w pierwszej kolejności 
przedsiębiorstwa produkcyjne, a następnie usługowe, natomiast w przypadku 
FP FRGZ przedsiębiorstwa usługowe, a następnie handlowe. W przypadku 
obydwu funduszy w grupie klientów pojawiły się w ostatnich latach 
przedsiębiorstwa budowlane, jednak na razie stanowią one niewielki odsetek 
beneficjentów. 

podsumowanie

System funduszy pożyczkowych w Polsce, pomimo niezbyt długiej 
historii funkcjonowania, zajmuje obecnie dość stabilną pozycję wśród insty-
tucji wspierających przedsiębiorców. Przed funduszami otwierają się również 
duże szanse na rozwój, zwłaszcza po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. 
Nie należy jednak lekceważyć zagrożeń, które w przyszłości mogą przerodzić 
się w słabe strony tych instytucji.

Fundusze pożyczkowe stanowią instytucje wsparcia dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw, zaopatrując je w kapitał obcy i umożliwiając jednocze-
śnie dostęp do innych zewnętrznych źródeł finansowania. To z kolei przekłada 
się na pozytywne impulsy dla lokalnej gospodarki: stymulowanie rozwoju 
gospodarczego całego regionu oraz wywieranie pozytywnego wpływu na 
lokalny rynek pracy.

Pomimo pozytywnych aspektów funkcjonowania środki z funduszy 
pożyczkowych nadal stanowią źródło kapitału o niewielkim znaczeniu 
w architekturze finansowania sektora MMŚP. Wynika to przede wszystkim 
z niewiedzy przedsiębiorców o istnieniu tych instytucji i ich usługach.

W artykule zaprezentowano dwa spośród funkcjonujących na terenie 
województwa łódzkiego funduszy pożyczkowych. Pomimo różnic dzielących 
oba podmioty posiadają one wspólny cel – dążenie do likwidacji barier 
ograniczających funkcjonowanie sektora MŚP w regionie. Analizowane 
fundusze mają przede wszystkim inną lokalizację. Położenie Fundacji 
Rozwoju Gminy Zelów na terenie małej gminy nie rzutuje jednak na efekty 
jej działalności. Fundusz pożyczkowy działający przy tej Fundacji udziela 
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więcej pożyczek (chociaż o mniejszej wartości jednostkowej) niż ten, który 
działa w ramach Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wynika to z faktu, 
iż podstawową grupą klientów zelowskiego funduszu są mali przedsiębiorcy, 
skupieni na rynku lokalnym, mogący uzyskać wsparcie w kwocie 
nieprzekraczającej 120 tys. zł na okres pięciu lat (z tego też względu FRGZ 
dość znacznie odczuła skutki kryzysu finansowego w latach 2008–2009, który 
sparaliżował działanie wielu najmniejszych podmiotów funkcjonujących na 
rynku).

Kwestią, która wyraźnie dzieli oba podmioty, jest również wysokość 
stawki oprocentowania pożyczek. Znacznie niższe stopy obowiązują w ŁARR, 
która udziela pożyczek na cele inwestycyjne. W związku z tym jej główni 
beneficjenci to podmioty już funkcjonujące na rynku, zdolne do przedsta-
wienia odpowiednich zabezpieczeń, a więc charakteryzujące się mniejszym 
poziomem ryzyka. Dysproporcje w zakresie stawki oprocentowania wyrów-
nuje częściowo wysokość wymaganej prowizji, która w przypadku funduszu 
z Łodzi jest znacznie wyższa i kształtuje się na poziomie od 2,5% do 3,5% 
wartości pożyczki, o którą wnioskuje beneficjent.

Zarówno jednak fundusz działający w ramach ŁARR, jak i ten funkcjo-
nujący w strukturach FRGZ odgrywa znaczącą rolę w procesie wspierania 
rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, oferując swoją pomoc na etapie tworze-
nia oraz ekspansji przedsiębiorstw sektora MMŚP w regionie.

Rozważania dotyczące empirycznego ujęcia problemu pozwalają 
wnioskować, iż skala działalności prowadzonej przez system funduszy 
pożyczkowych w województwie łódzkim wciąż jest zbyt mała, choć 
w przypadku FP FRGZ lata 2010–2011 przyniosły wyraźny wzrost liczby 
udzielonych pożyczek i ich łącznej kwoty. Wciąż jednak tylko niewielka część 
przedsiębiorców finansuje swoją działalność bieżącą i inwestycyjną środkami 
pochodzącymi z tego źródła. Wynika to przede wszystkim z niedostatecznego 
poziomu kapitału pożyczkowego oraz braku odpowiedniej kampanii 
promocyjnej funduszy wśród sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
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summary

Micro-, small and medium-sized enterprises (MMŚP) are playing the 
major part in the economy of Poland, constituting the overwhelming majo-
rity of entities being found in it. These enterprises are coming across nume-
rous barriers, however to most important from them is the insufficient capital.

The reply to this problem can be the microfinance. The aim of the article 
is to describe activity of the loan funds, as the element of the structure of 
microfinances and indicating benefits which result from their functioning for 
entrepreneurs, and in consequence for the entire region. Activity of loan funds 
will be provided with analysis in Poland, however the particular attention will 
be concentrating on chosen subjects of the Łódź region.
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kredyt technoLogiczny Jako narzędzie finanSoWe 
dziaŁań innoWacyJnych – StudiuM przypadku

Wprowadzenie

Celem artykułu jest przedstawienie na przykładzie średniej i niezależnej 
polskiej firmy PPH Zelan wykorzystania środków budżetowych/unijnych do 
budowania potencjału innowacyjnego. Strategia rozwoju firmy polegająca 
na wykorzystaniu nowych technologii wymaga ciągłej pracy we wszystkich 
jej aspektach funkcjonowania, w tym szczególnie w sferze finansowania 
innowacji. Brak środków finansowych stanowi jedną z głównych barier braku 
wdrożeń innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). 
Bariery dotyczące rozwoju innowacji poprzez nowe produkty dotyczą między 
innymi takich sfer, jak:

 – finanse – trudności MŚP przy pozyskiwaniu funduszy traktowane 
są jako przeszkody do przeżycia, innowacji i rozwoju. W badaniach 
(Birley i Nikatri)1 stwierdzono, że większość problemów jest w trak-
cie kapitalizacji, krótkoterminowe problemy płynności, niewystar-
czający kapitał obrotowy, słabe zarządzanie finansami;

1 S. Birley, N. Niktari, the Failure of owner-Managed Businesses: the diagnosis of 
accountants and Bankers. report for the institute of chartered accountants in england and 
wales 1995.
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 – umiejętności marketingowe – zdolność marketingowa w postaci 
rozpoznania rynku została wymieniona jako jedna z najważniejszych 
umiejętności wymaganych w celu zapewnienia sukcesu nowemu 
produktowi. Foley i Green2 wskazują, że technologiczne 
przedsiębiorstwa mogą się nadmiernie skupić na technicznych 
aspektach ich innowacyjności kosztem umiejętności niezbędnych do 
skutecznego handlowego wykorzystania innowacji. Ważne jest, aby 
firma na rynek wprowadzała produkty, na które jest zapotrzebowanie, 
a nie takie, o których myśli, że klient czeka na nie; 

 – cechy osobowościowe zarządzających – Birley i Niktari3 ustalili, że 
brak wiedzy na temat zarządzania był drugim najważniejszym po-
wodem niepowodzenia w biznesie.

W niżej opisanym studium przypadku zaprezentowano wykorzystanie 
zewnętrznych środków finansowych dostępnych dla firm sektora MŚP we 
wdrażaniu nowych technologii. Podstawą efektywnego wykorzystania dostęp-
nych środków finansowych w omawianym przedsiębiorstwie była wcześniej 
opracowana strategia działania i do niej dobrane stopniowo najkorzystniejsze 
źródła finansowania. 

1. środki dla Mśp na wprowadzanie innowacji

Programy rządowe mające na celu udostępnienie finansowania sektorowi 
MŚP istnieją w Polsce od połowy lat 90. ubiegłego wieku. Programy te, 
oferujące najczęściej pomoc finansową w postaci pożyczek lub grantów, 
promuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pod egidą Ministerstwa 
Gospodarki. PARP jest odpowiedzialna za rozdysponowanie ponad 26 mld 
dolarów na przestrzeni wielu programów przez najbliższych parę lat, co czyni 
ją największym dysponentem rządowych programów wsparcia finansowego 
ze środków polskiego rządu oraz Unii Europejskiej. Programy wsparcia 
składają się z dwóch głównych grup inicjatyw mających na celu wspieranie 
firm z sektora MŚP. Z jednej strony są to pożyczki niewielkich kwot, z drugiej 

2 P. Foley, H. Green, a Successful high-technology company: Plasma technology (uk) 
ltd., w: Small Business Success, the Small Business research trust, P. Foley, H. Green, Paul 
Chapman Publishing, London 1995, s. 72–80.

3 S. Birley, N. Niktari, the Failure of owner-Managed Businesses…
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wysokie sumy. Pierwszy typ programów został stworzony specjalnie pod 
kątem potrzeb MŚP i ma na celu ułatwienia w pierwszej fazie rozwoju firmy – 
PHARE, „Ku nowoczesności” oraz programy celowe. W drugiej grupie znajdują 
się takie programy operacyjne (strukturalne), jak Innowacyjna Gospodarka, 
Kapitał Ludzki oraz Rozwój Polski Wschodniej. Programy te skierowane są 
do rozmaitych odbiorców i nie ograniczają się tylko do małych i średnich 
przedsiębiorstw. Potencjalnymi beneficjentami mogą tu być również jednostki 
naukowo-badawcze, centra kształcenia, inkubatory przedsiębiorczości, 
partnerstwa publiczo-prywatne, uniwersytety, instytucje publiczne itd.
 Główne programy finansowe dostępne dla firm z sektora MŚP to:

 – Innowacyjna Gospodarka (IG),
 – Paszport do eksportu,
 – Rozwój Polski Wschodniej,
 – Mikropożyczki (MP),
 – Bon na innowacje (BI),
 – Kredyt technologiczny (FKT),
 – Program wspierania technostarterów (TS),
 – Patent Plus,
 – Kreator Innowacyjności (KI),
 – Cambridge Python (CP),
 – Gwarancje Bankowe (GB),
 –  Kredyt technologiczny,
 – Pierwsza firma (PF),
 – Prefinansowanie UE (EUF),
 – Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK).

Jednym z głównym źródeł finansowania działań innowacyjnych dostęp-
nych dla przedsiębiorców jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 
który zawiera działania pozwalające uzyskać dofinansowanie do badań, 
wdrożeń nowych technologii lub internacjonalizacji już wyprodukowanych 
innowacyjnych produktów. Są one skierowane na realizację celu głównego 
POIG, którym jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przed-
siębiorstwa. W Programie tym (zob. rysunek 1) działania mające na celu 
wsparcie inwestycji dla przedsiębiorstw to:

 – działanie 4.3. Kredyt technologiczny,
 – działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym,
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 – działanie 5.1. Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o zna-
czeniu ponadregionalnym,

 – działanie 5.4. Zarządzanie własnością intelektualną,
 – działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie 

gospodarki elektronicznej,
 – działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
 – działanie 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

Rysunek 1. POIG – inwestycje dla przedsiębiorstw

Źródło: opracowanie własne na podstawie POIG 2007–2013.

W latach 2006–2008 1,5 tys. przedsiębiorstw, czyli 22% firm innowacyj-
nych, otrzymało wsparcie publiczne na działalność innowacyjną. Największy 
udział we wsparciu publicznym dla firm miały środki pochodzące od instytu-
cji Unii Europejskiej. W latach 2006–2008 liczba przedsiębiorstw, które otrzy-
mały wsparcie z tego źródła, wyniosła 1 tys. (15% firm). Kolejnymi najczęściej 
wykorzystywanymi przez przedsiębiorstwa innowacyjne źródłami wsparcia 
były środki krajowe pochodzące z instytucji ze szczebla centralnego i lokal-
nego. Z pierwszego źródła finansowania działalności innowacyjnej skorzy-
stało 7% firm innowacyjnych, a z drugiego – 4%4. Można wyróżnić kluczowe 
problemy finansowego wsparcia innowacji w Polsce5:

4  innowacyjność 2010, PARP, Warszawa, 2010, s. 64.
5  M. Bukowski, A. Szpor, A. Śniegocki, Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, 

Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012, s. 25–27.
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1. Niedopasowanie rodzajów instrumentów do adresowanych proble-
mów – zbyt wysoki udział pomocy bezzwrotnej. Pozytywnie należy ocenić 
istotne wsparcie pośrednie zarówno dla infrastruktury badawczej, jak i współ-
pracy w tworzeniu nowatorskich rozwiązań. Jednak struktura wsparcia bez-
pośredniego wskazuje na istotne niedopasowanie stosowanych instrumentów 
do adresowanych problemów. Przede wszystkim pomoc zbytnio skupia się na 
instrumentach bezzwrotnych (granty w ramach funduszy europejskich).

2. Niedopasowanie struktury wydatków proinnowacyjnych do potrzeb 
firm – znaczącą część wsparcia dostają firmy duże kosztem MŚP. To sektor 
MŚP w największym stopniu potrzebuje wsparcia w tworzeniu innowacji 
z powodu ograniczonych zasobów, jakimi dysponują należące do niego firmy. 
Jednak jak wskazuje analiza struktury środków przyznawanych w ramach 
POIG, duże przedsiębiorstwa dostają znaczącą ich część. Co istotne, im firma 
jest mniejsza, tym trudniej jej dostać dofinansowanie.

3. Zachowawczość przy ocenie wniosków – wsparcie dostają projekty 
mało innowacyjne. Analiza statystyczna składanych i przyjmowanych wniosków 
o wsparcie działań innowacyjnych wskazuje, że kryteria przyznawania pomocy 
publicznej nie biorą pod uwagę realnych potrzeb i różnic między różnymi grupami 
wnioskodawców. W efekcie istotna część funduszy na innowacje przeznaczana 
jest na bezzwrotną pomoc dla mało innowacyjnych inwestycji kapitałowych 
dużych przedsiębiorstw w modernizację ich linii produkcyjnych. 

2. pph zelan i wykorzystane środki budżetowe/unijne6

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Zelan” to zakład pracy 
chronionej powstały w 1977 roku. Zelan rozpoczął działalność od produkcji 
galanterii z tworzyw sztucznych. Obecnie podstawową działalność stanowi 
produkcja wyrobów cienkościennych z tworzyw sztucznych, która jest 
skierowana głównie na rynki zagraniczne, między innymi do takich krajów: 
Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Wielka Brytania, Litwa, Węgry, Łotwa, 
Estonia, Czechy, Słowacja, Bułgaria, Rumunia, oraz krajów spoza Unii: 
Ukraina i Turcja. Wyroby PPH Zelan wyróżnia bardzo wysoka jakość, co 
potwierdza posiadany certyfikat ISO 9001/2000 i certyfikaty wielkich sieci 

6  Badania własne – rozmowa z doradcą ds. rozwoju.
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handlowych (McDonald’s). Ponadto wyroby do kontaktu z żywnością mają 
stosowne atesty. Przełomowy moment w omawianej firmie nastąpił w 2002 roku 
dzięki zatrudnieniu doradcy do spraw rozwoju. Opracował on wówczas nową 
strategię rozwoju firmy opartą na pełnej higienizacji procesu produkcyjnego. 
Realizacja nowej strategii finansowana była głównie ze środków publicznych 
oraz dzięki opatentowaniu wypracowanej w firmie wiedzy. Jak mówi doradca: 
„Moim hobby jest racjonalizacja i wynalazczość. Wydawało mi się, że 
jeżeli firma ma skorzystać z programów pomocowych, to musi być mocna 
innowacyjnie – produkt, technologia, jak i nie zapominajmy o organizacji 
przedsiębiorstwa, bo na wynik składa się innowacyjny produkt, technologia 
i procesy zarządzania. Dlatego od razu wprowadziłem ISO” (rysunek 2). 
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Rysunek 2. Ważne momenty w historii PPH Zalan

Źródło: opracowanie własne.

Aby móc zrealizować opracowaną strategię, przedsiębiorstwo posta-
wiło na doskonalenie produktu poprzez prace projektowe. Do realizacji tych 
celów wykorzystano m.in.: PHARE 2003, dzięki któremu zakupiono nowo-
czesny program CAD/CAM. Ponadto środki z PHARE 2002 i „Ku nowo-
czesności”. Następnie, czekając na programy operacyjne na lata 2007–2013, 
w 2006 roku skorzystano z kredytu technologicznego udzielanego przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego. Kolejne dofinansowanie działalności opartej 
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na nowych technologiach to wykorzystanie środków poprzez działanie 4.4 
w ramach POIG 2007–2013. Ponadto przedsiębiorstwo jako zakład pracy chro-
nionej skorzystało z DOK, czyli dofinansowania odsetek od kredytów, oraz 
środków PFRON-u na tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych 
(rysunek 3).
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Rysunek 3. Wykorzystanie wsparcia publicznego/unijnego przez firmę

Źródło: opracowanie własne.

Inwestycja zrealizowana poprzez działanie 4.4 POIG pozwoliła firmie 
wejść na rynek francuski i włoski, które są bardzo wymagające, jeśli chodzi 
o jakość takiego asortymentu. Warto podkreślić, że Zelan jest pierwszą polską 
firmą, która weszła na te rynki w tym sektorze.

Firma słabo ocenia dostępność rządowej/unijnej pomocy publicz-
nej (nie tylko finansowej), ponieważ: procedura składania wniosków jest 
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skomplikowana, koszt pozyskania środków jest wysoki (konieczność współ-
finansowania), a procedury administracyjne i prawne są skomplikowane. 
Ponadto istniejące finansowe instrumenty wsparcia nie są dopasowane do 
potrzeb wysoko innowacyjnej firmy w zakresie jej rozwoju innowacyjnego, 
gdyż: 

 – nie uwzględniają bieżących i przyszłych potrzeb wysoko innowa-
cyjnych firm (są nieelastyczne), np. wymuszają wzrost zatrudnienia,

 – oferowane środki finansowe są za małe w stosunku do istniejących 
potrzeb,

 – zbyt mała jest rola władz samorządowych/rządowych w identyfiko-
waniu rzeczywistych potrzeb finansowych firm w regionie/kraju. 

Do 2013 roku firma chce jeszcze wykorzystać dostępne programy 
rządowe/unijne dla planowanego rozwoju innowacyjnego. Pożądane rodzaje 
wsparcia publicznego to:

 – uczestnictwo w programach pomocowych UE,
 – dopłaty (subwencje) dotyczące promocji i innowacji firmy,
 – preferencyjne kredyty i pożyczki, pomocowe linie kredytowe. 

Podstawowe oczekiwania wobec polityki innowacyjnej firmy to przede 
wszystkim stworzenie systemu refundacji kosztów wdrożeniowych w MŚP 
i ułatwienie dostępu krajowych jednostek badawczych do programów unij-
nych wspierających MŚP. Ponadto ważne jest także uproszczenie procedur 
korzystania z usług jednostek badawczych.

3. działalność innowacyjna w pph zelan

Powody rozwoju działalności opartej na nowej technologii 
w przedsiębiorstwie to przede wszystkim działania wynikające z przyjętej 
wcześniej strategii zwiększającej znaczenie innowacji w przedsiębiorstwie, 
zwiększenie wydajności produkcji oraz poprawa jakości procesu wytwarzania 
i jakości świadczonych usług. Istotna była także presja konkurentów i chęć 
zwiększenia konkurencyjności firmy, zwiększenie popytu na produkty 
innowacyjne na rynku oraz dostępność zewnętrznego finansowania. Źródła 
wprowadzanych zmian w firmie to kreatywność pracowników/kierownictwa, 
zakup nowych maszyn i urządzeń oraz prowadzenie prac B+R. W roku 
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2002 nastąpił przełom w omawianej firmie, ponieważ opracowano strategię 
wykorzystującą wiedzę wypracowaną prze lata w przedsiębiorstwie. 
Nowa strategia zakładała pełną higienizację procesu produkcyjnego przy 
wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. 
Działalność innowacyjna stała się dla przedsiębiorstwa drogą na nowe rynki 
zagraniczne i umocnienie pozycji na rynku krajowym. Firma w 2007 roku na 
rozwój innowacyjności przeznaczyła 20% obrotów. W latach 2008 i 2009 – 
30% i związane to było z procesem inwestycyjnym przedsiębiorstwa (tabela 1) . 

Tabela 1

Szacunkowy udział obrotów przeznaczanych przez firmę  
na rozwój innowacyjności w latach 2007–2009 (%)

2007 2008 2009
Udział obrotów 20 30 30

Źródło: opracowanie własne.

W ciągu ostatnich trzech lat przedsiębiorstwo wprowadziło nowe pro-
dukty (tabela 2). W 2007 roku jest to 13 nowych zastosowań, które są kontynu-
owane w 2008 roku. Ponadto w 2008 roku wprowadzono 4 kolejne nowe zasto-
sowania. A w 2009 jest to wielokrotność asortymentowa wynikająca z moż-
liwości pakowania w różnych ilościach i różnych foliach. 

Tabela 2 

Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w latach 2007–2009

2007 2008 2009
Liczba nowych 

produktów/usług 13 4
Wielokrotność 
asortymentu

Źródło: opracowanie własne.

Przychody ze sprzedaży nowych produktów w 2007 roku osiągnęły 
poziom 20% w całości przychodów ze sprzedaży (tabela 3). Po wdrożonych 
inwestycjach w 2008 roku wzrosły do 50%, a w 2009 osiągnęły poziom 80%.
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Tabela 3

Przychody ze sprzedaży nowych produktów/usług w latach 2007–2009 (%)

2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży nowych 
produktów/usług 20 50 80

Źródło: opracowanie własne.

Działalność innowacyjna finansowana jest głównie poprzez środki 
budżetowe/unijne. Własne zasoby oraz kredyty bankowe stanowią po 20% 
w strukturze środków finansowania innowacji (rysunek 3).
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Rysunek 4.  Źródła finansowania działalności innowacyjnej

Źródło: opracowanie własne.

Struktura nakładów na innowacje w przedsiębiorstwie to przede wszyst-
kim inwestycje, które stanowią 80% tej struktury (rysunek 4). Po 10% prze-
znacza się na oprogramowanie i działalność B+R. 
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Rysunek 5.  Struktura nakładów na innowacje w firmie

Źródło: opracowanie własne.
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Przedsiębiorstwo, realizując swoją wizję, planuje dalszy rozwój 
innowacyjny poprzez prowadzenie dużych inwestycji w innowacyjność, zakup 
innowacji (maszyn, urządzeń technologii), informatyzację (oprogramowanie) 
oraz prowadzenie własnej działalności badawczej i rozwojowej poprzez dział 
technologiczno-konstrukcyjny. Innowacje zarówno w produkcie, technologii, 
jak i zasobach innowacyjnych będą miały charakter międzynarodowy. 
Przedsiębiorstwu najbardziej przeszkadza w rozwoju niekorzystna polityka 
państwa/samorządu lokalnego wobec sektora MŚP, brak stabilnych unormowań 
prawnych oraz wysoki koszt wdrażania innowacji.

4. kredyt technologiczny w pph zelan

Jednym z instrumentów finansowych wykorzystanych do rozwoju 
innowacyjnego przedsiębiorstwa był kredyt technologiczny. Realizując wizję 
pełnej higienizacji procesu produkcyjnego, określono działania, jakie należało 
podjąć w wyznaczonym czasie. Przedsiębiorstwo w 2005 roku potrzebowało 
kolejnej inwestycji, dlatego zastanawiano się nad leasingiem maszyny lub kredytem 
inwestycyjnym. Wówczas pojawił się kredyt technologiczny, o którym doradca 
do spraw rozwoju dowiedział się z prasy. W ramach kredytu technologicznego 
zakupiono maszyny z Włoch i Niemiec, zaś formy wykonane były we własnym 
zakresie w przedsiębiorstwie. Realizacja inwestycji technologicznej to głównie 
owoc własnej myśli technicznej i organicznej pracy, ponieważ wyrób i technologia 
w tym projekcie to praca własna dotycząca sztućców z tzw. klikiem. Celem 
głównym było po pierwsze, doprowadzenie do pakowania stosów sztućców, 
a po drugie, sfinalizowanie do 2013 roku tzw. dozowników do podawania 
sztućców w zakładach masowego żywienia. Możliwe to było dzięki współpracy 
z uczelniami wyższymi i instytutami branżowymi. Przedsiębiorstwo ma swój dział 
technologiczno-konstrukcyjny, ale nie jest to dział badawczo-rozwojowy, dlatego 
współpracuje z Instytutem Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników 
w Toruniu, który wykonuje ekspertyzy i badania zachowań określonych 
tworzyw. Zgłoszenie do patentu technologii, na którą został przyznany kredyt 
technologiczny, nastąpiło 28.10.2005 roku, a patent firma otrzymała 22.12.2009. 
Czekając na ten patent, przedsiębiorstwo otrzymało pierwszych 6 wzorów z OHIM 
w Alicante (Urząd Harmonizacji Rynku Europejskiego).
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Podpisanie umowy w ramach kredytu technologicznego odbyło się 
w marcu 2006 roku, a pierwszy wniosek o umorzenie złożony przez firmę to 
lipiec 2007 roku. Była to sprawnie realizowana inwestycja. Sprzedaż na pozio-
mie 30% w 2007 roku pozwoliła na pierwsze umorzenie w wysokości 182 500 zł  
(tabela 4). W 2008 roku sprzedaż o wartości 1 908 454,97 zł z inwestycji tech-
nologicznej pozwoliła uzyskać umorzenie w kwocie 365 000 zł. Ostatnie umo-
rzenie miało miejsce w 2009 roku – przy sprzedaży o wartości 2 623 036 zł 
umorzenie wyniosło 365 000 zł. Sprzedaż na takim poziomie pozwoliła przed-
siębiorstwu na składanie wniosków o umorzenia kredytu bez żadnych prze-
szkód. Dało to pierwsze miejsce w Polsce wśród beneficjentów FKT7. Ponadto 
PPH Zelan to drugie przedsiębiorstwo pod względem terminu, które podpisało 
umowę kredytu technologicznego.

Tabela 4 

 Udział sprzedaży powstałej w wyniku realizacji inwestycji technologicznej  
w całości sprzedaży osiąganej przez przedsiębiorcę w latach 2007–2009 (%)

2007 2008 rok docelowy 2009
Udział sprzedaży 30 50 20

Źródło: opracowanie własne.

W 2009 roku nastąpiło powolne wytracanie asortymentu, ponieważ 
przedsiębiorstwo miało już nowe opracowania dotyczące pakowania tych 
sztućców. Według umowy kredytowej jeszcze do 2012 roku przedsiębiorstwo 
powinno sprzedawać efekty w ramach inwestycji technologicznej, ale podpi-
sano aneks do umowy z BGK, dzięki któremu zakończono inwestycję w maju 
2010.

Przy realizacji inwestycji technologicznej łącznie zatrudniono 30 pra-
cowników (tabela 5). Obroty w porównaniu z początkiem wdrożenia wrosły 
o 20% zarówno w roku 2008, jak i 2009. Zysk netto to wzrost w graniach 
8–10% w tych dwóch latach. Przedsiębiorstwo zatrudnia 249 pracowników. 

7  Fundusz Kredytu Technologicznego.
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Tabela 5 

Obroty, zysk netto przedsiębiorstwa, zatrudnienie i liczba nowych miejsc pracy 
 na skutek sprzedaży produktów lub usług powstałych  

w wyniku realizacji inwestycji technologicznej

początek wdrożenia
2006 2008

rok docelowy
2009

Obroty (%) 100 20 20
Zysk netto (%) 100 8–10 8–10

Liczba 
zatrudnionych

180–190 220 249

Liczba nowych 
miejsc pracy 20 10 0

Źródło: opracowanie własne.

„Jak weszła ustawa o agencjach pośrednictwa pracy, to natychmiast 
pomogłem zarejestrować taką agencję i w sezonie zatrudniamy przez nią 
średnio ponad 100 pracowników, a więc łącznie firma w przedziale kwie-
cień–wrzesień zatrudnia ponad 350 pracowników, tak musimy się organizo-
wać, aby nie wypaść z definicji MŚP”. Jest to ważne, ponieważ firma chce 
nadal ubiegać się o wsparcie w ramach środków unijnych dostępnych dla 
firm sektora MŚP. A tylko obecność w tym sektorze gwarantuje korzystanie 
z wielu mobilnych instrumentów dostępnego wsparcia.

Współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi i wyższymi uczelniami 
istniała w firmie przed realizacją inwestycji technologicznej i miała charakter 
stały. Jest to Politechnika Warszawska, UTP Bydgoszcz oraz wcześniej 
wspomniany Instytut. Współpraca ta to przygotowanie opinii o nowej 
technologii, zakup gotowych do zastosowania rozwiązań technologicznych oraz 
zakup gotowych do zastosowania rozwiązań organizacyjnych. W przypadku 
nieotrzymania kredytu technologicznego inwestycja technologiczna zostałaby 
realizowana w niezmienionej formie poprzez leasing maszyn wtryskowych 
i automatów pakietujących oraz wykorzystanie form wykonanych własnymi 
siłami.

Przedsiębiorstwo zainteresowane jest kredytem technologicznym ze 
środków POIG na lata 2007–2013 jako działanie 4.3. „Bardzo czekamy na 



ewelina kiełek210

nowe, rozsądne warunki i ustawę. Mało tego, jesteśmy przygotowani, aby 
w 4.3 realizować inwestycje nie na poziomie 4 mln umorzenia, ale jesteśmy 
w stanie złożyć równolegle 3 wnioski, bo nasza przyszła inwestycja na to 
pozwala. Inwestycje możemy podzielić na innowacyjny produkt, innowacyjną 
technologię i innowacyjne zarządzanie produkcją. Wówczas daje nam to  
12 mln umorzenia. A inwestycja byłaby na poziomie 22 mln zł. Cieszy 
mnie, że nadal w działaniu 4.3 pozostaje opinia uczelni, w POIG narzucono 
instytuty”. Przedsiębiorstwo miało problem z dopasowaniem instytutu, 
który by odpowiadał jego potrzebom przy działaniu 4.4 w POIG. Wcześniej 
współpracowało w zakresie przetwórstwa tworzyw z Wydziałem Inżynierii 
Materiałowej Politechniki Warszawskiej, a przy działaniu 4.4 w POIG 
musiało szukać odpowiedniego instytutu. Do efektywniejszego korzystania 
z kredytu technologicznego może według opinii przedsiębiorstwa przyczynić 
się usunięcie z ustawy przepisów dotyczących wypłaty premii technologicznej 
uzależnionej od wielkości sprzedaży towarów i usług; szczególnie również 
rozciągniecie jej w czasie. Wypłata powinna być jednorazowa, zaraz po 
wdrożeniu innowacji w produkcji przemysłowej.

Kredyt technologiczny w omawianym przedsiębiorstwie pozwolił na 
efektywną realizację strategii pełnej higienizacji procesu produkcyjnego 
bez konieczności zwolnienia tempa prac czy poszukiwania rozwiązań nie 
tylko finansowych, mających na celu kontynuację działań zaplanowanych we 
wspomnianej strategii. Umiejętność pracy zarówno przy przygotowywaniu 
wniosku kredytowego, jak również później przy realizacji inwestycji techno-
logicznej czy współpracy z BGK pozwoliła skutecznie wykorzystać mecha-
nizm kredytu technologicznego. Ponadto instrument ten wpisał się w szereg 
innych działań oraz instrumentów wsparcia finansowego wykorzystywanych 
przez przedsiębiorstwo do budowy jego potencjału innowacyjnego. 

podsumowanie

Przygotowanie pola pod nowe projekty jest trudne, lecz najtrudniejsze jest 
zerwanie z przeszłością i tradycją. Innowacja nie zaistnieje, jeżeli nie ma dla 
niej przestrzeni. Podobnie jak w starym lesie nie ma miejsca na nowe drzewa, 
bo stary las je zagłuszy, zniszczy. Stary las trzeba wykarczować, a wtedy 
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powstanie przestrzeń dla nowych sadzonek. Podobnie jest z pomysłami. Nowy 
pomysł wymaga miejsca dla siebie, inaczej zginie8. W omawianym przed-
siębiorstwie udało się wykorzystać przeszłość i wypracowaną w niej wiedzę 
na rzecz przyszłości opartej na wykorzystaniu innowacji. Analiza zasobów 
przedsiębiorstwa pozwoliła na skuteczną działalność w oparciu o nowe tech-
nologie, które wprowadzono do przedsiębiorstwa, wykorzystując środki 
budżetowe/unijne. 

„Wszędzie, gdzie byłem, to ten rozwój szedł, bo ja szanuję i doceniam 
innowacyjność. Dopóki nie zmienimy mentalności – że bohaterem nie jest 
ten, co pięknie umiera, tylko bohaterem powinien być ten, kto pięknie dla 
tego kraju buduje, właśnie to powinien być bohater – to nic się nie zmieni”.

 Innowacyjność to kwestia orientacji firmy, która jest niezbędna do jej 
adaptacji do zmieniającego się otoczenia i jest przesłanką jej konkurencyj-
ności. Tak pożądana na rynku innowacyjność musi nie tylko leżeć u podłoża 
strategii firmy, ale też musi tkwić w zatrudnionych w niej pracownikach. Nie 
wystarczy bowiem sama wola czy dekret właściciela firmy lub jej zarządu, 
aby organizacja mogła skutecznie zaistnieć na rynku jako firma innowacyjna9. 
Takie podejście udało się osiągnąć w PPH Zelan. Zarysowano wizję i okre-
ślono strategię dla przedsiębiorstwa, ale bez odpowiednich zasobów, w tym 
przed wszystkim ludzkich, nie udałoby się jej zrealizować. 
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summary

The article is describing source of finances of the innovative activity in the 
Zelan company. This company used a lot of available financial instruments for SMEs 
including technological credit. Technological credit enabled the company effective 
implementing the new technology. Outside financing is dominating in the structure 
of funds for innovations in the company. To successfully apply for public support for 
the company must have adequate financial and human resources and this has been 
achieved in the Zelan company.
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Wprowadzenie

„Powodzenie przedsiębiorstwa – jak zauważa A. Duliniec – jest w dużej 
mierze uzależnione od właściwego doboru źródeł finansowania prowadzonej 
działalności. Dysponowanie przez przedsiębiorstwo odpowiednimi – co 
do wielkości i struktury – źródłami finansowania umożliwia prowadzenie 
działalności operacyjnej i inwestycyjnej, a także zapewnia bezpieczeństwo 
finansowe, tj. utrzymanie płynności w krótkim i długim okresie”1. 

Badania wskazują na istnienie znaczących różnic w kwestiach 
finansowych między przedsiębiorstwami rodzinnymi a nierodzinnymi. Nie 
dostarczają jednak pełnej wiedzy, dzięki której można by ostatecznie wyjaśnić 
przyczyny tych różnic. Dostępne dane wykazują, że – ogólnie rzecz biorąc – 
firmy rodzinne2: są starsze niż nierodzinne, mają niższą sprzedaż, zatrudniają 
mniejszą liczbę pracowników, zatrudniają mniej pełnoetatowych pracowników 
na bezterminowych kontraktach, posiadają niższy kapitał zakładowy, posiadają 
mniejszą liczbę udziałowców (akcjonariuszy), posiadają wyższy odsetek 

1  A. Duliniec, Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007, s. 9.
2  M.A. Gallo, J. Tapies, K. Cappuyns, comparison of Family and nonfamily Business: 

Financial logic and Personal Preferences, „Family Business Review” 2004, Vol. XVII, No. 4, s. 303. 
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członków zarządu (zwłaszcza rodzinnego) wśród udziałowców (akcjonariuszy), 
stosują mniej skomplikowane techniki zarządzania finansowego3.

W przedsiębiorstwach rodzinnych problem optymalizacji struktury źródeł 
finansowania należy do tzw. czterech głównych wewnętrznych czynników 
rozwoju, obok: sukcesji władzy i własności, profesjonalizacji zarządzania oraz 
umiejętności pokonywania negatywnego wpływu konfliktów rodzinnych na 
działalność firmy. Następuje ogromny wzrost zainteresowania problemami 
finansowania tych specyficznych i cechujących się najbardziej naturalnym 
rodowodem przedsiębiorstw (rodzina zaangażowana we wspólne prowadzenie 
działalności gospodarczej). Dzieje się tak zwłaszcza w naszym kraju, gdzie 
firmy rodzinne odczuwają permanentny brak kapitału oraz doświadczają 
poważnych dla prowadzonego przedsięwzięcia skutków wszelkiego rodzaju 
barier finansowania4.

1. ogólne problemy finansowania przedsiębiorstwa

W warunkach gospodarki rynkowej przedsiębiorstwa są podmiotami 
gospodarczymi funkcjonującymi na zasadach samofinansowania, tzn. pokry-
wania wszystkich wydatków z przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży pro-
duktów, usług, towarów lub przychodów finansowych. Prowadząc działalność 
gospodarczą, przedsiębiorstwo może stosować jeden z dwóch modeli finanso-
wania swojej działalności, tj. model retrospektywny i model prospektywny5.

Model finansowania retrospektywnego – charakteryzuje się uprze-
dnim zgromadzeniem niezbędnych środków finansowych, a następnie 
ich wydatkowaniem. Podmiot gospodarczy unika kredytów i pożyczek, 
nie uzależnia się od kapitału obcego – w ten sposób minimalizuje ryzyko 
finansowe. Firma rezygnuje z możliwości pomnażania zysku poprzez 
angażowanie do finansowania swojej działalności taniego kapitału obcego. Ten 

3  G. Filbeck, S. Lee, Financial Management techniques in Family Businesses, „Family 
Business Review” 2000, No. 3.

4  Badanie firm rodzinnych. raport końcowy, znak sprawy: p/789/8/2008, projekt PARP 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Warszawa, grudzień 2009, s. 81–82, www.firmyrodzinne.pl.

5  W. Janik, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Politechnika Lubelska, Lublin 2006, 
s. 11–12.
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model finansowania w warunkach współczesnej gospodarki rynkowej rzadko 
występuje. Stosują go przedsiębiorstwa indywidualne, prowadzące działalność 
gospodarczą na niewielką skalę. Firmy rodzinne często wykorzystują model 
retrospektywny w początkowym okresie działalności. 

Model finansowania prospektywnego, jako przeciwny do retro-
spektywnego, charakteryzuje się zaangażowaniem kapitału obcego w formie 
kredytów i pożyczek6, jak również rozwiązań nietradycyjnych: leasingu, 
factoringu i forfaitingu, franchisingu, private equity, venture capital7, Business 
angels czy kapitału typu Mezzanine. Wiele przedsiębiorstw podejmuje nawet 
ryzyko wejścia na publiczny rynek kapitałowy, zarówno w formie regulowanego 
rynku giełdowego, jak też alternatywnego systemu obrotu (w Polsce rynek 
NewConnect). Ten model finansowania współczesnych przedsiębiorstw 
jest powszechny, stwarza bowiem możliwości zdynamizowania procesów 
rozwojowych wielu firm. Finansowanie prospektywne wiąże się jednak ze 
znacznie wyższym ryzykiem finansowym. W modelu tym bardzo łatwo jest 
przekroczyć granicę tzw. bezpiecznego zadłużenia, tym bardziej że taką 
granicę trudno jest jednoznacznie określić8.

Firmy rodzinne korzystają bardzo ostrożnie tak z tradycyjnych, jak 
i z nowoczesnych obcych źródeł finansowania, mimo ich całej różnorodności 
i dużej dostępności na rynku. Rozważania w dalszej części niniejszego opra-
cowania wyjaśnią, dlaczego tak się dzieje.

Intensywny rozwój gospodarki rynkowej w XX wieku, a przede wszyst-
kim wzrost znaczenia rynku kapitałowego, wpłynął na wykształcenie się 
dwóch praktycznych modeli finansowania działalności przedsiębiorstwa: 
modelu anglosaskiego oraz modelu niemiecko-japońskiego.

model anglosaski uniezależnia przedsiębiorstwo od kapitału z banków 
komercyjnych, tzn.:

 – dodatkowe środki czerpane są z rynku kapitałowego,
 – przedsiębiorstwo korzysta głównie z funkcji rozliczeniowej i płatni-

6  J. Bilski, E. Stawasz, Bariery w korzystaniu z usług bankowych w finansowa-
niu działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006, s. 210; 
H. Chynał, kredyty bankowe i inne formy finansowania, Difin, Warszawa 2009, s. 29, 32–33, 
Z. Dobosiewicz, kredyty i gwarancje bankowe, PWE, Warszawa 2007, s. 59.

7  L. Lewandowska, niekonwencjonalne formy finansowania przedsiębiorczości, Ośrodek 
Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1999, s. 85.

8  W. Janik, zarządzanie finansami…, s. 11–12.
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czej banku,
 – przedsiębiorstwo rzadko finansuje się za pomocą kredytów banko-

wych, jeśli już, to zobowiązania te zaciąga krótkoterminowo,
 – pozyskanie kapitału odbywa się za pośrednictwem rynku kapita-

łowego, a więc poprzez emisję papierów wartościowych; akcje 
i obligacje odgrywają podstawową rolę,

 – ważną rolę odgrywają tu niebankowe instytucje finansowe.
W modelu niemiecko-japońskim to właśnie banki komercyjne odgry-

wają podstawową rolę:
 – przedsiębiorstwa powszechnie finansują się długo- i krótkotermino-

wymi kredytami,
 – banki prowadzą nie tylko kredytowo-depozytową działalność przed-

siębiorstwa, ale także tę inwestycyjną.
Istotną wadę tego modelu stanowi opóźnienie we wprowadzaniu innowacji 

z zakresu finansowania oraz ograniczony rozwój instrumentów finansowych. 
Dynamiczne rośnie znaczenie instytucji niebankowych, co sprawia, że 
system niemiecko-japoński jest wypierany na rzecz anglosaskiego. Przewaga 
modelu anglosaskiego wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom firm 
rodzinnych, które ze swej natury, zgodnie z indywidualną logiką finansowania, 
wyżej cenią pozyskiwanie kapitałów własnych jako podstawy stabilizacji ich 
sytuacji ekonomiczno-finansowej9. 

2. Logika finansowania firm rodzinnych i jej konsekwencje dla wyboru 
źródeł kapitału10

Małe i średnie przedsiębiorstwa rodzinne charakteryzuje odrębny typ 
gospodarki finansowej, stanowiący ich istotną jakościową cechę strukturalną. 
T. Łuczka stwierdza, że „faktem o szczególnym znaczeniu jest finansowa 
geneza przedsiębiorstwa tego typu, powstającego w drodze inwestowania 
odziedziczonych, zaoszczędzonych bądź uzyskanych w wyniku małżeństwa 
środków finansowych. Podczas gdy gromadzenie kapitału w fazie zakładania 

9  http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/13/21.pdf.
10  Więcej na ten temat w: A. Winnicka-Popczyk, Specyficzne problemy zarządzania finan-

sami w przedsiębiorstwach rodzinnych – wnioski ze studiów literaturowych oraz dotychczaso-
wych badań, „Przegląd Organizacji” 2008, nr 3, s. 39–43.
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przedsiębiorstwa odbywa się poprzez finansowanie ze środków właściciela lub 
jego rodziny, w późniejszych fazach jest ono rezultatem tezauryzacji zysku 
przedsiębiorstwa przeznaczonego na inwestycje lub gromadzenia oszczędno-
ści”11. Dalej autorka zauważa, że przyczyn dominacji tego źródła finansowa-
nia należy upatrywać w niechęci właściciela do kredytów i długów, mającej 
historyczne korzenie w zawodowym etosie rzemieślnika. Obawa przed kapita-
łem obcym charakteryzuje funkcjonowanie tego typu przedsiębiorstwa i jego 
gospodarkę finansową także w późniejszych fazach. Można tu nawet mówić 
o tzw. przedindustrialnej (przedkapitalistycznej) mentalności kredytowej wła-
ścicieli oraz centralnej pozycji kredytu krótkoterminowego w finansowaniu 
małego i średniego przedsiębiorstwa12. W takiej postawie właściciela tkwi 
jednak wyraźna sprzeczność: z jednej strony dążenie do zachowania nieza-
leżności od kapitału obcego się spełnia, z drugiej – może ono w skrajnych 
przypadkach prowadzić do finansowego upadku przedsiębiorstwa.

J. Prus zwraca uwagę na kilka szczególnych cech finansowania dzia-
łalności przez firmy rodzinne. Zauważa, że „specyfiki finansowania przed-
siębiorstw rodzinnych należy poszukiwać raczej w sposobie i skuteczno-
ści wykorzystywania ogólnie dostępnych możliwości finansowania, a nie 
w poszukiwaniu innych, przynależnych tylko tej grupie przedsiębiorstw”.  
Na dostępność tych źródeł wpływ mają: faza rozwoju przedsiębiorstwa  
(wielkość przedsiębiorstwa) oraz siła wpływu rodziny na własność  
i zarządzanie. Rodzinny charakter przedsiębiorstwa pozwala sięgać po  
niekonwencjonalne źródła finansowania, lecz równocześnie zamyka drogę 
do źródeł najpopularniejszych. Ponadto zaangażowanie rodziny, a także  
związanie załogi z przedsiębiorstwem i przedsiębiorcą stanowi „silny bufor 
ochronny przed kryzysem finansowym”13.

Wyniki dotychczasowych badań zagranicznych i krajowych nasuwają 
wniosek, że firmy rodzinne kierują się „szczególną logiką finansowania”. 
Zgodnie z ogólnie akceptowanymi zasadami zarządzania finansowego, 
ostateczny cel funkcji finansowej stanowi maksymalizacja kapitału zakła dowego 

11  T. Łuczka, kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa–
Poznań 2001, s. 16–17.

12  Tamże, s. 51–62.
13  Więcej na ten temat: J. Prus, Finansowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa ro-

dzinnego na przykładzie spółki VitBiS, w: determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych 
w polsce, red. Ł. Sułkowski, TNOiK, „Dom Organizatora”, Toruń 2005, s. 260, 277.
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przedsiębiorstwa, na co, poza wieloma czynnikami natury wewnętrznej, 
zasadniczy wpływ ma sytuacja rynkowa. Podkreślić należy, że w firmach 
rodzinnych „wartość” kapitału jest nie tylko jego ceną, zawiera dodatkowo inne 
elementy, takie jak: kontynuowanie rodzinnej tradycji, oferowanie możliwości 
pracy członkom rodziny, funkcjonowanie przez długi czas.

Jak zauważa M.A. Gallo, „szczególność logiki finansowania” firm 
rodzinnych nie jest spowodowana brakiem wiedzy lub technicznych 
umiejętności, lecz osobistymi preferencjami dyrektorów finansowych 
będących jednocześnie członkami rodziny, najczęściej właścicieli-założycieli14. 
Wiele firm rodzinnych prowadzi zatem działalność w sposób podyktowany 
osobistymi cechami ich założycieli. Wpływ założycieli może być bezpośredni, 
jeśli są osobami żyjącymi, lub kontynuowany jest za pośrednictwem tradycji 
niesionej przez ich sukcesorów. Sytuacja taka kontrastuje często z ogólnie 
akceptowanymi i rekomendowanymi wzorami zachowania strategicznego 
i finansowego skierowanego na szybkie osiągnięcie adekwatnego stopnia 
rozwoju oraz przetrwanie na zmieniającym się rynku15. Osobiste preferencje 
CFO mogą dotyczyć stosunku do: tempa wzrostu firmy, stopnia ponoszonego 
ryzyka oraz kontroli własności przedsiębiorstwa i są siłami napędowymi 
„szczególnej logiki finansowania” firm rodzinnych.

Jak powszechnie wiadomo, środki finansowe potrzebne do rozwoju 
biznesu pochodzą z trzech źródeł: samofinansowania (wkładów własnych 
i zysków), rynku kapitałowego oraz szeroko pojętego rynku kredytowego. 
Jeśli chodzi o problem wzrostu, firmy rodzinne przeciętnie są starsze niż 
nierodzinne, a jednak osiągają niższe wskaźniki sprzedaży. Wiele z nich 
„wzrasta” wolniej lub „nie chce” wzrastać tak dużo i szybko, jak byłoby to 
możliwe przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych źródeł. Wydaje się zatem, 
że firmy rodzinne mogą poświęcać na własny rozwój mniejszą część docho-
dów ze sprzedaży. Nie ma wątpliwości co do ich przywiązania do tradycji, 
jakości i służby społecznej, które traktują jako obowiązek, nie cechuje ich 
jednak szczególne i wyróżniające zaangażowanie we wzrost i ewolucję. Po 
żywiołowym na ogół starcie, który uczynił je silnymi i umożliwił przetrwa-
nie przez długi czas, firmy te wydają się stopniowo podupadać, co często 

14  M.A. Gallo, J. Tapies, K. Cappuyns, comparison of Family and nonfamily Business…, 
s. 314–315. 

15  Tamże.
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nastręcza im poważnych trudności w okresie zmiany generacji. Przyczyną 
umiarkowanego stosunku do wzrostu przedsiębiorstwa i wyboru źródeł finan-
sowania może być niechęć do ponoszenia nadmiernego ryzyka.

W odniesieniu do ryzyka firmy rodzinne wykazują wysoki stopień 
ostrożności16. Jest to widoczne w ich znacznie niższym poziomie zadłużenia 
w porównaniu z firmami nierodzinnymi, jak również w bardziej powściągli-
wym korzystaniu ze stałego pełnoetatowego personelu. Firmy rodzinne nie 
są zatem w dostatecznym stopniu zaangażowane w podejmowanie ryzyka 
rozwoju, który umożliwiłby im z sukcesem konkurowanie w średnio- i długo-
terminowej przyszłości, jak też pozwoliłby na utrzymywanie zespołu młodych 
menedżerów o wysokich kwalifikacjach.

W zakresie kontroli własności zbadano, że firmy rodzinne mają przeciętnie 

16  S.A. Zahra, entrepreneurial risk Taking in family firms, „Family Business Review” 
2005, Vol. XVIII, No. 1, s. 23.
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Rysunek 1. Logika finansowania w firmie rodzinnej i jej konsekwencje

Źródło: opracowanie własne. 



alicja winnicka-Popczyk220

niższy kapitał zakładowy niż nierodzinne, a mimo to nie są skłonne do akcep-
towania jako partnerów instytucji finansowych czy inwestorów rynku kapi-
tałowego. Ponadto wiele firm rodzinnych nie wypłaca dywidendy i odnoto-
wuje niższy zwrot z akcji, co obniża ich atrakcyjność dla osób trzecich a nawet 
członków rodziny, którzy nie pracują w firmie. Ta ostatnia grupa udziałowców 
generalnie powiększa się z każdym pokoleniem dziedziczącym. Poważnym 
mankamentem jest również brak czytelnych kryteriów polityki dywidend17.

3. finansowanie kapitałowe jako innowacyjna forma zasilania firm 
rodzinnych

Źródła finansowania można opisywać na wiele sposobów i klasyfiko-
wać według różnych kryteriów, głównie jednak z uwzględnieniem: a) miejsca 
wygenerowania środków finansowych, b) podmiotu, do którego środki finan-
sowe należą, c) kierunku rozdysponowania zasobów finansowych, d) czasu 
dysponowania odpowiednim kapitałem18. W przypadku firm rodzinnych, 
z uwagi na możliwość pojawienia się podwyższonego ryzyka finansowego, 
najbardziej istotne wydaje się kryterium własności gromadzonych kapitałów. 
Zgodnie z tym kryterium potencjalne źródła finansowania przedsiębiorczości 
rodzinnej można podzielić na trzy kategorie:

 – kapitały własne – wkłady właścicieli i zyski reinwestowane w firmę;
 – kapitały obce, które występują głównie jako zobowiązania wobec 

instytucji finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, 
jak również form alternatywnych (np. leasingu, factoringu, forfaitin-
gu, franchisingu, funduszy europejskich);

 – wkłady kapitałowe inwestorów wnoszone w formie udziałów lub 
wykupu emitowanych akcji (finansowanie kapitałowe).

Wciąż nowym, jak na firmy rodzinne, sposobem finansowania rozwoju 
jest finansowanie kapitałowe. Ten rodzaj kapitału można uzyskać od inwesto-
rów, osób fizycznych lub prawnych, w zamian za określony udział we własno-
ści firmy, przez co stają się oni partnerem gospodarczym i nabywają prawo 

17  A. Vilaseca, finance in family Business, University of Navarra, Instituto de la Empresa 
Familiar, Barcelona 1995, s. 10–11.

18  A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. źródła finansowania, 
C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 8.
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do kontroli i wpływu na zarządzanie firmą oraz dostęp do informacji wcze-
śniej traktowanych jako poufne. Dla firm rodzinnych, które charakteryzują się 
dużym stopniem koncentracji własności, finansowanie kapitałowe, wiążące 
się z koniecznością dopuszczenia nowych udziałowców z zewnątrz, wydaje 
się być kontrowersyjne z punktu widzenia systemu rodziny, ale często jedyne, 
które gwarantuje pozyskanie kapitału na realizację strategii wzrostu i jedno-
cześnie osiągnięcie płynności umożliwiającej bezproblemowe wycofanie się 
z przedsięwzięcia rodzinnego.

Rysunek 2. Konkurencja między udziałowcami rodzinnymi a firmą o płynność 
finansową i kapitał

Źródło: B. Dunn, M. Hughes, themes and issues in the recognition of Fam-
ily Businesses in the uk, Paper submitted for The 18th ISBA National 
Small Firms Conference, Glasgow Caledonian University, The Centre 
for Family Enterprise, 28.02.1997 (za D.R. Dreux). 

Trójkąt (rysunek 2) przedstawia, jak udziałowcy rodzinni konkurują 
z firmą o kontrolę nad płynnością i kapitałem. Posiadanie kontroli jest związane 
z podejmowaniem decyzji, jak należy spożytkować płynne zasoby gotówkowe 
(cash flow). Można je potraktować jako środki płynne dla udziałowców, którzy 
mogą pragnąć zrealizować swoją część majątku rodzinnego w celach innych 
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niż te związane z firmą rodzinną lub jako kapitał, który trzeba zainwestować 
ponownie we wspólne przedsięwzięcie. W firmach wielopokoleniowych 
udziałowcy niezaangażowani w firmie mogą stanowić większość i dzięki 
temu posiadać większą kontrolę niż udziałowcy zatrudnieni w firmie, którzy 
stanowią mniejszość. Czas zgłaszania deklaracji sprzedaży swoich udziałów 
przez niektórych członków rodziny oraz dostępność w firmie gotówki 
niezbędnej na sfinansowanie tych transakcji mogą być ważnymi czynnikami 
dalszego funkcjonowania firmy. Jeśli firmy nie stać na wyłożenie gotówki 
w celu wykupu udziałów, jedynym rozwiązaniem kwestii roszczeniowych 
jest sprzedaż firmy lub umożliwienie nabycia tych udziałów inwestorom 
z zewnątrz. 

Z punktu widzenia efektywności funkcjonowania firmy rodzinnej finan-
sowanie kapitałowe posiada kilka istotnych zalet:

 – nie obciąża wyniku finansowego firmy obowiązkiem spłat zobowią-
zań (w przeciwieństwie do pozyskiwania środków finansowych dro-
gą zaciągania kredytów i pożyczek);

 – interesy właścicieli firm rodzinnych i inwestorów z zewnątrz są 
zbieżne. Inwestorom kapitałowym bardziej zależy na wzroście i eks-
pansji firmy niż instytucjom finansowym udzielającym kredytów, 
których zainteresowanie skupia się przede wszystkim na uzyskaniu 
odpowiednich zabezpieczeń;

 – inwestor kapitałowy stanowi nie tylko źródło środków finanso-
wych potrzebnych do osiągnięcia sukcesu, ale także cenne źródło 
informacji, świeżych pomysłów, koncepcji oraz nowych kontaktów  
korzystnych dla firmy. Dla firm rodzinnych, które najczęściej  
charakteryzują się silną, dość zamkniętą kulturą organizacyjną, 
może to okazać się dodatkowym czynnikiem wzrostu;

 – rezygnacja z zaciągania zobowiązań kredytowych na korzyść finan-
sowania kapitałowego zwiększa ogólną zdolność kredytową firmy 
i umożliwia szerszy dostęp do źródeł kredytowych w przyszłości. 

Finansowanie kapitałowe z uwagi na rodzinny charakter firmy obarczone 
jest jednak określonymi, dość poważnymi wadami:

 – inwestorzy kapitałowi są bardziej narażeni na ryzyko niż instytucje 
kredytowe z uwagi na to, że w przypadku niepowodzenia w pierw-
szej kolejności zaspokajane są roszczenia kredytodawców, a potem 
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dopiero właścicieli. Oczekują w zamian większych korzyści finanso-
wych, co może oznaczać wyższe koszty finansowania kapitałowego;

 – finansowanie kapitałowe dla firm rodzinnych o zamkniętej 
strukturze własności jest skomplikowane. Aby zaistnieć na rynku 
kapitałowym, firma musi spełnić określone wymogi proceduralne 
lub uruchomić mechanizmy poszukiwania inwestorów;

 – ceną za możliwość pozyskania środków finansowych na rozwój naj-
częściej jest ograniczenie niezależności firmy rodzinnej na rzecz 
dawców kapitału. 

Do najpopularniejszych form finansowania kapitałowego firm rodzin-
nych w rozwiniętej gospodarce rynkowej należą:

 – wejście na rynek kapitałowy z ofertą publiczną (rynek regulowany, 
alternatywny system obrotu: w Polsce rynek NewConnect),

 – prywatny obrót kapitałowy (fundusze Private equity/Venture capi-
tal, Aniołowie Biznesu, kapitał typu Mezzanine),

 – kapitał spekulacyjny,
 – partnerstwo strategiczne.

Zarówno udział kapitału spekulacyjnego, jak i partnerstwa strategiczne 
są zjawiskiem marginalnym w przypadku polskich firm rodzinnych. Zostaną 
one pominięte w niniejszym opracowaniu. 

3.1. emisja i sprzedaż nowych akcji na rynku kapitałowym (ipo)

Działania te muszą być poprzedzone spełnieniem szeregu formalnych 
wymogów dotyczących wielkości kapitału zakładowego, struktury własności 
oraz wyników finansowych firmy wykazujących tendencję wzrostową w prze-
ciągu ostatnich kilku lat. Z tej formy finansowania mogą skorzystać firmy 
rodzinne średniej wielkości lub duże znane w swoim zewnętrznym środo-
wisku i budzące zaufanie inwestorów szukających pewnych, bezpiecznych 
i dochodowych lokat. Oczekiwania takie spełniają firmy, które znajdują się na 
wyższym etapie procesu profesjonalizacji, a w związku z tym realizują strate-
gię wzrostu shareholder value i pragną przejść na jeszcze wyższy etap zwią-
zany z instytucjonalizacją własności.
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Przypomnijmy, że publiczny rynek kapitałowy jest bardzo skomplikowaną 
strukturą i „dzieli się na wiele segmentów operacyjnych, z których najważniej-
szymi są: rynek pierwotny i rynek wtórny”19. Dla wielu przedsiębiorstw, mimo 
braku obowiązku ustawowego, ostatecznym celem na rynku publicznym jest 
wejście na giełdę papierów wartościowych. Polskie przedsiębiorstwa rodzinne 
również obecne są na rynkach regulowanych GPW S.A., należą do nich m.in.: 
Anti S.A., City Interactive S.A., Farmacol S.A., Mirbud S.A.20

Na zalety debiutu giełdowego wskazują: uzyskanie łatwiejszego dostępu 
do zasobów szerokiego kręgu kapitałodawców, uzyskanie statusu lepszego 
kredytobiorcy (łatwiejsze zaciągnięcie kredytu bankowego), większa 
wiarygodność spółki w oczach kontrahentów, regularna reklama spółki i jej 
produktów, w czasie przygotowań do IPO dobra sposobność do usprawnienia 
funkcjonowania przedsiębiorstwa i zmiany jego kultury organizacyjnej, 
kapitał akcyjny nie wymaga regularnych, obligatoryjnych płatności, możliwość 
pozyskania nieograniczonych środków, oferta kierowana jest bezpośrednio 
do osób i instytucji, które dysponują wolnymi środkami, źródło nobilitacji 
i prestiżu spółki. Do wad debiutu giełdowego należą określone koszty, obowiązki 
i zagrożenia, a w szczególności: obowiązek przygotowania i zweryfikowania 
pełnego sprawozdania finansowego za ostatnie trzy lata, ujawnienie danych 
operacyjnych, prowadzenie rygorystycznej sprawozdawczości finansowej 
i udzielanie szczegółowych informacji o planowanej strategii inwestycyjnej, 
możliwość częściowej lub całkowitej utraty kontroli nad firmą, koszty 
związane z przygotowaniem prospektu emisyjnego oraz obsługą prawną, 
doradczą i giełdową przedsięwzięcia21. 

3.2. alternatywny system obrotu newconnect

Rynek dla młodych, perspektywicznych firm z sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw NewConnect (NC) został uruchomiony na Giełdzie Papierów 
Wartościowych S.A. w Warszawie 30 sierpnia 2007 roku. Funkcjonuje na 

19  W. Dębski, rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, 
Warszawa 2005, s. 98, 138–196.

20  Oficjalna strona internetowa Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, 
www.gpw.pl.

21 IPO, czyli pierwsza oferta publiczna, raport Kapitał dla firm 2008, s. 33, www.ipo.pl.
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zasadzie alternatywnego systemu obrotu (ASO) i daje firmom szansę pozy-
skania nowych środków na rozwój działalności z emisji instrumentów finan-
sowych. Zakres działań, które można sfinansować, to rozwój przedsiębior-
stwa, w tym finansowanie działalności inwestycyjnej. Grupę docelową sta-
nowią spółki akcyjne lub spółki komandytowo-akcyjne, nieznajdujące się 
w sta nie upadłości lub postępowania likwidacyjnego oraz mające nieogra-
niczoną zbywalność akcji, zazwyczaj na wczesnym etapie rozwoju, które 
często nie spełniają kryteriów wejścia na podstawowy rynek Giełdy Papierów 
Wartościowych bądź nie są nim zainteresowane. Rynek NC otwarty jest dla 
wszystkich spółek, niezależnie od wielkości, wie ku czy też branży, w której 
przedsiębiorstwo prowadzi działalność. Pożądane jest, aby przedsiębiorstwo 
wchodzące na NC reprezentowało je den z nowoczesnych sektorów gospodarki 
(np. IT, Internet, telekomunika cja, biotechnologie, ochrona środowiska, eko-
energia, usługi), prowadziło działalność krótko, tj. nie dłużej niż około czte-
rech lat, cechowało się wysoką dynamiką wzrostu oraz przewidywaną kapi-
talizacją w wysokości około 20 mln zł. 

Tabela 1 

Zalety i wady rynku NewConnect

zalety 
rynku

 – rynek bardziej otwarty i liberalny niż rynek regulowany,
 – szansa na ponadprzeciętne zyski,
 – mniejsze stałe opłaty oraz niższy koszt przeprowadzenia oferty,
 – łatwiejsze przejście na rynek regulowany,
 – promocja firmy wśród inwestorów,
 – zweryfikowanie pomysłu na biznes i wycena spółki przez inwestorów

wady 
rynku

 – podwyższone ryzyko inwestycyjne,
 – wejście na parkiet oznacza odsłonienie swojej strategii i planów 
inwestorom, z czego oczywiście może skorzystać konkurencja,

 – spółka może ponieść koszty emisji, która nie zostanie w pełni objęta z racji 
ograniczonego zainteresowania inwestorów,

 – mogą pojawić się problemy z pozyskiwaniem w przyszłości kapitału przez 
spółkę, która zawiedzie oczekiwania inwestorów,

 – niewielka płynność akcji,
 – utrudniona możliwość wyjścia z inwestycji

Źródło: newconnect, raport kapitał dla firm 2008, s. 38, www.ipo.pl.
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Spodziewana wysokość kapitału wynosi najczęściej od kilkuset tysięcy 
do kilkunastu milionów złotych, dostarczonych od inwestorów prywatnych 
i instytucjonalnych22.

Na dzień 24.09.2011 roku w alternatywnym systemie obrotu funkcjono-
wało 311 spółek, w tym wiele firm rodzinnych, np. BioERG S.A., Epigon S.A., 
PGS Software S.A. oraz Waspol S.A.23

3.3. prywatny obrót kapitałowy

Odbywa się za pośrednictwem specjalistów finansowych od spraw inwe-
stycyjnych lub banków, które dysponują stosownymi bazami danych. Istotą 
tej formy finansowania kapitałowego jest znalezienie prywatnych inwestorów, 
osób fizycznych lub przedsiębiorstw, które chciałyby zainwestować nadwyżkę 
posiadanych środków. Możemy tu zaliczyć: private equity, venture capital, 
kapitał typu Mezzanine, a także aniołów biznesu.

a. private equity

Definiowany jest najczęściej jako kapitał wysokiego ryzyka, przezna-
czony na inwestycje we wszelkiego rodzaju innowacje, np. nowe technolo-
gie oraz w przejmowanie spółek. Określa się go jako ogół inwestycji doko-
nywanych przez spółki prywatne (inwestorów prywatnych lub wielkie insty-
tucje finansowe) w sektorze firm niepublicznych (nienotowanych na gieł-
dzie). Private equity jest finansowaniem długoterminowym, najczęściej na 
okres 7–10 lat. Głównym celem jest znalezienie odpowiedniej spółki i zakup 
w niej udziałów. Może nastąpić nawet przejęcie spółki i pomoc w jej rozwoju. 
W rezultacie po pewnym czasie właściciele spółek zwiększają wartość swoich 
udziałów, a private equity sprzedaje swoje z zyskiem24.

22  źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, publikacja zrealizo-
wana w ramach projektu „Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju syste-
mu nowoczesnej gospodarki Małopolski”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Kraków–Warszawa 2011, www.kpt.krakow.
pl, www.imalopolska.eu.

23  www.newconnect.pl.
24  A. Rosa, alternatywne instrumenty finansowania, w: nowoczesne zarządzanie finansa-

mi przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 187–190.
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B. venture capital

Stanowi odmianę private equity jako inwestycje realizowane we wcze-
snych fazach rozwoju przedsiębiorstwa w celu rozpoczęcia jego działalno-
ści lub dokonania ekspansji. Fundusze venture capital to wyspecjalizowane 
firmy angażujące się w przedsięwzięcia obarczone wysokim ryzykiem, ocze-
kujące ponadprzeciętnej stopy zwrotu z zainwestowanych środków. Stają 
się współwłaścicielami przedsiębiorstwa w zamian za udostępniony kapitał. 
Wspieranie rozwoju firmy następuje zatem nie tylko przez dopływ środków 
pieniężnych, lecz również poprzez know-how w zakresie zarządzania. Dawca 
venture capital aktywnie uczestniczy w zarządzaniu firmą, aby pomóc jej 
w takim wejściu na rynek z określonym produktem, które pozwoli na realiza-
cję spodziewanego dochodu25.

Rysunek 3.  Aktywność podmiotów PE w różnych fazach rozwoju 
przedsiębiorstwa

Źródło: R. Toft, źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa, 
Małopolska Agencja Energii i Środowiska, Kraków 2007, http://www.
resik.pl/assets/prezentacja_1.pdf.

25  J. Węcławski, Venture capital. nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 17. 
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Przedsiębiorstwo musi spełnić kilka istotnych warunków, by móc sko-
rzystać z funduszy venture capital: posiadać lepszą od konkurencji ofertę pro-
duktową lub usługową, rozwijać się szybciej niż firmy w branży, dysponować 
uzdolnioną kadrą kierowniczą, posiadać innowacyjny, dobry pomysł, który 
w przyszłości może przynieść duży zysk.

Do zalet venture capital należą: możliwość realizacji innowacyjnych, 
ryzykownych przedsięwzięć bez stosowania zabezpieczeń, możliwość popra-
wienia płynności finansowej przedsiębiorstwa (to źródło nie jest obarczone 
spłatami odsetek), możliwość poprawienia zdolności kredytowej (to źródło 
nie jest kapitałem dłużnym). Wadą jest możliwość ingerowania inwestorów 
w struktury przedsiębiorstwa oraz ograniczania swobody jego działania, jako 
że stają się oni współwłaścicielami firmy26. 

c. kapitał Mezzanine 
Kapitał typu Mezzanine stanowi formę pośrednią między długiem 

a finansowaniem udziałowym, zawiera elementy zarówno kapitału własnego, 
jak i obcego. Przedsiębiorca korzystający z tej formy na bieżąco płaci dawcy 
kapitału odsetki oraz część osiągniętego zysku. Odsetki stanowią element 
kosztów27. Drugą część zobowiązań stanowi z kolei warrant, czyli możliwość 
objęcia w przyszłości wyemitowanych akcji lub nabycia ich po preferencyjnej 
cenie. Mezzanine ma charakter długoterminowy (7–10 lat), termin spłat 
jest dłuższy od kredytu bankowego, nie wymaga również regularnych 
spłat. Stanowi dobre rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które zaciągnęły 
już dużo kredytów, mają perspektywy rozwoju, ale popadły w tzw. lukę 
kapitałową. Kapitałodawca stawia przedsiębiorstwom szereg warunków: 
utrzymanie odpowiedniego poziomu wskaźników finansowych, płynności 
oraz rentowności działalności, przejście badania due diligence, udział 
kapitałodawców w radzie nadzorczej, prawo do uzyskiwania informacji, 
prawo do dokonywania kontroli w przedsiębiorstwie, udział w podejmowaniu 
decyzji dotyczących udzielania zabezpieczeń podmiotom trzecim, zaciągania 
kredytów oraz zbywania majątku28.

26  A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. źródła finansowania, 
C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 52–55. 

27  T.T. Kaczmarek, zarządzanie płynnością finansów małych i średnich przedsiębiorstw 
– ujęcie praktyczne, Difin, Warszawa 2007, s. 62–63.

28  J. Wójtowicz, Mezzanine capital, czyli finansowanie hybrydowe, www.ipo.pl.
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T.T. Kaczmarek wskazuje na następujące zalety Mezzanine capital: 
„bezpośrednio poprawia płynność, w ratingach jest uwzględniany jako kapitał 
własny, co poprawia sytuację przedsiębiorcy w staraniu się o kredyt w banku, 
odsetki wliczane są w koszt działania firmy, warunki tego kapitału mogą być 
dowolnie przez strony uzgodnione, na ogół dawcy kapitału nie żądają zabez-
pieczeń, dawca kapitału nie ingeruje w zarządzanie firmą”29. Do wad tej formy 
finansowania zalicza: ograniczony, zaledwie kilkuletni, okres obecności kapi-
tału w firmie, konieczność zwrócenia w umówionym terminie środków finan-
sowych, zwykle wyższe koszty finansowe niż w przypadku kredytu30.

W Polsce narzędzie Mezzanine jest jeszcze mało znane, zajmują się nim 
głównie fundusze venture capital. Wymienia się przykład firmy Solaris, której 
właściciele – rodzina Olszewskich – z powodzeniem wykorzystują to źródło 
finansowania. 

d. aniołowie biznesu
Business Angels (angel investors) to „przedsiębiorcy i biznesmeni 

o dużym doświadczeniu zawodowym, posiadający dzięki swojej pracy znaczny 
majątek osobisty, samodzielnie inwestujący zgromadzone oszczędności na 
okres kilku lat w akcje lub w udziały niepowiązanych z nimi osobiście małych 
i średnich przedsiębiorstw nienotowanych na giełdzie, na ogół będących we 
wczesnym stadium rozwoju i wykazujących się dużym potencjałem wzrostu 
swojej wartości”31.

Aniołowie stanowią najpoważniejsze źródło finansowania kapitałowego 
dla małych i średnich przedsiębiorstw w USA. Szacuje się, że każdego roku 
720 tys. aniołów inwestuje średnio 32,7 mld USD w ten właśnie sektor. 
Prywatni inwestorzy nie angażują się w zarządzanie firmą i nie dążą do 
przejmowania nad nią kontroli. Na rynku europejskim aniołowie biznesu 
inwestują na ogół jednorazowo 25 tys.–250 tys. euro, wymagają udziału 
w danym przedsięwzięciu w przedziale 10–25% oraz członkostwa w radzie 
nadzorczej, okres trwania inwestycji przewidziany jest na 3–7 lat, preferują 
głównie branże, w których zdobyli już doświadczenie oraz kontakty 

29  T.T. Kaczmarek, zarządzanie płynnością finansów…, s. 63.
30  Tamże, s. 63; A. Rosa, alternatywne instrumenty…, s. 166–169.
31 http://www.parp.gov.pl/files/74/81/158/2007_pomocna_dlon_kapitalu.pdf.
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handlowe32. W Polsce w ostatnich latach również obserwuje się rozwój tej 
formy finansowania. Na rynku funkcjonują m.in. Lewiatan Business Angels, 
PolBAN Business Angels Club, BAS – Business Angels Seedfund i inne33. 
Jak zauważa T. Piecuch, aniołami biznesu w naszym kraju są zazwyczaj 
osoby posiadające doświadczenie w prowadzeniu przedsiębiorstwa, ale także 
specjaliści z zakresu biznesu nie będący przedsiębiorcami. Ludzie ci zatem: 
posiadają środki na inwestycje, odznaczają się znacznym doświadczeniem 
biznesowym i kontaktami osobistymi, ciągle chcą być aktywni w życiu 
zawodowym bez konieczności poświęcania się działalności gospodarczej 
w całości. Większość z nich to mężczyźni w wieku 45–65 lat, z wyższym 
wykształceniem i dużymi osiągnięciami w biznesie34.

Istnienie rynku aniołów biznesu dostarcza przedsiębiorstwom wielu 
korzyści, wśród nich m.in.: lepsze rozumienie potrzeb MŚP; inwestycje w fazy 
seed i start-up, inwestycje niemal w każdą dziedzinę działania przedsięwzięcia, 
elastyczny proces podejmowania decyzji, wnoszenie do przedsiębiorstwa 
oprócz kapitału doświadczenia know-how, kontaktów biznesowych, 
uruchomienie w przedsiębiorstwie dźwigni finansowej, zwiększenie zaufania 
otoczenia do firmy, wsparcie inwestycji w nowe technologie35.

podsumowanie

Analiza polityki finansowania obu typów przedsiębiorstw (rodzinnych 
i nierodzinnych) dowodzi, że podstawową siłą napędową „indywidualnej logiki 
finansowania” firm rodzinnych mogą być osobiste preferencje właścicieli-
menedżerów dotyczące wzrostu firmy, ponoszonego ryzyka oraz kontroli 
własności. Wielu z nich nie posiada autentycznej długoterminowej polityki 
biznesu oraz zaangażowania w rozwój i ewolucję. W przypadku gdy naturalna 
dla biznesu rodzinnego niechęć do ryzyka i utraty kontroli jest stosowna 
(proporcjonalna) do osobistych obaw i wątpliwości menedżerów-właścicieli, 
ludzie ci mogą, świadomie lub nieświadomie, marnować szanse i możliwości 

32  B. Mikołajczyk, M. Krawczyk, aniołowie biznesu w sektorze MSP, Difin, Warszawa 
2007, s. 59. 

33  R. Skórski, Przedsiębiorca szuka pieniędzy, „25 Pomysłów na Firmę” 2010, nr 1, s. 62.
34  T. Piecuch, Przedsiębiorczość, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 134.
35  B. Mikołajczyk, M. Krawczyk, aniołowie biznesu…, s. 55.
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firmy skutecznego konkurowania w przyszłości. W odniesieniu do ryzyka 
badania polskie potwierdzają, że mikro- i małe firmy rodzinne wykazują 
wysoki stopień ostrożności. Jest to widoczne w ich znacznie niższym poziomie 
zadłużenia w porównaniu z firmami nierodzinnymi, jak również w bardziej 
powściągliwym korzystaniu ze stałego pełnoetatowego personelu. Firmy 
rodzinne nie są zatem w dostatecznym stopniu przygotowane do podejmowania 
ryzyka rozwoju, co umożliwiłoby im z sukcesem konkurowanie w średnio- 
i długoterminowej przyszłości, jak też pozwoliłoby na utrzymywanie zespołu 
młodych menedżerów o wysokich kwalifikacjach.

Zdaniem F. de Visschera poświęcenie szczególnej uwagi zdrowym 
praktykom finansowym, maksymalizacji shareholder value oraz optymalizacji 
finansowania okazuje się tym, co odróżnia najlepsze firmy rodzinne od reszty, 
stanowi również miernik dojrzałości ekonomiczno-finansowej właścicieli. 
Przywódcy rodzinni, którzy postępują według tych zasad, są na najlepszej 
drodze do stworzenia silnego zarządzania finansowego w swojej firmie36.

Niezwykle istotne jest, by konsultanci, którzy współpracują z firmami 
rodzinnymi, próbowali przekonywać ich liderów o korzyściach z podjęcia 
określonego ryzyka i wyjaśniać, że wciąż jest możliwe efektywne zarządzanie 
biznesem bez posiadania całego kapitału. Niezbędne jest zachęcanie menedżerów 
do stosowania ogólnie akceptowanej polityki zarządzania finansami, aby w ten 
sposób przyczyniać się do wzrostu firmy. Może to być jednak skomplikowane 
zadanie, ponieważ (jak wcześniej wspomniano) założyciele firm rodzinnych 
mają wpływ na praktykę zarządzania nie tylko w okresie osobistego kierowania 
przez nich biznesem, ale nawet przez następną generację. Ponadto pewnym 
rozwiązaniem problemu może okazać się również powierzenie funkcji CFO 
osobie niespokrewnionej37, która byłaby w stanie przekonać właścicieli, że 
firmy rodzinne, które obierają generalne zasady finansowe, kierują się wartością 
osiąganą na rynku kapitałowym jako miernikiem sukcesu, mogą skutecznie 
konkurować z firmami nierodzinnymi. W stanowisku tym mogą utwierdzać 
wyniki badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Boccioni w Mediolanie na 
grupie 700 małych i średnich przedsiębiorstw, które dowiodły, że „w rodzinnych 

36  Więcej na ten temat: F. de Visscher, Seven habits of highly effective companies, 
w: Financial Management of your Family company. a Family Business handbook, Family 
Business Publishing Co., Philadelphia 2000, s. 5–7.

37  Por. Mądre dynastie, „Businessman.pl” 2007, nr 1, s. 94.
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firmach CFO niespokrewniony z właścicielami prowadzi firmę efektywniej 
niż ma to miejsce w firmach rodzinnych z kuzynem w roli CFO. Kombinacja 
ta pozwala także osiągać lepsze wyniki, niż uzyskują firmy nierodzinne. 
A zdecydowanie najlepsze wyniki daje połączenie w rodzinnej firmie CEO 
wywodzącego się z grupy właścicieli z CFO przychodzącym do firmy spoza 
rodziny”38.

Na podstawie analizy dostępnych form finansowania działalności 
gospodarczej oraz aktualnej sytuacji na rynku szeroko pojętego kapitału, 
spowodowanej zaostrzeniem warunków jego uzyskania, nasuwa się generalny 
wniosek, że jednak rozpoczął się proces sięgania przez przedsiębiorstwa 
rodzinne po coraz bardziej kreatywne, a tym samym alternatywne formy 
dokapitalizowania. Wszystko wskazuje na to, że – mimo licznych obaw 
i oporów ze strony właścicieli firm rodzinnych – będzie to bezwzględna 
konieczność ekonomiczna, dlatego również firmy rodzinne sukcesywnie 
dostosują się do wymagań rynkowych w zakresie sposobów finansowania, 
pokonując właściwą im barierę niezależności, polegającą na unikaniu obcych 
źródeł, jak również wszelkiego rodzaju innowacji w tym zakresie. Skorzystają 
zwłaszcza z różnych metod finansowania kapitałowego, zarówno tych 
z prywatnego obrotu, jak też oferty publicznej. 
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summary

In the first part of the paper the author focuses on the presentation of models and 
features of family business financing and factors determining the choice of appro-
priate capital sources. The main part of the paper is devoted to the modern, as far as 
family business is concerned, financing forms along with the identification all con-
ditions of their application. The considerations are on the alternative capital market 
– NewConnect, Venture Capital/Private Equity, Business Angels or finally public 
capital market. Conclusions and recommendations for Polish companies are included 
in the last part of the paper.  
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-rozWoJoWeJ przedSięBiorStW – zaryS zJaWiSka

Wprowadzenie

Internacjonalizacja sfery badawczo-rozwojowej (B+R) jest częścią 
internacjonalizacji, a wręcz globalizacji całego procesu innowacyjnego 
oraz globalnej sieci innowacyjnej, gdyż nauka i innowacje to dwa obszary, 
na które globalizacja ma duży wpływ. Internacjonalizacja innowacji i sfery  
badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach jest motywowana szukaniem 
wyższej wydajności, konkurencyjności i niższych kosztów w procesie 
innowacyjnym. Jedną z dróg jest właśnie fragmentaryzacja procesu 
innowacyjnego (np. sfery badań, produkcji) za pomocą dwóch procesów: 
offshoringu i outsourcingu1.

Celem artykułu jest przedstawienie teoretycznego zarysu zjawiska 
internacjonalizacji ze szczególnym uwzględnieniem internacjonalizacji sfery 
badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw.

1  W literaturze przedmiotu spotyka się także określenie offshoringu jako offshore 
out sourcing.



katarzyna kozioł-nadolna238

1. Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw

Proces internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa rozpatruje się 
jako proces umiędzynarodowienia jego działalności, oparty na eksportowaniu 
produktów, a coraz częściej na przenoszeniu ich produkcji do innych krajów. 
Jest to proces umiędzynarodowienia całej gospodarki i dotyczyć może wszyst-
kich podmiotów działających w gospodarce2. 

Według Strategora3 strategia internacjonalizacji (strategia globalna) 
zakłada bezpośrednie inwestowanie poza granicami kraju macierzystego 
w określone i zależne od typu organizacji ogniwa łańcucha wartości. Strategia 
globalna w danej strefie gospodarczej musi uwzględniać różnorodność regio-
nów, nawet jeżeli dla każdego regionu firma wypracowuje nieco inną strategię.

Sam fakt rozszerzenia rynku zbytu przez przedsiębiorstwo poza granice 
kraju oznacza internacjonalizację. Oznacza to konieczność zastosowania 
odpowiedniej strategii działania firmy na nowych rynkach, w nieznanych 
warunkach otoczenia. 

Strategia internacjonalizacji działalności B+R polega na przenoszeniu 
działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa poza granice kraju – do 
oddziałów własnej firmy lub zagranicznych zleceniobiorców. Przyczynami 
tego zjawiska jest przede wszystkim integracja rozwiniętych i rozwijających się 
gospodarek (Chiny i Indie) i zwiększająca się specjalizacja w globalnym łańcuchu 
wartości. Rosnący postęp technologiczny i skrócenie się cyklu życia produktu 
powodują wzrost kosztów prac B+R, co wpływa na tworzenie globalnej sieci 
innowacyjnej, w której koszty prac badawczych rozkładają się na uczestników.

Rymarczyk4 wyróżnia następujące strategie internacjonalizacji firmy:
 – etnocentryczna,
 – policentryczna,
 – globalna,
 – dualna.

Strategia etnocentryczna oznacza internacjonalizację w formie eks-
portu na wyselekcjonowane rynki zagraniczne, które są podobne do rynku 

2  P. Pietrasieński, Międzynarodowe strategie marketingowe, PWE, seria „Marketing bez 
tajemnic”, Warszawa 2005, s. 15–16.

3  Strategor, zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 
1996, s. 192.

4  J. Rymarczyk, internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996, s. 75–79.
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krajowego, na których można stosować strategię zbliżoną do realizowanej na 
rynku krajowym. Zorientowana jest z reguły na jeden kraj, stąd stopień inter-
nacjonalizacji jest relatywnie niewielki.

Strategia policentryczna dotyczy działania na wielu rynkach 
zagranicznych z uwzględnieniem ich zróżnicowania i specyfiki. Może to 
wymagać od firmy pewnych adaptacji do zróżnicowanych wymagań. Obok 
eksportu bezpośredniego przedsiębiorstwo realizuje także działalność poprzez 
pośredników lub przedstawicielstwa handlowe.

Strategia globalna jest równoznaczna z traktowaniem rynku światowego 
lub rynku regionalnego jako rynku homogenicznego. Traktuje się upodoba-
nia konsumentów, warunki społeczne: tradycję oraz kulturę jako podobne do 
siebie bądź identyczne na wszystkich rynkach. Założenie takie oznacza, że 
firma produkuje i sprzedaje na wszystkich rynkach wyroby identyczne oraz 
prowadzi identyczne działania marketingowe. 

Strategia dualna jest próbą pogodzenia strategii globalnej (uzyskanie 
korzyści z globalnej integracji) i policentrycznej (konieczności dopasowania 
się do specyfiki poszczególnych rynków).

Druga ciekawa klasyfikacja jest autorstwa Leontiadesa5. Można wyróż-
nić cztery strategie internacjonalizacji:

 – skimming,
 – dumping,
 – eksploracja,
 – penetracja.

skimming polega na wchodzeniu na ograniczone segmenty zagranicznych 
rynków, przy jednocześnie niskich kosztach, wysiłku organizacyjnym firmy 
i ryzyku. Produkt ani usługa nie ulega istotnym zmianom. Instrumenty stoso-
wane do wdrażania tej strategii to pośredni eksport poprzez agentów i licencje.

dumping także oznacza minimalne nakłady organizacyjne i finansowe 
oraz niewielkie ryzyko. Jest to strategia sprzedaży towarów eksportowanych za 
granicę po cenach niższych niż w kraju. Sprzedaż produktów po niskich cenach 
umożliwia zwiększenie zysków, opanowanie nowych rynków lub utrzymanie 
pozycji na dotychczasowych poprzez wyeliminowanie lub ograniczenie konku-
rencji czy zmniejszenie lub likwidację nadwyżki podaży na rynku krajowym. 
Instrumenty stosowane to pośredni eksport poprzez agentów i dystrybutorów. 

5  J.C. Leontiades, Multinational corporate Strategy, D.C. Health, Lexington 1985.
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Strategia eksploracji polega na niskich kosztach i ograniczonym zaanga-
żowaniu organizacyjnym; przedsiębiorstwo analizuje dokładnie zachowania 
konsumenckie potencjalnych nabywców i dostawców oraz innych instytucji. 
Najczęściej wykorzystywane instrumenty to eksport, licencje i joint ventures. 

Ostatnią prezentowaną strategią jest strategia penetracji, która wymaga 
od firmy zaangażowania finansowego i organizacyjnego w obcym kraju, a jej 
celem jest uzyskanie maksymalnych udziałów w rynku w długim okresie. 
Ryzyko prowadzenia takiej działalności jest wysokie, instrumentem są bez-
pośrednie inwestycje zagraniczne. 

2. etapy internacjonalizacji przedsiębiorstw

Liczba etapów internacjonalizacji może się różnić w zależności od czyn-
ników wewnętrznych (np. potencjał firmy, rodzaj działalności) oraz zewnętrz-
nych (np. stopień burzliwości otoczenia). Poniżej zostanie przedstawionych 
kilka klasyfikacji, ich bogaty wybór znajduje się w literaturze przedmiotu6.

Zorska wyróżniła sześć etapów zagranicznej ekspansji KTN7:
 – eksport produktów i/lub usług,
 – sprzedaż licencji zagranicznym odbiorcom,
 – alianse strategiczne z innymi przedsiębiorstwami,
 – wspólne firmy (spółki mieszane = joint ventures),
 – tworzenie własnych filii zagranicznych,
 – zakładanie sieci międzyorganizacyjnych.

W modelu uppsalskim8 wyróżniono cztery etapy internacjonalizacji:
 – nieregularna działalność eksportowa – eksport sporadyczny,
 – eksport poprzez niezależnych pośredników (agentów),
 – utworzenie filii (oddziału) handlowego,
 – utworzenie filii (oddziału) produkcyjnego.

6  Zob.: M. Gorynia, B. Jankowska, Teorie internacjonalizacji, „Gospodarka Narodowa” 
2007, nr 10; J. Rymarczyk, internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, 
Warszawa 2004.

7  korporacje transnarodowe w Polsce. wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji, 
red. A. Zaorska, Difin, Warszawa 2002. 

8  J. Johanson, F. Wiedersheim-Paul, the internationalization of the Firm: Four Swedish 
cases, „Journal of Management Studies”, October 1975.
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Najważniejszą tezą modelu uppsalskiego jest stwierdzenie, że proces 
internacjonalizacji ma charakter sekwencyjny, fazowy, etapowy, proces roz-
wijający się w czasie. 

Model uppsalski stanowił inspirację dla wielu rozwinięć oraz odmien-
nych modeli zaprzeczających sekwencyjności tego zjawiska.

I tak Cieślik9 wyodrębnił trzy etapy internacjonalizacji przedsiębiorstwa:
a) etap internacjonalizacji w sferze wymiany towarowej – jest to począt-

kowy etap umiędzynarodowienia, w ramach którego kontakt przedsię-
biorstwa z zagranicą następuje poprzez eksport własnych wyrobów i/
lub import potrzebnych surowców, materiałów, części, podzespołów itp.;

b) etap internacjonalizacji produkcji – pełna konfrontacja przedsię-
biorstw z odmiennymi warunkami panującymi na obcych rynkach 
następuje w momencie podjęcia produkcji za granicą;

c) etap ponadnarodowy – jest to najwyższy etap internacjonalizacji, 
w którym firmy dążą w procesie podejmowania decyzji strategicz-
nych do optymalizacji procesów gospodarczych w skali rynku świa-
towego; traci na znaczeniu tradycyjny podział: kraj macierzysty – 
rynki zagraniczne.

Autor podkreśla, że proces internacjonalizacji ma charakter ciągły, 
a jednocześnie kumulatywny. Przejawia się to w rosnącym udziale operacji 
zagranicznych w całokształcie działalności przedsiębiorstwa, rosnącej liczbie 
krajów będących terenem ekspansji oraz przechodzeniu od stosunkowo pro-
stych do bardziej złożonych form internacjonalizacji.

Fragmentaryzacja procesu produkcji oraz procesu innowacyjnego jest 
realizowana przez przedsiębiorstwo za pomocą strategii offshoringu i outso-
urcingu. offshoring może przyjmować formę transferu poszczególnych zadań 
w ramach organizacji do oddziałów zagranicznych (captive offshoring) lub do 
niezależnego dostawcy (offshore outsourcing)10. Poszczególne rodzaje przed-
stawione są w tabeli 1.

9  J. Cieślik, zarys teorii internacjonalizacji przedsiębiorstwa, SGPiS, Warszawa 1987, 
za: M. Gorynia, B. Jankowska, Teorie internacjonalizacji…

10  integracja handlu światowego i outsourcing. Jak stawić czoła nowym wyzwaniom?, 
opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Dz. Urz. UE 2008/C 10/17.
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Tabela 1

offshoring i outsourcing

miejsce 
wytwarzania

Wytwarzanie usług wewnątrz lub na zewnątrz firmy
wewnątrz na zewnątrz 

Kraj 
macierzysty

Usługi wytwarzane własnymi siłami 
w kraju macierzystym

Usługi zlecane trzecim 
stronom w kraju macierzystym 

(outsourcing)

Kraj obcy 

Usługi wytwarzane przez własną 
zagraniczną filię, np.: filię firmy Infineon 

w Dublinie, ośrodek IT firmy DHL 
w Pradze, centrum usług telefonicznych 

British Telecom w Bangalurze 
i Hajdarabadzie. Jest to offshoring na 

uwięzi (captive offshoring) 

Usługi zlecane trzecim stronom 
za granicą: lokalnym firmom, np.: 

prace programistyczne zlecane 
poprzez Bank of America firmie 
Infosys w Indiach (offshoring lub 

offshore outsourcing)

Źródło: Światowy raport inwestycyjny 2004: zwrot w stronę usług, UNCTAD 
2004.

Zastosowanie strategii internacjonalizacji przez przedsiebiorstwo może 
obejmować następujące etapy11:

 – ustalanie celów działalności przedsiębiorstwa,
 – określanie orientacji działań internacjonalizacji, 
 – selekcja rynków zagranicznych, 
 – określanie sposobów wejścia na rynek zagraniczny, 
 – ustalanie programów działań marketingowych, 
 – koordynacja działań krajowych z działaniami podejmowanymi za granicą, 
 – realizacja przyjętych celów i kontrola efektów działań. 

Zgadzając się z Pakulską i Poniatowską-Jaksch, należy stwierdzić, że przy 
podejmowaniu działań na rynkach międzynarodowych ważne są cztery grupy 
motywów (celów działalności):12 

 – poszukiwanie zasobów,
 – poszukiwanie rynków,
 – podnoszenie efektywności,
 – pozyskiwanie strategicznych aktywów lub zdolności.

Sytuację przedstawiono w tabeli 2.
11  H. Czubek, działania marketingowe przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, 

www.ae.krakow.pl/~czubekh/MTG/.../dzial-market-hcz-1a.doc (01.10.2010).
12  T. Pakulska, M. Poniatowska-Jaksch, korporacje transnarodowe a globalne pozyski-

wanie zasobów, SGH, Warszawa 2009.
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Tabela 2

Determinanty kraju goszczącego a typ inwestora

determinanty kraju 
goszczącego

typ 
inwestora

podstawowe determinanty ekonomiczne 
w kraju goszczącym

Zarys polityki wobec BIZ
Stabilność ekonomiczna, 

polityczna i społeczna 
w danym kraju, polityka 

wobec zagranicznych 
inwestorów, bariery wejścia, 
polityka rynkowa, polityka 
fiskalna, polityka handlowa, 

polityka przemysłowa

Determinanty ekonomiczne

Udogodnienia biznesowe 
Sprzyjanie przedsiębiorczości, 
bodźce inwestycyjne, ochrona 
prawa własności intelektualnej 
i przemysłowej, forma i jakość 
legalnego systemu własności, 

dobra infrastruktura 
instytucjonalna, klastry 

regionalne

poszukujący 
rynku

poszukujący 
zasobów

poszukujący 
skuteczności

poszukujący 
aktywów 

strategicznych

 – wielkość rynku i dochody mieszkańca,
 – wzrost rynku,
 – dostęp do rynków regionalnych i rynku 
globalnego,

 – specyficzne krajowe preferencje 
konsumentów,

 – psychiczny/instytucjonalny dystans

 – koszty ziemi i budownictwa,
 – koszt i jakość materiałów, komponentów,
 – najniższy poziom kosztów 
niewykwalifikowanych zasobów pracy,

 – dostępność, jakość i koszt 
wykwalifikowanych zasobów pracy

 – koszt zasobów i ich podatność na wzrost 
produktywności,

 – członkostwo w międzynarodowych/
regionalnych ugrupowaniach 
sprzyjających wyższej efektywności 
kosztów pracy w kraju goszczącym

 – jakość rynku umożliwiająca stosowanie 
przymusowych mechanizmów 
instytucjonalnych

 – poziom technologiczny, kierowniczy 
„relacyjny” i pozostały kreujący aktywa,

 – fizyczna dostępność infrastruktury

 – instytucje edukacyjne zwiększające 
atrakcyjność dla makroinnowatorów, 
przedsiębiorców i ich konkurencyjność,

 – instytucje i polityka ukierunkowana na 
wzrost/rozwój

Źródło: J.H. Dunning, Some macro-data on the regionalisation/globalisation 
debate: a comment on the rugman/Verbke analysis, „Journal of In-
ternational Business Studies” 2007, Vol. 38, s. 206, za: T. Pakulska,  
M. Poniatowska-Jaksch, korporacje transnarodowe..., s. 103.
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Motywy rynkowe są wymieniane jako najważniejszy czynnik 
podejmowania działań za granicą. Przedsiębiorstwo szuka nowych rynków 
zbytu, gdy na rynku krajowym nie można już odnotować przyrostu sprzedaży 
a dodatkowo dysponują wolnymi niewykorzystywanymi mocami wytwórczymi. 
W przypadku motywów kosztowych liczy się obniżka kosztów prowadzenia 
działalności, a motywów zaopatrzeniowych – sytuacja, gdy ceny surowców 
i materiałów na rynkach zagranicznych są niższe niż na rynku krajowym. 

Orientacja firmy w stosunku do rynków zagranicznych oznacza wybranie 
jednej z czterech strategii: etnocentrycznej, policentrycznej, globalnej lub 
dualnej. Wybór zależy przede wszystkim od wielkości firmy i jej potencjału 
ekonomicznego oraz fazy życia firmy, np.: przedsiębiorstwa, które dopiero 
zaczynają działalność na rynkach zagranicznych, wybierają najczęściej 
strategię etnocentryczną, gdzie rynkiem wiodącym jest wciąż rynek krajowy. 

Selekcja rynków zagranicznych13 polega na określeniu liczby rynków 
zagranicznych, na które ma zamiar wejść firma (jeden czy wiele), oraz 
opracowaniu charakterystyki rynku zagranicznego (zasoby, rodzaj rynku, 
koszty wejścia na rynek, analiza rynku). Kolejnym krokiem jest określenie 
kryterium wyboru rynków: 

 – atrakcyjność rynku – duży popyt, wysoka dynamika rozwoju go-
spodarczego, 

 – przewaga konkurencyjna – prawo pierwszeństwa, lepsza promocja, wy-
różnienie produktu, osiągnięcie przewagi kosztowej, jakość produktu, 

 – stopień ryzyka – transfer zysków, cła, niestabilność rynku. 
Wybór rynku (rynków) zagranicznego i strategii determinuje sposób 

wejścia na rynek. Aktywność zagraniczna może być zróżnicowana w zależno-
ści od stopnia ryzyka i zaangażowania kapitału, co przedstawiono na rysunku 1.

Kolejnym etapem jest ustalanie programu działań marketingowych. 
Należy wyjść od dokładnej analizy marketingowej stanu wyjściowego, czyli 
przede wszystkim diagnozy popytu, typów i rodzajów nabywców, analizy 
produktów konkurencyjnych, sieci dystrybucji, barier wejścia i wyjścia na 
rynek. Wynikiem analizy marketingowej jest podjęcie odpowiednich działań 
krajowych, które mogą przybierać różne formy:

 – scentralizowana produkcja i zróżnicowany marketing – stosowane 
w przypadku eksportu z rynku krajowego; 

13  H. Czubek, działania marketingowe...
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 – zdecydowana, rozproszona produkcja, zróżnicowany marketing – 
sytuacja jest charakterystyczna, gdy przedsiębiorstwo dysponuje 
własnymi zakładami montażowymi; 

 – rozproszona produkcja, lecz scentralizowany marketing  powoływane 
są różne oddziały własne za granicą, ale za marketing odpowiada 
jednostka macierzysta;

 – scentralizowana produkcja i scentralizowany marketing – jest to sy-
tuacja charakterystyczna dla realizacji orientacji globalnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forma 
internacjonalizacji 

Zaangażowanie 
kapitału 

Ryzyko 

Eksport 

Licencja 

BIZ (joint ventures, 
greenfield) 

niskie 

wysokie 

Rysunek 1.  Formy internacjonalizacji a zaangażowany kapitał i ryzyko

Źródło: Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, 
red. M. Gorynia, PWE, Warszawa 2005, s. 52.

3. Strategia internacjonalizacji sfery B+r

Zjawisko internacjonalizacji, w tym działalności B+R, nie jest nowe, ale 
w ostatnich latach wzrosło bardzo jego znaczenie14. Wpływ na ten proces 
ma postęp naukowo-techniczny, internacjonalizacja nauki, międzynarodowa 
mobilność naukowców i ich współpraca w obszarach badawczych, gwałtowny 

14  Zob. np.: S. Szukalski, offshoring usług badawczych a innowacyjność go-
spodarki, w: kreatywność – innowacje – przedsiębiorczość, SooiPP annual 2009, 
red. P. Niedzielski, J. Guliński, M.B. Matusiak, ZN nr 579, EPU nr 47, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
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rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz zwiększa-
jąca się specjalizacja w globalnym łańcuchu wartości. Z drugiej strony wzrost 
korporacyjnych działów B+R poza granicami kraju oraz roli państw rozwi-
jających się jako miejsca lokalizacji inwestycji w sferę B+R mają złożony 
wpływ na globalną konkurencję i postęp technologiczny. Postęp technolo-
giczny rośnie, skraca się cykl życia produktu, stąd koszty prac B+R rosną. 
Wpływa to na tworzenie globalnej sieci innowacyjnej, w której koszty prac 
badawczych rozkładają się na uczestników.

Tradycyjne przenoszenie działalności B+R poza granice macierzystego kraju 
miało na celu adaptowanie produktów i usług do potrzeb kraju goszczącego oraz 
lokalnych warunków. Obecnie korporacje transnarodowe szukają poza granicami 
kraju źródeł nowej wiedzy i technologii. Zmienił się zakres oddziaływania offsho-
ringu, w ujęciu tradycyjnym miał miejsce między krajami rozwiniętymi, obecnie 
zostały włączone kraje rozwijające się i Europy Środkowo-Wschodniej.

Proces internacjonalizacji sfery B+R może przybierać różne formy 
i rodzaje. Biorąc pod uwagę rynki (macierzysty i przyjmujący), na których 
występuje, można wyróżnić jego cztery rodzaje. Ujęcie tradycyjne procesu 
internacjonalizacji dotyczy przenoszenia działalności badawczo-rozwojowej 
z kraju rozwiniętego do innego kraju rozwiniętego, co miało miejsce w XX 
wieku, natomiast nowoczesne oznacza przenoszenie działalności B+R do kraju 
rozwijającego się. Rodzaje internacjonalizacji zostały przedstawione w tabeli 3.

Tabela 3

Rodzaje internacjonalizacji B+R

kraj rozwijający się kraj rozwinięty

Kraj rozwinięty
Proces internacjonalizacji 

nowoczesny, 
np. USA → Chiny, 

UE → Indie

Proces internacjonalizacji 
tradycyjny,

np. USA → UE, 
Japonia → USA

Kraj rozwijający się

Proces internacjonalizacji 
ekspansywny,

np. Chiny → Brazylia,
Indie → Chiny

Proces internacjonalizacji 
goniący (catch-up),
np. Chiny → USA,

Indie → UE

Źródło: M. von Zedtwitz, O. Gassmann, Market versus technology drive in 
r&d internationalization: four different patterns of managing research 
and development, „Research Policy” 2002, 31 (4), s. 569–588.
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Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa, więc także jego sfery B+R, 
może bazować na czterech wzorcach (podejściach)15:

 – etnocentrycznym,
 – policentrycznym,
 – geocentrycznym,
 – regiocentrycznym.

Podejście etnocentryczne (monocentryczne) kierownictwa polega 
na przenoszeniu z centrali przedsiębiorstwa poza granice menadżerów 
i wykwalifikowanych pracowników oraz wzorców zarządzania. System 
podejmowana decyzji pozostaje w centrali.

Koncepcja policentryczna opiera się na opracowaniu strategii zarządzania 
w miejscu lokalizacji oddziału poza granicami kraju. Za jej realizację 
odpowiadają menadżerowie lokalni, którzy najlepiej znają występujące na danym 
terenie warunki działania. W podejściu geocentrycznym chodzi o przyjęcie 
strategii polegającej na dążeniu do koordynowania działań poprzez podział 
kompetencji między centralą a zagranicznymi oddziałami, przy zachowaniu 
ogólnych standardów obowiązujących w danej firmie (wynagradzanie, systemy 
komunikowania, rozwój personelu). Stanowiska kierownicze są obsadzane 
zarówno przez przedstawicieli centrali, jak i menadżerów lokalnych. 

Regiocentryczna koncepcja zawiera w sobie elementy koncepcji geo- 
i policentrycznej. Strategie działań opracowywane są w centrali, jednak pod-
legają modyfikacjom i dostosowywaniu do realiów działania filii.

Głównym czynnikiem napędowym internacjonalizacji są korporacje 
transnarodowe, które zwiększają swoje inwestycje w sferę B+R poza granicami 
kraju oraz integrują geograficznie rozproszone elementy łańcucha innowacji, 
dając podstawę do powstania globalnej sieci innowacyjnej.

Motywy do lokowania działalności B+R poza krajem macierzystym są 
różne, zależne od wielu czynników zarówno w kraju macierzystym, jak i goszczą-
cym (np. poziom rozwoju kraju, poziom technologiczny, poziom edukacji, wyso-
kość barier wejścia i wyjścia). Zależy to także od rodzaju prowadzonej działalności 
przez przedsiębiorstwo, jego sytuacji finansowej, kadrowej, realizowanej strategii 

15  C.A. Bartlett, S. Ghoshal, J. Birkinshaw, transnational Management: text, 
cases and readings in cross Border Management, 4th ed. Burr Ridge, Ill, Irwin/
McGraw-Hill 2003, s. 212, za: M. Wodnicka, zarządzanie zasobami ludzkimi w sytu-
acji globalnej konkurencji, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, R. 13, nr 2, 
Kielce 2009.
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oraz wizji i misji przedsiębiorstwa. Ważne są także czynniki pochodzące z oto-
czenia międzynarodowego (przynależność do organizacji międzynarodowych, 
zawarte układy handlowe itp.)16. Można więc podzielić je na czynniki wynika-
jące z poziomu międzynarodowego, krajowego (lokalnego) i poziomu organizacji.

Badania przeprowadzone przez Edlera17 oraz Zedtwitza i Gassmanna18 wska-
zują, że przy offshoringu prac badawczych („Research”) decydują głównie czyn-
niki podażowe, czyli jakość, ilość i specjalizacja bazy naukowej. Najważniejszym 
czynnikiem jest bliskość lokalnych uniwersytetów, parków naukowych i centrów 
innowacji. Decyzje o lokowaniu prac rozwojowych („Development”) zależą 
natomiast od czynników popytowych. Wyniki badań zawarto w tabeli 4. Często 
różnice między pracami badawczymi a rozwojowymi są niewyraźne, ale należy 
mieć na uwadze, że są one niezależne wobec siebie.

Tabela 4

Motywy lokowania działalności badawczej i rozwojowej poza granicami kraju

Motywy lokowania działalności badawczej Motywy lokowania działalności rozwojowej
Bliskość lokalnych uniwersytetów i parków 

naukowych Lokalne potrzeby rynkowe

Wchodzenie w sieci nieformalnych powiązań Bliskość konsumentów i wiodących 
użytkowników

Ograniczona własna baza naukowa Współpraca z lokalnymi partnerami
Dostęp do lokalnych specjalistów Dostęp do rynku

Dzielenie się ryzykiem przy pracach badawczych Korzystanie z różnych stref czasowych
Wsparcie dla lokalnych projektów Korzyści kosztowe

Lokalne prawo patentowe Adaptacja procesu innowacyjnego do lokalnej 
produkcji

Niska akceptacja prac badawczych w kraju 
macierzystym

Źródło: M. von Zedtwitz, O. Gassmann, Market versus technology drive in 
r&d internationalization…

16  Szerzej o makrootoczeniu i otoczeniu bliższym przedsiębiorstwa w: W. Janasz, 
K. Janasz, K. Kozioł, K. Szopik-Depczyńska, zarządzanie strategiczne. koncepcje, metody, 
strategie, Difin, Warszawa 2010.

17  J. Edler, F. Meyer-Krahmer, G. Reger, changes in the strategic management 
of technology: results of a global benchmarking study, „R&D Management”, Vol. 32, 
No. 2, s. 149–164.

18  M. von Zedtwitz, O. Gassmann, Market versus technology drive in r&d 
internationalization…
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Inne badania19 wskazują czynniki lokowania B+R poza granicami kraju 
w rozróżnieniu na kraj rozwinięty i rozwijający się. W krajach rozwiniętych 
głównymi determinantami są np.: jakość kadry badawczej i współpraca 
z uniwersytetami. Co ciekawe, te same czynniki, a nie tylko niskie koszty 
prowadzenia działalności, decydują o lokowaniu B+R w kraju rozwijającym się.

Działalność badawcza wymaga bardzo wysokich umiejętności 
i kwalifikacji, wiedzy oraz wsparcia instytucjonalnego: ze strony uniwersytetów 
oraz jednostek badawczych. Proces internacjonalizacji jest szansą dla Polski, 
aby wykorzystać swój potencjał naukowo-badawczy.

Polska należy do krajów, które potencjalnie mogą przyciągać inwestycje 
zagraniczne w sferę B+R. Wskazują na to dane statystyczne, szczególnie 
z obszaru nauki i edukacji. Według raportu Ernst & Young: European 
Attractiveness Survey 201020, Polska jest najczęściej wskazywana przez 
menadżerów firm zagranicznych jako rozważana lokalizacja nowych inwestycji 
w Europie. Ponadto nasz kraj zajmuje piąte miejsce w Europie pod względem 
liczby tworzonych miejsc pracy i ósme wśród krajów europejskich, do których 
napływają bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Zdaniem autorów raportu, na 
tle krajów Europy Zachodniej Polska rozwija się bardzo dynamicznie zarówno 
pod względem tworzenia miejsc pracy, jak też przyciągania inwestycji 
zagranicznych. 

Na podstawie badań prowadzonych przez autorkę w Polsce obecnie działa 
ponad 50 centrów badawczo-rozwojowych stworzonych przez inwestorów 
zagranicznych. Zatrudniają łącznie ponad 10 tys. pracowników naukowych21. 

Jest to zjawisko stosunkowo nowe w Polsce, gdyż do tej pory koncerny 
przenosiły do Polski instalacje produkcyjne.

19  J. Thursby, M. Thursby, here or there? a Survey of Factors in Multinational r&d Site 
location and iP Protection, Marion Ewing Kauffman Foundation, Washington 2006.

20  walking up to the new economy, Ernst & Young’s: European Attractiveness Survey 2010.
21  Wyniki badań empirycznych będą przedmiotem kolejnych artykułów.
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podsumowanie

Raporty UNCTAD22 poświęcają zjawisku internacjonalizacji sporo 
miejsca i konkludują, że offshoring oznacza korzyści i dla krajów inwestorów 
i dla krajów odbiorców inwestycji. Głównym czynnikiem, który motywuje 
firmy do przenoszenia usług za granicę, są koszty. Odsetek firm, które 
w ramach różnych ankiet przyznają, że niższe koszty są najważniejszym 
powodem offshoringu, wynosi 70–80%. Oszczędności z tego tytułu sięgają 
zazwyczaj 20–40% i wynikają nie tylko z dostępności tańszej siły roboczej, ale 
również z koncentracji działalności w mniejszej liczbie ośrodków oraz korzyści 
skali. Dzięki koncentracji firmy mogą prowadzić bardziej wyspecjalizowaną 
działalność, pracownicy mogą podnosić swoje kwalifikacje, a niektóre prace 
mogą być poddawane coraz większej standaryzacji. Powyższe zalety mogą 
zarówno obniżyć koszty usług, jak i poprawić ich jakość oraz terminowość. 
W ten sposób zwiększa więc ich konkurencyjność, co ma pozytywny wpływ 
na całą gospodarkę kraju inwestora. Ważnym motywem są umiejętności 
lokalnych pracowników. 

Z drugiej strony do głównych potencjalnych zdobyczy krajów będących 
odbiorcami inwestycji można zaliczyć: zwiększone wpływy z eksportu, nowe 
miejsca pracy, wyższe płace i wzrost kwalifikacji pracowników. Dokonywane 
w ramach offshoringu bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą stworzyć 
pozytywne efekty uboczne w postaci wzrostu konkurencyjności zasobów 
ludzkich oraz poprawy infrastruktury. 

Należy mieć na uwadze także zjawiska negatywne towarzyszące temu 
procesowi. Przy przenoszeniu działalności poza granice własnego kraju stano-
wiska pracy w kraju macierzystym są likwidowane. Wyzwanie polityki, przed 
jakim stoją kraje, które przenoszą działalność za granicę, polega na ogranicze-
niu do minimum społecznych i technicznych kosztów dostosowawczych przy 
jednoczesnym podnoszeniu poziomu edukacji, rozwijaniu szkoleń i kursów.

22  Światowy raport inwestycyjny 2004: zwrot w stronę usług, UNCTAD 2004; Światowy 
raport inwestycyjny 2005: transnarodowe korporacje a umiędzynarodowienie działalności 
badawczo-rozwojowej, UNCTAD 2005.
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summary

The aim of the article is to present the theoretical aspect of the internationaliza-
tion, in particular, the internationalization of R&D area of enterprises.The strategy of 
this internationalization focuses on the shift of R&D activities of enterprises to own 
divisions abroad or foreign contractors.
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Wprowadzenie

Dynamiczny postęp w gospodarce ogólnoświatowej stymulowany 
jest obecnie oddziaływaniem dwóch wzajemnie powiązanych ze sobą 
i współzależnych trendów: rewolucji technologicznej oraz globalizacji. Pierwszy 
z nich jest rozwinięciem ery fordyzmu i przyczynia się do optymalizacji 
kosztów transakcyjnych. Proces ten zmniejsza jednak możliwość zastosowania 
i podtrzymywania przewagi konkurencyjnej w długim okresie, bazującej na 
niskich kosztach jednostkowych. Prowadzone obserwacje świadczą o fakcie, 
iż kraje bazujące na tym systemie dokonują przemian mających na celu 
zastępowanie dotychczasowych rozwiązań przez inne. Drugi trend skupia się 
na transferze towarów i informacji na duże odległości przy niskim poziomie 
kosztów, jednocześnie dostarczając niezbędnych do tego nowych technologii 
informatycznych i telekomunikacyjnych. Zmiany technologiczne można 
postrzegać jako główną determinantę aktualnego rozwoju ekonomicznego. 
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1. Wielkość przedsiębiorstw a aktywność innowacyjna

Problem wpływu wielkości przedsiębiorstw przemysłowych na kształtowanie 
aktywności innowacyjnej nie jest w zasadzie zjawiskiem nowym. Co więcej, 
podejście do niego zmieniało się w czasie, ewoluując dość radykalnie. Źródła 
teorii innowacji (Schumpeter) mówią, że aktywność innowacyjna, szczególnie 
w tworzeniu nowych technologii, jest domeną głównie dużych przedsiębiorstw. 
W latach 80. XX wieku podejście to zostało przeformułowane przez Druckera, który 
dowodził dużo większego znaczenia powszechnych zachowań innowacyjnych 
w grupie małych i średnich przedsiębiorstw. Można uznać, iż dyskusja ta nie 
została zakończona, a wpływ wielkości przedsiębiorstw w odniesieniu do 
rozwoju technologii wydaje się zjawiskiem bardziej heterogenicznym, niż 
uważano dotychczas. Warunek klas wielkości ma zróżnicowane znaczenie i jest 
zależny od innych uwarunkowań występujących w systemach innowacyjnych. 
Nadal istnieją okoliczności, które wskazują na poprawę zaawansowania 
technologicznego gospodarek poprzez stymulowanie innowacyjności w dużych 
podmiotach gospodarczych. Ma to bardzo często miejsce w krajach słabiej 
rozwiniętych gospodarczo, w których zjawisko przedsiębiorczości nie jest 
odpowiednio wykształcone oraz daleko jej do zjawisk mających powszechny 
charakter. Przeprowadzone w tym artykule analizy mają choć w niewielkim 
stopniu wzbogacić dotychczasowy dorobek wiedzy dotyczący tego zakresu oraz 
wskazują na poruszoną wcześniej ewolucję systemów gospodarczych.

Nakreślone ramy koncepcyjne pozwoliły na podjęcie zagadnienia 
zasadności wykorzystania modelowania probitowego do oceny wpływu 
wielkości przedsiębiorstw w wybranych regionach kraju na aktywność 
innowacyjną regionalnych systemów przemysłowych. Podstawową 
hipotezą prowadzonych badań jest twierdzenie, iż aktywność innowacyjna 
przedsiębiorstw przemysłowych w terytorialnych układach industrialnych oraz 
w kontaktach z otoczeniem jest znacznie zdeterminowana oddziaływaniem 
struktury wielkości tychże przedsiębiorstw. Właściwa identyfikacja procesów 
innowacyjnych, jak również ich barier w krajowym systemie gospodarowania 
jest podstawą do budowy zdywersyfikowanych ścieżek, także w odniesieniu 
do rozwoju sieci innowacyjnych, uwzględniających specyfikę krajową oraz 
wewnątrzregionalną, a także umożliwiających akcelerację procesów absorpcji, 
dyfuzji i kreowania nowych technologii. 
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Zasadniczym celem badań była próba identyfikacji zmiennych warun-
ków wpływu poszczególnych klas wielkości przedsiębiorstw na aktywność 
w sferze działalności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych 
oraz w konsekwencji próba określenia warunków brzegowych dla modelowej 
regionalnej struktury sieci innowacji z uwzględnieniem specyfiki polskich 
regionów. Zaprezentowane efekty badań stanowią wybraną część wniosków, 
które zostały uzyskane w wyniku prowadzonych analiz. 

Biorąc pod uwagę dobór próby badawczej, autorzy zdecydowali się na 
dokonanie analizy czterech przypadków województw, które reprezentują róż-
norodny poziom rozwoju przemysłowego: silny, średnio silny oraz średnio 
słaby i słaby. Dzięki takiemu zabiegowi starano się przybliżyć specyfikę regio-
nalnych systemów przemysłowych oraz ich ewolucję, ograniczając jedno-
cześnie koszty związane z przeprowadzeniem tak rozległych badań. Każdy 
z przyjętych przypadków, o czym należy pamiętać, poza cechami wspólnymi 
posiada własną, niepowtarzalną specyfikę. 

Badania zostały przeprowadzone w oparciu o ankietę na łącznej grupie 
2211 przedsiębiorstw przemysłowych z wyselekcjonowanych regionów. 
Podstawową metodą gromadzenia danych była procedura, która łączyła 
wstępną rozmowę telefoniczną z przesłaniem formularza ankietowego drogą 
mailową lub tradycyjną, pocztową.

Analizy, prowadzone w układzie trzyletnim, w zależności od regionu 
w latach 2007–2009 oraz 2008–2010), miały charakter statyczny.

Wszystkie analizy statystyczno-ekonometryczne były przeprowadzone 
w oparciu o modelowanie probitowe, które pozwoliło precyzyjnie wyesty-
mować wartość parametrów oraz określić ich istotność dla rozpatrywanych 
zmiennych jakościowych, które były wyrażone binarnie wraz z prezentacją 
prawdopodobieństw zachodzących zjawisk. Technika ta sprawdza się, gdy sta-
tystyczna próba przypadków jest duża oraz gdzie trudno jest zaprezentować 
w wymierny sposób zmienne, które opisują badane zjawiska.
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2. Metodyczne uwarunkowania prowadzonych badań 

Część metodyczna analiz została oparta na rachunku prawdopodobień-
stwa. Kilkoma zmiennymi zależnymi z wszystkich siedemnastu były: 

a) występowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych nakładów na 
działalność innowacyjną, ale w powiązaniu z ich strukturą, czyli ze 
sferą B+R, inwestycjami w nowe maszyny oraz urządzenia technicz-
ne, jak również budynki, budowle, grunty oraz inwestycje w nowe 
programy komputerowe) 

   

ły występowanienakłady  jeżeli 0,
stępowałynakłady wy jeżeli ,1

1iY  

 

arozwiązani nowego  wdrożononie jeżeli 0,
 erozwiązani nowe  wdrożonojeżeli 1,

2iY  

nykooperacyjzwiązek  istniał nie jeżeli 0,
ny kooperacyjzwiązek  istniał jeżeli ,1

3iY  

  

 mikrojest  nie firma jeżeli 0,
 mikrojest  firma jeżeli ,1

1iX  

 małajest  nie firma jeżeli 0,
 małajest  firma jeżeli ,1

2iX  

 sredniajest  nie firma jeżeli 0,
 sredniajest  firma jeżeli ,1

3iX  

 dużajest  nie firma jeżeli 0,
 dużajest  firma jeżeli ,1

4iX  

b) implementacja nowych procesów i wyrobów, przy uwzględnieniu 
szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, a zatem nowe produkty 
oraz nowe procesy technologiczne 

   

ły występowanienakłady  jeżeli 0,
stępowałynakłady wy jeżeli ,1

1iY  

 

arozwiązani nowego  wdrożononie jeżeli 0,
 erozwiązani nowe  wdrożonojeżeli 1,

2iY  

nykooperacyjzwiązek  istniał nie jeżeli 0,
ny kooperacyjzwiązek  istniał jeżeli ,1

3iY  

  

 mikrojest  nie firma jeżeli 0,
 mikrojest  firma jeżeli ,1

1iX  

 małajest  nie firma jeżeli 0,
 małajest  firma jeżeli ,1

2iX  

 sredniajest  nie firma jeżeli 0,
 sredniajest  firma jeżeli ,1

3iX  

 dużajest  nie firma jeżeli 0,
 dużajest  firma jeżeli ,1

4iX  

c) kooperacja w zakresie działalności innowacyjnej w ujęciu podmio-
towym, czyli z dostawcami, konkurentami i odbiorcami, jak rów-
nież szkołami wyższymi, JBR-ami oraz zagranicznymi instytuta-
mi badawczymi. 
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ny kooperacyjzwiązek  istniał jeżeli ,1

3iY  
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 małajest  nie firma jeżeli 0,
 małajest  firma jeżeli ,1

2iX  

 sredniajest  nie firma jeżeli 0,
 sredniajest  firma jeżeli ,1

3iX  

 dużajest  nie firma jeżeli 0,
 dużajest  firma jeżeli ,1

4iX  

.
Zmiennymi niezależnymi, które zostały wykorzystane w badaniach, 

są cztery klasy wielkości przedsiębiorstw: mikro, małe, średnie oraz duże, 
które zostały zidentyfikowane przez poszczególnych przedsiębiorców na 
podstawie danych o aktualnej wielkości zatrudnienia: 

   

ły występowanienakłady  jeżeli 0,
stępowałynakłady wy jeżeli ,1

1iY  
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 mikrojest  firma jeżeli ,1

1iX  

 małajest  nie firma jeżeli 0,
 małajest  firma jeżeli ,1

2iX  

 sredniajest  nie firma jeżeli 0,
 sredniajest  firma jeżeli ,1

3iX  

 dużajest  nie firma jeżeli 0,
 dużajest  firma jeżeli ,1

4iX  
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arozwiązani nowego  wdrożononie jeżeli 0,
 erozwiązani nowe  wdrożonojeżeli 1,

2iY  

nykooperacyjzwiązek  istniał nie jeżeli 0,
ny kooperacyjzwiązek  istniał jeżeli ,1

3iY  

  

 mikrojest  nie firma jeżeli 0,
 mikrojest  firma jeżeli ,1

1iX  

 małajest  nie firma jeżeli 0,
 małajest  firma jeżeli ,1

2iX  

 sredniajest  nie firma jeżeli 0,
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,
Przyjęte zmienne niezależne są zbiorem płaszczyzn odniesienia, które 

obrazują aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych przyjętą na 
podstawie metodologii powszechnie stosowanej dla krajów OECD1. 

W przypadku kiedy zmienna zależna przybiera wartości dychotomiczne, 
nie ma możliwości wykorzystania regresji wielorakiej, powszechnie stosowanej 
w zjawiskach ilościowych. Alternatywą dla takiej sytuacji jest zastosowanie 
regresji probitowej. Jej zaletą jest niewątpliwie to, że analiza oraz interpretacja 
wyników są zbliżone do klasycznej metody regresji. Sposoby doboru zmiennych, 
jak również testowania hipotez mają zatem podobny schemat. Występują 
jednakże różnice, do których można zaliczyć między innymi: bardziej zawiłe 
i czasochłonne obliczenia, jak również wyliczanie wartości i sporządzanie 
wykresów reszt, które niejednokrotnie nie wnoszą do modelu nic znaczącego2.

W przypadku modelu, w którym zmienna zależna przyjmuje wartość 0 
lub 1, wówczas wartość oczekiwana zmiennej zależnej przyjętej do modelu 
może być interpretowana jako prawdopodobieństwo warunkowe realizacji 
danego zdarzenia przy uwzględnieniu ustalonych wartości zmiennych nie-
zależnych. Zastosowane modelowanie typu probit pozwoliło autorom ocenić 
szansę zaistnienia różnorodnych zachowań w zakresie działalności innowa-
cyjnej w zależności od przyjętych uprzednio warunków brzegowych. 

Szacowania parametrów w modelach ze zmienną dychotomiczną doko-
nuje się z wykorzystaniem metody największej wiarygodności. Zasada jest 
taka, że poszukuje się wektora parametrów, który może zagwarantować naj-
większe prawdopodobieństwo otrzymania wartości, które były zaobserwowane 
w próbie3. W skrócie można napisać, że zastosowanie metody największej wia-

1 Podręcznik oslo. zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, 
wyd. 3, OECD, Paryż 2005.

2 A. Stanisz, Przystępny kurs statystki, t. 2, Statsoft, Kraków 2007, s. 217.
3 A. Welfe, ekonometria, PWE, Warszawa 1988, s. 73.
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rygodności wymaga sformułowania funkcji wiarygodności oraz znalezienia jej 
ekstremum, co można z kolei dokonać analitycznie lub numerycznie. Mimo 
dość skomplikowanej procedury metoda ta zyskała popularność, głównie z tego 
względu, że można ją stosować w przypadkach szerokiej gamy modeli, także 
tych o zmiennych parametrach, oraz ze złożoną strukturą opóźnień, jak również 
heteroskedastycznych i nieliniowych. Własności MNW także w małych próbach 
są niejednokrotnie lepsze od innych, konkurencyjnych estymatorów4.

W celu odnalezienia minimum funkcji straty estymacja nieliniowa wyko-
nywana jest na ogół za pomocą jednego z sześciu algorytmów. Umożliwia to 
otrzymanie najlepszych estymatorów przy danej funkcji straty. Każda z wymie-
nionych niżej metod wykorzystuje różne strategie poszukiwania parametrów dla 
znalezienia minimum funkcji. Do dyspozycji mamy następujące algorytmy5:

 – sympleksów,
 – quasi-Newtona,
 – quasi-Newtona i sympleksu,
 – przemieszczenia układu Hooke’a-Jeevesa,
 – przemieszczenia układu Hooke’a-Jeevesa i quasi-Newtona,
 – poszukiwania układu Rosenbrocka.

Maksymalizacji funkcji wiarygodności dla modeli probitowych dokonuje 
się przy wykorzystaniu technik używanych także przy estymacji nieliniowej. 
Dla analiz o charakterze probitowym dostępne są dość proste w obsłudze oraz 
stosunkowo powszechnie dostępne programy komputerowe6. 

Weryfikację statystyczną modeli probitowych przeprowadzono w oparciu 
o statystykę Walda, a konkretnie chi-kwadrat, z kolei istotność parametrów zwe-
ryfikowano przy wykorzystaniu testu t-studenta, wykorzystując standardowe, 
asymptotyczne błędy ocen. Wszystkie obliczenia przeprowadzono przy wykorzy-
staniu oprogramowania Statistica. Ze względu na estetykę prezentacji wyników 
przeprowadzonych badań autorzy podjęli decyzję o przedstawieniu jedynie 
modeli ekonometrycznych, które spełniły kryteria oceny istotności parametrów 
i modeli, rezygnując jednocześnie z rozbudowanej formy prezentacji, takich jak: 
statystyki oceny istotności parametrów czy statystyki oceny istotności modelu 
jako całości, uwzględniając przy tym jednak obliczone błędy standardowe oraz 

4 Tamże, s. 76.
5 A. Stanisz, Przystępny kurs…, s. 195.
6 G.S. Maddala, ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 373.
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prawdopodobieństwa występowania zjawisk. Było to także uzasadnione faktem, 
że postać strukturalna modelu jest w zupełności wystarczająca do analizy bada-
nych zjawisk. Ze względu na trudności związane z interpretacją modeli typu 
probit zdecydowano się na budowę modeli jednoczynnikowych. 

Biorąc pod uwagę, iż wszystkie zmienne przyjęte do badania – zarówno 
zmienne zależne, jak i niezależne – mają charakter binarny, czyli osiągają war-
tości 0 lub 1, interpretacja wyników badań została przeprowadzona w oparciu 
o postać strukturalną modelu oraz osiągane wartości prawdopodobieństwa. 
Znak dodatni występujący przy parametrze oznacza, że prawdopodobieństwo 
zajścia zdarzenia o charakterze innowacyjnym jest wyższe w wyodrębnio-
nej grupie przedsiębiorstw przemysłowych w relacji do pozostałej zbiorowo-
ści. Modelowanie probitowe jest niezwykle skutecznym narzędziem badaw-
czym, jednak głównie w przypadku dużych, ale jednocześnie statycznych 
prób badawczych, w których zmienna zależna przyjmuje postać jakościową. 

3. charakterystyka próby badawczej

Jak wspomniano we wstępie, badania przeprowadzono w oparciu o próbę 
2211 przedsiębiorstw przemysłowych z trzech zróżnicowanych gospodarczo 
województw. Strukturę badanych przedsiębiorstw z perspektywy wielkości 
podmiotów przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Struktura przedsiębiorstw przemysłowych w badanej próbie z punktu widzenia klas 
wielkości w badanych województwach w latach 2008–2010 (%)

Lp. Wielkość 
przedsiębiorstwa

Województwie 
świętokrzyskie

Województwo 
warmińsko- 
-mazurskie

Województwo 
lubuskie

1 Mikro 40,4 33,3 27,2

2 Małe 36,3 34,3 39,4

3 Średnie 17,1 24,5 23,7

4 Duże 6,2 7,8 9,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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Podobnie jak w przypadku struktury wielkości, struktura technologiczna 
przyjętych do analiz przedsiębiorstw kształtuje się na poziomie zbliżonym do 
poziomu danych krajowych. 

Tabela 2

Struktura przedsiębiorstw przemysłowych w badanej próbie z punktu widzenia po-
ziomu stosowanej technologii w badanych województwach w latach 2008–2010 (%)

Lp. poziom technologii Województwie 
świętokrzyskie

Województwo 
warmińsko-
mazurskie

Województwo 
lubuskie

1 Wysoki 3,6 6,9 3,3
2 Średniowysoki 13,0 11,3 9,4
3 Średnioniski 37,3 24,5 27,5
4 Niski 46,1 57,4 59,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Poniżej przedstawione i omówione zostaną probitowe modele ekonome-
tryczne dotyczące aktywności innowacyjnej przy zmiennej niezależnej „wiel-
kość przedsiębiorstwa” dla województwa świętokrzyskiego, lubuskiego oraz 
warmińsko-mazurskiego.

4. region świętokrzyski

W regionie świętokrzyskim kryterium wielkości przedsiębiorstw ma 
znaczenie dla realizowanej na tym terenie działalności innowacyjnej. 

W regionie świętokrzyskim kryterium wielkości przedsiębiorstw 
odgrywa znaczącą rolę w realizowanej na tym terenie działalności innowacyj-
nej. Głównym dynamem innowacyjnym są przedsiębiorstwa duże. Podmioty 
średnie wspomagają omawianą aktywność szczególnie w obszarze finansowa-
nia działalności B+R, a podmioty małe – w zakresie implementacji nowych 
metod wytwarzania. Na przeciwnym biegunie znajdują się podmioty mikro, 
w których aktywność innowacyjna jest istotnie słabsza niż w pozostałych 
grupach łącznie. Niezwykle interesujący jest jednak fakt wystąpienia tylko po 
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jednym modelu istotnie statystycznym w grupie przedsiębiorstw małych i śred-
nich. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia autora w analogicznych 
badaniach w innych regionach w Polsce, można stwierdzić, że fenomen ten jest 
nietypowy jak na przedstawiciela tej grupy regionów. Oznacza to, że można 
postawić tezę, iż podmioty małe nie są czynnikiem destymulującym działal-
ność innowacyjną, jak miało to miejsce w regionach ekonomicznie słabych 

Tabela 3

Postać probitu przy zmiennej niezależnej „wielkość przedsiębiorstwa” w modelach opisu-
jących innowacyjność przemysłu w regionie świętokrzyskim (modele istotne statystycznie)

atrybut innowacyjności Wielkość przedsiębiorstwa
mikro małe średnie duże

1. Nakłady na działalność B+R +,83x – 0,64
2. Inwestycje w dotychczas 
niestosowane 
środki trwałe, w tym:

+,46x + 0,59

a) budynki, lokale i grunty -,49x – 0,59
b) maszyny i urządzenia 
techniczne

3. Oprogramowanie komputerowe -,41x + 0,64
4. Wprowadzenie nowych 
wyrobów
5. Implementacja nowych procesów 
technologicznych, w tym:

a) metody wytwarzania +,39x – 0,32
b) systemy okołoprodukcyjne -,59x – 0,28 +,99x – 0,56
c) systemy wspierające

6. Współpraca z dostawcami
7. Współpraca z konkurentami
8. Współpraca z jednostkami PAN
9. Współpraca ze szkołami 
wyższymi
10. Współpraca z krajowymi 
JBR-ami -,69x – 1,26 1,17x – 1,60

11. Współpraca z zagranicznymi 
JBR-ami
12. Współpraca z odbiorcami
13. Współpraca innowacyjna 
ogółem +,90x – 0,47

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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i przeciętnych – lubuskim i zachodniopomorskim, stanowiąc ich immanentne 
ograniczenie rozwojowe. Rozczarowuje jednak postawa podmiotów średniej 
wielkości, które w nienależytym stopniu wspomagają procesy innowacyjnej 
na badanym terenie. To niewątpliwie ważna informacja z perspektywy aktyw-
ności innowacyjnej w świętokrzyskim, wskazująca na jego specyfikę. 

Obserwowane zjawiska świadczą o tym, że relacje między podmiotami, 
ich dotychczasowe doświadczenia i poziom zaufania do rynku sprawiają, że 
system przemysłowy w regionie, mimo braku potencjału, podobnie zresztą 
jak na Podlasiu, działa w sposób niejednoznaczny – dychotomia zjawisk. 
Niezdecydowanie w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań w grupach 
przedsiębiorstw małych i średnich powoduje, że osią innowacji są jednostki 
duże, których jest relatywnie niewiele. Te zdarzenia w powiązaniu z brakiem 
odpowiedniej masy dynamizującej zmiany technologii sprawią, że system 
jako taki jest słaby. Szanse na rozwój tego regionu bez silnego wspomagania 
egzogenicznego transferu wiedzy, nawet nie nawiązującego do dotychczaso-
wej specyfiki regionalnej, są małe.

Zaobserwowane kształtowanie się modeli skłania do wniosku o impe-
ratywie budowy odmiennych instrumentów wsparcia (polityka innowacyjna) 
w regionie dla podmiotów mikro (problem pobudzania świadomości), małych 
i średnich (poprawa dynamizmu) i dużych (utrzymanie wysokiego zaanga-
żowania w działalność innowacyjną). Cieszy również fakt monotoniczności 
znaków przyjmowanych w prezentowanych modelach, nie istnieje bowiem 
przypadek, który w jakimkolwiek stopniu mógłby wprowadzić wątpliwości 
interpretacyjne.

5. region lubuski

W regionie lubuskim podmioty małe charakteryzują się niejasno zdefiniowa-
nymi zachowaniami w analizowanym obszarze. Nie zmienia to faktu, że dostrze-
gamy postępującą dojrzałość systemu przemysłowego w odniesieniu do analogicz-
nych badań przeprowadzonych przed pięcioma laty. Wówczas omawiana grupa 
przedsiębiorstw cechowała się antyinnowacyjnym postępowaniem. Zmiana ta 
istotnie wpływa na poprawę strukturalną aktywności w dziedzinie nowych roz-
wiązań, choć w dalszym ciągu jej potencjał gospodarczy jest skromny.
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Tabela 4

Postać probitu przy zmiennej niezależnej „wielkość przedsiębiorstwa” w modelach 
opisujących innowacyjność przemysłu w regionie lubuskim

atrybut innowacyjności Wielkość przedsiębiorstwa
mikro małe średnie duże

1. Nakłady na działalność B+R -,53x – 0,30 +,28x – 0,50 1,01x – 0,54
2. Inwestycje w dotychczas 
niestosowane środki trwałe, 
w tym:

-,32x + 0,79 +,55x + 0,66

a) budynki, lokale i grunty -,37x – 0,34 +,28x – 0,51
b) maszyny i urządzenia 
techniczne -,30x + 0,53 +,31 + 0,37 +,49x + 0,40

3. Oprogramowanie komputerowe -,57x + 0,41 -,26x + 0,36 +,58x + 0,13 1,15x + 0,17
4. Wprowadzenie nowych 
wyrobów -,30x + 0,61 +,55x + 0,48

5. Implementacja nowych 
procesów technologicznych, 
w tym:

-,38x + 0,80 +,81x + 0,63

a) metody wytwarzania +,55x – 0,04
b) systemy okołoprodukcyjne -,40x – 0,30 +,36x – 0,48 +,58x – 0,46
c) systemy wspierające -,33x – 0,65

6. Współpraca z dostawcami +,35x – 0,64
7. Współpraca z konkurentami
8. Współpraca z jednostkami PAN
9. Współpraca ze szkołami 
wyższymi +,89x – 2,01

10. Współpraca z krajowymi 
JBR-ami -,63x – 1,42 +,43x – 1,66

11. Współpraca z zagranicznymi 
JBR-ami 1,09x – 2,40

12. Współpraca z odbiorcami -,29x – 0,61 +,48x – 0,74
13. Współpraca innowacyjna 
ogółem -,35x + 0,07

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Poprawia się znaczenie firm średnich w kształtowaniu systemowych 
nawyków innowacyjnych. Dotyczy to jednak głównie obszaru finansowa-
nia tej działalności, implementacji systemów okołoprodukcyjnych i współ-
pracy z JBR-ami. Te ostatnie są zbieżne z ostatnimi badaniami, co świadczy 
o trwałym utrzymywaniu kontaktów z tą instytucjonalną sferą B+R.
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Za transfer technologii w regionie w dalszym ciągu odpowiadają przede 
wszystkim przedsiębiorstwa duże. Przejawia się on zarówno w działalności 
B+R, implementacji nowy rozwiązań (wyrobów i technologii) oraz we 
współpracy innowacyjnej z zagranicznymi jednostkami naukowymi 
(utrzymana ciągłość), szkołami wyższymi i odbiorcami. Zatem nacisk 
w polityce innowacyjnej powinien być położony na dynamizację postępu 
w podmiotach średnich i dużych, a równolegle należy prowadzić szczegółowe 
studia nad przyczynami słabej innowacyjności firm mikro. W stosunku 
do podmiotów małych należy poszukiwać kluczowych ograniczeń w ich 
aktywności innowacyjnej. Część z zasygnalizowanych obecnie problemów 
zostanie szerzej wyjaśniona w toku prowadzenia dalszych analiz.

6. region warmińsko-mazurski

Na podstawie przytoczonych informacji dotyczących regionu warmiń-
sko-mazurskiego trudno wysunąć wniosek, że innowacyjność przemysłu 
w regionie zawdzięcza się firmom mikro. Im jest ich więcej w stosunku do 
podmiotów małych, średnich i dużych, tym prawdopodobieństwo znalezienia 
firmy innowacyjnej jest niższe. Istotne prawidłowości dostrzegamy zarówno 
w obszarze finansowania, implementacji, jak i współpracy innowacyjnej. 
Jednak po stronie tych ostatnich skupia się to głównie na kooperacji ogółem, 
w tym szczególnie z zagranicznymi jednostkami naukowymi. Zaobserwowane 
prawidłowości są zgodne z tendencjami w tym obszarze zidentyfikowanymi 
w badaniach światowych.

Podmioty małe i średnie charakteryzują się niejasno zdefiniowanymi 
zachowaniami w analizowanym obszarze. Wystąpiły bowiem jedynie dwa 
modele z parametrami istotnymi statystycznie – oba ze znakiem dodatnim. 
Oznacza to, że nie można stwierdzić, iż sektor małych i średnich przedsię-
biorstw w regionie cechuje się zachowaniem zarówno pro-, jak i antyinnowa-
cyjnym. O ile w drugim przypadku można to uznać za zjawisko niekorzystne, 
o tyle w pierwszym świadczy o braku występowania negatywnych tendencji 
obserwowanych w słabych ekonomicznie województwach. 
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Tabela 5

Postać probitu przy zmiennej niezależnej „wielkość przedsiębiorstwa” w modelach 
opisujących innowacyjność przemysłu w regionie warmińsko-mazurskim

atrybut innowacyjności Wielkość przedsiębiorstwa
mikro małe średnie duże

1. Nakłady na działalność B+R -,77x – 0,22 +1,22x – 0,54
2. Inwestycje w dotychczas 
niestosowane środki trwałe, 
w tym:

-,48x + 0,90

a) w budynki, lokale i grunty -,49x – 0,63 +,68x – 0,83
 techniczne

3. Oprogramowanie komputerowe -,77x + 0,40
4. Wprowadzenie nowych 
wyrobów -,66x + 0,85

5. Implementacja nowych 
procesów technologicznych, 
w tym:

-,51x + 0,70 +1,08x + 0,46

a) metody wytwarzania +,55x – 0,30
b) systemy okołoprodukcyjne
c) systemy wspierające -,70x – 0,75 +1,04x – 1,04

6. Współpraca z dostawcami -,64x – 0,48 +,90x – 0,74
7. Współpraca z konkurentami +1,05x – 1,93
8. Współpraca z jednostkami PAN
9. Współpraca ze szkołami 
wyższymi
10. Współpraca z krajowymi 
JBR-ami +,49x – 1,50

11. Współpraca z zagranicznymi 
JBR-ami -1,66x – 2,01

12. Współpraca z odbiorcami +,84x – 1,00
13. Współpraca innowacyjna 
ogółem -,43x – 0,07

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Za transfer technologii w regionie odpowiadają przede wszystkim 
przedsiębiorstwa duże. Przejawia się on zarówno w działalności B+R, inwe-
stycjach w nową infrastrukturę, implementacji nowy procesów oraz współpra-
cy innowacyjnej z dostawcami, konkurentami i odbiorcami, a zatem w opar-
ciu o powiązania biznesowe (pionowe i poziome). Zatem nacisk w polityce 
innowacyjnej powinien być położony na poprawę postępu w podmiotach ma-
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łych oraz średnich i utrzymanie go w dużych, równolegle należy prowadzić 
szczegółowe studia nad przyczynami słabej innowacyjności firm mikro. 

podsumowanie

Zróżnicowanie aktywności innowacyjnej w polskich regionach, biorąc 
pod uwagę strukturę wielkości przedsiębiorstw w systemach przemysło-
wych, wskazuje na ich czasową ewolucję, a w konsekwencji odmienne nawyki 
w badanym zakresie. W najsłabszym ekonomicznie przypadku nie dość, że 
rozwój przemysłu jest ograniczony na skutek jego aktualnego potencjału 
gospodarki, to dodatkowe negatywne tendencje są potęgowane przez nieko-
rzystne uwarunkowania strukturalne. Dynamizm innowacyjny jest skoncen-
trowany w podmiotach dużych, wspomagany w kilku obszarach jednostkami 
średnimi. Antyinnowacyjne zachowania dotyczą przedsiębiorstw mikro. 

Zgodnie z przyjętym podejściem ewolucyjnym nie tylko silna grupa śred-
nich przedsiębiorstw cechuje się podwyższoną innowacyjnością, ale również 
duże podmioty wspierają omawiane procesy. W dalszym ciągu małe przedsię-
biorstwa są zbyt wewnętrznie zróżnicowane, aby można przeprowadzić jed-
noznaczne wnioskowanie. 

W najlepiej rozwiniętym regionie małe podmioty stają się istotną grupą 
wsparcia innowacyjnego. Obserwowane zjawiska świadczą o niezwykle sze-
rokiej bazie przedsiębiorstw ukierunkowanych na zmiany technologiczne, co 
w powiązaniu z potencjałem gospodarczym poprzednich województw daje 
niewspółmierną przewagę sprzyjającą tworzeniu nowych rozwiązań.

Wielkość przedsiębiorstw zlokalizowanych w Polsce ma istotne znacze-
nie w realizacji procesów kreowania i implementacji nowych technologii oraz 
w inicjacji związków współpracy innowacyjnej. Literatura krajowa i obca 
wskazuje na sektor małych i średnich przedsiębiorstw finansowanych przez 
wewnętrzny kapitał jako ten, który ze względu na swoją przewagę liczebną 
odpowiada za proces ich dynamicznej dyfuzji po rynku – szczególnie lokal-
nym i regionalnym. Nie ma w tym przypadku znaczenia poziom technolo-
giczny wprowadzanych rozwiązań. Tymczasem wnioski wynikające z pro-
wadzonych badań sugerują, że omawiane interakcje są częściej zależne od 
specyfiki systemu przemysłowego i aktualnej fazy jego rozwoju. Zgodnie 
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z perspektywą ewolucyjną i systemową w miarę wzrostu potencjału przemy-
słowego i poprawy jego konkurencyjności odpowiedzialność za akcelerację 
postępu przesuwa się z punktu widzenia klas wielkości z dużych jednostek 
gospodarczych, przez średnie w kierunku małych. Właściciele mikroprzed-
siębiorstw, przeważnie krajowych, w warunkach polskich charakteryzują się 
daleko posuniętą ostrożnością w podejmowaniu ryzyka wynikającego z pro-
wadzenia działalności innowacyjnej.

Polityka krajowa ukierunkowana na wsparcie innowacji w sektorze 
małych i średnich przedsiębiorstw powinna uwzględniać nie tylko potrzebę 
stosowania zróżnicowanych mechanizmów proinnowacyjnych dla poszczegól-
nych klas wielkości podmiotów, ale również fakt odmiennej dojrzałości woje-
wództw w obszarze potencjału absorpcji generowanych rozwiązań.

Wykorzystane w analizach modelowanie probitowe okazało się przy-
datnym narzędziem w ocenie wpływu klas wielkości przedsiębiorstw na 
ich zachowania innowacyjne w regionalnych systemach przemysłowych 
w Polsce. Pozwoliło zaobserwować ewolucję systemów innowacji od peryfe-
ryjnych, przez pośrednie do wiodących w kraju i nakreślić ich krytyczne ramy 
uwzględniające ich wewnętrzną specyfikę. W końcu wykorzystana metodyka 
umożliwiła systemową ocenę procesów innowacyjnych w rozproszonej i nie-
jednorodnej przestrzeni układów regionalno-industrialnych.
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summary

The main objective of this study was to look for the impact of size classes of the 
enterprises in the regional innovative activity of industrial systems, and thus deter-
mine the boundary conditions for a model structure of regional innovation networks 
taking into account the specificity of Poland and its regions.



arkadiusz Świadek, katarzyna Szopik-depczyńska268

The study was based on a questionnaire on a group of 2211 companies in three 
selected regions: świętokrzyskie voivodeship, lubuskie voivodeship, warmińsko-ma-
zurskie voivodeship. During the studies method of logit modeling was used (probabi-
lity theory). This method is an effective research tool for large but static tests in which 
the dependent variable is qualitative.

The results of the study indicated that the size of the companies determinates 
their innovative activity in the Polish regions. This relationship was however, hetero-
geneous. According to the school of evolutionary situation varies depending on the 
level of economic development of studied regions.

The article notes that innovative activity in Poland moves from a group of large 
industrial enterprises in poor regions, the secondary actors in the intermediate pro-
vinces, small in most developed countries. Modeling used in the analysis proved to be 
a useful tool for assessing the impact of firm size on the behavior of innovative regio-
nal industrial systems in Poland. This allowed the observed evolution of innovation 
systems of the periphery, the intermediate of leading the country and outline the cri-
tical framework taking into account their specificities. Finally, the methodology used 
for evaluation of possible systemic innovation processes in a distributed and hetero-
geneous space of regional-industrial systems.
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Wprowadzenie

Od połowy XX wieku w Europie zachodzą znaczące przemiany 
demograficzne. Ich najbardziej widocznymi objawami są: spadająca liczba 
urodzeń, starzenie się społeczeństwa, zmiany w strukturze gospodarstw 
domowych oraz rozwój tzw. silver economy. 

Dla złagodzenia społeczno-gospodarczych konsekwencji negatywnych 
tendencji demograficznych poszczególne państwa Unii Europejskiej podejmują 
działania mające na celu z jednej strony odmłodzenie populacji, z drugiej – 
optymalizowanie wykorzystania potencjału tkwiącego w społeczeństwie, 
głównie poprzez zwiększenie tzw. włączenia społecznego. Szczególną uwagę 
koncentruje się na osobach starszych, w wieku okołoemerytalnym. Od 
kilkunastu lat w państwach tzw. starej Unii, a od kilku także w państwach 
Europy Środkowo-Wschodniej realizowane są programy na rzecz aktywizacji 
zawodowej osób starszych, w tym wydłużenia ich aktywności zawodowej 
i rozwoju przedsiębiorczości.

Przedsiębiorczość, bez względu na ujęcie definicyjne, jest utożsamiana 
z aktywnością, dynamizmem i sukcesem. W Polsce zgoła odmienne cechy 
wpisane są w społeczny stereotyp osoby starszej. Zgodnie z nim, „człowiek 
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stary jest istotą schorowaną i niedołężną, nie mogącą pracować, często nie 
mającą środków utrzymania (…), społecznie izolowaną i izolującą się od życia 
społecznego i społeczeństwa w ogóle”1. 

Istotą opracowania jest przedstawienie wyników badań na temat uwa-
runkowań przedsiębiorczości osób starszych oraz identyfikacja mechanizmów 
wzmacniających przedsiębiorczość osób w trzecim wieku.

1. aktywność zawodowa i przedsiębiorczość osób starszych 

Jednym z kluczowych celów zawartych w programach rozwojowych 
Unii Europejskiej jest wzrost aktywności zawodowej osób starszych. Według 
europejskiej strategii zatrudnienia stopa zatrudnienia wśród osób w wieku 55–64 
lata w Unii w 2010 roku powinna była osiągnąć 50%2. W rzeczywistości nie prze-
kroczyła 46%. W Polsce w 2010 roku wskaźnik zatrudnienia wynosił odpowied-
nio: w grupie wiekowej 55–59 lat – 43,5%, w grupie 60–64 lata – 18,2%3.

Sposobem na rzecz wzrostu aktywności zawodowej wśród osób star-
szych, coraz częściej wykorzystywanym przez instytucje rynku pracy 
w Polsce, jest promocja przedsiębiorczości oraz przygotowanie do pracy na 
własny rachunek. Takie podejście wiąże się m.in. z faktem, że aktywność 
zawodowa wśród osób starszych prowadzących własną działalność gospo-
darczą jest większa niż wśród ich rówieśników – pracowników najemnych.

Szczególnie w projektach współfinansowanych ze środków unijnych, 
w których docelową grupą są osoby powyżej 50. roku życia, wyróżnia się 
przedsięwzięcia obejmujące szkolenia z zakresu zarządzania firmą i przygo-
towania biznesplanu, a także merytoryczne i finansowe wsparcie uruchomie-
nia własnej działalności gospodarczej. Do projektów tego typu należą m.in. 
wymienione niżej, wdrożone w Trójmieście w ostatnich dwóch latach:

 – Moja firma – moja przyszłość oraz Makro szansa dla mikro firm – 
zrealizowane przez Fundację Gospodarczą w Gdyni,

1  K. Rejman, znaczenie edukacji w procesie integracji społecznej osób w wieku senio-
ralnym, w: elan vital v priestore medzigeneračných vzťahov, red. B. Balogova, Uniwersytet 
w Presovie, Presov 2010, s. 78.

2  Cel ustalony na szczycie Rady w Sztokholmie w marcu 2001 r. 
3  aktywność ekonomiczna ludności Polski iV kwartał 2010 roku, GUS, Warszawa 2010.
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 – dojrzały przedsiębiorca – zrealizowany przez Gdańską Fundację 
Przedsiębiorczości,

 – z miłości do regionu – zrealizowany przez Wojewódzki Urząd Pra-
cy w Gdańsku i Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni,

 – równi w biznesie – zrealizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza SA.
Mimo starań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne za akty-

wizowanie zawodowe osób starszych w Polsce przedsiębiorczość, rozumiana 
w tym miejscu jako prowadzenie własnej firmy, nadal nie jest popularna 
w tej grupie wiekowej. W badaniach CBOS-u4 prowadzenie własnej firmy 
za atrakcyjne uznało ponad 50% osób w wieku do 45. roku życia, podczas 
gdy w grupie wiekowej 45–54 lata zaledwie 29%. Podobne wyniki dostarcza 
raport GEM-u5, w którym dodatkowo zwraca się uwagę na to, że szczególnie 
niskie jest zaangażowanie osób starszych w prowadzenie własnego biznesu 
w gospodarkach, w których rozwój gospodarczy generowany jest innowa-
cjami, w tym w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w Europie.

4  Polacy o prowadzeniu biznesu, Komunikat z badań BS/158/2010, CBOS, Warszawa 
2010.

5  D. Kelley, N. Bosma, J.E. Amoros, global entrepreneurship Monitor. 2010 global 
report, Babson 2010, http://www.gemconsortium.com (15.07.2011).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: aktywność ekonomiczna ludności 
Polski i kwartał 2010…
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2. przedsiębiorca trzeciego wieku

Przegląd literatury przedmiotu pozwala na sporządzenie ogólnej charak-
terystyki przedsiębiorcy trzeciego wieku. 

Po pierwsze, osoby starsze są lepiej przygotowane do uruchamiania i pro-
wadzenia własnego biznesu w porównaniu z osobami w młodszym wieku, ze 
względu na zgromadzony w ciągu wcześniejszej kariery zawodowej kapitał 
finansowy, kapitał społeczny oraz wiedzę i doświadczenie6. Badania pro-
wadzone w Wielkiej Brytanii i Finlandii pokazują, że zdolność przetrwania 
firmy założonej i prowadzonej przez starszego przedsiębiorcę jest większa, niż 
w przypadku firm przedsiębiorców w młodszym wieku7.

Po drugie, na gotowość do założenia i prowadzenia własnego biznesu 
w starszym wieku istotnie wpływają wcześniejsze doświadczenia zawodowe. 
Rotefoss i Kolvereid8 wyróżniają przedsiębiorców: początkujących i seryj-
nych. Przedsiębiorców seryjnych, tj. takich, którzy na którymś z wcześniej-
szych etapów swojej kariery zawodowej prowadzili własną firmę, jest przede 
wszystkim więcej. Ponadto szanse przetrwania prowadzonych przez nich firm 
są większe, głównie dzięki doświadczeniu i nabytym kontaktom biznesowym. 

Po trzecie, wśród przedsiębiorców trzeciego wieku dominują mężczyźni. 
Z badań w ramach programu PRIME9 wynika, że ponad 64% przedsiębiorców 
w wieku powyżej 50. roku życia w Wielkiej Brytanii to mężczyźni. W Polsce 
wśród osób w wieku powyżej 50. roku życia pracujących na własny rachunek 
67% stanowią mężczyźni10. Niski wskaźnik pracy na własny rachunek wśród 
kobiet w wieku powyżej 50. roku życia tłumaczy się głównie względami kul-
turowo-tradycjonalistycznymi11.

6  G. Singh, A. DeNoble, early retirees as the next generation of entrepreneurs, 
„Entrepreneurship Theory and Practice” 2003, 23, s. 207–223. 

7  T. Kautonen, understanding the older entrepreneur: comparing third age and 
prime age entrepreneurs in Finland, „International Journal of Business Science and Applied 
Management” 2008, Vol. 3, Iss. 3, s. 4. 

8  B. Rotefoss, L. Kolvereid, aspiring, nascent and fledgling entrepreneurs: an investigation of 
the business start-up process, „Entrepreneurship and Regional Development” 2005, 17, s. 109–127.

9  olderpreneur outcomes – a follow-up study of what hapten to peole aged over 50 who 
contacted PriMe about starting in business, Prime initiative 2006, http://www.primeinitiative.
org.uk (10.07.2011).

10  osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2008 roku, GUS, Warszawa–Bydgoszcz 2010.
11  R. McKay, women entrepreneurs: moving beyond family and flexibility, „International 

Journal of Entrepreneurial Behavior and Research” 2001, 7, s. 148–165.
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Po czwarte, przedsiębiorcy w starszym wieku legitymują się wykształceniem 
na średnim poziomie. Jak tłumaczą Weber i Schaper12, większość przedsiębiorców 
aktualnie w wieku powyżej 50. roku życia rozpoczęła prowadzenie swoich firm 
kilkadziesiąt lat temu, kiedy wykształcenie wyższe nie było tak powszechne jak 
obecnie. Kilka dekad temu osoby z wyższym wykształceniem były zatrudniane 
głównie w dużych firmach na specjalistycznych stanowiskach, zaś małe firmy uru-
chamiane były przez osoby posiadające pomysł i umiejętność jego realizacji, nieko-
niecznie potwierdzone dyplomem wyższej uczelni. W Polsce wśród osób pracują-
cych na własny rachunek w wieku powyżej 50. roku życia 16% posiada wykształce-
nie wyższe, 24% policealne i średnie zawodowe, 4% średnie ogólnokształcące, 32% 
zasadnicze zawodowe i 24% gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe13.

3. Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości osób starszych 

Motywy decyzji o uruchomieniu i prowadzeniu własnej firmy przez osoby 
starsze literatura przedmiotu dzieli na pozytywne (pull factors) i negatywne (push 
factors)14. Osoba zmotywowana pozytywnie upatruje w uruchomieniu swojej 
firmy głównie szansy na sprawdzenie się i własny rozwój. Kieruje nią m.in.:

 – potrzeba niezależności,
 – możliwości zwiększenia przychodów,
 – chęć wdrażania własnych pomysłów,
 – poczucie włączenia społecznego, przynależności do grupy oraz spo-

łecznej użyteczności.
Osoba zmotywowana negatywnie uruchomienie własnego biznesu  

traktuje jako jedyną szansę na zmianę obecnego, niezadowalającego statusu 
społeczno-ekonomicznego. Kieruje nią przede wszystkim:

 – niezadowolenie z pracy wykonywanej dotychczas (typ pracy, wa-
runki pracy, organizacja czasu pracy itp.),

 – doświadczanie dyskryminacji ze względu na wiek w dotychczaso-
wym miejscu pracy,

12  P. Weber, M. Schaper, understanding the grey entrepreneur, „Journal of Enterprising 
Culture” 2004, 12, s. 147–164.

13  osoby powyżej 50 roku życia…
14  S. Wennekers i in., cultural and economic determinants of business ownership cross 

countries, w: Frontiers of entrepreneurship, W.D. Bygrave i in., Babson College, Wellesey 2001.
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 – utrudniony dostęp do szkoleń i ograniczone możliwości rozwoju  
kariery zawodowej,

 – utrata pracy i trudności w znalezieniu nowej.
Na przełomie lat 2010 i 2011 w ramach projektu Best Agers15 w pięciu 

państwach bałtyckich przeprowadzono wywiady wśród osób w wieku powyżej 
55. roku życia, których celem były m.in. diagnoza motywacji osób starszych 
do prowadzenia własnej firmy oraz identyfikacja barier, jakie na etapie uru-
chomienia oraz prowadzenia własnego biznesu napotykają. W ramach badań 
przeprowadzono 53 wywiady standaryzowane (8 w Niemczech, 20 na Łotwie, 
8 na Litwie, 9 w Polsce oraz 8 w Szwecji). 

Tabela 1

Czynniki motywujące osoby w wieku powyżej 55. roku życia do założenia własnej 
firmy – wyniki badań w ramach projektu Best Agers

kraj pochodzenia respondentów czynniki uznane za najistotniejsze

Niemcy

 – posiadanie interesującej pracy,
 – możliwość wyboru zadań do realizacji,
 – spełnianie własnych marzeń,
 – tworzenie czegoś nowego

Łotwa
 – wykonywanie zadań stanowiących nowe wyzwanie,
 – posiadanie interesującej pracy,
 – bycie swoim własnym szefem

Litwa
 – posiadanie interesującej pracy,
 – spełnianie własnych marzeń,
 – względy ekonomiczne

Polska

 – posiadanie autorytetu,
 – bycie swoim własnym szefem,
 – posiadanie interesującej pracy,
 – spełnianie własnych marzeń

Szwecja

 – posiadanie interesującej pracy,
 – tworzenie czegoś nowego,
 – prawo podejmowania decyzji,
 – spełnianie własnych marzeń

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Lundgren, E. Hedkvist Petersen, 
55+ people and entrepreneurship – a study based on results from five 
partners in Best agers project, raport końcowy, Lulea 2011.

15  Projekt Best Agers częściowo współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego 2007–2013, http://
www.best-agers.eu. 



Przedsiębiorczość trzeciego wieku 275

Wyniki badań nie wykazują znaczących zróżnicowań w motywacji 
osób starszych do podjęcia własnej działalności gospodarczej ze względu na 
państwo, w którym przeprowadzono wywiady. Dominuje motywacja pozy-
tywna. Większość badanych w własnej firmie upatruje możliwości wykonywa-
nia interesującej i satysfakcjonującej pracy oraz spełniania własnych marzeń.

Na przedsiębiorczość osób starszych istotny wpływ mają uwarun-
kowania wewnętrzne (ich cechy osobowościowe, wcześniejsze doświad-
czenia zawodowe) oraz zewnętrzne (stan otoczenia, w którym funkcjonują 
– głównie wymiar społecznego stosunku do starości i samych osób starszych). 
W związku z powyższym w badaniach czynniki wzmacniające przedsiębior-
czość podzielono na trzy grupy: związane z daną osobą, związane ze społe-
czeństwem, w jakim dana osoba funkcjonuje, oraz inne.

Tabela 2

Wybrane czynniki wzmacniające przedsiębiorczość wśród osób starszych – wyniki 
badań w ramach projektu Best Agers

kraj 
pochodzenia 

respondentów

związane  
z daną osobą

związane ze 
społeczeństwem, 

w jakim dana osoba 
funkcjonuje

inne

Niemcy

 – wiedza o rynku, na 
którym zamierza się 
prowadzić firmę,

 – dobrze przemyślana 
idea biznesu,

 – dobra organizacja 
wewnętrzna,

 – dostrzegalny wzrost 
udziału osób starszych 
w życiu publicznym,

 – wsparcie ze strony 
władz,

 – otwartość 
społeczeństwa

 – kontakt z klientami,
 – efekt synergii

Łotwa

 – profesjonalna 
wiedza,

 – gotowość do 
podjęcia ryzyka,

 – pewność siebie

 – zadowolenie klientów,
 – znaczenie 
w społeczeństwie 
autorytetu 
i doświadczenia 
życiowego

 – duma z własnych 
osiągnięć,

 – wsparcie przyjaciół,
 – wiedza i umiejętności

Litwa

 – doświadczenie 
zawodowe,

 – posiadane środki 
finansowe,

 – dobre kontakty 
z uczestnikami 
rynku, na którym ma 
funkcjonować firma

 – wzajemne wspieranie 
się osób starszych,

 – zaufanie społeczne,
 –  otwartość 
społeczeństwa na 
aktywność osób 
starszych

 – przykłady udanych 
przedsięwzięć 
zrealizowanych przez 
inne starsze osoby
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kraj 
pochodzenia 

respondentów

związane  
z daną osobą

związane ze 
społeczeństwem, 

w jakim dana osoba 
funkcjonuje

inne

Polska

 – doświadczenie 
zawodowe,

 – wiedza,
 – wolny czas

 – otwartość społeczeństwa 
na aktywność osób 
starszych,

 – dostępność środków 
finansowych,

 – relacje z innymi ludźmi

 – brak alternatywnych 
środków utrzymania,

 – częste zachęty 
do uruchomienia 
własnego biznesu

Szwecja 

 – doświadczenie 
zawodowe,

 – wsparcie rodzin 
i przyjaciół,

 – posiadanie kapitału

 – umożliwienie łączenia 
wczesnej emerytury 
z dalszą aktywnością 
zawodową (np. 
w niepełnym 
wymiarze godzin)

 – potrzeba zrobienia 
czegoś,

 – zachęty podatkowe,
 – stan zdrowia

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Lundgren, E. Hedkvist Petersen, 
55+ people…

Zaprezentowane w tabeli 2 czynniki obejmują wyłącznie te, które przez 
respondentów badań zostały uznane za najbardziej istotne. Do najczęściej 
wskazywanych jako kluczowe należą: wiedza i doświadczenie zawodowe, 
wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół, a także wzrost znaczenia ludzi star-
szych w społeczeństwie, jego otwartość na aktywność tej grupy.

Podobnie jak czynniki wzmacniające przedsiębiorczość osób starszych, 
także bariery rozwoju przedsiębiorczości zostały podzielone na trzy grupy.

Zdecydowanie najczęściej wskazywaną przez respondentów barierą 
przedsiębiorczości jest społeczny stereotyp osoby starszej. Jak pisze  
L. Dyczewski, nowoczesne społeczeństwo mści się na ludziach, bo przedłuża 
ludzkie życie i jednocześnie kształtuje swoistą odrazę do starości, wprost bez-
krytycznie uwielbiając młodość16. Osób w starszym wieku współczesne społe-
czeństwo nie utożsamia z pojęciami, takimi jak: aktywność zawodowa, sukces 
zawodowy, przedsiębiorczość, innowacyjność, budowanie firmy i zarządza-
nie nią. Zgodnie z założeniami teorii modernizacji17 status ludzi starszych jest 
odwrotnie proporcjonalny do poziomu industrializacji danego społeczeństwa. 

16  L. Dyczewski, wartości w życiu człowieka starego, w: M. Halicka, J. Halicki (red.), 
zostawić ślad na ziemi, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006, s. 113.

17  D.O. Cowgill, ageing and modernization: a revision of the theory, w: J.F. Gubrium 
(red.), late life, Springfield, 1974, s. 123–146.

cd. tabeli 2. Wybrane czynniki wzmacniające przedsiębiorczość…



Przedsiębiorczość trzeciego wieku 277

Tabela 3

Wybrane czynniki ograniczające przedsiębiorczość wśród osób starszych – wyniki 
badań w ramach projektu Best Agers

kraj 
pochodzenia 

respondentów

związane z daną 
osobą

związane ze 
społeczeństwem, 

w jakim dana osoba 
funkcjonuje

inne

Niemcy

 – problemy 
zdrowotne,

 – mniejsze zdolności 
w zakresie uczenia 
się,

 – brak kompetencji 
społecznych

 – konkurencja,
 – społeczny stereotyp 
osoby w starszym 
wieku

Łotwa

 – opinia rodziny,
 – brak wiary 
w siebie,

 – poczucie wstydu 
ze względu na 
wiek

 – społeczny stereotyp 
osoby w starszym 
wieku,

 – biurokracja,
 – luka pokoleniowa 

 – brak środków 
finansowych,

 – trudności 
w dostępie do 
kredytów,

 – trudności 
z wejściem na 
istniejące rynki

Litwa

 – obawa przed 
ryzykiem,

 – obawa przed 
niepowodzeniem,

 – brak wiary 
w siebie

 – społeczny stereotyp 
osoby w starszym 
wieku,

 – nowoczesne 
technologie,

 – konkurencja

 – wymogi 
formalno- 
-prawne

Polska

 – brak pomysłów na 
biznes,

 – stereotypowe 
myślenie o roli 
osoby w starszym 
wieku,

 – kondycja fizyczna

 – konserwatyzm,
 – konkurencja,
 – rozwój informatyzacji

 – problemy 
zdrowotne

Szwecja 

 – poczucie, że jest 
się zbyt starym na 
nowe wyzwania,

 – obawa, czy sprosta 
się wymaganiom 
administracyjnym 
związanym 
z prowadzeniem 
firmy,

 – brak kontaktów

 – trudności w dostępie 
do środków 
finansowych 
(kredytów) ze względu 
na wiek,

 – społeczny stereotyp 
osoby w starszym 
wieku

 – osoby starsze 
chcą raczej 
dawać szanse 
młodym na 
rozwój

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Lundgren, E. Hedkvist Petersen, 
55+ people…
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4. instrumentarium wsparcia przedsiębiorczości osób starszych

Kluczowe znaczenie w realizacji działań na rzecz wzrostu aktywności 
zawodowej i przedsiębiorczości osób starszy ma ich kompleksowość, syste-
mowość i strategiczny charakter. 

 

                                                      

 L. Dyczewski, Wartości w życiu człowieka starego, w: M. Halicka, J. Halicki (red.), Zostawić ślad na 
, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006, s. 113. 

Ageing and modernization: a revision of the theory, w: J.F. Gubrium (red.), 

-146. 
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Rysunek 2. Zakres wsparcia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości osób starszych

Źródło: opracowanie własne.

Przede wszystkim potrzeba nowego spojrzenia na fazy w cyklu ludz-
kiego życia oraz wpisane w nie role społeczne. Konieczna jest weryfikacja 
przekonań i obalenie mitów dotyczących potrzeb i zachowań ludzi starych. 
Działania tego typu umożliwią wzrost samooceny i zwiększenie pewności 
siebie osób starszych, ponadto – uelastycznienie otoczenia, w którym osoby 
te będą mogły realizować swoje pomysły biznesowe.

Uczestnicy przywoływanych wcześniej badań, przeprowadzonych 
w pięciu krajach bałtyckich, jako działania najbardziej istotne we wspiera-
niu przedsiębiorczości osób starszych wymienili: szkolenia i mentoring oraz 
wsparcie organizacyjne dla nowo tworzonych firm oraz wsparcie prawnoad-
ministracyjne.
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podsumowanie

W Polsce tematyka przedsiębiorczości osób starszych staje się w ostat-
nim czasie jednym z istotniejszych zagadnień debaty publicznej, głównie 
w związku z zachodzącymi zmianami demograficznymi i trwającym proce-
sem poszukiwania sposobów na wydłużenie aktywności zawodowej Polaków.

Wyniki przywołanych w opracowaniu badań pokazują, że motywa-
cje osób starszych do założenia własnej firmy w Polsce są zbieżne z tymi, 
jakie reprezentują respondenci z innych państw bałtyckich, i mają one cha-
rakter przede wszystkim pozytywny. Natomiast wśród głównych uwarunko-
wań rozwoju przedsiębiorczości (uruchomienia i prowadzenia firmy) poja-
wiają się tzw. zewnętrzne lub wewnętrzne ale wynikające z warunków oto-
czenia. Dotyczą głównie przeświadczenia osób starszych o niskiej atrakcyj-
ności zawodowo-społecznej, co wiąże się ze społecznym nastawieniem wobec 
osób starszych (dyskryminacji) oraz przypisywaniem im określonych funkcji 
i ról społecznych. 

Wzrost aktywności zawodowej osób starszych oraz ich przedsiębior-
czości wymaga zatem podjęcia różnorodnych działań (zastosowania różnych 
mechanizmów) przez różne typy instytucji. W oparciu o uzyskane wyniki pro-
ponuje się wyodrębnienie co najmniej trzech kategorii aktywności:

 – bezpośrednie wsparcie osób chcących uruchomić biznes,
 – rozwiązania systemowe zachęcające do uruchamiania własnego biz-

nesu, w tym w starszym wieku,
 – działania na rzecz rekonwersji społecznej, skutkujące zmianą pozy-

cji osób starszych w społeczeństwie.
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Tabela 4

Charakterystyka działań na rzecz wsparcia przedsiębiorczości osób starszych

kategoria 
działań typy działań Skrócona charakterystyka

Wsparcie 
osób chcących 
uruchomić biznes

Wsparcie 
merytoryczne

 – szkolenia z zakresu uruchomienia i prowadzenia firmy,
 – przygotowanie biznesplanu,
 – mentoring w pierwszym okresie funkcjonowania 
firmy

Wsparcie 
psychologiczne

 – szkolenia z zakresu pozytywnego myślenia,
 – coaching i mentoring

Wsparcie 
finansowe

 – bezzwrotne formy finansowania,
 – systemy pożyczkowe i poręczeń kredytowych,
 – dostęp do informacji o zewnętrznych źródłach 
finansowania

Rozwiązania 
systemowe 
zachęcające do 
uruchomienia 
własnego biznesu

Rozwiązania 
prawno-

administracyjne

 – możliwości w zakresie łączenia emerytury 
z aktywnością gospodarczą,

 – ułatwienia w zakresie procedur rejestracyjnych,
 – zachęty fiskalne,
 – doradztwo,
 – łatwość rozliczania prowadzenia własnej firmy

Komunikacja 

 – dostęp do informacji,
 – indywidualne podejście w urzędach administracji 
publicznej,

 – sieci kontaktów i bazy wiedzy

Ułatwienia 
techniczno- 

-lokalizacyjne

 – inkubatory przedsiębiorczości trzeciego wieku,
 – dostęp do zasobów,
 – rozwiązania techniczne uwzględniające możliwości 
fizyczne i psychiczne osoby w starszym wieku 

Działania na rzecz 
zmiany pozycji 
osób starszych 
w społeczeństwie

Zmiana 
społecznego 
stereotypu 

osoby starszej

 – edukacja,
 – zespoły międzypokoleniowe,
 – wdrażanie zasad zarządzania wiekiem 
w przedsiębiorstwach,

 – wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia osób 
starszych jako mentorów i coachów,

 – promocja tzw. dobrych przykładów

Promocja 
społecznej 

inkluzji osób 
starszych

 – ułatwienia techniczne, zwiększające dostępność obiektów 
użyteczności publicznej i nie tylko dla osób starszych,

 – zachęty dla pracodawców do tworzenia miejsc 
pracy dla osób starszych, w tym z wykorzystaniem 
elastycznych form zatrudnienia,

 – profilaktyka zdrowotna i usługi medyczne,
 – oferta edukacyjna i kulturalna skierowana do osób 
starszych,

 – działania w sferze politycznej – reorganizacja 
konserwatywnej formuły polityki społecznej

Źródło: opracowanie własne.
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summary

Population ageing in Europe and mass withdrawal from professional activity 
leads to a number of adverse phenomena, such as increased public spending, reduced 
consumer demand and the growing problem of social exclusion. The study focuses 
on the problems of population ageing in Europe as well as on the feasible steps that 
may be taken with a view to professional activation and entrepreneurship of people 
in their third age. 
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kontroLa zarządcza W JednoStkach Sektora 
finanSóW puBLicznych – innoWacJa czy koMpLikacJa?

Wprowadzenie 

Stale rosnąca konkurencyjność, a także coraz większe wzajemne oddzia-
ływanie na siebie sektorów prywatnego oraz publicznego powodują, iż potrzeby 
społeczeństwa stają się kluczowym wyznacznikiem podejmowanych decyzji 
zarządczych. Podążając za przedsiębiorstwami prywatnymi, również jednostki 
publiczne powinny skłaniać się do położenia większego nacisku na skuteczność, 
efektywność oraz gospodarność swoich działań. Skuteczność ma za zadanie 
określenie i wprowadzenie takich strategii, rozwiązań i reguł, które doprowa-
dzą do osiągnięcia przez instytucje publiczne zamierzonego celu. Efektywność 
i gospodarność działania z kolei mają wymiar finansowy i polegają na pozyska-
niu zasobów najmniejszym kosztem, a następnie wykorzystaniu ich w sposób 
najbardziej produktywny. Efektywność, skuteczność i gospodarność można 
traktować jako odzwierciedlenie racjonalności, tzn. im bardziej efektywne, sku-
teczne i gospodarne jest działanie, tym bardziej jest ono racjonalne1. 

1 Słownik języka polskiego Pwn, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1995, s. 516; zob. 
też: T. Strąk, Public service value jako miernik skuteczności i efektywności realizacji zadań 
publicznych, w: współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych, red. 
J. Głuchowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Toruńskiego, Toruń 2008, s. 60–62.
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Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom w stosunku do jednostek sektora 
publicznego, z dniem 27 sierpnia 2009 roku wprowadzono do ustawy o finan-
sach publicznych2 znaczące zmiany, które mogą przyczynić się nie tylko do 
zwiększenia przejrzystości finansów publicznych, ale również efektywnego 
i skutecznego zarządzania środkami publicznymi, jak i instytucjami nimi dys-
ponującymi. Jedną z tych zmian jest obowiązek wdrożenia kontroli zarządczej 
we wszystkich instytucjach należących do tego sektora. 

W artykule zaprezentowano kształtowanie się pojęcia kontroli zarządczej 
w polskim sektorze finansów publicznych poprzez przedstawienie jej ewolucji, 
począwszy od kontroli finansowej, poprzez kontrolę wewnętrzną oraz ocenę 
skutków jej funkcjonowania, a także wpływ na efektywność i skuteczność 
działania organizacji publicznych. 

1. kierunki zmian w zarządzaniu jednostkami administracji publicznej

Zarządzanie to ciągły proces obejmujący takie działania, jak: planowa-
nie, organizowanie, motywowanie oraz kontrola, skierowane na zasoby organi-
zacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne) wykorzystywane z zamia-
rem osiągnięcia celów organizacji oraz wyznaczania kierunków jej działania. 

Pojęcie zarządzania do tej pory było utożsamiane głównie z funkcjo-
nowaniem organizacji należących do sektora prywatnego. Z punktu widzenia 
działalności jednostek sektora publicznego trudno jest mówić o zarządzaniu 
w kategoriach menedżerskich. Zadania osób kierujących instytucjami 
publicznymi zostały określone w przepisach prawnych. Stąd można 
powiedzieć, że zarządzanie to również posiadanie władzy dającej prerogatywy 
dla zarządzania w drodze przymusu administracyjnego, który w sposób 
legalny gwarantuje władzę3. Od strony funkcjonowania sektora finansów 
publicznych zarządzanie często utożsamiane jest z administrowaniem, które 
wiąże się z wykonywaniem władzy państwowej4, wynikającej z funkcji 
powierzonej kierującemu konkretną instytucją państwową5. Tymczasem 

2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240.
3 Zob. K. Piotrowska-Marczak, T. Uryszek, zarządzanie finansami publicznymi, Difin, 

Warszawa 2009, s. 13. 
4 J. Zieleniewski, organizacja i zarządzanie, PWE, Warszawa 1969, s. 109.
5 K. Piotrowska-Marczak, T. Uryszek, zarządzanie finansami…, s. 15. 
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zarządzanie jest pojęciem znacznie szerszym od administrowania. Proces 
zarządzania jest zjawiskiem wielofazowym. Jednym z jego niezbędnych 
elementów jest ustalenie celów, zadań, sposobu ich wykonania, a także 
stworzenie systemu finansowania tych zadań oraz zapewnienie warunków 
ich realizacji i wreszcie zapewnienie prawidłowości ich wykonania poprzez 
właściwy monitoring6. Utrudnieniem dla zarządzania jednostkami sektora 
publicznego jest w szczególności nadmierna ilość zbyt często zmieniających 
się przepisów prawnych7. 

W literaturze przedmiotu wykształciło się wiele teorii z zakresu zarzą-
dzania organizacjami publicznymi, do najpopularniejszych należą:

 – model biurokratyczny – weberowski,
 – new Public Management,
 – good governance.

Model weberowski wiąże się z koncepcją Maxa Webera. Zakładał on, że 
wszelkie działania podejmowane przez jednostki publiczne powinny wynikać 
wyłącznie z uregulowań prawnych. Był zwolennikiem oddzielenia sfery pry-
watnej od zawodowej osób zatrudnionych w administracji publicznej, a tym 
samym podkreślał, że pracownicy nie są właścicielami żadnej części orga-
nizacji. Zgodnie z koncepcją Webera funkcjonowanie jednostek publicz-
nych powinno opierać się na strukturze scentralizowanej, w której organy 
zwierzchnie ustalają kierunek działania oraz kontrolują jednostki podległe. 
A przekaz informacji powinien obywać się jedynie w formie pisemnej za 
pomocą oficjalnych dokumentów.

Koncepcja new Public Management polega na wprowadzaniu pewnych 
wybranych wzorców zarządzania funkcjonujących w organizacjach sektora pry-
watnego na grunt jednostek publicznych. Komisja Zarządzania Publicznego OECD 
definiuje ten termin jako zarządzanie publiczne zorientowane na efektywność dzia-
łania. Celem zwiększenia skuteczności funkcjonowania organizacji publicznych, 
zgodnie z tą koncepcją, należy dążyć do: mniejszej centralizacji, większej dyscy-
pliny, oszczędności oraz aktywnej kontroli instytucji należących do tego sektora8. 

6 J. Zieleniewski, organizacja…, s. 465–466; K. Piotrowska-Marczak, T. Uryszek, 
zarządzanie finansami…, s. 16. 

7 K. Piotrowska-Marczak, T. Uryszek, zarządzanie finansami…, s. 16. 
8 Zob. M. Marcinkowska, władztwo publiczne – jak wdrożyć zasady corporate governance 

w sektorze publicznym?, w: Przemiany w finansach publicznych w Polsce po wstąpieniu do unii 
europejskiej, red. B. Mikołajczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 101–112. 
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Idea dobrego rządzenia (good governance), zgodnie z definicją Banku 
Światowego, oznacza tradycje i instytucje, na których opiera się proces rządze-
nia w danym kraju. Należą do nich m.in. proces tworzenia, kontroli i wymiany 
rządów, zdolność rządu do efektywnego formułowania i wdrażania progra-
mów politycznych odpowiadających na istotne potrzeby społeczne, szacunek 
ze strony obywateli i państwa do instytucji zarządzających sferą ekonomiczną 
i społeczną. W ramach tej koncepcji Bank Światowy opublikował w 2005 roku 
wyniki badań D. Kaufmanna, A. Kraaya i M. Mastruzziego, którzy dokonali 
oceny jakości rządzenia przy wykorzystaniu sześciu wskaźników9:

 – opiniowanie i rozliczanie (Voice and accountability) – mierzy moż-
liwości udziału obywateli w wyborze rządu, wolność wypowiedzi, 
zrzeszania się, niezależność mediów;

 – stabilność polityczna i brak przemocy (Political Stability and absen-
ce of Violence) – mierzy prawdopodobieństwo destabilizacji rządu10;

 – efektywność rządu/administracji publicznej (government effective-
ness) – obejmuje ocenę jakości świadczenia usług publicznych, ja-
kości biurokracji, kompetencje urzędników państwowych, niezależ-
ność administracji państwowej od politycznych nacisków, społecz-
ną wiarygodność władzy w zakresie prowadzonej polityki, zdolność 
rządu do projektowania i wdrażania właściwej polityki oraz dostar-
czania dóbr publicznych;

 – jakość stanowionego prawa (regulatory Quality) – wskaźnik ten mie-
rzy zdolność do prowadzenia polityki w sposób logiczny, formułowania 
przejrzystych przepisów prawa i regulacji, a także ich egzekwowania; 

 – rządy prawa (rule of law) – wskaźnik ten dotyczy oceny efektywności, 
skuteczności i przewidywalności działań wymiaru sprawiedliwości;

 – kontrola korupcji (corruption control) – wskaźnik mierzy zdolność 
do zachowań korupcyjnych, rozumianą jako wykorzystywanie zaj-
mowanych stanowisk, władzy publicznej do prywatnych celów11.

9 D. Kaufmann, A. Kraay, M. Mastruzzi, governance iV, new data, new chalenges, The 
World Bank, May 2005, www.worldbank.org.

10 Zob. A. Ząbkowicz, instytucje i wzrost gospodarki w chile. neoliberalizm i sztuka 
kompromisu, PWN, Warszawa 2001, s. 18.

11 D. Kaufmann, A. Kraay, M. Mastruzzi, governance iV…; zob. G. Przesławska 
instytucjonalne wymiary efektywnego państwa w procesie integracji, www.imediterranei.eu/
wroclaw/Przeslawskagabriela.doc.
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Skonstruowane wskaźniki opierają się na kilkuset indywidualnych 
zmiennych mierzących subiektywną percepcję jakości rządzenia uzyskaną 
z 37 odrębnych źródeł danych (stworzonych przez 31 różnych organizacji)12. 

Z kolei Komisja Europejska opracowała następujące kryteria dobrego 
rządzenia, do których zalicza13: 

 – otwartość instytucji administracji publicznej w stosunku do obywateli; 
 – partycypację rozumianą jako szeroki udział społeczeństwa we 

wszystkich poziomach władz publicznych oraz na wszystkich głów-
nych etapach realizacji polityk publicznych;

 – rozliczalność wyrażaną poprzez podział władzy ustawodawczej 
i wykonawczej, a także precyzyjnie ustalony zakres odpowiedzial-
ności każdej z nich; 

 – efektywność rozumianą jako poprawę potencjału administracyjnego 
w zakresie skutecznego i sprawnego realizowania zamierzonych celów;

 – koherencję oznaczającą integrację zarządzania różnymi politykami 
publicznymi oraz poziomami władz publicznych.

W odniesieniu do wymienionych wskaźników i kryteriów należy pod-
kreślić, że w każdym z nich pojawia się pojęcie efektywności. Efektywność, 
z jaką państwo wypełnia swoje funkcje, jest jednym z ważnych wymia-
rów i podstawowych wymogów dobrego rządzenia. Pojęcie efektywno-
ści oznacza dążenie do poprawy potencjału administracyjnego w zakresie 
skutecznego i sprawnego (bez zbędnej zwłoki) realizowania zamierzonych 
celów. Efektywność opiera się na dwóch zasadach: subsydiarności (działania 
wyższego szczebla są jedynie pomocnicze, a nie zastępują działania na niż-
szych szczeblach zarządzania) oraz proporcjonalności (instrumenty dobrane 
do celów, czyli oszczędnie i optymalnie)14. Ocenę efektywności rządzenia 
można w uogólniony sposób przeprowadzić za pomocą weryfikacji wskaź-
nika efektywności administracji publicznej (government effectiveness), który 
opracowali D. Kaufmann, A. Kraay i M. Mastruzzi. W tym celu na rysunku 
1 przedstawiono kształtowanie się wartości tego wskaźnika dla krajów człon-
kowskich Unii Europejskiej w roku 2009 oraz odrębnie dla Polski w latach 
1996–2009 (rysunek 2).

12  www.imediterranei.eu/wroclaw/Przeslawskagabriela.doc. 
13 Biała księga european governance 2001, zob. http://civicpedia.ngo.pl/x/327339.
14  Tamże. 
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Rysunek 1. Wartość wskaźnika efektywności rządzenia dla 27 krajów UE 
w roku 2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://info.worldbank.org/gover-
nance/wgi.

Rysunek 2. Wartość wskaźnika efektywności rządzenia dla Polski w latach 
1996–2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://info.worldbank.org/…

Dane zaprezentowane na rysunkach 1 i 2 wskazują, że najwyższy poziom 
wskaźnika efektywności występuje w Danii, Finlandii i Szwecji – powyżej 
2,00 (wskaźnik przyjmuje wartości od -2,5 (niski poziom) do 2,5 (wysoki 
poziom oceny efektywności rządzenia). Na względnie wysokim poziomie 
(1–1,70) wartość wskaźnika kształtuje się również w takich krajach, jak: 
Austria, Belgia, Czechy, Cypr, Estonia, Francja, Niemcy, Irlandia, Luksemburg, 
Holandia, Portugalia, Słowenia i Wielka Brytania. Na najniższym poziomie 
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w zakresie efektywności zarządzania pozostają kraje: Grecja, Węgry, Litwa, 
Łotwa, Polska, Włochy, Bułgaria oraz Rumunia, która jako jedyna wykazuje 
ujemny poziom tego wskaźnika.

Kształtowanie się wskaźnika efektywności dla Polski wraz z pozostałymi 
indeksami opracowanymi przez D. Kaufmanna, A. Kraaya. M. Mastruzziego 
na tle krajów EU w okresie od 1996 do 2009 roku przedstawiono w tabeli 1. 

Z danych zamieszczonych w tabeli 1 wynika, że wskaźnik efektywności 
rządzenia dla Polski w latach 1996–2009 kształtował się na względnie niskim 
poziomie w porównaniu ze średnią w pozostałych krajach Unii Europejskiej. 
Z drugiej strony jego wartość stopniowo się poprawia.

Pomimo tego, że jednostki sektora publicznego próbują korzystać 
z narzędzi zarządzania wykorzystywanych w sektorze prywatnym, to wciąż 
nie widać znaczących efektów w zakresie usprawnienia ich funkcjonowania. 
Brak jest również informacji na temat tego, czy wdrożenie danych mechani-
zmów faktycznie przyczyniło się do poprawy stanu organizacji. Ponadto ist-
nieją jeszcze inne przesłanki decydujące o niepowodzeniu danych przedsię-
wzięć w tym zakresie, należą do nich15:

 – fragmentaryczność stosowanych koncepcji i narzędzi wykorzysty-
wanych w sektorze prywatnym;

 – brak zdolności instytucjonalnych, a także motywacji do wprowa-
dzenia innowacyjnych rozwiązań w organizacji oraz ich utrzyma-
nia i doskonalenia; 

 – brak środków finansowych na wdrożenie zmian instytucjonalnych. 
Prawidłowość działania sektora finansów publicznych wiąże się z usta-

leniem jasnych, mierzalnych i osiągalnych celów. Powinny one nie tylko 
uwzględniać mierniki służące do określenia stopnia ich realizacji, ale również 
wskazywać osoby odpowiedzialne za wykonanie każdego z nich. Pozwoliłoby 
to na skoncentrowanie się na podstawowych problemach działalności sektora 
publicznego oraz umożliwiłoby stosowanie konkretnych, a nie przypadko-
wych narzędzi służących do poprawy danej sytuacji16. 

15 L. Borowiec, controlling w realizacji usług publicznych gminy, Wolters Kluwer busi-
ness, Warszawa 2007, s. 9–10.

16 Zob. M. Dylewski, Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. 
uwarunkowania, procedury, modele, Difin, Warszawa 2007, s. 28.
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Od roku 2005 nie podejmowano znaczących działań zmierzających do 
zmian w zakresie poprawy efektywności funkcjonowania sektora publicznego. 
Powodowało to niską skuteczność gospodarowania środkami publicznymi, 
co potwierdza wciąż rosnący deficyt budżetowy. Tymczasem globalizacja, 
a także działanie w strukturach Unii Europejskiej wymusza poszukiwanie 
nowych rozwiązań, które przyczynią się do wzrostu efektywności 
i skuteczności działania jednostek sektora publicznego17. W ramach 
usprawnienia ich funkcjonowania niezbędne jest wprowadzenie planowania 
działalności organizacji publicznych, weryfikacja celów i zadań, a także ocena 
efektywności i skuteczności ich realizacji. Polscy ustawodawcy podjęli próbę 
podążania w kierunku usprawniania działalności oraz poprawy zarządzania 
instytucjami publicznymi poprzez wdrożenie zmian w ustawie o finansach 
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku związanych z wprowadzeniem 
kontroli zarządczej. Jej zadaniem jest zobligowanie kierowników jednostek 
do podejmowania wszelkich działań zmierzających do zapewniania realizacji 
celów i zadań organizacji w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny 
i terminowy18. 

2. kontrola jako narzędzie zarządzania jednostkami sektora finansów 
publicznych

Pojęcie kontroli można rozpatrywać w dwóch ujęciach19:
 – w znaczeniu funkcjonalnym oznacza badanie lub przegląd polega-

jący na ustaleniu stanu faktycznego, porównaniu go ze stanem wy-
maganym (pożądanym) oraz dokonanie jego oceny, w zależności od 
podmiotu przeprowadzającego kontrolę dzieli się na wewnętrzną 
oraz zewnętrzną;

 – w znaczeniu zarządczym jest to przyjęty system zarządzania (pro-
cedury, instrukcje, zasady, mechanizmy) służący do uzyskania ra-
cjonalnej pewności, że cele zarządzania zostały osiągnięte.

17 M. Dylewski, Planowanie budżetowe…, s. 10.
18 Zob. art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach…
19 glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej, NIK, 

Warszawa 2005.
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Zarówno kontrola wewnętrzna, jak i finansowa, a także zarządcza sta-
nowią rodzaje kontroli.

Kontrola wewnętrzna odnosi się do danej jednostki organizacyjnej, danego 
podmiotu bądź procesu. Zgodnie z definicjami organizacji międzynarodowych, 
takich jak COSO20 czy INTOSAI21, kontrola wewnętrzna jest narzędziem bądź 
procesem zarządzania wykorzystywanym do uzyskania racjonalnej pewności, 
że cele zarządzania zostały osiągnięte. Jest ona wykonywana przez radę 
nadzorczą jednostki, zarząd i innych pracowników organizacji22. 

Kontrola wewnętrzna z punktu widzenia organizacji międzynarodowych 
jest postrzegana znacznie szerzej niż kontrola wewnętrzna, która ukształtowała 
się w kulturze polskich instytucji publicznych. Funkcjonująca w tych 
jednostkach kontrola wewnętrzna oznacza czynność związaną z porównaniem 
stanu faktycznego z wymaganym oraz jest przeprowadzana przez specjalnie 
do tego powołane komórki organizacyjne (tzw. kontrola instytucjonalna), 
zatem stanowi kontrolę w ujęciu funkcjonalnym.

Kontrola wewnętrzna stanowi skoordynowany system obejmujący 
funkcjonowanie całej organizacji. Kontrola ta jest przeprowadzana w sposób 
niezależny w każdej instytucji i ma na celu zagwarantowanie, że cele jednostki 
zostały osiągnięte w sposób skuteczny i efektywny, jej aktywa są właściwie 
chronione, a operacje są legalne, prawidłowe i zasadne23. W systemie 
finansowym Unii Europejskiej kontrola wewnętrzna nie ogranicza się do 
badania legalności i prawidłowości, ale odnosi się również do poszanowania 
zasad właściwego zarządzania finansami. 

Według wytycznych w sprawie standardów kontroli wydanych przez 
Komisję Standardów Kontroli (INTOSAI) kontrola wewnętrzna to narzę-

20 COSO (the committee of Sponsoring organizations treadway commission – Komitet 
Organizacji Sponsorujących Komisje Treadway) opracował trzy modele kontroli: COSO I – 
Kontrola wewnętrzna – zintegrowana struktura ramowa, COSO II – Zintegrowane zarządzanie 
ryzykiem, COSO III – Przewodnik po monitorowaniu systemów kontroli wewnętrznej.

21 INTOSAI (internaltional organization of Supreme audit institutions – Międzynarodowa 
Organizacja Najwyższych Organów Kontroli/ Audytu Wewnętrznego) opracowała 
Międzynarodowe Standardy Najwyższych Organów Audytu (the international Standards of 
Supreme audit institutions – ISSAI).

22 zarządzanie ryzykiem – zintegrowana struktura ramowa, COSO 2004.
23 http://eca.europa.eu/framework/budgetary_control/budgetary_control_internal_pl.htm.
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dzie wykorzystywane do uzyskania racjonalnej pewności24, że cele insty-
tucji zostały osiągnięte. Kontrola wewnętrzna według standardów kontroli 
w Komisji Europejskiej obejmuje całość przyjętych przez kierownictwo zasad 
i procedur w organizacji celem uzyskania zapewnienia25, że jednostka:

 – osiąga swoje cele w sposób oszczędny, wydajny i efektywny,
 – działa zgodnie z przepisami prawa oraz aktami wewnętrznymi i wy-

tycznymi kierownictwa,
 – jej zasoby rzeczowe i informacyjne są chronione,
 – wykrywa błędy i nieprawidłowości oraz zapobiega ich powstawa-

niu,
 – sporządza informacje finansowe w sposób rzetelny i terminowy.

 Z pojęciem kontroli wewnętrznej nierozerwalnie wiąże się termin 
system kontroli wewnętrznej, który według organizacji COSO26 oznacza 
„przyjęty w organizacji system zarządzania (procedury, instrukcje, zasady, 
mechanizmy) dający racjonalną pewność, że cele instytucji zostaną 
osiągnięte”27. System kontroli wewnętrznej obejmuje całość zasad i procedur 
przyjętych przez jednostkę. Powinien on obejmować następujące elementy: 
środowisko kontroli, zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontrolne, 
informację i komunikację oraz ocenę i monitoring. 

Kontrola finansowa jest natomiast określeniem węższym niż kontrola 
wewnętrzna. Stanowi ona część kontroli wewnętrznej oraz obejmuje całość 
środków i mechanizmów dotyczących prawidłowego funkcjonowania proce-
sów gromadzenia oraz dysponowania środkami finansowymi, a także gospo-
darowania mieniem organizacji. 

Pojęcie kontroli w polskim ustawodawstwie funkcjonuje od wielu lat 
zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym. Występująca pod 
różnymi postaciami kontrola była wykonywana przez kierowników instytucji 
państwowych, wyodrębnioną grupę pracowników w jednostce czy też orga-
nizacje zewnętrzne (Najwyższa Izba Kontroli). W oparciu o przepisy ustawy 

24 Racjonalna pewność oznacza, że system kontroli wewnętrznej w jednostce funkcjonuje 
w sposób zapewniający prawidłowe działanie instytucji przy uwzględnieniu danych kosztów, 
korzyści i stopnia ryzyka.

25 Zapewnienie wiąże się z dostarczeniem pewności kierownictwu organizacji i jej pra-
cownikom, że instytucja działa w sposób prawidłowy.

26 Zob. rozdz. V rozprawy.
27 glosariusz terminów..., s. 26 i 64.
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o finansach publicznych w polskim sektorze publicznym od 2002 roku obo-
wiązywało pojęcie kontroli finansowej, która obejmowała:

 – zapewnienia przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzanie 
wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i do-
konywania wydatków;

 – badanie i porównanie stanu faktycznego z wymaganym, pobierania 
i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finan-
sowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udziela-
nia zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych;

 – prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowania procedur, które 
ustala kierownik jednostki w formie pisemne w oparciu o Standar-
dy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych. 

Odpowiedzialność za nią spoczywała na kierownictwie organizacji 
publicznych. Pomoc w zakresie ustanowienia i sprawowania kontroli finan-
sowej stanowiły Standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finan-
sów publicznych wydane przez Ministra Finansów w formie komunikatu28. 
Wyznaczały one obszary, które powinien obejmować system kontroli finanso-
wej, a także wskazywały kierunki zmian w tym zakresie. Standardy kontroli 
finansowej zostały opracowane w oparciu o następujące dokumenty: Standardy 
kontroli wewnętrznej w komisji europejskiej, kontrola wewnętrzna – zinte-
growana koncepcja ramowa – COSO, wytyczne w sprawie standardów kon-
troli wewnętrznej – INTOSAI, Standardy kontroli wewnętrznej w rządzie fede-
ralnym – GAO. Standardy kontroli finansowej, zgodnie z niniejszym komuni-
katem, odnosiły się do pięciu elementów systemu kontroli wewnętrznej, takich 
jak: środowisko wewnętrzne, zarządzanie ryzykiem, mechanizmy systemu 
kontroli finansowej, informacja i komunikacja oraz ocena i audyt wewnętrzny.

W roku 2009 nastąpiła zmiana ustawy o finansach publicznych, 
w wyniku której wprowadzono pojęcie kontroli zarządczej. Nie oznacza 
to jednak, że kierownicy zostali zwolnieni z realizacji pozostałych zadań 
z zakresu sprawowania kontroli finansowej. Pozostawiono ją w gestii kie-
rowników jednostek poprzez zachowanie zapisu o odpowiedzialności kie-
rownika za gospodarkę finansową instytucji29. Kontrola zarządcza, zgodnie 

28 Komunikat nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów 
kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, Dz. Urz. MF nr 7, poz. 58.

29 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach…, art. 53.
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z ustawą o finansach publicznych, oznacza ogół działań podejmowanych dla 
zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, 
oszczędny i terminowy30. Kontrola ta wiąże się z realizacją odpowiednich 
czynności przez zarządzającego instytucją, dzięki którym organizacja osiąga 
swoje cele. Działania te powinny przebiegać w sposób terminowy, zgodnie 
z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, a tym samym przyczy-
niać się do uzyskiwania możliwie największych korzyści przy jednoczesnym 
oszczędnym wykorzystaniu nakładów. Kontrola zarządcza obejmuje wszyst-
kie rodzaje działań oraz wszelkie obszary i procesy funkcjonujące w jedno-
stce, w tym również finansowy.

Wskazówkę do wdrażania i oceny kontroli zarządczej w jednostkach 
sektora finansów publicznych stanowią ustanowione przez Ministra Finansów 
Standardy kontroli zarządczej31. Ich celem jest promowanie wdrażania 
w sektorze finansów publicznych spójnego i jednolitego modelu kontroli 
zarządczej, zgodnego z międzynarodowymi standardami, z uwzględnieniem 
specyficznych zadań jednostki, która ją wdraża, i warunków, w których 
działa32. Standardy obejmują pięć elementów odpowiadających poszczególnym 
zadaniom kontroli zarządczej, należą do nich: środowisko wewnętrzne, cele 
i zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, 
monitorowanie i ocena. 

Kontrola zarządcza w odniesieniu do funkcjonowania polskich 
jednostek sektora publicznego zawiera w sobie pojęcia wszystkich kontroli, 
które dotychczas funkcjonowały w tych organizacjach (kontrolę finansową, 
kontrolę wewnętrzną), a z drugiej strony wprowadza pewne nowe elementy, 
zaczerpnięte z działalności instytucji sektora prywatnego, takie jak zarządzanie 
przez cele, efektywność i skuteczność działań. Stąd można pozwolić sobie na 
stwierdzenie, że kontrola zarządcza wchłonęła kontrolę finansową, a właściwie 
kontrola finansowa stała się jednym z elementów kontroli zarządczej. Kontrola 
zarządcza stanowi system zarządzania organizacją. Jest integralną częścią 
instytucji, a od jakości jej organizacji oraz funkcjonowania zależy skuteczność 
działania jednostki. Stąd jej waga i znaczenie dla realizacji celów, efektywności 
działania, a także rozwoju instytucji są znaczące. 

30 Tamże, art. 68.
31  Komunikat nr 23 Ministra Finansów...
32 Tamże.
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Kształtowanie się pojęcia kontroli według ustawy o finansach publicznych 
oraz przedstawione dylematy terminologiczne w tym zakresie zaprezentowano 
na rysunku 3.
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Rysunek 3. Pojęcie kontroli w sektorze finansów publicznych

Źródło: opracowanie własne.

3. kontrola a efektywność i skuteczność działania jednostek sektora 
finansów publicznych

Trudno jest ocenić efektywność i skuteczność funkcjonowania szeroko 
rozumianej kontroli w zakresie zarządzania organizacjami publicznymi. 
Pomimo tego, że pojęcie to z prawnego punktu widzenia funkcjonuje w sek-
torze publicznym od 2009 roku, a jego geneza sięga lat 90. XX wieku33, do tej 
pory nie poddano ocenie efektywności i skuteczności funkcjonowania tego 
narzędzia.

Obowiązek kontroli finansowej w zakresie finansów publicznych istniał 
zawsze, jednakże wyodrębniono to pojęcie dopiero w 2002 roku w chwili 
wdrożenia audytu wewnętrznego w jednostkach należących do tego sektora. 
Od tego momentu dochodziło do znacznych rozbieżności pojęciowych w tym 
zakresie. Z jednej strony posługiwano się terminem kontroli finansowej oraz 
definiowano ją jako kontrolę odnoszącą się do obszaru stricte finansowego. 
Z drugiej wyjaśniano, że pojęcie to nawiązuje do współczesnej koncepcji kon-
troli wewnętrznej34. Skutkowało to brakiem zrozumienia ze strony kadry kie-
rowniczej jednostek sektora finansów publicznych, zobowiązanej do wdro-

33 Zob. R.M. Anthony, Management control System, McGraw-Hill Education 1994.
34 Komunikat nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia 

standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, Dz. Urz. MF nr 
3, poz. 13. 
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żenia tego rodzaju kontroli. Potwierdziły to roczne raporty przygotowy-
wane przez Ministerstwo Finansów. Pierwszy z nich ukazał się w 2005 roku 
i zapowiadał rozwój systemu kontroli finansowej w sposób bardzo obiecu-
jący. System funkcjonowania kontroli finansowej i audytu uznano za zintegro-
wany, chroniący finanse publiczne oraz gwarantujący prawidłowe funkcjono-
wanie jednostek wydatkujących środki publiczne35. Kolejny raport dotyczący 
oceny funkcjonowania kontroli finansowej i audytu został opublikowany przez 
Ministerstwo Finansów w 2006 roku. Informacje w nim zamieszczone akcen-
towały nieprawidłowości w ramach działania systemów kontroli finansowej 
w organizacjach publicznych. Kluczowym wnioskiem w nim zawartym była 
konieczność dalszego poszerzania znajomości i zrozumienia Standarów kon-
troli finansowej przez zarządzających organizacjami, a także wskazano na 
niską jakość funkcjonujących systemów zarządzania ryzykiem w jednostkach 
bądź ich brak36. 

W roku 2007 Ministerstwo Finansów nie przeprowadziło oceny funkcjo-
nowania kontroli finansowej w jednostkach, ograniczono się tylko do weryfi-
kacji procesu zarządzania ryzykiem37. Opublikowane dane potwierdzały stan 
rzeczy z 2006 roku. Raporty przygotowywane przez Ministerstwo Finansów 
opierały się na informacjach pozyskanych z jednostek sektora finansów 
publicznych w postaci wypełnionego kwestionariusza oceny systemu kon-
troli finansowej38. Pytania ujęte w kwestionariuszu miały na celu weryfika-
cję dokumentacji stosowanej i przyjętej w danej organizacji z punktu widze-
nia elementów ujętych w Standardach kontroli finansowej. Poza trzema spra-
wozdaniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów nie opracowano 
innych raportów ukazujących efektywność i skuteczność funkcjonowania tego 
narzędzia w sektorze publicznym na szczeblu centralnym i samorządowym.

Od chwili pojawienia się kontroli zarządczej, pomimo że funkcjonuje ona 
od 2009 roku, do tej pory przygotowano jeden dokument z zakresu jej oceny, 
 

35  Zob. http://www.mf.gov.pl/_files_/koordynacja_kontroli_finansowej_i_audytu_we-
wnetrznego/wdrazanie_kontroli_finansowej/info_na_temat_kf_i_aw_w_jsfp.pdf.

36 Zob. Sprawozdanie audyt i kontrola finansowa w 2006 r., raport Ministerstwa Finansów, 
s. 19–21.

37 Zob. Sprawozdanie audyt i kontrola finansowa w 2007 r., raport Ministerstwa Finansów, 
s. 16.

38  Zob. http://www.mf.gov.pl/_files_/koordynacja_kontroli_finansowej_i_audytu…
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który opiera się na informacjach pozyskanych od kierowników jednostek 
w ramach składanych przez nich oświadczeń z kontroli zarządczej za rok 
201039.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów40 
ocena funkcjonowania kontroli zarządczej dokonana wśród 17 ministerstw 
tylko w pięciu kształtuje się na poziomie pozytywnym. Pozostałych 12 oceniło 
jej funkcjonowanie na poziome niewystarczającym, co zostało zaprezento-
wane na rysunku 4. 
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Rysunek 4.  Ocena kontroli zarządczej przez ministerstwa w Polsce

Źródło: opracowanie własne. 

Jako główne uchybienia ministerstwa wskazały braki w przyjętej poli-
tyce zarządzania ryzykiem bądź jej niesformalizowanie. Biorąc po uwagę 
informacje zawarte w sprawozdaniach opublikowanych przez Ministerstwo 
Finansów z 2006 oraz 2007 roku w zakresie oceny kontroli finansowej, 
w których jako główny problem podkreślano brak polityki zarządzania ryzy-
kiem, należy zaznaczyć, że w ciągu pięciu lat pomimo akcentowania kwestii 
dotyczącej nieprawidłowości w tym zakresie w instytucjach sektora finansów 
publicznych do tej pory nic się nie poprawiło. Można w tym miejscu doszuki-
wać się przyczyn tego stanu rzeczy, jednakże odpowiedzialność w tym zakre-
sie spoczywa nie tylko po stronie kierowników jednostek, braku działań z ich 
strony, wynika również z nieegzekwowania przestrzegania przepisów prawa 
ze strony władz.

39 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych…, art. 70.
40  Zob. http://www.mf.gov.pl/_files_/koordynacja_kontroli_finansowej_i_audytu_we-

wnetrznego/zestawienie_informacji.pdf
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podsumowanie

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych stanowi szansę dla jed-
nostek publicznych na zapoczątkowanie pewnego rodzaju zmiany zarówno 
w sposobie myślenia, jak i nastawienia osób kierujących do zarządzania tymi 
organizacjami. Stanowić może ona znaczący krok w kierunku przejścia z tzw. 
administrowania na zarządzanie jednostkami publicznymi oraz może pozwo-
lić spojrzeć na ich funkcjonowanie z punktu widzenia kryteriów efektyw-
ności, gospodarności i skuteczności realizowanych działań. O efektywno-
ści działania sektora finansów publicznych decyduje sprawność funkcjono-
wania wszystkich organizacji zaliczanych do tego sektora. Biorąc pod uwagę 
kwestie związane z dotychczas podejmowanymi działaniami z zakresu oceny 
funkcjonowania zarówno kontroli finansowej, jak i zarządczej, pozostaje 
mieć nadzieję, że kontrola zarządcza nie zostanie pozostawiona sama sobie. 
Uwzględniając jednak dość niski poziom wskaźnika efektywności dla Polski, 
a także brak działań dotychczas podejmowanych w zakresie oceny efektyw-
ności i skuteczności funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, wcześniej 
wewnętrznej określanej również finansową, można mieć pewne obawy co do 
podniesienia jakości w tym zakresie.

Reasumując, ważne jest, aby wprowadzone zmiany nie były odbierane 
jako dodatkowe utrudnienia na drodze funkcjonowania instytucji publicznych, 
lecz jako szansa na rozwój oraz wzrost konkurencyjności jednostek sektora 
publicznego. Jednakże jak każde nowe rozwiązanie, aby było ono przestrze-
gane, a nie pozostało jedynie zapisem prawnym, powinno być poddawane 
ciągłej analizie i weryfikacji oraz skutecznie egzekwowane. 
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summary

Management control is a management system in the organization. It is an inte-
gral part of the institution and the quality of its organization and functioning depends 
on the effectiveness of the unit. Hence its importance and relevance to the objectives, 
efficiency, and development institutions is significant. The article presents the evolu-
tion of the concept of management control in the Polish public finance sector by pro-
viding its evolution from financial control, through internal audit and impact asses-
sment of its functioning and the impact on the effectiveness and efficiency of public 
organizations.
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Prof. dr hab. Krzysztof B. Matusiak był pracowni-
kiem naukowo-badawczym i wykładowcą w Instytucie 
Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Od początku kariery 
naukowej rozpoczętej w 1988 roku jego zainteresowa-
nia badawcze ukierunkowane były przede wszystkim 
na:  zarządzanie procesami innowacyjnymi, transferem 
i komercjalizacją technologii; przedsiębiorczość, tworze-
nie i rozwój przedsiębiorstw opartych na wiedzy; insty-

tucjonalne formy wspomagania procesów rozwojowych; politykę technolo-
giczną i regionalne systemy innowacji; tendencje strukturalne w gospodarce 
światowej, ewolucję systemów gospodarczych; funkcjonowanie rynków pracy 
oraz instytucjonalnych form wspomagania rozwoju regionalnego.

W 1994 roku obronił pracę doktorską pt. Parki technologiczne a rozwój 
regionalny i wspieranie procesów innowacyjnych na przykładzie gospodarki 
niemieckiej. Liczne badania, prowadzone prace eksperckie i opracowane 
publikacje (był autorem lub współautorem ponad 200 publikacji i ekspertyz) 
zaowocowały pracą habilitacyjną Budowa powiązań nauki z biznesem 
w gospodarce opartej na wiedzy. rola i miejsce uniwersytetu w procesach 
innowacyjnych. Tytuł doktora habilitowanego uzyskał w kwietniu 2012 
roku. Wieloletni nauczyciel akademicki, cieszący się sympatią i poważaniem 
zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich, uczynny i otwarty na 
ludzi opiekun i kolega.

Poza uczelnią aktywny w działaniach organizacji pozarządowych 
zarówno na poziomie lokalnym – wieloletni członek i prezes zarządu 
Mariańskiego Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, jak i ogólnokrajo-
wym – członek założyciel i aktywny działacz, przez dwie kadencje sprawował 
funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji 
i Przedsiębiorczości w Polsce. Dla obu organizacji był osobą nadającą kieru-
nek działania i rozwoju, był inicjatorem wielu przedsięwzięć społecznych, nie-
strudzonym orędownikiem aktywności społecznej i współpracy pomiędzy 
sferą nauki, administracji, organizacji pozarządowych oraz biznesu. Piastował 
również funkcje publiczne, będąc w latach 2002–2006 wiceprzewodniczą-
cym Rady Gminy Puszcza Mariańska, przewodniczącym Komisji Edukacji 
i Porządku Publicznego oraz członkiem Komisji Statutowej i Budżetowej.
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Prof. dr hab. Krzysztof B. Matusiak był pomysłodawcą, twórcą metodolo-
gii badań stanu ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Polsce oraz wielolet-
nim redaktorem raportu ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Jest 
on wydawany cyklicznie co dwa lata, oparty na rozległych badaniach kondycji 
i rozwoju ośrodków, stanowi od kilkunastu lat podstawowe źródło wiedzy o stanie 
infrastruktury wsparcia przedsiębiorczości w Polsce. Zbudowana w oparciu o ten 
raport baza informacyjno-adresowa służy zarówno przedsiębiorcom, administra-
cji publicznej, jak i samym ośrodkom. Był też inicjatorem opracowania słownika 
pojęć innowacje i transfer technologii, pierwszego tego typu opracowania ukie-
runkowanego na uporządkowanie określeń używanych w obszarze innowacji 
i rozwoju przedsiębiorczości, doprecyzowanie i zdefiniowanie znaczenia pojęć 
oraz zjawisk w sposób pozwalający jednoznacznie je rozumieć.

W działaniach aplikacyjnych miał ponad 20 lat doświadczeń w kierowa-
niu projektami badawczymi oraz aplikacyjnymi w dziedzinie inkubacji przed-
siębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego 
w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, a także w ich realizacji. Kierował 
zarówno projektami badawczymi, jak i realizacją projektów wdrażających 
opracowane wcześniej koncepcje. Swoje zaangażowanie w rozwój infrastruk-
tury wsparcia rozpoczął w latach 1996–1998, biorąc udział w pracach zespołu 
ekspertów Ohio State University współdziałającego z polskim Ministerstwem 
Pracy i Polityki Socjalnej w ramach Programu TOR#10. Był ekspertem 
w zakresie planowania, organizacji i zarządzania inkubatorami przedsiębior-
czości, budowy lokalnego partnerstwa pomiędzy samorządami lokalnymi, 
MŚP i instytucjami otoczenia rynku pracy. Wraz z zespołem konsultantów 
przygotowywał procedury wsparcia rozwoju projektów zakwalifikowanych do 
programu. W latach 2010–2012 kierował zespołem ekspertów realizujących 
zadania w ramach Inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
„Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu”, koordynując działania badaw-
cze, współuczestnicząc w przygotowaniu kilkudziesięciu publikacji, służąc 
radą i swoim szerokim doświadczeniem zarówno zespołowi ekspertów, jak 
i samym beneficjentom inicjatywy – ośrodkom innowacji i przedsiębiorczo-
ści. Był współtwórcą wielu instytucji wsparcia biznesu w Polsce (m.in. parków 
naukowo-technologicznych w Kielcach, Puławach i Suwałkach) oraz Europie 
Centralnej. Szeroko współpracował z wieloma instytucjami europejskimi – 
rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi.


