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O!RODKI INNOWACJI I PRZEDSI"BIORCZO!CI W POLSCE – Raport 2014

WPROWADZENIE

Rok 2014 by! w$Polsce rokiem szczególnych rocznic. 'wi#towali"my 25 rocznic# pierwszych powojennych demokra-
tycznych wyborów otwieraj,cych nowy rozdzia! w$historii Polski, 15 lat do!,czenia do Sojuszu Pó!nocno-Atlantyc-
kiego (NATO) oraz 10 lat cz!onkostwa w$Unii Europejskiej. Rocznice te s, miar, zmian jakie zasz!y w$polskim spo!e-
cze%stwie i$gospodarce w$ostatnich latach. Wyznaczaj, te- ramy dla wydarze% dotycz,cych instytucji wspieraj,cych 
przedsi#biorczo". i$innowacyjno". w$naszym kraju. Wystarczy przypomnie., -e w$roku 2015 b#dziemy obchodzi. 
20 lat dzia!alno"ci Wroc!awskiego Centrum Transferu Technologii oraz 20 rocznic# utworzenia Pozna%skiego Parku 
Naukowo Technologicznego FUAM. Wida., -e zegar dla inicjatorów tych przedsi#wzi#. zacz,! bi. nied!ugo po wy-
krystalizowaniu si# nowego modelu gospodarki rynkowej w$Polsce.

Raport, który oddajemy do Pa%stwa r,k ilustruje stan rozwoju instytucji otoczenia biznesu (IOB): parków naukowo 
technologicznych, ró-nego rodzaju inkubatorów, centrów innowacji i$o"rodków przedsi#biorczo"ci, funduszy po-
-yczkowych, por#czeniowych i$inwestycyjnych w$roku 2014. Badania prowadzone cyklicznie1 przez ekspertów SO-
OIPP pozwalaj, "ledzi. zmiany jakie zachodz, w$"rodowisku IOB, analizowa. trendy, stawia. hipotezy i$formu!owa. 
rekomendacje. Na kolejnych stronach, jak co roku, znajdziecie Pa%stwo unikalny zbiór danych o$wszystkich rodzajach 
IOB, ilustruj,cy ich bie-,c, sytuacj# oraz wskazuj,cy na szanse i$bariery rozwoju. 

Jest dla mnie wielkim zaszczytem i$przyjemno"ci, po raz pierwszy zaprosi. Pa%stwa do lektury corocznego Raportu 
SOOIPP o$O"rodkach Innowacji i$Przedsi#biorczo"ci w$Polsce. Jestem przekonany, -e dostarczy on wielu cennych 
informacji przydatnych w$Pa%stwa pracy, a$tak-e b#dzie stanowi! inspiracj# do dyskusji i$podj#cia nowych inicjatyw 
s!u-,cych rozwojowi Instytucji Otoczenia Biznesu w$Polsce.

Krzysztof Gulda

Cz!onek Zarz,du SOOIPP

1 Badania o"rodków s, prowadzone od 1997 roku co dwa lata
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INFRASTRUKTURA OTOCZENIA BIZNESU W!POLSCE 

Poj$cie i!zadania o%rodków innowacji i!przedsi$biorczo%ci
O"rodki innowacji i$przedsi#biorczo"ci (OIiP) dzia!aj, w$Polsce od .wier.wiecza. Pierwsze z$nich zacz#!y poja-

wia. si# z$pocz,tkiem lat 90 tych XX wieku. Przez ostatnie 23 lata Stowarzyszenie Organizatorów O"rodków Inno-
wacji i$Przedsi#biorczo"ci konsekwentnie towarzyszy!o o"rodkom zarówno w$ ich powstawaniu, jak i$wspieraj,c je 
w$rozwoju. 

Na przestrzeni tego czasu sie. o"rodków stale rozwija!a si#, ale równie- podlega!a ci,g!ym przekszta!ceniom 
staraj,c si# dotrzyma. kroku lub wyprzedza. zapotrzebowanie na us!ugi zg!aszane przez lokalne rynki. Istotnym 
elementem ich rozwoju by!y fundusze europejskie, które szczególnie po 2005 roku sta!y si# istotnym stymulatorem 
rozwoju okre"lonych kierunków wsparcia rozwoju przedsi#biorczo"ci i$nowoczesnej gospodarki. 

W$ kolejnych raportach opracowywanych przez "rodowisko SOOIPP dotycz,cych stanu rozwoju i$ aktywno"ci 
o"rodków prezentowali"my dzia!alno". o"rodków na ró-nych etapach ich rozwoju staraj,c si# wskazywa. zarówno 
pozytywne tendencje, jak i$zagro-enia w$ich dzia!aniu. W$2013 roku z$inicjatywy "rodowiska SOOIPP zespó! ekspercki 
przyst,pi! do opracowania standardów dzia!ania o"rodków innowacji w$Polsce bazuj,c na do"wiadczeniach budowy 
i$dzia!ania o"rodków otoczenia biznesu na przestrzeni ponad dwudziestu lat. Konsekwencj, tych dzia!a% by!o dopre-
cyzowanie poj#. zwi,zanych z$ infrastruktur, wsparcia przedsi#biorczo"ci, szczególnie w$zakresie rozwijaj,cych si# 
w$ostatnich 10 latach w$Polsce rodzajów o"rodków jakimi s, parki i$inkubatory technologiczne, centra transferu tech-
nologii i$akademickie inkubatory przedsi#biorczo"ci. Dzia!ania te by!y zwi,zane z$nasilaj,cym si# oczekiwaniem dys-
ponentów "rodków /nansowych z$bud-etu UE dalszego rozwoju i$podnoszenia jako"ci us!ug "wiadczonych przez 
o"rodki oraz zwi#kszenia efektywno"ci ich dzia!ania. 

W$raporcie „O"rodki innowacji i$przedsi#biorczo"ci w$Polsce, Raport 2012” wskazywano na podzia! tych o"rod-
ków na trzy podstawowe grupy: o"rodki przedsi#biorczo"ci, o"rodki innowacji i$instytucje /nansowe2 . Podzia! ten 
wynika! z$analizy dzia!ania poszczególnych grup o"rodków oraz opiera! si# na de/nicjach i$ich interpretacjach zawar-
tych w$„S!owniku poj#.: Innowacje i$transfer technologii” i$oddawa! stan aktualny na po!ow# 2012 roku. Prace nad 
przygotowaniem nowych programów operacyjnych, w$które zaanga-owane by!o "rodowisko o"rodków w$ci,gu 
ostatnich dwóch lat, zaowocowa!o jednak istotnymi zmianami w$podej"ciu tak instytucji europejskich, jak i$polskiej 
administracji do zagadnienia identy/kacji poszczególnych rodzajów o"rodków i$ich zakresów dzia!ania. Równolegle 
prowadzone w$ tym czasie przez SOOIPP prace nad standardami dzia!ania o"rodków innowacji doprowadzi!y do 
doprecyzowania poj#. zwi,zanych z$O"rodkami innowacji i$przedsi#biorczo"ci i$okre"lenia oczekiwanego od po-
szczególnych rodzajów o"rodków zakresów dzia!ania. 

W$wyniku analiz prowadzonych przez zespó! ekspercki SOOIPP w$ramach prac nad standardami OIiP w$2013$r. 
oraz w$ramach realizowanego na zlecenie PARP w$po!owie 2014 r. badania o"rodków innowacji i$inkubatorów przed-
si#biorczo"ci w$Polsce, wypracowany zosta! nowy podzia! o"rodków uwzgl#dniaj,cy ich rzeczywiste obszary dzia!a-
nia. W$zmody/kowanej klasy/kacji zachowany zosta! zaprezentowany w$Raporcie z$2012 podzia! na trzy do". jedno-
znacznie identy/kowalne pod wzgl#dem specy/ki i$zakresu dzia!ania grupy o"rodków: o"rodki przedsi#biorczo"ci, 
o"rodki innowacji oraz poza bankowe instytucje /nansowe. Jednak-e analiza aktywno"ci poszczególnych rodzajów 
2 Por. O"rodki innowacji i przedsi#biorczo"ci w Polsce - Raport 2012, A. B,kowski, M. Ma-ewska (red), PARP, Warszawa 2012, s. 12.

Marzena MA&EWSKA 
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o"rodków w$obszarze "wiadczonych us!ug da!a przes!anki do dokonania porz,dkuj,cych przesuni#. mi#dzy tymi 
grupami oraz do wydzielenia nowego rodzaju instytucji wsparcia: centrum innowacji. Po uwzgl#dnieniu tych zmian 
aktualny podzia! o"rodków innowacji i$przedsi#biorczo"ci prezentuje Schemat 1.

W$ka-dej z$wy-ej wskazanych, do". jednorodnych pod wzgl#dem celu dzia!ania grup o"rodków mo-na wyró-ni. 
okre"lone co do sposobu i$zakresu funkcjonowania rodzaje instytucji wsparcia charakteryzuj,ce si# specy/czn, misj,, 
celami dzia!ania i$struktur,. 

Schemat 1. Klasy-kacja o*rodków innowacji i"przedsi)biorczo*ci

O*rodki Innowacji
 �  Parki technologiczne, nauko-
we, naukowo-technologiczne, 
przemys!owo-technologiczne, 
techno-parki,

 �  Inkubatory technologiczne,
 �  Centra transferu technologii,
 �  Akademickie inkubatory 
przedsi#biorczo"ci,

 � Centra innowacji.

Poza bankowe instytucje 
-nansowe

 �  Regionalne i lokalne fundusze 
po-yczkowe,

 � Fundusze por#cze% 
kredytowych,

 � Fundusze kapita!u 
zal,-kowego,

 � Sieci Anio!ów Biznesu.

O*rodki Przedsi)biorczo*ci
 � O"rodki szkoleniowo–doradcze,
 � O"rodki przedsi#biorczo"ci, 
 � Centra biznesu, 
 � Preinkubatory,
 � Inkubatory przedsi#biorczo"ci.

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie O"rodki innowacji i$przedsi#biorczo"ci w$Polsce – Raport 2012, A. B,kowski, M. Ma-ewska (red), 
PARP, Warszawa 2012, s. 12.

Grupa pierwsza o*rodków – o*rodki przedsi)biorczo*ci – to instytucje zajmuj,ce si# szeroko poj#t, promo-
cj, i$ inkubacj, przedsi#biorczo"ci ukierunkowan, na tworzenie podmiotów gospodarczych i$miejsc pracy, dostar-
czaniem us!ug wsparcia do ma!ych /rm i$aktywizacj, rozwoju regionów peryferyjnych lub dotkni#tych kryzysem 
strukturalnym3.

W"grupie drugiej – o*rodki innowacji – to podmioty podobnie jak o"rodki przedsi#biorczo"ci zajmuj,ce si# 
szeroko poj#t, promocj, i$inkubacj, przedsi#biorczo"ci wyodr#bnione w$oparciu o$ukierunkowanie ich dzia!alno"ci 
na rozwój innowacyjnych podmiotów gospodarczych4.

Trzecia grupa o*rodków – poza bankowych instytucji -nansowych – znalaz!y si# w$niej instytucje zajmuj,ce 
si# dystrybucj, zwrotnych i$bez zwrotnych instrumentów /nansowych zasilane "rodkami z$Unii Europejskiej oraz 
"rodkami ze 1róde! prywatnych5.

Wspóln, cech, wyró-niaj,c, OIiP jest to, -e ich dzia!alno". realizowana jest zarówno przez podmioty z$sektora 
organizacji pozarz,dowych, jak i$podmioty komercyjne maj,ce cechy dzia!alno"ci non pro/t6. Dlatego w"ród o"rod-
ków mo-na spotka. tak stowarzyszenia i$fundacje, jak i$spó!ki prawa handlowego. Ze wzgl#du na swoj, specy/k# 
i$spo!eczne pod!o-e ich powstania s, one wa-nym elementem wype!niaj,cym luk# mi#dzy mechanizmami rynko-
wymi, a$dzia!aniami administracji publicznej. Spe!niaj, te- na rynku funkcje us!ugowe, tworz,c specy/czn, sieciow, 
infrastruktur# instytucjonaln,, umo-liwiaj,c, przedsi#biorcom dynamizacj# procesów rozwojowych oraz realizacj# 
wyznaczonych strategii.

3 W$tej grupie zmian, jest rezygnacja z$zaliczania do niej punktów konsultacyjnych i$/lii o"rodków. Z$prowadzonych w$ostatnich latach bada% 
wynika, -e o"rodki nie prowadz, osobnych statystyk dla tych komórek organizacyjnych. Dlatego trudno jest oceni. ich samodzieln, aktywno"..
4 W$tej grupie na uwag# zas!uguje pojawienie si# nowego rodzaju o"rodka – Centrum Innowacji. Zosta! on wyodr#bniony w$trakcie prac nad 
standardami dzia!ania o"rodków innowacji w$ wyniku zaw#-enia obszaru dzia!ania centrów transferu technologii do komercjalizacji wiedzy 
pochodz,cej z$uczelni w$oparciu o$specjalne uprawnienia do dost#pu do wiedzy o$prowadzonych przez nie badaniach. Centra Innowacji s, 
za" instytucjami "wiadcz,cymi us!ugi proinnowacyjne podmiotom gospodarczym oraz po"rednicz,cymi w$ komercjalizacjach B2B. Szersze 
omówienie de/nicji i$zakresu dzia!ania tych o"rodków zawiera rozdzia! im po"wi#cony w$niniejszym opracowaniu.
5 Do tej grupy zaliczono równie- te fundusze kapita!u zal,-kowego, które prowadz, preinkubacj# podmiotów gospodarczych. Jednak ta ich 
dzia!alno". jest "ci"le powi,zana z$dystrybucj, "rodków /nansowych i$na potrzeby innych projektów nie "wiadcz, one takich us!ug.
6 Pod poj#ciem dzia!alno"ci non pro/t nale-y rozumie. dzia!alno". skupion, na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, bez nastawie-
nia na osi,gni#cie$zysku. Oznacza to, -e wszystkie "rodki /nansowe podmiotu s, przeznaczane na realizacj# celów$statutowych.
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Infrastruktura otoczenia biznesu w!Polsce 

Niniejszy raport obejmuje analiz) dziesi)ciu rodzajów o*rodków, w" tym dwóch z" obszaru o*rodków 
przedsi)biorczo*ci (o*rodków szkoleniowo – doradczych i"inkubatorów przedsi)biorczo*ci), trzech z"obsza-
ru nie bankowych instytucji -nansowych (funduszy po%yczkowych, funduszy por)cze+ kredytowych oraz 
funduszy kapita,owych) oraz pi)ciu z"grupy o*rodków innowacji (parków i"inkubatorów technologicznych, 
centrów transferu technologii, akademickich inkubatorów technologicznych oraz centrów innowacji). 

Przeprowadzona analiza obejmuje ich de/nicje i$cele dzia!ania, formu!# organizacyjno-prawn,, charakterystyk# 
posiadanych zasobów rzeczowych i$osobowych, zakres realizowanych dzia!a%, osi,gane rezultaty oraz zakres i$si!# 
powi,za% kooperacyjnych. Ponadto w$odniesieniu do ca!o"ci "rodowiska instytucji wsparcia, jak i$poszczególnych 
rodzajów o"rodków raport obejmuje szereg aspektów nie wynikaj,cych bezpo"rednio z$badania, a$z$wiedzy i$ob-
serwacji zespo!u ekspertów opracowuj,cych raport. Dotycz, one zarówno zagadnie% zwi,zanych z$ otoczeniem 
w$jakim dzia!aj, o"rodki, jak i$g!ównych problemów z$którymi stykaj, si# one w$swoim bie-,cym dzia!aniu.

Organizacja wsparcia rozwoju innowacji i!przedsi$biorczo%ci w!Polsce
Opisana w$raporcie z$roku 2012 sytuacja w$zakresie organizacji systemu wsparcia na przestrzeni dwóch lat pozo-

stawa!a praktycznie bez zmian. Warto tu przytoczy. cytat z$poprzedniego raportu opisuj,cy oczekiwania zarówno 
przedsi#biorstw, jak i$o"rodków co do kszta!tu przysz!ych programów operacyjnych: ”Dzia!ania na rzecz przedsi#-
biorczo"ci i$innowacyjno"ci wymagaj, d!u-szego horyzontu czasowego. Dla zapewnienia stabilno"ci i$efektywno"ci 
takich programów niezb#dnym wydaje si# opracowanie strategii rozwoju infrastruktury wsparcia przedsi#biorczo"ci 
i$w!,czenie jej elementów do programów dzia!ania poszczególnych ministerstw wraz z$zapewnieniem okre"lonych 
i$stabilnych 1róde! ich /nansowania. Elementem stabilizuj,cym system wsparcia powinien by. niezale-ny monito-
ring realizowany na poziomie krajowym i$regionalnym”7.

W$polskich realiach raczej trudno mówi. o$systemie wspierania innowacyjno"ci i$przedsi#biorczo"ci, a$przynaj-
mniej jak dot,d nie prezentowano podejmowanych dzia!a% jako systemu. By!y to dzia!ania /nansowane g!ównie ze 
"rodków europejskich w$szeroki sposób obejmuj,ce przedsi#biorczo". i$innowacyjno". – maj,ce charakter odr#b-
nych programów. Cz#sto w$sposób sztuczny rozdzielaj,cych mo-liwo"ci udzielania wsparcia poprzez stosowanie 
kryteriów ograniczaj,cych podmiotom gospodarczym dost#p do "rodków pomocowych (tzw. linie demarkacyjne 
mi#dzy programami operacyjnymi). Równie- co do roli jak, powinny i$pe!ni, OIiP nie przedstawiono dot,d jedno-
litych za!o-e% ani na poziomie krajowym ani na poziomach regionalnych. Nie prowadzi si# te- w$stosunku do nich 
jakiej" jednorodnej i$d!ugofalowej polityki. OIiP w$systemie wsparcia pe!ni, raczej rol# przedmiotu ani-eli podmio-
tu tych dzia!a% i$s, u-ywane przez administracj# publiczn, do dystrybucji "rodków /nansowych w$postaci us!ug 
dla osób chc,cych otworzy. /rm# lub dzia!aj,cych ju- podmiotów gospodarczych. Dzia!ania te s, podejmowane 
okazjonalnie, do realizacji "ci"le okre"lonych zada%, po czym zainteresowanie OIiP ze strony decydentów zanika do 
nast#pnego razu, kiedy o"rodki staj, si# znów potrzebne. Takie podej"cie powoduje, -e OIiP coraz rzadziej w$swoich 
dzia!aniach kieruj, si# misj,, a$coraz cz#"ciej stricte rynkowym podej"ciem nakazuj,cym im realizacj# dzia!a% pozwa-
laj,cych utrzyma. substancj# techniczn, i$kapita! ludzki na poziomie pozwalaj,cym przetrwa. do momentu kiedy 
znów b#dzie zapotrzebowanie na ich us!ugi. 

Wci,- nie funkcjonuje w$Polsce skoordynowany system budowy i$rozwoju IOB, który zapewnia!by odpowiednie 
do potrzeb lokalnych rynków nasycenie infrastruktur, wsparcia. Brak przekrojowych analiz statystycznych dotycz,-
cych potencja!u regionalnego i$zapotrzebowania na us!ugi w$poszczególnych obszarach. Skutkuje to nie zawsze 
trafnymi decyzjami co do /nansowania powstawania nowych o"rodków przy pomocy funduszy bud-etowych/ 
europejskich. 

Do unikalnych nale-y zaliczy. inicjatywy administracji publicznej zmierzaj,ce do rozwoju infrastruktury wsparcia 
w$zakresie budowy i$rozwoju kapita!u ludzkiego OIiP we wszystkich wyst#puj,cych rodzajach. Na przestrzeni 25 lat 
zrealizowano jedynie dwie kompleksowe inicjatywy zawieraj,ce w$sobie zintegrowane dzia!ania ukierunkowane na 
budow# i$rozwój potencja!ów merytorycznych IOB8. 
7 Por. O"rodki innowacji…, Raport 2012, op. cit., s. 13.
8 By!y to: program rozwoju ma!ej przedsi#biorczo"ci – TOR#10. Realizowany w$latach 1995 – 1998 który mia! rozbudowany komponent eduka-
cyjny dla personelu powstaj,cych o"rodków oraz Inicjatywa Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu (2010 – 2012) skierowana na rozwój 
merytoryczny i$organizacyjny o"rodków innowacji.
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Pomimo tego, -e w$wielu opracowaniach co do stanu i$rozwoju IOB w$Polsce na przestrzeni ostatnich lat zwra-
cano uwag# na brak skoordynowanych dzia!a% w$odniesieniu do o"rodków i$zada% jakie powinny realizowa.9 nic si# 
w$tym zakresie nie zmienia.

Kszta!t przygotowywanych programów operacyjnych dla perspektywy 2014 – 2020 równie- nie wskazuje na to 
by proponowane dzia!ania mia!y realizowa. jednorodn, i$kompleksow, strategi# rozwoju tego sektora, a$raczej na 
wielow,tkowe rozproszenie si! i$"rodków na dwóch poziomach: krajowym i$regionalnym. Dodatkowym elementem 
dezintegruj,cym jest koncepcja programu operacyjnego Polski Wschodniej, który dzi#ki "ci"le okre"lonej linii demar-
kacyjnej skutecznie zamyka Polsk# Wschodni, na wspó!prac# z$innymi regionami i$wykorzystanie dobrych praktyk 
lepiej rozwini#tych obszarów10. 

Fakt, -e przez tyle lat korzystania ze "rodków Unii Europejskiej nie uda!o si# stworzy. jednolitego systemu zbie-
rania i$analizy danych zwi,zanych zarówno z$nak!adami, jak i$osi,ganymi rezultatami dzia!ania OIiP powoduje, -e 
monitorowanie realizacji celów strategicznych a$nie tylko operacyjnych staje si# niemo-liwe. W$wyniku tego nowe 
programy budowane s, na niezbyt mocnych podstawach analitycznych i$podobnie jak poprzednie mog, nie spe!-
ni. pok!adanych w$nich oczekiwa% a$ponoszone nak!ady nie b#d, uzasadnione osi,ganymi efektami.

W$rezultacie takich dzia!a% sytuacja rozproszenia i$wielkiej ró-norodno"ci aktywno"ci OIiP pozostaje bez zmian. 
W!adze regionalne stosunkowo ma!o interesuj, si# kszta!towaniem infrastruktury wsparcia przedsi#biorstw bardziej 
skupiaj,c si# na ograniczaniu bezrobocia poprzez stymulowanie powstawania na masow, skal# nowych podmio-
tów gospodarczych. Nie uwzgl#dniaj, przy tym faktu, -e najtrwalsze miejsca pracy tworz, rozwijaj,ce si# stabilne 
podmioty gospodarcze. Za nie uprawnione nale-y uzna. oczekiwanie, -e start–upy b#d, t, grup, podmiotów go-
spodarczych, które odegraj, istotn, rol# w$gospodarce poprzez absorpcj# i$komercjalizacj# wyników bada% i$inno-
wacyjnych rozwi,za% przede wszystkim ze wzgl#du na zbyt w,skie kompetencje ich w!a"cicieli oraz zbyt silny nacisk 
na technologi#. Poprzedni okres programowania wykaza!, -e ten mechanizm jest ma!o efektywny i$ co najwy-ej 
zapewnia unowocze"nienie polskich /rm w$zakresie wyposa-enia i$wdra-ania nowych (dla nich samych, ale nieko-
niecznie w$skali europejskiej lub globalnej) rozwi,za% organizacyjnych lub marketingowych.

Reasumuj,c nale-y stwierdzi., -e na przestrzeni ostatnich 3 lat sytuacja w$zakresie polityki kszta!towania infra-
struktury wsparcia przedsi#biorstw, a$po"rednio ich samych nie uleg!a zmianom. W$dalszym ci,gu s, to dzia!ania 
oderwane od siebie zarówno na poziomie krajowym, gdzie wyra1nie zarysowa!y si# podzia!y i$nieskoordynowane 
dzia!ania trzech du-ych agend rz,dowych (PARP, NCBR i$ARP), jak i$na poziomach regionalnych. 

Jak pokazuj, wnioski z$badania przeprowadzonego na wybranych rodzajach o"rodków same inwestycje w$ in-
frastruktur# techniczn, nie zabezpieczaj, "wiadczenia wysoko jako"ciowych us!ug dla podmiotów gospodarczych. 
Szczególnie w$sytuacjach, gdzie instytucje wsparcia maj, istotne ograniczenia w$zakresie pozyskiwania "rodków /-
nansowych w$oparciu o$posiadane zasoby techniczne. Nie ma te- dzia!a% stymuluj,cych o"rodki do budowy i$utrzy-
mywania zespo!ów merytorycznych zapewniaj,cych przynajmniej bazow, obs!ug# przedsi#biorstw. 

Tak wi#c struktura OIiP pozostaje wci,- do". rozproszona, cz#". z$nich powi,zana jest bran-owo z$instytucjami 
staraj,cymi si# reprezentowa. ich interesy. Nale-, do nich licz,c od najstarszych: Stowarzyszenie Organizatorów 
O"rodków Innowacji i$Przedsi#biorczo"ci w$Polsce, Zwi,zek Funduszy Po-yczkowych (dawniej Stowarzyszenie Fun-
duszy Po-yczkowych), Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Por#czeniowych, oraz Stowarzyszenie Krajowego Forum 
Parków Przemys!owych i$Parków Technologicznych. 

Infrastruktura wsparcia przedsi$biorczo%ci w!Polsce
Od pocz,tku transformacji systemowej w$1990 roku liczba o"rodków innowacji i$przedsi#biorczo"ci ulega!a okre-

sowym zmianom wynikaj,cym z$zapotrzebowania na ich us!ugi oraz z$uwarunkowa%, jakie tworz, – w$ostatnich 15 
latach – fundusze europejskie b#d,ce ich g!ównym 1ród!em zasilania /nansowego.

Przeprowadzona we wrze"niu 2014 roku w$oparciu o$badania ankietowe i$wywiad telefoniczny kolejna wery/ka-
cja stanu OIiP w$Polsce wykaza!a istotne zmiany w$odniesieniu do liczby o"rodków dzia!aj,cych w$obszarze wsparcia 

9 Por. O"rodki innowacji… Raport 2012, op. cit., s. 13; O"rodki innowacji w$Polsce (z$uwzgl#dnieniem inkubatorów przedsi#biorczo"ci) – raport 
z$badania 2014, A. B,kowski, M. Ma-ewska, PARP Warszawa 2014, s.110-111, K.B. Matusiak, J. Guli%ski, Rekomendacje zmian w polskim systemie 
transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, PARP, Warszawa 2010 
10 Mi#dzy innymi poprzez uniemo-liwienie w!,czania do projektów skierowanych do OIiP na obszarze Polski Wschodniej podmiotów tam nie 
zlokalizowanych.
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rozwoju przedsi#biorczo"ci. W$wyniku tych dzia!a% ustalono, -e aktywnie dzia!aj,cych podmiotów jest 681. W"ród 
nich nale-y wyró-ni. nast#puj,ce rodzaje o"rodków innowacji i$przedsi#biorczo"ci: 

 � 42 parki technologiczne11;

 � 24 inkubatory technologiczne;

 � 24 akademickie inkubatory przedsi#biorczo"ci12;

 � 42 centra transferu technologii13; 

 � 47 centrów innowacji14;

 � 103 fundusze kapita!owe;

 � 81 lokalnych i$regionalnych funduszy po-yczkowych; 

 � 58 funduszy por#cze% kredytowych;

 � 7 sieci anio!ów biznesu;

 � 207 o"rodków szkoleniowo-doradczych;

 � 46 inkubatorów przedsi#biorczo"ci.

Zmiany w$liczbie o"rodków s, trudno uchwytne, ze wzgl#du na !atwo". zarówno ich powo!ywania, jak i$prze-
kszta!cania czy likwidacji. Jeszcze trudniejszym jest zadanie ustalenia czy dany o"rodek faktycznie dzia!a czy te- nie. 
Prowadzona przez SOOIPP aktualizacja ich stanu opiera si# na wolontaryjnym zaanga-owaniu cz!onków stowarzy-
szenia informuj,cych zarówno o$zmianach w$dzia!aniu lub pojawieniu si# nowych o"rodków, a$cykliczny (co 2 lata) 
ca!o"ciowy przegl,d w$ poszczególnych grupach nie daje gwarancji wychwycenia wszystkich zmian zarówno na 
plus, jak i$na minus. Nale-y te- podkre"li., -e dzia!alno". szeregu o"rodków a/liowanych przy instytucjach o$innych 
celach statutowych (szko!y wy-sze, instytuty badawcze, izby i$cechy) posiada dora1ny charakter (od projektu do pro-
jektu) i$bywa wygaszana lub aktywowana w$zale-no"ci od uzyskania lub nie zewn#trznego /nansowania.

Wykres 1. Dynamika rozwoju o*rodków innowacji i" przedsi)biorczo*ci w" Polsce w" okresie mi)dzy 1990 
a"2014 rokiem.
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne w$oparciu o$baz# danych o"rodków innowacji i$przedsi#biorczo"ci SOOIPP z$2014 roku.

Istotne zmiany w$ liczbie poszczególnych rodzajów o"rodków wynikaj, z$ jednej strony z$zastosowania bardziej 
precyzyjnych kryteriów identy/kacji o"rodków uwzgl#dniaj,cych rodzaj "wiadczonych us!ug oraz rzeczywiste ak-
tywne prowadzenie dzia!alno"ci przez o"rodek15. Z$ drugiej za" z$ faktu, -e „spo"ród kilkudziesi#ciu realizowanych 
w$pierwszych 10 latach XXI w. du-ych projektów infrastrukturalnych tworz,cych i$rozwijaj,cych o"rodki innowacji 
11 W tym równie- naukowo – technologicznych i przemys!owo – technologicznych, jednak spe!niaj,cych kryteria w!a"ciwe dla podmiotów 
maj,cych za zadanie: Wspieranie przedsi#biorstw w procesie rozwoju wdra-anych technologii. 0ród!o: Standardy dzia!ania i dobre praktyki 
w$o"rodkach innowacji, M. Ma-ewska i$A. Milczarczyk (red), SOOIPP, Pozna%/Warszawa, 2013, s. 29.
12 Ta kategoria zgodnie ze przyj#tym standardem dla OI odnosi si# wy!,cznie do uczelnianych AIP.
13 spe!niaj,cych de/nicj# przyj#t, w$niniejszym badaniu
14 spe!niaj,cych de/nicj# przyj#t, w$niniejszym badaniu
15 W$poprzednich badaniach bardziej brano pod uwag# deklaracje o"rodków co do rodzaju i$zakresu prowadzonej aktywno"ci.
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(parki, inkubatory, CTT) /nansowanych z$funduszy unijnych kilka nie doczeka!o si# wci,- zako%czenia lub odst,piono 
od ich realizacji16. Inne zmieni!y swój pro/l dzia!ania w$zwi,zku z$zanikiem 1róde! /nansowania us!ug dla okre"lonych 
grup odbiorców17. Mo-na stwierdzi., -e rozwój infrastruktury wsparcia innowacyjnych przedsi#biorstw nie okaza! si# 
tak znacz,cy jak zak!adano. Tym niemniej w$niektórych obszarach zauwa-a si# zdecydowan, popraw# warunków 
technicznych "wiadczenia us!ug, g!ównie dzi#ki zwi#kszeniu powierzchni u-ytkowych w$parkach technologicznych 
oraz wyposa-eniu wielu z$nich w$nowoczesne laboratoria dysponuj,ce specjalistyczn, aparatur, do "wiadczenia 
us!ug przedsi#biorcom18. Nale-y te- zwróci. uwag# na to, -e w$zale-no"ci od dzia!a% administracji publicznej w$za-
kresie stymulowania procesów gospodarczych w$jednych obszarach zanika aktywno". o"rodków, w$innych za" istot-
nie wzrasta. Przyk!adem mo-e by. tu wprowadzenie na rynek w$ostatnich 5 latach nowych narz#dzi maj,cych sty-
mulowa. rozwój innowacyjnych przedsi#wzi#. w$postaci funduszy kapita!u ryzyka (funduszy seed i$venture capital).

Mapa 1. O*rodki innowacji i"przedsi)biorczo*ci w"Polsce w"2014 roku

0 r ó d ! o: baza danych OIiP SOOIPP

16 Na przyk!ad park technologiczny Kraków wschód, wci,- nie uruchomiony park w$Kwidzynie czy te- zlikwidowana po zako%czeniu projektu 
sie. CTT prowadzona przez NOT.
17 Tak sta!o si# w$odniesieniu do kilku parków przemys!owo – technologicznych, które straci!y zainteresowanie rozwojem /rm technologicz-
nych i$skupi!y si# na funkcjach parku przemys!owego.
18 O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit. s. 21.
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Rozk!ad terytorialny o"rodków innowacji i$przedsi#biorczo"ci w$Polsce charakteryzuje si# du-, nierównomierno-
"ci,. Wynika to z$jednej strony z$faktu, -e kolejne okresy /nansowania rozwoju gospodarki Polski z$do". du-, zmien-
no"ci, wskazywa!y obszary preferowane pod wzgl#dem lokowania "rodków /nansowych. Wynika!o to ze zmian 
w$celach strategicznych, którym podporz,dkowane by!y programy wsparcia. Obecnie tworzenie o"rodków coraz 
cz#"ciej podporz,dkowane jest celom okre"lanym przez ich za!o-ycieli. Z$drugiej za" cz#". o"rodków powsta!ych 
w$ostatniej dekadzie XX w. potra/!a skutecznie wykorzysta. szanse na rozwój swojej infrastruktury co spowodowa!o 
przyrost liczby o"rodków w$regionach do". dobrze ju- wyposa-onych w$szerokie spektrum us!ug wsparcia dla sek-
tora MSP. 

Tabela 1. Struktura lokalizacji o*rodków innowacji i"przedsi)biorczo*ci w"latach 2005-2012 (w"%). 

! 2005 2007 2009 2010 2012 2014

Gminy wiejskie 1,9 1,3 1,2 0,7 3 4

Miasta do 50 tys. mieszka%ców i$gminy miejsko 
wiejskie

28,4 27,1 24,3 22,6 20 22

'rednie miasta 50-300 tys. mieszka%ców 39,7 37,4 34,3 34,5 39 33

Du-e miasta 300-800 tys. mieszka%ców
30 34,2

18,1 19,1 10 34

Aglomeracje pow. 800 tys. mieszka%ców 22,1 23,1 28 9

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport 2012, op. cit. s. 18 oraz w$oparciu o$baz# danych o"rodków innowacji 
i$przedsi#biorczo"ci SOOIPP z$2014 roku.

Na terenach wiejskich dzia!a zdecydowanie najmniej o"rodków, w$dalszym ci,gu co drugi powiat i$ponad 3/4 
gmin (g!ównie wiejskich) nie posiada instytucji wsparcia. Na terenach wiejskich i$ w$ ma!ych miastach (do 50 tys. 
mieszka%ców) dzia!a jedna czwarta o"rodków. Zwi#ksza si# natomiast ich liczba w$wi#kszych miastach i$aglomera-
cjach. Najsilniejsza koncentracja ma miejsce wokó! aglomeracji (Warszawa, Katowice, Kraków). 

Wykres 2. Rozk,ad o*rodków innowacji i"przedsi)biorczo*ci wed,ug miejsca dzia,alno*ci w"2012"r. (w"%)
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne w$oparciu o$baz# danych o"rodków innowacji i$przedsi#biorczo"ci SOOIPP z$2014 roku.

Istotne ró-nice nast#puj, natomiast w$grupach "rednich i$du-ych miast. W$pierwszej z$nich zmniejszy!a si# liczba 
o"rodków, natomiast w$du-ych miastach zanotowano 15% wzrost liczby o"rodków wynikaj,cy przede wszystkim 
z$powstania kilkudziesi#ciu funduszy kapita!owych zlokalizowanych w!a"nie w$du-ych miastach.

Wed!ug województw najwi#ksze nasycenie o"rodkami innowacji i przedsi#biorczo"ci identy/kujemy obecnie na 
Mazowszu (84), g!ównie za spraw, bardzo du-ej liczby funduszy kapita!owych zlokalizowanych w Warszawie (jest ich 
tam 37). Nast#pne pod wzgl#dem liczebno"ci o"rodków s, regiony 'l,ski (81) i$Wielkopolski (69), a$najmniej o"rodków 
jest w$województwach podlaskim (22), lubuskim (20) i$opolskim (10). Liczba o"rodków jest zwi,zana z$wielko"ci, 
regionu i$ jego potencja!em spo!eczno - gospodarczym, dynamik, procesów transformacji oraz zaanga-owaniem 
w!adz regionalnych i$lokalnych. 
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Wykres 3. O*rodki innowacji i"przedsi)biorczo*ci w"uk,adzie regionalnym w"2014 r.
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne w$oparciu o$baz# danych o"rodków innowacji i$przedsi#biorczo"ci SOOIPP z$2014 roku.

Przeprowadzone badanie OIiP wskazuje na utrzymuj,c, si# koncentracj# o"rodków innowacji i$przedsi#biorczo-
"ci w$regionach o$du-ym potencjale gospodarczym i$silnym rynku. Regiony s!absze ekonomicznie bardzo powo-
li wyposa-aj, si# w$ infrastruktur# wsparcia daj,c, mo-liwo". "wiadczenia us!ug proinnowacyjnych, jednak wci,- 
pozostaj, na niskim poziomie wyposa-enia w$ infrastruktur# wspieraj,c, innowacyjne przedsi#wzi#cia. Na uwag# 
zas!uguj, znacz,ce zmiany w$udziale o"rodków innowacji w"ród wszystkich o"rodków w$poszczególnych regionach. 
Pod wzgl#dem liczby OI najlepiej prezentuje si# region lubelski, gdzie 48% o"rodków to o"rodki innowacji oraz ma-
!opolski (34%), a$najgorsza sytuacja jest w$regionie mazowieckim (17% o"rodków to OI). 

W"ród podmiotów oferuj,cych us!ugi wsparcia przedsi#biorczo"ci o"rodki innowacji stanowi!y w$2014 roku 26 % 
wszystkich o"rodków19, wed!ug badania z$2012 roku by!o ich (29%). Wskazuje to na zmniejszanie si# liczby podmio-
tów, które mog, udziela. wsparcia innowacyjnym przedsi#biorstwom20.

Wykres 4. Udzia, o*rodków innowacji w*ród wszystkich OIiP w"latach 1995-2014 (w"%)
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport 2010, op. cit. s. 36; O"rodki innowacji…, Raport 2012, op. cit. s. 16 oraz 
w$oparciu o$baz# danych o"rodków innowacji i$przedsi#biorczo"ci SOOIPP z$2014 roku. 

W$powi,zaniu z$ tym zjawiskiem nale-y jednak zwróci. uwag# na znacz,cy przyrost liczby funduszy zal,-ko-
wych i$ venture capital (wzrost o$ 51% od poprzedniego badania). Z$ jednej strony mamy zmniejszaj,c, si# liczb# 

19 Do o"rodków innowacji w$tym wypadku zaliczono: parki technologiczne, centra transferu technologii, inkubatory technologiczne, akademic-
kie inkubatory przedsi#biorczo"ci oraz centra innowacji.
20 Szczegó!ow, analiz# tego problemu przedstawiono w: O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit., s. 13 -31.
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podmiotów oferuj,cych us!ugi proinnowacyjne, z$drugiej za" bardzo du-y przyrost liczby funduszy oferuj,cych nie 
ma!e bezzwrotne "rodki na innowacyjne projekty. Cz#". funduszy zosta!a wyposa-ona w$modu! preinkubacji, jednak 
nie wydaje si# to by. wystarczaj,cym wsparciem zapewniaj,cym stabilny rozwój /rm, które powstaj, dla realizacji 
/nansowanych przez te fundusze projektów21. 

Chc,c uzyska. odpowied1 czy liczba o"rodków jest jakkolwiek powi,zana z$podstawowymi danymi spo!eczno 
– ekonomicznymi dokonano analizy pod k,tem zale-no"ci regionalnego PKB, liczby ludno"ci i$ liczby dzia!aj,cych 
w$danym regionie podmiotów gospodarczych.

Wykres 5. PKB przypadaj$cy na jeden OIiP w"podziale na regiony w"2014r.
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne w$oparciu o$baz# danych o"rodków innowacji i$przedsi#biorczo"ci SOOIPP z$2014 roku.

Wielko". PKB przypadaj,ca na jeden o"rodek nie ma istotnego powi,zania z$aktywno"ci, gospodarcz, regio-
nu. Bo chocia- w$regionie mazowieckim PKB na o"rodek ma najwy-sz, warto". i$dysponuje on najwi#ksz, ilo"ci, 
o"rodków, to ju- w$odniesieniu do innych regionów zale-no". ta nie wyst#puje – opolskie posiada najmniejsz, liczb# 
o"rodków i$drug, co do wielko"ci warto". PKB na o"rodek, podkarpackie za" znajduje si# na ko%cu listy pod wzgl#-
dem PKB chocia- z$punktu widzenia liczby o"rodków zajmuje 6 pozycj#.

Wykres 6. Liczba mieszka+ców przypadaj$ca na jeden OIiP w"podziale na regiony w"2014r.
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne w$oparciu o$baz# danych o"rodków innowacji i$przedsi#biorczo"ci SOOIPP z$2014 roku.

21 Szerzej o$aspektach dzia!ania funduszy kapita!owych w$po"wi#conym im rozdziale niniejszego opracowania
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W$odniesieniu do liczby mieszka%ców na o"rodek liderem jest bezsprzecznie region opolski, mazowieckie z$naj-
wi#ksz, liczb, o"rodków zajmuje w$tym rankingu dopiero 4 pozycj#, równie- inne regiony o$du-ej liczbie o"rodków 
zajmuj, dalsze pozycje. 'rednia liczba mieszka%ców na o"rodek zwi#kszy!a si# o$18% w$stosunku do 2012 roku, kiedy 
wynosi!a 47 680 osób /o"rodek. Jednak zró-nicowanie w$regionach pozostaje wci,- bardzo du-e, najgorsza sytuacja 
jest w$województwie opolskim (91$837 w$2014 w$stosunku do 68$500 w$2012), a$najlepsza w$zachodniopomorskim 
(43$035 w$2014 w$stosunku do 36$000 w$2012 roku). Nie ma regionu, w$którym liczba mieszka%ców przypadaj,cych 
na jeden o"rodek uleg!a by zmniejszeniu w$porównaniu do 2012 roku. Analiza danych wskazuje wi#c na znacz,cy 
wzrost liczby mieszka%ców przypadaj,cych na jeden o"rodek we wszystkich regionach.

Wykres 7. Liczba dzia,aj$cych -rm przypadaj$ca na jeden OIiP w"podziale na regiony w"2014r.
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne w$oparciu o$baz# danych o"rodków innowacji i$przedsi#biorczo"ci SOOIPP z$2014 roku.

Równie- z$punktu widzenia liczby /rm przypadaj,cych na jeden o"rodek sytuacja jest podobna do zale-no"ci 
mi#dzy liczb, OIiP a$PKB w$regionach, gdzie na pierwszych dwóch pozycjach plasuj, si# regiony o$skrajnych (naj-
wi#kszej i$najmniejszej liczbie o"rodków) warto"ciach. Trudno wi#c stwierdzi. powi,zanie pomi#dzy wybranymi pa-
rametrami, a$liczb, o"rodków. Wydaje si#, -e du-o wi#ksz, rol# w$tworzeniu i$rozwoju infrastruktury OIiP maj, aspekt 
polityczny i$ spo!eczny. Ten pierwszy w$ rozumieniu nasilonej dystrybucji "rodków w$ regionach w$ danym okresie 
zagro-onych wzrostem niezadowolenia spo!ecznego. Drugi zwi,zany jest bardziej z$kultur, spo!eczno - ekonomicz-
n, regionów, która ma istotny wp!yw na poziom aktywno"ci ich mieszka%ców. Dotyczy to mi#dzy innymi regionów 
wielkopolskiego, ma!opolskiego i$dolno"l,skiego. Przeprowadzona analiza22 zale-no"ci mi#dzy liczb, o"rodków in-
nowacji a$potencja!em spo!eczno - gospodarczym regionów nie da!a jasnej odpowiedzi czy jest jakikolwiek zwi,zek 
miedzy inwestycjami w$infrastruktur# wsparcia a$zapotrzebowaniem na ni,23.

Przedstawione dane wskazuj$, %e przy wykorzystaniu *rodków unijnych wsparcie w"dalszym ci$gu kie-
rowane jest do obszarów, które s$ ju% dynamiczne, a"to prowadzi do dalszego pog,)bienia dysproporcji 
rozwojowych w"uj)ciu przestrzennym. 

Ostatnie dwa lata s, potwierdzeniem tej tezy, chocia-by poprzez skoncentrowanie funduszy zal,-kowych prawie 
wy!,cznie w$2 regionach (mazowieckim i$ma!opolskim). Zak!adaj,c, -e jednym z$g!ównych zada% stymulowanego 
przy pomocy funduszy europejskich wsparcia innowacyjnej gospodarki jest zwi#kszenie dost#pno"ci us!ug o"rod-
ków innowacji i$przedsi#biorczo"ci dla /rm nale-y wzi,. pod uwag#, -e liczba potencjalnych klientów tych instytucji 
wci,- jest na tyle du-a, -e nie s, one w$stanie zaspokoi. tych potrzeb. Zmniejszanie si# za" liczby o"rodków mog,-
cych "wiadczy. us!ugi proinnowacyjne nie jest dobrym prognostykiem na progu kolejnego okresu /nansowania, 
gdzie zarówno "rodowisko nauki, jak i$biznesu b#dzie potrzebowa!o istotnego wsparcia merytorycznego dla wyko-
rzystania "rodków przeznaczonych na wdra-anie innowacyjnych rozwi,za% do gospodarki.

W$uk!adzie rodzajowym w"ród o"rodków innowacji i$przedsi#biorczo"ci wci,- jeszcze dominuj, o"rodki szkole-
niowo-doradcze (30%). Na drugim miejscu pod wzgl#dem liczebno"ci pod koniec 2014 roku plasuj, si# fundusze ka-
pita!owe (15%), których prawdziwy wysyp przypad! na okres ostatnich 3 lat. Najmniej liczn, grup, w"ród OIiP s, sieci 

22 W$ramach badania o"rodków innowacji do raportu PARP 2014
23 Por. O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit., s. 16-17.
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Anio!ów Biznesu (1%), których /nansowanie zako%czy!o si# po okresie /nansowania (2007 – 2013), a$sam kapita! anio-
!ów pochodzi ze "rodków prywatnych, których w$Polsce wci,- jest bardzo ma!o w$porównaniu z$innymi krajami24.

Wykres 8. Rozk,ad o*rodków innowacji i"przedsi)biorczo*ci wed,ug rodzajów dzia,alno*ci w"2014 r. (w"%)
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne w$oparciu o$baz# danych o"rodków innowacji i$przedsi#biorczo"ci SOOIPP z$2014 roku.

Najwi#ksza stabilno". cechuje fundusze por#czeniowe i$po-yczkowe (zmniejszenie liczby tych ostatnich wynika 
z$rezygnacji wykazywania jako odr#bnych o"rodków /lii jednego z$du-ych funduszy po-yczkowych). Szczegó!owe 
dane dotycz,ce poszczególnych rodzajów o"rodków prezentuje tabela 2.

Tabela 2. Rozwój ilo*ciowy poszczególnych typów o*rodków innowacji i"przedsi)biorczo*ci

Wyszczególnienie 1995 1997 1999 2000 2004 2007 2009 2010 2012 2014

Parki technologiczne 
1 1 3 3 12 15

23 24 40 42

Inicjatywy parkowe 23 21 14 0

Inkubatory technologiczne 4 5

49 44 53

16 17 20 29 24

Inkubatory 
przedsi#biorczo"ci

29 49 47 46 45 58 46

Akademickie inkubatory 
przedsi#biorczo"ci

* * * * * 49 51 62 73 24

Centra transferu technologii 1 5 23 20 39 87 87 90 69 42

Centra innowacji * * * * * * * * * 47

Fundusze kapita!u 
zal,-kowego

* * * * * 6 9 12 68 103

Sieci anio!ów biznesu * * * * * * 7 8 10 7

Fundusze po-yczkowe .

48 51

33 76 84 82 82 86 81

Fundusze por#cze% 
kredytowych

. 24 57 64 54 54 55 58

O"rodki 
szkoleniowo-doradcze

. 153 147 142 280 326 318 317 319 207

*,cznie 174 261 273 266 507 694 711 735 821 681

* w$danym roku taka kategoria nie wyst#powa!a w$analizach

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport 2012, op. cit. s. 15, oraz w$oparciu o$baz# danych o"rodków innowacji 
i$przedsi#biorczo"ci SOOIPP z$2014 roku.

24 Najlepiej rozwini#t, dzia!alno". anio!ów biznesu mo-na spotka. w$USA.
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Jak wynika z$przedstawionego wy-ej zestawienia struktura instytucji otoczenia biznesu w$Polsce w$ostatnich dwóch 
latach uleg!a istotnym zmianom. Nale-y jednak zaznaczy., -e ci,g!e roszady i$przesuni#cia na mapie o"rodków nie 
s, niczym nadzwyczajnym, "wiadczy to o$ tym, -e jest to -ywa materia reaguj,ca na bod1ce rynkowe i$staraj,ca 
si# optymalizowa. swoje dzia!ania z$uwzgl#dnieniem potrzeb rynku. Zmieniaj,ca si# liczba o"rodków w$poszcze-
gólnych grupach nie powinna wi#c by. niepokoj,ca pod warunkiem, -e nie zdominuj, tego zjawiska likwidacje 
i$zachowany zostanie odpowiedni do potrzeb poziom nasycenia us!ugami danego rodzaju. Aktualnie najcz#"ciej 
likwidowane s, o"rodki w$grupach mniej kapita!och!onnych (np. OSD). W$parkach i$inkubatorach dochodzi cz#"ciej 
do zmian w$rodzajach dzia!alno"ci ani-eli do likwidacji.

Wykres nr 9. Struktura o*rodków wed,ug form prawnych w"2014 roku
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne w$oparciu o$baz# danych o"rodków innowacji i$przedsi#biorczo"ci SOOIPP z$2014 roku.

Formy prawne o"rodków s, bardzo zró-nicowane i$zale-, od specy/ki rodzaju o"rodka,. Na wybór formy praw-
nej dla o"rodka maj, równie- wp!yw takie czynniki jak struktura za!o-ycieli i$cele stawiane przez nich przed o"rod-
kiem, jego wielko". i$maj,tek. W$dotychczasowej praktyce dzia!ania o"rodków na wybór formy prawnej mia!y rów-
nie- wp!yw warunki uzyskania /nansowania w$kolejnych okresach /nansowania, co do dzisiaj ma odzwierciedlenie 
w$strukturze o"rodków w$tym zakresie25. 

Obecnie najcz#"ciej spotykan, form, prawn, s, spó!ki prawa handlowego (!,cznie stanowi, 42% o"rodków). 
Cech, charakterystyczn, tych podmiotów jest to, -e wypracowane nadwy-ki /nansowe przeznaczaj, one na re-
alizacj# celów statutowych. Forma spó!ki jest najcz#"ciej pojawia si# w"ród funduszy por#czeniowych i$ kapita!u 
zal,-kowego, parków i$ inkubatorów technologicznych rzadziej inkubatorów przedsi#biorczo"ci i$ o"rodków 
szkoleniowo – doradczych. 

Bardzo cz#sto udzia!owcami tych spó!ek s, w!adze lokalne lub uczelnie. Zebrane dane nie pozwalaj, na g!#bsz, 
analiz# w$zakresie sk!adu udzia!owców w$spó!kach prawa handlowego. Tym niemniej znanych jest wiele przypad-
ków w$których jednostki samorz,du terytorialnego i$uczelnie zaanga-owane s, w$spó!ki prawa handlowego zarz,-
dzaj,ce o"rodkami. JST s, zaanga-owane w$prawie 80% spó!ek zarz,dzaj,cych parkami technologicznymi. Dlatego 
te- wska1niki dotycz,ce tych dwóch kategorii nale-y traktowa. z$du-, ostro-no"ci, – ich zaanga-owanie w$dzia!ania 
OIiP s, zdecydowanie wi#ksze ni- wykaza!o to badanie. 

25 Pierwsze o"rodki powstawa!y g!ównie w$wyniku inicjatyw lokalnych – takie by!o przes!anie fundatorów, dlatego w$latach 90 tych XX w. Przyj-
mowa!y one posta. stowarzysze% i$fundacji. Powstaj,ce w$ko%cu zesz!ego wieku fundusze por#czeniowe by!y ju- konstytuowane w$formie 
spó!ek akcyjnych, za" inne rodzaje o"rodków cz#"ciej przyjmowa!y posta. spó!ek z$o.o. Wynika!o to g!ównie z$preferencji instytucji /nansuj,-
cych projekty infrastrukturalne. Analizuj,c struktur# form prawnych o"rodków mo-na stwierdzi., -e ka-dy okres programowania wprowadza! 
inne warunki /nansowania o"rodków wp!ywaj,c bezpo"rednio na dzisiejszy stan w$tym zakresie.
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Tabela 3. Struktura rodzajowa podmiotów zarz$dzaj$cych o*rodkami innowacji i" przedsi)biorczo*ci 
w"latach 1999-2014. (w"%).

Wyszczególnienie: 1999 2001 2004 2007 2009 2010 2012 2014

Stowarzyszenie 40,10 39,50 29,20 20,30 18,70 19,60 23,10 13,51

Fundacja 34,90 35,40 19,80 13,90 14,40 14,30 18,50 18,65

Spó!ka akcyjna 11,30 12,90
24,50

11,60 11,30 11,80 15,10 18,50

Spó!ka z$o. o. 1,90 2,70 19,10 22,50 22,90 18,40 21,73

spó!ka z$o.o. S.K.A. * * * * * * * 2,06

Jednostka bud-etowa (administracji 
publicznej)

8,10 8,00

4,20 7,70 7,20 6,50 6,10 5,73

Jednostka instytucji  
naukowo-badawczej – uczelni

5,90 10,80 9,80 10,60 9,50

10,70

Jednostka instytucji  
naukowo-badawczej – instytut naukowy

* * 1,03

samorz,d gospodarczy (izba przemys!owo-
-handlowa, cech rzemios! itp.) 

3,70 1,50 16,40 16,60 16,10 14,30 9,30 8,81

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne w$oparciu o$baz# danych o"rodków innowacji i$przedsi#biorczo"ci SOOIPP z$2014 roku.

Struktura o"rodków wed!ug kategorii form prawnych zmienia si# i$na przestrzeni lat konsekwentnie cho. stosun-
kowo wolno steruje w$kierunku podmiotów prawa handlowego. Ma to swoje dobre i$z!e strony. Do pozytywów nale-
-y zaliczy. wi#ksz, klarowno". w$prowadzeniu dzia!a% przez o"rodki albowiem spó!ki prawa handlowego maj, naj-
lepiej uregulowane sprawy zwi,zane z$ewidencj, i$rozliczaniem kosztów, daj, te- wi#ksze bezpiecze%stwo z$punktu 
widzenia zabezpieczenia ich maj,tku. Negatywnym aspektem takiej sytuacji jest utrata aspektu spo!ecznego jaki 
nios, za sob, podmioty ze sfery NGO i$samorz,du terytorialnego. O"rodki powoli, ale coraz bardziej skutecznie for-
malizuj, swoj, dzia!alno". co znacz,co ogranicza ich kreatywno". w$obszarze stymulowania rozwoju przedsi#bior-
czo"ci. Kierowanie si# maksymalizacj, zysku typowe dla spó!ek kapita!owych powoduje, -e coraz cz#"ciej wybieraj, 
one na rynku te obszary dzia!ania, które przynosz, wi#cej korzy"ci /nansowych ani-eli spo!ecznych i$w$ten sposób 
sukcesywnie trac, wi#1 ze swoj, pierwotn, misj,. Brak spójnej i$jasno zde/niowanej polityki w$odniesieniu do tej gru-
py podmiotów skutkuje wi#c zanikiem ich aktywno"ci w$obszarze dzia!ania dla którego zosta!y powo!ane. Sytuacj# 
t, potwierdzaj, wnioski zarówno z$Raportu PARP z$2014 roku26, jak i$dokumentu opublikowanego przez Europejski 
Trybuna! Obrachunkowy na temat efektów dzia!ania inkubatorów technologicznych w$Europie27.

Potencja! jakim dysponuj, o"rodki innowacji i$przedsi#biorczo"ci do realizacji ich dzia!a% mo-na obecnie okre"li. 
jako dobry lub bardzo dobry. W$ci,gu ostatniego dziesi#ciolecia o"rodki zosta!y wyposa-one zarówno w$zasoby 
lokalowe, jak i$nowoczesne oprzyrz,dowanie do "wiadczenia us!ug. 

 

26 Por. O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit., s. 110-111.
27 Por. http://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr14_07/sr14_07_en.pdf, pobrano 2.12.2014.
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Tabele 4 i$ 5 prezentuj, wybrane elementy infrastruktury technicznej i$ wyposa-enia O"rodków Innowacji 
i$Przedsi#biorczo"ci. 

Tabela 4. Potencja, infrastrukturalny wybranych OIiP w"2013 roku

Rodzaj potencja"u/rodzaj o%rodka!
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Powierzchnia u-ytkowa budynków w$dyspozycji instytucji 
ogó!em (m2)

373654 43118 4065

Powierzchnia biurowa na w!asne potrzeby (m2) 22001 4046 282

Powierzchnia u-ytkowa do wynajmu (m2)
154490

(83432 w$2011r)
21480 2447

Powierzchnia laboratoryjna w!asna (m2) 14090 1100 nd

Powierzchnia laboratoryjna do wynajmu (m2) 20383 1259 nd

Sale dydaktyczne/seminaryjne (liczba) 129 41 21

Sale konferencyjne (liczba) 92 30 16

Pracownie komputerowe (liczba) 18 9 5

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit., s. 21.

Tabela 5. Wybrane sk,adniki potencja,u technicznego w"OIiP w"2013 roku
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%rednia na 1 badany o%rodek

Parki technologiczne 53% 92% 92% 25% 61% 73% 3,61 44,2 8,1 5,2 2,5

Inkubatory 
technologiczne

25% 83% 92% 33% 25% 33% 1,25 21,5 2,7 2,4 2,3

Inkubatory 
przedsi#biorczo"ci

43% 93% 64% 21% bd bd 0,93 12,9 2,6 1,9 1,2

Centrum transferu 
technologii

93% 88% 88% 75% nd bd 8,07 4,7 1,3 1,5 0,9

Akademic-
kie inkubatory 
przedsi#biorczo"ci

70% 70% 100% 40% nd bd 6,6 11,7 2,0 1,2 2,6

Centra Innowacji 61% 100% 6% 44% nd bd 2,11 19,3 6,2 1,7 1,2

O"rodki szkoleniowo 
doradcze 

71% 83% 71% 58% nd nd 4,91 19,7 2,5 2,4 1,8

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji …, Raport z$badania 2014, op. cit., s. 21.
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Przedstawione powy-ej dane wskazuj, na znacz,cy potencja! techniczny o"rodków zarówno w$postaci nieru-
chomo"ci wyposa-onych w$powierzchnie pod wynajem i$ laboratoryjne jak i$niezb#dn, infrastruktur# techniczn, 
w$postaci internetu szerokopasmowego i$bezprzewodowego, baz danych, sprz#tu laboratoryjnego i$komputero-
wego. Wszystkie o"rodki posiadaj, wyposa-enie do prowadzenia dzia!alno"ci doradczej i$szkoleniowej, oraz oprzy-
rz,dowanie do "wiadczenia us!ug biurowych. Najlepiej wyposa-one s, parki technologiczne, ale pozosta!e o"rodki 
– z$ wyj,tkiem inkubatorów przedsi#biorczo"ci – równie- posiadaj, zasoby b#d,ce dobr, podstaw, do realizacji 
powierzonych im zada%.

Tabela 6. Zatrudnienie w"OIiP w"2013 roku (wybrane wska.niki)
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Parki technologiczne 862,5 26,1 81% 643,4 19,5

Inkubatory technologiczne 128 12,8 91% 89 8,9

Centrum transferu technologii 117,5 8,4 100% 58 4,1

Akademickie inkubatory przedsi#biorczo"ci 61 6,1 97% 80 8

Centra Innowacji 407 22,6 84% 166 9,2

Inkubatory przedsi#biorczo"ci 120,5 8,6 53% 80 5,71

O"rodki szkoleniowo doradcze 301 12,5 100% bd bd

Razem 1997,5 $ $ 1116,4 $

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit. s. 22.

Zasoby personalne jakimi dysponuj, o"rodki w$ostatnim czasie uleg!y zmniejszeniu. W$cz#"ci wynika to z$zako%-
czenia wielu projektów /nansowanych ze "rodków unijnych, z$cz#"ci za" z$upowszechniaj,cego si# outsourcingu 
us!ug doradczych i$szkoleniowych (ale te- outsourcingu obs!ugi technicznej obiektów). Nale-y zwróci. uwag# na 
fakt, -e w$wi#kszo"ci o"rodków pracownicy merytoryczni stanowi, od 80 do 100% zatrudnionych. W$sumie w$ba-
danych o"rodkach pracowa!o !,cznie ponad 3000 osób zatrudnionych na umowy o$prac# i$umowy cywilnoprawne.
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Tabela 7. Wybrane rezultaty dzia,ania badanych o*rodków w"2013 roku* 
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Parki technologiczne 3104 8465 431,0 81,00 28,00 375

Inkubatory technologiczne 940 1562 279 4 2 334

Centrum transferu technologii 253 2822 239,0 1 bd nd

Akademickie inkubatory 
przedsi#biorczo"ci

1463 1869 254 1 4 263

Centra Innowacji 2634 6503 799,0 bd bd nd

Inkubatory przedsi#biorczo"ci 149 1580 18 10 6 75

O"rodki szkoleniowo doradcze 11938 22888 2067 nd nd nd

Razem 20481 45689 4087 97 40 1047

* (próba 125 o"rodków)
0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit. s. 25.

Aktywno". badanych o"rodków w$roku 2013 analizowano pod k,tem realizacji podstawowych zada% charakte-
rystycznych dla ich dzia!alno"ci. *,cznie badane o"rodki obs!u-y!y ponad 66 tys. klientów w$ci,gu 2013 roku. Naj-
aktywniejsze by!y o"rodki szkoleniowo – doradcze i$centra innowacji. Najmniej us!ug merytorycznych zrealizowa!y 
inkubatory przedsi#biorczo"ci i$centra transferu technologii. Przy wsparciu o"rodków powsta!o w$2013 roku co naj-
mniej 1050 nowych podmiotów gospodarczych. 

Efekty dzia!ania OIiP zapewne mog!yby by. wi#ksze, gdyby o"rodki cz#"ciej i$bardziej efektywnie ze sob, wspó!-
pracowa!y. W$rezultacie przeprowadzonego badania ustalono, -e wspó!praca o"rodków mi#dzy sob, i$z$otoczeniem 
nie jest ich najmocniejsz, stron,.

Tabela 8. Zakres wspó,pracy OIiP w"uj)ciu terytorialnym 

Wspó"praca o%rodków
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Zlokalizowane w$regionie 
w$którym funkcjonuje o"rodek

80% 79% 48% 66% 59% 31% 91% 83% 64% 28%
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Zlokalizowane poza granicami 
regionu w$którym funkcjonuje 
o"rodek

53% 48% 36% 45% 36% 31% 63% 65% 74% 17%

Zlokalizowane poza grani-
cami Polski na terenie Unii 
Europejskiej

37% 30% 26% 26% 8% 11% 54% 54% 54% 12%

Zlokalizowane poza granicami 
Unii Europejskiej

28% 24% 21% 15% 9% 10% 51% 52% 51% 10%

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit. s. 29.

Dane zaprezentowane w$powy-szej tabeli wskazuj,, -e w$wi#kszo"ci o"rodki skupiaj, si# na dzia!alno"ci lokalnej, 
w$obr#bie jednego regionu (80% badanych). Im dalej si#ga wspó!praca tym jest rzadsza. Zdecydowanie najrzadziej 
o"rodki we wszystkich obszarach wspó!pracuj, z$instytucjami /nansowymi (funduszami po-yczkowymi i$seed capi-
tal odpowiednio po 9% i$10 %).

Tabela 9. Satysfakcja ze wspó,pracy OIiP z"innymi grupami podmiotów w"uj)ciu terytorialnym
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Zlokalizowane w$regionie w$którym 
funkcjonuje o"rodek

4,07 3,79 3,16 3,65 3,24 2,14 3,80 3,18

Zlokalizowane poza granicami regio-
nu w$którym funkcjonuje o"rodek

3,71 3,07 2,69 3,42 2,36 2,11 3,00 2,04

Zlokalizowane poza granicami Polski 
na terenie Unii Europejskiej

3,06 2,29 2,67 2,63 0,36 0,50 0,00 1,94

Zlokalizowane poza granicami Unii 
Europejskiej

2,17 1,84 1,72 1,15 0,19 0,33 0,00 1,38

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit. s. 30.

Podobnie im dalsza odleg!o". we wspó!pracy tym ni-szy poziom satysfakcji ze wspó!dzia!ania. Na poziomie 
regionalnym najlepiej postrzegana jest wspó!praca z$przedsi#biorcami, a$najs!abiej z$funduszami kapita!owymi. Taka 
struktura satysfakcji utrzymuje si# we wszystkich analizowanych obszarach. 

cd.
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Tabela 10. Wp,yw wspó,pracy na dzia,alno*/ o*rodków w"wybranych obszarach
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Dost#p do ekspertów/
specjalistów

3,83 2,22 2,57 2,60 1,94 2,78 2,54 3,17 0,29

Dost#p do infrastruktury 
badawczej

2,33 1,64 1,47 0,80 0,30 1,08 1,15 2,60 bd

Wsparcia klientów o"rodka w$po-
zyskiwaniu "rodków na inwesty-
cje i$innowacje

2,40 1,98 2,30 3,83 1,98 2,50 2,83 2,75 bd

Pozyskiwania wiedzy z$zakresu 
technologii i$wyników bada%

3,24 2,47 2,21 1,23 1,16 1,51 2,02 1,76 0,52

Pozyskiwania wiedzy z$zakresu 
zarz,dzania

2,48 1,30 2,16 1,67 1,41 1,62 2,16 1,18 1,26

Partnerstwa w$projektach 3,34 2,23 2,74 1,92 1,35 2,72 2,52 1,58 bd

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit. s. 28-29.

O"rodki zapytane jaki wp!yw w$wybranych obszarach wspó!pracy maj, kontakty z$ró-nego rodzaju partnerami 
wskaza!y, -e najsilniej oddzia!uj, na ich aktywno". uczelnie ("rednio 2,93 pkt. w$skali od 0 do 5), w$drugiej kolejno"ci 
inne o"rodki innowacji i$przedsi#biorczo"ci (2,34 pkt.), a$najs!abiej fundusze kapita!owe (1,35 pkt.).

Polityka ograniczania swojej aktywno"ci tylko do zasi#gu regionalnego, szczególnie w$przypadku o"rodków in-
nowacji nie jest dobrym prognostykiem na przysz!o".. O$ile dla OSD nie jest to wymogiem koniecznym to dla par-
ków technologicznych i$centrów transferu technologii na pewno jest wa-nym elementem budowy oferty us!ug dla 
przedsi#biorców.

Plany i!perspektywy
Wi#kszo". o"rodków planuje dalszy ich rozwój, rozbudow# infrastruktury i$oferty us!ug. Te optymistyczne plany 

wydaj, si# pomija. informacje p!yn,ce z$mediów i$projektów programów operacyjnych dotycz,ce drastycznego 
ograniczenia "rodków na infrastruktur# OIiP oraz zmniejszenia puli "rodków na us!ugi "wiadczone /rmom przez 
o"rodki. Wydaje si#, -e wi#kszo". o"rodków albo ju- wyszuka!a sobie w"ród ró-nych programów operacyjnych od-
powiednie 1ród!o /nansowania albo ma poczucie stabilnej pozycji na rynku gwarantuj,cej im bazowe zabezpiecze-
nie /nansowe dla prowadzonej dzia!alno"ci. 

Wi#kszo". programów operacyjnych – zarówno na poziomie krajowym jak i$regionalnych – jest ju- prawie go-
towa. O"rodki zapewne znajd, w$nich 1ród!o /nansowania, g!ównie dlatego -e jak dot,d prowadzi!y polityk# du-ej 
ró-norodno"ci w$prowadzonej przez siebie dzia!alno"ci. Drugim argumentem przemawiaj,cym na rzecz znalezienia 
dla nich dogodnych pozycji na rynku us!ug jest fakt, -e bardzo rzadko dzia!aj, one jako samodzielne podmioty. 
Zazwyczaj instytucja prowadz,ca dysponuje dwoma lub nawet wi#ksz, liczb, rodzajów o"rodków. Ponadto cz#sto 
miewaj, one równie- jeszcze inne obszary aktywno"ci, w$ramach których mog, wykorzysta. potencja! o"rodków. 
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Dlatego te- optymizm OIiP nale-y uzna. za uzasadniony, a$ich plany za ca!kiem realne bez wzgl#du na to czy b#d, 
realizowane w$oparciu o$"rodki skierowane na innowacje, ekonomi# spo!eczn, czy kapita! ludzki. O"rodki przedsi#-
biorczo"ci s, ulokowane i$zwi,zane najsilniej ze "rodowiskiem lokalnym i$od kilku ju- lat znajduj, na lokalnych ryn-
kach mo-liwo"ci funkcjonowania sprawnie przesuwaj,c swój potencja! infrastrukturalny do obszarów najbardziej go 
potrzebuj,cych. O"rodki innowacji, w$ci,gu ostatnich dwóch perspektyw /nansowych znacz,co poprawi!y swoje 
zaplecze techniczne i$przygotowa!y si# do usamodzielnienia, a$przynajmniej do uzyskania znacz,cej niezale-no"ci 
od 1róde! bud-etowych. Uczelnianym o"rodkom warunki prawne zabezpieczy!y bazowe /nansowanie, co równie- 
czyni ich sytuacj# do". komfortow,. Natomiast instytucje /nansowe czekaj, na uruchomienie planowanych konkur-
sów zasilaj,cych je w$kapita! bazuj,c na dotychczasowych do"wiadczeniach mog, spokojnie oczekiwa. rozstrzy-
gni#. konkursów w$tym zakresie. 
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PARKI TECHNOLOGICZNE

Najbardziej zaawansowan, form, wsparcia nowoczesnych /rm s, parki technologiczne (PT) – podmioty ukierun-
kowane na "wiadczenie szerokiego spektrum us!ug wspieraj,cych prawid!owy rozwój przedsi#biorstw. W$ostatnich 
latach zakres aktywno"ci polskich parków poszerzy! si# na tyle, -e w$niektórych wypadkach mo-na mówi. o$kom-
pleksowej obs!udze /rm w$ramach jednego o"rodka. W$Polsce dzia!aj, ju- parki, które w$wyniku si#gni#cia po "rodki 
europejskie wyposa-y!y si# w$"wietn, infrastruktur# techniczn, obejmuj,c, nie tylko wysokiej jako"ci powierzchnie 
u-ytkowe, ale równie- laboratoryjne. Ponadto pozyska!y one zasoby do "wiadczenia us!ug proinnowacyjnych i$kapi-
ta! zal,-kowy do /nansowania innowacyjnych projektów. 

De'nicja parku
Bior,c pod uwag# powy-sze mo-na stwierdzi., -e de/nicja parku technologicznego/ naukowego przyj#ta przez 

autorów raportu „O"rodki innowacji w$Polsce (z$uwzgl#dnieniem inkubatorów przedsi#biorczo"ci) Raport PARP z$ba-
dania 2014 jest jak najbardziej adekwatna do obecnego stanu rozwoju tego typu o"rodków. 

Park Technologiczny/Park Naukowy (PT) jest wyodr#bnion, jednostk, ukierunkowan, na rozwój dzia!alno"ci 
przedsi#biorców wykorzystuj,cych nowoczesne technologie, w$szczególno"ci ma!ych i$"rednich, w$oparciu o$korzy-
stanie z$wyodr#bnionych nieruchomo"ci i$ infrastruktury technicznej na zasadach umownych. Realizuj,c komplek-
sowe wsparcie, parki technologiczne oferuj, przedsi#biorcom tak-e us!ugi doradztwa w$zakresie rozwoju, transferu 
technologii oraz przekszta!cania wyników bada% naukowych i$prac rozwojowych w$innowacje technologiczne.28

Misj, parków technologicznych jest bowiem wspieranie przedsi#biorstw w$procesie rozwoju wdra-anych tech-
nologii. Poniewa- jednak parki w$sposób naturalny ci,-, ku "rodowisku naukowemu wi#kszo". z$nich, nawet gdy nie 
ma w$nazwie cz!onu „naukowy”, to w!,cza si# w$realizacj# misji parków naukowych polegaj,c, na organizacji prac 
badawczych w$celu wdro-enia ich rezultatów w$przedsi#biorstwie, a$tak-e wsparcie procesu tworzenia i$rozwoju /rm 
spin-o3, spin-out29.

Wci,- wi#c pozostaje aktualna zde/niowana w$2004 roku rola parku polegaj,ca na stwarzaniu warunków do 
efektywnego transferu technologii i$ stymulowania rozwoju innowacyjnych przedsi#biorstw realizowana, przede 
wszystkim przy wykorzystaniu umiej#tnie dobranych elementów infrastruktury wsparcia w$postaci: 

 � instytucji naukowo-badawczych oferuj,cych nowe rozwi,zania technologiczne i$innowacyjne /rmy poszuku-
j,ce nowych szans rozwoju;

 � szerokiego otoczenia biznesu w$zakresie /nansowania, doradztwa, szkole% i$wspierania rozwoju innowacyj-
nych /rm;

 � /nansowych instytucji wysokiego ryzyka (venture capital);

 � wysokiej jako"ci infrastruktury i$walorów otoczenia 

 � wysokiego potencja!u przedsi#biorczo"ci i$ klimatu biznesu przyci,gaj,cego kreatywne osoby z$ innych 
regionów;

28 O"rodki innowacji w$Polsce (z$uwzgl#dnieniem inkubatorów przedsi#biorczo"ci), Raport z$badania 2014, A. B,kowski i$M. Ma-ewska (red), 
PARP, Warszawa 2014, s. 9.
29 Standardy dzia!ania i$dobre praktyki w$o"rodkach innowacji, M. Ma-ewska, A. Milczarczyk (red), SOOIPP, Pozna%/Warszawa, 2013, s. 29.

O#RODKI INNOWACJI
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 � rz,dowych, regionalnych i$lokalnych programów wspierania przedsi#biorczo"ci, transferu technologii i$rozwo-
ju nowych technologicznych /rm.30

Wewn#trzna konstrukcja i$sposób funkcjonowania poszczególnych parków uzale-nione s, od wielu czynników 
wewn#trznych i$zewn#trznych. Przede wszystkim za" od oczekiwa% interesariuszy tych instytucji: w!a"cicieli, przed-
si#biorców, w!adz lokalnych, instytucji /nansuj,cych infrastruktur# parków oraz spo!eczno"ci lokalnych. 

Aktualna pozostaje diagnoza postawiona w$raporcie SOOIPP z$roku 2012: „do". precyzyjne, a$jednocze"nie sze-
rokie ramy de/nicyjne odno"nie parków powoduj,, -e w$praktyce charakteryzuj, si# one wielk, indywidualno"ci, 
wynikaj,c, zarówno ze "rodowiska w$ jakim funkcjonuj,, warunków kulturowych i$ekonomicznych, przyj#tej spe-
cjalizacji i$sposobu zarz,dzania. Wspólnym elementem s, dla nich misja, cele, formy dzia!ania i$zasady organizacji. 
Nie mo-na wskaza. jednego uniwersalnego modelu parku, ani szablonu organizacyjnego gwarantuj,cego sukces. 
Poszczególne inicjatywy odzwierciedlaj, specy/k# lokalnego "rodowiska naukowego i$biznesu, typ gospodarki i$tra-
dycje przemys!owe oraz kulturowe uwarunkowania przedsi#biorczo"ci” 31. 

Parki Technologiczne s, najbardziej organizacyjnie i$ koncepcyjnie rozwini#tym typem o"rodków innowacji 
i$przedsi#biorczo"ci, natomiast samo poj#cie park technologiczny posiada systematyzuj,ce znaczenie w$odniesieniu 
do zorganizowanych kompleksów gospodarczych, w$ramach których realizowana jest polityka w$zakresie:

wspomagania m!odych innowacyjnych przedsi#biorstw nastawionych na rozwój produktów i$metod wytwarza-
nia w$technologicznie zaawansowanych bran-ach;

optymalizacji warunków transferu technologii i$komercjalizacji rezultatów bada% z$instytucji naukowych do prak-
tyki gospodarczej32

Parki Technologiczne w!Polsce
Obecnie w$Polsce dzia!aj, aktywnie 4233 parki technologiczne, w$tym równie- naukowo-technologiczne b,d1 

przemys!owo-technologiczne, jednak wpisuj,ce si# zarówno w$zaprezentowan, powy-ej de/nicj# jak i$misj# parku 
technologicznego. 

W$pocz,tkowym okresie powstawanie parków technologicznych w$Polsce zwi,zane by!o z$rozprzestrzeniaj,c, 
si# na "wiecie od lat 70 XX w. ide, parków technologicznych. Pierwszy polski park technologiczny powsta! w$1995 
roku w$Poznaniu z$inicjatywy "rodowiska naukowego Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Pozna%ski Park Naukowo-
-Technologiczny Fundacji UAM by! prekursorem idei parkowej w$ Polsce, ale te- przyk!adem dla innych inicjatyw 
zarówno pod wzgl#dem koncepcyjnym, jak i$realizacyjnym. 

Wykres 10. Parki technologiczne w"Polsce wed,ug roku za,o%enia ( w"%)

do 2000 roku
9%

2001 – 2005
36%

2006 – 2010
33%

2011 – 2014
21%

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne w$oparciu o$baz# danych o"rodków innowacji i$przedsi#biorczo"ci SOOIPP z$2014 roku.

30 K.B. Matusiak, J. Guli%ski, Parki technologiczne [w:] O"rodki innowacji i przedsi#biorczo"ci, Raport 2004, K.B. Matusiak (red.), SOOiPP, *ód1-
-Pozna% 2004, s. 335-337. 
31 O"rodki innowacji i$przedsi#biorczo"ci w$Polsce. Raport 2012, A. B,kowski, M. Ma-ewska (red), PARP, Warszawa 2012, s. 26.
32 P. Niedzielski, Innowacje w us!ugach w: Innowacje i transfer technologii. S!ownik poj#., K.B. Matusiak (red.), PARP, Warszawa 2011, s.111
33 O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit., s. 32. W$badaniu tym wzi#!o udzia! 79% dzia!aj,cych parków technologicznych.
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Czynnikiem umo-liwiaj,cym rozwój parków by! dost#p do funduszy europejskich, dzi#ki którym mo-liwe by!y 
du-e inwestycje infrastrukturalne. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w$strukturze wiekowej parków w$Polsce – po-
nad 54 % z$nich zosta!o utworzonych w$latach 2006-2014.

Rosn,ca dot,d sie. parków technologicznych, co do której jeszcze dwa lata temu pok!adano nadzieje, -e „mo-e 
sta. si# w$najbli-szych latach elementem integruj,cym instytucje wsparcia przedsi#biorstw na poziomie regionalny-
m”34 zacz#!a si# kurczy. (por. tabela 11). 

Tabela nr 11. Liczba parków technologicznych w"Polsce w"latach 2005-2014.

Wyszczególnienie 2004 2005 2007 2009 2010 2012 2014

Liczba podmiotów 8 8 15 23 24 54 42

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji i$Przedsi#biorczo"ci w$Polsce, Raport 2010, K.B. Matusiak (red.), PARP, Warszawa 
2010, s. 36; O"rodki innowacji…, Raport 2012, op. cit. s. 26, oraz w$oparciu o$baz# danych o"rodków innowacji i$przedsi#biorczo"ci SOOIPP z$2014 
roku.

Spo"ród dzia!aj,cych i$b#d,cych w$przygotowaniu w$2012 roku 54 parków technologicznych i$inicjatyw parko-
wych35 w$2014 dzia!aj, 42 parki (w$2013 roku otwarto jeden park technologiczny). Co do o"miu wiadomo, -e realizacja 
trzech inicjatyw zosta!a wstrzymana, trzy kolejne jeszcze nie podj#!y dzia!alno"ci, a$dwa parki zlikwidowano. Pi#. 
pozosta!ych poda!o w$ trakcie corocznej wery/kacji danych adresowych i$zakresu dzia!alno"ci prowadzonej przez 
SOOIPP, -e zrezygnowa!o z$dzia!alno"ci odpowiadaj,cej cechom parku technologicznego36. 

Wielko". i$zakres dzia!ania PT jest bardzo zró-nicowany, co nie zmienia faktu, -e wszystkie one oddzia!uj, na te 
same grupy docelowe. W"ród potencjalnych bene/cjentów parków nale-y wymieni. przede wszystkim przedsi#-
biorstwa i$"rodowisko akademickie. 

'rednio statystycznie na jeden park w$ Polsce przypada 42$ 738 dzia!aj,cych podmiotów gospodarczych, 39 
231 studentów oraz 917$ 460 mieszka%ców. Najwi#cej /rm, studentów i$ mieszka%ców przypada na jeden park 
w$województwach: mazowieckim, podkarpackim i$pomorskim.

W$uj#ciu regionalnym parki funkcjonuj, we wszystkich województwach. Nale-y jednak zwróci. uwag# na du-e 
dysproporcje w$ich rozk!adzie. Najliczniej wyst#puj, one w$regionie "l,skim i$wielkopolskim (6) oraz w$dolno"l,skim 
(5)$. Najmniej za" bo po jednym parku dzia!a w$opolskim, mazowieckim, podkarpackim i$!ódzkim. 

Wykres 11. Liczba dzia,aj$cych parków w"uj)ciu regionalnym w"2014 roku

*l$
sk

ie

,ódzkie

dolno*l$
sk

ie

podlask
ie

wielkopolsk
ie

kujawsk
o-pomorsk

ie

podkarp
ackie

lubusk
ie

mazowieckie

zachodniopomorsk
ie

lubelsk
ie

*w
i)to

krzysk
ie

ma,opolsk
ie

warm
i+sk

o-m
azursk

ie

pomorsk
ie

opolsk
ie

1

2

3

4

5

0

6
6 6

5

3 3 3

2 2 22 2 2

1 11 1

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne w$oparciu o$baz# danych o"rodków innowacji i$przedsi#biorczo"ci SOOIPP z$2014 roku.

34 O"rodki innowacji…, Raport 2012, op. cit., s. 27.
35 Ibidem, s. 26.
36 S, to parki, które nie zajmuj, si# ju- /rmami technologicznymi ani wsparciem transferu technologii. Obecnie prowadz, aktywno". w$obsza-
rze parków przemys!owych.
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Mapa 2. Parki technologiczne w"Polsce w 2014 r.

0 r ó d ! o: baza danych OIiP SOOIPP

Struktura i!organizacja PT
Formalno-prawna struktura organizacyjna 42 parków jest wci,- do". zró-nicowana, cho. zdecydowanie domi-

nowa. zacz#!y spó!ki prawa handlowego o$charakterze publiczno-prywatnym37. 

37 Administracja i$instytucje publiczne s, g!ównymi udzia!owcami. 
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Wykres 12. Parki technologiczne wed,ug form prawnych w"2014 r.(w"%)

Spó,ka Akcyjna
24%

Uczelnia
2%

Spó,ka z o.o.
52%

Fundacja
2%

Jednostka  bud%etowa 
19%

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne w$oparciu o$baz# danych o"rodków innowacji i$przedsi#biorczo"ci SOOIPP z$2014 roku.

Udzia!y kapita!owe w$parkach technologicznych obj#!o 18 wy-szych uczelni, w$tym w$dwóch przypadkach s, 
to parki prowadzone w$formie jednoosobowych spó!ek uczelnianych. Instytucje akademickie s, drugim pod wzgl#-
dem posiadanych aktywów, po w!adzach samorz,dowych, inwestorem w$spó!kach zarz,dzaj,cych parkami.38 Po-
niewa- analiza nie obejmowa!a struktury akcjonariuszy, a$tylko jednostki prowadz,ce dany rodzaj o"rodka w$"wietle 
powy-ej przedstawionych informacji nale-y stwierdzi., -e zaanga-owanie uczelni w$inicjatywy parkowe jest znacz,-
co szersze ani-eli wskazuje wykres. Praktycznie uczelnie równie cz#sto jak JST s, udzia!owcami spó!ek kapita!owych 
zarz,dzaj,cych parkami technologicznymi. 

Potencja" i!infrastruktura PT
Zatrudnienie w$polskich parkach technologicznych jest bardzo zró-nicowane. Prowadzenie statystycznego par-

ku technologicznego w$2013 r. wymaga!o "rednio 26 osobowego zespo!u. Jednak mediana dla tego wska1nika wy-
nosi 17 osób i$jest bardzo zbli-ona do przeci#tnej wielko"ci zespo!u pracowników parku z$2011 r. – wówczas by!o to 
18 osób. Najmniejszy zespó! liczy 3 osoby, najwi#kszy prawie 12039. Wskazuje to na odmienne modele funkcjonowa-
nia i$zakres us!ug "wiadczonych przez te o"rodki. 

Tabela 12. Wybrane wska.niki zatrudnia w"parkach technologicznych w"latach 2011 i"2013
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Parki technologiczne 862,5 26,1 18 81% 72% 643,4 19,5 20

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport 2012, op. cit., s. 34 oraz O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, 
op. cit., s. 39.

W$2013 r. 25% parków "wiadczy!o us!ugi przy wykorzystaniu wy!,cznie w!asnych zasobów kadrowych, w$2011$r. 
odsetek ten wyniós! 18%. Sytuacja ta mo-e by. interpretowana jako tendencja do zwi#kszania potencja!u meryto-
rycznego pracowników o"rodków. Pozosta!e parki korzysta!y z$ekspertów zatrudnianych na umowy cywilno-praw-
ne. Ciekaw, tendencj, jest tak-e anga-owanie si# przez pracowników parków technologicznych w$dzia!ania realizo-
wane przez inne typy o"rodków dzia!aj,ce w$ramach parków.

38 O"rodki innowacji…, Raport 2012, op. cit. s. 28.
39 O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit. s. 38.
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W$ostatnich latach znacz,co zwi#kszy!a si# i$poprawi!a infrastruktura, któr, dysponuj, parki – zarówno biurowa, 
jaki i$laboratoryjno-badawcza. Najwi#kszy park w$Polsce dysponuje powierzchni, ponad 60 tys. m2. Mediana wielko-
"ci powierzchni wynajmowanych klientom wynosi 3,2 tys. m2. Oko!o 6% powierzchni u-ytkowej parki przeznaczaj, 
na swoje potrzeby. Klientom oferuj, dobrze wyposa-one biura i$powierzchnie open space, z$dost#pem do szybkich 
!,czy internetowych oraz zaplecza do spotka% biznesowych (sale konferencyjne wyposa-one w$sprz#t multime-
dialny oferuje 96% o"rodków). Dysponuj, tak-e laboratoriami, które wykorzystuj, zarówno do "wiadczenia us!ug 
badawczych podmiotom zewn#trznym (52%), jak i$przeznaczaj, do wynajmu lokatorom (50%). W$ laboratoria nie 
jest jednak wyposa-onych 48% parków. W$przypadku 24% parków zasoby infrastrukturalne uzupe!niaj,, warsztaty, 
prototypownie i$wzorcownie.40

Tabela 13. Zestawienie potencja,u infrastrukturalnego parków technologicznych

Rodzaj potencja"u!

Powierzchnia u-ytkowa budynków w$dyspozycji instytucji ogó!em (m2) 373654

Powierzchnia biurowa na w!asne potrzeby (m2) 22001

Powierzchnia u-ytkowa do wynajmu (m2)
154490

(83432 w$2011 r.)

Powierzchnia laboratoryjna w!asna (m2) 14090

Powierzchnia laboratoryjna do wynajmu (m2) 20383

Sale dydaktyczne/seminaryjne (liczba) 129

Sale konferencyjne (liczba) 92

Pracownie komputerowe (liczba) 18

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport 2012, op. cit., s. 30 -32 oraz O"rodki innowacji…, Raport z$badania 
2014, op. cit., s.35-37 

Dzi#ki wykorzystaniu wsparcia /nansowego z$funduszy krajowych i$regionalnych 12 parków dysponuje nowo-
czesnymi laboratoriami badawczymi i$specjalistyczn, aparatur,. Jednak obecna komfortowa sytuacja (nowe labo-
ratoria, nowe wyposa-enie), szybko mo-e sta. si# 1ród!em nowych wyzwa% i$problemów. Utrzymanie i$wymiana 
aparatury b#dzie dla parków du-ym obci,-eniem /nansowym, z$którym b#d, si# musia!y zmierzy. chc,c utrzyma. 
poziom i$zakres "wiadczonych us!ug. 

Tabela 14. Sk,adniki potencja,u technicznego parków technologicznych w"2013 roku.
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%rednia na 1 badany o%rodek

Parki 
technologiczne

53% 92% 92% 25% 61% 73% 3,61 44,18 8,09 5,24 2,52

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit., s. 37.

Pod wzgl#dem infrastruktury informatycznej parki oferuj, swoim klientom przede wszystkim dost#p do Internetu 
oraz specjalistyczne oprogramowanie. Ponad po!owa parków dysponuje sprz#tem do prowadzenia telekonferencji 

40 Ibidem, s. 36.
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oraz bazami danych. Nadal popularne jest zapewnianie lokatorom sprz#tu komputerowego – ponad 40% o"rodków 
oferuje takie udogodnienie. 

Przeci#tny park technologiczny przeznacza na pokrycie kosztów dzia!alno"ci operacyjnej kwot# powy-ej 7 mln z! 
rocznie. Kwota ta nie uleg!a znacz,cej zmianie od poprzedniego badania z$roku 2012. Historycznie koszty bie-,cego 
zarz,du parkiem najni-szy poziom osi,gn#!y w$roku 2009 r. i$wynios!y "rednio 4,7 mln z!41. 

Wykres 13. Wielko*ci *redniego rocznego bud%etu operacyjnego parku technologicznego w" latach 
2007-2013
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport 2010, op. cit., s. 36 oraz O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, 
op. cit., s. 39 – 40.

Spo"ród 33 badanych o"rodków42, które wzi#!y udzia! w$badaniu PARP oko!o 58% ma formalnie wydzielony bu-
d-et, natomiast 39% dzia!a w$ramach bud-etu instytucji prowadz,cej. 

Przygl,daj,c si# bardziej szczegó!owo zadeklarowanym przez parki bud-etom operacyjnym pod wzgl#dem ich 
wielko"ci na 2013 r., mo-na wyró-ni. trzy, zbli-onej wielko"ci grupy o"rodków, których bud-ety nie przekraczaj, 10 
mln z!., oraz grup# trzech parków, które wykaza!y bud-et operacyjny wy-szy ni- 10 mln. z!.

Wykres 14. Wielko*/ bud%etów operacyjnych parków technologicznych w"2013 r.
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0 r ó d ! o: O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit., s. 39.

41 Por. O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit., s. 40 oraz O"rodki innowacji…, Raport 2010, op. cit., s. 42.
42 Ibidem, s. 11.
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Tabela"15. Struktura -nansowania bie%$cej dzia,alno*ci parków technologicznych w"latach 2007-2013 (w"%)

Kategorie wp"ywów 2007 2009 2010 2011 2013

wp!ywy z$czynszu i$innych op!at eksploatacyjnych 44,1 27,1 35,8 32 33,91

wp!ywy z$dzia!alno"ci szkoleniowo-doradczej 6,4 10,3 4,9 1 0,57

inne dochody w!asne 8,5 13,3 19,1 19,3 *$

zagraniczne granty i$projekty 13,6 21 14,1 5,4 1,51

krajowe granty i$projekty 3,2 3,8 6,9 15,1 22,02

regionalne/lokalne granty i$projekty 1,2 0 1,5 2,6 14,17

wk!ady, subwencje i$dop!aty udzia!owców 18,3 17,4 8,8 3,8 *

sprzeda- lub dzier-awa dzia!ek inwestycyjnych 0 0 4,7 * *

inne zasilanie zewn#trzne 4,7 7,1 4,2 13,7 10

wk!ad macierzystej i$stowarzyszonych instytucji 
naukowych

** ** ** 1,4 14,58

wp!ywów z$inwestycji kapita!owych ** ** ** 5,7 *

Wp!ywy z$abonamentów za udost#pnienie adresu lub 
osobowo"ci pranej parku

** ** ** ** 0,31

Wp!ywy ze sprzeda-y us!ug laboratoryjnych ** ** ** ** 2,93

*w$badaniu w$danym roku ankieta nie zawiera!a takiej kategorii w$kafeterii odpowiedzi
** w$poprzednich latach ankieta nie zawiera!a takiej kategorii w$kafeterii odpowiedzi
0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport 2012, op. cit., s. 34-35 oraz O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, 
op. cit., s. 40-41.

Przedstawione powy-ej dane dotycz,ce struktury bud-etu wskazuj, na os!abienie samodzielno"ci /nansowej 
parków. Nie zmienia si# poziom /nansowania z$najmu przy jednoczesnym kurczeniu si# wp!ywów z$us!ug mi#kkich. 
Co prawda pojawi!y si# przychody z$us!ug laboratoryjnych, ale s, one na razie na niskim poziomie ok. 3%. 

Poziom /nansowania z$dochodów w!asnych wynosi! w$2013 r. prawie 37,7% bie-,cych potrzeb /nansowych par-
ków. Dla porównania w$2011 r. by!o to nieco ponad 53%. Pozosta!e "rodki /nansowe pochodz, z$zagranicznych gran-
tów i$projektów, projektów krajowych oraz innych 1róde! zasilenia zewn#trznego. Pomimo zwi#kszenia si# poten-
cja!u infrastrukturalnego przychody z$tego 1ród!a ulegaj, istotnemu zmniejszeniu. Znacz,cemu zwi#kszeniu w$2013 
roku w$stosunku do poprzedniego badania uleg!o zasilanie z$instytucji prowadz,cej o$ponad 13%.

Wykres 15. Struktura bud%etu parków technologicznych w 2013 r.:

35%0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

regionalne / lokalne granty i projekty

wp,ywy z innych .róde,

wp,ywy ze sprzeda%y us,ug laboratoryjnych

najem powierzchni u%ytkowych lokatorom

najem pozosta,ych powierzchni u%ytkowych

wp,ywy z dzia,alno*ci doradczej

wp,ywy z udost)pniania osobowo*ci prawnej Parku

wp,ywy z abonamentów za udost)pnienie adresu

wp,ywy z dzia,alno*ci szkoleniowej

zagraniczne granty i projekty 

krajowe granty i projekty

wp,ywy z jednostki prowadz$cej 

32,51%

22,02%

14,58%

14,17%

10%

2,93%

1,51%

1,4%

0,51%

0,17%

0,14%

0,06%

0 r ó d ! o: O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit. s. 39.
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Zakres us"ug %wiadczonych przez parki technologiczne
Parki, w$ ramach swojej dzia!alno"ci na rzecz przedsi#biorców, poza ofert, infrastrukturaln, "wiadcz, us!ugi 

wspieraj,ce rozwój przedsi#biorstw. Zakres tzw. us!ug mi#kkich ulega ci,g!ym zmianom wraz ze zmieniaj,cymi si# 
potrzebami /rm, ich poziomem rozwoju oraz zakresem prowadzonej dzia!alno"ci. 

Standardowa oferta parków technologicznych, badana od 2004 roku w$tym samym uk!adzie rodzajowym, bar-
dzo dobrze pokazuje zmiany zachodz,ce w$aktywno"ci parków.

Tabela 16. Zakres tematyczny oferowanego doradztwa i"szkole+ oferowanych w"parkach technologicz-
nych w"okresie 2004-2013 (% parków oferuj$cych us,ug)).

Wyszczególnienie: 2004 2007 2009 2011 2013
Ró)nica 

mi$dzy 2011 
i!2013 

przedsi#biorczo". i$tworzenie /rm 91 85 91 82 72 -10

opracowanie biznesplanu 82 85 74 77 66 -11

dost#p do "rodków z$funduszy 
europejskich

91 85 87 73 64 -9

prawo gospodarcze 55 73 70 86 47 - 39

zarz,dzanie biznesem * 46 48 64 44 -20

badania rynku i$marketing 55 46 70 59 40 -19

ksi#gowo". i$rachunkowo". * 46 52 45 40 -5

/nanse i$podatki 55 73 61 59 39 -20

informacja technologiczna i$patentowa 82 54 65 59 36 -23

po"rednictwo kooperacyjne * 39 65 50 35 -15

handel zagraniczny i$wspó!praca 
mi#dzynarodowa

* 28 35 41 33 -8

wdra-anie nowych produktów 
i$technologii

* 39 48 50 32 -18

zarz,dzanie zasobami ludzkimi * * * 36 30 -6

informatyka, komputery * 73 44 55 30 -25

zarz,dzanie jako"ci, * 39 31 18 20 +2

* w$danym roku ankieta nie zawiera!a takiej kategorii w$kafeterii odpowiedzi
0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport 2012, op. cit., s. 32 oraz O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, 
op. cit., s. 41.

W$ostatnim czasie w$ofercie parków wyst,pi!y bardzo niekorzystne zmiany. Praktycznie we wszystkich katego-
riach zmniejszy!a si# liczba parków oferuj,cych us!ugi mi#kkie. Nast,pi! bardzo znacz,cy spadek poziomu oferowa-
nych us!ug parków we wszystkich badanych obszarach us!ug z$wyj,tkiem zarz,dzania jako"ci, (+2), która to us!uga 
jest jedn, z$najrzadziej "wiadczonych. Niepokoj,cy jest fakt, -e zanika podstawowa oferta wsparcia klientów parków, 
na któr, sk!ada si# wsparcie w$obszarach: prawa gospodarczego (-39), informacji technologicznej i$patentowej (-23), 
zarz,dzania biznesem oraz /nansów i$podatków (-20), a$tak-e badania rynku i$marketingu (-19). Oznacza to, -e parki 
zaczynaj, ogranicza. swoj, ofert# wy!,cznie do us!ug op!acanych w$ ramach projektów zapominaj,c, -e bazowe 
us!ugi zabezpieczaj,ce bie-,c, dzia!alno". klientów musz, by. w$ich dyspozycji bez wzgl#du na to czy jest na nie 
sponsor czy nie. Poniewa- w$wi#kszo"ci parków funkcjonuj, inkubatory (a$niektóre z$nich s, ju- obj#te wspóln, ofer-
t,) rezygnacja z$utrzymania w$ofercie us!ug doradczych i$szkoleniowych w$bazowym zakresie stoi w$sprzeczno"ci 
z$misj, obu rodzajów o"rodków. 
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Potwierdzeniem wy-ej opisanej sytuacji s, us!ugi zrealizowane przez parki na rzecz ich klientów. S, w"ród nich 
praktycznie wy!,cznie us!ugi proinnowacyjne, na których realizacj# mo-na by!o uzyska. "rodki /nansowe we w!a-
"nie ko%cz,cym si# okresie /nansowania. 

Tabela 17. Us,ugi *wiadczone przez parki w"2011 i"2013 roku.

Rodzaj us"ugi
(% parków realizuj*cych us"ug$)

2011 2013

Pomoc w$nawi,zaniu kontaktu z$dostawc, lub odbiorc, 
technologii

32% 50%

Konsultacja i$selekcja innowacyjnych pomys!ów bd 44%

Przygotowanie oferty lub zapytania o$technologi# 18% 36%

Po"rednictwo kooperacyjne za granic, – internacjonalizacja bd 36%

Analizy rynku i$okre"lenie potencja!u rynkowego i$technicznych 
mo-liwo"ci rozwoju pomys!u

bd 36%

Doradztwo w$zakresie ochrony praw w!asno"ci intelektualnej dla 
/rm

45% 33%

Pomoc doradcza we wdra-aniu technologii 32% 28%

Audyt technologiczny bd 28%

Opracowanie planu wdro-enia innowacyjnego rozwi,zania bd 28%

Pomoc w$opracowaniu prototypu rozwi,zania, produktu lub 
gotowego do testów wyrobu

bd 22%

Pomoc podczas negocjacji i$zawierania umowy pomi#dzy od-
biorc, a$dostawc, technologii

18% 22%

Park nie realizowa! tego typu us!ug w$2013r. bd 22%

Poszukiwanie konkretnych technologii na zamówienie /rm, 27% 17%

Monitorowanie wdra-ania technologii lub realizacji umowy 14% 14%

Ocena i$ewaluacja technologii na zlecenie /rm 9% 14%

De/niowanie przedmiotu transferu 32% 11%

Testy rynkowe prototypów produktów/ us!ug bd 6%

Certy/kacja rozwi,za%/ technologii/ produktów bd 3%

0ród!o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport 2012, op. cit., s. 31 oraz O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. 
cit. s. 42.

Us!ugi "wiadczone przez parki wed!ug tegorocznego badania w$ wi#kszo"ci zwi,zane s, z$ innowacjami i$ ko-
mercjalizacj,. Patrz,c z$punktu widzenia specy/ki ich dzia!alno"ci jest to bardzo wskazany kierunek. Niestety fakt, -e 
najpopularniejsza us!uga w$tym zakresie jest "wiadczona tylko przez 50% parków, a$pozosta!e s, w$post#puj,cym 
zaniku wskazuje na niedostateczne zaanga-owanie wi#kszo"ci parków w$"wiadczenie tego typu us!ug. Poniewa- 
w$badaniu wzi#!o udzia! a- 79% parków mo-na stwierdzi., -e wynik jest reprezentatywny dla badanej grupy. 

Trzeci obszar wsparcia obok infrastruktury technicznej oraz us!ug mi#kkich, b#d,cy w$dyspozycji parków tech-
nologicznych, to pomoc w$uzyskaniu wsparcia /nansowego dla projektów gospodarczych. W$porównaniu do 2011 
roku zakres aktywno"ci parków w$tym obszarze równie- uleg! znacz,cym zmianom43.

43 Ibidem, s. 43
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Tabela 18. Porównanie us,ug wsparcia w"pozyskaniu -nansowania przez klientów parków

Rok/zakres 
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2011 41% 59% 27% 36% 36% 23% 9% 27%

2013 22% 44% 14% 31% 31% 39% 17% 28%

Ró-nica -19% -15% -13% -5% -5% 16% 8% 1%

0ród!o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit., s. 43.

W$ci,gu zaledwie 2 lat dosz!o do radykalnej zmiany w$zakresie oferowanych przez PT us!ug wsparcia w$pozyski-
waniu "rodków /nansowych. Parki znacz,co ograniczy!y wspó!prac# z$funduszami inwestuj,cymi w$ innowacyjne 
projekty (o$19% z$ funduszami zal,-kowymi i$o$15% z$ „anio!ami biznesu”), w$ to miejsce rozwin#!a si# wspó!praca 
z$funduszami po-yczkowymi i$por#czeniowymi. Chocia- wiadomo, -e sk!onno". tych dwóch ostatnich funduszy do 
/nansowania innowacyjnych projektów jest mocno ograniczona.

Bior,c pod uwag# to, -e w$parkach zwi#ksza si# liczba /rm dzia!aj,cych na rynku d!u-ej ni- 4 lata, stanowi, oni 
obecnie ok. 57% lokatorów, a$/rmy o$innowacyjnym potencjale to 45% podmiotów nale-y uzna. taki rozwój sytuacji 
za logiczny. Podmioty o$pewnym sta-u na rynku maj, wi#ksz, wiarygodno". kredytow, ani-eli /rmy w$pierwszych 
3 latach dzia!ania, równocze"nie zmniejsza si# tak-e rotacja lokatorów w$parkach co powoduje, -e rzadziej pojawiaj, 
si# w$nich nowe innowacyjne projekty mog,ce by. przedmiotem zainteresowania funduszy inwestycyjnych. 

Charakterystyka lokatorów parków
Wed!ug danych raportu SOOIPP o$/rmach ulokowanych w$parkach44, w$31 parkach które wzi#!y udzia! w$tym 

badaniu w$po!owie grudnia 2013 r. funkcjonowa!o ponad 1000 przedsi#biorstw. 

Wykres 16. Zmiany liczby lokatorów w parkach technologicznych w latach 2004-2014
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport 2012, op. cit., s. 38 oraz Ma-ewska 
M., Milczarczyk A., Szynka A.: Raport o$/rmach…, op. cit., s. 13

44 Ma-ewska M., Milczarczyk A., Szynka A.: Raport o$/rmach dzia!aj,cych w$parkach i$inkubatorach technologicznych w$Polsce w$2013 r., SOOIPP, 
Pozna%/Warszawa, 2013, s. 13. 

2009
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Liczebno". /rm w$ poszczególnych parkach uzale-niona jest nie tylko od okresu dzia!ania o"rodka i$ posiada-
nej powierzchni u-ytkowej, ale równie- od struktury oferty us!ugowej i$ rodzajów prowadzonej inkubacji. Najlicz-
niej zasiedlone s, parki z$wieloletnim sta-em dzia!ania na rynku, o$du-ej powierzchni i$z$rozwini#tymi us!ugami dla 
biznesu.45

Wykres 17. Struktura lokatorów parków technologicznych wed,ug sekcji PKD w"2013 r. (w"%)
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: Ibidem, s. 23.

Spo"ród wszystkich lokatorów badanych parków ponad 45% /rm to /rmy innowacyjne. W"ród /rm innowacyj-
nych 77,3% to podmioty z$grupy wysoko technicznej wiedzy i$us!ug, /rmy "rednio innowacyjne stanowi!y 14,6% 
a$/rmy z$obszaru wysokiej techniki 8,1%46. Na przestrzeni ostatnich lat daje si# zauwa-y. post#puj,cy spadek /rm 
z$bran-y wysokich technologii (high-tech). Bior,c pod uwag# misj# i$zadania stawiane parkom technologicznym jest 
to zjawisko bardzo niekorzystne.

Wykres 18. Struktura -rm innowacyjnych parkach technologicznych wed,ug kryterium poziomu technolo-
gii w"okresie 2009-2013 (w"%)
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: Ibidem, s. 29.

Przyt!aczaj,ca przewaga w$strukturze /rm-lokatorów parków przedsi#biorstw wysoko technologicznej wiedzy 
i$ us!ug to do". niepokoj,ce zjawisko. Firmy zajmuj,ce si# us!ugami telekomunikacyjnymi, dzia!alno"ci, zwi,zan, 
z$oprogramowaniem i$doradztwem w$zakresie informatyki czy dzia!alno"ci, us!ugow, w$zakresie informacji nie po-
winny by. dominuj,c, grup, klientów parków. Instytucje te powinny pomaga. rozwija. przedsi#biorstwa technolo-
giczne o$potencjale produkcyjnym lub us!ugowym i$wysokim poziomie technologii. To one powinny stanowi. g!ów-
n, grup# podmiotów ulokowanych w$parkach. Aktualnie proporcje te s, zaburzone na rzecz /rm wspomagaj,cych.

45 Ibidem, s. 12.
46 Ibidem, s. 29. 
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Charakterystyka jako%ci pracy parków technologicznych i!satysfakcji ich klientów 
Wi#kszo". parków nie posiada certy/katu ISO lub akredytacji w$zakresie "wiadczonych us!ug. W$2013 roku o"rod-

ków dysponuj,cych potwierdzeniem jako"ci "wiadczonych us!ug by!o 24%. To wynik znacz,co ni-szy od wykazane-
go w$poprzednim badaniu (35% w$2011 r.). Jest to sytuacja o$tyle interesuj,ca, -e w$2011 r. 38%47 parków nie posia-
daj,cych certy/katu deklarowa!o wdro-enie stosownych procedur i$regulaminów. Przyczyn takiej sytuacji z$jednej 
strony nale-y upatrywa. w$zako%czeniu przez parki realizacji projektów wspomagaj,cych wdro-enia procedur ISO. 
Z$drugiej strony o"rodki nie obserwuj, aby ich klienci uzale-niali decyzj# o$wspó!pracy z$parkiem od posiadania 
przeze% certy/katu ISO, w$konsekwencji nie b#d,c zmuszone do posiadania certy/katu jako"ci "wiadczonych us!ug 
rezygnuj, z$tego elementu.

Innym aspektem zwi,zanym ze standardami zarz,dzania parkami, w$tym szczególnie z$kszta!towaniem oferty, 
jest badanie potrzeb klientów oraz ich satysfakcji z$otrzymanych/zakupionych us!ug. Oba badania powinny by. ze 
sob, "ci"le powi,zane. W$praktyce o$ile zdecydowana wi#kszo". parków (prawie 80%) prowadzi badania potrzeb, to 
tylko nieco ponad po!owa z$tej grupy (48%) "ledzi dalsze opinie klientów badaj,c poziom ich satysfakcji. Oba badania 
wykonywane s, zazwyczaj w$oparciu o$w!asne zasoby ludzkie parku. Cho. to najprostszy sposób pozyskania infor-
macji, to ze wzgl#du na to, -e parki przez swoich pracowników pytaj, o$opini# na swój temat – do ich wiarygodno"ci 
nale-y odnosi. si# z$pewn, rezerw,. Nale-y te- podkre"li., -e tylko oko!o 25% parków prowadzi badanie trwa!o"ci 
rezultatów swojego dzia!ania w$postaci okazjonalnego monitorowania /rm w$okresie 2 lat od opuszczenia parku48.

Bior,c pod uwag# skal# i$zakres dzia!ania parków omówiony powy-ej poziom monitorowania przez nie zakresu 
i$jako"ci prowadzonych dzia!a% pozostaje niewystarczaj,cy. Brak ci,g!o"ci procesu projektowania i$"wiadczenia us!u-
gi, pomijaj,cy badanie satysfakcji, wskazuje na wci,- nie dostatecznie profesjonalne ramy organizacyjne tego typu 
instytucji. 

Rezultaty dzia"alno%ci
W$ ostatnich latach Parki wyra1nie skupiaj, si# na zasiedlaniu powierzchni u-ytkowych, funkcje inkubacyjne 

i$wsparcia merytorycznego stopniowo zaczynaj, w$nich zanika.. Badane parki w$2013 r. udzieli!y 3104 razy wsparcia 
doradczego oraz zorganizowa!y szkolenia i$spotkania networkingowe dla 8465 osób. 'rednie warto"ci w$zakresie 
liczby "wiadczonych us!ug i$liczby bene/cjentów wyra1nie na to wskazuj,.

Tabela 19. Wybrane rezultaty dzia,ania parków technologicznych w"2013 roku
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Parki technologiczne 103,1 256,52 13,1 2,45 0,85 11,4

0 r ó d ! o: opracowano na podstawie: O"rodki innowacji …, Raport z$badania 2014. 

Potwierdzeniem takiej sytuacji jest wynik badania /rm parkowych prowadzonego w$2013 roku przez SOOIPP, 
z$którego wynika, -e tylko 10% badanych /rm aplikowa!o o$"rodki z$programów wsparcia /nansowego dystrybu-
owanych przez NCBR, PARP i$RPO, a$niewiele ponad 7% z$nich skorzysta!o z$pomocy instytucji otoczenia biznesu 
w$dzia!aniach proinnowacyjnych49.

47 O"rodki innowacji…, Raport 2012, op. cit. s. 33 oraz O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit., s. 46. 
48 Ibidem, s. 46
49 Ma-ewska M., Milczarczyk A., Szynka A.: Raport o$/rmach…, op. cit., s. 47.
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Wspó"praca i!kooperacja
Instytucje otoczenia biznesu dla efektywnego osi,gania swoich celów powinny funkcjonowa. na ró-nych po-

ziomach powi,za% sieciowych50. Przeprowadzone w$2014 roku badanie obj#!o szereg aspektów wspó!pracy PT z$in-
stytucjami tak w$regionie, jak i$poza nim. Szczegó!owo analizowana by!a wspó!praca PT z$podmiotami zewn#trzny-
mi: przedsi#biorstwami, uczelniami wy-szymi, instytutami naukowymi, IOB, instytucjami /nansowymi, jednostkami 
samorz,du terytorialnego i$organami rz,dowymi. Pytano o$wspó!prac# z$partnerami z$regionu, poza regionem, na 
terenie i$poza granicami UE. Obraz tej wspó!pracy nie jest zadowalaj,cy.

Tabela 20 . Parki wspó,pracuj$ce z"wybranymi rodzajami podmiotów wed,ug zasi)gu terytorialnego w"2013 
roku (w"%). 
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Zlokalizowane w$ regio-
nie w$którym funkcjonu-
je Park

76% 88% 52% 67% 52% 42% 85% 61% 21% 27%

Zlokalizowane poza gra-
nicami regionu w$ któ-
rym funkcjonuje Park

48% 39% 36% 64% 30% 36% 27% 30% 55% 15%

Zlokalizowane poza gra-
nicami Polski na terenie 
Unii Europejskiej

33% 18% 18% 36% 0% 3% 6% 6% 3% 6%

Zlokalizowane poza gra-
nicami Unii Europejskiej

12% 6% 9% 12% 3% 0% 0% 3% 0% 3%

0 r ó d ! o: opracowano na podstawie: O"rodki innowacji …, Raport z$badania 2014, op. cit., s. 47-48.

PT najch#tniej wspó!pracuj, na poziomie regionalnym z$uczelniami (88%), jednostkami samorz,du terytorialne-
go (52%), przedsi#biorstwami w$regionie (76%), oraz innymi IOB (67%) i$/rmami konsultingowymi (61%). Znacznie 
s!abiej wygl,da wspó!praca regionalna z$instytucjami /nansowymi zw!aszcza /nansowania ryzyka (42%). Z$przepro-
wadzonej analizy wynika, -e PT g!ównie wspó!pracuj, na poziomie regionalnym, s!abiej na poziomie krajowym, za" 
ich kontakty mi#dzynarodowe koncentruj, si# na innych instytucjach innowacji oraz przedsi#biorstwach.

Niepokoj,ca jest liczba parków, które nie wspó!pracuj, z$podmiotami zewn#trznymi. Kontaktów z$lokalnymi /r-
mami nie posiada a- 24% parków, a$odsetek ten ro"nie do 52% w$grupie kontaktów na poziomie krajowym. Zna-
cz,ca liczba PT nie wspó!pracuje z$innymi IO w$regionie (33%), a$na poziomie krajowym odsetek ten ro"nie do 36%. 
Najgorsza sytuacja panuje w$obszarze wspó!pracy z$instytucjami /nansowymi. Z$funduszami ryzyka w$regionie nie 
wspó!pracuje ponad 58% a$na poziomie krajowym 64%. Z$ funduszami po-yczkowymi na poziomie regionalnym 
brak wspó!pracy w$48% PT. Wyniki te wykazuj, brak wspó!pracy z$kluczowymi partnerami znacz,cej grupy PT. Taki 
poziom wspó!pracy z$partnerami zewn#trznymi, nie zapewnia osi,gni#cia oczekiwanego oddzia!ywania na funkcjo-
nowanie parku.

50 Tomaszewski M. Kooperacja innowacyjna przedsi#biorstw przemys!owych w$sieci dostaw na przyk!adzie przedsi#biorstw z$województwa 
lubuskiego w$latach 2008-2010,Wspó!czesne Zarz,dzanie nr 4/2012, s. 73-83
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Tabela 21. Poziom wspó,pracy PT z"innymi podmiotami i"satysfakcji w"2014 roku (w"skali 0-5, w%) 
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Eksperci i$specjali"ci 83 50 50 39 36 67 50

Infrastruktura badawcza 69 42 33 22 14 28 28

Wsparcie klientów w$ pozyskiwaniu 
"rodków na inwestycje i$innowacje

44 39 44 39 33 47 53

Wiedza z$ zakresu technologii i$ wyni-
ków bada%

75 50 53 22 17 28 33

Wiedza z$zakresu zarz,dzania 58 39 53 28 22 44 44

Partnerstwo w$projektach 69 50 56 28 19 69 42

'redni wp!yw na dzia!alno". PT 3,4 2,6 3,0 2,2 2,4 2,6 2,3

0 r ó d ! o: opracowano na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit., s. 46 -47.

Wspó!praca parków z$uczelniami koncentruje si# na wykorzystywaniu uczelnianych specjalistów i$wiedzy w$za-
kresie transferu technologii, w$dalszej kolejno"ci s, wykorzystanie infrastruktury badawczej i$partnerstwo w$pro-
jektach. W$drugiej kolejno"ci partnerami parków s, inne o"rodki innowacji. Tu stopie% wspó!pracy jest te- wysoki 
– w$granicach 50% wspó!pracuj,cych parków. Najs!absza wspó!praca jest z$instytucjami /nansowymi – poni-ej 40% 
wspó!pracuj,cych parków we wszystkich obszarach. W$ odniesieniu do wskazanych wy-ej obszarów wspó!pracy 
najwy-sz,, cho. w$sumie niezbyt wysok, satysfakcj# daje parkom wspó!praca z$uczelniami (3,4 pkt.) i$o"rodkami 
innowacji (3 pkt.), najs!absz, za" z$funduszami po-yczkowymi (2,2 pkt.)

Jako znacz,ce nale-y uzna. zaanga-owanie parków we wspó!prac# z$klastrami (57%), cho. trudno jest oceni. jak 
du-e s, efekty tej wspó!pracy. Cz!onkiem klastrów jest 57,6% badanych, a$21,2% z$nich jest koordynatorem klastra. 
Du-o mniejsze jest zaanga-owanie o"rodków w$funkcjonowanie platform technologicznych. Obszar wspó!pracy PT 
z$klastrami powinien zosta. bli-ej zbadany.

Wykres 19. Cz,onkostwo PT w"sieciach wspó,pracy

platformy 
technologiczne

stowa%yszenia 
bran%owe

%adne z powy%szych

mi)dzynarodowe  
sieci IOB

krajow sieci IOB

klastry 57,6%

31,3%

27,3%

21,2%

15,1%

9,1%

60%50%40%30%20%10%0%
0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit., s. 46.
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Wspó!praca z$pozosta!ymi sieciami jest do". s!aba. PT s, cz!onkami platform technologicznych (9,1%), stowarzy-
sze% bran-owych (21,2%), krajowych sieci IOB (21,2%) oraz mi#dzynarodowych sieci IOB (27,3%). Do -adnej sieci nie 
nale-y 15% badanych PT51. 

Plany i!perspektywy rozwoju:
Przedstawione przez parki plany dzia!ania w$wi#kszo"ci pokrywaj, si# tworz,c do". jednorodn, i$kompleksow, 

koncepcj# dalszego ich dzia!ania:

1. Parki rozwini#te, ale te- nowo powsta!e, planuj, dalsz, rozbudow# infrastruktury technicznej g!ównie w$opar-
ciu o$"rodki europejskie, ale te- w!asne i$kapita! regionalnych rynków. Planowana jest rozbudowa posiadanych 
laboratoriów i$obiektów przemys!owych na terenach parkowych.

2. Wi#kszo". parków posiadaj,cych laboratoria chce je rozwija. sprz#towo, niektóre chc, uzyska. niezb#dne 
akredytacje dla prowadzenia bada%, których wyniki s, uznawane przez organy kontrolne.

3. Prawie ka-dy park deklaruje ch#. rozwoju struktury CTT w$ramach swojej dzia!alno"ci, a$wszystkie wskazuj, na 
uruchomienie us!ug proinnowacyjnych. 

4. Wida. wyra1ne ukierunkowanie na technologie informacyjne w$planowanych specjalizacjach parków, w$tym 
e-learning i$platformy IT.

Bior,c pod uwag# przedstawiony powy-ej potencja! infrastrukturalny polskich parków, ich wyposa-enie oraz 
regionaln, sie. kontaktów mo-na uzna., -e wskazywana w$ raporcie o$ o"rodkach innowacji i$ przedsi#biorczo"ci 
w$2012 roku silna pozycja regionalna zosta!a przez nie osi,gni#ta. Praktycznie ka-dy z$nich jest w$stanie pozyska. 
na regionalnym rynku wystarczaj,c, ilo". "rodków dla pokrycia bie-,cych kosztów ich utrzymania. Przedstawione 
plany wskazuj,, -e parki wnikliwie "ledz, prace nad krystalizacj, Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 i$po-
woli przygotowuj, si# do wykorzystania mo-liwo"ci jakie b#d, one ze sob, nios!y. Cz#". z$nich przygotowuje si# 
do udzia!u w$mi#dzynarodowych projektach. Poniewa- w$zbli-aj,cej si# perspektywie /nansowej nie zak!ada si# ju- 
/nansowania infrastruktury parkowej nale-y zwróci. szczególn, uwag# na posiadane przez parki zasoby i$podj,. 
kroki dla ich mo-liwie najefektywniejszego wykorzystania.

Nadchodz,ca perspektywa /nansowa stwarza spore szanse na realizacj# parkowych planów. Jednak b#dzie to 
wymaga!o sporego wysi!ku szczególnie w$zakresie merytorycznym. Zanik potencja!u w$obszarze zasobów ludzkich 
b#dzie powa-nym wyzwaniem dla parków chc,cych wej". w$sfer# bardziej skomplikowanych i$nietypowych us!ug 
proinnowacyjnych. 

51 O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit., s. 46-47 
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De'nicja IT 
Inkubatory technologiczne (IT) s, typem programu inkubacji przedsi#biorczo"ci, których g,ównym celem jest 

pomoc nowo powsta,ej, innowacyjnej -rmie w"osi$gni)ciu dojrza,o*ci i"zdolno*ci do samodzielnego funk-
cjonowania na rynku. Aby realizowa. powy-szy cel inkubator w$swojej ofercie powinien:

 � posiada. us!ugi wspieraj,ce biznes (np. doradztwo /nansowe, marketingowe, prawne, organizacyjne 
i$technologiczne); 

 � zapewnia. pomoc w$pozyskiwaniu "rodków /nansowych, w$tym z$funduszy ryzyka;

 � udost#pnia. adekwatn, do potrzeb powierzchni# biurow, i$laboratoryjn, na dzia!alno". gospodarcz,52.

Zwa-ywszy, -e podstawowym zadaniem inkubatora technologicznego jest asysta w$ tworzeniu oraz pomoc 
w$pierwszym okresie dzia!ania ma!ej, technologicznej /rmy53, kluczowym elementem jego oferty, oprócz infrastruk-
tury, s, „mi#kkie” us!ugi obejmuj,ce:

 � szkolenia oraz us!ugi doradcze i$informacyjne;

 � kontakty i$wspó!prac# z$instytucjami naukowymi;

 � asyst# w$transferze technologii;

 � dost#p do wspólnej infrastruktury technicznej i$serwisowej;

 � dost#p do ró-norodnych lokalnych i$globalnych sieci biznesowych;

 � wsparcie we wchodzeniu na rynki zagraniczne (internacjonalizacja, soft-landing).

Godn, uwagi de/nicj#, przytacza za Zanasim54, publikacja „Standardy dzia!ania i$dobre praktyki w$o"rodkach in-
nowacji” wskazuj,c, -e „inkubator technologiczny jest przedsi)wzi)ciem, które pomaga -rmom opartym na 
technologii w"rozpocz)ciu dzia,alno*ci i"w"rozwoju. Inkubatory te zazwyczaj zapewniaj, udogodnienia w$posta-
ci przestrzeni biurowej, us!ug technicznych, doradztwa prawno-ekonomicznego. Czasami te- dysponuj, kapita!em 
inwestycyjnym lub dost#pem do /nansowania dla swoich klientów. Teoria na temat inkubatorów technologicznych 
mówi, -e inkubatory te wykorzystuj, talent do bycia przedsi#biorczym w$powi,zaniu z$innym talentem, technologi,, 
biznesowym know-how i$kapita!em /nansowym w$celu przyspieszenia komercjalizacji pomys!ów biznesowych”55

De/nicj# Inkubatora Technologicznego zawiera równie- tegoroczny raport o$ o"rodkach innowacji, który na-
st#puj,co okre"la ten rodzaj o"rodka innowacji: Inkubator technologiczny (IT) wyodr#bniony organizacyjnie, 
oparty na nieruchomo"ci podmiot prowadz,cy kompleksowy program wsparcia pocz,tkuj,cego przedsi#biorcy 
i$procesu tworzenia nowej /rmy od pomys!u do stabilno"ci rynkowej (tzw. program inkubacji przedsi#biorczo"ci 

52 K.B. Matusiak, Inkubator technologiczny [w:] Innowacje i$transfer technologii. S!ownik poj#., K.B. Matusiak (red.), PARP, Warszawa 2008, s. 128. 
53 S.A. Mian, Technology Business Incubation: Learning from the US Experience [in:] Technology Incubators: Nurturing Small Firms, OECD, Paris 
1997, pp. 106-129.
54 Needs Assessment for a$Yukon technology incubator/accelerator, Zanasi L. , 2001, s. 2, pobrane z:  
http://www.yukonomics.ca/reports/IncubatorReport.pdf 
55 Standardy dzia!ania i$dobre praktyki w$o"rodkach innowacji, M. Ma-ewska, A. Milczarczyk (red), SOOiPP, Pozna%-Warszawa 2013, s. 32-33.

Anna TÓRZ

O#RODKI INNOWACJI
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technologicznej), !,cz,cy ofert# lokalow, z$us!ugami wspieraj,cymi rozwój m!odych innowacyjnych /rm w$otocze-
niu lub "cis!ym powi,zaniu z$instytucjami naukowo-badawczymi56;

Koncepcja inkubatora – w$ówczesnym kszta!cie zbli-onego do dzisiejszego rozumienia inkubatora przedsi#bior-
czo"ci – narodzi!a si# w$po!owie lat 60. XX w. w$USA, a$w$latach 70. zosta!a po raz pierwszy przeniesiona na grunt 
europejski. W$pierwszym okresie dzia!alno"ci inkubatory mia!y za zadanie tworzenie miejsc pracy, walk# z$bezrobo-
ciem i$wspieranie przedsi#biorczo"ci. Natomiast z$biegiem czasu zacz#to wykorzystywa. je do pobudzania rozwoju 
gospodarczego i$innowacyjno"ci, przekszta!ce% strukturalnych oraz tworzenia nowych miejsc pracy. 

Cz#sto wskazywan, charakterystyk, inkubatorów technologicznych jest generowanie przez nie efektu synergii. 
Powstaje on dzi#ki animowaniu kontaktów pomi#dzy przedsi#biorcami, pomi#dzy przedsi#biorcami a$zespo!em in-
kubatora, doradcami, trenerami itd. 

Inkubatory technologiczne w!Polsce
Rozwój IT w$Polsce ma ju- ponad 20-letni, histori#. Tak d!ugi okres funkcjonowania oraz prowadzone przez SO-

OIPP od po!owy lat 90-tych XX w. badania i$gromadzone w$ich ramach dane pozwalaj, na spojrzenie na zjawisko 
tworzenia i$rozwoju IT w$szerszej i$d!u-szej perspektywie. 

Pierwszymi o"rodkami, które w$Polsce inicjowa!y dzia!ania na rzecz /rm wdra-aj,cych nowe produkty i$technolo-
gie oraz wspó!pracowa!y z$instytucjami naukowo-badawczymi by!y, powsta!e na pocz,tku lat 90. XX w., Wielkopol-
skie Centrum Innowacji i$Przedsi#biorczo"ci w$Poznaniu, Centrum Technologiczne przy Politechnice Gda%skiej, Pro-
gres and Business Incubator w$Krakowie oraz w$Centrum Przedsi#biorczo"ci przy Politechnice Warszawskiej. Mimo 
-e rzeczywisto". spo!eczno-gospodarcza nie wspiera!a z$ tych inicjatyw, to sta!y si# one zal,-kiem kolejnych, ju- 
bardziej udanych przedsi#wzi#.. Pierwsze instytucjonalne formy inkubacji w$Polsce by!y rezultatem mi#dzynarodo-
wego projektu infrastrukturalnego Banku 'wiatowego Rozwój Ma$ej Przedsi%biorczo&ci TOR#1057. 

Intensywno". powstawania inkubatorów wzros!a dzi#ki funduszom strukturalnym. W$ okresie programowania 
2004-2006 na rozbudow# infrastruktury oraz tworzenie i$"wiadczenie us!ug doradczych przeznaczono znaczne kwo-
ty w$Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjno&ci Przedsi%biorstw, a$w$latach 2007-2014 w$Programie 
Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka oraz w$Regionalnych Programach Operacyjnych. Dzi#ki tym "rodkom powsta-
!y i$rozwin#!y si# o"rodki, których misj, jest udzielanie wsparcia innowacyjnym przedsi#biorstwom. 

W"ród ca!ej populacji 23. inkubatorów technologicznych jak, wskazano w$Raporcie PARP58 znacz,cy jest wp!yw 
"rodków unijnych na wsparcie rozbudowy ich infrastruktury. Najwi#cej z$nich, bo a- 42% powsta!o w$latach 2005-
2010, a$kolejnych 33% rozpocz#!o dzia!alno". po 2010 r. 

Wykres 20. Struktura wiekowa inkubatorów technologicznych w"Polsce w"%.

po 2010 roku
33%

2006 – 2010
42%

2001 – 2005
 8%

przed 2000
 17%

0 r ó d ! o: O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit., s. 52.

56 O"rodki innowacji w$Polsce (z$uwzgl#dnieniem inkubatorów przedsi#biorczo"ci). Raport z$badania 2014, A. B,kowski, M. Ma-ewska (red.), 
PARP Warszawa 2014, s. 9.
57 K.B. Matusiak, M. Ma-ewska, T. Niesio!owski, Lokalny system wspierania przedsi#biorczo"ci, MPiPS, Warszawa 1998.
58 O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit., s. 52.
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W$pod koniec 2014 r. w$Polsce zidenty/kowano 24 inkubatory technologiczne59, czyli ponad 20% mniej ni- w$po-
przednim badaniu przeprowadzonym w$po!owie 2012 r. 

Tabela"22. Wybrane charakterystyki inkubatorów technologicznych w"latach 2005-2013

Wyszczególnienie: 2005 2007 2009 2010 2011 2013

Liczba podmiotów 7 16 17 20 29 23

'rednia powierzchnia inkubatora 
(w$m2)

3828 4989 3093 2930 2570 2855

'rednie zatrudnienie 7 6 4 6 6 11

'redni roczny bud-et (w$mln z!) 0,98 2,1 1 ,2 1,5 1,5 1,5

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji i$przedsi#biorczo"ci w$Polsce, Raport 2012, A. B,kowski, M. Ma-ewska (red.), 
PARP, Warszawa 2012, oraz O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit.

Jednym z$powodów zmniejszenia si# liczby IT jest wypieranie dominuj,cego dotychczas schematu powstawania 
inkubatorów technologicznych w$Polsce, polegaj,cego na przekszta,caniu inkubatorów przedsi)biorczo*ci po-
przez rozwijanie dodatkowych funkcji proinnowacyjnych (np.: Mielecki Inkubator Przedsi#biorczo"ci IN-MARR, Inku-
bator Technologiczny w$Kaliszu) lub na tworzeniu nowych inkubatorów w"ramach parków technologicznych 
(np.: Pomorski Inkubator Innowacji i$Przedsi#biorczo"ci w$Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w$Gdyni, 
InQbator Pozna%skiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w$Poznaniu), 
przez mechanizm odwrotny polegaj,cy na wch!anianiu dzia!aj,cych samodzielnie w$parkach inkubatorów przez 
dzia,aj$ce w" jednej instytucji prowadz$cej parki technologiczne. W$praktyce oznacza to, -e parki prowadz, 
dzia!alno". inkubacji /rm, natomiast nie maj, formalnie wydzielonego inkubatora. Liczba inkubatorów zmniejszy!a 
si# tak-e z$powodu zaprzestania dzia!alno"ci inkubacyjnej i/lub wykorzystywaniu infrastruktury na inne cele. 

Ponadto nadal obserwowa. mo-na negatywne skutki u-ywania nazwy „inkubator” do okre"lania funduszy za-
l,-kowych powsta!ych dzi#ki do/nansowaniu z$dzia!ania 3.1 Programu Operacyjnego Kapita! Ludzki (np. Nickel In-
kubator). Z$tego powodu podmiotów pos!uguj,cych si# nazw, IT jest znacznie wi#cej ni- tych, które zosta!y obj#te 
badaniem. W$badaniu uwzgl#dniono jedynie te IT, które prowadz, dzia!alno". spe!niaj,c, wymogi de/nicji inkuba-
tora technologicznego.

Inkubatory technologiczne dzia!aj, w$ 10 województwach – najwi#cej (po cztery) w$ podkarpackim i$ pomor-
skim. W$ dalszym ci,gu tego typu instytucji nie ma w$ województwach kujawsko-pomorskim i$ opolskim. W$ po-
równaniu z$ poprzednim badaniem nie odnotowano inkubatorów w$ województwach lubuskim, mazowieckim 
i$warmi%sko-mazurskim.

59 W$badaniu PARP wzi#!o udzia! 12 inkubatorów technologicznych (50% populacji).
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Mapa 3. Inkubatory technologiczne w"Polsce w"2014 roku 

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne

Struktura i!organizacja IT
Spo"ród 24 inkubatorów technologicznych prowadz,cych dzia!alno". w$pod koniec 2014 r. tylko 4 (17%) s, sa-

modzielnymi jednostkami – to znaczy, -e po pierwsze maj, w!asn, osobowo". prawn,, po drugie za" realizuj, tylko 
i$wy!,cznie dzia!ania inkubacyjne. Warunków tych nie spe!nia pozosta!e 83% o"rodków, które s, prowadzone przez 
inne podmioty – najcz#"ciej przez parki technologiczne oraz agencje rozwoju lokalnego i$regionalnego. 

�

�
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Wykres 21. O*rodki innowacji i"przedsi)biorczo*ci dzia,aj$ce z"IT w"ramach tej samej jednostki prowadz$cej 
(w"%).
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0 r ó d ! o: O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit. s. 54.

Jak wspomniano powy-ej 83% IT funkcjonuje w$ramach jednostki prowadz,cej, która w$swojej strukturze posia-
da inne o"rodki innowacji i$przedsi#biorczo"ci. Dobrze obrazuje to przyk!ad Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza, która prowadzi w$sumie 5 rodzajów o"rodków: Pozna%ski Park Naukowo-Technologiczny, InQbator, fundusz 
zal,-kowy InQbator Seed, centrum transferu technologii i$centrum innowacji. Struktura pozna%skiego o"rodka jest 
przyk!adem tendencji, która ma miejsce tak-e w$innych instytucjach w$kraju. Co wi#cej tendencji, która jak wskazuj, 
badania pozosta!ych rodzajów o"rodków innowacji, dotyczy ca!ego "rodowiska.

O"rodkami, które najcz#"ciej obok inkubatorów funkcjonuj, w$ramach tej samej instytucji prowadz,cej s, parki 
technologiczne (43%), a$w$drugiej kolejno"ci o"rodki szkoleniowo-doradcze (35%). W$ramach 5 jednostek prowadz,-
cych funkcjonuj, tylko IT. 

W"ród form prawnych, w$ jakich dzia!aj, jednostki prowadz,ce inkubatory technologiczne dominuj, – podob-
nie, jak w$przypadku parków technologicznych spó!ki z$ograniczon, odpowiedzialno"ci, (ponad 35%) oraz spó!ki 
akcyjne (ponad 27%). W$pojedynczych przypadkach (np. Kalisz, Pozna%, Bia!ogard) inkubatory s, prowadzone przez 
fundacje i$stowarzyszenia. 

Wykres 22. Formy prawne inkubatorów technologicznych.
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne w$oparciu o$baz# danych o"rodków innowacji i$przedsi#biorczo"ci SOOIPP z$2014 roku. 
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Potencja" i!infrastruktura IT 
W$badanych 12 inkubatorach pracowa!o 128 osób. 'rednie zatrudnienie w$inkubatorze wynosi!o 10,7 etatu i$by!o 

prawie 60% wy-sze ni- w$poprzednich latach. Wielko". zespo!ów waha si# od 3 do 35 osób w$zale-no"ci od pozio-
mu rozwoju inkubatora oraz przyj#tego modelu organizacji zespo!u (minimalna obsada etatowa i$outsourcing b,d1 
te- liczny i$posiadaj,cy kompetencje zespó! w!asnych pracowników). 

Zwa-ywszy misj# i$ cele funkcjonowania inkubatorów technologicznych kluczowym elementem ich oferty, 
oprócz infrastruktury, s, us!ugi „mi#kkie”. W$67% inkubatorów "wiadczone s, one przez zespó! pracowników inkuba-
tora we wspó!pracy z$/rmami np. szkoleniowymi b,d1 consultingowymi, natomiast z$pozosta!ych 33% przez zespó! 
inkubatora wsparty indywidualnymi ekspertami zewn#trznymi60 (33% inkubatorów).

Statystyczny inkubator technologiczny w$2014 r. dysponowa! powierzchni, 2 855$m2. W$porównaniu z$2$570 m2 
w$2012 r. powierzchnia ta nieznacznie zwi#kszy!a. Ponad 55% ich powierzchni (biurowej i$laboratoryjnej) jest przezna-
czone na wynajem. Inkubatory oferuj, swoim klientom zarówno indywidualne biura, jak i$stanowiska na powierzch-
niach typu „open space”. Ponadto lokatorzy mog, tak-e korzysta. z$laboratoriów61. 

Tabela 23. Rodzaj powierzchni u%ytkowej w"dyspozycji inkubatorów technologicznych w"2013 r.

Udzia" typów powierzchni w!ogólnej powierzchni u)ytkowej, któr* dysponuj* inkubatory

Powierzchnia u-ytkowej do wynajmu 49,8%

Powierzchnia biurowej na potrzeby inkubatora 9,4 %

Powierzchnia laboratoryjna do wynajmu 2,9%

Warsztaty i$prototypownie 2,8%

Powierzchnia laboratoryjna w!asna 2,6%

Open space 0,8%

Pozosta!e 31,7%

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit. s. 54. 

Standardem wyposa-enia inkubatorów s, dost#p do Internetu (bezprzewodowy w$92% o"rodków, szerokopa-
smowy w$83%), sprz#t komputerowy, kopiarki i$skanery. W$badanych inkubatorach do dyspozycji /rm by!y sale dy-
daktyczne (41%) i$konferencyjne (30%) z$tablicami interaktywnymi, 4ipchartami, ekranami, telewizorami, projektorami 
multimedialnymi i$nag!o"nieniem. Mo-na stwierdzi., -e infrastruktura, jak, dysponuj, inkubatory jest do". komplet-
na i$nowoczesna. 

Wykres 23. Struktura -nansowania inkubatora technologicznego (wed,ug stanu na koniec w"2013 r.) (w"%)
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit. s. 56.

60 Eksperci wspó!pracuj,cy z$inkubatorem na podstawie umów cywilno-prawnych
61 Por. O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit., s. 54.
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Inkubatory dysponowa!y w$2013 r. przeci#tnie "rodkami operacyjnymi w$wysoko"ci 1-2 mln z!62. Pochodzi!y one 
w$ponad 45% z$wp!ywów wypracowanych z$wynajmu oraz w$ramach prowadzonej dzia!alno"ci doradczej. Drugim 
1ród!em dochodów by!y granty, które !,cznie stanowi!y prawie 34% wp!ywów do bud-etu63. 

Po zdecydowanym spadku w$2011 r. poziomu samo/nansowania si# inkubatorów (wp!ywu z$op!at, szkole% itp.), 
w$2013 r. sytuacja poprawi!a si#. Innym ciekawym faktem jest wyra1ny spadek poziomu /nansowania z$wyczerpuj,-
cych si# ju- w$2013 r. grantów i$projektów krajowych (spadek z$29,8% w$2011 r. do 15,9% w$2013 r.) i$zwrócenie si# ku 
"rodkom regionalnym i$lokalnym (wzrost z$7,3% w$2011 r. do 13,0% w$2013 r.) . 

Tabela 24. Struktura -nansowania bie%$cej dzia,alno*ci inkubatorów technologicznych w"latach 2004-2014 
(w"%)

,ród"o przychodu: 2004 2006 2008 2009 2011 2013

wp!ywy z$czynszu i$innych op!at eksploatacyjnych 44,1 51,7 67,9 54,9 31,1 43,4

wp!ywy z$dzia!alno"ci szkoleniowo-doradczej 2,0 5,7 0 0,1 2,8 1,8

inne dochody w!asne 3,1 5,1 4,1 5,9 10,5 3,8

europejskie granty i$projekty 11,5 11,5 6,2 6,7 0,5 5,0

krajowe granty i$projekty 22,1 10,8 5,2 9,6 29,8 15,9

regionalne/lokalne granty i$projekty 1,7 2,5 12,1 0,6 7,3 13,0

wk!ady, subwencje i$dop!aty udzia!owców 0 0,6 4,5 1,3 16,1 17,1

inne zasilanie zewn#trzne 15,5 12,1 0 20,9 1,9 0

0 r ó d ! o: O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit. s. 56.

Zakres us"ug %wiadczonych przez IT
Us!ugi mi#kkie inkubatorów mo-na podzieli. na dwie grupy – doradztwo i$szkolenia oraz "wiadczenie us!ug pro-

innowacyjnych. Us!ugi szkoleniowo-doradcze obejmuj, szeroki zakres tematyczny – bardzo zbli-ony do obszarów 
charakterystycznych dla parków technologicznych Dodatkowo IT oferuj, doradztwo i$szkolenia w$zakresie przedsi#-
biorczo"ci i$tworzenia /rm (83%) oraz opracowywania biznesplanu i$modelu biznesowego (75%).

Tabela 25. Zakres tematyczny doradztwa i"szkole+ oferowanych w"inkubatorach technologicznych w"la-
tach 2005-2013 r. (% IT oferuj$cych us,ug)).

Wyszczególnienie: 2005 2007 2009 2010 2011
2013

Doradztwo Szkolenia

dost#p do "rodków z$funduszy 
europejskich

86 92 100 93 80 92 83

przedsi#biorczo". i$tworzenie /rm 86 92 88 93 93 83 83

opracowanie biznesplanu, modelu 
biznesowego

71 100 63 71 73 75 75

prawo gospodarcze 71 92 50 79 47 67 50

ksi#gowo". i$rachunkowo". 71 67 56 79 60 50 33

zarz,dzanie biznesem 14 75 31 43 60 50 58

zarz,dzanie zasobami ludzkimi * * * * 53 50 42

informacja technologiczna i$patentowa 57 83 56 * * 42 33

62 Skrajne wysoko"ci bud-etu deklarowanego przez inkubatory wynosi!y z$jednej strony 100 tys. z! z$drugiej za" 30 mln.
63 Por. O"rodki innowacji…, Raport z badania 2014, op. cit., s. 56.
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Wyszczególnienie: 2005 2007 2009 2010 2011
2013

Doradztwo Szkolenia

/nanse i$podatki 71 92 56 71 53 42 58

wdra-anie nowych produktów 
i$technologii

29 75 13 50 53 42 33

wspó!praca mi#dzynarodowa 29 58 31 29 40 42 17

informatyka, komputery 43 42 56 71 47 33 67

badania rynku i$marketing 71 83 69 50 67 ` 33

po"rednictwo kooperacyjne 86 58 38 50 47 25 8

zarz,dzanie jako"ci, 14 42 38 29 33 17 25

*$w$danym roku ankieta nie zawiera!a takiej kategorii odpowiedzi
0 r ó d ! o: O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit. s. 58

Inkubatory technologiczne "wiadcz, na rzecz swoich klientów równie- us!ugi proinnowacyjne. Najwi#cej in-
kubatorów zrealizowa!o us!ugi doradztwa w$zakresie rozwoju /rmy (67%), prowadzenia /rmy na wczesnym etapie 
rozwoju (67%) oraz selekcji pomys!ów innowacyjnych (58%). Niestety 25% badanych inkubatorów nie wy"wiadczy!o 
w$2013 r. ani jednej z$us!ug proinnowacyjnych, o$które pytano. 

Wykres 24. Us,ugi proinnowacyjne *wiadczone w"inkubatorach technologicznych w"2013 r.
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit. s. 59.

cd.

IT nie realizowa, tego typu us,ug w 2013r.
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Zdecydowanie ubo-sza w$inkubatorach jest oferta instrumentów wsparcia w$pozyskaniu /nansowania. Najpopu-
larniejszy instrument – dost#p do funduszy po-yczkowych – jest w$ofercie tylko po!owy inkubatorów (53% w$2011$r.). 
Jedna trzecia IT wspó!pracuje z$ anio!ami biznesu, funduszami kapita!u zal,-kowego oraz funduszami VC. Jedna 
czwarta oferuje po"rednictwo w$kontakcie z$funduszami por#czeniowymi oraz w$uzyskaniu subwencji lub grantu. 
Natomiast wspó!praca w$zakresie po"rednictwa kredytowego praktycznie nie istnieje. Niestety nadal 25% inkubato-
rów nie oferuje jakiejkolwiek pomocy w$zakresie pozyskania /nansowania. Bior,c pod uwag#, -e IT s, instytucjami 
maj,cymi wspiera. rozwój /rm technologicznych, pozbawienie ich klientów dost#pu do kapita!u jest ogromnym 
zaniedbaniem, mog,cym skutkowa. ich wolniejszym rozwojem.

Wykres 25. Odsetek inkubatorów oferuj$cych wsparcie w"uzyskaniu pomocy -nansowej w"2013 r.
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit. s. 60.

Analizuj,c us!ugi "wiadczone przez inkubatory warto poruszy. jeszcze jeden w,tek. W$obszarze oferowanego 
wsparcia pewn, konkurencj# dla IT mog, stanowi. podmioty pos!uguj,ce si# nazw, „inkubator technologiczny”, 
a$faktycznie b#d,ce funduszami zal,-kowymi stworzonymi w$oparciu o$dotacje z$dzia!ania 3.1 Programu Operacyj-
nego Innowacyjna Gospodarka. Swoj, ofert# adresuj, one do bardzo podobnej grupy docelowej – do osób z$ in-
nowacyjnym pomys!em na biznes – a$zapewniane przez nie wsparcie doradcze dla laika mo-e niewiele ró-ni. si# 
od oferty us!ug mi#kkich inkubatora. Ró-nic# w$zakresie i$kompleksowo"ci otrzymanego od tych dwóch instytucji 
wsparcia klienci odkrywaj, nieraz poniewczasie. A$bior,c pod uwag# niski zakres wspó!pracy IT z$funduszami za-
l,-kowymi trudno liczy. tutaj na p!ynne przej"cie z$jednego do drugiego o"rodka wsparcia. W$przysz!o"ci mo-e to 
z$jednej strony powodowa. trudno"ci dla IT w$pozyskiwaniu nowych pomys!ów do inkubacji, z$drugiej za" ograni-
cza. szanse na uzyskanie przez inkubowane pomys!y wsparcia kapita!owego funduszy zal,-kowych.

Zgodnie z$deklaracjami ponad 80% ankietowanych inkubatorów, buduj,c ofert#, bierze pod uwag# oczekiwania 
wyra-one przez przedsi#biorców w$badaniach potrzeb. Niestety badania zadowolenia klienta, które stanowi. powin-
ny podsumowanie wspó!pracy IT z$klientem i$by. podstaw, do ewaluacji dzia!a% tych instytucji, prowadzi ju- tylko 
41%64 z$nich. 

Charakterystyka klientów inkubatorów
W$ badanych inkubatorach technologicznych w$ po!owie 2014 r. dzia!a!y !,cznie 334 /rmy, w$ których zatrud-

nionych by!o ponad 1700 osób. Jest do liczba wy-sza, ni- w$najs!abszym od pocz,tku prowadzenia bada% 2011 r. 

64 Ibidem, s. 60-61.
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(wówczas zanotowano niewiele ponad 250 /rm), jednak nadal nie imponuje w$porównaniu z$ liczbami z$ lat 2007-
2010. Tym bardziej, je-eli we1mie si# pod uwag# liczb# o"rodków, które funkcjonowa!y wówczas i$dzi".

Wykres 26. Dynamika zmian liczby lokatorów inkubatorów technologicznych w"latach 2005-2013
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport 2012, op. cit., s. 50 oraz O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, 
op. cit., s. 61.

Zmniejsza si# liczba nowo powsta!ych /rm b#d,cych lokatorami inkubatorów i$procentowy udzia! tego typu 
klientów ogólnej liczbie klientów inkubatorów. W$badaniu z$2014 r. zanotowano znacz,cy spadek liczby m!odych 
/rm – w$2011 r. stanowi!y one 38% lokatorów, a$w$2013 r. tylko 18%. Du-, cz#". lokatorów (58%) stanowi!y /rmy in-
kubowane, ale starsze ni- 1 rok. Nale-y uwa-nie obserwowa. to zjawisko, poniewa- je"li b#dzie post#powa!o, b#dzie 
jednoznacznym przejawem zanikania dzia!alno"ci inkubacyjnej w$tych o"rodkach. Natomiast ponad 66% /rm, które 
w$2013 r. ulokowane by!y w$inkubatorach to /rmy technologiczne65. 

Wykres 27. Poziom zatrudnienia w"-rmach-lokatorach inkubatorów technologicznych w"latach 2005-2013
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport 2012, op. cit., s. 50 oraz O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, 
op. cit., s. 61.

Nale-y tak-e odnotowa. znacz,cy wzrost poziomu zatrudnienia w$/rmach lokatorach inkubatorów. Po za!ama-
niu w$2011 r., którego przyczyn mo-na upatrywa. w$skutkach kryzysu gospodarczego, rok 2013 przyniós! powrót do 
poziomu z$lat 2007-2010.

65 Firmy technologiczne de/niuje si# jako rozwijaj,ce, produkuj,ce i sprzedaj,ce dobra i us!ugi, które uciele"niaj, znacz,cy element wspó!cze-
snej nauki. Podstawow, cech, takich /rm jest konwersja nauki w now, technik# i jej rynkowa komercjalizacja. S, to /rmy jednocze"nie wysoce 
innowacyjne i przedsi#biorcze; E. Stawasz, 2011, Firma technologiczna, [w:] Innowacje i transfer technologii..., op. cit. s. 80.
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Rezultaty dzia"alno%ci IT
Badane inkubatory technologiczne szacuj,, -e przy ich pomocy powsta!o !,cznie ponad 1300 /rm, przy czym w$sa-

mym tylko 2013 r. by!o ich prawie 60. Podczas gdy w$analogicznym okresie 2011 r. by!o ich ponad 11066. W$2013 r. 
zrealizowano 999 us!ug, z$których ponad 1/3 (338) to us!ugi proinnowacyjne. W$ramach dzia!a% prowadzonych w$inku-
batorach przeszkolono ponad 1630 osoby67. 

Wyra1nie wida., -e IT skupiaj, si# na dzia!aniach zwi,zanych z$zabezpieczeniem pe!nego wykorzystania posiada-
nych powierzchni u-ytkowych w$miejsce dzia!a% inkubacyjnych, co potwierdza obni-aj,cy si# wska1nik rotacji /rm w$IT. 

Powa-nym niedostatkiem w$dzia!alno"ci IT ( ale te- innych rodzajów o"rodków) jest zaniedbany obszar zwi,zany 
z$ monitorowaniem efektów realizowanych przez inkubatory. To zjawisko niepokoj,ce, nie tylko w$ skali Polski, ale 
tak-e w$skali europejskiej. W$raporcie68, badaj,cym efektywno". wykorzystania "rodków z$Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, przeznaczonych w$latach 2004-2006 na rozwój inkubatorów, Europejski Trybuna! Obrachun-
kowy wskazywa!, -e w$przebadanych o"rodkach, tylko niewiele ponad po!owa „wdro-y!a system pozwalaj,cy na 
regularn, obserwacj# i$rejestracj# dzia!alno"ci inkubatora. W$pozosta!ych inkubatorach gromadzenie danych ogra-
nicza!o si# do obowi,zkowych danych statystycznych wymaganych na podstawie przepisów rachunkowych i$po-
datkowych. Inkubatory by!y cz#sto niezdolne do podania szczegó!owych danych /nansowych na temat warto"ci 
pomocy udzielonej poszczególnym klientom. Utrudnia to odpowiedni, ocen# ich dzia!alno"ci inkubacyjnej. Jeszcze 
rzadsza by!a praktyka w!,czania danych dotycz,cych dzia!alno"ci klientów do danych w$zakresie monitorowania 
inkubatora. Niektóre inkubatory nie gromadzi!y podstawowych danych na temat wyników, gdy- jedynie w$sposób 
ograniczony nadzorowa!y one rozwój swoich klientów. Jedynie 5 z$27 inkubatorów wykorzystywa!o dane na temat 
wyników swoich klientów do poprawy zarz,dzania inkubatorem69. Spo"ród polskich inkubatorów przebadanych 
w$po!owie 2014 r. tylko ok. 33% monitoruje dzia!alno". swoich klientów, podobny procent zbiera informacje na temat 
/rm, które zako%czy!y proces inkubacji. Najcz#"ciej monitoruj, one liczb# realizowanych us!ug, ale zazwyczaj wynika 
to z$faktu /nansowania ich "wiadczenia z$projektów i$wi,-,cej si# z$tym sprawozdawczo"ci. 

Wspó"praca
Realizacja dzia!a% inkubacyjnych wymaga wspó!pracy z$innymi aktorami na rynku us!ug dla sektora MSP. 

Tabela 26. Udokumentowana wspó,praca inkubatorów technologicznych z"wybranymi grupami partne-
rów w"uj)ciu terytorialnym (w"%)70.

Typ partnera/Lokalizacja 
partnera

Zlokalizowa-
ne w!regionie 

w!którym 
funkcjonuje 

o%rodek

Zlokalizowane 
poza granicami 
regionu w!któ-
rym funkcjonu-

je o%rodek

Zlokalizowane 
poza granica-
mi Polski na 
terenie Unii 
Europejskiej

Zlokalizo-
wane poza 

granicami Unii 
Europejskiej

Przedsi#biorstwa 83 67 42 17

Uczelnie 67 33 17 0

Instytuty naukowe 33 25 8 0

O"rodki innowacji 67 67 33 17

Fundusze po-yczkowe 67 33 0 0

Instytucje /nansowania 
ryzyka

33 42 0 0

0 r ó d ! o: O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit., s. 62.

O"rodki najch#tniej podejmuj, j, z$podmiotami zlokalizowanymi w$regionie lub kraju . W$skali europejskiej wspó!-
pracuj, z$przedsi#biorstwami i$o"rodkami innowacji – g!ównie w$ramach sieci typu EEN lub konsorcjów projektowych. 

66 O"rodki innowacji…, Raport 2012, op. cit., s. 50.
67 Liczba ta odnosi si# do osób przeszkolonych w$ ramach prowadzonych projektów oraz w$ ramach us!ug "wiadczonych przez inkubatory 
technologiczne na zasadach komercyjnych
68 Badaniu poddano 27 inkubatorów z$4 krajów cz!onkowskich – Polski, Czech, Wielkiej Brytanii i$Hiszpanii
69 Europejski Trybuna! Obrachunkowy, Czy ze "rodków EFRR skutecznie wspierano rozwój inkubatorów przedsi#biorczo"ci, Luksemburg, 2014, s. 22.
70 Zaznaczono podmioty, z$którymi wspó!pracuje co najmniej 50% badanych IT
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Najs!abiej wygl,da wspó!praca IT z$instytutami naukowymi na wszystkich badanych poziomach. W$odró-nieniu od 
innych badanych rodzajów o"rodków IT praktycznie nie wspó!pracuj, z$instytucjami zagranicznymi.

Wykres 28. Obszary wspó,pracy inkubatorów z"innymi podmiotami w"Polsce w"2013 r. (%)

Minist
erst

wa 

agencje rz
$dowe

Samorz$d

Insty
tu

cje 

-nanso
wania ry

zyka

Fundusze

po%yczkowe
O*ro

dki

InnowacjiJB
R

Uczelnie

66,67%
66,67%

41,67%58,33%

75%
41,67%

66,67%

16,67%

8,33%
8,33%

16,67%

41,67%

25%

41,67%

66,67%

41,67%

33,33%

41,67%

58,33%

8,33%

33,33%

8,33%

16,67%

8,33%
8,33%

41,67%
16,67%

58,33%

25%

41,67%

25%25%66,67%16,67%

41,67%

25%

66,67%

25%33,33%50%
25%

83,33%
Partnerstwo 

w projektach

Wiedza 
z zakresu 

zarz$dzania

Wiedza 
z zakresu 

technologii 
i wyników bada+

Wsparcie klientów 
w pozyskiwaniu 

*rodków 
na inwestycje 

i innowacje

Infrastruktura 
badawcza

Eksperci 
i specjali*ci

0 r ó d ! o: O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit., s. 63.

Najcz#"ciej wspó!praca IT z$podmiotami zewn#trznymi jest zwi,zana z$poszukiwaniem ekspertów i$specjalistów. 
W$tym obszarze najrzadziej inkubatory wspó!pracuj, z$instytucjami /nansowania ryzyka oraz z$jednostkami nauko-
wymi. specjalistów nast#pnej kolejno"ci s, aspekty /nansowania dzia!alno"ci klientów IT oraz wiedza z$zakresu zarz,-
dzania. Równie- tworzenie partnerstw jest przyczynkiem do wspó!pracy z$innymi podmiotami. W$zakresie komercja-
lizacji technologii najcz#"ciej wspó!praca podejmowana jest z$uczelniami i$innymi o"rodkami innowacji. Najrzadziej 
inkubatory podejmuj, wspó!prac# w$zakresie u!atwienia dost#pu do infrastruktury badawczej. 

Spo"ród 23 inkubatorów technologicznych dzia!aj,cych w$2014 r. w$Polsce 13 jest cz!onkami Stowarzyszenia Or-
ganizatorów O"rodków Innowacji i$Przedsi#biorczo"ci w$Polsce. Cz!onkostwo w$organizacjach mi#dzynarodowych 
(np. European BIC Network, National Business Incubation Assocciation) deklarowa!o tylko 25% o"rodków. 

Plany i!perspektywy rozwoju 
Zarówno charakterystyka inkubatorów technologicznych w$Polsce jak i$prowadzona przez nie dzia!alno". zmieni-

!a si# w$czasie, jaki up!yn,! pomi#dzy badaniami w$2012 i$w$2014 r. Mo-na j, podsumowa. w$nast#puj,cy sposób71: 

�� Struktura i$zasoby inkubatorów technologicznych s, bardzo zró-nicowane – pocz,wszy od modelu w!asno-
"ciowego i$organizacyjnego, przez pozostaj,c, w$ich dyspozycji powierzchni#, po zakres "wiadczonych us!ug.

�� Oferta us!ug "wiadczonych przez inkubatory utrzymuje stabilny zakres, przynajmniej w$sferze deklaratywnej. 

71 O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit., s. 63.
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Niestety nadal 25% inkubatorów nie zrealizowa!o w$2013 r. -adnej us!ugi wsparcia poza wynajmem powierzch-
ni u-ytkowych, 

�� Wspó!praca inkubatorów z$ innymi o"rodkami innowacji oraz pozosta!ymi aktorami systemu komercjalizacji 
wiedzy i$transferu technologii, zarówno na arenie krajowej, jak i$mi#dzynarodowej jest stosunkowo s!aba. 

�� Badania potrzeb klientów oraz poziomu satysfakcji z$us!ug inkubatora prowadzone s, tylko przez cz#". bada-
nych inkubatorów. Niestety nie jest to narz#dzie wystarczaj,co cz#sto stosowane przez inkubatory do zarz,-
dzania rozwojem oferty. 

�� Niewielka cz#". inkubatorów monitoruje stopie% realizacji za!o-onych celów oraz efektywno". i$skuteczno". 
swoich dzia!a%.

Z$powy-szych wniosków oraz przeprowadzonej analizy wy!aniaj, si# nast#puj,ce obszary zagro-e% dla dzia!al-
no"ci inkubatorów technologicznych w$Polsce:

1. W$dzia!alno"ci inkubatorów zaczyna brakowa. wyró-ników. Przejawem tego zjawiska jest zanikanie lub w$naj-
lepszym wypadku wtapianie si# inkubatorów dzia!aj,cych w$parkach technologicznych w$struktury parkowe. 
Jest to szczególnie widoczne w$przypadku lokatorów (zmniejszy!a si# znacz,co liczba /rm nowo powsta!ych 
b#d,cych lokatorami inkubatorów) oraz w$zakresie "wiadczonych us!ug, który tylko nieznacznie ró-ni si# od 
tego oferowanego przez parki. Wyró-nikiem inkubatorów staje si# oddzielny budynek, szczególne warunki 
najmu, albo podej"cie do d!ugo"ci pobytu. 

2. Po zako%czeniu okresu trwa!o"ci projektów inwestycyjnych cz#". inkubatorów zaczyna komercyjnie wynaj-
mowa. powierzchnie72. Nieograniczane zapisami umowy dotacyjnej oraz niepotra/,ce utrzyma. stabilno"ci 
/nansowej inkubatory zmieniaj, pro/l swojej dzia!alno"ci lub ca!kowicie j, likwiduj,.

3. Pos!ugiwanie si# nazw, „inkubator technologiczny” przez podmioty nierealizuj,ce zada% inkubatora i$niespe!-
niaj,ce warunków de/nicji inkubatora technologicznego. Skutkuje to ju- obecnie wi#kszymi trudno"ciami 
w$dotarciu do grupy docelowej oraz w$konstruowaniu przekazu do opinii publicznej. 

4. Nieumiej#tno". i$ niemo-no". przedstawienia przez inkubatory rezultatów prowadzonych przez nie dzia!a% 
mo-e skutkowa. kwestionowaniem przez opini# publiczn, celowo"ci ich powstawania. oraz nara-eniem na 
zarzuty „marnowania publicznych "rodków”.

W$nadchodz,cej perspektywie /nansowej Inkubatory b#d, zmuszone do konkurowania o$t, sam, grup# doce-
low, z$innymi podmiotami. Wyzwaniem czekaj,cym IT b#dzie szukanie miejsca dla swojej oferty na rynku, na którym 
dzia!aj, fundusze zal,-kowe i$coraz bardziej pr#-ne, niezale-ne i$mniej sformalizowane spo!eczno"ci start-upowymi. 
W$zwi,zku z$powy-szym zasadne wydaje si# podj#cie dzia!a% w$zakresie:

1. Wspieranie dzia!alno"ci instytucji prowadz,cych dzia!alno". inkubacyjn, nie tylko poprzez wsparcie powsta-
wania infrastruktury, ale tak-e wsparcie rozwoju i$ "wiadczenia us!ug b#d,cych wyró-nikami inkubatorów 
technologicznych. 

2. Wypracowanie modelu /nansowania dzia!alno"ci inkubatorów technologicznych, który dawa!by im mo-liwo". 
koncentrowania si# na dzia!aniach im w!a"ciwym. 

3. Pomoc inkubatorom w$zde/niowaniu swoich przewag konkurencyjnych i$propozycji warto"ci dla ich klientów, 
które odró-ni, je od innych podmiotów na rynku. 

4. Wprowadzenie standardu IT i$certy/kowanie o"rodków, które pos!uguj, si# nazw, „inkubator”.

5. Wprowadzenie, zgodnie z$ sugesti, Europejskiego Trybuna!u Obrachunkowego73, systemu monitorowania 
dzia!alno"ci inkubatorów i$ich klientów, b,d1 te- pomoc w$wypracowaniu zestawu KPI opisuj,cych i$podsumo-
wuj,cych realizowane przez nie dzia!ania. 

72 Wi#cej na ten temat w$raporcie ETO.
73 „w$ka-dym inkubatorze przedsi#biorczo"ci nale-y wdro-y. system monitorowania. System ten powinien gromadzi. i$rejestrowa. dane sta-
tystyczne i$inne istotne informacje na temat dzia!alno"ci inkubatora i$jego klientów. Celem gromadzenia tych informacji jest ocena, czy zasoby 
zosta!y zainwestowane w$sposób wydajny i$skuteczny oraz czy przyczyni!y si# do osi,gni#cia celów strategicznych. Cele te mog, zosta. osi,-
gni#te jedynie wtedy, gdy z$systemu zarz,dzania inkubatora oraz od inkubowanych przedsi#biorstw uzyska si# dane na temat przedsi#bior-
czo"ci w$formie standardowych wska1ników /nansowych i$wska1ników dzia!alno"ci.”. Europejski Trybuna! Obrachunkowy: Czy ze "rodków EFRR 
…, op. cit., s. 22.
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PREINKUBATORY I!AKADEMICKIE INKUBATORY 
PRZEDSI.BIORCZO#CI

Promocja przedsi#biorczo"ci akademickiej na "wiecie znalaz!a si# w$priorytetach polityki od po!owy lat 60. W$wy-
niku wieloletnich dzia!a% nast,pi! dynamiczny wzrost ilo"ci tworzonych na uniwersytetach /rm spin-o3 odzwiercie-
dlaj,c nowe podej"cie do komercjalizacji wyników bada% naukowych i$przekszta!cania ich w$innowacje. Szczególnie 
dotyczy to tych dziedzin, w$których wiedza naukowa stanowi nieodzowny komponent innowacyjnego produktu 
czy technologii (np. biotechnologie, technologie informacyjne, itp.). W$wysoko uprzemys!owionych krajach urucho-
miono programy stymuluj,ce przedsi#biorczo". akademick, i$powstawanie /rm spin-o3 i$przeznaczono na ten cel 
znacz,ce "rodki publiczne. 

Przedsi#biorczo". akademicka wi,-e si# z$poj#ciem przedsi#biorczego uniwersytetu, który postrzega urynko-
wienie know-how jako swoj, misj#, równie istotn, jak dzia!alno". badawcz, i$kszta!cenie. Dla realizacji tak rozumia-
nej misji podejmuje dzia!ania ukierunkowane na kszta!towanie kultury innowacji oraz wspieranie przedsi#biorczo"ci 
na uczelni.74 Powstawanie /rm spin-o3 napotyka jednak na wiele trudno"ci zwi,zanych ze zbyt w,skim zakresem 
kompetencji biznesowych i$zbyt wielk, koncentracj, na aspektach technicznych ze strony tworz,cych je osób. Me-
chanizm komercjalizacji technologii oparty na tworzeniu nowej /rmy przez pracowników naukowych, wykorzystu-
j,cych wyniki w!asnych bada% naukowych oraz studentów posiadaj,cych pomys! na biznes, mo-e z$sukcesem funk-
cjonowa. pod warunkiem stworzenia systemu edukacji i$wsparcia dla potencjalnych przedsi#biorców w$przej"ciu 
pierwszych, najtrudniejszych kroków w$uruchomieniu w!asnej dzia!alno"ci gospodarczej oraz profesjonalnej ocenie 
warto"ci rynkowej przedsi#wzi#cia i$obni-enia w$ten sposób ryzyka podejmowanych przez nich dzia!a%.

Analiza zapotrzebowania "rodowiska akademickiego na wsparcie w$wy-ej wymienionym zakresie zaowocowa-
!a wypracowaniem koncepcji uczelnianych preinkubatorów75 i$ akademickich inkubatorów przedsi#biorczo"ci sta-
wiaj,cych sobie za cel stymulowanie powstawania akademickich /rm odpryskowych (spin-o3) oraz aktywizacj# 
"rodowiska akademickiego (g!ównie studentów) do podejmowania inicjatyw gospodarczych przy wykorzystaniu 
nabywanej w$trakcie nauki i$pracy na uczelni wiedzy. 

Akademickie inkubatory przedsi#biorczo"ci (AIP) obok centrów transferu technologii (CTT) stanowi, element 
instytucjonalnej struktury modelu przedsi#biorczego uniwersytetu. Aktywno". akademickich inkubatorów przed-
si#biorczo"ci inicjowana jest zazwyczaj przez "rodowisko akademickie. Maj, one s!u-y. pomoc, w$przygotowaniu 
do utworzenia /rmy poprzez badanie rynkowego potencja!u idei biznesowej i$predyspozycji osoby/osób do prowa-
dzenia samodzielnego biznesu, oceny mo-liwo"ci ochrony w!asno"ci intelektualnej i$wypracowanie strategii komer-
cjalizacji, ocen# technicznej wykonalno"ci projektu, zapotrzebowania rynkowego oraz opracowanie biznes planu 

74 J. G. Wissema, Technostarterzy: dlaczego i$jak, PARP, Warszawa, 2005. 
75 W$ramach tego poj#cia identy/kuje si# zarówno akademickie inkubatory przedsi#biorczo"ci z$niezb#dn, do ich dzia!ania infrastruktur, , jak 
i$preinkubatory b#d,ce specy/czn, form, wsparcia. Preinkubator to „specy/czny typem inkubatora przedsi#biorczo"ci „odkrytym” pod koniec 
lat 90., stanowi,cym przed!u-enie procesu dydaktycznego o$mo-liwo"ci przygotowania do praktycznego dzia!ania na rynku oraz wery/kacji 
wiedzy i$umiej#tno"ci we w!asnej /rmie. Tworzone w$otoczeniu szkó! wy-szych inkubatory s, ofert, wsparcia studentów i$pracowników na-
ukowych w$praktycznych dzia!aniach rynkowych. W$tego typu jednostkach, oprócz funkcji realizowanych w$tradycyjnych inkubatorach, podej-
muje si# szereg specy/cznych dzia!a% zorientowanych na edukacj# przedsi#biorczo"ci oraz komercjalizacj# nowych produktów i$technologii”. 
Innowacje i$ transfer technologii, S!ownik Poj#., K.B. Matusiak (red.), PARP, Warszawa 2011. s. 209. W$Polsce najcz#"ciej spotykamy okre"lenie 
„akademicki inkubator przedsi#biorczo"ci” (AIP). 

O#RODKI INNOWACJI
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/rmy start-up. Zarówno na "wiecie jak i$w$Polsce brak jest schematów i$"cis!ych modeli organizacyjnych dla tego typu 
inicjatyw, a$do"wiadczenia zagraniczne w$tym obszarze s, bardzo zró-nicowane76.

W$Polsce pocz,tkowy entuzjazm zwi,zany z$uruchamianiem preinkubatorów na polskich uczelniach po kilku la-
tach ich funkcjonowania nieco os!ab!, a$same o"rodki szukaj, sposobu na funkcjonowanie w$specy/cznym otoczeniu. 

De'nicja AIP 
Akademicki inkubator przedsi#biorczo"ci: jednostka powo!ywana przez uczelni# w$ celu wspierania dzia!alno-

"ci gospodarczej "rodowiska akademickiego lub pracowników uczelni i$ studentów b#d,cych przedsi#biorcami. 
Podmioty te realizuj, programy wsparcia polegaj,ce na przygotowaniu naukowców i$studentów do utworzenia /r-
my oraz wst#pnej oceny szans jej rynkowego powodzenia77. Do grupy tej zaliczamy równie- AIP powo!ane do -ycia 
przez podmioty w$których udzia!owcami s, uczelnie. 

Akademickie inkubatory przedsi#biorczo"ci realizuj, swoje zadania statutowe w$ obszarze edukacji i$ promocji 
przedsi#biorczo"ci oraz wsparcia dzia!a% na rzecz komercjalizacji nowych produktów i$technologii. Idea wspierania 
akademickiej przedsi#biorczo"ci zak!ada aktywne ich w!,czanie w$procesy edukacyjne poprzez wykorzystanie ta-
kich narz#dzi jak: 

�� akcje promocyjne powi,zane z$zaj#ciami w$zakresie przedsi#biorczo"ci, 

�� uczelniane konkursy na biznesplany w"ród studentów, doktorantów i$m!odych pracowników nauki, 

�� organizacja szkole% i$doradztwa dla potencjalnych przedsi#biorców akademickich, 

�� tworzenie i$rozwój centrów akademickiej kreatywno"ci, 

�� tworzenie szerokiej sieci zewn#trznych kontaktów z$inwestorami ryzyka, stowarzyszeniami absolwentów, inny-
mi instytucjami wsparcia biznesu. 

W$za!o-eniach akademicki inkubator przedsi#biorczo"ci funkcjonuj,cy w$ramach szko!y wy-szej powinien stwa-
rza. mo-liwo"ci rozwoju nowych biznesów poprzez u!atwianie dost#pu do:

�� doradztwa technologicznego i$patentowego, 

�� wiedzy naukowców i$studentów przy "wiadczeniu us!ug doradczych i$szkoleniowych,

�� baz danych o$badaczach i$wynalazcach, pomys!ach, patentach i$technologiach78.

Baz# legislacyjn, dla uczelnianej infrastruktury przedsi#biorczo"ci i$transferu technologii tworzy Ustawa „Prawo 
o$szkolnictwie wy-szym” z$dnia 27.07.2005, Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z$pó1n. zm. (nazywanej dalej Ustaw,). Zapisy 
Ustawy stwarzaj, mo-liwo"ci do rozwoju uczelnianej infrastruktury przedsi#biorczo"ci i$transferu technologii, pozo-
stawiaj,c jednocze"nie swobod# wyboru formy organizacyjno-prawnej (jednostka ogólnouczelniana, spó!ka han-
dlowa lub fundacja), adekwatnej do potrzeb danej uczelni. Ustawa dopuszcza równie- !,czenie przez pracowników 
uczelni i$studentów pracy naukowej i$nauki z$posiadaniem statusu przedsi#biorcy, a$akademicki inkubator przedsi#-
biorczo"ci tworzy si# w$celu wsparcia tej aktywno"ci.

AIP w!Polsce
Pierwsze próby adaptacji koncepcji akademickiego inkubatora podj#to na Uniwersytecie Warszawskim w$1998 

roku. Uruchomiono tam wówczas, w$ramach Uczelnianego O"rodka Transferu Technologii, pierwszy program prein-
kubacji pomys!ów biznesowych w"ród studentów UW - „Student z$Pomys!em”. Szerokie zainteresowanie dzia!aniami 
w$tym obszarze pojawi!o si# w$2004 r. w$wyniku dzia!a% podejmowanych przez Studenckie Forum Business Centre 
Club oraz konkurs na „Akademickie Inkubatory Przedsi#biorczo"ci” organizowany przez Ministerstwo Gospodarki 
i$Pracy.79

Przeprowadzone badania umo-liwi!y identy/kacj# w$po!owie 2014 r. !,cznie 74 preinkubatorów i$akademickich 
inkubatorów przedsi#biorczo"ci.
76 Innowacyjna przedsi#biorczo". akademicka. Przewodnik po do"wiadczeniach mi#dzynarodowych, J.$Guli%ski, K.$Zasiad!y (red.), PARP, War-
szawa 2005. 
77 O"rodki innowacji w$Polsce (z$uwzgl#dnieniem inkubatorów przedsi#biorczo"ci) – Raport z$badania 2014, A. B,kowski, M. Ma-ewska (red.), 
PARP, Warszawa 2014, s. 9.
78 O"rodki innowacji i$przedsi#biorczo"ci w$Polsce – Raport 2012, A. B,kowski, M. Ma-ewska (red.), PARP, Warszawa 2012, s. 55.
79 G. Gromada, M. Matusiak, M. Nowak (red.), Innowacje i przedsi#biorczo". dla przysz!o"ci, SOOIPP Annual – 2006, *ód1 – Pozna% – Warszawa 
– Wroc!aw 2006, s. 241 
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Obecnie funkcjonuj, trzy rodzaje preinkubatorów. Pierwsza grupa (18 o"rodków) funkcjonuje jako jednostki po-
wo!ane przez uczelnie, druga grupa to akademickie inkubatory dzia!aj,ce w$ramach parków technologicznych i$nie-
zale-nych instytucji wsparcia – 6 o"rodków, trzeci, najwi#ksz, grup# stanowi, AIP funkcjonuj,ce w$ramach Fundacji 
Akademickie Inkubatory Przedsi#biorczo"ci dysponuj,cej obecnie 50 preinkubatorami80.

W$ badaniach dotychczas prowadzonych przez SOOIPP badano !,cznie trzy grupy AIP. W$ niniejszym badaniu 
przedstawiono wyniki analiz dotycz,ce 24 akademickich inkubatorów przedsi#biorczo"ci dzia!aj,cych w$ oparciu 
o$Ustaw#. Preinkubatory prowadzone na uczelniach przez Fundacj# Akademickie Inkubatory Przedsi#biorczo"ci, ze 
wzgl#du na specy/czn, formu!# ich dzia!ania81, nie by!y analizowane w$niniejszym raporcie.

Wykres 29. Liczba AIP w"Polsce w"latach 2005-2014
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0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport 2012, op. cit. s.55 - 58 oraz O"rodki innowacji…, Raport z$badania 
2014, op. cit. s. 92.

Zmiany ustawowe zaowocowa!y wzrostem liczby badanych CTT: w$roku 2005 identy/kowano ich 14, za" w$2007 
- 19. W$latach 2007 - 2009 nast,pi!a stabilizacja ich liczby. Kolejny wzrost nast,pi! w$roku 2010 w$efekcie przeznacze-
nia znacz,cych "rodków na wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz /rm start-up: z$20 identy/kowanych w$roku 
2009 do 28 w$roku 2010. Po roku 2010 ponownie nast,pi!a stabilizacja. W$roku 2014 po raz pierwszy w$historii nast,pi! 
spadek liczby AIP. W$stosunku do badania z$roku 2012 jeden inkubator mniej funkcjonuje na terenie województwa 
dolno"l,skiego (Legnica) i$województwa !ódzkiego (*ód1) oraz o$dwa mniej na terenie województwa zachodniopo-
morskiego (Koszalin i$Szczecin).

80 http://inkubatory.pl/mapa-inkubatorow/
81 AIP dzia!aj,ce w$ ramach FAIP przyjmuj, do preinkubacji projekty, które s, realizowane w$oparciu o$osobowo". prawn, Fundacji co daje 
przysz!emu przedsi#biorcy mo-liwo". prowadzenia dzia!alno"ci gospodarczej pod szyldem Fundacji bez konieczno"ci rejestracji /rmy. Taka 
konstrukcja inkubacji z$jednej strony zapewnia przysz!emu przedsi#biorcy wyeliminowanie ryzyka zwi,zanego z$rozpocz#ciem dzia!alno"ci na 
w!asny rachunek, z$drugiej jednak w$momencie wyj"cia z$preinkubatora mog, pojawi. si# problemy z$prawami do w!asno"ci intelektualnej czy 
te- prawami do zakupionych "rodków trwa!ych, warto"ci niematerialnych, wyposa-enia. Raport SOOIPP 2012, s. 56 - 57.
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Mapa 4. Akademickie inkubatory przedsi)biorczo*ci w"Polsce w 2014 r.

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne.

Najwi#cej polskich akademickich inkubatorów przedsi#biorczo"ci funkcjonuje w$województwach ma!opolskim 
i$dolno"l,skim (po 5). Z$kolei na terenie województw: mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskiego i$"l,-
skiego nie funkcjonuje ani jeden AIP.

Tabela 27. Liczba AIP w"zale%no*ci od formy organizacyjnej w"latach 2007-2014

Wyszczególnienie: 2007 2009 2010 2012 2014

Jednostki szkó! wy-szych 15 14 19 18 16

Fundacje i$stowarzyszenia 2 2 3 4 3

Spó!ki 2 4 6 6 5

Ogó!em 19 20 28 28 24

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport 2012, op. cit. s. 59 oraz O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, 
op. cit. s. 93.

�

�

�

�

�



59

Preinkubatory i$akademickie inkubatory przedsi#biorczo"ci

Struktura i!organizacja AIP
Pod wzgl#dem organizacyjno-prawnym AIP funkcjonuj, jako dzia! administracyjny uczelni b,d1 jako odr#bne od 

uczelni podmioty, posiadaj,ce osobowo". prawn,, dzia!aj,ce w$formule spó!ki prawa handlowego, stowarzyszenia 
lub fundacji. Najwi#ksz, grup# stanowi, AIP funkcjonuj,ce jako jednostki szkó! wy-szych (66,7%). W$latach 2010-2014 
praktycznie nie ulega zmianie liczna AIP funkcjonuj,cych poza uczelni,. Spo"ród 5 AIP - 4 funkcjonuj, w$ ramach 
parków technologicznych maj,cych form# spó!ek.

Wykres 30. Organizacyjne przyporz$dkowanie AIP w"2014 r. (w"%)
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne baza danych o"rodków innowacji i$przedsi#biorczo"ci SOOIPP

Najcz#"ciej spotykanym w"ród uczelnianych inkubatorów rozwi,zaniem organizacyjnym jest ogólnouczelnia-
na jednostka podleg!a bezpo"rednio rektorowi lub prorektorowi. Podporz,dkowanie AIP bezpo"rednio w!adzom 
uczelni ma zarówno swoje plusy, jak i$minusy. Niew,tpliwym plusem umiejscowienia inkubatorów bezpo"rednio 
w$pionie rektora lub którego" z$prorektorów jest swoboda w$przep!ywie informacji mi#dzy AIP a$organem zarz,dza-
j,cym. U!atwia to realizacj# dzia!a% proinnowacyjnych i$wspieraj,cych przedsi#biorczo". w$skali ogólnouczelnianej. 
Z$drugiej strony podporz,dkowanie AIP w!adzom rektorskim stwarza zagro-enie wyd!u-enia procesów decyzyjnych. 
Funkcjonuj,ce na uczelniach AIP s, wyodr#bnione organizacyjnie, ale ju- nie bud-etowo. Brak ich pe!nego wyodr#b-
nienia z$olbrzymiej struktury jak, jest uczelnia stwarza trudno"ci z$ich efektywnych zarz,dzaniem: wykorzystaniem 
zasobów i$ocen, rezultatów, co przejawia si# tak-e w$nieprecyzyjnej sprawozdawczo"ci82.

AIP dzia!aj,ce jako niezale-ne podmioty podporz,dkowane s, organom statutowym organizacji.S, one wyod-
r#bnione organizacyjnie i$bud-etowo dzi#ki czemu mo-liwe jest monitorowanie ich dzia!alno"ci i$osi,ganych rezul-
tatów. Niniejszy raport opracowano na podstawie badania, w$którym udzia! wzi#!o 10 AIP (42%).

Cele dzia"alno%ci 
G!ównym celem dzia!alno"ci AIP jest eksploatacja i$komercjalizacja wiedzy poprzez tworzenie spó!ek spin–o3, 

w$ tym wsparcie komercjalizacyjnej dzia!alno"ci CTT oraz wspieranie przedsi#biorczo"ci w"ród studentów i$absol-
wentów prowadz,ce do podejmowania przez nich dzia!alno"ci gospodarczej. Prowadz, one dzia!alno". informa-
cyjn,, doradcz,, szkoleniow, lub edukacyjn,, której zadaniem jest propagowanie i$wspieranie przedsi#biorczo"ci 
w$"rodowisku akademickim. Ich dzia!alno". koncentruje si# na preinkubacji, tzn. wspieraniu projektu biznesowego 
do momentu za!o-enia /rmy. Wybrane w$drodze starannej selekcji projekty przygotowane przez studentów, absol-
wentów, doktorantów i$m!odych pracowników nauki uzyskuj, szerok, pomoc merytoryczn, i$/nansow, do mo-
mentu utworzenia /rmy. Zw!aszcza AIP ulokowane na uczelniach nastawione s, na us!ugi w$zakresie preinkubacji. 
Ze wzgl#du na ograniczon, infrastruktur# i$zasoby ludzkie w$ograniczonym zakresie zajmuj, si# one inkubacj, /rm.

Oferta AIP adresowana jest zatem do klientów ze "rodowiska akademickiego i$st,d zdecydowana ich wi#kszo". 
ulokowana jest na uczelniach. Poniewa- AIP funkcjonuj,ce w$szko!ach wy-szych koncentruj, si# na fazie preinkuba-
cji, czyli przygotowania do utworzenia nowych przedsi#biorstw AIP lokowane s, tak-e w$parkach i/lub inkubatorach 

82 O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit., s. 93. 
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technologicznych instytucjach koncentruj,cych swoj, dzia!alno". na fazie inkubacji i$postinkubacji poprzez wspie-
ranie rozwoju nowych przedsi#biorstw a$zw!aszcza /rm technologicznych. Parki i$inkubatory technologiczne dyspo-
nuj,ce "wietnym zapleczem infrastruktury technicznej i$rozleg!ymi kontaktami krajowymi i$mi#dzynarodowymi s, 
idealnym miejscem dla powstawania i$rozwoju /rm opartych na innowacyjnych rozwi,zaniach (spin-o3) oraz /rm 
typu start-up. W$odró-nieniu od uczelnianych AIP, potencjalny przedsi#biorca, a$pó1niej /rma, od pocz,tku dzia!al-
no"ci ma w$nich styczno". ze "rodowiskiem biznesu i$szerokim kompleksem us!ug. 

Tabela 28. Wybrane charakterystyki inkubatorów akademickich w!latach 2007–2012

Wyszczególnienie 2005 2007 2009 2010 2012 2014

liczba preinkubatorów* 14 19 20 28 28 24

"rednia powierzchnia preinkuba-
tora (w$m2)

42 127 121 84 410 478

zatrudnienie 1 2 2 1 2,7 5,9

liczba projektów biznesowych/AIP 3,3 10 32 48 19 37

"redni roczny bud-et (w$tys. z!)* . 244,2 100,5 70,7 215 176,4

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport 2012, op. cit. s. 59 oraz O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, 
op. cit., s. 92-97.

Potencjalni przedsi#biorcy ze "rodowiska akademickiego, mog, w$nich skorzysta. z$szerokiej palety form wspar-
cia procesu za!o-ycielskiego, obejmuj,cych: doradztwo i$szkolenia, pomoc w$transferze technologii, dost#p do baz 
danych i$kontaktów mi#dzynarodowych, a$cz#sto równie- informacj# i$pomoc w$zakresie dost#pu do krajowych 
i$zagranicznych grantów oraz instrumentów /nansowania. 

Potencja" i!infrastruktura AIP
W$„statystycznym” preinkubatorze zatrudnionych jest "rednio 5,9 pracowników merytorycznych (mediana 2,5) 

a$8$uczestniczy w$jego pracach w$formie umów cywilno-prawnych (mediana 5). Wolontariuszy zatrudnia!o dodatko-
wo 60% badanych AIP. W$roku 2013 "rednio w$AIP pracowa!o 4 wolontariuszy. Obserwuje si# du-e zró-nicowanie od 
1 – 34 w$grupie pracowników etatowych i$od 0 – 40 w$grupie osób na umowach cywilno-prawnych. AIP, w$których 
zatrudnionych jest wi#cej ni- 2 pracowników etatowych jest w$badanej grupie 50%.

Dla porównania wg Raportu SOOIPP z$2012 roku akademicki inkubator przedsi#biorczo"ci zatrudnia! "rednio 2,7 
pracowników etatowych, a$ dodatkowych 16 uczestniczy!o w$ jego pracach w$ formie umów-zlece%. Zatrudnienie 
w$etatowe w$stosunku do roku 2011 uleg!o ponad dwukrotnemu wzrostowi w$grupie merytorycznych pracowników 
etatowych, jednocze"nie dwukrotnie zmniejszy!a si# ilo". osób wspó!pracuj,cych zatrudnionych na umowy cywil-
no-prawne. Zwi#kszy!a si# tak-e liczba wspó!pracuj,cych wolontariuszy: z$1,1 w$2011 do 4 w$roku 2013.

W$po!owie AIP us!ugi "wiadczone s, w$50% AIP wy!,cznie przez pracowników o"rodka, za" pozosta!e korzystaj, 
ze wspó!pracy z$podmiotami zewn#trznymi i$ jedynie cz#"ciowo "wiadcz, us!ugi w!asnymi si!ami. Spo"ród us!ug 
wykonywanych przez podmioty zewn#trzne dominowa!y us!ugi ksi#gowe oraz prawne.

Powierzchnia u-ytkowa jak, "rednio dysponuje AIP wynosi w$roku 2014: 478 m2, przy jednoczesnym du-ym ich 
zró-nicowaniu. Mediana jest ni-sza od "redniej i$wynosi ok. 318 m2. W$porównaniu do poprzedniego badania nast,-
pi! wzrost powierzchni u-ytkowej (w$2011 r. "rednia warto". powierzchni u-ytkowej wynosi!a 410$m2 a$mediana 180 
m2). Trzy AIP w$badanej grupie dysponuj, obiektami o$powierzchni powy-ej 1000 m2. Du-o cz#"ciej spotka. mo-na 
AIP o$powierzchni kilkudziesi#ciu metrów.

Na tej powierzchni znajduj, si# g!ównie pomieszczenia biurowe, pokoje konsultantów i$sale szkoleniowe. W!asn, 
powierzchni, przeznaczon, na konsultacje dysponuje 60% badanych, powierzchni, „open space” 40%, powierzch-
ni, szkoleniow, tak-e 40%, za" salami komputerowymi 10% z$ nich. Praktycznie wszystkie inkubatory dysponuj, 
podstawow, infrastruktur, biurow, (faks, kopiarka, telefon) i$sieci, komputerow,. Dost#pem do szerokopasmowego 
internetu dysponuje 70% badanych a$do internetu bezprzewodowego 100% badanych AIP. Dost#p do baz danych 
deklaruje 70% badanych83. 

83 O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit., s. 95.
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Na roczne utrzymanie o"rodka przeznaczany jest "redni bud-et w$wysoko"ci 176 408 z! (mediana 120$ tys. z!). 
Najni-szy z$podanych bud-etów wynosi! 40$000z!. Poziom bud-etu jakim dysponuj, AIP zmniejszy! si# w$stosunku 
do roku 2011, w$którym mediana wynios!a 215 tys. z!. Nale-y jednak podkre"li., -e w$wielu przypadkach, zw!aszcza 
w$preinkubatorach uczelnianych okre"lenie bud-etu jest jedynie szacunkiem, gdy- cz#sto nie jest mo-liwe wydzie-
lenie wszystkich sk!adników z$bud-etu uczelnianego.

Wykres 31. Struktura -nansowania przeci)tnego AIP w"2013"r. (w"%)

Krajowe 
granty i projekty

20,8%

Inne wp,ywy 
z dzia,alno*ci w,asnej

12,5%

Wp,ywy 
z op,at eksplatacyjnych

14,1%

Wp,ywy 
z jednostki prowadz$cej
38,1%

Inne
0,1%

Wp,ywy z najmu 
powierzchni
18,0%

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit. s. 97.

W$roku 2013 zmieni!a si# tak-e struktura bud-etów o"rodków. Ca!kowicie znikn#!y wp!ywy z$projektów europej-
skich i$regionalnych, a$wp!ywy z$projektów krajowych znacznie si# zmniejszy!y. Wyra1nie wida., -e wyczerpuje si# 
stopniowo /nansowanie projektowe i$ jest ono zast#powane wp!ywami z$ jednostki prowadz,cej oraz wp!ywami 
z$najmu i$op!at eksploatacyjnych. Tym bardziej, -e nie wida. innych mo-liwo"ci zwi#kszania przychodów. Wzrost 
przychodów z$tytu!u wynajmu powierzchni jest ograniczony wielko"ci, powierzchni u-ytkowej jak, dysponuj, AIP 
a$ inne wp!ywy z$dzia!alno"ci w!asnej, na które sk!adaj, si# op!aty za szkolenia i$doradztwo, udost#pnianie adresu 
i$udost#pnianie osobowo"ci prawnej pozostaj, od 2008 roku nie niezmiennie niskim poziomie (2,3%-6,3%).

W$badanej grupie znalaz!y si# 2 AIP (20%), których funkcjonowanie jest w$100% /nansowane przez jednostk# 
macierzyst, a dla 40% badanych AIP wp!ywy z$jednostki prowadz,cej s, 1ród!em dominuj,cym w$strukturze przy-
chodów. W$2011 roku nie zidenty/kowano o"rodków o$takiej strukturze bud-etu.

Tendencja rosn,cych w$strukturze /nansowania wp!ywów z$jednostki macierzystej mo-e okaza. si# niebezpiecz-
na dla o"rodków. W$przypadku dalszego ograniczenia mo-liwo"ci pozyskania funduszy ze 1róde! projektowych i$nie-
ch#ci jednostki prowadz,cej do utrzymania bud-etu AIP na niezmienionym poziomie pojawia. si# b#dzie niebez-
piecze%stwo ograniczania dzia!alno"ci AIP lub stopniowe przechodzenie na model funkcjonowania FAIP. Ta ostatnia 
tendencja ju- obecnie daje si# zauwa-y.. Co prawda w$strukturze bud-etu nie wyst#puje typowa dla inkubatorów 
FAIP op!ata a/liacyjna, ale pojawia si# us!uga po"rednictwa w$realizacji zlece% klientów, która jest sygna!em zacho-
dz,cych zmian w$modelu funkcjonowania.

Ponad 50% AIP wykaza!o dzia!alno". w$ zakresie po"rednictwa w$ realizacji zlece% klientów inkubatora. Celem 
ostatecznym takiej us!ugi nie jest inkubowanie /rmy gdy- przede wszystkim motywuje ona potencjalnego przed-
si#biorc# do jak najd!u-szego prowadzenia dzia!alno"ci w$preinkubatorze a$nie do za!o-enia w!asnej /rmy84. W$tym 
sensie dzia!alno". taka nie realizuje w$pe!ni misji AIP. Mechanizm ten przynosi jednak dla AIP konkretne rezultaty 
w$postaci liczby klientów i$liczby wykonanych us!ug, które mo-na wykaza. w$sprawozdawczo"ci. Dzia!alno". taka 
stanowi równie- dla AIP skuteczny mechanizm generuj,cy przychody.

84 Ponadto umo-liwianie takiego funkcjonowania uczy m!odych ludzi obchodzenia przepisów i$unikania p!acenia sk!adek na ubezpieczenie 
spo!eczne. Trudno to uzna. za zadanie AIP.
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Tabela"29. Struktura -nansowania bie%$cej dzia,alno*ci AIP w"latach 2006–2013

Wyszczególnienie: 2006 2008 2009 2011 2013

bud-et inkubatora akademickiego (w$tys. z!) 244,2 100,5 70,7 215 176,4

w$tym w$%:

op!ata a/liacyjna * 51,9 58,4 9,4 *

wp!ywy z$czynszu i$innych op!at eksploatacyjnych 20,5 13,8 6,5 19,2 32,1

wp!ywy z$dzia!alno"ci szkoleniowo-doradczej 2,7 2,8 2,1 0,5 2,5

wp!ywy z$innych dochodów w!asnych 13,2 1,9 0,2 3,3 3,8

europejskie granty i$projekty 16,6 1,5 3,3 11,9 -

krajowe granty i$projekty 2,9 4,2 11,3 22,2 23,5

regionalne granty i$projekty 12,9 1,7 0,3 4,1 -

lokalne granty i$projekty 4,1 3,4 * -

granty i$projekty NCBiR i$NCN * * * 12,8 *

wk!ad macierzystej i$stowarzyszonych instytucji 
naukowych

10,5 18,1 12,3 14,0 38,1

inne zasilanie zewn#trzne 20,7 - 1,2 2,8 -

*$w$danym roku ankieta nie zawiera!a takiej kategorii w$kafeterii odpowiedzi
0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport 2012, op. cit., s. 60 oraz O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, 
op. cit. s. 97.

Oferta AIP 
Podstawow, form, wsparcia we wszystkich preinkubatorach s, us!ugi doradcze, szkoleniowe i$ informacyjne. 

Oferta jest programowo skoncentrowana na zagadnieniach przedsi#biorczo"ci, opracowania biznesplanu i$tworzenia 
/rmy. Wzros!o znaczenie istotnego dla nowych podmiotów doradztwa i$szkole% w$zakresie prawa gospodarcze-
go, analiz rynkowych i$marketingu, zarz,dzania biznesem oraz /nansów i$podatków. W$ostatnim czasie zmniejszy!a 
si# natomiast oferta w$zakresie zagadnie% zwi,zanych z$ochron, w!asno"ci intelektualnej oraz dost#pu do fundu-
szy europejskich. Rozwijana jest tak-e oferta w$zakresie wdra-ania nowych produktów i$us!ug czy po"rednictwa 
kooperacyjnego. 

Tabela 30. Obszary tematyczne oferowanego wsparcia szkoleniowego i"doradczego AIP w"latach 2005-
2014 (% o*rodków *wiadcz$cych us,ugi w"wybranych obszarach )

Us"ugi doradcze, szkoleniowe 
i!informacyjne:

2005 2007 2009 2010 2012 2014

opracowanie biznesplanu 70 88 83 80 90 90

przedsi#biorczo". i$tworzenie /rmy 80 100 96 92 90 80

prawo gospodarcze 70 85 67 60 60 80

badania rynku i$marketing 50 85 63 64 70 70

zarz,dzanie biznesem . 88 58 56 50 70

/nanse i$podatki 50 85 58 56 70 70

ochrona w!asno"ci intelektualnej * 28 38 36 90 60

ksi#gowo". i$rachunkowo". 50 85 81 88 60 60

dost#p do "rodków z$funduszy 
europejskich

70 55 81 76 80 60
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Us"ugi doradcze, szkoleniowe 
i!informacyjne:

2005 2007 2009 2010 2012 2014

zarz,dzanie zasobami ludzkimi * * * * 50 50

wdra-anie nowych us!ug i$produktów * * * * 20 40

po"rednictwo kooperacyjne * * * * 20 40

informatyka i$komputery * * * * 20 20

zarz,dzanie jako"ci, * * * * 40 10

audyt technologiczny * * * * 20 *

internacjonalizacja i$wspó!praca 
mi#dzynarodowa

* * * * 20 *

*$w$danym roku ankieta nie zawiera!a takiej kategorii w$kafeterii odpowiedzi
0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport 2012, op. cit., s. 62 oraz O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, 
op. cit., s. 101.

Katalog oferowanych przez AIP us!ug jest racjonalny z$punktu widzenia realizacji ich celów statutowych. Na uwa-
g# zas!uguje fakt, -e dzia!alno". AIP w$danym obszarze tematycznym cz#"ciej przybiera form# doradztwa ni- szko-
le%. Wyj,tek w$tym zakresie stanowi!y analizy rynku i$marketing, gdy- indywidualne doradztwo w$tym zakresie jest 
zazwyczaj bardzo drogie.

Ponadto AIP udost#pniaj, infrastruktur# dla rozwoju /rmy (udost#pnianie powierzchni oraz zasobów sprz#to-
wych). 80% badanych AIP udost#pnia swoim klientom miejsce/powierzchni# do prowadzenia dzia!alno"ci. W$za-
le-no"ci od badanego inkubatora z$mo-liwo"ci tej korzysta!o w$2013 roku od 3 do 35 /rm. W$30% przebadanych 
inkubatorów funkcjonowa!o od 30 do 35 /rm, w$kolejnych 30% inkubatorów funkcjonowa!o oko!o 18 /rm, natomiast 
w$20% inkubatorów funkcjonowa!o od 3 do 6 /rm.

W$zakresie zrealizowanych przez AIP us!ug sytuacja w$roku 2013 uleg!a zmianom w$stosunku do roku 2011. O$ile 
prawie nie zmieni! si# procentowy udzia! inkubatorów, które zrealizowa!y akcje informacyjne i$promocyjne w$zakre-
sie przedsi#biorczo"ci to w$pozosta!ych badanych obszarach nast,pi! wzrost udzia!u inkubatorów, które na rzecz 
swoich klientów stosowa!y mentoring i$coaching (o$40%), prowadzi!y zaj#cia dydaktyczne z$przedsi#biorczo"ci na 
miejscowych uczelniach (o$20%) oraz "wiadczy!y pomoc prawn, dla swoich klientów. Ponadto zwi#kszy!a si# liczba 
inkubatorów udost#pniaj,cych infrastruktur# AIP dla pocz,tkuj,cych przedsi#biorców (o$10%) oraz "wiadcz,cych 
pomoc w$dost#pie do infrastruktury laboratoryjnej (o$20%). Mniej inkubatorów organizuje natomiast konkursy na 
biznes plany (o$10%).

Tabela 31. Zakres us,ug *wiadczonych przez AIPw latach 2009-2014"(w"% AIP) 

#wiadczone us"ugi 2009 2010 2012 2014

Akcje informacyjne i$promocyjne w$zakresie 
przedsi#biorczo"ci

96 96 90 90

Mentoring, coaching - indywidualne prowadzenie 
obiecuj,cych projektów przez wybranych opiekunów

47 46 40 80

Udost#pnienie infrastruktury AIP pocz,tkuj,cym 
przedsi#biorcom (biurko, telefon, komputer, adres itp.)

89 88 70 80

Prowadzenie zaj#. dydaktycznych z$przedsi#biorczo"ci 
na miejscowej uczelniach

40 46 50 70

Oferowanie pomocy w$dost#pie do infrastruktury 
laboratoryjnej

37 31 50 70

'wiadczenie pomocy prawnej dla klientów AIP 74 81 50 60

Otwarte konkursy na biznes plan 79 77 50 40

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport 2012, op. cit., s. 62 oraz O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, 
op. cit., s. 100.

cd.
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Du-e znaczenie dla nowopowstaj,cych podmiotów ma równie- oferta w$zakresie wsparcia dost#pu do /nan-
sowania, a$zw!aszcza: kapita!u anio!ów biznesu, kapita!u zal,-kowego i$kapita!u ryzyka. Dost#pno". w$AIP wsparcia 
w$uzyskaniu dost#pu do specjalistycznego /nansowania dla przedsi#wzi#. tworzenia i$rozwoju /rm start-up i$spin-
-o3 jest wci,- niezadowalaj,ca cho. w$stosunku do badania z$roku 201285 nast,pi! znaczny post#p. Sytuacja ta jest 
rezultatem pojawienia si# na rynku (w$ostatnich 3 latach) ponad 60 funduszy kapita!u zal,-kowego, które bardzo 
aktywnie poszukiwa!y projektów do /nansowania. Pomoc w$dost#pie do /nansowania oferuje obecnie 90% AIP. 
Udzielaj, one wsparcia w$uzyskaniu kapita!u ryzyka (60%), kapita!u „anio!ów biznesu” (60%) i$kapita!u zal,-kowego 
(50%). Pomocy w$dost#pie do dotacji i$grantów oferuje 50% AIP. Wzrost nast,pi! w$liczbie AIP oferuj,cych pomoc do 
wszystkich typów /nansowania. Najwi#kszy w$dost#pie do kapita!u ryzyka (z$15,4% do 60%) oraz pomoc w$dost#pie 
do kapita!u zal,-kowego (z$15,4% do 50%). O"rodki najs!abiej wykorzystuj, mo-liwo"ci wspó!pracy z$ funduszami 
po-yczkowymi i$instytucjami udzielaj,cymi kredytów b,d1 por#cze% kredytowych (30-40%). Instrumenty /nansowe 
jak kredyty, gwarancje i$po-yczki nie s, atrakcyjne dla /rm start-up ze wzgl#du na brak zabezpiecze%. Aczkolwiek 
dost#pne s, ju- w$bankach kredyty dla /rm start-up realizuj,cych projekty innowacyjne, które nie wymagaj, zabez-
piecze%. St,d równie- w$tym zakresie oferowane przez AIP wsparcie jest coraz bardziej powszechne w$porównaniu 
z$rokiem 2012.

Mimo rozwoju instytucji /nansowania ryzyka ich wspó!praca z$AIP napotyka na wiele trudno"ci zwi,zanych z$ró--
nicami w$celach stawianych przed inkubatorami i$instytucjami /nansowymi. Prowadzone przez AIP projekty znajduj, 
si# przede wszystkim w$fazie preinkubacji i$wczesnej inkubacji (83,6% klientów). Projekty te wymagaj, z$regu!y dodat-
kowego /nansowania pomostowego i$czasu aby sta. si# projektami w$pe!ni dojrza!ymi z$punktu widzenia inwestora 
kapita!owego. Inwestor poszukuje zatem /rm gotowych na przyj#cie inwestycji a$takie z$trudem mo-e znale1. w$AIP. 
Tym niemniej najwi#cej AIP oferuje pomoc w!a"nie w$uzyskaniu tego typu /nansowania, gdy- jest ono najlepiej 
dostosowane do specy/ki /rm start-up.

Wykres 32. Oferowane przez AIP wsparcie w"pozyskaniu .ród,a -nansowania w"latach 2012-2014 (w"%).
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport 2012, op. cit. s. 62 oraz O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, 
op. cit. s. 101.

Regulaminy oraz procedury ochrony i!komercjalizacji technologii
Regulamin lub procedury wyboru projektów do inkubacji stosuje 90% badanych AIP. Regulaminy dotycz,ce 

zarz,dzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi oraz prawami w!asno"ci wskaza!o stosowane ograniczenia 
czasowe funkcjonowania bene/cjentów w$tych inkubatorach. W$60% inkubatorów mo-liwo". funkcjonowania be-
ne/cjenta w$ inkubatorze zosta!a ograniczona do okresu 3 lat, natomiast w$kolejnych 20% inkubatorów okres ten 

85 Por. Rola akademickich o"rodków innowacji w$transferze technologii, I. Kije%ska-D,browska, K. Lipiec (red.), OPI, Warszawa 2012, s. 25 – 43.

2014
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wynosi! 8 lat. Proces preinkubacji nie powinien przekracza. 2-3 lat86. Niektóre AIP wyd!u-aj, okres funkcjonowania 
w$inkubatorze, gdy- zak!adaj, realizacj# w$AIP funkcji preinkubacji i$inkubacji !,cznie. Tym niemniej okres 8 letni mo-e 
mie. tylko uzasadnienie w$przypadku inkubacji /rm biotechnologicznych.

Rezultaty dzia"ania 
G!ównym celem dzia!ania AIP jest pomoc w$tworzeniu /rm start-up, w$tym tak-e spin-o3 i$spin-out. W$2013 roku 

do badanych inkubatorów zosta!o zg!oszonych 260 projektów biznesowych. W$trzech badanych inkubatorach nie 
zg!oszono ani jednego projektu biznesowego. Na jeden inkubator, do którego zg!oszone zosta!y projekty bizneso-
we, przypada!o zatem "rednio 37 projektów biznesowych.

Zdecydowana wi#kszo". badanych AIP prowadzi ró-nego rodzaju programy inkubacji. Na koniec 2013 roku ob-
j#!y one programem inkubacji 160 projektów czyli "rednio 20 w$jednym AIP.

W$2013 r. przy pomocy AIP !,cznie powsta!o 97 przedsi#biorstw, z$których 37% to /rmy za!o-one przez kobiety 
(w$2011 r. wska1nik ten wynosi! 24%). Na jeden AIP przypada!o zatem "rednio niemal 10 nowo utworzonych /rm. 
Nagrody na konkursach lub wystawach krajowych lub mi#dzynarodowych otrzyma!o 20 z$tych przedsi#biorstw.

Badane AIP w$trakcie ca!ego swojego istnienia pomog!y dot,d utworzy. !,cznie 693 przedsi#biorstwa (w$tym 
31% utworzonych przez kobiety), co oznacza, -e na jeden inkubator przypada!o "rednio 69 nowo utworzonych 
podmiotów. 

Ogó!em przebadane inkubatory wypu"ci!y na rynek 532 zarejestrowane przedsi#biorstwa (tzw. absolwenci inku-
batora). 'rednio jeden AIP opu"ci!o 76 „absolwentów” (mediana 55 podmiotów). W$dwa lata po opuszczeniu inkuba-
tora w$dalszym ci,gu funkcjonowa!a zbli-ona liczba przedsi#biorstw co oznacza, -e /rmy tworzone przy wsparciu 
AIP s, trwa!e. Nale-y jednak podkre"li., -e 20% przebadanych inkubatorów nie mo-e wykaza. si# ani jedn, nowo 
utworzon, /rm, a$30% AIP nie opu"ci! ani jeden absolwent.

Spo"ród wszystkich wypuszczonych na rynek absolwentów AIP dzia!alno". tylko nielicznych by!a przejawem 
komercjalizacji wiedzy. Wi#kszo". absolwentów AIP w$swojej dzia!alno"ci nie bazowa!o na nowych technologiach. 
Spo"ród badanych AIP 50% mo-e wykaza. utworzenie /rm spin-o3 lub spin-out. *,cznie w$wyniku wsparcia ze 
strony badanych AIP powsta!o 10 /rm typu spin-o3 i$37 typu spin-out.

Je-eli chodzi o$rezultaty „mi#kkie” w$dzia!alno"ci doradczej i$szkoleniowej to !,czna liczba us!ug doradczych, któ-
re zrealizowa!y w$2013 roku badane AIP wynios!a 1869, natomiast !,czna liczba szkole% wynios!a 127, w$trakcie których 
przeszkolono 1463 osoby. Nale-y podkre"li. du-e zró-nicowanie liczby spotka% doradczych zorganizowanych przez 
poszczególne inkubatory. Najwi#ksza liczba spotka% w$jednym inkubatorze wynios!a 600 a$najmniejsza 2. 

Ponadto 70% respondentów wskaza!o, -e "wiadczy us!ugi proinnowacyjne dla swoich klientów. Badanie wyka-
za!o, -e AIP, które funkcjonuj, razem z$parkami technologicznymi w$ramach jednej instytucji prowadz,cej "wiadcz, 
wi#cej us!ug proinnowacyjnych ni- AIP funkcjonuj,ce przy uczelniach. Dzia!alno". szkoleniow, prowadzi!o 90% ba-
danych. Na jeden AIP przepada!o "rednio 14 szkole%, na których przeszkolonych zosta!o !,cznie 163 osoby, a$na jedno 
szkolenie przypada!o "rednio 12 osób.

Widoczne s, pozytywne zmiany w$rezultatach osi,ganych przez AIP zw!aszcza je-eli chodzi o$ liczb# klientów 
i$ liczb# utworzonych /rm87. Niepokoj,cy jest jednak fakt, -e wspomniane rezultaty osi,gane s, przez stosunkowo 
w,sk, grup# AIP. Grupa najlepiej funkcjonuj,cych AIP to ok. 50% badanych o"rodków, które osi,gaj, ponad 90% 
wszystkich rezultatów. Grupa ok. 30% AIP osi,ga bardzo s!abe rezultaty (adekwatne do ich potencja!u), natomiast 
grupa ok. 20% AIP nie mo-e wykaza. si# ani jedn, utworzon, przy ich wsparciu /rm, start-up.

Klienci
AIP adresuj, swoja ofert# do "rodowiska akademickiego. Ze swoimi projektami do AIP zg!aszaj, si# najcz#"ciej: 

studenci (44,4%), absolwenci uczelni88 (20,6%) oraz m!odzi pracownicy nauki (14,4%). Doktoranci stanowi, prawie 6% 
autorów projektów.

86 Statystyki o"rodków pokazuj,, -e "redni czas preinkubacji /rmy w$AIP wynosi 2 lata i$2 miesi,ce. 0ród!o: Rola akademickich o"rodków inno-
wacji …, OPI, Warszawa 2012, s. 25 – 43.
87 Ibidem, s. 43.
88 Maks. 2 lata po zako%czeniu edukacji
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W$ stosunku do badania przeprowadzonego w$ roku 201289 na grupie uczelnianych AIP w$ strukturze klientów 
nast,pi!y zmiany. Z$41,5% do 20,6% zmala! udzia! absolwentów na rzecz studentów, których udzia! wzrós! z$35,6% do 
44,4%. Udzia! pracowników naukowych w$strukturze klientów nie uleg! zmianie. Wzrost udzia!u studentów nale-y 
ocenia. jako pozytywny. Interesuj,ce jest pojawienie si# grupy „pocz,tkuj,cy przedsi#biorcy”, które mo-e by. sygna-
!em, -e klienci AIP po za!o-eniu /rmy pozostaj, w$inkubatorze i$s, klasy/kowani w$tej kategorii klientów. 'wiadczy!o-
by to o$podejmowaniu przez AIP w$coraz szerszym zakresie wsparcia w$pó1nej fazie inkubacji.

Wykres 33. Struktura klientów AIP w"2013 r. (w"%)
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit., s. 99.

Tabela 32. Struktura bene-cjentów AIP w"latach 2011 i"2013 roku ze wzgl)du na ich faz) inkubacji.

Lp. Faza inkubacji
Struktura

w!roku 2011
Struktura

w!roku 2013

1 Preinkubacja 49,5 53,2%

2 Wczesna inkubacja (rok od za!o-enia) 31,8 30,4%

3 Pó1na inkubacja (2-3 lata od za!o-enia) 18,7 13,0%

4 Powy-ej trzeciego roku dzia!ania - 3,4%

Razem 100% 100%

0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit. s. 99.

Najwy-szy udzia! w$strukturze bene/cjentów maj, projekty, które znajduj, si# w$ fazie preinkubacji. Udzia! tej 
grupy nieznacznie zwi#kszy! si# w$stosunku do roku 2011 i$osi,gn,! poziom 53,2%. Nale-y to uzna. za jak najbardziej 
korzystne zjawisko gdy- "wiadczy o$tym, -e AIP koncentruj, si# na preinkubacji. Natomiast za niekorzystne nale-y 
uzna. wyd!u-anie procesu inkubacji przejawiaj,ce si# pojawieniem si# bene/cjentów przebywaj,cych w$inkubato-
rze powy-ej 3 roku dzia!ania. W$roku 2013 udzia! tych przedsi#biorstw w$strukturze ogó!em wyniós! 3,4%. Pojawia si# 
zatem grupa przedsi#wzi#., które pozostaj, w$inkubatorze nawet po zako%czeniu fazy pó1nej inkubacji. Wskazuje 
to na fakt, -e /rmy nie staj, si# absolwentami AIP, lecz "wiadomie (i$w$porozumieniu z$AIP) przed!u-aj, przebywanie 
w$ inkubatorze w$celu dalszego wykorzystywanie mo-liwo"ci jakie on stwarza. Dzia!anie tego typu jest sprzeczne 
z$misj, AIP.90

Badaj,c struktur# klientów nale-y równie- oceni. przez kogo zg!aszane s, projekty biznesowe do AIP.

89 Dane SOOiPP. 
90 O"rodki innowacji…, Raport z badania 2012, op. cit. s. 55 
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Tabela 33. Struktura zg"oszonych do AIP projektów biznesowych, ze wzgl$du na osob$ zg"aszaj*c* (w%)

Lp Osoba zg"aszaj*ca 2011 2013

1 Studenci 31 39

2 Doktoranci 5 9

3 M!odzi pracownicy nauki 9 14

4 Absolwenci 54 29

5
Inni (studenci innych uczelni, profesorowie, przedsi#biorcy 
posiadaj,cy numer REGON)

1 9

Razem 100 100

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: danych SOOiPP oraz O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, s 104.

W$roku 2013 najwi#cej projektów biznesowych zosta!o z!o-onych przez studentów (39%), w$drugiej kolejno"ci 
przez absolwentów (29%), w$trzeciej projekty z!o-one przez m!odych pracowników naukowych (14%). W$stosunku do 
roku 2011 nast,pi! znacz,cy spadek projektów sk!adanych przez absolwentów na rzecz projektów sk!adanych przez 
studentów oraz m!odych pracowników nauki. Zmiany te nale-y uzna. za pozytywne.

Wspó"praca
AIP wspó!pracuj, w$ramach instytucji prowadz,cej (macierzystej) z$innymi o"rodkami innowacji i$przedsi#bior-

czo"ci, takimi jak: Centra Transferu Technologii (58,3%), Parki Technologiczne i$ Inkubatory Technologiczne (16,7%) 
oraz Fundusze Zal,-kowe (12,5%). 

W$ramach wspó!pracy z$jednostkami uczelnianymi AIP realizowa!y wspólne projekty z$uczelnianymi wydzia!ami 
(40%) oraz podejmowa!y wspó!prac# z$uczelnianymi biurami karier, biurami projektów, funduszy strukturalnych oraz 
dzia!ami wspó!pracy mi#dzynarodowej (30%).

Je-eli chodzi o$wspó!prac# z$podmiotami zewn#trznymi najlepiej oceniana jest (w$skali 0-5) wspó!praca z$przed-
si#biorstwami i$instytucjami /nansowania ryzyka (ocena 4,5). W$dalszej kolejno"ci znalaz!a si# wspó!praca z$jednost-
kami PAN i$ instytutami badawczymi (ocena 3,0). Najni-ej by!a oceniana wspó!praca z$ funduszami po-yczkowymi, 
funduszami por#czeniowymi i$sieciami anio!ów biznesu (ocena 2,5).

Zasi#g wspó!pracy zewn#trznej nie jest jednak zadowalaj,cy. AIP wspó!pracuj, g!ównie na poziomie regional-
nym a$w$znacznie mniejszym stopniu na poziomie krajowym. Najwi#cej AIP wspó!pracuje w$regionie z$przedsi#-
biorstwami (100%), uczelniami (80%) oraz o"rodkami innowacji (70%). Wspó!prac# na poziomie krajowym posiada: 
z$uczelniami i$o"rodkami innowacji 50% AIP, a$z$przedsi#biorstwami 40% AIP. Z$kolei najrzadziej, ju- na poziomie 
regionalnym, wspó!praca by!a nawi,zywana z: instytucjami /nansowania ryzyka (20%), funduszami po-yczkowymi 
i$sieciami anio!ów biznesu (20%) oraz jednostkami PAN i$instytutami badawczymi (30%). 

Wp!yw wspó!pracy z$podmiotami zewn#trznymi na dzia!alno". AIP jest bardzo s!aby. Najwi#kszy wp!yw (w$skali 
0-5) ma wspó!praca z$uczelniami (3,6) poprzez mo-liwo". pozyskania ekspertów i$specjalistów oraz mo-liwo". pozy-
skania partnera w$sk!adanych projektach. Wp!yw wspó!pracy z$innymi podmiotami jest oceniany jako bardzo s!aby 
(1,5-2,2). Najwi#ksze korzy"ci we wspó!pracy z$jednostkami samorz,du terytorialnego AIP upatrywa!y w$dost#pie do 
ekspertów i$w$partnerstwie w$projektach (2,2) oraz wsparciu klientów AIP w$pozyskaniu "rodków /nansowych (1,8). 
Obszarem wspó!pracy z$o"rodkami innowacji, który najsilniej wp!ywa! na AIP by!a mo-liwo". pozyskania partnera 
oraz ekspertów i$specjalistów (1,9). Fundusze kapita!owe oraz fundusze por#czeniowe i$po-yczkowe najbardziej ce-
nione s, za wsparcie klientów w$pozyskaniu "rodków (1,5)91.

W$tym miejscu nale-y podkre"li., -e AIP z$jednej strony wykazuj, bardzo s!aby wp!yw wspó!pracy z$instytucja-
mi /nansowymi a$z$drugiej 90% z$nich oferuje klientom wsparcie w$uzyskaniu pomocy /nansowej. Oznacza to, -e 
wspó!praca z$instytucjami /nansowymi nie ma charakteru ci,g!ego i$sformalizowanego a$ponadto dotyczy klientów 
a$nie samych AIP. AIP nie s, bezpo"rednio zaanga-owane w$realizacj# procesów inwestycyjnych.

91 Ibidem, s. 105-108.
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W$ grupie badanych AIP jedynie 50% wskaza!o na swój udzia! w$ ró-nych sieciach wspó!pracy. Najwi#cej AIP 
wspó!pracuje z$klastrami. W$dzia!ania klastrowe zaanga-owanych jest 40% badanych AIP. Ponadto AIP zaanga-owa-
ne s, w$krajowe sieci IOB (30%).

Plany i!perspektywy rozwoju
Szko!y wy-sze w$Polsce wci,- w$niewielkim zakresie dostrzegaj, szanse rozwojowe w$aktywizacji przedsi#bior-

czo"ci akademickiej i$transferze technologii. Nie stworzono dot,d w!a"ciwych mechanizmów pozwalaj,cych rozwi-
ja. si# o"rodkom takim jak AIP czy CTT. Co gorsza mo-na zaobserwowa. stagnacj# je-eli chodzi o$liczb# funkcjonuj,-
cych AIP (pomijaj,c rozwój sieci AIP zarz,dzanej przez Fundacj# Akademickie Inkubatory Przedsi#biorczo"ci). Szeroka 
problematyka przedsi#biorczo"ci akademickiej sprowadzana jest cz#sto do uruchomienia inkubatora akademickie-
go. Wiele uczelnianych inicjatyw nie realizuje w$pe!ni misji dla jakiej powo!ywane s, AIP, cz#sto z$uwagi na szczu-
p!e zasoby i$umiej#tno"ci. Uczelnie je jednak utrzymuj, kieruj,c si# ró-nymi przes!ankami, np. :realizacj, wymogów 
ustawy, wizerunkiem i/lub ocen, zewn#trzn, uczelni, itp.). Obserwuje si# w$zwi,zku z$tym zjawisko post#puj,cego 
rozwarstwienia funkcjonuj,cych AIP. S, one coraz bardziej zró-nicowane zarówno pod wzgl#dem poziomu rozwoju, 
jak i$zakresu "wiadczonych us!ug. Jedynie 50% z$nich osi,ga znacz,ce efekty w$postaci nowo powstaj,cych /rm, 
tak-e tych opartych na nowych technologiach. Grupa stanowi,ca 20-30% badanych AIP osi,ga bardzo s!abe efekty 
w$inkubacji nowych przedsi#biorstw i$nie dysponuje odpowiednim potencja!em do ich zwi#kszenia. Grupa 20-30% 
AIP nie inkubuje /rm a$tylko zajmuje si# szkoleniami i$dzia!alno"ci, dydaktyczn, lub te- realizuje inne zadania nak!a-
dane przez instytucj# macierzyst,. Prawdopodobne jest, -e uczelnie, w$ramach których dzia!aj, te inkubatory, nie 
oczekuj, od nich osi,gania „twardych” i$„trwa!ych” rezultatów.

Tym niemniej nast,pi!y pozytywne zmiany w$strukturze klientów AIP (najwi#ksz, grup# stanowi, studenci) oraz 
"wiadczonych us!ugach, które obecnie w$ znacznie wi#kszym stopniu odpowiadaj, misji realizowanej przez AIP. 
Zmiany te polega!y równie- na wprowadzeniu przez AIP do swojej oferty nowoczesnych us!ug efektywnie wspie-
raj,cych tworzenie /rm start-up takich jak mentoring i$coaching oraz rozszerzenie wsparcia w$zakresie pozyskania 
/nansowania przez klientów.

Pozytywnym zjawiskiem jest równie- poprawa osi,ganych rezultatów w$grupie najbardziej aktywnych AIP. Wska-
zuj, one równocze"nie na konieczno". dalszej ich aktywizacji w$dotychczasowych kierunkach ich dzia!alno"ci.

AIP wskazuj, nast#puj,ce kierunki dzia!a% w!asnych, niezb#dnych dla ich dalszego rozwoju92:

�� wdro-enie systemu umo-liwiaj,cego klientom inkubatora samodzielny wybór tych form wsparcia, które w$ich 
opinii b#d, najbardziej potrzebne;

�� rozwijanie dzia!alno"ci szkoleniowej i$doradczej;

�� og!aszanie konkursów na projekty biznesowe w"ród studentów;

�� wprowadzenie systemu monitoringu dalszych losów bene/cjentów wsparcia, które udzieli!y AIP;

�� zintensy/kowanie procesów transferu technologii mi#dzy uczelni, macierzyst, a$przedsi#biorstwami;

�� wypracowanie i$wdro-enie, we wspó!pracy z$instytucjami /nansowania ryzyka lub funduszami po-yczkowymi 
i$por#czeniowymi, „optymalnego produktu /nansowego” dostosowanego do m!odych przedsi#biorstw maj,-
cych trudno"ci z$uzyskaniem kapita!u na komercyjnym rynku /nansowym;

�� wsparcie swoich klientów poprzez wej"cie z$nimi w$spó!k# i$wniesienie kapita!u;

�� powi#kszenie powierzchni, która zostanie udost#pniona klientom;

�� specjalizacj# tematyczn,/bran-ow, inkubatora;

�� rozwój wspó!pracy z$partnerami zagranicznymi.

Pojawia si# równocze"nie wiele zagro-e%, które b#d, decydowa!y o$dalszym rozwoju AIP.

1. Ujawniaj,cy si# powoli regres w$liczbie funkcjonuj,cych AIP w$nast#pstwie znacz,cego zmniejszenia aktywno-
"ci uczelni w$zakresie ich tworzenia.

2. Brak wdro-onego standardu AIP. Wymusza to traktowanie wszystkich o"rodków spe!niaj,cych obecn, de/ni-
cj# AIP jako jednolit, grup# realizuj,c, takie same cele i$wymagaj,c, takich samych instrumentów wsparcia, 

92 O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit., s. 108.
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podczas gdy AIP s, zbiorowo"ci, bardzo zró-nicowan, i$wymagaj, specy/cznych form wsparcia dostosowa-
nych do ich poziomu rozwoju i$form dzia!ania.

3. Pog!#biaj,ce si# zró-nicowane AIP w$zakresie potencja!u jakim dysponuj, oraz osi,ganych rezultatów. AIP ró--
ni, si# mi#dzy sob, dysponowanymi bud-etami, zasobami lokalowymi, biurowo-informatycznymi i$kadrowy-
mi. Wi#kszo". AIP dysponuje nader skromnym zespo!em merytorycznym i$wykazuje równie skromne rezultaty 
ukierunkowane na: akcje informacyjne i$promocyjne w$zakresie przedsi#biorczo"ci, prowadzenie dzia!alno"ci 
szkoleniowej dla pracowników naukowych i$studentów. Cz#sto realizuj, misj# AIP okazyjnie lub te- nie realizuj, 
jej w$ogóle w$zale-no"ci od celów stawianych im przez instytucje macierzyste. Osi,gaj, one mniej ni- 10% 
wszystkich rezultatów.

4. Spadek liczby o"rodków organizuj,cych konkursy na biznes plany co mo-e prowadzi. w$dalszej perspektywie 
do ograniczenia aktywno"ci w$ zakresie preinkubacji mimo to, -e aktualnie w$ strukturze bene/cjentów AIP 
klienci w$fazie preinkubacji stanowi, wci,- dominuj,c, i$nie malej,c, grup#.

5. Realne zagro-enie stanowi przechodzenie AIP na model funkcjonowania FAIP w$celu zwi#kszenia dochodów 
w!asnych. Sprzyja. temu b#dzie, przy malej,cych przychodach z$ tytu!u realizacji projektów /nansowanych 
z$funduszy strukturalnych, coraz wi#ksze uzale-nienie od /nansowania ze strony jednostki prowadz,cej o$ile 
jednostka ta nie okre"li w$sposób adekwatny do poziomu /nansowania oczekiwanych rezultatów i$sposobu 
monitorowania ich realizacji. Tendencja do zwi#kszania dochodów w!asnych poprzez us!ugi polegaj,ce na 
po"rednictwie w$realizacji zlece% klientów. Ten typ us!ugi stanowi zagro-enie z$punktu widzenia realizacji misji 
AIP, poniewa- wyd!u-a czas preinkubacji i$obni-a sk!onno". potencjalnych przedsi#biorców do faktycznego 
uruchomienia /rmy i$opuszczenia inkubatora. 

6. Brak systematycznego monitorowania dzia!alno"ci i$rezultatów uniemo-liwia analiz# zgodno"ci podejmowa-
nych dzia!a% ze stawianymi celami, efektywno"ci osi,gania celów, przydatno"ci dla klientów oraz trwa!o"ci 
rezultatów.

Poprawa efektywno"ci funkcjonowania AIP wymaga:

1. Wdro-enia standardu AIP i$umo-liwienia AIP przeprowadzenia certy/kacji zgodnie z$tym standardem. 

2. Stabilizacji kadry i$rozwoju kwali/kacji personelu..

3. Zapewnienia stabilnego i$zrównowa-onego /nansowania dzia!alno"ci AIP. Finansowanie publiczne zapewnia 
mo-liwo". stabilnej realizacji zada% statutowych AIP w$zakresie tworzenia nowych przedsi#biorstw. Jednak-e 
uzale-nienie od /nansowania publicznego mo-e prowadzi. do os!abienia efektywno"ci osi,ganych celów o$ile 
nie b#d, one w!a"ciwie de/niowane. Z$kolei nacisk na wzrost dochodów w!asnych mo-e prowadzi. do realiza-
cji us!ug, które niekoniecznie zgodnych z$misj, AIP.

4. Wypracowania przez AIP programów adresowanych do klientów obejmuj,cych us!ugi w$zakresie tworzenia 
nowych /rm oraz stosownych standardów us!ug (obejmuj,cych sposób i$zakres "wiadczonych us!ug). Na tej 
bazie de/niowanie programu wsparcia dostosowanego do specy/ki projektu i$potrzeb klienta („szytego na 
miar#”).

5. Monitorowania dzia!alno"ci AIP poprzez uruchomienie stosownego systemu monitoringu.

6. Stymulowanie projektów biznesowych poprzez prowadzenie konkursów na biznes plany i$wdro-enie innych 
nowych instrumentów dla realizacji tego zadania.

7. Dla aktywizacji "rodowiska akademickiego oraz intensy/kacji programów preinkubacji niezb#dne jest podj#cie 
dzia!a% w$zakresie "cis!ej kooperacji AIP z$do"wiadczonymi o"rodkami innowacji oraz instytucjami /nansowymi 
dzia!aj,cymi w$ich otoczeniu. Ponadto wskazany jest rozwój wspó!pracy ze "rodowiskiem biznesu oraz lokaln, 
i$regionaln, administracj,. Wzajemna wymiana do"wiadcze% pomi#dzy pracownikami o"rodków i$praktykami 
wydaje si# by. najbardziej po-,dana.
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We wspó!czesnej gospodarce wiedza staje si# zasobem, który w$coraz wi#kszym stopniu decyduje o$konkuren-
cyjno"ci przedsi#biorstw. Zdolno". przekszta!cania wiedzy w$nowe produkty, us!ugi, technologie, metody marketin-
gowe i$rozwi,zania organizacyjne decyduje coraz silniej nie tylko o$konkurencyjno"ci przedsi#biorstw, ale równie- 
regionów i$ca!ych gospodarek93 .

Czynnikiem decyduj,cym o$sukcesie jest wytworzenie mechanizmów przep!ywu wiedzy pomi#dzy podmiota-
mi -ycia spo!eczno-gospodarczego94 oraz jej komercjalizacji, czyli przekszta!cania wiedzy w$innowacje. Ten pozornie 
prosty proces okazuje si# by. zjawiskiem spo!ecznie trudnym i$z!o-onym. W$celu jego usprawnienia niezb#dne jest 
funkcjonowanie, w$ramach systemu innowacyjnego, jednostek zdolnych do inicjowania i$realizacji procesu komer-
cjalizacji wiedzy.

Wzrost znaczenia wiedzy jako czynnika wytwórczego, wymusza g!#bokie zmiany w$ obszarze nauki, edukacji 
i$szkolnictwa wy-szego. Otwarcie na wspó!prac# z$biznesem oraz na budow# zdolno"ci przedsi#biorczych w"ród 
studentów, doktorantów i$ pracowników naukowych staje si# praktyk, dzia!ania w$ ramach instytucji naukowych 
i$edukacyjnych. Dotychczasowy model szko!y wy-szej, oparty na edukacji i$badaniach naukowych, zostaje posze-
rzony o$ przygotowanie studentów, ale równie- pracowników naukowych do przedsi#biorczo"ci, rozumianej jako 
kszta!towanie aktywnych zachowa%, umo-liwiaj,cych samodzielne dzia!anie na rynku.

W$ci,gu ostatnich lat wy-sze uczelnie, zacz#!y tworzy. w$swej strukturze organizacyjnej wydzielone jednostki 
tzw. centra transferu technologii, których zadaniem jest promowanie mo-liwo"ci badawczych uczelni, marketing 
wyników bada% naukowych i$opracowanych technologii oraz wspomaganie procesu komercjalizacji wiedzy95.

Proces komercjalizacji mo-e przybiera. zarówno form# sprzeda-y know-how lub licencji oraz wdro-enia techno-
logii u$u-ytkownika ko%cowego lub utworzenia nowego przedsi#biorstwa (start-up), którego zadaniem jest urynko-
wienie technologii. O$ile pierwszy mechanizm jest domen, CTT o$tyle transferem technologii poprzez tworzenie no-
wych przedsi#biorstw zajmuj, si# zarówno CTT (zorientowane raczej na pracowników naukowych) oraz akademickie 
inkubatory przedsi#biorczo". (zorientowane bardziej na przedsi#biorczo". studentów).

CTT zdolne do wykorzystania wszelkich mo-liwo"ci stwarzanych przez infrastruktur# innowacji (fundusze /nan-
suj,ce innowacje, inkubatory i$parki technologiczne) czyli system o"rodków innowacji i$przedsi#biorczo"ci, s, w$sta-
nie efektywnie i$skutecznie wspiera. ten proces. 

De'nicja CTT
Centrum Transferu Technologii to jednostka powo!ywana przez uczelnie lub instytuty Polskiej Akademii Nauk 

w$celu sprzeda-y lub nieodp!atnego przekazywania do gospodarki wyników bada% i$prac rozwojowych prowadzo-
nych wewn,trz instytucji – matki96 lub inne podmioty posiadaj,ce sta!e umowy z$uczelniami lub instytutami PAN na 
obs!ug# ich w$zakresie transferu technologii i$komercjalizacji wiedzy.

93 O"rodki innowacji i$przedsi#biorczo"ci w$Polsce – Raport 2009, K.B. Matusiak (red), SOOIPP, *ód1-Pozna% 2010. 
94 J.G. Wissema, Technostarterzy: dlaczego i$jak, PARP, Warszawa, 2005. 
95 K.B. Matusiak: Centra Transferu Technologii, w: Innowacje i$transfer technologii: S!ownik poj#., K.B. Matusiak (red), PARP, Warszawa 2011 s. 31-34.
96 Za: Ustawa z$dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o$szkolnictwie wy-szym, Dz. U. 2005, nr 164, poz. 1365, art. 86
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Przyj#ta w$niniejszym badaniu de/nicja CTT jest zaw#-aj,ca w$stosunku do u-ywanej w$dotychczasowych, pro-
wadzonych przez SOOIPP w$poprzednich latach badaniach O"rodków Innowacji i$Przedsi#biorczo"ci w$Polsce97 tzn. 
kwali/kuje jako CTT tylko o"rodki a/liowane przy uczelniach lub instytutach PAN. Pozosta!e podmioty dot,d kwa-
li/kowane jaki CTT a$nie posiadaj,ce realnego dost#pu do wyników bada% naukowych zosta!y wyodr#bnione jako 
osobna kategoria Centrów Innowacji.

CTT w!Polsce
Zainteresowanie tworzeniem CTT pojawi!o si# w$Polsce w$po!owie lat 90. ubieg!ego wieku. Za pierwsze uczel-

niane centrum nale-y przyj,. Wroc!awskie Centrum Transferu Technologii utworzone w$1995 r. przy Politechnice 
Wroc!awskiej w$formie jednostki ogólnouczelnianej. Wypracowanie krajowego modelu CTT nast#powa!o w$drugiej 
po!owie lat 90. w$ramach uruchomionego przez Fundacj# na rzecz Nauki Polskiej Programu „Income” a$nast#pnie 
Programu „Fabrykat 2000” /nansowanego przez USAID. W$wyniku tych dzia!a% powsta!a sie. pierwszych o"rodków 
CTT. Wzrost zainteresowania tworzeniem CTT nast,pi! po 2005 r. w$zwi,zku z$uchwaleniem Ustawy Prawo o$szkol-
nictwie wy-szym, gdzie zapisem, -e „centrum transferu technologii tworzy si# w$celu sprzeda-y lub nieodp!atnego 
przekazywania wyników bada% i$prac rozwojowych do gospodarki”, zalegalizowano tego typu podmioty w$struktu-
rach szkó! wy-szych. CTT mo-e by. utworzone w$formie98:

�� jednostki ogólnouczelnianej i$dzia!a. na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez senat uczelni,

�� spó!ki handlowej lub fundacji i$dzia!a. na podstawie odpowiednich dokumentów ustrojowych.

Nale-y podkre"li., -e zmiany ustawowe i$podejmowane w$ich wyniku inicjatywy za!o-ycielskie nie przyczyni!y 
si# do znacz,cego wzrostu liczby CTT a/liowanych przy szko!ach wy-szych i$instytutach PAN. Dopiero po roku 2010 
w$efekcie przeznaczenia znacznych "rodków na wsparcie infrastruktury otoczenia biznesu, w$tym tak-e CTT, w$ra-
mach PO Innowacyjna Gospodarka (2007-2013) nast,pi! znacz,cy wzrost badanych o"rodków.

Wykres 34. Liczba CTT w!Polsce w!latach 2005-2014.
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji i$przedsi#biorczo"ci w$Polsce, Raport 2012, A. B,kowski, M. Ma-ewska (red), PARP, 
Warszawa 2012, s. 84 oraz O"rodki innowacji w$Polsce (z$uwzgl#dnieniem inkubatorów przedsi#biorczo"ci) - Raport z$badania 2014, A. B,kowski, 
M. Ma-ewska (red.), PARP, Warszawa 2014, s. 75.

Powstanie i$rozwój CTT s, determinowane blisko"ci, "rodowiska naukowego, otwartego na transfer swoich osi,-
gni#. do gospodarki. W$badaniach dotychczas prowadzonych przez SOOIPP nie wyodr#bniano w$badanych CTT gru-
py CTT a/liowanej przy szko!ach wy-szych i$instytutach PAN. Tym niemniej analiza wszystkich CTT identy/kowanych 

97 Centra transferu technologii (CTT) to zró-nicowana organizacyjnie grupa nienastawionych na zysk jednostek doradczych, szkoleniowych i$in-
formacyjnych, aktywnych w$obszarze transferu i$komercjalizacji technologii oraz wszystkich towarzysz,cych temu procesowi zada%. Dzia!alno". 
CTT na styku sfery nauki i$biznesu ma owocowa. adaptacj, nowoczesnych technologii przez ma!e i$"rednie /rmy lub powstawaniem nowych 
/rm bazuj,cych na nowych technologiach, a$tym samym przyczynia. si# do podniesienia innowacyjno"ci i$konkurencyjno"ci przedsi#biorstw 
oraz regionalnych struktur gospodarczych. CTT maj, zapewnia. swego rodzaju bufor, pozwalaj,cy na pogodzenie komercjalizacji, bada% na-
ukowych i$dzia!alno"ci dydaktycznej na uczelniach, za: Innowacje i…, op. cit., s. 31-34.
98 Ustawa Prawo o…, op. cit., art. 86.
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w$poprzednich badaniach prowadzonych przez SOOIPP pozwala na wyodr#bnienie tej grupy podmiotów. W$roku 
2005 zidenty/kowano 14 CTT. W$roku 2007 ich liczba wzros!a do 23 po czym nast,pi! okres stabilizacji. Po roku 2010 
nast,pi! znacz,cy wzrost ich liczby. W$roku 2012 zidenty/kowano 38 CTT, za" w$2014 - 42. 

Mapa 5. Centra transferu technologii w"Polsce w 2014 r.

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne

Najwi#cej polskich centrów transferu technologii funkcjonuje w Krakowie i$ Lublinie (po 5) oraz w$ Warszawie 
i$*odzi (po 4).
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Tabela 34. Liczba CTT w"zale%no*ci od formy organizacyjnej w"latach 2007-2014

Wyszczególnienie: 2007 2009 2010 2012 2014

Jednostki szkó! wy-szych i$PAN 18 18 21 32 35

Fundacje 4 4 3 3 3

Spó!ki 1 1 2 3 4

Ogó!em 23 23 26 38 42

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie O"rodki innowacji…, Raport 2012, op. cit., s. 85 oraz O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, 
op. cit., s. 77.

Struktura i!organizacja CTT
Pod wzgl#dem organizacyjno-prawnym CTT funkcjonuj, jako dzia! administracyjny uczelni lub instytutu PAN 

b,d1 jako odr#bne od uczelni podmioty, posiadaj,ce osobowo". prawn,, dzia!aj,ce w$formule spó!ki z$ograniczon, 
odpowiedzialno"ci, lub fundacji. Najwi#ksz, grup# stanowi, CTT funkcjonuj,ce jako jednostki szkó! wy-szych lub 
PAN. W$roku 2012, po okresie stabilizacji w$latach 2007-2010, nast,pi! znacz,cy wzrost ich liczby. W$2014 r. stanowi!y 
one 83,3% wszystkich CTT. W$latach 2007-2014 bardzo wolno wzrasta!a liczba CTT funkcjonuj,cych jako spó!ki prawa 
handlowego. W$2014 roku stanowi!y one zaledwie 9,6% wszystkich CTT. Liczba CTT funkcjonuj,cych jako fundacje nie 
ulega!a znacz,cym zmianom w$tym okresie i$w$2014 r. stanowi!a 7,1%.

Wykres 35. Organizacyjne przyporz$dkowanie CTT w"2014 r. (w%)

Jednostki szkó, wy%szych i PAN 
83,3%

Fundacje 
7,1%

Spó,ki z o.o. 
9,6%

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie bazy danych OIiP SOOIPP 2014.

CTT funkcjonuj,ce w$ramach jednostek szkó! wy-szych dzia!aj, w$formule organizacyjnej dzia!u, biura lub zespo-
!u wysoko usytu!owanego w$hierarchii jednostki naukowej, bo bezpo"rednio podporz,dkowanego Rektorowi lub 
Prorektorowi. Jednostki te nie posiadaj, osobowo"ci prawnej. Wi#kszo". z$nich posiada dodatkowo cia!a doradcze 
w$postaci rad nadzoruj,cych, programowych lub opiniodawczych. Bezpo"rednio podporz,dkowanych Rektorowi 
uczelni jest 18,8% CTT, a$w$pozosta!ych przypadkach Prorektorowi ds. Nauki, Prorektorowi ds. Rozwoju lub Prorekto-
rowi ds. Wspó!pracy99.Takie umocowanie CTT strukturze uczelnianej nie przes,dza jednak o$wysokiej efektywno"ci 
i$sprawno"ci dzia!ania. System decyzyjny wi#kszo"ci uczelni jest wielostopniowy i$mocno zbiurokratyzowany co ma 
bezpo"redni wp!yw na podejmowanie decyzji administracyjnych i$efektywne zarz,dzanie CTT. 

Centra dzia!aj,ce jako niezale-ne podmioty podporz,dkowane s, organom statutowym swoich organizacji.

Znamienne jest, -e nie wzrasta liczba CTT funkcjonuj,cych w$ formie spó!ek celowych. Mimo, i- spó!ki prawa 
handlowego profesjonalnie zajmuj,ce si# komercjalizacj, technologii stanowi, struktur# organizacyjno-prawn,, 
zapewniaj,c, wi#ksz, efektywno". dzia!ania. Ponadto zosta!y stworzone odpowiednie unormowania prawne 

99 O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit., s. 77.
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umo-liwiaj,ce tworzenie takich spó!ek przez szko!y wy-sze i$instytuty PAN. Tym niemniej wci,- jest to formu!a CTT 
bardzo rzadko wykorzystywana. Na przeszkodzie stoi tu prawdopodobnie zbyt du-e ryzyko zwi,zane z$utworze-
niem takiego podmiotu przez jednostk# naukow,.

Niniejszy raport opracowano na podstawie badania, w$którym udzia! wzi#!o 17 CTT (40%).

Cele dzia"alno%ci
G!ównym celem dzia!alno"ci centrów transferu technologii jest szeroko rozumiana eksploatacja i$komercjalizacja 

wiedzy. Obserwuje si# coraz wi#ksz, koncentracj# CTT na realizacji tego w!a"nie celu w$po!,czeniu z$zarz,dzaniem 
w!asno"ci, intelektualn, uczelni. Zdecydowana wi#kszo". CTT swój cel de/niuje równie- jako promocj# i$sprzeda- 
wyników prac naukowych do gospodarki. Mo-na stwierdzi., -e cele niemal wszystkich akademickich CTT zwi,-
zane s, ze wspomaganiem transferu technologii ale g!ównie adresowane s, do wn#trza uczelni. Cele o$charakte-
rze zewn#trznym, takie jak rozwój przedsi#biorstw przez innowacje czy wspieranie mi#dzynarodowej wspó!pracy 
badawczej i$technologicznej de/niowane s, przez pojedyncze CTT. Bardzo wyra1nie wida. to tak-e na strukturze 
klientów. Dzia!ania CTT adresowane s, do pracowników szkó! wy-szych i$instytutów PAN przy których s, a/liowane. 
Wskazywany przez znacz,c, grup# CTT cel jakim jest wspieranie przedsi#biorczo"ci akademickiej stopniowo traci 
na znaczeniu. W"ród klientów CTT studenci stanowi, zaledwie 7%. Przedsi#biorczo". akademicka powoli staje si# 
domen, Akademickich Inkubatorów Przedsi#biorczo"ci (AIP).

Badanie wykaza!o, -e dzia!alno". CTT w$zakresie doradztwa jest skoncentrowana na obszarach, które przyczynia-
j, si# do realizacji ich podstawowych celów. W$grupie us!ug doradczych oferowanych przez ponad 50% CTT znalaz!y 
si#: opracowanie biznes planu i$modelu biznesowego oraz doradztwo w$zakresie patentowym i$technologicznym. 
Na dalszym miejscu znalaz!y si# przedsi#biorczo". i$tworzenie /rmy oraz doradztwo w$zakresie dost#pu do funduszy 
europejskich.100

Wyra1nie rysuje si# obraz zró-nicowania wagi poszczególnych celów realizowanych przez CTT i$sposobów ich 
osi,gania. Cele realizowane przez CTT de/niowane s, przez instytucj# przy której jest ono a/liowane, udzia!owców 
spó!ki lub fundatorów (zale-nie od formy organizacyjno-prawnej). W$konsekwencji braku jednorodnego podej"cia 
na poziomie interesariuszy mamy do czynienia z$ró-norodnie de/niowanymi celami i$rezultatami dzia!alno"ci, jakie 
s, oczekiwane przez instytucje powo!uj,ce CTT.

Generalnie mo-na wyodr#bni. dwa kierunki rozwoju CTT. Wi#kszo". (50-60%) z$nich skupia si# na wykorzystaniu 
uczelnianego potencja!u merytorycznego? Badawczego? w$zakresie transferu technologii oraz nadawaniu transfero-
wi technologii form prawnych (umowy, kontrakty, licencje, ochrona w!asno"ci intelektualnej uczelni). Te CTT osi,gaj, 
trwa!e rezultaty w$ transferze technologii. Pozosta!e widz, sw, misj# w$ realizowaniu dzia!a% ukierunkowanych na 
wczesny etap transferu i$komercjalizacji technologii, tzn. doradztwie w$zakresie oceny mo-liwo"ci ochrony w!asno"ci 
intelektualnej, konsultowaniu i$selekcji innowacyjnych pomys!ów, przygotowaniu ofert wspó!pracy, pomocy w$na-
wi,zaniu kontaktu, itp. Prowadz, one równie- szkolenia w$tym samym zakresie tematycznym101. Te CTT mog, si# 
wykaza. jedynie „mi#kkimi” dzia!aniami wspomagaj,cymi i$nie wymaga si# od nich osi,gania „twardych” rezultatów 
w$transferze technologii.

Potencja" i!infrastruktura CTT
'rednie zatrudnienie etatowe na czas nieokre"lony w$CTT wynosi 9,5 pracownika merytorycznego a$dodatkowo 

"rednio 4,1 osoby jest zatrudnionych w$ oparciu o$ umowy cywilno-prawne. Przy czym obserwuje si# du-e 
zró-nicowanie od 2 do 38 w$grupie pracowników etatowych i$od 1 do 12 w$grupie osób na umowach cywilno-
prawnych. Mediana zatrudnienia etatowego jest nieco poni-ej "redniej i$ wynosi 8 osób. Natomiast mediana dla 
zatrudnienia na umowy cywilno-prawne nie odbiega od "redniej i$wynosi 4. O"rodków, w$których pracowników 
etatowych jest 10 lub wi#cej jest w$badanej grupie ok. 30%.

Dla porównania wg Raportu z$2012 roku centrum transferu technologii zatrudnia!o "rednio 9 pracowników etato-
wych, a$dodatkowych 15 uczestniczy!o w$jego pracach w$formie umów-zlece%. Zatrudnienie w$etatowe w$stosunku 
do roku 2012 nie uleg!o zmianie w$grupie merytorycznych pracowników etatowych, natomiast znacznie zmniejszy!a 
si# ilo". osób wspó!pracuj,cych zatrudnionych na umowy cywilno-prawne.

100 Ibidem, s. 83.
101 Ibidem, s. 84.
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Tabela 35. Wybrane charakterystyki CTT w"latach 1999-2014

Wyszczególnienie: 1999 2000 2004 2005 2007 2009 2010 2012 2014

liczba centrów 23 20 29 44 87 90 90 69 42

powierzchnia w$m2 111 192 247 178 176 161 162 162 808

zatrudnienie etatowe 2,5 3,5 6 7 9 8 8 9 9,5

konsultanci, doradcy 
i$wyk!adowcy (umo-
wy zlecenia)

15 30 20 26 19 14 17 15 4,1

bud-et o"rodka 
(w$tys. z!)*, w$tym do-
chody w!asne (w$%)

.

.

118
 

58,8

.

.

881
 

34,5

662
 

24,1

963
 

34,4

1050
 

24,5

1797
 

9,5

1625
 
8

liczba klientów* 482 495 520 628 1054 574 696 702 435**

* prezentowane dane dotycz, poprzedniego, pe!nego roku sprawozdawczego
** tylko klienci us!ug szkoleniowych i$doradczych (bez us!ug informacyjnych)
0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport 2012, s. 83-97 oraz O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. 
cit. s. 75-80.

Us!ugi CTT s, w$30% "wiadczone wy!,cznie przez pracowników o"rodka, za" pozosta!e korzystaj, ze wspó!pracy 
z$podmiotami zewn#trznymi i$"wiadcz, us!ugi jedynie cz#"ciowo w!asnymi si!ami.

Wykres 36. Rodzaj powierzchni u%ytkowej w"dyspozycji CTT.
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0 r ó d ! o: O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, OP. CIT., s.78.

Powierzchnia u-ytkowa jak, "rednio dysponuje CTT wynosi w$ roku 2014: 808 m2, przy jednoczesnym du-ym 
zró-nicowaniu – od 19 do 4400 m2. Mediana jest znacznie ni-sza od "redniej i$wynosi ok. 151 m2 . Wynika to st,d, 
-e trzy badane o"rodki dysponuj, powierzchni, powy-ej 2500 m2, trzy w$okolicach "redniej, za" pozosta!e znacznie 
poni-ej "redniej. Na tej powierzchni znajduj, si# g!ównie pomieszczenia biurowe, pokoje konsultantów i$sale szko-
leniowe. Praktycznie wszystkie centra dysponuj,: podstawow, infrastruktur, biurow, (faks, kopiarka, telefon) i$sieci, 
komputerow,. Dost#pem do szerokopasmowego Internetu i/lub Internetu bezprzewodowego posiada 87,5% bada-
nych CTT102. 

102 Ibidem, s. 80. 
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Dost#p do baz danych posiada 81,3% badanych. Niektóre o"rodki dysponuj, w!asn, powierzchni, na doradztwo, 
szkolenia i$ cele ekspozycyjne inne deklaruj, dost#p do infrastruktury jednostki macierzystej, g!ównie dotyczy to 
o"rodków uczelnianych.

'rednio o"rodek CTT dysponuje rocznym bud-etem w$wysoko"ci ok. 1 625 450 z! (od 23 tys. do 5,8 mln). Mediana 
kszta!tuje si# na du-o ni-szym poziomie wynosz,cym 400$000 z!. Jest to zwi,zane z$tym, -e cztery badane o"rodki 
dysponuj, du-ymi bud-etami pomi#dzy 2 a$5,8 mln z! - znacznie przewy-szaj,cym bud-et pozosta!ych o"rodków. 
W$stosunku do poprzedniego badania (dane na koniec 2011 roku) "redni bud-et CTT pozostaje na tym samym po-
ziomie. Zwi#kszy!a si# natomiast rozpi#to". pomi#dzy bud-etami poszczególnych o"rodków. 

Najwa-niejszym 1ród!em /nansowania s, granty i$ projekty (47%). Coraz bardziej znacz,cy jest wk!ad instytu-
cji macierzystej, kszta!tuj,cy si# "rednio na poziomie 45%. Wp!ywy z$ dzia!alno"ci w!asnej stanowi, zaledwie 8% 
bud-etu.

W$badanej grupie niemal 60% o"rodków nie posiada -adnych przychodów z$tytu!u prowadzonej dzia!alno"ci 
w!asnej. Zaledwie 25% posiada wp!ywy w!asne, które przekraczaj, 10% ich bud-etu ca!kowitego. Dla CTT, które po-
siadaj, najwi#kszy odsetek przychodów w!asnych w$strukturze /nansowania kszta!tuj, si# one na poziomie 30-40%. 
Sytuacja ta nie uleg!a -adnej zmianie od poprzedniego badania.

Wykres 37. Struktura -nansowania CTT w"2013 r. (w%)

Wp,ywy 
z jednostki prowadz$cej

45,0%

Inne wp,ywy
0,5%

Wp,ywy 
z dzia,alno*ci w,asnej
7,5%

Zagraniczne granty 
i projekty
12,5%

Regionalne/lokalne 
granty i projekty

9,0%

Krajowe granty 
i projekty

25,5%

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: Ibidem, s. 81.

W$strukturze /nansowania znacznie zmniejszy!y si# równie- przychody z$tytu!u realizacji projektów. W$2013 roku 
stanowi!y one 47% w$stosunku do 66,8% w$roku 2011. Zmniejszeniu uleg!y przychody z$tytu!u realizacji projektów 
krajowych (z$46,7% do 25,5%). Z$kolei znacz,co wzrós! udzia! w$bud-ecie przychodów z$tytu!u realizacji projektów 
regionalnych (z$1,2% do 9%). Jest to wynikiem dost#pno"ci "rodków z$funduszy strukturalnych w$kolejnych latach 
w$miar# otwierania ró-nego rodzaju konkursów i$aktywno"ci CTT w$pozyskiwaniu tych "rodków. Realizacja projek-
tów /nansowanych ze "rodków publicznych stanowi w$dalszym ci,gu g!ówne 1ród!o /nansowania CTT.

W$stosunku do sytuacji CTT na koniec roku 2011 mo-na zaobserwowa. nieznaczne zmniejszenie wp!ywów w!a-
snych (z$9,5% do 8%), przy ponad 2 krotnym wzro"cie wk!adu instytucji macierzystej (z$21,5% do 45%). 
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Wykres 38. Udzia, wp,ywów z" dzia,alno*ci w,asnej oraz dop,at od udzia,owców w" -nansowaniu CTT 
w"latach 2004-2013 (w%)
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0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie O"rodki innowacji…, Raport 2012, op. cit. s. 90 oraz O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, 
op. cit., s. 80.

Zmiana w$strukturze /nansowania CTT w$stosunku do lat ubieg!ych polega przede wszystkim na zdecydowa-
nym wzro"cie poziomu /nansowania ze strony instytucji prowadz,cej oraz dalszy spadek przychodów z$tytu!u dzia-
!alno"ci w!asnej. W$ten sposób CTT w$dalszym ci,gu /nansowane s, w$90% ze "rodków publicznych. Sytuacj# tak, 
odnotowano ju- w$poprzednim badaniu. Dochody w!asne, a$zw!aszcza dochody z$dzia!alno"ci szkoleniowej i$do-
radczej, pozosta!y na niezmienionym w$stosunku do 2011 roku i$najni-szym od 2004 roku poziomie. Dzia!alno". CTT 
jest zatem coraz bardziej uzale-niona od funduszy publicznych. Finansowanie projektowe z$funduszy strukturalnych 
prowadzi!y do zast,pienia przychodów w!asnych oraz wk!adu z$instytucji prowadz,cej. W$momencie zmniejszenia 
/nansowania projektowego zosta!o to zrekompensowane wzrostem /nansowania instytucji prowadz,cej przy nie-
zmiennie niskich przychodach z$dzia!alno"ci rynkowej. 

Tabela 36. Struktura -nansowania bie%$cej dzia,alno*ci CTT w"latach 2004-2013.

Wyszczególnienie: 2004 2006 2008 2009 2011 2013

bud-et (w$tys. z!)
w$tym w$%:

881,5 662,3 963,9 1050,2 1797,2 1625,5

wp!ywy z$dzia!alno"ci szkoleniowej 7,5 7,8 9,9 6,8 2,3 0,7

wp!ywy z$dzia!alno"ci doradczej 19,9 7,4 18,8 8,6 2,2 3,8

inne dochody w!asne 14,6 8,9 5,6 9,1 5,0 3,5

europejskie granty i$projekty 24,2 39,3 28,3 25,4 18,4 12,5

krajowe granty i$projekty 13,0 15,9 18,2 33,4 46,7 25,5

regionalne/lokalne granty i$projekty 2,4 . . 8,1 1,2 9

wk!ady, subwencje i$dop!aty udzia!owców 16,5 6,6 16,1 8,9 21,5 45

inne zasilanie zewn#trzne 9,8 14,2 3,1 0,1 2,7 .

0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport 2012, op. cit. s. 90 oraz O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, 
op. cit. s. 80.

Przychody w!asne CTT pochodz, z$wp!at za prowadzone szkolenia (dzia!alno". szkoleniowa), op!at za doradz-
two (dzia!alno". doradcza) oraz innych 1róde!. Pozytywnym sygna!em jest wzrost w$roku 2013 przychodów z$dzia-
!alno"ci doradczej kosztem dzia!alno"ci szkoleniowej. Przychody z$ dzia!alno"ci doradczej s, najwi#ksz, pozycj, 
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w$przychodach w!asnych i$stanowi, 3,8%. Przychody z$dzia!alno"ci szkoleniowej stanowi, zaledwie 0,7% bud-etu. 
Jako 1ród!a innych przychodów wskazywane by!y: komercjalizacja technologii i$sprzeda- licencji, zlecenia komercyj-
ne. Przychody w!asne z$innych 1róde! stanowi, 3,5% w$strukturze /nansowania.

Obecna struktura /nansowania CTT stwarza realne zagro-enie dla ich funkcjonowania w$sytuacji zmniejszenia 
dost#pno"ci "rodków na /nansowanie projektów na poziomie krajowym i$ regionalnym. Ci#-ar utrzymania funk-
cjonowania CTT b#dzie spoczywa! wówczas na organizacjach macierzystych lub udzia!owcach. Niezb#dne jest 
osi,gni#cie swoistego balansu pomi#dzy wp!ywami z$dzia!alno"ci w!asnej a$/nasowaniem "rodkami publicznymi 
podstawowymi. Wp!ywy ze "rodków publicznych pozwalaj, CTT funkcjonowa. w$sposób p!ynny i$realizowa. swoja 
misj#. Tym niemniej aktualna struktura bud-etów CTT wykazuje na ich niezrównowa-enie ze wzgl#du zbyt silne 
uzale-nienie od "rodków publicznych.

Oferta CTT
CTT, coraz bardziej koncentruj, swoj, dzia!alno". na obszarach zwi,zanych z$transferem technologii, kosztem 

innych dzia!a%. Zjawisko to jest przejawem post#puj,cej profesjonalizacji oferty realizowanej przez zespo!y specja-
listów skupionych w$CTT. O"rodki oferuj, z$ regu!y szkolenia i$doradztwo przede wszystkim w$ ramach projektów, 
/nansowanych ze "rodków publicznych, w$których uczestnicz,. Jedynie niewielka cz#". us!ug "wiadczona jest na 
zasadach rynkowych.

Tabela 37. Zakres tematyczny kursów i"szkole+ realizowanych w"CTT w"latach 2005-2014 (w"%)

Wyszczególnienie: 2005 2007 2009 2010 2012 2014

opracowanie biznesplanu 32 31 50 50 32 47

dost#p do "rodków z$funduszy europejskich 58 48 65 53 34 47

przedsi#biorczo". i$tworzenie /rmy 39,5 42 62 70 58 41

ochrona w!asno"ci intelektualnej * * 54 47 63 35

wdra-anie nowych produktów i$technologii 13 11 46 23 29 24

badania rynku i$marketing 18 23 35 33 21 24

zarz,dzanie biznesem 26 29 35 33 21 24

prawne 21 20 21 24

Internacjonalizacja i$wspó!praca 
mi#dzynarodowa

14 35 22 21 18

/nanse i$podatki 21 23 35 33 18 18

po"rednictwo kooperacyjne 12 23 16 18

zarz,dzanie zasobami ludzkimi 33 30 21 12

zarz,dzanie jako"ci, 40 44 35 30 24 12

audyt technologiczny * * * 10 18 *

ksi#gowo". i$rachunkowo". 21 19 20 21 13 6

informatyka, komputery 16 31 19 23 5 0

*$w$danym roku ankieta nie zawiera!a takiej kategorii w$kafeterii odpowiedzi
0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport 2012, op. cit., s. 81 oraz O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, 
op. cit., s. 85-86.

Dzia!alno". szkoleniowa CTT koncentruje si# na opracowaniu biznes planu, który stanowi jeden z$pierwszych 
kroków w$procesie transferu technologii. Obszary szkole%, które by!y dominuj,ce w$poprzednim badaniu: ochro-
na w!asno"ci intelektualnej i$ przedsi#biorczo". spad!y na pozycj# trzeci, i$ czwart,. Ponownie natomiast wzros!a 
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popularno". szkole% dotycz,cych funduszy europejskich. Pozosta!e szkolenia oferowane s, przez znacznie mniejsz, 
liczb# CTT i$pozostaj, na podobnym poziomie jak w$roku 2012 poza grup, szkole%, maj,cych charakter zanikaj,cy. 
Mo-na do nich zaliczy.: zarz,dzanie zasobami ludzkimi, zarzadzanie jako"ci,, ksi#gowo". i$rachunkowo".. 

Tabela 38. Zakres tematyczny doradztwa w"CTT w"latach 2005-2014 (w"%)

Wyszczególnienie: 2005 2007 2009 2010 2012 2014

opracowanie biznesplanu 71 71 71 50 57 65

przedsi#biorczo". i$tworzenie /rmy 53 57 74 73 73 53

ochrona w!asno"ci intelektualnej * * 58 53 70 53

dost#p do "rodków z$funduszy europejskich 76 80 90 77 68 47

wdra-anie nowych produktów i$technologii 71 61 61 73 70 41

po"rednictwo kooperacyjne 49 48 58 53 43 41

badania rynku i$marketing 49 38 36 43 41 29

prawne 21 29 23 23 35 29

internacjonalizacja i$wspó!praca 
mi#dzynarodowa

32 23 42 30 59 24

zarz,dzanie biznesem 37 31 19 27 35 18

/nanse i$podatki 13 19 19 17 22 18

zarz,dzanie jako"ci, 49 40 32 33 24 18

zarz,dzanie zasobami ludzkimi * 18 14 20 24 6

audyt technologiczny * * * 28 51 *

ksi#gowo". i$rachunkowo". 5 17 10 10 16 0

informatyka, komputery 29 33 19 20 5 0

*$w$danym roku ankieta nie zawiera!a takiej kategorii w$kafeterii odpowiedzi
0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport 2012, op. cit., s. 81 oraz O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, 
op. cit., s. 85-86.

Dominuj,ca tematyka oferowanych przez CTT us!ug doradczych pokrywa si# z$tematyk, oferowanych szkole%. 
Tak-e w$zakresie doradztwa dominuj,: opracowanie biznesplanu, przedsi#biorczo". i$tworzenie /rmy, ochrona w!a-
sno"ci intelektualnej, wdra-anie nowych produktów i$technologii oraz dost#p do "rodków z$funduszy europejskich. 
W$badaniu akademickich CTT przeprowadzonym w$roku 2012103 w$grupie 6 najcz#"ciej realizowanych us!ug znalaz!y 
si# jeszcze: zarz,dzanie zasobami ludzkimi i$zarz,dzanie jako"ci,, które w$obecnym badaniu znalaz!y si# na odleg!ych 
miejscach.

CTT w$ swoich us!ugach doradczych w$ stosunkowo ma!ym stopniu koncentruj, si# na fazie implementacji 
transferu technologii, co przejawia si# stosunkowo nisk, pozycj, w$katalogu us!ug: wdra-ania nowych produktów 
i$technologii oraz analiz rynkowych i$zarz,dzania biznesem. Liczba CTT oferuj,cych tego typu us!ugi zmniejszy!a si# 
o$ok. 50% w$stosunku do poprzedniego badania i$znalaz!a si# na najni-szym poziomie okresie 2005-2012. Znacz,co 
zmniejszy!a si# równie- oferta us!ug doradczych w$zakresie dost#pu do "rodków z$funduszy strukturalnych co mo-e 
by. rezultatem zmniejszenia zapotrzebowania na ten typ us!ug lub pewnej rede/nicji celów dzia!ania CTT104.

Wyra1nie wida., -e zmieniaj,ca si# struktura szkole% i$doradztwa jest konsekwencj, zmian zachodz,cych w$struk-
turze klientów CTT, w$której dominuj,c, grup# stanowi, pracownicy naukowi. Us!ugi CTT s, pro/lowane do potrzeb 
tej grupy klientów. W$ten sposób wi#kszo". CTT koncentruje si# na wczesnym etapie transferu technologii i$projek-
tach dosy. odleg!ych od komercjalizacji.

103 Por. Rola akademickich o"rodków innowacji w$transferze technologii, I. Kije%ska - D,browska, K. Lipiec (red), OPI, Warszawa 2012, s. 25-43.
104 Z$pewn, ostro-no"ci, nale-y podchodzi. do porównywania us!ug oferowanych i$zrealizowanych w$2014 r. i$w$latach wcze"niejszych gdy- 
w$poprzednich badaniach przyj#to inn, de/nicj# CTT i$w$zwi,zku z$tym nieco inna by!a próba badawcza.



80

O!RODKI INNOWACJI I PRZEDSI"BIORCZO!CI W POLSCE – Raport 2014

Znacz,ca grupa CTT (24%) wskaza!a, -e nie prowadzi -adnych szkole% ani doradztwa w$badanym zakresie. Praw-
dopodobnie o"rodki te koncentruj, si# na bardzo wczesnych etapach transferu technologii, tzn. doradztwie w$za-
kresie oceny mo-liwo"ci ochrony w!asno"ci intelektualnej, konsultowaniu i$selekcji innowacyjnych pomys!ów, przy-
gotowaniu ofert wspó!pracy, pomocy w$nawi,zaniu kontaktu, itp.105

CTT klasy/kuj, 80-90% "wiadczonych us!ug jako us!ugi pro-innowacyjne. Nie prowadz, one jednak ewidencji 
tego typu us!ug i$dlatego jedne cz#sto wskazuj, na brak danych a$dane podawane przez inne s, szacunkowe i$trud-
ne do wery/kacji. Z$drugiej strony CTT szacuj, wielko". przychodu ze sprzeda-y us!ug proinnowacyjnych na 2,5% 
przychodu ogó!em podczas gdy przychody ze wszystkich us!ug doradczych na 3,8%, z$czego mo-na wnioskowa., 
-e us!ugi proinnowacyjne stanowi, ok. 2/3 wszystkich us!ug doradczych106.

Wykres 39. Typ us,ug proinnowacyjnych zrealizowanych w"2013 r. przez CTT
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit., s. 85-87.

Us!ugi proinnowacyjne zwi,zane z$ transferem technologii realizowa!a stosunkowo niewielka grupa badanych 
CTT (pytano jedynie o$zrealizowane us!ugi udokumentowane kontraktem i/lub faktur,). Dosy. prost, us!ug# jak, jest 
pomoc w$nawi,zaniu kontaktu z$dostawc, lub odbiorc, technologii zrealizowa!o 59% CTT, pomoc doradcz, w$trans-
ferze technologii ju- tylko 41% a$monitorowanie wdra-ania technologii zaledwie 24%. Potwierdza to przedstawion, 
wcze"niej tez#, -e wykonanie us!ug w$zakresie transferu technologii jest w$stanie udokumentowa. ok. 60% CTT.

Dost#pno". w$CTT wsparcia w$uzyskaniu dost#pu do specjalistycznego /nansowanie dla przedsi#wzi#. innowa-
cyjnych i$tworzenia /rm technologicznych jest nadal niezadowalaj,ca. Pomoc w$dost#pie do /nansowania oferuje 
53% CTT. CTT oferuj, wsparcie w$uzyskaniu kapita!u zal,-kowego (40%) i$kapita!u ryzyka (26,7), kapita!u „anio!ów 
biznesu” (40%). Najwi#cej CTT oferuje pomocy w$dost#pie dotacji i$grantów (33,3%). W$stosunku do badania z$2012 
roku107 nast,pi! pewien post#p, gdy- zwi#kszy!a si# ró-norodno". oferty. Wzrost nast,pi! we wszystkich grupach 
CTT oferuj,cych pomoc w$uzyskaniu /nansowania. Najwi#kszy w$grupie oferuj,cej pomoc w$dost#pie do kapita!u 
zal,-kowego (z$16,7% do 40%), w$grupie CTT oferuj,cych pomoc w$dost#pie do grantów (z$11,1% do 33,3%) oraz 
w$grupie CTT oferuj,cych pomoc w$dost#pie do kapita!u „anio!ów biznesu” (z$27,8% do 40%) natomiast nie zmieni!a 
si# liczba o"rodków, w$stosunku do tych, które takie wsparcie oferowa!y w$2012 (60% w$grupie CTT108 oraz 55,6% 

105 O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit., s. 83-84.
106 Ibidem, s. 83-84.
107 Rola akademickich o"rodków innowacji…, op. cit., s. 37-42
108 A. B,kowski, M. Ma-ewska, O"rodki innowacji i przedsi#biorczo"ci w Polsce,  Raport 2012, SOOIPP, PARP, Warszawa 2012, s. 93.
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w$grupie akademickich CTT109). O"rodki w$dalszym ci,gu bardzo s!abo wykorzystuj, mo-liwo"ci wspó!pracy z$fun-
duszami po-yczkowymi i$instytucjami udzielaj,cymi kredytów b,d1 por#cze% kredytowych (6,7%). Mimo rozwoju in-
stytucji /nansowania przedsi#wzi#. innowacyjnych wspó!praca CTT z$nimi pozostaje na niezmienionym poziomie. 
Przyczyn tego stanu rzeczy mo-na upatrywa. w$ukierunkowaniu znacz,cej cz#"ci CTT na us!ugi zwi,zane z$wczesn, 
faz, transferu technologii i$adresowane do pracowników naukowych. Projekty tego typu z$regu!y nie s, interesuj,ce 
dla instytucji /nansowych.

Wykres 40. Oferowane przez CTT wsparcie w"pozyskaniu .ród,a -nansowania w"latach 2012-2014 (w"%). 
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport 2012, op. cit., s. 94 oraz O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, 
op. cit., s. 84.

Z$innych 1róde! /nansowania transferu technologii badane CTT najcz#"ciej wymienia!y kapita! /rm („corporate 
investment”).

Regulaminy oraz procedury ochrony i!komercjalizacji technologii
Coraz wi#ksza liczba uczelni wdra-a w!asne regulaminy ustanawiaj,ce zasady zarz,dzania prawami autorskimi 

i$prawami pokrewnymi oraz prawami w!asno"ci przemys!owej. Regulaminy takie wdro-y!o 93,3% badanych CTT. Jest 
to wa-ne narz#dzie wspomagaj,ce ich dzia!alno".. Stanowi to znacz,cy post#p w$stosunku do badania akademic-
kich CTT z$2012 r. 110, kiedy to regulaminy uczelniane stosowa!o 60% CTT. Ponadto, oprócz regulaminów, wdra-ane 
s, specjalne procedury zwi,zane z$ochron, praw autorskich i$praw pokrewnych oraz praw w!asno"ci przemys!owej. 
Procedury zawarte s, w$ regulaminie zarz,dzania w!asno"ci, intelektualn, na uczelni i$ precyzuj, zasady wyboru 
projektów do komercjalizacji i$zasady zawierania umów lub s, to zasady wewn#trzne CTT zgodne z$regulaminem 
uczelnianym. Procedury takie wdro-one s, w$67,7% badanych CTT.

Regulaminy ochrony w!asno"ci intelektualnej, a$zw!aszcza procedury zwi,zane z$transferem technologii stanowi, 
istotny element efektywnej dzia!alno"ci CTT oraz warunek konieczny profesjonalizacji "wiadczonych przez nie us!ug.

109 Rola akademickich o"rodków innowacji…, op. cit., s. 37-42 
110 Ibidem, s. 25-43
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Rezultaty dzia"alno%ci
G!ównym celem dzia!ania CTT jest komercjalizacji know-how wytworzonego w$"rodowisku naukowym i$budo-

wanie powi,za% mi#dzy nauk, a$gospodark,. 

W$kategoriach ilo"ciowych przeci#tne CTT111 wypracowa!o w$2011 i$2013 roku nast#puj,ce rezultaty:

Rezultat 2011 2013112

Liczba skomercjalizowanych technologii 3,7 21,3

"rednia warto". skomercjalizowanych technologii [tys. PLN] - 3174

Liczba sprzedanych licencji - 7,7

Liczba zg!osze% patentowych do Urz#du Patentowego RP 12,9 26

Liczba zg!osze% patentowych do Europejskiego Urz#du Patentowego (EPO) 1,6 5,1

Liczba znaków towarowych 1 3,3

Liczba wzorów u-ytkowych 0,6 2

Liczba technologii wdro-onych w$przedsi#biorstwach 30,2

Liczba wej". kapita!owych 1,3

0ród!o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport 2012, op. cit., s. 94 oraz O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. 
cit., s. 85-87 

Szereg CTT realizuje programy preinkubacji a$niektóre realizuj, równocze"nie funkcje akademickiego inkubato-
ra przedsi#biorczo"ci113. W$wyniku tej dzia!alno"ci utworzono !,cznie w$2013 roku 7 /rm start-up i$5 /rm spin-out. 
W$poprzednim badaniu wykazano, -e w$2011 roku utworzono 68 /rm start-up i$7 /rm spin-o3. Warto podkre"li., -e 
co najmniej dwa lata po utworzeniu /rmy przy wsparciu CTT nadal funkcjonuj, na rynku 63 /rmy za!o-one w$5 CTT. 

Zdecydowany spadek w$ilo"ci /rm utworzonych przy wsparciu CTT jest wynikiem zmian w$strategii funkcjono-
wania tych o"rodków, które bardziej orientuj, si# na transfer technologii pozostawiaj,c tworzenie nowych /rm aka-
demickim inkubatorom przedsi#biorczo"ci. Potwierdzaj, to równie- obserwowane zmiany w$strukturze klientów CTT.

Ka-de z$badanych CTT zorganizowa!o w$2013 roku "rednio ok. 10 szkole% dla pracowników naukowych, w$któ-
rych udzia! !,cznie wzi#!o w$ka-dym CTT "rednio ponad 200 bene/cjentów oraz "rednio ok. 5 szkole% dla "rodowiska 
biznesowego, w$których !,cznie udzia! wzi#!o w$ka-dym CTT "rednio ok. 120 bene/cjentów. *,cznie w$szkoleniach 
udzia! wzi#!o ok. 2900 osób ze "rodowiska naukowego i$ok. 900 osób z$biznesu.

Ponadto z$us!ug doradczych skorzysta!o ok. 1100 bene/cjentów.

Widoczny jest pozytywny trend wzrostowy w$rezultatach osi,ganych przez CTT. Rezultaty osi,gni#te przez CTT 
w$roku 2013 s, znacznie lepsze ni- te osi,gni#te w$roku 2011, a$w$roku 2011 by!y niemal 2 krotnie wy-sze ni- w$roku 
2009. Niepokoj,cy jest jednak fakt, -e wspomniane rezultaty osi,gane s, przez stosunkowo w,sk, grup# CTT. Zna-
cz,ce rezultaty osi,ga jedynie grupa najlepiej funkcjonuj,cych CTT – ok. 50% badanych o"rodków osi,ga ponad 90% 
wszystkich rezultatów.

Obecna ocena efektów dzia!alno"ci CTT jest w$dalszym ci,gu niesatysfakcjonuj,ca, mimo i- w$porównaniem 
z$rokiem 2011 nast,pi! wzrost wszystkich wska1ników w$zakresie rezultatów dzia!ania.

Klienci CTT
W"ród korzystaj,cych z$us!ug CTT klientów najwi#ksz, grup# stanowi, pracownicy naukowi (56,3%). Wraz z$pozo-

sta!ymi pracownikami uczelni stanowi, oni a- 63,1%: Stanowi to bardzo du-y wzrost w$stosunku do roku 2011, w$któ-
rym pracownicy naukowi stanowili zaledwie 29,6% klientów. Wzrost w$tej grupie klientów nast,pi! przed wszystkim 
kosztem studentów oraz pocz,tkuj,cych przedsi#biorców. Grupa „studenci” zmniejszy!a si# z$19,8% w$2011 roku do 
6,9% w$2013 za" grupa „pocz,tkuj,cy przedsi#biorcy” zmala!a z$15,3% w$2011 roku do 9,7% w$2013 r. Niewielkie zmiany 

111 Pod uwag# brano jedynie te CTT, które wykaza!y dany rezultat
112 O"rodki innowacji…, Raport z badania 2014, op. cit., s. 86 – 88.
113 Ibidem, s. 88.
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odnotowano w$grupie „w!a"ciciele i$mened-erowie /rm”. Po kilku latach spadków w$tej grupie notuje si# w$latach 
2011-2013 stabilizacj#. Oznacza to niezwykle istotne zmiany w$strukturze klientów CTT w$stosunku do lat ubieg!ych. 
CTT adresuj, coraz bardziej swoj, ofert# do „wewn,trz” jednostki, przy której s, a/liowane tzn. przede wszystkim do 
jej pracowników, a$zw!aszcza pracowników naukowych. Równocze"nie w$stosunku do roku 2011 ograniczy!y swoj, 
aktywno". w$zakresie przedsi#biorczo"ci akademickiej i$tworzenia /rm start-up powracaj,c do najni-szych pozio-
mów klientów w$tych grupach z$lat ubieg!ych. Wyra1nie CTT pozostawiaj, t# sfer# aktywno"ci AIP. W$rzeczywisto"ci 
tendencja ta jest jeszcze silniejsza ni- by wynika!o z$przedstawionych powy-ej danych gdy- w$poprzednich bada-
niach w$grupie CTT znajdowa!y si# obok o"rodków a/liowanych przy wy-szych uczelniach i$instytutach PAN tak-e 
o"rodki dzia!aj,ce przy instytucjach nie posiadaj,cych studentów. CTT nie maj, praktycznie klientów z$du-ych /rm. 
Du-e /rmy znalaz!y si# w$grupie „pozostali”.

Wykres 41. Struktura korzystaj$cych z"us,ug centrów transferu technologii w"2013 r.(w"%)
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0 r ó d ! o: O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit., s. 82.

Z$dotychczasowych bada% wynika, -e najwi#cej klientów korzysta z$us!ug informacyjnych i$szkoleniowych. W$ni-
niejszym badaniu zrezygnowano z$pyta% dotycz,cych us!ug informacyjnych uznaj,c, -e na obecnym etapie rozwoju 
CTT "wiadczenie us!ug informacyjnych nie mie"ci si# w$standardzie ich dzia!alno"ci. Liczba klientów korzystaj,cych 
z$dzia!alno"ci doradczej, o$du-ej warto"ci dodanej wci,- pozostaje na stosunkowo niskim poziomie. Ponad 4 krotnie 
wi#cej klientów skorzysta!o z$oferty szkoleniowej w$stosunku do oferty doradczej w$2013 roku. Proporcja ta pozosta!a 
niezmieniona od poprzedniego badania.

Tabela 39. Struktura klientów CTT wed,ug rodzajów us,ug w"latach 2003-2013 (w"%)

Wyszczególnienie: 2003 2004 2006 2008 2009 2011 2013

szkolenia 28,5 40,2 40,8 39,3 47,8 39,7 81,6

informacja 60,2 46,1 30,4 43,8 36,4 42,8 **

doradztwo 8,5 10,8 18,7 15,3 8,1 11,5 18,4

pozosta!e 2,8 2,9 10,1 1,6 7,8 6,0 **

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport 2012, op. cit., s. 95 oraz O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, 
op. cit. s. 81.

'rednia liczba klientów jednego CTT korzystaj,cych z$us!ug informacyjnych, szkoleniowych i$doradczych utrzy-
mywa!a si# na sta!ym poziomie w$ci,gu ostatnich lat, tzn. oscylowa!a w$granicach: 500-700 osób korzystaj,cych 
z$us!ug CTT rocznie. St,d "rednia liczba klientów (obejmuj,ca tylko us!ugi szkoleniowe i$doradcze) uleg!a zmniej-
szeniu w$stosunku do lat poprzednich. Na podstawie struktury klientów CTT przedstawionej w$Tabela 5 obliczono 
"redni, ilo". us!ug szkoleniowych i$doradczych "wiadczonych przez CTT w$poprzednich latach. Liczba us!ug szkole-
niowych i$doradczych w$roku 2013 wzros!a o$ok. 10% w$stosunku do roku 2011.
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Tabela 40. Struktura klientów CTT w"latach 2003-2013

Wyszczególnienie: 2003 2004 2006 2008 2009 2011 2013*

Us!ugi szkoleniowe i$doradcze
Us!ugi ogó!em 
w$tym w$%:

192 320 627 313 402 359 435

520 628 1 054 574 696 702

pracownicy naukowi 29,1 15,7 16,2 25,4 21,6 29,6 56,3

pozostali pracownicy uczelni * * * * * * 6,8

studenci 11,1 8,5 7,3 8,7 13,7 19,8 6,9

absolwenci * * * * * * 3,1

doktoranci * * * * * 11,5 *

w!a"ciciele i$mened-erowie MSP
46,5

47,6 45,6 27,7 31,1 13,7 16,9

pracownicy MSP 14,2 14,2 18,2 16,3 5,1 *

pocz,tkuj,cy przedsi#biorcy 3,7 5,8 9,3 8,2 8,9 15,3 9,7

urz#dnicy administracji publicznej 5,1 3,1 3,1 * 1,9 3,1 *

pozostali 4,5 5,1 4,3 11,8 6,6 1,9 0,3

*Raport PARP (nie uwzgl#dniono klientów us!ug informacyjnych)
0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport 2012, op. cit., s.95 oraz O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, 
op. cit. s. 81.

Wspó"praca
CTT wspó!pracuj, z$ró-norodnymi strukturami zajmuj,cymi si# wspó!prac, z$przemys!em, ochron, praw w!a-

sno"ci i$ komercjalizacj,, funkcjonuj,cymi w$ ramach podmiotów, przy których s, one a/liowane. S, to np. dzia!y 
zarz,dzania projektami, informacji patentowej i$w!asno"ci intelektualnej, centra zaawansowanych technologii, mi#-
dzywydzia!owe centra badawcze, biura karier oraz centra innowacji114. Ponadto w$ ramach instytucji prowadz,cej 
(macierzystej) CTT wspó!pracuj, z$innymi o"rodkami innowacji i$przedsi#biorczo"ci, takimi jak: Akademickie Inkuba-
tory Przedsi#biorczo"ci (34%), Parki Technologiczne (8%) i$Inkubatory Technologiczne (3%)115. 

CTT pozytywnie oceniaj, wspó!prac# wewn#trzn, w$ramach instytucji, przy której s, a/liowane (s, to przede 
wszystkim uczelnie) oraz w$ramach instytucji prowadz,cej.

Je-eli chodzi o$wspó!prac# z$podmiotami zewn#trznymi najlepiej oceniana jest wspó!praca z$przedsi#biorstwa-
mi. W$skali 0-5 uzyska!a ona ocen# dobr, (4,1). W$dalszej kolejno"ci znalaz!a si# wspó!praca z$uczelniami (3,8) oraz 
funduszami ryzyka (3,8). Najgorzej oceniona zosta!a wspó!praca z$innymi o"rodkami innowacji (3,2). W$badaniu prze-
prowadzonym w$2012 r. CTT najlepiej ocenia!y wspó!prac# z$jednostkami naukowymi (3,9).

Tabela 41. Poziom satysfakcji we wspó,pracy z"innymi podmiotami. 
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'redni poziom satysfakcji ze wspó!pracy* 4,1 3,8 3,7 3,2 3,4 3,8

*$ocen dokonywano na pi#ciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocen# najni-sz,, a$5 najwy-sz,
0 r ó d ! o: O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit., s. 88.

114 O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit., s. 88.
115 Ibidem, s. 88.
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Centra transferu technologii

Obraz wspó!pracy zewn#trznej nie jest jednak zadowalaj,cy. CTT wspó!pracuj, g!ównie na poziomie regionalnym 
a$w$znacznie mniejszym stopniu na poziomie krajowym. Najwi#cej CTT wspó!pracuje w$regionie z$przedsi#biorstwami 
(75%), /rmami doradczymi (75%), ministerstwami i$agencjami rz,dowymi (68,8%) oraz uczelniami (68,8%). Wspó!pra-
c# na poziomie krajowym posiada: z$uczelniami 62,5% CTT, ministerstwami i$agencjami rz,dowymi tak-e 62,5% CTT, 
z$przedsi#biorstwami 50% CTT, oraz z$/rmami doradczymi 50% CTT. Z$innymi podmiotami, takimi jak jednostki naukowe, 
o"rodki innowacji, fundusze po-yczkowe, fundusze ryzyka, jednostki samorz,du wspó!pracuje ju- na poziomie regio-
nalnym znacznie poni-ej 50% CTT. Z$-adnymi z$wymienionych podmiotów zewn#trznych nie wspó!pracuje 25% CTT.

Wp!yw wspó!pracy z$podmiotami zewn#trznymi na dzia!alno". CTT jest bardzo s!aby. Najwi#kszy wp!yw ma 
wspó!praca z$uczelniami (3,21) poprzez dost#p do ekspertów/specjalistów, dost#p do infrastruktury i$pozyskiwanie 
wiedzy z$zakresu technologii i$wyników bada%. Wp!yw wspó!pracy z$ innymi podmiotami jest oceniany jako s!aby 
(2,1-2,4). Fundusze kapita!owe s, najbardziej cenione za dost#p do ekspertów/specjalistów oraz pozyskiwanie wiedzy 
z$zakresu zarz,dzania.

Je-eli chodzi o$wspó!prac# z$innymi podmiotami najwi#cej CTT wspó!pracuje z$klastrami. W$dzia!ania klastrowe 
zaanga-owanych jest 37,5% badanych CTT. Ponadto CTT zaanga-owane s, w$krajowe i$mi#dzynarodowe sieci IOB 
(31%), stowarzyszenia bran-owe (25%).

Wspó!praca mi#dzynarodowa jest bardzo s!aba i$koncentruje si# na dzia!aniach europejskiej sieci Enterprise Eu-
rope Network.

Plany i!perspektywy rozwoju
W$ CTT w$ ostatnich latach nast,pi!y pozytywne zmiany, takie jak: wdra-anie systemu zarz,dzania w!asno"ci, 

intelektualn, oraz procedur zarz,dzania procesem transferu technologii, wzmocnienie infrastruktury i$wyposa-enia. 
W$ ich funkcjonowaniu post#puje proces konsolidacji wokó! realizacji zada% zwi,zanych z$ transferem technologii 
i$ograniczania innych dzia!a%, które nie s, zwi,zane z$g!ównym nurtem ich dzia!ania. Post#puje, cho. powoli, proces 
profesjonalizacji us!ug. Poprawiaj, si# rezultaty osi,gane przez CTT.

CTT wskazuj, na nast#puj,ce kierunki dzia!a% w!asnych, niezb#dnych dla ich dalszego rozwoju116:

�� tworzenie spó!ek celowych dla usprawnienia procesu transferu technologii i$komercjalizacji,

�� rozwój kadr CTT, doskonalenie kompetencji pracowników w$celu profesjonalizacji us!ug,

�� "wiadczenie us!ug proinnowacyjnych na rzecz przedsi#biorstw oraz testowanie nowych rodzajów us!ug,

�� podj#cie dzia!a% w$ celu stworzenia systemu d!ugookresowego i$ stabilnego /nansowania procesu 
komercjalizacji,

�� wzmocnienie kontaktów zewn#trznych z$przedsi#biorcami oraz stworzenie sieci wspó!pracy z$przedsi#biorca-
mi i$inwestorami w$celu usprawnienia komercjalizacji innowacji, wyników bada% naukowych i$wiedzy,

�� tworzenie platformy wspó!pracy dla pobudzenia i$u!atwienia transferu technologii oraz know-how pomi#dzy 
du-ymi przedsi#biorstwami a$sektorem mikro i$start-up.

�� koordynacja na poziomie regionalnym istniej,cych inicjatyw wspomagaj,cych transfer technologii i$komercja-
lizacj# wiedzy typu preinkubatory i$inkubatory przedsi#biorczo"ci,

�� rozwijanie dzia!alno"ci w$zakresie kreowania /rm start-up i$spin-o3 i$tworzenia korzystnych warunków dla ich 
funkcjonowania,

�� ukierunkowanie CTT na rozwój inteligentnych specjalizacji.

Niestety skala pozytywnych zmian w$dzia!alno"ci CTT nie jest jak na razie imponuj,ca. Ponadto pojawia si# wiele 
zagro-e%, które b#d, decydowa!y o$dalszym ich rozwoju.

1. Coraz wi#ksze uzale-nienie od /nansowania ze strony jednostki macierzystej przy stabilizuj,cym si# na niskim 
ok. 10% poziomie wp!ywów w!asnych. Przy malej,cych w$przysz!o"ci przychodach z$tytu!u realizacji projektów 
/nansowanych z$funduszy strukturalnych sytuacja ta b#dzie si# prawdopodobnie pog!#bia!a

2. Realizacja celów de/niowanych przez instytucje macierzyste lub udzia!owców/fundatorów, które /nansu-
j, dzia!alno". CTT. Powoduje to niebezpiecze%stwo zaniechania d!ugofalowego strategicznego dzia!ania 

116 O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit., s. 91.
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maj,cego na celu komercjalizacj# wyników bada% i$wspomaganie wdro-e% w$przedsi#biorstwach na rzecz 
realizacji celów krótkoterminowych lub priorytetowych z$punktu widzenia dzia!alno"ci jednostki macierzystej. 
Skutki tego podej"cia mo-na ju- zaobserwowa. w$postaci znacz,cej grupy CTT (ok. 40%), które nie osi,gaj, 
-adnych rezultatów w$transferze technologii, nie organizuj, szkole% w$tym zakresie i$ograniczaj, si# do dzia-
!alno"ci informacyjnej i$prostej dzia!alno"ci doradczej. Instytucja macierzysta prawdopodobnie nie wyznacza 
tym CTT bardziej ambitnych celów w$transferze technologii. W$konsekwencji dysponuj, one równie- skrom-
nymi zasobami ludzkimi (1-2 osób)

3. Wykorzystywanie w$zbyt du-ym zakresie outsourcingu us!ug poprzez zlecanie swoich zada% zewn#trznym /r-
mom konsultingowym. Nie sprzyja to budowaniu stabilnych zespo!ów ludzkich i$rozwoju kwali/kacji personelu. 

4. Brak wdro-onego standardu CTT. Wymusza to traktowanie wszystkich o"rodków spe!niaj,cych obecn, de/ni-
cj# CTT jako jednolit, grup# realizuj,c, takie same cele i$wymagaj,c, takich samych instrumentów wsparcia. 
CTT s, zbiorowo"ci, bardzo zró-nicowan,. Jedn, grup# stanowi, podmioty o$du-ym potencjale rozwojowym 
posiadaj,ce stabilny bud-et, dysponuj,ce wykwali/kowanym zespo!em ludzkim i$osi,gaj,ce trwa!e rezultaty 
w$transferze technologii. Wymagaj, one specy/cznych form wsparcia dostosowanych do ich poziomu rozwo-
ju i$form dzia!ania. Druga grupa to podmioty, które dzia!alno". statutow, CTT realizuj, incydentalnie, najcz#-
"ciej na zasadach projektowych, dysponuj,ce ma!ymi bud-etami i$nie posiadaj,ce zasobów ludzkich zdolnych 
do prowadzenia profesjonalnej dzia!alno"ci CTT. T# grup# mo-na szacowa. na ok. 40% CTT. Wszystkie CTT 
powinny mie. mo-liwo". przeprowadzenia certy/kacji.

5. Brak rozpoznania rynku i$potrzeb klientów przez CTT. Wp!ywa to negatywnie na realizowane programy dzia!a-
nia i$efektywno". osi,ganych rezultatów. CTT musz, by. coraz bardziej zorientowane na rezultaty a$mniej na 
dzia!ania.

6. Brak selekcji lub niew!a"ciwa selekcja projektów do komercjalizacji. CTT powinny wspiera. jedynie takie projek-
ty, które maj, du-y potencja! rynkowy. Nie powinny rozprasza. si! i$"rodków na wspieranie s!abych projektów.

7. Brak systematycznego monitorowania dzia!alno"ci i$rezultatów uniemo-liwia analiz# zgodno"ci podejmowa-
nych dzia!a% ze stawianymi celami, efektywno"ci osi,gania celów, przydatno"ci dla klientów oraz trwa!o"ci 
rezultatów. 

Poprawa efektywno"ci funkcjonowania CTT wymaga:

1. Wdro-enia standardu CTT i$stworzenie mo-liwo"ci przeprowadzenia certy/kacji CTT zgodnie z$tym standardem. 

2. Stabilizacji kadry i$ rozwoju kwali/kacji personelu. Dzia!alno". CTT wymaga specjalistycznej wiedzy, w$ tym 
zw!aszcza wiedzy praktycznej. Wzajemne uczenie si# poprzez wymian# do"wiadcze% pomi#dzy pracownika-
mi ró-nych o"rodków i$praktykami wydaje si# najbardziej efektywne.

3. Profesjonalizacji us!ug poprzez wypracowanie standardu us!ug oraz stworzenia równowagi pomi#dzy us!uga-
mi dostarczanymi si!ami personelu CTT i$zlecanymi na zewn,trz.

4. Zapewnienia stabilnego i$zrównowa-onego /nansowania dzia!alno"ci CTT. Finansowanie publiczne zapewnia 
mo-liwo". stabilnej realizacji zada% statutowych CTT w$zakresie komercjalizacji wiedzy. Jednak-e zbyt du-e 
/nansowanie publiczne prowadzi do os!abienia efektywno"ci osi,ganych celów. Z$kolei nacisk na d,-enie do 
samo/nansowania przez wzrost dochodów w!asnych b#dzie prowadzi! do realizacji dzia!alno"ci komercyjnej, 
która niekoniecznie realizuje cele stawiane przed CTT.

5. Wypracowania przez CTT adresowanych do klientów programów obejmuj,cych us!ugi w$zakresie transferu 
technologii oraz stosownych standardów us!ug (obejmuj,cych sposób i$zakres "wiadczonych us!ug). Na tej 
bazie de/niowanie programu wsparcia dostosowanego do specy/ki projektu i$potrzeb klienta („szytego na 
miar#”).

6. Monitorowania dzia!alno"ci CTT poprzez wprowadzenie stosownego systemu monitoringu jednolitego dla 
wszystkich certy/kowanych CTT.

7. Badania potrzeb klientów i$wprowadzanie nowych us!ug proinnowacyjnych wychodz,cych na przeciw tym 
potrzebom. CTT dostrzegaj, t# konieczno". i$z$pewno"ci, b#d, podejmowa. wysi!ki w$tym kierunku. Jak na 
razie badana jest raczej satysfakcja klientów z$us!ug CTT, ni- potrzeby klientów w$systematyczny sposób.

8. Wprowadzenie scoutingu w$celu identy/kacji projektów do komercjalizacji oraz otwarcie si# na jednostki na-
ukowe w$regionie, kraju i$na arenie mi#dzynarodowej.
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W$ krajowej literaturze przedmiotu poj#cie Centrum Innowacji (CI) nie by!o jeszcze przedmiotem dog!#bnych 
bada% i$studiów. Wynika to z$faktu, -e CI jako grupa OI s, podmiotami wyodr#bnionymi stosunkowo niedawno117, 
a$sam podzia! nast,pi! w$wyniku zmieniaj,cych si# uwarunkowa% polityczno-prawnych118. 

Pocz,tkowo Centra innowacji by!y na równi traktowane z$centrami transferu technologii. Dopiero z$czasem CI 
zacz#to odró-nia. od CTT. Istotnym przyczynkiem do podj#cia takich dzia!a% by!o powstanie ustawowej de/nicji 
CTT, która zaw#zi!a poj#cie centrum do podmiotu dzia!aj,cego w$"cis!ej kooperacji z$uczelni, a$nie zajmuj,cego si# 
transferem technologii w$ogóle. Studiuj,c zagraniczn, literatur# przedmiotu mo-na si# spotka. z$okre"leniem, i- cen-
tra innowacji s, form, organizacyjn,, skupiaj,c, si# na dostarczaniu innowacji, technologii i$us!ug zwi,zanych z$wie-
dz, przede wszystkim /rmom, a$w$mniejszym stopniu organizacjom publicznym i$uczelniom wy-szym119. Kolejna 
de/nicja akcentuje kwesti# wspierania przez CI wprowadzania przez przedsi#biorców na rynek nowych produktów 
i$technologii. Zgodnie z$t, de/nicj, centrami innowacji s, podmioty, które zaspokajaj, potrzeby nowych przedsi#-
biorstw za pomoc, zaanga-owania si# w$ich rozwój i$wprowadzanie na rynek nowych produktów technologicznych 
oraz us!ug. Celem tych instytucji jest wspieranie i$promowanie /rm typu high-tech, których dzia!anie nacechowane 
jest wysokim stopniem ryzyka120.

De'nicja CI
Centra Innowacji (CI) to o"rodki, które "wiadcz, klientom wyspecjalizowane us!ugi informacyjne, doradcze i$szko-

leniowe o$charakterze proinnowacyjnym121.

Adresatem kompleksowych us!ug proinnowacyjnych najcz#"ciej s, ju- dzia!aj,ce przedsi#biorstwa lub techno-
logiczne start-up. Bene/cjenci wsparcia nie zg!aszaj, w$stosunku do CI zapotrzebowania na powierzchnie u-ytkowe, 
natomiast potrzebuj, merytorycznego wsparcia dla realizowanej przez siebie dzia!alno"ci innowacyjnej. Wsparcie to 
mo-e przyjmowa. posta.122: 

1. us!ug proinnowacyjnych, w$tym transfer i$wdra-anie innowacyjnych rozwi,za%,

2. us!ug wspieraj,cych efektywne wdra-anie innowacji, w$tym ocen# przedsi#wzi#. innowacyjnych, doradztwo 
technologiczne, /nansowe, marketingowe, prawne i$organizacyjne, 

3. kojarzenia przedsi#biorców z$pracownikami naukowymi, m.in. poprzez kontakty z$CI, z$instytucjami badawczo-
-rozwojowymi oraz z$w!a"cicielami technologii i$know-how,

4. us!ug wspieraj,cych przedsi#biorców w$ procesie pozyskiwania "rodków /nansowych i$ partnerów niezb#d-
nych do realizowania ich aktywno"ci innowacyjnej.

117 Poj#cie to nie by!o nawet uwzgl#dnione w$s!owniku „Innowacje i$transfer technologii”, praca zb. pod red. K. B. Matusiaka, PARP, Warszawa 2011.
118 W$2005 roku znowelizowana ustawa o$szkolnictwie wy-szym w$art. 86 zde/niowa!a poj#cie CTT. Centra te powinny by. utworzone w$formie 
jednostek ogólnouczelnianych i$funkcjonowa. na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez senat uczelni. Oznacza to, -e jednostki, które 
nie s, utworzone przez uczelnie lub nie maj, uregulowanej kwestii wspó!pracy z$uczelni, nie mog, by. zaliczane do CTT. Ponadto kwesti# 
wyró-nienia CI wymusi!o pojawienie si# standardów funkcjonowania o"rodków innowacji. 
119 J.B. Andersen, Establishment of Nordic innovation centres in Asia? Norden – Nordic Council of Ministers, Kopenhaga 2008, s. 5. Pobrane 29.08.2013 
z: http://www.nordicinnovation.org/Global/_Publications/Reports/2008/Establishing_nordic_innovation_representation_in_asia_english.pdf.
120 N. Komninos, Intelligent cities: Innovation, knowledge systems and digital spaces. Spon Press, Londyn-Nowy Jork, 2002, s. 55.
121 Standardy dzia!ania i$dobre praktyki w$o"rodkach innowacji, M. Ma-ewska, A. Milczarczyk (red), SOOiPP, Warszawa-Pozna% 2012, s. 39.
122 Ibidem, s. 40
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Warto podkre"li., -e spora cz#". (ok 40%) "wiadczonych us!ug przez CI jest "wiadczona odp!atnie123.

Analizuj,c CI na tle pozosta!ych o"rodków innowacji w$Polsce na uwag# zas!uguj, pewne ich cechy wspólne 
z$pozosta!ymi o"rodkami innowacji i$przedsi#biorczo"ci oraz cechy charakterystyczne wy!,cznie dla centrów inno-
wacji, co prezentuje poni-sza tabela.

Tabela 42. Ró%nice mi)dzy centrum innowacji a"innymi typami o*rodków innowacji

Lp.
Cecha charaktery-

styczna dla CI

Typy OIiP, które 
posiadaj* dan* 
Cech$ wspóln* 

z!CI 

Typy OIiP, które 
s* odmienne 

od CI ze wzgl$-
du na dan* 

cech$

Ró)nica

1

'wiadcz, swoim 
klientom wyspe-
cjalizowane us!u-
gi informacyjne, 
doradcze i$szkole-
niowe o$charakterze 
proinnowacyjnym

CTT, IP, AIP, PT, IT OSD

OSD "wiadcz, us!ugi wspieraj,ce sze-
roko rozumian, lokaln, przedsi#bior-
czo". a$CI wspieraj, przede wszystkim 
dzia!alno". innowacyjn,.

2
Nie s, a/liowane 
przy jednostkach 
naukowych

OSD, IP, IT
instytucje 
/nansowe

CTT

CTT s, a/liowane przy konkretnej jed-
nostce naukowej, czyli posiadaj, for-
maln, umow#, która reguluje mi#dzy 
stronami:
- kwesti# dost#pu do informacji o$pro-
wadzonych przez naukowców danej 
jednostki naukowej badaniach,
- zasadami wykorzystywania wiedzy 
i$wyników bada% powsta!ych w$danej 
jednostce naukowej.

3

Nie dysponuj, 
powierzchni,, któr, 
mog, udost#pnia. 
swoim klientom

CTT, 
instytucje 
/nansowe

IP, AIP, PT/PN, IT

IP, AIP, PT/PN, IT dysponuj, grunta-
mi lub lokalami (cz#sto wyposa-one 
w$specjalistyczny lub biurowy sprz#t), 
które udost#pniaj, swoim klientom 
przez okre"lony w$umowie czas.

4
Nie udost#pniaj, 
kapita!u lub por#cze% 
swoim klientom

OSD, CTT, FP, FPK, FKZ
Udost#pniaj, kapita! lub gwa-
rancje/por#czenia na potrzeby 
przedsi#biorców

gdzie:
OSD – o"rodek szkoleniowo-doradczy,  IP – inkubator przedsi#biorczo"ci,
CTT – centrum transferu technologii,  AIP – akademicki inkubator przedsi#biorczo"ci, 
PT/PN – park technologiczny/naukowy,  IT – incubator technologiczny, 
FP – fundusz po-yczkowy,   FPK – fundusz por#cze% kredytowych,
FKZ – fundusz kapita!u zal,-kowego.
0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne 

CI odgrywaj, bardzo istotn, rol# w$strukturze instytucji otoczenia biznesu. Wynika to z$faktu, i- polskie przed-
si#biorstwa realizuj, aktywno". innowacyjn, w$oparciu o$ rozwi,zania technologiczne i$ informacje pozyskane na 
zewn,trz. Tak-e zewn#trzne 1ród!a /nansowe stymuluj, aktywno". innowacyjn, polskich przedsi#biorstw124. Ca-
!okszta!t tych uwarunkowa% wpisuje si# w$ misj# CI, która polega na efektywnym wspieraniu procesu wdra-ania 

123 Wed!ug bada% przeprowadzonych przez SOOIPP w$2012 roku do 40% dochodów CI pochodzi!o z$wp!ywów w!asnych. Szerzej na ten temat 
mo-na przeczyta. w: O"rodki innowacji i$przedsi#biorczo"ci w$Polsce. Raport 2012, PARP, Warszawa 2012.
124 Por. M. Tomaszewski: Finansowe aspekty kooperacji przedsi#biorstw funkcjonuj,cych w$sieciach lokalnych, Przedsi#biorczo". i$Zarz,dzanie 
Tom XV, Zeszyt 10, Cz#". II, 2014, s. 197-208.
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innowacji technologicznych, organizacyjnych i$marketingowych w$dzia!alno"ci przedsi#biorstw oraz na upowszech-
nianiu i$wspieraniu proinnowacyjnych postaw w"ród przedsi#biorców125. 

Centra Innowacji w!Polsce
W$roku 2014 zidenty/kowano w$Polsce 46 CI. Najwi#cej z$nich ulokowanych by!o w$województwie mazowieckim 

(9), "l,skim (6), wielkopolskim (6), podkarpackim (5) i$ma!opolskim (4). 

Tabela 43. Liczba i"struktura centrów innowacji w"uj)cie regionalnym w"roku 2014

Lp. województwo
Centra Innowacji

Liczba Struktura [w!%]

1 Dolno"l,skie 4 8,7

2 Kujawsko-pomorskie 1 2,2

3 Lubelskie 3 6,5

4 *ódzkie 1 2,2

5 Ma!opolskie 4 8,7

6 Mazowieckie 9 19,6

7 Opolskie 1 2,2

8 Podkarpackie 5 11,0

9 Podlaskie 2 4,3

10 Pomorskie 2 4,3

11 'l,skie 6 13,0

12 Wielkopolskie 6 13,0

13 Zachodniopomorskie 2 4,3

Razem 46 100

0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP

Pod wzgl#dem ilo"ciowym na terenie sze"ciu województw zlokalizowanych by!o ponad 74% wszystkich polskich 
centrów innowacji natomiast pozosta!e by!y funkcjonuj, na terenie o"miu województw. W trzech województwach 
lubuskim warmi%sko-mazurskim i$"wi#tokrzyskim nie wyst#powa!o ani jedno centrum innowacji. 

Na uwag# zas!uguje spostrze-enie, -e najwi#cej CI wyst#puje na terenie najlepiej rozwini#tych regionów Polski. 
Natomiast na obszarze s!abych lub najs!abszych regionów instytucje tego typu nie wyst#puj,. Oznacza to, -e regiony 
te maj, najwi#kszy potencja! do wdra-ania rozwi,za% technologicznych w$przedsi#biorstwach.

125 Standardy dzia!ania i$dobre praktyki …, op. cit. s. 39.
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Mapa 6. Centra innowacji w Polsce w 2014 r.

Z$punktu widzenia rozmieszczenia geogra/cznego CI na uwag# zas!uguje równie- ich struktura ze wzgl#du na 
wielko". miejscowo"ci, w$której zlokalizowane s, omawiane instytucje.

Tabela 44. Liczba i struktura Centrów Innowacji ze wzgl)du na wielko*/ miejscowo*ci, w której s$ one 
zlokalizowane w roku 2014 

Lp. Wielko%+ miejscowo%ci
Centra innowacji

liczba Struktura [w!%]

1 Do 49999 mieszka%ców 4 8,69

2 Od 50000 do 299999 mieszka%ców 17 36,96

3 Od 300000 do 799999 mieszka%ców 19 41,31

4 Powy-ej 800000 mieszka%ców 6 13,04 

razem 46 100

0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne
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Zdecydowana wi#kszo". CI jest zlokalizowana w$ miejscowo"ciach, w$ których zamieszkuje od 50 do 800 ty" 
mieszka%ców. W$o"rodkach tych zlokalizowanych jest prawie 83% wszystkich polskich centrów innowacji. Na udzia! 
ten w$zbli-onym stopniu sk!adaj, si# CI, które s, zlokalizowane w$miastach zamieszkiwanych przez wi#cej ni- 300 
ty". mieszka%ców, jak i$CI, które s, zlokalizowane w$miastach, w$których mieszka od 50 do 300 ty" mieszka%ców. 
Pozosta!e 17% omawianych podmiotów jest zlokalizowanych w$o"rodkach, w$których zamieszkuje poni-ej 50 ty" lub 
powy-ej 800 ty". mieszka%ców. 

Wykres 42. Liczba badanych CI, ze wzgl)du na rok za,o%enia

przed 1989
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0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP

Najstarsze spo"ród badanych centrów innowacji powsta!o w$roku 1975 roku. Oznacza to, -e funkcjonuje ono ju- 
prawie 40 lat. Jednak najliczniejsza grupa badanych instytucji zosta!a za!o-ona w$latach 1990-1994, czyli tu- po prze-
kszta!ceniach systemowych w$Polsce. W$kolejnych okresach pi#cioletnich pojawia!y si# zazwyczaj dwa nowe centra 
innowacji, natomiast po roku 2010 liczba utworzonych o"rodków innowacji zwi#kszy!a si# o$cztery. 

Funkcjonuj,ce na terenie Polski Centra Innowacji maj, bardzo zró-nicowan, form# prawn,, co obrazuje kolejna 
tabela. W$badaniu udzia! wzi#!o 17 CI, co stanowi 36% ca!ej populacji. 

Wykres 43. Liczba centrów innowacji ze wzgl)du na ich form) prawn$ w"roku 2014
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0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP
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Najliczniejsza grupa badanych instytucji funkcjonuje w$ formie spó!ek kapita!owych (30,4%). W$ formie fundacji 
dzia!a 26,2% wszystkich polskich CI, za" w$formie stowarzysze% 17,4%. Znacz,c, grup# stanowi, CI, które funkcjo-
nuj, na zasadzie instytutów badawczych (15,2%). Na szczególn, uwag# zas!uguj, o"rodki, które osobowo". prawn, 
otrzyma!y od uczelni. Pomimo, -e o"rodki te s, zlokalizowane i$funkcjonuj, na uczelniach to nie posiadaj, one umo-
wy lub innego dokumentu reguluj,cego kwestie: 1) dost#pu do informacji o$prowadzonych przez naukowców danej 
jednostki naukowej badaniach, 2) zasady wykorzystywania wiedzy i$wyników bada% powsta!ych w$danej jednostce 
naukowej. Nie spe,niaj$ one zatem de-nicji CTT i"s$ kwali-kowane jako CI. Pozosta!e Centra Innowacji s, pro-
wadzone przez jednostki samorz,du gospodarczego (4,3%). 

Tabela 45. Liczba i"struktura badanych CI, ze wzgl)du na formalne wyodr)bnienie bud%etu

Lp. Wyszczególnienie Liczba CI
Struktura CI 

[w!%]

1
Centrum Innowacji, które dzia!a w$ ramach bud-etu instytucji 
prowadz,cej

10 58,82

2 Centrum Innowacji, które ma formalnie wyodr#bniony bud-et 7 41,18

Razem 17 100

0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP 

Prawie 60% przebadanych centrów innowacji funkcjonuje w$oparciu o$bud-et instytucji prowadz,cej. Natomiast 
formalnie wyodr#bniony bud-et posiada nieco ponad 40% z$nich. W$rozbiciu na poszczególne formy prawne, CI 
funkcjonuj,ce w$ramach bud-etu instytucji prowadz,cej przewa-aj, w$fundacjach126, spó!kach kapita!owych127 oraz 
w$ jednym centrum innowacji prowadzonym przez samorz,d gospodarczy. Z$kolei centra innowacji, które dzia!a-
j, w$ramach bud-etu instytucji prowadz,cej dominuj, w$grupie podmiotów funkcjonuj,cych w$formie stowarzy-
sze%128, za" w$CI, które funkcjonuj, jako cz#". uczelni proporcje te wynosz, 50:50. 

W$przypadku wszystkich przebadanych Centrów Innowacji, które funkcjonuj, w$formie spó!ek kapita!owych klu-
czowym udzia!owcem w$tych spó!kach s, jednostki samorz,du terytorialnego, natomiast mniejszo"ciowymi udzia-
!owcami uczelnie i$jednostki samorz,du gospodarczego. 

Potencja" i!infrastruktura CI
Bud-ety operacyjne centrów innowacji w$roku 2013 by!y bardzo zró-nicowane. Mie"ci!y si# one w$przedziale od 

66 ty" z! do 6,7 mln z!, z$czego "rednia warto". bud-etu wynios!a 1 912 ty" z!, natomiast mediana 850 ty" z!. 

Na uwag# zas!uguje fakt, -e wi#kszo". (pi#. z$sze"ciu) CI, które nie udost#pni!y danych dotycz,cych wysoko"ci 
bud-etu operacyjnego za rok 2013 funkcjonowa!o w$ramach bud-etu instytucji prowadz,cej. W$takiej sytuacji spra-
wozdawczo". ksi#gowa jest umiejscowiona przy organach decyzyjnych instytucji prowadz,cej. Nie udost#pnienie 
informacji przez CI w$takim przypadku mo-e "wiadczy. o$nie mo-no"ci bezproblemowego i$szybkiego uzyskania 
informacji na ten temat, co oznacza, -e w$ instytucji prowadz,cej CI system przep!ywu informacji jest utrudniony 
i$ma!o skuteczny.

126 Na sze". centrów innowacji funkcjonuj,cych w formie fundacji cztery dzia!aj, w ramach bud-etu instytucji prowadz,cej, natomiast dwa 
maj, formalnie wyodr#bniony bud-et.
127 Na cztery centra innowacji, które funkcjonuj, w formie spó!ek kapita!owych trzy spó!ki akcyjne dzia!aj, w ramach bud-etu instytucji prowa-
dz,cej, natomiast jedna spó!ka z ograniczon, odpowiedzialno"ci, funkcjonuje w ramach formalnie wyodr#bnionego bud-etu.
128 Na cztery centra innowacji funkcjonuj,ce w formie stowarzyszenia trzy dysponuj, formalnie wyodr#bnionym bud-etem, natomiast jedno 
funkcjonuje w ramach bud-etu instytucji prowadz,cej.
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Wykres 44. Struktura -nansowania CI w"roku 2013 (w%)
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 0ród!o: Opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP

Analizuj,c struktur# dochodów CI ze wzgl#du na ich udzia! w$dochodach ca!kowitych mo-na wyró-ni. trzy gru-
py. Najwi#kszy "redni udzia! w$strukturze /nansowania CI mia!y dochody z$tytu!u krajowych grantów i$projektów (np. 
POIG lub POKL). Wyniós! on "rednio 34,66%. Udzia! tej grupy dochodów w$ca!kowitych dochodach CI wynosi! w$za-
le-no"ci od badanej instytucji od 0 do 96,7%, z$czego w$siedmiu podmiotach udzia! ten przekracza! 50% wszystkich 
dochodów tego podmiotu, natomiast w$sze"ciu pozycja ta nie wyst#powa!a. 

Drug, pod wzgl#dem istotno"ci grup, dochodów by!y dochody z$tytu!ów: regionalnych i$ lokalnych grantów 
i$projektów, wp!ywy z$dzia!alno"ci doradczej (wp!ywy od klientów) oraz wp!ywy z$innych 1róde! o"rodka. 'redni udzia! 
tych dochodów w$ogólnej sumie dochodów zawiera! si# w$przedziale od 15,13 do 18,69%. W$przypadku dochodów 
z$tytu!u regionalnych i$lokalnych grantów i$projektów pozycja ta wyst#powa!a tylko w$czterech z$siedemnastu CI, dla 
których "redni udzia! dochodów z$tego tytu!u wynosi! 61%, natomiast median 59%. Niewiele cz#"ciej129 w$bud-e-
tach badanych CI wyst#powa!a pozycja „wp!ywy z$innych 1róde! o"rodka”. Udzia! dochodów z$tego tytu!u wynosi! 
"rednio 59,8%, natomiast mediana 62%. Dochody bud-etowe z$tytu!u wp!at z$dzia!alno"ci doradczej wyst#powa!y 
w$zdecydowanie wi#kszej liczbie CI ni- mia!o to miejsce w$przypadku dwóch poprzednich pozycji dochodowych. 
Pozycja ta wyst,pi!a w$dwunastu z$siedemnastu przebadanych CI, z$czego "redni udzia! wyniós! 21,6%, natomiast 
mediana 12,5%

Zdecydowanie najni-szy udzia! w$"redniej strukturze dochodów CI mia!y dochody z$tytu!u zagranicznych gran-
tów i$projektów, wp!ywy z$dzia!alno"ci szkoleniowej oraz wp!ywy od jednostki prowadz,cej. Dochody z$tytu!u udzia-
!u w$zagranicznych grantach i$projektach wykaza!y cztery podmioty, dla których "redni udzia! tej grupy dochodów 
wyniós! 26% (mediana 23%). Z$kolei wp!ywy z$dzia!alno"ci szkoleniowej wykaza!o siedem podmiotów, dla których 
"redni udzia! z$ tego tytu!y wynosi! 14% (mediana 20%). Ostatnia uwzgl#dniona w$ badaniu pozycja dochodowa: 
wp!ywy od jednostki prowadz,cej wyst,pi!a tylko w$dwóch podmiotach i$"redni udzia! dochodów z$tego 1ród!a 
wyniós! 20% (mediana 20%). 

Struktura bud-etów operacyjnych badanych CI "wiadczy o$projektowym podej"ciu do wykonywanych zada%. 
Udzia! "rodków pochodz,cych z$ró-nego rodzaju projektów (zagranicznych, krajowych lub regionalnych) wyniós! 

129 Pozycja ta wyst#powa!a w$pi#ciu z$17 badanych CI.



94

O!RODKI INNOWACJI I PRZEDSI"BIORCZO!CI W POLSCE – Raport 2014

!,cznie oko!o 56,26%. Oznacza to, -e udzia! dochodów z$ innych 1róde! (wszelkiego rodzaju dochody w!asne lub 
dochody od instytucji prowadz,cych wynios!y 43,74%.

Spo"ród wszystkich przebadanych CI prowadzenie dzia!alno"ci inwestycyjnej wykaza!o sze". podmiotów. Bu-
d-et inwestycyjny w$tych podmiotach zawiera! si# w$przedziale od 4$do 7$220 ty" z!, z$czego "rednia warto". bud-etu 
inwestycyjna wynios!a 1$978, 83 ty" z!, natomiast mediana wynios!a 258,5 ty" z!.

Tabela 46. Liczba i"struktura pracowników centrów innowacji w"roku 2013

Lp. Wyszczególnienie liczba
Struktura 

[w!%] 

1 Liczba pracowników etatowych 191 54,89

2 'rednia liczba pracowników etatowych 11,9

3 Mediana dla liczby pracowników etatowych 7,5

4 Liczba pracowników zatrudnionych w$oparciu o$umowy cywilno-prawne 157 45,11

5
'rednia liczba pracowników zatrudnionych w$oparciu o$umowy 
cywilno-prawne

9,2

6
Mediana dla liczby pracowników zatrudnionych w$oparciu o$umowy 
cywilno-prawne

10,5

Razem 348 100

0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP

'rednia liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o$prac# na jedno centrum innowacji wynios!a 
dla badanej grupy prawie 12 osob, natomiast mediana wyznaczona dla liczby pracowników w$badanych podmio-
tach wynios!a 8 osób. 

W$badanych podmiotach zatrudnionych by!o !,cznie 191 osób na podstawie umowy o$prac#. Analizuj,c zasoby 
personalne w$poszczególnych CI na uwag# zas!uguje du-e zró-nicowanie tych zasobów. W$grupie badanych insty-
tucji by!y zarówno takie, których zasoby kadrowe sk!ada!y si# tylko z$jednej osoby, ale by!y równie- i$takie, których 
zasoby kadrowe sk!ada!y si# a- z$53 pracowników. 'rednia liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy 
o$prac# na jedno centrum innowacji wynios!a dla badanej grupy prawie 12 osób, natomiast mediana wyznaczona 
dla liczby pracowników w$badanych podmiotach wynios!a prawie 8 osób. Tak du-e zró-nicowanie w$zatrudnieniu 
w$wielu wypadkach wynika z$przyj#tej przez o"rodek polityki dzia!ania. Podobnie jak w$parkach jedne o"rodki sta-
wiaj, na w!asny personel inne na szeroki outsourcing.

Pracowników zatrudnionych na etacie w$ wykonywaniu swoich obowi,zków w$ po!owie przebadanych insty-
tucji wspierali pracownicy zatrudnieni w$oparciu o$umowy cywilno-prawne. W$siedmiu z$szesnastu przebadanych 
centrów innowacji pracowników zatrudnionych w$oparciu o$umowy cywilno-prawne by!o wi#cej ni- pracowników 
zatrudnionych na etacie, natomiast tylko w$ jednym przypadku pracowników zatrudnionych w$oparciu o$umowy 
cywilno-prawne by!o mniej ni- pracowników etatowych. Brak zatrudnienia pracowników w$oparciu o$umowy cywil-
no-prawne wykaza!o osiem z$szesnastu przebadanych instytucji. 

W$badanych podmiotach zatrudnionych by!o !,cznie 157 pracowników w$oparciu o$umowy cywilno-prawne. 
W$ poszczególnych CI zatrudnionych w$ oparciu o$ umowy cywilno-prawne by!o od 2 do 65 osób. 'rednia liczba 
pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych przypadaj,ca na jedno przebadane centrum 
innowacji wynios!a nieco ponad 9 osób, natomiast mediana wynios!a 10,5 osoby. 

Analizuj,c liczb# pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych w$stosunku do liczby pra-
cowników zatrudnionych na podstawie umów o$prac# na uwag# zas!uguje wysoka warto". omawianej relacji, która 
si# równa prawie 45%. Potwierdza to wcze"niej sygnalizowane projektowe podej"cie do wykonywanych zada%. Pra-
cownicy zatrudnieni w$oparciu o$umowy cywilno-prawne wykonuj, prace zwi,zane z$konkretnymi projektami, co 
wp!ywa na efektywno". dzia!ania badanych instytucji. 

Jednym z$ elementów analizy zasobów kadrowych w$ badanych CI jest tak-e okre"lenie udzia!u pracowników 
merytorycznych w$ogólnej liczbie pracowników badanych instytucji, 
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W$badanych podmiotach obowi,zki zwi,zane z$podstawowym rodzajem dzia!alno"ci centrum innowacji wykony-
wa!o !,cznie 164 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o$prac#. Udzia! tej grupy pracowników w$stosun-
ku do ogó!u zatrudnionych przyjmowa! w$zale-no"ci od badanego podmiotu warto"ci z$przedzia!u od 56 do 100%, 
z$czego "redni udzia! wyniós! 87%, natomiast mediana 100%. Uzyskane dane "wiadcz, o$wysokim udziale merytorycz-
nych pracowników etatowych w$!,cznej liczbie zatrudnionych osób. Z$kolei mediana równa 100% "wiadczy, -e w$wi#-
cej ni- po!owie przebadanych podmiotów wszyscy pracownicy etatowi s, zaliczani do pracowników merytorycznych.

Tabela 47. Relacje mi)dzy pracownikami merytorycznymi a"pozosta,ymi w"badanych centrach innowacji 
w"roku 2013.

Lp. Wyszczególnienie Warto%+/udzia"

1
Liczba pracowników merytorycznych zatrudnionych na podstawie umowy 
o$prac#

164

2
'redni udzia! „etatowych” pracowników merytorycznych w$ogólnej liczbie 
zatrudnionych

87%

3
Mediana dla udzia!u pracowników merytorycznych w$ogólnej sumie 
zatrudnionych

100%

4 Liczba „etatowych” pracowników pomocniczych 27

5 'rednia liczba „etatowych” pracowników pomocniczych 3,4

6 Mediana policzona dla liczby „etatowych” pracowników pomocniczych 3,5

7 Udzia! „etatowych” pracowników pomocniczych w$ogólnej sumie zatrudnionych 14,14%

0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP

Pozostali pracownicy130 wyst#powali w$7 badanych podmiotach i$by!o ich zatrudnionych !,cznie 27 osób. Stano-
wili oni nieco ponad 14% wszystkich pracowników zatrudnionych w$oparciu o$umow# o$prac#. W$skali pojedyncze-
go podmiotu pracowników pomocniczych by!o zatrudnionych od 1 do 8 osób ("rednio 3,4), z$czego mediana dla tej 
grupy pracowników wynios!a 3,5 osoby. 

Centra innowacji, dysponowa!y "rednio 926 m2 powierzchni u-ytkowej.

Tabela 48. Rodzaj powierzchni u%ytkowej w"dyspozycji CI w"roku 2013

Lp. Rodzaj powierzchni suma struktura %rednia mediana

1 Powierzchnia biurowa na w!asne potrzeby: 7953 53,7% 497 113

2
Powierzchnia przeznaczona na dzia!alno". 
szkoleniow,:

2079 14,0% 149 101

3
Powierzchnia przeznaczona na dzia!alno". 
doradcz,:

4786 32,3% 319 125

4
Powierzchnia u-ytkowa przebadanych in-
stytucji ogó!em:

14818 100% 926 382,5

0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP

Przeci#tna powierzchnia u-ytkowa badanych instytucji wynosi!a 926 m2, jednak najwi#cej badanych podmiotów 
dysponowa!o powierzchni, u-ytkow, oscyluj,c, w$granicach 382,5 m2. Ponad po!owa (53,7%) powierzchni u-yt-
kowej badanych instytucji by!a przeznaczona pod ich w!asne potrzeby biurowe. W$2013 roku suma tej powierzchni 
wynosi!a we wszystkich przebadanych CI 7 953 m2, z$czego na jeden podmiot przypada!o "rednio 497 m2. Po!owa 
przebadanych centrów innowacji dysponowa!o powierzchni, biurow, do 113 m2, natomiast pozosta!a cz#". dyspo-
nowa!a powierzchni, wi#ksz,.

130 Pozostali pracownicy s, to pracownicy, którzy wykonywali zadani pomocnicze, które nie s, zwi,zane bezpo"rednio z$celem istnienia cen-
trum innowacji. Zaliczy. do nich mo-na: pracowników szatni, personel sprz,taj,cy, pracowników technicznych dbaj,cych o$zasoby techniczne 
i$informatyczne CI, osoby odpowiedzialne wy!,cznie za sprawy ksi#gowe lub kadrowe.
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Drugim, pod wzgl#dem wielko"ci, rodzajem powierzchni, którym dysponowa!y badane podmioty by!a po-
wierzchnia przeznaczona pod dzia!alno". doradcz,. *,cznie powierzchnia ta wynosi!a w$ badanych instytucjach 
4$786 m2, co stanowi!o 32,3% ca!kowitej powierzchni u-ytkowej badanych CI. 'rednio na jedno przebadane centrum 
innowacji przypada!y 319 m2 powierzchni przeznaczonej na dzia!alno". doradcz,, z$czego po!owa przebadanych 
podmiotów dysponowa!a powierzchni, o$metra-u do 125 m2.

Ostatnim rodzajem powierzchni, jaka wyst#powa!a w$badanych CI by!a powierzchnia przeznaczona pod dzia-
!alno". szkoleniow,. W$roku 2013 obejmowa!a ona 2 079 m2, co stanowi!o 14% ca!kowitej powierzchni u-ytkowej 
badanych podmiotów. 'rednio jeden przebadany podmiot dysponowa! 149 m2 powierzchni przeznaczonej na dzia-
!alno". szkoleniow,, natomiast w$po!owie przebadanych podmiotów powierzchnia ta wynosi!a do 101 m2. 

Tabela 49. Wska.niki technicznego uzbrojenia pracy w"badanych centrach innowacji

Lp. Wyszczególnienie razem

Wska/nik technicznego uzbrojenia pracowników 
merytorycznych

10Tu 1 1Tu>0,5 0,51Tu>0,15 0,151Tu

Wyposa-enie w$komputery

1 Liczba CI 15 8 2 0 5

2 Struktura CI [w$%] 100 53 14 0 33

Wyposa-enie w$drukarki i$urz,dzenia wielofunkcyjne

1 Liczba CI 15 3 4 3 5

2 Struktura CI [w$%] 100 20 27 20 33

0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP

Z$zebranych danych wynika, -e nieco ponad po!owa przebadanych CI zapewnia s!u-bowy komputer dla ka-de-
go pracownika merytorycznego. W$przypadku kolejnych dwóch podmiotów wi#kszo"., ale nie ka-dy zatrudniony 
pracownik merytoryczny, dysponuje s!u-bowym komputerem. W$przypadku ostatniej grupy podmiotów s!u-bowe 
komputery s, dost#pne tylko nielicznym pracownikom. 

Podobne wnioski mo-na wyci,gn,. analizuj,c wska1nik technicznego uzbrojenia pracowników w$ drukarki 
i$urz,dzenia wielofunkcyjne. Drukarki i$urz,dzenia wielofunkcyjne by!y dost#pne dla ka-dego pracownika meryto-
rycznego w$trzech przebadanych podmiotach, natomiast jedna drukarka przypada!a od 2 do 7 pracowników mery-
torycznych w$7 kolejnych instytucjach. W$przypadku pi#ciu ostatnich podmiotów drukarki i$urz,dzenia wielofunkcyj-
ne by!y dost#pne tylko nielicznym pracownikom.

Wyposa-enie w$pozosta!y sprz#t biurowy (ksero, skaner lub faks) wykaza!y ju- wszystkie przebadane instytucje. 
Podobnie wygl,da sytuacja w$przypadku dysponowania przez centra innowacji dost#pem do szerokopasmowego 
Internetu.

Tabela 50. Porównanie struktury CI i"innych o*rodków innowacji ze wzgl)du na zaopatrzenie w"biblioteki 
i"bazy danych.

Lp. O%rodki innowacji

Udzia" o%rodków innowacji, które dysponuj*c* danym 
zasobem

Biblioteka Bazy danych

1
Akademickie Inkubatory 
Przedsi#biorczo"ci

40% 70%

2 Centra Innowacji 47% 70%

3 Centra Transferu Technologii 75% 81,3%

4 Inkubatory Technologiczne 33% 25%

5 Parki Technologiczne 25% 53%

0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP
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Nieco gorzej wygl,da sytuacja w$przypadku dysponowania przez badane podmioty bibliotekami lub bazami da-
nych. Bibliotek, dysponowa!o 47% przebadanych CI. Z$kolei bazami danymi (w!asnymi lub pozyskanymi z$zewn,trz) 
dysponowa!o ju- 70% przebadanych podmiotów. Do innych zasobów b#d,cych do dyspozycji badanych jednostek 
w$pojedynczych przypadkach zaliczy. mo-na dysponowanie: laboratoriami pomiarowymi OZE, archiwami lub inny-
mi stanowiskami badawczymi.

Porównanie zaopatrzenia CI w$bazy danych i$biblioteki z$zaopatrzeniem w$bazy danych i$biblioteki innych o"rod-
ków innowacji przedstawia tabela 16.

Z$danych zamieszczonych w$powy-szej tabeli wynika, -e centra innowacji s, jedn, z$lepiej zaopatrzonych w$bi-
blioteki i$ bazy danych grup, o"rodków innowacji. Pod wzgl#dem wyposa-enia w$ tym zakresie ust#puj, jedynie 
Centrom Transferu Technologii.

Klienci CI
Klientami CI s, pocz,tkuj,cy przedsi#biorcy, przedsi#biorcy, studenci i$pracownicy naukowi oraz inne osoby. Naj-

liczniejsz, grup# klientów w$badanych CI stanowili przedsi#biorcy, których udzia! w$ogólnej sumie klientów wyniós! 
ponad po!ow#. Na drugim i$trzecim miejscu plasowali si# pocz,tkuj,cy przedsi#biorcy oraz studenci i$pracownicy 
naukowi. Z$kolei najmniej liczn, grup, byli tak zwani inni klienci, do których badane centra zaliczy!y mi#dzy innymi: 
uczniów szkó! "rednich, bezrobotnych, pracowników administracyjnych, pracowników organizacji pozarz,dowych 
oraz nauczycieli. 

Wykres 45. Struktura klientów korzystaj$cych z"us,ug badanych CI w"roku 2013

Studenci 
i pracownicy naukowi

17,94%

Inni
8,56%

Przedsi)biorcy
53,76%

Pocz$tkuj$cy
przedsi)biorcy
19,74%

0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP

Oferta CI 
Badaj,c ofert# us!ugow, polskich centrów innowacji mo-na j, rozpatrywa. w$czterech kategoriach:

1. Us!ug szkoleniowych i$doradczych,
2. Us!ug dotycz,cych wsparcia w$uzyskaniu pomocy /nansowej,
3. Us!ug w$zakresie transferu technologii,
4. Us!ugi w$zakresie wspierania przedsi#biorczo"ci
Us!ugi doradcze, które wyst#powa!y w$najwi#kszej liczbie badanych podmiotów, dotyczy!y: opracowania biznes 

planu, mo-liwo"ci uzyskania do/nansowania z$funduszy europejskich, ochrony w!asno"ci intelektualnej, analizy ryn-
ku i$marketingu oraz wdra-ania nowych wyrobów i$us!ug. Z$kolei najmniej "wiadczono us!ug z$zakresu zarz,dzania 
jako"ci, oraz informatyki i$komputerów.

Dla porównania warto nadmieni., -e najcz#"ciej w$ofercie us!ug szkoleniowych centrów innowacji najcz#"ciej 
wyst#powa!y: us!ugi w$ zakresie ochrony w!asno"ci intelektualnej oraz analizy rynku i$ marketingu, natomiast naj-
rzadziej oferowano szkolenia z$zakresu po"rednictwa kooperacyjnego, zarz,dzania zasobami ludzkimi, informatyki 
i$komputerów oraz /nansów i$podatków.
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Tabela 51. Struktura badanych CI ze wzgl)du na *wiadczone us,ugi szkoleniowe i"doradcze

Us"ugi doradcze 

dotycz*ce:

Udzia" CI %wiadcz*-
cych us"ugi dorad-

cze danego typu

Us"uga szkoleniowa 
dotycz*ca

Udzia" CI %wiadcz*-
cych us"ugi szkole-
niowe danego typu

Opracowania biznes planów 88% Opracowania biznes planów 59%

Dost#pu do funduszy 
europejskich

82%
Dost#pu do funduszy 
europejskich

59%

Ochrony w!asno"ci 
intelektualnej

76%
Ochrony w!asno"ci 
intelektualnej

71%

Analizy rynku i$marketingu 76% Analizy rynku i$marketingu 65%

Wdra-ania nowych wyrobów 
i$us!ug

76%
Wdra-ania nowych wyro-
bów i$us!ug

47%

Tworzenie /rmy, opracowa-
nia modelu biznesowego

65%
Tworzenie /rmy, opracowa-
nia modelu biznesowego

53%

Zarz,dzania biznesem 65% Zarz,dzania biznesem 35%

Rachunkowo"ci 53% Rachunkowo"ci 35%

Kwestii prawnych 47% Kwestii prawnych 41%

Handlu zagranicz-
nego i$wspó!pracy 
mi#dzynarodowej

47%
Handlu zagranicz-
nego i$wspó!pracy 
mi#dzynarodowej

35%

Finansów i$podatków 47% Finansów i$podatków 29%

Po"rednictwa 
kooperacyjnego

47%
Po"rednictwa 
kooperacyjnego

24%

Inne doradztwo 41% Inne doradztwo 35%

Zarz,dzania zasobami 
ludzkimi

41%
Zarz,dzania zasobami 
ludzkimi

29%

Zarz,dzania jako"ci,131. 35% Zarz,dzania jako"ci, 35%

Informatyki i$komputerów 35% Informatyki i$komputerów 29%

0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP

131 Jedynie w przypadku zarz,dzania jako"ci, liczba podmiotów oferuj,cych zarówno doradztwo jak i szkolenia jest identyczna.
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W$grupie badanych CI wsparcie w$uzyskaniu pomocy /nansowej oferowa!o 82,4% CI. 

Tabela 52. Oferowane wsparcie w"pozyskaniu .róde, -nansowania w"2014 roku

Lp.
Instrumenty 'nansowe, których 

pozyskanie wspieraj* CI
Instytucje

Liczba i!struktura podmiotów 
oferuj*ca wsparcie danego typu

liczba Struktura [w!%]

1 Subwencje, granty i$dop!aty AP 10 58,8

2 Po-yczki FP 9 52,9

3 Gwarancje i$Por#czenia FPK 6 35,3

4 Udzia!y/wk!ady SAB 6 35,3

5 Udzia!y/wk!ady VC 3 17,6

6 Udzia!y/wk!ady FKZ 3 17,6

7 Kredyty Banki 3 17,6

8 Brak wsparcia - 3 17,6

gdzie:
AP – szeroko rozumiana administracja publiczna (samorz,d terytorialny, agencje rz,dowe)
FP – fundusze po-yczkowe (lokalne i$regionalne)
FPK – Fundusze por#cze% kredytowych
SAB – Sieci Anio!ów Biznesu
VC – Venture Capital
FKZ – fundusz kapita!u zal,-kowego
0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP 

Badane centra innowacji najcz#"ciej pomaga!y klientom w$uzyskaniu dotacji, grantów i$dop!at od szeroko ro-
zumianej administracji publicznej. Jako administracj# publiczn, rozumie si# tu jednostki samorz,du terytorialnego, 
które rozdzielaj, "rodki unijne w$ramach krajowych i$regionalnych programów (KL, RPO, IG i$inne) oraz agencje rz,-
dowe (typu PARP, NCBiR lub NCN). Wsparcie tego rodzaju oferowa!o prawie 60% przebadanych Centrów Innowacji. 

Tak-e wi#cej ni- po!owa przebadanych podmiotów udziela!o wsparcia w$pozyskaniu po-yczek z$lokalnych lub 
regionalnych funduszy po-yczkowych. 

Zdecydowanie mniejsza liczba CI wspiera!a swoich klientów pozyskaniu do/nansowania ze "rodków Funduszy 
Por#cze% Kredytowych i$Sieci Anio!ów Biznesu. W$uzyskaniu /nasowania ze strony tych instytucji pomaga!o swoim 
klientom nieco ponad 35% przebadanych instytucji.

Jeszcze mniejsza liczba przebadanych CI pomaga!a w$pozyskaniu /nasowania ze strony banków, funduszy ven-
ture capital i$funduszy zal,-kowych. Udzielanie pomocy klientom w$uzyskaniu "rodków /nansowych ze strony tych 
instytucji wykaza!o nieco ponad 17% przebadanych podmiotów. Tak-e nieco ponad 17% przebadanych podmiotów 
wykaza!o, -e nie pomaga swoim klientom w$uzyskaniu do/nansowania ze strony /nansowych instytucji wsparcia.
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Tabela 53. Liczba i"struktura CI ze wzgl)du na oferowany zakres us,ug zwi$zanych z"transferem technologii 
w"2013 roku

Lp. Us"uga

Liczba i!struktura podmiotów ofe-
ruj*ca wsparcie danego typu

liczba Struktura [w!%]

1 Pomoc doradcza we wdra-aniu technologii 10 59%

2 Przygotowanie oferty lub zapytania o$technologi#, 10 59%

3 Poszukiwanie konkretnych technologii na zamówienie /rm 9 53%

4 Audyt Technologiczny 9 53%

5 Ocena i$ewaluacja technologii na zlecenie /rm 9 53%

6
Doradztwo w$ zakresie ochrony praw w!asno"ci intelektualnej 
dla /rm

9 53%

7 Monitorowanie wdra-ania technologii lub realizacji umowy 6 35%

8
Pomoc podczas negocjacji i$zawierania umowy pomi#dzy od-
biorc, a$dostawc, technologii,

5 29%

9
Reprezentowanie klienta przed dostawc, lub odbiorc, 
technologii

5 29%

0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP 

Spo"ród us!ug wspieraj,cych transfer technologii badane CI najcz#"ciej wykaza!y "wiadczenie us!ug zwi,zanych 
z$ doradztwem we wdra-aniu nowych technologii oraz us!ugi zwi,zane z$ przygotowaniem oferty lub zapytania 
o$technologie. W$obu przypadkach us!ugi tego typu realizowa!o 59% przebadanych podmiotów. 

Nieco ponad po!owa przebadanych instytucji na zlecenie /rm zajmowa!a si#:

1) poszukiwaniem konkretnych technologii, 

2) przeprowadzaniem: 

a) audytu technologicznego przedsi#biorstw, 

b) oceny i$ewaluacji technologii stosowanych przez /rmy,

3) doradztwem w$zakresie ochrony praw w!asno"ci intelektualnej.

Zdecydowanie rzadziej badane o"rodki zajmowa!y si# monitorowaniem wdra-anych technologii lub realizacj, 
podpisanych umów. Tego typu us!ugi "wiadczy!o 35% przebadanych instytucji. 

Natomiast najrzadziej badane podmioty bra!y bezpo"redni udzia! w$/nalizowaniu transferu technologii mi#dzy 
dwoma podmiotami. Reprezentowanie klienta przed dostawc, lub odbiorc, technologii oraz pomoc podczas ne-
gocjacji i$zawierania umowy pomi#dzy odbiorc, a$dostawc, technologii zadeklarowa!o 29% przebadanych centrów 
innowacji.
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Tabela 54. Liczba i"struktura CI ze wzgl)du na oferowany zakres us,ug wspieraj$cych przedsi)biorczo*/ 
w"2013 roku

Lp. Us"uga

Liczba i!struktura podmiotów 
oferuj*ca wsparcie danego typu

liczba Struktura [w!%]

1
Przygotowywanie wniosków dotacyjnych i$pomoc w$zdobywa-
niu funduszy kapita!u startowego

12 71%

2
Asysta w$tworzeniu nowych /rm, doradztwo i$pomoc dla nowo-
powsta!ych /rm

11 65%

3 Pomoc w$internacjonalizacji dzia!ania /rm 5 29%

4
Mentoring, coaching - indywidulane prowadzenie projektów 
przez wybranych opiekunów

4 24%

5 Przygotowanie ofert inwestycyjnych 3 18%

0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP.

Najwi#ksza grupa przebadanych podmiotów wykaza!a, -e wspiera swoich klientów w$przygotowaniu wniosków 
dotacyjnych oraz w$pozyskaniu kapita!u niezb#dnego do otwarcia dzia!alno"ci gospodarczej. Realizacj# tego typu 
wsparcia wykaza!o 71% przebadanych CI.

Niewiele mniej przebadanych instytucji asystowa!o przy tworzeniu nowych /rm lub realizowa!o dzia!alno". do-
radcz, dla nowopowsta!ych /rm. Tego typu dzia!alno". wykaza!o 65% przebadanych centrów innowacji.

Pozosta!e us!ugi wspieraj,ce przedsi#biorczo". klientów CI by!y realizowane stosunkowo rzadziej. Pomoc 
w$umi#dzynarodowieniu /rm zadeklarowa!o 29% przebadanych podmiotów, zastosowanie mentoringu i$coachingu 
w$stosunku do swoich klientów wskaza!o 24% przebadanych podmiotów, natomiast przygotowanie ofert inwesty-
cyjnych deklarowa!o 18% przebadanych centrów innowacji.

Posiadane certy'katy jako%ci
Najpopularniejszym certy/katem jako"ci posiadanym przez badane CI jest certy/kat jako"ci PN-EN ISO 9001:2008 

i$jego zaktualizowana wersja PN-EN ISO 9001:2009. Certy/katem tym dysponowa!o 76% przebadanych podmiotów. 
Najcz#"ciej certy/katów z$serii ISO 9001:2008/2009 nie posiada!y centra innowacji, które funkcjonowa!y z$formalnie 
wyodr#bnionym bud-etem132. 

Oprócz certy/katów jako"ci ISO 9001 pojedyncze podmioty dysponowa!y tak-e innymi nagrodami lub certy/ka-
tami, które "wiadcz, o$wysokiej jako"ci prowadzonej przez nie dzia!alno"ci szkoleniowej i$doradczej. Zaliczy. do nich 
mo-na certy/katy wystawione przez *ódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i$ Kszta!cenia Praktycznego oraz 
Instytut Nowoczesnych Technologii takie jak: certy/kat „Ambasador innowacyjnych idei i$praktyk pedagogicznych”, 
certy/kat „Partner Przyjazny Edukacji” oraz certy/kat „Lider spo!eczno-o"wiatowy”.

Pojedyncze podmioty dysponowa!y równie- certy/katem wydanym przez PARP w$ramach Krajowego Systemu 
Us!ug oraz certy/katem wydanym przez PAIiIZ. 

Badanie potrzeb klientów i!satysfakcji klientów ze wspó"pracy z!CI 
W$2013 roku badanie potrzeb swoich klientów prowadzi!o 88% przebadanych centrów innowacji.

132 W$grupie centrów innowacji, które nie dysponowa!y certy/katem jako"ci ISO 9001:2008/2009 by! tylko jeden podmiot, który funkcjonowa! 
w$ramach bud-etu jednostki prowadz,cej. 
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Tabela 55. Wykorzystywane przez CI metody badania potrzeb klientów oraz liczba i"struktura CI ze wzgl)-
du na wykorzystywane przez nie metody badania potrzeb klientów w"2013 roku

Lp. Wykorzystywane przez centra innowacji metody 
badania potrzeb klientów

Liczba i!struktura podmiotów 
korzystaj*cych z!danej metody 

badania potrzeb klientów

liczba Struktura [w!%]

1 Wywiady w"ród klientów 14 93

2 Ankietowanie 12 80

3 Obserwacja rynku 11 73

4 Analiza informacji ekonomicznej i$statystycznej 10 67

5 Zlecone badania rynku 4 27

0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP 

Instytucje, które bada!y potrzeby swoich klientów, do tego celu najcz#"ciej stosowa!y metod# wywiadu bezpo-
"redniego. Z$metody tej skorzysta!o 93% przebadanych centrów innowacji, które prowadzi!y badania potrzeb klienta.

Zauwa-alnie mniejsz, popularno"ci, w$badaniu potrzeb klientów cieszy!a si# metoda kwestionariusza ankieto-
wego. Z$metody tej skorzysta!o 80% przebadanych podmiotów. 

Na trzecim miejscu i$czwartym miejscu uplasowa!y si# metody obserwacji rynku oraz metoda informacji ekono-
micznej i$statystycznej. Z$metod tych korzysta!o odpowiednio 73 i$67% przebadanych centrów innowacji. 

Najmniej popularna metoda badania potrzeb klientów polega!a na zlecaniu tego zadania na rzecz podmiotów 
zewn#trznych. Z$tej metody badawczej skorzysta!o 27% przebadanych jednostek.

Badanie poziomu satysfakcji z$us!ug "wiadczonych przez CI na rzecz ich klientów realizowa!o 94% przebadanych 
podmiotów. W$wyniku tego badania okaza!o si#, -e "rednio 68% klientów centrów innowacji by!o na tyle zadowolo-
nych z$dotychczasowej wspó!pracy, -e postanowili oni ponownie skorzysta. z$us!ug badanych podmiotów. 'redni 
udzia! /rm, które zdecydowa!y si# ponownie skorzysta. z$us!ug badanych centrów innowacji wyniós! prawie 68,5%, 
natomiast mediana dla tego udzia!u wynios!a 65%.

Rezultaty dzia"alno%ci
Rezultaty dzia!alno"ci centrów innowacji mo-na podzieli. na trzy grupy:

a) efekty dzia!alno"ci wspieraj,cej przedsi#biorczo".

b) efekty dzia!alno"ci proinnowacyjnej

c) efekty dzia!alno"ci szkoleniowo-doradczej.

Efekty us"ug w!zakresie wspieranie przedsi$biorczo%ci
Spo"ród wszystkich przebadanych CI tylko sze". z$nich pomaga!o swoim klientom otworzy. dzia!alno". gospo-

darcz,. Natomiast pe!ne dane na temat efektów tych stara% udost#pni!y tylko dwa podmioty. Przyczyni!y si# one do 
za!o-enia !,cznie 215 nowych /rm, z$czego 40% /rm zosta!o za!o-onych przez kobiety. Z$grupy 215 nowo za!o-onych 
/rm jedynie co dziesi,te przedsi#biorstwo wdro-y!o nowe technologie.

Informacje na temat trwa!o"ci za!o-onych przy pomocy CI przedsi#biorstw udost#pni!y wszystkie podmioty, któ-
re tego typu wsparcie oferowa!y. Z$danych tych wynika, -e na rynku przez okres co najmniej dwóch lat od momentu 
za!o-enia przetrwa!o 303 przedsi#biorstw, co oznacza, -e na jedno centrum innowacji, które pomaga!o za!o-y. nowe 
przedsi#biorstwa przypada przeci#tnie po 50 przedsi#biorstw. Mediana policzona dla tego typu przedsi#biorstw 
wynios!a 40. 

Zdecydowanie wi#cej badanych podmiotów pomaga!o swoim klientom w$uzyskaniu wsparcia /nansowego. 
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Tabela 56. Udzia, centrów innowacji, które pomaga,y przygotowa/ opracowania niezb)dne do pozyskania 
wsparcia -nansowego oraz liczba przygotowanych przez nie opracowa+ w"roku 2013

Lp. Opracowania
Udzia" CI, które poma-
ga"y w!przygotowaniu 

opracowa2

#rednia

liczba

opracowa2

mediana
Liczba 

opracowa2

1 Biznes plany 64,7% 21 6 234

3 Wnioski dotacyjne 58,8% 6 4,5 60

2 Studia wykonalno"ci 29,4% 6,6 3 33

4 Wnioski kredytowe 23,5% 26,5 8,5 106

5 Oferty inwestycyjne 5,9% 1 1 1

Razem 434

0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP 

W$roku 2013 centra innowacji pomog!y swoim klientom w$opracowaniu 434 dokumentów, które by!y niezb#dne 
do pozyskania przez nich wsparcia /nansowego. Badane CI najcz#"ciej pomaga!y w$przygotowaniu biznes planów. 
*,cznie w$roku 2013 jedena"cie centrów innowacji pomog!o opracowa. 234 biznes plany, z$czego na jedn, badan, 
instytucj# przypada!o przeci#tnie po 21 biznes planów. Mediana obliczona dla liczby przygotowanych przy pomocy 
CI biznes planów wynios!a 6 i$oznacz, -e po!owa przebadanych podmiotów pomog!a w$opracowaniu do 6 biznes 
planów, natomiast pozosta!e pomog!y w$opracowaniu od 7 do 160.

Niewiele mniej centrów innowacji pomaga!o przy opracowaniu wniosków dotacyjnych. Efektem ich pracy by!a 
pomoc przy opracowaniu 60 wniosków dotacyjnych, co oznacz, -e przeci#tnie na jedno centrum innowacji przypa-
da!o po 6 wniosków dotacyjnych. Mediana policzona dla liczby przygotowanych przy pomocy CI wniosków dota-
cyjnych wynios!a 4,5.

Zdecydowanie mniej badanych podmiotów pomaga!o przygotowa. wnioski kredytowe oraz studia wykonalno-
"ci. Pomocy w$przygotowaniu 106-ciu wniosków kredytowych i$33 studiów wykonalno"ci udzieli!o od 4 do 5 prze-
badanych instytucji, na które wypada!o przeci#tnie po 27 wniosków kredytowych oraz po 7 studiów wykonalno"ci. 
Mediana policzona dla liczby tych opracowa% wynios!a 8,5 w$przypadku wniosków kredytowych i$3 w$przypadku 
studiów wykonalno"ci.

Natomiast tylko jedno centrum innowacji pomaga!o w$przygotowaniu oferty inwestycyjnej. 

Efekty us"ug w!zakresie transferu technologii
W$2013 roku us!ugi proinnowacyjne na rzecz swoich klientów "wiadczy!o 82% CI. Z$us!ug tych skorzysta!o !,cznie 

814 przedsi#biorstw, co oznacza, -e na jedno centrum innowacji przypada przeci#tnie po 58 przedsi#biorstw. Po!o-
wa centrów innowacji wykona!a na rzecz swoich klientów do 22 us!ug proinnowacyjnych, natomiast pozosta!a cz#". 
centrów innowacji wykona!a na rzecz swoich klientów od 23 do 202 us!ug proinnowacyjnych.

Oprócz "wiadczonych us!ug proinnowacyjnych na rzecz swoich klientów centra innowacyjne pomaga!y swo-
im klientom wdra-a. innowacje. W$2013 roku we wdra-aniu innowacji u$swoich klientom wspiera!o 53% CI, które 
!,cznie przyczyni!y si# do wdro-enia 195 innowacji. Oznacza to, -e na jeden badany podmiot przypad!o prawie 22 
innowacji, natomiast mediana by!a równa 8. Interpretuj,c t, warto". nale-y powiedzie., -e po!owa przebadanych 
CI przyczyni!a si# do wdro-enia do 8 innowacji, natomiast pozosta!e podmioty przyczyni!y si# do wdro-enia od 9 do 
95 innowacji.

Efekty dzia"alno%ci szkoleniowo-doradczej
Liczb# osób i$struktur# korzystaj,cych z$us!ug szkoleniowych i$doradczych "wiadczonych przez badane instytu-

cje przedstawia tabela 57. 
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Tabela 57. Liczba i" mediana policzona dla klientów korzystaj$cych z" us,ug doradczych i" szkoleniowych 
*wiadczonych przez badane CI w"roku 2013

Lp. Wyszczególnienie Suma #rednia
Media-

na

1
Liczba klientów korzystaj,cy z$us!ug doradczych ogó!em 2592 152,5 66

- w$tym z$us!ug proinnowacyjnych 796 61,2 22

2
Udzia! klientów korzystaj,cych z$ proinnowacyjnych us!ug doradczych 
w$ogólnej sumie klientów korzystaj,cych z$us!ug doradczych

30,7%

3 Liczba klientów korzystaj,cych ze szkole% 5599 430,7 502

0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP

Z$us!ug szkoleniowych i$doradczych w$roku 2013 w$CI skorzysta!o !,cznie 8 191 osób, z$czego z$us!ug szkole-
niowych 5 599, natomiast z$us!ug doradczych 2 592 osoby. Ponadto prawie 31% us!ug doradczych stanowi!y us!ugi 
o$charakterze proinnowacyjnym. 

Ka-dy badany podmiot wykona! "rednio po 171 us!ug doradczych. Po!owa przebadanych CI wy"wiadczy!a us!ugi 
dla mniej ni- 66 klientów, natomiast pozosta!e CI wy"wiadczy!y us!ugi dla wi#kszej liczby klientów. 

Z$kolei ka-de przebadane centrum innowacji "wiadczy!o us!ugi szkoleniowe dla "rednio 431 osób, z$czego po!o-
wa przebadanych podmiotów przeszkoli!a do 502 osób, natomiast pozosta!a cz#". CI przeszkoli!a od 503 do nawet 
1 738 osób. W$po!owie z$przebadanych instytucji w$szkoleniach bra!o udzia! "rednio do 17 uczestników, natomiast 
pozosta!a cz#". CI organizowa!a szkolenia, w$których uczestniczy!o "rednio od 18 do prawie 31 osób.

Charakterystyka powi*za2 kooperacyjnych badanych CI
Tylko nieca!e 12% przebadanych centrów innowacji nie funkcjonuje w$sieciach powi,za% kooperacyjnych. Sieci, 

w$których funkcjonowa!y pozosta!e badane podmioty przedstawia tabela 25.

Najpopularniejszymi sieciami wspó!pracy, w$której funkcjonuj, badane CI s, krajowe Sieci IOB. Nale-y do nich 
prawie 59% przebadanych podmiotów. Do krajowych sieci IOB zaliczy. mo-na Krajowy System Us!ug i$Krajow, Sie. 
Innowacji. 

Tabela 58. Sieci, w"których funkcjonowa,y badane CI w"roku 2013.

Lp. Rodzaje sieci Liczba CI Struktura 

1 Krajowe sieci IOB 10 58,8

2 Klastry 8 47,1

3 Zagraniczne sieci IOB 7 41,2

4 Stowarzyszenia bran-owe 4 23,5

0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP

Nieco ponad 41% przebadanych centrów innowacji by!o uczestnikiem mi#dzynarodowych sieci IOB. Do najpo-
pularniejszej mi#dzynarodowej sieci innowacji, do której nale-a!y badane instytucje, zaliczy. nale-y sie. Enterprise 
Europe Network. 

W"ród krajowych stowarzysze% bran-owych, do których nale-y nieca!e 24% badanych CI zaliczy. mo-na mi#dzy 
innymi: Stowarzyszenie Organizatorów O"rodków Innowacji i$Przedsi#biorczo"ci w$Polsce.

Plany i!perspektywy rozwoju CI
Plany rozwojowe przedstawiane przez badane centrów innowacji mo-na podzieli. na dwie grupy: plany wspólne 

dla wi#kszo"ci badanych podmiotów i$plany zindywidualizowane. Do planów wspólnych dla wi#kszo"ci badanych 
instytucji zaliczy. mo-na:

a) rozwój us!ug wspieraj,cych aktywno". innowacyjn, ich klientów,

b) rozwój wspó!pracy w$ramach sieci krajowych i$mi#dzynarodowych.



105

Centra innowacji

Rozwój us!ug wspieraj,cych aktywno". innowacyjn, klientów CI jest w$du-ej mierze ukierunkowany specjaliza-
cj, tych centrów. Jest to widoczne zw!aszcza w$35% przebadanych centrów, które wykazuj, specjalizacj# zwi,zan, 
z$dzia!alno"ci, energetyczn,. Ponadto w$ramach instytucji prowadz,cych przewiduje si# uruchomienie komplemen-
tarnych komponentów. Badane podmioty najcz#"ciej wymienia!y fundusze zal,-kowe i$o"rodki szkoleniowo-dorad-
cze oraz rozbudow# ju- istniej,cych komponentów takich jak np. inkubatory przedsi#biorczo"ci. 

W$ramach planów indywidualnych badane centra innowacji planuj, poszerzy. w!asne zasoby techniczne o$wy-
specjalizowane laboratoria, strefy wdro-e% lub te- farmy fotowoltaiczne. Ponadto pojedyncze instytucje planuj, 
realizowa. zadania rzecznika patentowego oraz nawi,za. "ci"lejsz, wspó!prac# z$klastrami zgodnymi ze specjalizacj, 
danego CI. 

Podsumowuj,c analiz# funkcjonowania polskich centrów innowacji na podkre"lenie zas!uguje projektowe po-
dej"cie do realizowanych zada%. 'wiadczy o$tym "rednia struktura bud-etów badanych CI, w$której ponad 56% do-
chodów pochodzi z$ró-nego rodzaju projektów i$grantów (regionalnych, krajowych i$zagranicznych) oraz struktura 
zatrudnienia, w$której liczba pracowników zatrudnionych w$oparciu o$umowy cywilno-prawne jest prawie taka sama 
jak liczba pracowników merytorycznych zatrudnionych na etacie. Pracownicy zatrudnieni w$oparciu o$umowy cy-
wilno-prawne wykonuj, prace zwi,zane z$konkretnymi projektami, co wp!ywa na efektywno". dzia!ania badanych 
instytucji. 

Znacz,cy udzia! projektów w$/nansowaniu dzia!alno"ci badanych CI oznacza, -e centra te b#d, mog!y nadal 
funkcjonowa. do ko%ca obecnej perspektywy /nansowej, czyli do roku 2020. Po tym roku perspektywy funkcjono-
wania CI obarczone s, wi#ksz, niepewno"ci,. W$wariancie optymistycznym, czyli w$sytuacji gdy suma krajowych 
i$unijnych "rodków przeznaczanych na /nansowanie projektów wspieraj,cych przedsi#biorczo". i$transfer techno-
logii nie ulegnie zmniejszeniu, wówczas CI b#d, nadal si# rozwija.. Natomiast w$przypadku zmniejszenia ww. na-
k!adów rozwój CI mo-e zosta. zahamowany. St,d te- istotne jest, by centra te charakteryzowa!y si# coraz wi#ksz, 
efektywno"ci, we wspieranie przedsi#biorczo"ci i$transferu technologii, tak by po 2020 roku gospodarka polska by!a 
jak najbardziej konkurencyjna i$innowacyjna. 
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O#RODKI PRZEDSI.BIORCZO#CI

INKUBATORY PRZEDSI.BIORCZO#CI

Inkubatory przedsi#biorczo"ci pe!ni, funkcj# narz#dzia maj,cego na celu wsparcie przedsi#biorców rozpoczy-
naj,cych prowadzenie w!asnej dzia!alno"ci gospodarczej. Dzia!anie inkubatorów wpisuje si# w$polityk# wspierania 
przedsi#biorczo"ci, zarówno na poziomie krajowym, jak równie- regionalnym i$ lokalnym. Znacz$cy wp,yw inku-
batorów przedsi)biorczo*ci wyst)puje natomiast na poziomie lokalnych spo,eczno*ci, umo%liwiaj$c im 
rozwój i"wykorzystanie sprawdzonych wzorców w"zakresie tworzenia przedsi)biorstw. W$ramach prawid!o-
wo sporz,dzonej oferty inkubatorów przedsi#biorczo"ci mo-na wyodr#bni. podstawowe us!ugi obni-aj,ce koszty 
bie-,cego prowadzenia przedsi#biorstwa, jak równie- szereg us!ug dodatkowych, zapewniaj,cych przedsi#biorcom 
przewag# nad /rmami dzia!aj,cymi na rynku bez podobnego wsparcia. Do podstawowych us!ug nale-y wynaj#cie 
powierzchni biurowej oraz produkcyjnej na korzystnych warunkach /nansowych - ni-szych ni- warunki rynkowe. 
Najcz#"ciej w$sk!ad oferowanej powierzchni wchodzi podstawowe wyposa-enie (cz#sto równie- komputerowe), co 
stanowi istotne u!atwienie prowadzenia dzia!alno"ci i$obni-enie kosztów w$pierwszej fazie dzia!ania przedsi#bior-
stwa. Oferta inkubatorów to te- us!ugi doradczo-szkoleniowe, maj,ce znacz,cy wp!yw na przygotowanie przedsi#-
biorstw do sprawniejszego radzenia sobie z$konkurencj, . Wraz z$wej"ciem Polski do UE inkubatory coraz cz#"ciej ofe-
ruj, przedsi#biorcom równie- wsparcie w$ubieganiu si# o$dotacje na powstanie i$rozwój /rm. Najprawdopodobniej 
system /nansowego wsparcia przedsi#biorstw b#dzie rozwijany równie- w$latach nast#pnych, by. mo-e w$postaci 
nisko oprocentowanych po-yczek.

Dzia!alno". inkubatorów przedsi#biorczo"ci (IP) jest form, najbardziej podstawowego, aczkolwiek pe!nego, 
wsparcia pomys!odawców projektów biznesowych. W$przypadku mniejszych miejscowo"ci lub miast pozbawionych 
silnych o"rodków akademickich lub przemys!u s, one najlepiej dostosowuj,cymi si# do potrzeb lokalnych instytucja-
mi maj,cymi na celu nie tylko wsparcie przedsi#biorczo"ci, ale równie- wywieranie wp!ywu na rozwój przedsi#bior-
czego klimatu na lokalnym rynku. Finalnie dzia!alno". inkubatorów przyczynia si# do zmniejszania bezrobocia oraz 
pozytywnie wp!ywa na struktur# zawodow, lokalnej spo!eczno"ci. W$przypadku o"rodków wi#kszych – miejskich, 
inkubatory przedsi#biorczo"ci zazwyczaj s, elementem systemu wspierania przedsi#biorczo"ci tworzonego wraz 
z$innymi instytucjami wsparcia dostosowanymi do specy/ki lokalnej i$regionalnej (parki technologiczne, strefy eko-
nomiczne, inkubatory technologiczne, AIP).

De'nicja IP
Inkubator przedsi#biorczo"ci (IP) jest wyodr#bnion, jednostk,, dysponuj,c, nieruchomo"ci,, która prowadzi 

kompleksowy program wsparcia pocz,tkuj,cego przedsi#biorcy. Program ten wspiera przedsi#biorców od momen-
tu powstania pomys!u na utworzenie przedsi#biorstwa a- do momentu uzyskania stabilno"ci rynkowej (tzw. pro-
gram inkubacji przedsi#biorczo"ci);

Inkubatory Przedsi$biorczo%ci w!Polsce
Tworzenie pierwszych inkubatorów przedsi#biorczo"ci w$Polsce si#ga lat dziewi#.dziesi,tych, pod koniec któ-

rych nast,pi!a stabilizacja liczby tego typu instytucji; w$latach 1999-2010 by!o ich mi#dzy 44 a$53.

W$2014 roku zidenty/kowano w$Polsce 46 inkubatorów przedsi#biorczo"ci. Odnotowana w$2012 roku pozorna 
tendencja wzrostowa nie zosta!a zachowana i$ ilo". podmiotów gwa!townie spad!a. Statystyczny spadek ilo"ci in-
kubatorów przedsi#biorczo"ci jest g!ównie zwi,zany z$zako%czeniem projektów w$ramach dzia!ania 3.1 Programu 
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Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Tendencja wzrostowa ilo"ci zaobserwowanych inkubatorów przedsi#bior-
czo"ci w$ latach 2011-2013 wynika!a z$nieuzasadnionego i$b!#dnego u-ywania nazwy „inkubator przedsi#biorczo-
"ci” przez podmioty realizuj,ce projekty polegaj,ce na dokonywaniu wej". kapita!owych do nowych spó!ek. Tym 
samym mo-na stwierdzi., i- w$latach 2006-2014 liczba inkubatorów przedsi#biorczo"ci by!a niemal-e niezmienna. 

Wykres 46. Liczba inkubatorów przedsi)biorczo*ci w"Polsce w"latach 1990 – 2012 
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0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie Raportów „O"rodki innowacji i$przedsi#biorczo"ci w$Polsce” z lat$1995-2012 oraz O"rodki innowacji 
w$Polsce (z$uwzgl#dnieniem inkubatorów przedsi#biorczo"ci) - Raport z$badania 2014, A. B,kowski, M. Ma-ewska (red), PARP, Warszawa 2014. s. 
64. 

Zbie-nie z$ latami poprzednimi najwi#cej inkubatorów przedsi#biorczo"ci dzia!a w$ województwie "l,skim (10) 
nast#pnie w$województwie ma!opolskim (5), !ódzkim, lubuskim, podkarpackim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, 
zachodniopomorskim (3).

Po dwa w$województwie opolskim, województwie lubelskim, dolno"l,skim, "wi#tokrzyskim oraz wielkopolskim. 
Jeden inkubator przedsi#biorczo"ci jest usytuowany w$województwie mazowieckim oraz warmi%sko-mazurskim. 
W$województwie podlaskim nie zidenty/kowano tego typu instytucji. Za wyj,tkiem województwa "l,skiego oraz 
mazowieckiego, inkubatory przedsi#biorczo"ci usytuowane s, g!ównie w$mniejszych miejscowo"ciach i$stanowi, 
jedyne o"rodki wspierania przedsi#biorczo"ci, równie- innowacyjnej, na swoim terenie. 



108

O!RODKI INNOWACJI I PRZEDSI"BIORCZO!CI W POLSCE – Raport 2014

Mapa 7. Inkubatory Przedsi)biorczo*ci w"Polsce w 2014 r.

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne

Struktura i!organizacja IP
Inkubatory przedsi#biorczo"ci w$Polsce s, do". zró-nicowane pod wzgl#dem osobowo"ci prawnej. Najwi#cej 

jest jednostek dzia!aj,cych na zasadzie fundacji (obecnie 36% podmiotów). Kolejn, znacz,c, procentow, grupa 
podmiotów w"ród IP s, spó!ki prawa handlowego (w$21% spó!ki akcyjne oraz w$7% spó!ki z$o.o.). Tylko 14% inkubato-
rów przedsi#biorczo"ci przyj#!o form# prawn, stowarzyszenia. W$badaniu wyodr#bniono równie- 21% podmiotów 
dzia!aj,cych na zasadach jednostek bud-etowych administracji publicznej. Du-a ró-norodno". w"ród podmiotów 
wynika tak-e z$braku jednoznacznych standardów okre"laj,cych optymaln, struktur# dla tego typu instytucji. Jed-
nocze"nie ró-norodno". wynika z$ró-nych funkcji tego typu organizacji na danym terenie (np. realizacja wsparcia dla 
przedsi#biorców, instytucja realizuj,ca projekty aktywizacji zawodowej, organizacja wsparcia osób zamierzaj,cych 
rozpocz,. dzia!alno". gospodarcz,). 

�
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Wykres 47. Podzia, inkubatorów przedsi)biorczo*ci pod wzgl)dem struktury organizacyjnej
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie bazy danych o"rodków innowacji i$przedsi#biorczo"ci SOOIPP.

Struktura organizacyjna inkubatorów wynika. mo-e równie- z$charakteru za!o-ycieli oraz zawieranych do ich 
powo!ania partnerstw. W$takim przypadku inkubator dzia!a zazwyczaj w$formie spó!ki prawa handlowego. Lokalne 
inicjatywy spo!eczne przekszta!caj, si# zazwyczaj w$ fundacje i$stowarzyszenia. Natomiast dzia!ania samorz,du to 
najcz#"ciej inkubatory przedsi#biorczo"ci zorganizowane w$ formie jednostek administracji publicznej. Oczywi"cie 
cz#sto dochodzi równie- do utworzenia struktur nieco odmiennych np. inkubatory utworzone jako spó!ki prawa 
handlowego z$udzia!em samorz,du. 

Potencja" i!infrastruktura
Na przestrzeni 2011 oraz 2014 roku nast,pi! dynamiczny wzrost "redniej liczby pracowników IP. Dotychczasowe 

zatrudnienie oscylowa!o w$ liczbie nie wi#kszej ni- 6 osób. Obecne badanie pokaza!o, i- "rednie zatrudnienie to 9 
etatów przy proporcji pracowników merytorycznych do administracyjnych na niezmiennym od lat poziomie nie-
mal-e 1:1. 

Tabela 59. !rednia liczba zatrudnionych i"charakter zatrudnienia w"inkubatorach przedsi)biorczo*ci w"la-
tach 1994-2013

Charakter 
zatrudnienia:

!Rok

2001 2004 2007 2009 2010 2011 2013

Etat 6 6 3 4 5 4,5 9

Opracowanie w!asne na podstawie Raportów „O"rodki innowacji i$przedsi#biorczo"ci w$Polsce” z lat$2001-2012 oraz O"rodki innowacji…, Raport 
z$badania 2014, op. cit., s. 69. 

Nawet w$wi#kszych instytucjach proporcja zachowana jest na identycznym poziomie pomimo du-o wi#kszego 
globalnego zatrudnienia w$inkubatorze. Administracja wydaje si# by. zbyt rozbudowana szczególnie w$wi#kszych 
inkubatorach. W$zatrudnieniu pracowników w$IP nie ma -adnej prawid!owo"ci. W"ród badanych o"rodków s, dwa, 
w$których zatrudnionych jest na etatach 30 i$34 osoby, a$ich powierzchnia u-ytkowa wynosi odpowiednio 881 m2 
i$9782 m2. Z$drugiej strony inkubatory o$powierzchni blisko 5000 m2 obs!ugiwane s, przez 1 do 3 pracowników eta-
towych. Zaobserwowany wzrost zatrudnienia oraz dysproporcje mog, wynika. z$realizacji znacznej ilo"ci realizowa-
nych projektów do/nansowanych ze 1róde! UE. 

Stale wzrasta potencja! /nansowy inkubatorów przedsi#biorczo"ci w$Polsce. Odnosz,c "redni bud-et operacyj-
ny inkubatorów do danych z$2011$r. odnotowano wzrost o$niemal-e 100%. Jest to zwi,zane zarówno ze wzrostem 
dost#pnej powierzchni pod wynajem jak równie- z$pozyskaniem "rodków /nansowych /nansuj,cych jednocze"nie 
dzia!alno". operacyjn, ( np. koszty po"rednie POKL ). Obecna "rednia warto". bud-etu operacyjnego to ponad 1,25 
mln z!otych rocznie.
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Bud-ety inwestycyjne s, w$du-ej mierze zale-ne od wydatkowania "rodków w$ramach Regionalnych Programów 
Operacyjnych. 'rednia warto". bud-etu inwestycyjnego przekracza 6,5 mln. z!otych ( maksymalna inwestycja to 21 
mln z!otych ). 

Podobnie jak w$latach poprzednich wi#kszo". wydatków pokrywana jest z$wp!ywów z$czynszu i$innych op!at 
eksploatacyjnych ("rednio 76%). Wp!ywy z$czynszów nieznacznie spad! w$"rednim, ogólnym bud-ecie inkubatorów 
o$ponad 2% w$przeci,gu ostatnich 3 lat. Kolejnym .ród,em -nansowania wydatków bie%$cych s$ granty euro-
pejskie. W"sumie -nansowanie z"grantów (europejskich, regionalnych, krajowych, lokalnych) stanowi *red-
nio 5,6% bud%etu statystycznego inkubatora. Ten rodzaj -nansowania znacz$co spad, w" ostatnim roku 
i"ze wzgl)du na opó.nienia we wdra%aniu kolejnych narz)dzi UE nale%y spodziewa/ si) dalszego spadku 
w"roku kolejnym.

Komercyjna dzia!alno". szkoleniowa, doradcza oraz inna poza najmem pokrywa "rednio 11,25% rocznego bud-e-
tu inkubatorów przedsi#biorczo"ci. W$prowadzonym badaniu uwidoczni! si# znaczny wzrost wp!ywu /nansowania 
inkubatora przedsi#biorczo"ci przez jednostki macierzyste. Wsparcie jednostek macierzystej to w$2013 roku "rednio 
7% bud-etu statystycznego inkubatora. Nale-y obserwowa. czy ta tendencja w$/nansowaniu b#dzie si# wyra1nie 
pog!#bia., poniewa- oznacza!oby to, i- w!a"ciciele przejmuj, bie-,ce /nansowanie inkubatorów przedsi#biorczo"ci 
w$okresie mniejszej poda-y "rodków unijnych. 

Wykres 48. Struktura -nansowania IP (w"%)
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit., s. 70. 

Wsparcie jednostek macierzystej to w 2013 roku "rednio 7% bud-etu statystycznego inkubatora. Nale-y obser-
wowa. czy ta tendencja w /nansowaniu b#dzie si# wyra1nie pog!#bia., poniewa- oznacza!oby to, i- w!a"ciciele 
przejmuj, bie-,ce /nansowanie inkubatorów przedsi#biorczo"ci w okresie mniejszej poda-y "rodków unijnych.

Wykres49. Struktura bud%etu inkubatora przedsi)biorczo*ci w"latach 1994-2014 
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Opracowanie w!asne na podstawie Raportów „O"rodki innowacji i$przedsi#biorczo"ci w$Polsce” z lat$1995-2012 oraz O"rodki innowacji…, Raport 
z$badania 2014, op. cit., s. 70. 
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Stale wzrasta potencja! /nansowy inkubatorów przedsi#biorczo"ci w$Polsce. Odnosz,c "redni bud-et operacyj-
ny inkubatorów do danych z$2011$r. odnotowano wzrost o$niemal-e 100%. Jest to zwi,zane zarówno ze wzrostem 
dost#pnej powierzchni pod wynajem jak równie- z$pozyskaniem "rodków /nansowych /nansuj,cych jednocze"nie 
dzia!alno". operacyjn, ( np. koszty po"rednie POKL ). Obecna "rednia warto". bud-etu operacyjnego to ponad 1,25 
mln z!otych rocznie.

Trudno dok!adnie oszacowa. !,czn, powierzchni# inkubatorów przedsi#biorczo"ci w$ Polsce. Zgodnie z$ prze-
prowadzonymi badaniami w!asnymi autora w$zale-no"ci od zakwali/kowania powierzchni (cz#". organizacji to hy-
brydy instytucji o$ ró-nym charakterze dzia!a%) inkubatory przedsi#biorczo"ci w$Polsce mog, dysponowa. !,czn, 
powierzchni, przekraczaj,ca 50 ty" m2. Nadal charakteryzuj, si# du-, ró-norodno"ci, pod wzgl#dem wielko"ci zaj-
mowanej i$wynajmowanej przedsi#biorstwom powierzchni. Przeci#tny inkubator dysponuje obecnie powierzchni, 
4065 m2, z$czego na wynajem dla /rm-lokatorów przeznacza si# oko!o 60% powierzchni. W$2013 roku Inkubatory 
nie dysponowa!y rezerwami wolnej powierzchni, jak to mia!o miejsce jeszcze 4-5 lata temu, kiedy uruchomiono 
kilka nowych, du-ych jednostek, dopiero rozpoczynaj,cych rekrutacj# /rm. Badane inkubatory dysponuj, "rednio 
powierzchni, u-ytkow, na cele biurowe przekraczaj,ca 2400 m2 oraz na cele warsztatowe przekraczaj,c, 550 m2133. 
W$sk!ad infrastruktury technicznej wchodz, nast#puj,ce pozycje posiadane przez inkubatory:

Tabela 60. Infrastruktura techniczno-serwisowa.

infrastruktura techniczno-serwisowa: 2010 2011 2013

Internet szerokopasmowy 77% 91% 93%

Internet bezprzewodowy ** ** 64%

Biblioteka ** ** 21%

Sprz#t do prowadzenia telekonferencji ** ** 0%

Bazy danych ( liczba o"rodków) ** ** 13

Sprz#t komputerowy ( !,czna liczba sztuk ) ** ** 181

Kopiarka ( liczba dost#pnych urz,dze% ) ** ** 36

** kategorie te nie wyst#powa!y w$ankietach przy pomocy których zbierano dane w$danym roku
0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie Raportów „O"rodki innowacji i$przedsi#biorczo"ci w$Polsce” z lat$2010-2012 oraz O"rodki innowa-
cji…, Raport z$badania 2014, op. cit., s. 68.

Wed!ug danych w$tej kategorii niemal-e standardem staje si# dost#p do szerokopasmowego internetu – 93% IP. 
Nadal instytucje prowadz,ce IP nie przyk!adaj, wielkiej wagi do prowadzenia i$udost#pniania ró-nego rodzaju baz 
danych (!,cznie 13 o"rodków ma taka mo-liwo".). *,czna liczba udost#pnionego sprz#tu biurowego oraz kompu-
terowego jest niewielka i$wype!nia podstawowe potrzeby jednak wynika to z$pewno"ci, z$niskich cen tego rodzaju 
sprz#tu i$co z$tym zwi,zane dost#pno"ci nawet dla /rm w$pocz,tkowej fazie dzia!ania.

Lokatorzy IP
Tegoroczne badania pokazuj,, -e w$ polskich inkubatorach przedsi#biorczo"ci dzia!aj, "rednio 22 podmioty. 

W$przebadanych o"rodkach w$/rmach – lokatorach zatrudnionych by!o 1773 pracowników ("rednio 6 pracuj,cych 
osób na jedn, /rm#). Optymistycznie wygl,da wska1nik /rm nowoutworzonych w$strukturze wszystkich lokatorów 
IP, poniewa- osi,gn, on poziom 28 % (69 /rm w$tym 29 za!o-one przez kobiety). Lokatorzy strategiczni (komercyjni) 
to oko!o 27 % ogó!u /rm. Nasuwa si# konkluzja, i- stabilizuje si# pewna równowaga /rm „/nansuj,cych” rozwój /rm 
inkubowanych. Jednak taki wniosek mo-na b#dzie potwierdzi. dopiero w$momencie przeanalizowania powierzchni 
najmowanej przez ka-dy z$typów lokatorów. 

Wydaje si#, i- bie-,ca struktura lokatorów statystycznego inkubatora pozostanie na niezmienionym poziomie 
w$kolejnych latach. Do"wiadczenie wskazuje, -e podlega ona jedynie drobnym zmianom wynikaj,cym z$zako%cze-
nia procesu inkubacji przedsi#biorstw oraz starzenia si# /rm inkubowanych.

133 Por. O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit., s. 68.
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Tabela 61. Struktura podmiotów w"inkubatorach przedsi)biorczo*ci w"latach 1995-2013 

Kategorie 
podmiotów:

1995* 1998* 2000** 2004 2007 2009 2010 2011 2013

/rmy 
nowo$utworzone

67,7% 46,9% 44,3% 37,6% 41,2% 28,4% 22,9% 28,3% 28,3%

pozosta!e /rmy 24,5% 28,4% 31,1% 40,5% 32,2% 46,6% 37,6% 40,1% 39,9%

lokatorzy strategiczni - 18,2% 19,1% 17,7% 21,1% 20,9% 25,8% 26,8% 26,8%

inne instytucje 7,8% 6,5% 5,5% 4,2% 5,5% 4,1% 13,7% 4,8% 5%

/rmy, które opu"ci!y 
inkubatory

70 269 562 1058 840 586 678 409 bd

*$analiza !,cznie z$inkubatorami technologicznymi nazywanymi wówczas centrami technologicznymi
**$analiza !,cznie z$inkubatorami technologicznymi nazywanymi wówczas centrami technologicznymi oraz parkami technologicznymi.
0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie Raportów „O"rodki innowacji i$przedsi#biorczo"ci w$Polsce” z lat$1995-2012 oraz O"rodki innowa-
cji…, Raport z$badania 2014, op. cit., s. 69. 

Procentowy udzia! lokatorów strategicznych – którymi s, podobnie jak w$parkach technologicznych dojrza!e 
/rmy zwi,zane z$inkubatorem na okres wielu lat zapewniaj,ce stabilno". /nansów – nie powinien ulega. dalszemu 
wzrostowi, ze wzgl#du na mo-liwo". wypaczenia docelowego charakteru inkubatorów (odej"cie od de/nicji inkuba-
tora, jego misji i$celów). B#dzie to natomiast zale-a!o od sytuacji ekonomicznej poszczególnych jednostek. Jednora-
zowy wzrost procentowego udzia!u „innych instytucji” w$gronie lokatorów inkubatorów w$2010 roku nie odnowi! si#, 
i- nale-y stwierdzi., i- wynika! z$b!#du badania lub deklaracji o"rodków.

Inkubatory grupuj, g!ównie micro i$ma!e /rmy. Jak wynika z$badania 80% /rm – lokatorów to mikroprzedsi#bior-
stwa, zaledwie 19% to /rmy ma!e i$"rednie. Jest to zgodne z$rola inkubatorów które wspieraj, g!ównie przedsi#bior-
stwa w$pocz,tkowej fazie funkcjonowania, a$wi#c cechuj,ce si# niskimi obrotami oraz zatrudnieniem. W$sk!ad grupy 
"rednich i$du-ych przedsi#biorstw wchodz, partnerzy strategiczni inkubatorów oraz spó!ki posiadaj,ce w$swoim 
akcjonariacie podmioty maj,ce wp!yw na zakwali/kowanie do tej w!a"nie grupy (inne du-e przedsi#biorstwa).

Warto zwróci. uwag#, i- zgodnie z$ badaniami zaprezentowanymi w$ publikacji o"rodki innowacji w$ Polsce 
(z$uwzgl#dnieniem inkubatorów przedsi#biorczo"ci) - Raport z$badania 2014 „w"ród 576 /rm b#d,cych lokatorami 
inkubatorów technologicznych 44% to /rmy zakwali/kowane jako innowacyjne. Badana grupa cechowa!a si# bardzo 
ma!ym odsetkiem /rm typu spin out – 2% oraz spin o3 3%134. Ten niski odsetek jest jednak umotywowany tym, i- jak za-
znaczono wcze"niej inkubatory przedsi#biorczo"ci w$g!ównej mierze nie s, usytuowane w$du-ych o"rodkach miejskich 
( i$jednocze"nie uczelnianych). 

Tabela 62. Struktura przedsi)biorstw w"inkubatorach przedsi)biorczo*ci w"2013 roku."

Kategoria przedsi$biorstwa Udzia" procentowy

mikroprzedsi#biorstwa 80%

ma!e 15%

"rednie 4%

du-e 1%

0 r ó d ! o: O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit., s. 71.

Oferta IP
IP opieraj, swoje dzia!ania na stworzonych regulaminach wewn#trznych. W$2013 roku ju- 93% badanych inku-

batorów posiada!o sformalizowany system wyboru /rm zakwali/kowanych do procesu inkubacji. Jednocze"nie nie-
mal-e 80% z$nich wyra1nie okre"li!o maksymalny czas przebywania w$IP. 'rednio wynosi on 36 miesi#cy, czyli 3 lata. 
Przedzia! czasu, w$którym inkubatory umo-liwiaj, pobyt /rmom zamyka si# pomi#dzy rokiem a$5 latami. Oko!o 20% 

134 Ibidem, s. 69.
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inkubatorów wskazuje, i- nie nak!ada /rmom ogranicze% czasowych co do najmu powierzchni135. Skrócenie "rednie-
go maksymalnego czasu pobytu jest dobrym prognostykiem na przysz!o". i$"wiadczy o$nastawieniu na wsparcie 
/rm w$fazie preinkubacji i$inkubacji. Faza rozwoju przedsi#biorstw b#dzie w$ten sposób realizowana w$ramach innych 
wyspecjalizowanych jednostek jak parki technologiczne lub na wolnym rynku. W$kontek"cie "wiadczenia us!ug dla 
niemal-e wszystkich grup ewentualnych bene/cjentów jest to bardzo wysoki odsetek, który stanowi element u!a-
twiaj,cy wspó!prac# wy!,cznie ze stosunkowo dobrze przygotowanymi osobami. Posiadanie procedury wyboru jest 
pod wzgl#dem zarz,dzania pozytywnym sygna!em i$"wiadczy o$ch#ci odpowiedniego doboru „portfela” projektów 
do inkubacji. Jako podstawowe elementy procedury naboru zarz,dzaj,cy inkubatorami wskazuj, kolejno: poprawne 
przygotowanie wniosku aplikacyjnego, pozytywny wynik wewn#trznego konkursu, legitymowanie si# krótkim okre-
sem dzia!ania na rynku. W"niektórych inkubatorach przedsi)biorczo*ci prowadzona jest wewn)trzna ocena 
innowacyjno*ci pomys,u warunkuj$ca mo%liwo*/ dzia,ania w"ramach inkubatora.

Proces inkubacji przedsi#biorstw jest zawsze wspierany us!ugami o$ charakterze szkoleniowo-doradczym. 
Us!ugi tego typu wymagaj, jednak wspó!pracy z$wykwali/kowanymi specjalistami z$ ró-nych bran- biznesowych 
i$oko!obiznesowych.

Inkubatory przedsi#biorczo"ci w$43% us!ugi wsparcia biznesowego realizuj, zasobami zewn#trznymi. W$tym za-
kresie najcz#"ciej zlecaj, us!ugi szkoleniowe, ksi#gowe oraz konsultacje (doradztwo biznesowe), a$tak-e us!ugi praw-
ne i$specjalistyczne. Odsetek zlecanych us!ug nieznacznie zmniejszy! si# od ostatniego badania co mo-e wynika. ze 
wzrostu kompetencji pracowników IP. Jednocze"nie zanotowany spadek mo-e dziwi. w$kontek"cie zmian w$zakresie 
/nansowania zewn#trznego tego typu us!ug (zmiany w$POKL), które to w$du-ej mierze faworyzuj, /nansowanie 
zewn#trznych ekspertów bior,cych udzia! w$ realizacji projektów do/nansowanych ze 1róde! UE (w$du-ej mierze 
szkoleniowcy i$doradcy wewn#trzni nie mog, by. /nansowani).

W$oparciu o$zasoby zewn#trzne realizowane s, równie- us!ugi bazuj,ce na sprz#cie laboratoryjnym i$prototy-
powniach (b#d,ce jednocze"nie na wyposa-eniu IP). Podobnie jak w$przypadku innych OIiP, inkubatory przedsi#-
biorczo"ci outsourcuj, powtarzalne us!ugi wsparcia administracyjnego (w$tym ochron#, sprz,tanie czy catering). Tyl-
ko 21% badanych IP wykaza!o si# posiadaniem wdro-onego i$ewaluowanego systemu zarz,dzania ISO 9001,a$nieco 
wi#cej poniewa- 29% dokonuje badania poziomu zadowolenia swoich klientów136.

Wzorem lat ubieg!ych dla celów analitycznych wyró-niono trzy grupy us!ug "wiadczonych przez inkubatory: 
(1)$doradztwo, szkolenia; (2)$infrastruktura techniczno-serwisowa oraz (3)$pomoc /nansowa. Po!,czon, dot,d w$ba-
daniach grup# „szkolenia, doradztwo, informacja” pokazano w$uj#ciu osobnym dla us!ug doradztwa oraz szkole%. 

W$sk!ad pierwszej grupy us!ug wchodz, nast#puj,ce pozycje realizowane przez odsetek inkubatorów:

Tabela 63. Grupa us,ug *wiadczonych przez inkubatory (szkolenia)

szkolenia z!zakresu: 2010 2011 2013

przedsi#biorczo"ci, tworzenie /rmy 91% 91% 93%

dost#pu do funduszy europejskich 81% 73% 79%

opracowania biznesplanu lub modelu biznesu 81% 91% 50%

/nansów, podatków 67% 64% 43%

ksi#gowo"ci, rachunkowo"ci 57% 64% 43%

internacjonalizacji i$wspó!pracy mi#dzynarodowej ** 9% 29%

zarz,dzania zasobami ludzkimi ** 45% 29%

analizy rynku i$marketingu ** 45% 21%

po"rednictwa kooperacyjnego ** 9% 21%

135 Ibidem, s. 73.
136 Ibidem, s. 73.
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szkolenia z!zakresu: 2010 2011 2013

inne, jakie: ** 9% 7%

informatyki 38% 18% 0

zarz,dzania jako"ci, ** 18% 0

audytów technologicznych ** 9% 0

zarz,dzania biznesem 33% 64% **

prawa 52% 36% **

doradztwo z!zakresu: 2011 2012 2013

dost#pu do funduszy europejskich ** ** 50%

przedsi#biorczo"ci, tworzenie /rmy ** ** 43%

opracowania biznesplanu lub modelu biznesu ** ** 36%

ksi#gowo"ci, rachunkowo"ci ** ** 29%

prawa ** ** 21%

/nansów, podatków ** ** 21%

po"rednictwo kooperacyjne ** ** 21%

zarz,dzania zasobami ludzkimi ** ** 14%

analizy rynku i$marketingu ** ** 14%

handel zagraniczny i$wspó!praca mi#dzynarodowa ** ** 14%

**$kategorie te nie wyst#powa!y w$ankietach przy pomocy których zbierano dane w$danym roku 
0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji i$przedsi#biorczo"ci w$Polsce - Raport 2012, A. B,kowski, M. Ma-ewska (red.), 
PARP, Warszawa 2012, s. 70 oraz O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit., s.76

W$katalogu us!ug szkoleniowych IP najcz#"ciej wskazuj, szkolenia z$zakresu ogólnie rozumianej przedsi#bior-
czo"ci (93%). Realizowane szkolenia najcz#"ciej s, przekrojem podstawowych informacji o$prowadzeniu biznesu za-
wieraj,ce elementy prawa, podatków, ogólnej koncepcji planowania biznesu czy marketingu. Drugim kluczowym 
tematem szkole% realizowanym przez IP jest tematyka funduszy europejskich (79%). Pozytywn, zmian, oferty szko-
leniowej IP jest propozycja szkole% z$zakresu internacjonalizacji (29%) i$kooperacji (21%). Odnotowana zmiana w$za-
kresie szkole% z$zakresu tworzenia modeli biznesowych i$biznes planów wynika wy!,cznie ze zmiany podej"cia do 
badania i$indywidualnego podej"cia do szkole% i$doradztwa. Oferta w$zakresie doradztwa tematycznie przedstawia 
si# podobnie do oferty szkoleniowej i$w$niej równie- wysoki odsetek IP zadeklarowa!o wsparcie w$zakresie funduszy 
europejskich (50%) oraz przedsi#biorczo"ci i$tworzenia /rm ( 43%). 

Analizuj,c ilo". przeprowadzonych w$ badanych IP us!ug doradczych oraz ofert# doradcz, mo-na zauwa-y., 
i- niewielki odsetek instytucji ma w$swojej ofercie doradztwo podstawowe w$zakresie prawa czy rachunkowo"ci 
i$biznes planów. Mo-na wobec tego wysnu. wniosek, i- oferta mi#kkiego wsparcia IP z$jednej strony jest zaw#-ona, 
a$z$drugiej strony wyst#puje na ni, niskie zapotrzebowanie ze strony klientów. 

Wed!ug danych z$2013 r. w$kategorii „pomoc /nansowa” us!ug "wiadczonych przez inkubatory najcz#"ciej za-
znaczan, us!ug, by!y lokalne/regionalne fundusze po-yczkowe. T# us!ug# realizuje prawie po!owa badanych. Nieco 
mniej inkubatorów, ale równie znaczna cz#". "wiadczy us!ugi w$zakresie funduszu por#czeniowego.

cd.



115

Inkubatory przedsi#biorczo"ci

Tabela 64. Grupa us,ug *wiadczonych przez inkubatory (pomoc w"uzyskaniu wsparcia -nansowego)

!pomoc w!uzyskaniu wsparcia 'nansowego: 2010 2011 2013

lokalny/regionalny fundusz po-yczkowy 62% 45% 86%

fundusz por#czeniowy 47% 18% 43%

subwencje, granty, dop!aty ** 9% 36%

kredyty i$po"rednictwo kredytowe 24% 9% 29%

wspó!praca z$„anio!ami biznesu” ** 36% 14%

fundusz kapita!u zal,-kowego 15% 9% 14%

inne formy ** 0% 0%

**$kategorie te nie wyst#powa!y w$ankietach przy pomocy których zbierano dane w$danym roku
0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie O"rodki innowacji…, Raport 2012, op. cit., s. 77 oraz O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, 
op. cit., s. 71.

Niestety nie potwierdzi!a si# wcze"niej odnotowana tendencja w$zakresie rozbudowywanej przez wysoki odse-
tek IP oferty szkoleniowej i$doradczej. Niektóre z$wcze"niej sygnalizowanych zagadnie% zosta!y zupe!nie usuni#te 
z$oferty natomiast pozosta!e oferowane s, "rednio przez po!ow# instytucji. Cz#"ciowo IP opieraj, swoj, ofert# na 
danych uzyskanych z$bada% zapotrzebowania klientów ( takie badanie deklaruje 57% zapytanych IP).

Wysokie zaanga-owanie IP w$realizacj# us!ug /nansowych ma zwi,zek z$du-, liczebnie grup, IP po!,czonych 
instytucjonalnie z$agencjami rozwoju oraz funduszami po-yczkowymi oraz por#czeniowymi. 

Przegl,d poszczególnych grup us!ug pozwala na stwierdzenie, i- pod wzgl#dem infrastrukturalnym oferta IP 
stale ro"nie i$ jest kompleksowa. W$kontek"cie zasobów /nansowych na rozbudow# istniej,cej infrastruktury oraz 
planów inwestycyjnych "wiadczy to o$coraz wi#kszych zdolno"ciach w$zakresie administrowania.

Rezultaty dzia"alno%ci szkoleniowo-doradczej
Badane IP w$2013 roku przeszkoli!y "rednio 316 osób ( w$tym równie- osoby spoza danego IP), natomiast us!ug 

doradczych zrealizowa!y !,cznie tylko 149137. W$kontek"cie udzielonego wsparcia doradczego nale-y jednoznacznie 
stwierdzi., i- liczba ta pokazuje skrajnie negatywny obraz skuteczno"ci dotarcia IP do grupy docelowej. Inkubatory 
przedsi#biorczo"ci nie b#d, w$stanie funkcjonowa. tylko i$wy!,cznie poprzez oferowanie podstawowych funkcjo-
nalno"ci infrastrukturalnych ze wzgl#du na widoczny trend zmierzaj,cy do poszukiwania przez przedsi#biorców 
g!ównie wsparcia merytorycznego, traktuj,c infrastruktur# jako narz#dzie pracy. 

Wspó"praca
Niewielki procent IP w$Polsce jest zaanga-owany w$klastry i$inicjatywy klastrowe. Ponad 70 % inkubatorów nie 

wykazuje jakiejkolwiek aktywno"ci w$tym aspekcie. Zadowalaj,cy jest 7% udzia! IP w$sieciach mi#dzynarodowych, 
który oznacza i- bez wzgl#du na bariery wej"cia ( w$tym koszty ) jest ju- niewielka ilo". IP które mog, odznaczy. si# 
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport z$badania 2014, op. cit., s. 74.

137 Ibidem, s. 73.
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Ogólny obraz sieciowania instytucji w$ramach klastrów jest jednak wci,- negatywny. Brak inicjatyw sieciuj,cych 
i$aktywno"ci w$tym zakresie b#dzie powodowa!, i- IP nie wykorzystaj, tej mo-liwo"ci do czerpania nowej wiedzy 
i$realizacji wspólnych przedsi#wzi#..

Inkubatory Przedsi#biorczo"ci rzadko funkcjonuj, jako instytucje pojedyncze. W$badanej grupie instytucji pro-
wadz,cych IP samodzielnie wyst#puj, tylko w$33% z$nich, 24% posiada!o dwa o"rodki, kolejne 22% trzy o"rodki, 6,5% 
z$cztery, a$15% pi#. o"rodków138. Wskazuje to na do". rozbudowan, struktur# instytucji, co zapewne jest rezultatem 
ich d!ugiego funkcjonowania na rynku i$ci,g!ego rozwoju. Kombinacje po!,cze% w$ramach instytucji prowadz,cej s, 
bardzo ró-ne, jednak zdecydowanie przoduje wspó!praca z$o"rodkami szkoleniowymi i$funduszami po-yczkowymi. 
Najrzadziej natomiast inkubatory dzia!aj, w$po!,czeniu z$AIP i$CTT.

Plany i!perspektywy rozwoju
Ustabilizowa!a si# liczba inkubatorów przedsi#biorczo"ci w$Polsce i$nie wida. symptomów mo-liwo"ci nadej"cia 

zmiany tego stanu w$najbli-szym czasie. Ze wzgl#du na to nale-y bada. szersze spektrum cech tych instytucji ze 
wzgl#du na konieczno". profesjonalizacji i$standaryzacji ich us!ug. Inkubatory przedsi#biorczo"ci najcz#"ciej zacz#!y 
wyst#powa. w$po!,czeniu z$innymi IOB i$nale-y doszukiwa. si# rozwoju pozosta!ych IP w!a"nie w$tym kierunku. 

Reasumuj,c, nale-y stwierdzi., -e:

�� nieznacznie zwi#kszy!a si# ilo". inkubatorów przedsi#biorczo"ci w$Polsce,

�� IP rozpocz#!y proces profesjonalizacji swoich us!ug,,

�� nadal ro"nie powierzchnia pod wynajem statystycznego, polskiego inkubatora przedsi#biorczo"ci,

�� nadal ro"nie bud-et operacyjny przeci#tnego, polskiego inkubatora,

�� zwi#ksza si# pakiet us!ug oraz udogodnie% oferowanych przedsi#biorcom przez inkubatory przedsi#biorczo"ci,

�� inkubatory wdra-aj, nowe rozwi,zania w$zakresie us!ug ( co-working, open space, nowe us!ugi doradcze)

Zarz,dy 30% badanych inkubatorów swoje plany skupiaj, na dalszym rozwoju infrastruktury i$rozbudowie o"rod-
ków. Jest to podyktowane zarówno ch#ci, poprawy rentowno"ci o"rodków jak i$ jednocze"nie zainteresowaniem 
ze strony m!odych przedsi#biorców. Dobrym prognostykiem na przysz!o". jest jednak fakt, i- 50 % badanych chce 
rozwija. zakres oferowanych us!ug. Najcz#"ciej deklarowanymi do wdro-enia us!ugami s, us!ugi wirtualnego inkuba-
tora, preinkubatora akademickiego czy us!ugi wsparcia konkretnej bran-y ( specjalizacja inkubatora). Menad-erowie 
deklaruj, równie- standaryzacj# poziomu us!ug oraz sta!y rozwój kompetencji mi#kkich pracowników inkubatorów. 
W$zwi,zku z$pojawiaj,cymi si# informacjami na temat regionalnych funduszy strukturalnych cz#". podmiotów re-
alizacj# swoich zamierze% upatruje w$ zapisach poszczególnych konkursów. Nast#puj,ca perspektywa /nansowa 
w$wielu regionach b#dzie ponownie wspiera!a rozwój infrastruktury IP oraz profesjonalizacj# ich us!ug. 

W$Polsce dominuje prze"wiadczenie, i- po okresie budowy infrastruktury organizacje takie jak IP powinny d,-y. 
do samo/nansowania swojej dzia!alno"ci (w$ tym /nansowania oferowanych cz#sto darmowych us!ug ). Niestety 
w$wielu przypadkach samo/nansowanie by!o mo-liwe dopiero w$momencie korekty modelu biznesowego i$prze-
budowy (rozbudowy) infrastruktury. Wyra1nie wida., i- warunki rynkowe doskonale potwierdzi!y zasad# zgodnie 
z$któr, 2500-3000 m2 dost#pnej powierzchni umo-liwiaj, bie-,ce /nansowanie podstawowych funkcji inkubatora 
przedsi#biorczo"ci. W$zwi,zku z$tym stale mo-na dostrzec krocz,ce zwi#kszanie si# "redniej powierzchni krajowych 
inkubatorów. Istnieje jednak spora cz#". inkubatorów, które ze wzgl#du na ograniczone zasoby b#d, wymaga!y 
sta!ego wsparcia fundatorów. W$przeciwnym razie nie b#d, w$stanie funkcjonowa.. 

Sta!ym elementem dyskusji o$ IP oprócz ich samo/nansowania jest równie- profesjonalizacja us!ug oraz ka-
dry IP. Proces ten stale post#puje i$ poziom us!ug oraz obs!ugi ro"nie jednak jest "ci"le zwi,zany z$ zewn#trznym 
/nansowaniem. 

Ilo". IOB oraz instytucji przypominaj,cych IOB nadal ro"nie. Zwi#ksza si# równie- sektor prywatnych inicjatyw 
infrastrukturalnych oraz grup wsparcia (prywatny co-working, inkubacja bez infrastruktury, start-up meetingi, in-
kubatory mi#dzynarodowe, programy inkubacyjne) pokazuj,ce, i- podstawowy zasób inkubatorów jakim jest po-
wierzchnia w$wielu przypadkach nie jest potrzebna b,d1 jest nawet ograniczeniem w$rozwoju. Tym samym mo-na 
stwierdzi., i- zapocz,tkowana w$pewnej mierze w$IP kilkana"cie lat temu kultura pro-przedsi#biorcza b#dzie w$naj-
bli-szym czasie ponownym wyzwaniem dla IP.

138 0ród!o: baza danych o$o"rodkach innowacji i$przedsi#biorczo"ci SOOIPP 
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O#RODKI SZKOLENIOWO-DORADCZE

Analiza potencja!u o"rodków szkoleniowo-doradczych w$Polsce prowadzona jest ju- od siedemnastu lat. W$za-
le-no"ci od sytuacji ekonomiczno-spo!ecznej w$kraju obserwujemy zmiany w$liczebno"ci OSD, a$przede wszystkim 
w$zakresie realizowanych zada% i$roli w$"rodowiskach lokalnych. Przyk!adem mo-e by. znacznie mniejsza funkcja 
informacyjna o"rodków wynikaj,ca z$coraz wi#kszej dost#pno"ci, tak-e na obszarach wiejskich, do informacji w$zaso-
bach internetowych. Ostatnie analizy o"rodków wskazuj, na wyra1ny podzia! ze wzgl#du na aktywno". proinnowa-
cyjn, i$dlatego w$niniejszym raporcie spo"ród funkcjonuj,cych OSD wyodr#bniono grup# OSD spe!niaj,c, kryteria 
CI, które omówione zosta!y w$ oddzielnym rozdziale. Niniejszy materia! prezentuje o"rodki szkoleniowo-doradcze 
ukierunkowane na promocj# i$inkubacj# przedsi#biorczo"ci lokalnej, stanowi,ce cz#sto pierwszy punkt kontaktowy 
dla osób, które planuj, uruchomienie dzia!alno"ci gospodarczej. O"rodki szkoleniowo-doradcze (OSD) nale-, do 
licznej grupy o"rodków przedsi#biorczo"ci, których zadaniem jest szeroka promocja i$inkubacja przedsi#biorczo"ci 
(cz#sto wsparcie grup dyskryminowanych), dostarczanie us!ug wsparcia ma!ym /rmom i$aktywizacja rozwoju regio-
nów peryferyjnych lub dotkni#tych kryzysem strukturalnym139.

De'nicja OSD
S!ownik poj#. de/niuje OSD jako „nie nastawione na zysk jednostki doradcze, informacyjne i$szkoleniowe (spoty-

kane najcz#"ciej pod nazwami: O"rodek Wspierania Przedsi#biorczo"ci, Centrum Wspierania Biznesu, Klub Przedsi#-
biorczo"ci, Punkt Konsultacyjno-Doradczy), dzia!aj,ce na rzecz rozwoju przedsi#biorczo"ci i$samozatrudnienia oraz 
poprawy konkurencyjno"ci ma!ych i$"rednich przedsi#biorstw. O"rodki uczestnicz, we wszelkich inicjatywach maj,-
cych na celu zwi#kszenie potencja!u gospodarczego oraz popraw# jako"ci -ycia spo!eczno"ci lokalnej”.140 

Cele dzia"alno%ci
Cele dzia!alno"ci o"rodków s, integralnie zwi,zane z$potrzebami i$wymaganiami lokalnych rynków pracy i$ada-

ptacj, nowych technologii. Cele te obejmuj, w$szczególno"ci:

�� wspieranie i$popularyzowanie idei przedsi#biorczo"ci i$samozatrudnienia;

�� aktywne wspieranie inicjatyw lokalnej spo!eczno"ci w$zakresie tworzenia oraz rozwijania ma!ych i$ "rednich 
przedsi#biorstw;

�� aktywn, wspó!prac# z$lokaln, (samorz,dow, i$rz,dow,) administracj, oraz innymi organizacjami (prywatny-
mi, pozarz,dowymi i$in.), w$celu tworzenia wspólnej p!aszczyzny do dzia!a% na rzecz rozwoju gospodarczego 
i$spo!ecznego regionu;

�� aktywne w!,czanie si# w$dora1ne akcje w$sytuacjach wynikaj,cych z$potrzeb gospodarczych lub spo!ecznych 
w$regionie.

OSD wyrastaj, z$cechowych tradycji szkole% i$systemów doskonalenia zawodowego. W$po!owie XX w. o"rodki 
zacz#!y powstawa. z$inicjatywy publicznej i$parapublicznej przy organizacjach pozarz,dowych.141

139 Standardy dzia!ania i$dobre praktyki w$o"rodkach innowacji, M. Ma-ewska, A. Milczarczyk (red.), SOOIPP, Pozna%/Warszawa 2013, s. 12.
140 M. Ma-ewska, O"rodek szkoleniowo-doradczy [w:] Innowacje i$transfer technologii, s!ownik poj#., K.B. Matusiak (red.), PARP,  
Warszawa 2011, s. 179-181.
141 M. Ma-ewska, O"rodek szkoleniowo-doradczy…, op. cit., s. 179-181. 
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OSD w!Polsce
W$2014 r. zidenty/kowanych zosta!o 207 OSD stanowi,cych 30% wszystkich o"rodków innowacji i$przedsi#bior-

czo"ci w$Polsce. 

Wykres 50. Liczba o*rodków szkoleniowo-doradczych w"Polsce w"latach 1997-2014
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0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP oraz Raportów „O"rodki innowacji i$przedsi#biorczo"ci w$Polsce” z lat$1995-2012.

Cz!onkostwo Polski w$Unii Europejskiej i$zwi,zany z$tym dost#p do "rodków /nansowych, przede wszystkim w$ra-
mach Programu Operacyjnego Kapita! Ludzki (PO KL), utrzyma!o dynamiczny przyrost liczby podmiotów do 2007 r., 
a$nast#pnie ich stabilizacj#. W$2014 zmniejszy!a si# ich liczba, a$wynika to przede wszystkim z:

�� wyodr#bnienia z$grupy OSD o"rodków spe!niaj,cych de/nicj# centrum innowacji,

�� wy!,czenia z$ badania Regionalnych O"rodków Szkoleniowych Europejskiego Funduszu Spo!ecznego (RO-
SzEFS), których dzia!alno". ogranicza si# do okresu /nansowania UE 2007-2013.

Warto zaznaczy., i- wybrane o"rodki powo!ane by!y wy!,cznie na potrzeby konkretnego konkursu i$utrzymy-
wane jedynie w$wymaganym przez grantodawc# okresie. W$konsekwencji w$ramach jednej instytucji funkcjonuje 
czasem kilka podleg!ych jej jednostek, które prowadz, podobne dzia!ania. 

Struktura i!organizacja OSD
O"rodki szkoleniowo-doradcze funkcjonuj, w$ formie pojedynczych jednostek lub punktów skupionych w$ re-

gionalne sieci o$bogatej ofercie szkoleniowo-doradczej. Nale-y tu wymieni. Lubelsk, Fundacj# Rozwoju, Fundacj# 
Rozwoju Lubelszczyzny, Fundacj# Rozwoju Gminy Zelów w$woj. !ódzkim, Podlask, Fundacj# Rozwoju Regionalne-
go, O"rodek Promowania i$ Wspierania Przedsi#biorczo"ci Rolnej z$ Sandomierza w$ woj. "wi#tokrzyskim, Koneckie 
Stowarzyszenie Wspierania Przedsi#biorczo"ci w$woj. "wi#tokrzyskim i$mazowieckim czy Agencj# Rozwoju Lokal-
nego AGROTUR SA w$woj. "l,skim. W$ostatnich latach zauwa-y. mo-na coraz wi#ksze zainteresowanie ekonomi, 
spo!eczn,. O"rodki poszerzaj, swoj, ofert#, realizuj,c dzia!ania ukierunkowane na promocj# i$rozwój tego obszaru 
przedsi#biorczo"ci. W$Polsce od kilku lat, przede wszystkim w$wyniku dost#pnych na to dzia!anie "rodków unijnych 
oraz /nansowania w$ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, funkcjonuj, o"rodki wspar-
cia ekonomii spo!ecznej, których zadaniem jest pomoc w$tworzeniu i$rozwijaniu podmiotów ekonomii spo!ecznej, 
w$tym m.in. spó!dzielni socjalnych czy organizacji pozarz,dowych prowadz,cych dzia!alno". gospodarcz,. Krajowy 
Program Rozwoju Ekonomii Spo!ecznej zak!ada, -e o$"rodki publiczne w$latach 2014-2020 b#d, mog!y ubiega. si# 
tylko te instytucje wsparcia ekonomii spo!ecznej, które pozytywne zako%cz, procedur# akredytacji w$systemie AK-
SES (system akredytacji i$standardów dzia!ania), potwierdzon, przez Ministra Pracy i$Polityki Spo!ecznej. 
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W$odniesieniu do poprzednich lat struktura OSD w$województwach cz#"ciowo uleg!a zmianie. W$2014 roku nie-
zmiennie najwi#cej OSD identy/kujemy w$województwie "l,skim (30). Jednak-e w$dalszej kolejno"ci du-, liczebno-
"ci, OSD wyró-niaj, si# ju- woj. wielkopolskie (25) i$mazowieckie (20). Najmniej o"rodków wyst#puje w$woj. opolskim 
(2) oraz lubelskim i$podlaskim (po 5). 

Prowadzone od kilkunastu lat badania o"rodków innowacji i$przedsi#biorczo"ci niezmiennie wskazuj, na domi-
nacj# OSD w$aglomeracjach i$du-ych miastach, natomiast ograniczony dost#p do us!ug szkoleniowo-doradczych 
i$informacji maj, mieszka%cy obszarów wiejskich i$ma!ych miasteczek do 50 tys. osób.

Mapa 8. O*rodki szkoleniowo-doradcze w"Polsce w 2014 r.

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne 

W"ród 207 OSD, niezmiennie od kilku ostatnich lat zdecydowan, wi#kszo". stanowi, organizacje pozarz,dowe 
(stowarzyszenia i$fundacje – 49,3%), organizacje przedsi#biorców (23,6%) oraz spó!ki kapita!owe (21,7%).
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Wykres 51. Struktura OSD wed,ug formy organizacyjno-prawnej w"2012 i"2014 r. (w"%)
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0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie: O"rodki innowacji…, Raport 2012, op. cit., s. 147 oraz bada% SOOIPP 2014

W$odniesieniu do 2011 r. najwi#ksze zmiany zauwa-a si# w$przypadku fundacji i$spó!ek akcyjnych, których liczba 
w$2013 r. zmala!a odpowiednio o$8,5% i$4,4%. Forma organizacyjno-prawna pozosta!ych jednostek jest zbli-ona. 

Niniejszy raport opracowano na podstawie badania, w$którym udzia! wzi#!o 24 OSD (11,6%).

Potencja" i!infrastruktura OSD
W$2014 r. zatrudnienie etatowe wzros!o o$ponad 30% i$wynosi obecnie "rednio 21 osób, z$czego 62% stanowi, 

pracownicy merytoryczni. Poprawa zasobów kadrowych mo-e by. zwi,zana z$wi#ksz, aktywno"ci, OSD w$reali-
zacji projektów /nansowanych ze "rodków zewn#trznych, zw!aszcza funduszy UE. Projekty kilkuletnie wymagaj, 
cz#sto zatrudnienia sta!ej kadry zarz,dzaj,cej. Jednocze"nie znacznie zmniejszy!o si# zatrudnienie pracowników za-
anga-owanych w$realizacj# funkcji OSD w$oparciu o$umowy cywilno-prawne. Taki wynik mo-e by. konsekwencj, 
"wiadczenia us!ug szkoleniowych i$doradczych w$podstawowym zakresie coraz cz#"ciej przez jednoosobowe /rmy 
(ousourcing). Niewielka cz#". OSD (26%) w!,cza w$dzia!ania wolontariuszy.

Us!ugi wspieraj,ce biznes w$62,5% OSD dostarczane s, przy wykorzystaniu w!asnych zasobów kadrowych, tj. 
przez pracowników i$wspó!pracowników o"rodków. Pozosta!e o"rodki deklaruj, zlecanie tych us!ug wy!,cznie lub 
cz#"ciowo na zewn,trz. Dotyczy to m.in. us!ug zwi,zanych z: prowadzeniem doradztwa i$ksi#gowo"ci czy organiza-
cj, konferencji.

Analizuj,c potencja! OSD w$kilkunastu ostatnich latach zauwa-a si#, i- OSD znacz,co wzmocni!y zasoby infra-
strukturalne, co wynika z$dost#pno"ci do funduszy unijnych. *,czna dysponowana powierzchnia o"rodka wzros!a 
niemal trzykrotnie w$porównaniu z$2010 i$2012 r., w$których wynosi!a "rednio 665 m2. Obecnie powierzchnia u-ytko-
wa instytucji ogó!em wynosi "rednio 1748 m2. Jednocze"nie obserwuje si# du-e zró-nicowanie – od 12 m2 do 8597 
m2. Warto podkre"li., i- powierzchnia zaplecza lokalowego w$latach 1998-2014 wzros!a niemal dwunastokrotnie. 

2012

2014
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Wykres 52. Rodzaj powierzchni u%ytkowej w"dyspozycji OSD w"2013 r. (*rednia powierzchnia w"m2)
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0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP 2014.

Infrastruktura techniczno-serwisowa o"rodków niezmienne poprawia si#. W$2013 r. ponad 70% OSD dysponuje 
salami przeznaczonymi na dzia!alno". szkoleniow, – w!asnymi (o$pow. "rednio 220 m2) b,d1 udost#pnionymi przez 
instytucj# prowadz,c, (o$pow. "rednio 253 m2). Blisko 84% o"rodków posiada w$zasobach lokal przeznaczony na 
dzia!alno". doradcz, o$ "redniej pow. 164 m2. Ponadto zwraca uwag# du-a "rednia powierzchnia u-ytkowa open 
space (1054 m2), niemniej jednak zasoby takie deklaruje tylko 17% OSD. Ponadto w$OSD znajduj, si#:

�� sale dydaktyczne/seminaryjne mieszcz,ce do 40 osób – ponad 65% o"rodków korzysta z$w!asnych ("rednio 3 
sale) lub udost#pnionych przez instytucj# prowadz,c, ("rednio 4 sale); 

�� sale konferencyjne – ponad 50% o"rodków posiada w$zasobach sale w!asne ("rednio 2 lokale) lub udost#pnia-
ne przez instytucj# prowadz,c, ("rednio 1 lokal);

�� pracownie komputerowe – ponad 50% OSD dysponuje w!asn, pracowni, lub udost#pnion, przez instytucj# 
prowadz,c,; 

�� biblioteki/czytelnie – posiada je 58% o"rodków.

Liczba o"rodków dysponuj,cych sal, dydaktyczn,/seminaryjn, oraz konferencyjn, jest zbli-ona, zwi#kszy!a si# 
natomiast o$16% liczba OSD posiadaj,cych pracowni# komputerow,. 

Wykres 53. Charakterystyka infrastruktury lokalowej w"dyspozycji OSD w"2013 r. (w"%) 
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0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP 2014.
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Wszystkie o"rodki w$swoich zasobach posiadaj, sprz#t biurowy – komputery ("rednio 20 szt.), skaner, faks, ko-
piarka ("rednio po 2 szt.). Dodatkowo cz#". z$nich wskazuje na dysponowanie projektorami, drukarkami czy urz,dze-
niami wielofunkcyjnymi. OSD posiadaj, dost#p do Internetu szerokopasmowego i$bezprzewodowego, a$tak-e baz 
danych ("rednio 3 bazy). 

Wykres 54. Charakterystyka infrastruktury technicznej OSD w"latach 2010-2014 (w"%)
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0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie: opracowanie w!asne na podstawie O"rodki innowacji…, Raport 2012, op. cit., s. 148 oraz bada% 
SOOIPP 2014

Tabela 65. Charakterystyka podstawowych zasobów kadrowych statystycznego OSD w"latach 1998-2013

Wyszczególnienie: 1998 2000 2001 2004 2007 2009 2010 2011 2013

zatrudnienie etatowe 3 4 4 5 14 13 16 14 21

zatrudnienie na 
umow#-zlecenie

11 17 16 20 22 10 23 48 13

0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP 2014 oraz Raportów „O"rodki innowacji i$przedsi#biorczo"ci w$Polsce” z lat$1995-2012

Bud-et OSD jest formalnie wyodr#bniony w$20,8% o"rodków, pozosta!e dzia!aj, w$ ramach bud-etu instytucji 
prowadz,cej. Powoduje to trudno"ci w$ dok!adnej analizie /nansów tych jednostek. W$ oparciu o$ dost#pne dane 
zauwa-a si#, -e aktualnie zasoby /nansowe OSD zmniejszy!y si# i$charakteryzuj, si# du-ym zró-nicowaniem w$ba-
danych o"rodkach. 'redni bud-et o"rodka za 2013 rok wynosi 2894,6 tys. z!, w$tym "rodki inwestycyjne obejmuj,ce 
nieruchomo"ci i$inne "rodki trwa!e stanowi, 0,9%, natomiast pozosta!, cz#". stanowi, "rodki operacyjne.

Tabela!66. Struktura 'nansowania dzia"alno%ci OSD w!latach 1998–2013

Wyszczególnienie: 1998 2001 2004 2007 2009 2010 2011 2013

bud-et OSD (w$tys. z!) 128,5 344,6 263,4 1 529,6 1 678,5 2 445,9 3 709,0 2894,6

wp!ywy z$dzia!alno"ci 
szkoleniowej

47,8 37,0 29,5 15,8 10,0 12,4 4,8 6,0

wp!ywy z$dzia!alno"ci 
doradczej

5,3 10,0 15,8 5,0 6,0 5,7 1,6 4,0

zagraniczne granty 
i$projekty

* * * * * * * 4,1

krajowe granty i$projekty 
(np. PO IG, PO KL)

*

26,0 26,0 49,3

44,0 47,0 43,2 34,0

regionalne i$lokalne 
granty/projekty

* 12,0 7,9 17,6 12,4
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Wyszczególnienie: 1998 2001 2004 2007 2009 2010 2011 2013

subwencje i$dop!aty 
udzia!owców/fundatorów

14,9 7,0 . . 2,0 3,7 1,8 *

wp!ywy z$jednostki 
prowadz,cej

* * * * * * * 13,5

inne dochody w!asne 7,3 11,0 16,7 18,6 23,0 20,6 16,9
26,0

inne zasilanie zewn#trzne 24,7 9,0 12,1 11,5 3,0 2,7 14,1

* kategoria ta nie wyst#powa!a w$ankietach, przy pomocy których zbierano dane w$danym roku
0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP 2014 oraz Raportów „O"rodki innowacji i$przedsi#biorczo"ci w$Polsce” z lat$1995-2012

Ponad 50% "rodków /nansowych pochodzi z$grantów i$projektów celowych w$ramach programów zagranicz-
nych i$krajowych, w$tym UE. Warto zauwa-y., i- wp!ywy z$dzia!alno"ci w!asnej w$2013 r. pokrywa!y 36% kosztów 
bie-,cych, w$tym 10% pochodzi z$dzia!alno"ci szkoleniowej i$doradczej.

Wykres 55. Struktura -nansowania OSD w"2013 r. (w"%)
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0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP 2014

Poziom /nansowania poza grantowego zwi#kszy! si# w$odniesieniu do poprzedniego badania (w$2011 r. wyno-
si! 23,2%), niemniej jednak jest on nadal niewystarczalny do osi,gni#cia samo/nansowania si# o"rodka. Subwencje 
i$dop!aty udzia!owców/fundatorów stanowi!y 18% w$2014 roku w$stosunku do 13,5% w$roku 2011. Trudno"ci w$posze-
rzaniu komercyjnej oferty maj, szczególnie o"rodki funkcjonuj,ce na obszarach wiejskich i$w$ma!ych miasteczkach, 
dlatego wi#kszym stopniu zale-ne s, od wsparcia ze "rodków zewn#trznych.

Oferta OSD
O"rodki szkoleniowo-doradcze oferuj, obszerny zakres us!ug szkoleniowych i$doradczych. Ich tematyka w$du-

-ym stopniu zale-y od poziomu rozwoju spo!eczno-ekonomicznego regionu i$w$zwi,zku z$tym zró-nicowanych 
potrzeb. Jednocze"nie zauwa-a si# obszary aktywno"ci, które od pocz,tku funkcjonowania OSD ciesz, si# du-ym 
zainteresowaniem, a$s, to przede wszystkim: przedsi#biorczo". i$tworzenie /rmy czy opracowanie biznesplanu i$mo-
delu biznesowego. 

W$ perspektywie /nansowej 2007-2013 o"rodki realizowa!y w$ du-ym zakresie us!ugi informacyjne dotycz,ce 
mo-liwo"ci pozyskania do/nansowania w$ramach programów unijnych oraz oferowa!y wsparcie w$przygotowaniu 
aplikacji konkursowych. W$aktualnym badaniu zmniejszy!o si# zaanga-owanie w$dzia!ania aktywizuj,ce "rodowisko 
lokalne. 

Zmiany w$strukturze us!ug wynikaj, przede wszystkim z$dostosowania oferty o"rodków do zmieniaj,cych si# 
potrzeb lokalnego rynku oraz realizowanych w$danym okresie inicjatyw. Niemniej jednak w$dalszym ci,gu obserwuje 
si# coraz wi#ksze zainteresowanie odbiorców doradztwem w$obszarze zarz,dzania przedsi#biorstwem (/nansów, 

cd.
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prawa, ksi#gowo"ci i$rachunkowo"ci czy zarz,dzania zasobami ludzkimi), wzrost ten mo-e by. zwi,zany z$koniecz-
no"ci, rozliczania realizowanych projektów /nansowanych z$ UE. Poza wskazan, tematyk, szkole% OSD deklaruj, 
równie- "wiadczenie us!ug edukacyjnych w$innych zakresach, w$tym m.in. nauki j#zyków obcych, zdrowia czy kursy 
zawodowe.

Szkolenia i$doradztwo nie s, g!ównymi dzia!aniami o"rodków, o$czym "wiadczy liczba klientów korzystaj,cych 
z$tych us!ug (33,8% odbiorców). Niezmiennie wysoko utrzymuje si# udzia! us!ug pozosta!ych, do których nale-, m.in. 
dzia!ania informacyjne, ale tak-e wydawanie publikacji czy us!ugi biurowe. Jest to zwi,zane z$aktywnym uczest-
nictwem o"rodków w$inicjatywach wynikaj,cych z$lokalnych potrzeb. Ponownie zwraca uwag# marginalny udzia! 
klientów us!ug proinnowacyjnych – 7% odbiorców korzystaj,cych z$doradztwa.

Tabela 67. Us,ugi doradcze, informacyjne i"szkoleniowe oferowane przez OSD w"latach 2010-2013 (realizo-
wane przez % o*rodków)

!Wyszczególnienie:
doradztwo szkolenia

2010 2011 2013 2010 2011 2013

przedsi#biorczo"., tworzenie /rmy 61,4 75,0 83,3 64,3 75,0 62,5

dost#p do funduszy europejskich 65,7 84,4 75,0 62,9 87,5 54,2

opracowanie biznesplanu, modelu biznesowego 58,6 75,0 79,2 51,4 68,8 62,5

aktywizacja "rodowisk lokalnych 30,0 62,5 25,0 35,7 46,6 25,0

ksi#gowo"., rachunkowo". 35,7 50,0 62,5 47,1 59,4 58,3

/nansowe, podatkowe 28,6 53,1 66,7 42,9 65,6 54,2

analiza rynku i$marketing 30,0 59,4 58,3 24,3 40,6 37,5

zarz,dzanie zasobami ludzkimi 22,9 37,5 62,5 41,4 50,0 50,0

zarz,dzanie biznesem 30,0 56,3 62,5 37,1 56,3 41,7

prawne 20,0 53,1 62,5 38,6 46,9 33,3

zarz,dzanie jako"ci, 18,6 31,3 25,0 30,0 37,5 29,2

handel zagraniczny i$wspó!praca mi#dzynarodowa 18,6 31,3 20,8 15,7 25,0 20,8

wdra-anie nowych us!ug i$produktów 22,9 28,1 37,5 10,0 21,9 33,3

informatyka i$komputery 11,4 21,9 33,3 40,0 56,3 45,8

ochrona w!asno"ci intelektualnej 8,6 15,6 20,8 18,6
 

28,1
20,8

po"rednictwo kooperacyjne 11,4 25,0 20,8 5,7 12,5 8,3

Inne 4,3 15,6 8,3 4,3 18,8 8,3

0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP 2014 oraz Raportów „O"rodki innowacji i$przedsi#biorczo"ci w$Polsce” z lat$2010-2012
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Wykres 56. Liczba klientów us,ug szkoleniowych i"doradczych oferowanych przez OSD w"roku 2013.
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0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP 2014

Podobnie jak w$ poprzednich latach marginalnie traktowane s, przez OSD dzia!ania na rzecz innowacyjno"ci 
i$transferu technologii. Wi#ksze zainteresowanie zauwa-a si# jedynie w$obszarze wprowadzania nowych us!ug i$pro-
duktów. Us!ugi proinnowacyjne wymieniane przez badane OSD dotycz,: prowadzenia audytów innowacyjnych 
i$ technologicznych czy wsparcia w$nawi,zaniu wspó!pracy /rm z$sektorem B+R. Oferta us!ug proinnowacyjnych 
najcz#"ciej proponowana jest przez o"rodki powo!ane przez pr#-nie funkcjonuj,ce podmioty o$wielokierunkowej 
aktywno"ci w$dzia!aniach wspieraj,cych "rodowisko biznesu, g!ównie w$du-ych aglomeracjach i$miastach. Warto 
tu wspomnie., i- z$badanych dotychczas OSD wyodr#bnione zosta!y o"rodki innowacji. Odpowiadaj,c na potrzeby 
przedsi#biorców w$tym te- kierunku powinny d,-y. pozosta!e o"rodki.

Wykres 57. Us,ugi realizowane przez OSD w"2013 r. (w"%)
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Warto podkre"li., -e a- 75% OSD deklaruje posiadanie certy/katu lub akredytacji w$zakresie "wiadczonych us!ug, 
w$tym przede wszystkim certy/kat ISO. 'wiadczy to o$d,-eniu tych o"rodków do "wiadczenia wysokiej jako"ci us!ug. 
Potwierdza to tak-e informacja, -e 88% o"rodków prowadzi badania potrzeb w"ród przedsi#biorców stosuj,c ró-ne 
metody – g!ównie wywiady w"ród klientów oraz ankietowanie.

Wykres 58. Sposób badania potrzeb przez OSD w*ród przedsi)biorców w"2013 r. (w"%)
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Poza us!ugami szkoleniowo-doradczymi o"rodki oferuj, wsparcie w$zakresie /nansowania tworzenia i$rozwoju 
przedsi#biorstw. Podobnie jak w$ubieg!ych latach jednym z$g!ównych rodzajów jest pomoc w$uzyskaniu subwencji, 
grantów i$ dop!at (50%) oraz otrzymania preferencyjnych po-yczek i$ por#cze% w$ ramach lokalnych/regionalnych 
funduszy po-yczkowych (58,3%) i$funduszy por#czeniowych (41,7%).

Wykres 59. Zakres us,ug wsparcia w"dost)pie do -nansowania oferowanych przez OSD w"2011 r. i"2013 r. (w"%)
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0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP 2014 oraz O"rodki innowacji…, Raport 2012, op. cit., s. 153.

Na uwag# zas!uguje wi#ksze zaanga-owanie OSD we wspó!prac# z$podmiotami wspieraj,cymi innowacyjne, 
cz#sto ryzykowne inicjatywy MSP, tj. anio!ami biznesu (20,8%), funduszami kapita!u zal,-kowego (12,5%) oraz venture 
capital (12,5%).
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Klienci OSD
Z$oferty OSD w$2013 r. skorzysta!o "rednio 7 262 osób, jest to dwukrotny wzrost w$porównaniu z$2012 r. Jedno-

cze"nie zauwa-a si# du-e zró-nicowanie w$liczbie klientów w$poszczególnych o"rodkach. Wynik ten zwi,zany jest 
przede wszystkim z$ realizacj, przez o"rodki projektów szkoleniowo-doradczych /nansowanych ze "rodków unij-
nych. Nale-y jednak te- podkre"li. potrzeb# funkcjonowania tych podmiotów w$"rodowiskach lokalnych. 

Tabela 68. Charakterystyka klientów w"OSD w"latach 2004-2013

Wyszczególnienie: 2004 2007 2009 2010 2011 2013

liczba klientów, w$tym (w$%): 1 258 1 142 1 032 1 421 1 863 5 737

pocz,tkuj,cy przedsi#biorcy 18,1 17,4 24,0 23,4 13,8 31,6

w!a"ciciele i$mened-erowie MSP

27,4 47,6

22,0 13,9 13,9 31,4

pracownicy MSP 15,0 14,7 12,4 *

pracownicy du-ych /rm 2,0 3,4 3,0 *

bezrobotni i$poszukuj,cy pracy 30,9 15,2 19,0 21,8 18,3 24,5

pozostali** 7,2 4,0 10,6 10,7 13,9 6,9

urz#dnicy administracji publicznej 9,1 9,1 9,0 6,1 12,8 *

studenci i$pracownicy naukowi * * 3,0 3,8 4,5 4,4

dzieci i$m!odzie- 10,7 3,6 2,0 2,3 7,6 1,2

* kategoria ta nie wyst#powa!a w$ankietach, przy pomocy których zbierano dane w$danym roku
** m.in. przedstawiciele organizacji pozarz,dowych i$administracji publicznej, emeryci, renci"ci, rolnicy
0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP 2014 oraz Raportów „O"rodki innowacji i$przedsi#biorczo"ci w$Polsce” z lat$2004-2012

W$strukturze klientów OSD zwraca uwag# zwi#kszenie liczby osób bezrobotnych i$poszukuj,cych pracy, co zwi,-
zane jest z$aktualn, sytuacja na rynku pracy. Ponadto ponad dwukrotnie wzros!a liczba pocz,tkuj,cych przedsi#-
biorców korzystaj,cych z$oferty o"rodków. Wydaje si#, i- wynika to z$realizacji projektów w$zakresie doradztwa, szko-
le% i$dotacji na za!o-enie dzia!alno"ci gospodarczej lub przedsi#biorstwa spo!ecznego skierowanych do tej grupy 
odbiorców, /nansowanych ze "rodków UE w$ ramach Europejskiego Funduszu Spo!ecznego. Zaledwie 9,4% osób 
korzystaj,cych z$us!ug doradczych OSD stanowi, klienci proinnowacyjni.

Rezultaty dzia"ania OSD
Wsparcie statystycznego o"rodka owocuje w$ci,gu roku opracowaniem 36 biznesplanów (dwukrotnie wi#cej 

ani-eli w$2012 r.) oraz 15 wniosków dotacyjnych. Ponadto w$badanym okresie przygotowano "rednio 15 wniosków 
kredytowych, co wskazuje na dwukrotny wzrost. 

Efektem zaanga-owania o"rodków w$ asyst# podczas uruchamiania nowych przedsi#biorstw jest utworzenie 
w$2013 r. 34 nowych /rm, z$których 8,8% wdra-a nowe technologie. Jest to s!aby rezultat w$porównaniu z$poprzed-
nimi latami. Ponadto niezmiennie oko!o 47% /rm za!o-y!y kobiety. 



128

O!RODKI INNOWACJI I PRZEDSI"BIORCZO!CI W POLSCE – Raport 2014

Wykres 60. Liczba -rm za,o%onych przy pomocy OSD w"latach 1998-2014
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0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP 2014 oraz raportów „O"rodki innowacji i$przedsi#biorczo"ci w$Polsce” z lat$1995-2012

W$wi#kszo"ci o"rodków nie wskazano, ile /rm które za!o-ono przy ich pomocy, przetrwa!o przez co najmniej 
dwa lata, co "wiadczy o$braku badania efektywno"ci prowadzonych dzia!a% w$d!u-szej perspektywie. Prowadzony 
jest jednak bie-,cy monitoring poziomu satysfakcji klientów z$us!ugi zrealizowanej przez 87,5% OSD. Z$bada% tych 
wynika, i- 90,5% odpowiedzi na poziomie 5 lub 4 (w$skali od 0 do 5). Ponadto o"rodki wskaza!y, i- 56,3% klientów 
powraca do OSD korzystaj,c z$jego oferty.

Wspó"praca 
OSD wspó!pracuj, z$innymi o"rodkami funkcjonuj,cymi w$ramach instytucji prowadz,cej. Kadra merytoryczna 

OSD zatrudniona na umow# o$prac#, która jest zaanga-owana w$100% w$dzia!alno". o"rodka stanowi blisko 77% 
tych pracowników, jednocze"nie prawie po!owa badanych OSD zadeklarowa!a w!,czanie pozosta!ych pracowników 
merytorycznych w$dzia!ania w$innych obszarach, w$tym przede wszystkim:

�� inkubatora przedsi#biorczo"ci – 63,6%;

�� funduszu po-yczkowego – 63,6%;

�� inkubatora technologicznego – 36,4%;

�� funduszu por#czeniowego – 27,3%;

�� parku naukowego, technologicznego – 27,3%.

W$tegorocznym badaniu o"rodków innowacji i$przedsi#biorczo"ci w$Polsce podj#to prób# sprawdzenia poziomu 
wspó!pracy OSD z$innymi podmiotami. Wspólne dzia!ania podejmowane s, przede wszystkim na poziomie lokal-
nym, w$których funkcjonuj, o"rodki i$dotyczy przedsi#biorstw, funduszy po-yczkowych i$por#czeniowych, uczelni 
wy-szych oraz parków technologicznych, inkubatorów technologicznych i$centrów innowacji. Wspó!praca z$tymi 
podmiotami zosta!a oceniona przez OSD w$nast#puj,cej kolejno"ci142:

�� przedsi#biorstwa     4,5

�� uczelnie wy-sze     3,5

�� fundusze po-yczkowe i$por#czeniowe   3,5

�� parki i$inkubatory technologiczne  2,9

�� centra innowacji    2,9.

142 Ocen dokonywano na pi#ciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza najni-sz,, a$5 najwy-sz,.



129

O"rodki szkoleniowo-doradcze

Ponadto o"rodki s!abo oceniaj, wspó!dzia!anie z$instytucjami /nansowania ryzyka, tj. venture capital, seed capi-
tal, nale-y jednak wzi,. pod uwag#, i- zakres tej wspó!pracy jest tak-e niewielki. Warto podkre"li., -e cz#stotliwo". 
i$zakres wspó!pracy OSD z$innymi podmiotami zmniejsza si# wraz z$odleg!o"ci,. 

Wykres 61. Struktura wspó,pracy OSD z"innymi podmiotami (w"%)
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0 r ó d ! o: Opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP 2014

Podmiotami, z$którymi najcz#"ciej nawi,zuj, wspó!prac# OSD s,: uczelnie wy-sze, parki technologiczne, inkuba-
tory technologiczne, centra innowacji, fundusze po-yczkowe i$por#czeniowe oraz sieci anio!ów biznesu. Wspó!praca 
ta zwi,zana jest z$dost#pem do ekspertów/specjalistów, wsparciem klientów o"rodka w$pozyskiwaniu funduszy na 
inwestycje i$innowacje, pozyskiwaniem wiedzy technologicznej i$dotycz,cej zarz,dzania, a$tak-e partnersk, realiza-
cj, projektów. Satysfakcje z$tego wspó!dzia!ania zosta!a oceniona przez o"rodki "rednio na poziomie od 2,12 do 3,35 
pkt. OSD wykorzystuj, zasoby merytoryczne administracji samorz,dowej i$rz,dowej, natomiast w$niewielkim stop-
niu korzystaj, z$infrastruktury badawczej innych jednostek. Ponadto zauwa-a si# marginaln, wspó!prac# o"rodków 
z$instytucjami Venture Capital oraz seed capital.
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Tabela 69. Poziom wspó,pracy OSD z"innymi podmiotami ( w%) i"satysfakcji w"2013 roku (w"skali 0-5).
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Wsparcie klientów w$ pozyskiwaniu 
"rodków na inwestycje i$innowacje

50 33 50 71 20 54 54
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ków bada%

68 42 54 38 13 33 46

Wiedza z$zakresu zarz,dzania 54 21 42 42 8 33 42

Partnerstwo w$projektach 50 29 50 46 13 45 42

'redni wp!yw na dzia!alno". PT 3,1 2,35 2,93 3,25 2,12 3,22 3,4

0ród!o: Opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP 2014

W$sieci wspó!pracy w!,cza si# mniej ni- po!owa o"rodków (41,7%), a$s, to przede wszystkim krajowe sieci Insty-
tucji Otoczenia Biznesu (50,0%), klastry (41,7%) oraz stowarzyszenia bran-owe (29,2%). Przyk!adowe klastry, w$których 
zaanga-owane s, o"rodki to 'l,ski Klaser ICT, Kutnowski Klaster Technologiczny czy 'wi#tokrzysko-Podkarpacki Kla-
ster Budowlany „INNOWATOR”, natomiast stowarzyszenia bran-owe to m.in. Polski Zwi,zek Funduszy Po-yczkowych, 
Krajowa Izba Gospodarcza, Zwi,zek Rzemios!a Polskiego. OSD w$niewielkim stopniu w!,czaj, si# w$partnerstwa w$ra-
mach mi#dzynarodowych sieci IOB oraz platform technologicznych.

Plany i!perspektywy rozwoju
O"rodki szkoleniowo – doradcze pozytywnie oceniaj, perspektywy rozwoju prezentuj,c planowane dzia!ania, 

do których nale-, przede wszystkim:

�� rozszerzenie zakresu oferty, m.in. poprzez rozwini#cie tematyki szkole% i$doradztwa (w$tym w$zakresie konkret-
nych specjalizacji, np. energetyce), skierowanie oferty do ró-nych grup odbiorców czy wprowadzenie nowych 
metod edukacyjnych (np. szkolenia e-learningowe, wyjazdy studyjne), 

�� zwi#kszenie jako"ci "wiadczonych us!ug,

�� rozwini#cie wspó!pracy mi#dzynarodowej.

Coraz cz#"ciej pojawiaj, si# te- plany zwi,zane z$rozwini#ciem us!ug proinnowacyjnych, m.in. poprzez organiza-
cj# specjalistycznego doradztwa czy utworzenie w!asnego funduszu zal,-kowego. 

Ze wzgl#du na du-, liczebno". i$funkcjonowanie o"rodków szkoleniowo-doradczych tak-e w$mniejszych miej-
scowo"ciach w$ca!ej Polsce, OSD pe!ni, wa-n, rol# w$wymiarze lokalnym w$zakresie dost#pno"ci do us!ug dorad-
czych i$szkoleniowych dla osób planuj,cych uruchomienie lub rozwini#cie prowadzonej dzia!alno"ci gospodarczej. 
Ich przewag, jest te- znajomo". sytuacji spo!eczno-ekonomicznej oraz potrzeb odbiorców w$otoczeniu, w$którym 
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dzia!aj,. Kilka ostatnich lat wskazywa!o na stabilizacj# OSD wynikaj,c, z$ dost#pno"ci do "rodków UE. Jednocze-
"nie obecnie czeka je trudny okres przej"ciowy pomi#dzy dobiegaj,c, ko%ca perspektyw, /nansow, UE 2007-2013, 
a$rozpocz#ciem /nansowania w$aktualnej perspektywie. Dotyczy to przede wszystkim o"rodków, które nie wyko-
rzysta!y okresu stabilno"ci /nansowej i$nie wypracowa!y jeszcze konkurencyjnej oferty komercyjnej pozwalaj,cej na 
poza grantowe /nansowanie dzia!alno"ci OSD. 

Uwzgl#dniaj,c du-, konkurencj# i$ dost#pno". produktów i$ us!ug niezb#dne jest wdra-anie w$ przedsi#bior-
stwach nowych rozwi,za% technologicznych, ale tak-e organizacyjnych. Nie nale-y zapomina., i- w$aktualnej per-
spektywie /nansowej b#dzie ten aspekt w$jeszcze wi#kszym stopniu uwzgl#dniany przez instytucje wdra-aj,ce przy 
udzielaniu do/nansowania dla przedsi#biorstw. W$zwi,zku z$tym wyzwaniem dla OSD, których us!ugi w$du-ym stop-
niu skierowane s, do przedsi#biorców, jest wzmocnienie oferty w$tym w!a"nie obszarze, jak równie- innych dzia!a% 
proinnowacyjnych. Jednocze"nie wskazane jest zaplanowanie przez instytucje zarz,dzaj,ce programów skierowa-
nych do konkretnych funkcjonuj,cych ju- o"rodków powo!anych dla realizacji okre"lonych celów, a$nie zak!adaj,ce 
tworzenie nowych podmiotów, co pozwoli!oby zapewni. trwa!o". i$mo-liwo"ci rozwijania podj#tych ju- inicjatyw. 

O"rodki, które przetrwaj, trudno"ci /nansowe wynikaj,ce z$ braku mo-liwo"ci pozyskania grantów w$ okresie 
przej"ciowym, czekaj, nowe mo-liwo"ci i$wyzwania wynikaj,ce z$perspektywy UE w$latach 2014-2020. OSD powinny 
wykorzysta. t# szans# wsparcia w$osi,gni#ciu wysokiej jako"ci us!ug oraz rozwini#ciu aktywno"ci proinnowacyjnej 
w$celu przygotowania komercyjnej profesjonalnej oferty doradczo-szkoleniowej.



132

Marzena MA&EWSKA

POZA BANKOWE INSTYTUCJE 
FINANSOWE

LOKALNE FUNDUSZE PO&YCZKOWE

Fundusze po-yczkowe stanowi, jeden z$wa-niejszych elementów /nansowego wsparcia rozwoju przedsi#bior-
czo"ci na poziomie lokalnym w$ Polsce. S, to poza bankowe instytucje /nansowe o$ charakterze non pro't, które 
wypracowany zysk przeznaczaj, na realizacj# celów statutowych. 

Charakterystyka funduszy po)yczkowych
Fundusze dzia!aj, na podstawie indywidualnych regulaminów dzia!alno"ci po-yczkowej oraz przestrzegaj, 

zasad etyki zawodowej. W"ród cech charakterystycznych dla tej grupy podmiotów /nansowych wskaza. mo-na 
nast#puj,ce: 

�� s, instytucjami lokalnymi i$prowadz, swoj, dzia!alno". na okre"lonym (ograniczonym terytorialnie) obszarze, 

�� oferta produktowo – us!ugowa dostosowana jest do potrzeb podmiotów gospodarczych i$osób /zycznych 
zlokalizowanych na okre"lonym obszarze,

�� koncentruj, si# na /nansowej obs!udze wyodr#bnionych grup klientów – najcz#"ciej podmiotów zaliczanych 
do kategorii mikro, ma!ych i$"rednich przedsi#biorstw, 

�� stosuj, uproszczone regu!y i$zasady oceny zdolno"ci kredytowej klientów co sprawia, -e procedury po-yczko-
we s, mniej skomplikowane i$bardziej przyjazne dla potencjalnego klienta.143

Ich g!ównym celem dzia!ania jest przede wszystkim wspieranie nowo powstaj,cych i$ rozwijaj,cych si# mikro 
i$ma!ych przedsi#biorstw, jak równie- u!atwienie tej grupie podmiotów dost#pu do zewn#trznych 1róde! /nanso-
wania (kapita!u zewn#trznego). Specy/k, funduszy po-yczkowych jest ich sta!y kontakt z$ lokalnym "rodowiskiem 
i$bardzo dobra znajomo". warunków /rm na terenie ich dzia!ania. Oferta funduszy skierowana jest do tych grup 
odbiorców, którzy nie mog, liczy. na wsparcie komercyjnych podmiotów /nansowych ze wzgl#du na zbyt du-e ry-
zyko. Oferta ta jest wiec skierowana do bezrobotnych, /rm na wst#pnym etapie rozwoju, ma!ych /rm inwestuj,cych 
w$rozwój. 

Fundusze Po)yczkowe w!Polsce
W$po!owie 2014 roku zidenty/kowano 84 podmioty prowadz,ce dzia!alno". po-yczkow,. Analiza nie uwzgl#d-

nia jako osobnych funduszy, oddzia!ów terenowych b,d1 /lii144: 

143 0ród!o: O"rodki innowacji i$przedsi#biorczo"ci w$Polsce, Raport 2012, A. B,kowski, M. Ma-ewska, PARP, Warszawa 2012, s. 125. 
144 Ich wyniki zosta!y przedstawione w$zbiorczych danych instytucji je prowadz,cych, np. w$danych Polskiej Fundacji Przedsi#biorczo"ci (PFP) 
wszystkie wyniki subregionalnych funduszy po-yczkowych powo!anych i$zarz,dzanych przez PFP, jako oddzia!y terenowe: „Gryf”, „Kujawiak”, 
„Odra”, „Pomeranus” i$pozosta!e, czy Kanadyjski Program Po-yczkowy.
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Mapa 9. Fundusze po%yczkowe w"Polsce w"2014 r. 

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne 

Wykres 62. Zmiana liczby funduszy po%yczkowych w"okresie 1999 – 2014
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Przeprowadzone badanie wskazuje, -e od d!u-szego czasu liczba funduszy nie ulega znacz,cej zmianie. Stwo-
rzona do 2017 infrastruktura w$tym zakresie podlega drobnym zmianom co do liczby funduszy, jednak zmieniaj, si# 
one pod wzgl#dem posiadanego kapita!u oraz struktury ich oferty.

W$porównaniu do poprzedniego badania rozk!ad terytorialny funduszy nie uleg! znacz,cym zmianom. Najwi#cej 
funduszy nadal jest w$województwie "l,skim – 9, a$najmniej w$opolskim – 2 fundusze. Rozk!ad funduszy zale-ny jest 
od aktywno"ci W$pozosta!ych ilo". funduszy rozk!ada si# w$miar# równomiernie: od 5 do 7.

Tabela 70. Liczba FP w"poszczególnych województwach w"okresie 1999 – 2014

Województwo: 1999 2004 2007 2009 2010 2012 2014

dolno"l,skie 1 5 6 6 6 6 6

kujawsko-pomorskie 2 3 3 3 3 4 4

lubelskie 3 4 4 4 4 3 3

lubuskie 2 3 4 3 3 4 4

!ódzkie 9 7 5 5 5 7 7

ma!opolskie 2 5 6 6 6 5 5

mazowieckie 5 8 5 5 5 7 7

opolskie 1 2 2 2 2 2 2

podkarpackie 2 3 6 6 6 6 6

podlaskie 4 4 5 5 5 5 5

pomorskie 5 5 5 5 5 6 5

"l,skie 2 6 10 9 9 10 9

"wi#tokrzyskie 2 3 3 3 3 3 3

warmi%sko-mazurskie 4 7 7 6 6 6 6

wielkopolskie 4 4 6 7 7 7 7

zachodniopomorskie 3 3 7 7 7 5 5

*,cznie 51 72 84 82 82 86 84

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP 2014 oraz raportów „O"rodki innowacji i$przedsi#biorczo"ci w$Polsce” z lat$1999-2012

Pod wzgl#dem rozk!adu funduszy po-yczkowych w$miejscowo"ciach wed!ug wielko"ci mieszka%ców struktura 
ta potwierdza lokalno". ich dzia!ania.

Tabela 71. % rozk,ad funduszy po%yczkowy wg wielko*ci miejscowo*ci 

Wielko%+ miejscowo%ci % funduszy

Gminy wiejskie 3,57%

Miasta do 50 tys. mieszka%ców i$gminy miejsko wiejskie 26,19%

'rednie miasta 50-300 tys. mieszka%ców 44,05%

Du-e miasta 300-800 tys. mieszka%ców 22,62%

Aglomeracje pow. 800 tys. mieszka%ców 3,57%

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP 2014.

Jak wynika z$przedstawionego zestawienia prawie 70% funduszy zlokalizowanych jest w$mniejszych miejsco-
wo"ciach. Tylko 3,57% z$nich funkcjonuje na obszarze aglomeracji powy-ej 800 tys. mieszka%ców. Potwierdza to 
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tez# o$ich lokalnym charakterze i$zasi#gu dzia!ania w$obszarze jednego regionu. Chocia- pojawi!y si# ju- podmioty 
dzia!aj,ce obszarze kilku regionów jak np. Polska Fundacja Przedsi#biorczo"ci.

Struktura i!organizacja FP
Formy prawne funduszy po-yczkowych w$po!owie 2014 roku zdominowane s, przez fundacje i$spó!ki akcyjne. 

Najmniej bo 1% jest funduszy zarz,dzanych przez jednostki samorz,du terytorialnego. 

Wykres 63. Struktura FP wed,ug formy organizacyjno-prawnej w"2014 r. (w"%)
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP 2014

Wykres 64. Porównanie funduszy po%yczkowych pod wzgl)dem form prawnych w"latach 2012 i"2014 (w"%)
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie O"rodki innowacji…, Raport 2012, op. cit., s. 127, oraz bada% SOOIPP 2014.

Czas mi#dzy ostatnim a$bie-,cym badaniem by! okresem wzgl#dnej stabilizacji w$zakresie zmian organizacyj-
nych i$liczby podmiotów koncentruj,cych dzia!alno". na udzielaniu po-yczek. 

W"ród badanych funduszy nast#puj, powolne zmiany w!asno"ciowe. Zmniejsza si# liczba fundacji (z$44% do 
38%), natomiast zwi#ksza si# liczba spó!ek akcyjnych. Mo-e to wynika. z$faktu, -e formu!a prawna fundacji w$mo-
mencie znacz,cego zwi#kszenia wielko"ci kapita!u jakim dysponuj, fundusze zaczyna by. nie dostatecznie u-ytecz-
na w$prowadzeniu dzia!alno"ci po-yczkowej. Inn, przyczyn, zmian w$formule prawnej funduszy mog, by. warunki 
pozyskania nowego kapita!u po-yczkowego.

Podobnie jak w$poprzednim badaniu ustalono, -e ponad 50% funduszy nie posiada oddzia!ów terenowych. S, 
to z$ regu!y te podmioty, które stosunkowo najpó1niej rozpocz#!y prowadzenie dzia!alno"ci w$zakresie udzielania 
po-yczek oraz te, których warto". zgromadzonych kapita!ów kwali/kuje je do kategorii ma!ych i$bardzo ma!ych (i$nie 
maj, potrzeby posiadania oddzia!ów). 
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Warunki 'nansowania i!struktura po)yczek
Jak wynika z$przeprowadzonego w$2014 roku badania fundusze stosuj, zró-nicowane warunki udzielania po-y-

czek w$zale-no"ci od 1ród!a pozyskania "rodków /nansowych. Maksymalna kwota po-yczki waha si# od 120 tys. z! 
do 700 tys. z!. (w$stosunku do 500 tys. z! w$2011roku.)

Minimalny wk!ad w!asny mo-e wynosi. od 10 do 20 % warto"ci po-yczki. Maksymalny okres sp!aty po-yczek 
waha si# od 60 do nawet 84 miesi#cy, karencj# w$sp!acie po-yczki oferuje 75% funduszy, przy czym zazwyczaj jest 
to maksymalnie 6 do 9 miesi#cy.

Prowizja za udzielenie po-yczki waha si# pomi#dzy mi#dzy 2,5 a$5,8%. warto"ci kapita!u. Jednak najcz#"ciej wska-
zywano na rozpi#to". Fundusze nie pobieraj, prowizji za rozpatrzenie wniosku. Oprocentowanie po-yczek w$2013 
waha!o si# mi#dzy 1,93% do nawet 14,9% w$stosunku rocznym. Nale-y podkre"li., -e ka-dy fundusz posiada w!asny 
regulamin udzielania po-yczek co w$po!,czeniu z$procedurami monitoringu i$ksi#gowej obs!ugi po-yczek daje gwa-
rancj# wysokiej jako"ci ich dzia!ania.

Wykres 65. Struktura warto*ciowa udzielanych po%yczek w"2013 roku.
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP 2014.

Wysoko". udzielanych przez fundusze w$2013 roku po-yczek rozk!ada si# do". równomiernie, z$wyj,tkiem naj-
ni-szych warto"ci – do 10 tys. z!. Sytuacja taka jest zwi,zana z$faktem, -e wi#kszo". funduszy nie udziela po-yczek 
krótkoterminowych na pokrycie bie-,cych zobowi,za%.

G!ównym zasileniem kapita!u po-yczkowego wed!ug przeprowadzonego badania s, obecnie fundusze regio-
nalne, ponadto zwi#ksza si# warto". pozycji inne w$której zawieraj, si# takie 1ród!a /nansowania kapita!u jak na 
przyk!ad program Jeremie. Niestety pomimo pierwotnych oczekiwa% zaanga-owanie w!adz lokalnych w$budow# 
kapita!ów po-yczkowych funduszy nie okaza!o si# zbyt du-e i$od lat utrzymuje si# "rednio na poziomie 1% warto"ci 
kapita!u.

Wykres 66. Struktura kapita,u po%yczkowego
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP 2014.
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Klienci funduszy 
G!ówn, grup, odbiorców (bene/cjentów) oferty funduszy po-yczkowych s, podmioty z$segmentu mikro, ma-

!ych i$"rednich przedsi#biorców z$regionu (województwa), na terenie którego zlokalizowana jest siedziba danego 
funduszu. W$ostatnim okresie nie uleg!a zmianie grupa odbiorców oferty funduszy po-yczkowych: nadal s, nimi 
mikro, ma!e i$"rednie przedsi#biorstwa. 

Do statystycznego funduszu miesi#cznie zwraca si# 41 osób z$zapytaniem o$mo-liwo". uzyskania po-yczki ( 
w$tym 9 kobiet). Z$tego 38% sk!ada aplikacj# o$po-yczk# (w$tym 21% to kobiety).

Wed!ug zebranych danych wci,- obni-a si# wsparcie dla nowo powstaj,cych podmiotów – 21,2% w$2013 roku 
(w$2011 by!o ich o$1% wi#cej). Osoby bezrobotne podejmuj,ce dzia!alno". gospodarcz, to 7,43% klientów drugie tyle 
to podmioty zatrudniaj,ce bezrobotnych. Lokalny charakter dzia!ania funduszy potwierdza fakt, -e ponad 48% klien-
tów to /rmy z$lokalnego rynku. Fundusze /nansuj, równie- spor, grup# przedsi#biorców dzia!aj,cych na terenach 
wiejskich (22,04%). Fundusze zapytane o$/nansowanie /rm wdra-aj,cych nowe produkty i$technologie wykaza!y -e 
w$wi#kszo"ci (66% funduszy) nie maj, takich klientów, a$je"li pojawiaj, si# takie przedsi#biorstwa to jest to margines 
ich aktywno"ci, "rednio 1,33% klientów. Jeszcze mniejszy % klientów funduszy to lokatorzy parków i$ inkubatorów 
oraz absolwenci (po 0,08%).

Bardzo wa-nym elementem rozwoju funduszy jest budowa sta!ych relacji z$klientami. Okazuje si#, -e ponad 29% 
po-yczkobiorców funduszy to klienci, którzy korzystaj, z$ich us!ug kolejny raz. Nale-y podkre"li. -e rozpi#to". powra-
caj,cych klientów jest bardzo du-a i$zamyka si# mi#dzy 12,5 a$80%. 

Wi#kszo". funduszy (83%) zadeklarowa!o posiadanie certy/katu PN-EN ISO 9001: 2009, a$58% bada poziom sa-
tysfakcji klientów ze "wiadczonych us!ug którzy oceniaj, je na 4,43 w$5 stopniowej skali ocen. Fundusze deklaruj, 
równie-, -e badaj, potrzeby swoich klientów. Sposoby zbierania informacji w$tym zakresie prezentuje tabela nr….

Tabela 72. Metody badania potrzeb przedsi)biorców przez fundusze po%yczkowe.

Czy fundusz 
prowadzi ba-

dania potrzeb 
klientów?

Jakimi metodami IP prowadzi badania potrzeb klientów ?

zleca bada-
nie rynku

wywia-
dy w%ród 
klientów 

ankietowanie
obserwacja 

rynku

analiza 
informacji 

ekonomicznej 
i!statystycznej

67% 0% 25% 42% 50% 25%

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP 2014.

Przedstawione dane wskazuj,, -e fundusze po-yczkowe podobnie do innych o"rodków w$badaniu potrzeb klien-
tów stosuj, niskonak!adowe metody oparte o$bezpo"redni kontakt pracowników funduszy z$klientami ankietowa-
nie (42%) i$obserwacja rynku (50%). (aden z$badanych funduszy nie zleca! badania potrzeb klientów podmiotom 
zewn#trznym.

Udzielone po)yczki
W$ zwi,zku z$ nieopublikowaniem w$ ostatnich latach raportu z$ dzia!alno"ci funduszy przez Zwi,zek Funduszy 

Po-yczkowych analiza aktywno"ci po-yczkowej funduszy zosta!a oparta wy!,cznie na danych uzyskanych z$ankie-
towanych o"rodków. Wynika z$niej, -e "rednio na jeden fundusz od pocz,tku ich dzia!alno"ci przypada oko!o 1500 
udzielonych po-yczek ( w$tym 20% to po-yczki dla kobiet) za" w$2013 "rednio fundusze udzieli!y 284 po-yczek w$tym 
47 kobietom. 'rednia warto". po-yczki wynios!a 74, 16 tys. i$znacznie wzros!a w$stosunku do "redniej po-yczki z$roku 
2010, która wynosi!a 38,9 tys. z!. Przyczyn, tej zmiany jest zaanga-owanie funduszy w$realizacj# inicjatywy JEREMIE 
i$korzystanie z$funduszy regionalnych. W"ród po-yczkobiorców wci,- "ladow, grup# stanowi, projekty innowacyj-
ne, w$2013 stanowi!y one 0,5% wszystkich po-yczkobiorców. 'redni wska1nik sp!acalno"ci wyniós! 93,3%. W$wyniku 
udzielenia /nansowania w$2013 roku "redni jeden fundusz przyczyni! si# do utworzenia 52 nowych przedsi#biorstw, 
w$tym 15 za!o-onych przez kobiety.
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Zabezpieczenia
Fundusze stosuj, do". zró-nicowane zabezpieczenia udzielanych po-yczek, chocia- w$dalszym ci,gu preferuj, 

por#czenia osób /zycznych.

Wykres 67. % funduszy stosuj$cych wybrane formy por)cze+
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP 2014.

W$dalszym ci,gu nie zmieni!a si# sytuacja w$zakresie por#cze% funduszy por#czeniowych dla udzielanych przez 
fundusze po-yczek. Przypadki por#czania przez fundusz por#czeniowy po-yczki udzielanej przez fundusz po-ycz-
kowy z$ tego samego regionu, wci,- jest traktowane jako niedopuszczalne, podwójne /nansowanie. Wspó!prac# 
funduszy po-yczkowych z$por#czeniowymi z$ró-nych regionów a$dysponuj,cymi "rodkami ze swoich RPO, unie-
mo-liwia z$kolei brak mo-liwo"ci transferu "rodków poza w!a"ciwe województwo. 

Potencja" i!infrastruktura
Fundusze po-yczkowe dla prowadzenia swojej dzia!alno"ci nie potrzebuj, du-ych przestrzeni. Statystyczny fun-

dusz dysponuje ok 214 m2 powierzchni u-ytkowej. Dysponuj, te- do". dobrym wyposa-eniem technicznym w$po-
staci sprz#tu komputerowego (17 zestawów), kopiarek i$skanerów (odpowiednio 6 i$4 szt./fundusz). "rednie zatrudnie-
nie w$badanych funduszach to 22,6 osoby, mediana dla pracowników merytorycznych wynosi 11 osób. Rozpi#to". 
zatrudnienia w$poszczególnych o"rodkach jest jednak bardzo du-a od 3 osób do 47. Cz#". zatrudnionych osób ( ok 
30%) realizuje równie- inne us!ugi wspieraj,ce dzia!alno". po-yczkow, s, to miedzy innymi us!ugi szkoleniowe lub 
konsultingowe. 

Wykres 68. Struktura -nansowania funduszy po%yczkowych w"2013 roku (w"%)
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP 2014.
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Struktura bud-etu operacyjnego badanych funduszy wskazuje na wysoki stopie% samo/nansowania – 65% 
kosztów operacyjnych pokrywanych jest ze "rodków z$ dzia!alno"ci w!asne funduszy. Najmniej wp!ywów pocho-
dzi z$grantów i$dotacji razem 12% wp!ywów. Bud-ety funduszy podobnie jak wielko". zatrudnienia charakteryzuj, 
si# du-, rozpi#to"ci,, mediana warto"ci bud-etu to 2051 932 z!, co stanowi prawie dwukrotno". mediany bud-etu 
z$2011 roku. 

Wspó"praca
Wa-nym elementem tegorocznego badania by!a wspó!praca o"rodków z$otoczeniem. Zebrane informacje nie 

s, buduj,ce i$wskazuj, na stosunkowo niski poziom wspó!pracy funduszy nawet miedzy sob,. Jak wynika z$analizy 
fundusze wspó!pracuj, przede wszystkim regionalnie ("rednio w$ sposób sformalizowany wspó!pracuj, z$ ok 2,45 
podmiotami). Na szczeblu ponad regionalnym s, to 2,2 podmiotu a$europejskim 2 podmioty. Najcz#"ciej fundusze 
wspó!pracuj, z$ innymi funduszami na poziomie regionalnym, poza w!asnym regionem wspó!praca funduszy naj-
cz#stsza jest z$bankami (25% funduszy wspó!pracuje). Fundusze praktycznie nie wspó!pracuj, na poziomie ponad 
krajowym.

Tabela 73. Sformalizowana wspó,praca funduszy z"otoczeniem
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33% 33% 67% 8% 17% 2,45

Zlokalizowane poza granicami 
regionu w$którym funkcjonuje IP

25% 17% 8% 0% 17% 2,2

Zlokalizowane poza grani-
cami Polski na terenie Unii 
Europejskiej

8% 8% 8% 0% 8% 2

Zlokalizowane poza granicami 
Unii Europejskiej

0% 0% 0% 0% 8% 0,2

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP 2014.

Fundusze zapytane o$nieformaln, wspó!prac# wykazuj,, -e jest ona o$wiele cz#stsza ani-eli wynikaj,ca z$ for-
malnych porozumie%, jednak bardzo niska wspó!praca z$innymi funduszami na poziomie regionalnym wskazuje na 
wysok, konkurencj# mi#dzy nimi. W$ramach networkingu aktywno". funduszy jest du-o wi#ksza.
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Tabela 74. Niesformalizowana wspó,praca funduszy z"otoczeniem
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Zlokalizowane w$regionie w$którym funkcjonu-
je IP

58% 33% 25% 17% 75%

Zlokalizowane poza granicami regionu w$któ-
rym funkcjonuje IP

25% 25% 17% 25% 17%

Zlokalizowane poza granicami Polski na terenie 
Unii Europejskiej

17% 17% 33% 42% 25%

Zlokalizowane poza granicami Unii Europejskiej 17% 33% 33% 25% 25%

"redni poziom satysfakcji ze wspó!pracy 1,75 1,94 2,50 0,31 1,75

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP 2014.

Poziom satysfakcji z$ tej nie formalnej wspó!pracy nie nale-y do wysokich, najlepiej oceniana jest wspó!praca 
z$innymi funduszami (2,5 w$skali od 0 do 5, najgorzej z$instytucjami /nansowania ryzyka 0,31 ).

Tabela 75. Obszary wspó,pracy funduszy z"otoczeniem
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Eksperci i$specjali"ci 25% 25% 8% 25% 25% 17% 8%

Wsparcie klientów w$pozyskiwaniu 
"rodków na inwestycje i$innowacje

42% 50% 8% 33% 25% 17% 25%

Partnerstwo w$projektach 17% 41,67% 8% 8% 17% 17% 8%

"redni poziom satysfakcji ze 
wspó!pracy

4,1 4,2 5,0 4,5 4,4 3,6 4,78

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP 2014.

Wspó!praca oparta na kryteriach wsparcia w$okre"lonych obszarach wskazuje, -e najs!absza kooperacja wyst#-
puje w$odniesieniu do instytucji /nansowania ryzyka, najsilniejsza chocia- i$tak s!aba mi#dzy funduszami. W$sytuacji 
kiedy pytania wskazuj, na konkretne obszary dzia!ania poziom satysfakcji wyra1nie ro"nie. Zebrane informacje wska-
zuj,, -e konkretnie realizowane wspólne dzia!ania oceniane s, przez o"rodki zdecydowanie lepiej ani-eli sformalizo-
wana wspó!praca. 
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Lokalne fundusze po-yczkowe

Planowane dzia"ania
Ponad 80% badanych funduszy po-yczkowych w$najbli-szej przysz!o"ci planuje rozwijanie swojej dzia!alno"ci 

poprzez zwi#kszenie kapita!u po-yczkowego. Cz#". z$nich chce kontynuowa. dzia!alno". po-yczkow, pozyskuj,c 
dodatkowe "rodki albo z$Po-yczki Globalnej w$ramach Inicjatywy JEREMIE oraz wykorzystuj,c mo-liwo"ci zwi#ksze-
nia kapita!u po-yczkowego w$ ramach nadchodz,cej perspektywy /nansowej (g!ównie ze "rodków regionalnych 
lub funduszy Programu Operacyjnego Polski Wschodniej). Ponadto planuje wzmocni. dotychczasow, wspó!prac# 
z$instytucjami prowadz,cymi fundusze po-yczkowe i$por#cze%. Niektóre planuj, jednak istotne poszerzenie swojej 
dzia!alno"ci poprzez si#ganie po "rodki w$ ramach programów /nansuj,cych fundusze seed capital oraz urucho-
mienie po-yczek na innowacyjne przedsi#wzi#cia. Inne b#d, próbowa!y nawi,za. wspó!prac# z$bankami w$celu 
u!atwienia dost#pu do kredytów dla klientów po-yczkowych. S, te- inne pomys!y na dzia!alno". jak na przyk!ad 
poszerzenie oferty o$us!ugi ksi#gowe, wirtualne biuro, us!ugi doradcze. Pojawi! si# te- pomys! na /nansowanie pod-
miotów ekonomii spo!ecznej.

W$najbli-szej perspektywie fundusze mog, liczy. na otwieraj,ce si# mo-liwo"ci pozyskania kapita!u w$ramach 
zwrotnych instrumentów wsparcia projektów innowacyjnych. Odej"cie przez instytucje /nansuj,ce od udzielania 
dotacji i$wprowadzenie z$powrotem narz#dzi w$postaci po-yczek mo-e sta. si# kolejn, szans, na zwi#kszenie ich 
kapita!u po-yczkowego. Polskie fundusze dysponuj, bardzo zró-nicowan, ofert, "rodków /nansowych, co pozwala 
dopasowa. j, do potrzeb klientów (na przestrzeni lat FP pozyskiwa!y "rodki na kapita! w$oparciu o$ró-ne kryteria i$dla 
wybranych grup docelowych). W$gorszej sytuacji s, fundusze, które b#d, musia!y zwróci. kapita! uzyskany w$ostat-
nim okresie programowania. Pozostaje im ubiega. si# o$zasilenie kapita!owe w$ramach nowych konkursów.
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Marzena MA&EWSKA 

POZA BANKOWE INSTYTUCJE 
FINANSOWE

FUNDUSZE POR.CZE3 KREDYTOWYCH

Fundusze por#cze% kredytowych (FPK) udzielaj, wsparcia podmiotom gospodarczym w$ pozyskiwaniu /-
nansowania ich dzia!alno"ci poprzez udzielanie por#cze% g!ównie dla ma!ych, rozwojowych /rm nieposiadaj,-
cych wystarczaj,cej historii kredytowej lub wymaganych przez komercyjne banki zabezpiecze%145. Podobnie jak 
fundusze po-yczkowe s, zaliczane do podmiotów non pro/t dzia!aj,cych w$ celu wspomagania lokalny rozwój 
spo!eczno-ekonomiczny146. 

Mapa 10. Fundusze por$cze2 kredytowych w!Polsce w 2014!r. 

145 Zasady organizacji i$funkcjonowania funduszy por#cze% kredytowych zawieraj, dokumenty i$publikacje: M.$Gajewski, Dokumenty organi-
zacyjne funduszy por#czycielskich, Katowice 1995; M.$Gajewski, Lokalny Fundusz Por#cze% Kredytowych, Katowice 1995, PFPiR MSP, Warszawa 
2000; M.$Gajewski, T.$Kilia%ski, J. Szczucki, Zasady organizacji i$funkcjonowania funduszy por#cze% kredytowych, PFPiR MSP, Warszawa 2000. 
146 M. Ma-ewska, Fundusz Por#cze% Kredytowych w$K. B. Matusiak, Innowacje i$transfer technologii. S!ownik poj#., PARP, Warszawa 2008, s. 89, 
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne
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Fundusze por#cze% kredytowych

Wykres 69. Liczba funduszy por)czeniowych wg regionów w"2014 roku 
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie bazy danych o"rodków innowacji i$przedsi#biorczo"ci SOOIPP

Fundusze por#czeniowe, podobnie jak po-yczkowe powstawa!y w$ wyniku po!,czenia aktywno"ci "rodowisk 
lokalnych z$aktualn, polityka gospodarcz, pa%stwa dystrybuuj,cego "rodki wsparcia zgodnie z$aktualnymi potrze-
bami spo!eczno – gospodarczymi. Poniewa- wi#kszo". funduszy powsta!a na prze!omie wieków najwi#cej z$nich 
znalaz!o lokalizacj# w$regionach "l,skim i$warmi%sko – mazurskim (po 6 funduszy). Najmniej za" jest ich w$regionach 
lubuskim, opolskim i$"wi#tokrzyskim ( po 1). 

Wykres 70. Struktura funduszy for)czeniowych wg lokalizacji w"2014 roku.
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie bazy danych o"rodków innowacji i$przedsi#biorczo"ci SOOIPP

Pod wzgl#dem wielko"ci miejscowo"ci w$których s, zlokalizowane wyra1nie dominuj, "rednie miasta, w$drugiej 
kolejno"ci najwi#cej funduszy dzia!a w$miejscowo"ciach do 50 tys. mieszka%ców. Najmniej funduszy funkcjonuje na 
terenach wiejskich oraz na obszarze du-ych aglomeracji. 

Struktura i!organizacja 
W$po!owie 2014 roku w$Polsce dzia!a!o 55 funduszy por#cze% kredytowych w$stosunku do badania z$2012 roku 

ich liczba nie zmieni!a si#. W"ród form prawno-organizacyjnych dominuj, spó!ki kapita!owe 71% (w$2012 roku by!o 
ich 75%) przed organizacjami pozarz,dowymi (24%) i$jednostkami bud-etowymi (5%). 
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Wykres 71. Formy organizacyjno-prawne funduszy por)cze+ kredytowych w"2014r. (w"%)
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie bazy danych o"rodków innowacji i$przedsi#biorczo"ci SOOIPP

Dominacja spó!ek handlowych jest dobrym zjawiskiem w$tej grupie o"rodków z$punktu widzenia nadzoru i$za-
bezpieczenia kapita!u, co cz#sto jest te- rezultatem wymogów instytucji zasilaj,cych kapita! por#czycielski. Tym 
niemniej profesjonalizm NGO po wielu latach ich dzia!ania i$wypracowaniu dobrych praktyk w$dzia!aniu funduszy 
por#czeniowych nie s, ju- przeszkod, dla powierzania im "rodków na tak, dzia!alno"..

Kapita" por$czycielski
Z$danych zebranych z$funduszy i$Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Por#czeniowych147 wynika, -e ich !,czny 

kapita! por#czycielski na koniec 2013 roku wynosi! 1 277 tys. z! (w$roku 2010 by!o to 955 mln). Badanie pokazuje -e 
75% funduszy uznaje swój poziom kapita!u za adekwatny do potrzeb rynku. Fundusze por#czeniowe wci,- powi#k-
szaj, swój kapita! dla wi#kszego zaspokojenia potrzeb swoich klientów. 

Wykres 72. Struktura funduszy por)cze+ kredytowych wed,ug kapita,u
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP

Struktura kapita!u por#czeniowego jest do". zró-nicowana, jednak 47% "rodków pochodzi z$grantów i$dotacji 
udzielonych funduszom najpierw z$funduszy przedakcesyjnych a$pó1niej funduszy europejskich.

147 W$niniejszym opracowaniu wykorzystano równie- dane z$ rocznego raportu Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Por#czeniowych: „RA-
PORT o$stanie funduszy por#czeniowych w$Polsce – stan na dzie% 31 grudnia 2013 r. , KSFP, Warszawa 2014.
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Wykres 73. Struktura kapita,u por)czeniowego funduszy w"2013 roku 
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP 2014.

W$przeciwie%stwie do funduszy po-yczkowych fundusze por#czeniowe pozyska!y znacz,ce kapita!y z$funduszy 
jednostek samorz,du terytorialnego (27% kapita!u). Jednak nie uda!o si# jak dot,d powi#kszy. zaanga-owania ban-
ków w$/nansowanie kapita!u por#czeniowego (4%).

Rezultaty dzia"ania funduszy
W$roku 2013 fundusze udzieli!y !,cznie ponad 6175por#cze% na !,czn, kwot# 876$699 z!. Struktura aktywno"ci 

funduszy w$badanym okresie uleg!a istotnej zmianie. Liczba udzielonych por#cze% spad!a o$oko!o 13%, natomiast 
warto". udzielonych por#cze% nie zmieni!a si#.

Spadek liczby por#cze% wynika przede wszystkim z$uruchomienia przez BGK por#cze% w$ramach de minimis, 
które sta!y si# istotnym konkurentem funduszy por#czeniowych. Spadek ilo"ci por#cze% by! spowodowany równie- 
i$tym, -e na rynku by!y znacz,co odczuwane skutki kryzysu gospodarczego, co mocno wp!yn#!o na wyhamowa-
nie akcji kredytowej przez banki. Tak-e sami przedsi#biorcy bardziej ostro-nie podejmowali decyzje o$zaci,ganiu 
zobowi,za%.

Wykres 74. Struktura por)cze+ wed,ug podmiotów udzielaj$cych -nansowania w"2013 roku (w"%)
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0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP 2014.

W$2013 roku por#cze% udzielano g!ównie na rzecz banków (75,9%) , nie du-y procent stanowi!y gwarancje dla fun-
duszy po-yczkowych (6,3%). Wspó!prac# z$nimi ograniczaj, wci,- regulacje prawne, przede wszystkim interpretacja 
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przepisów o$niedopuszczalnym podwójnym /nansowaniu. Znacz,cym obszarem aktywno"ci okaza!y si# w$2013 
roku dotacje UP (17,2%). W$badaniu pojawi!y si# por#czenia dla /rm leasingowych. Co prawda w$nie wielkim procen-
cie (0,6%) ale jest to zupe!nie nowy obszar aktywno"ci funduszy. 

Aktywno". funduszy w$ ostatnim okresie ukierunkowana jest na por#czenia kredytów obrotowych. Oko!o 2/3 
por#cze% udzielonych w$2013 r. dotyczy!a kredytów obrotowych, a$tylko nieco ponad 25% zabezpieczenia kredytów 
lub po-yczek inwestycyjnych. Ta struktura jest bardzo podobna zarówno w$przypadku analizy prowadzonej wed!ug 
liczby, jak i$warto"ci por#cze%. 'rednia warto". por#czenia kredytów inwestycyjnych (155 tys. z!) by!a tylko nieznacz-
nie wy-sza ni- kredytów obrotowych (147 tys. z!)148. 

Klienci 
G!ównymi odbiorcami us!ugi por#czenia kredytu b,d1 po-yczki by!y przedsi#biorstwa z$ sektora M'P, w$ tym 

przede wszystkim mikro i$ma!e, a$w$niewielkim stopniu "rednie. 'rednio miesi#cznie do funduszu por#czeniowego 
zg!asza si# 22,74 osób, w$tym 3,84 kobiet ( w$2012 roku by!o ich 37 osób, w$tym 6 kobiet) zainteresowanych uzyska-
niem por#czenia. Z$tego 60% sk!ada wniosek o$por#czenie, w$tym 31,4% kobiet. Niestety innowacyjne przedsi#wzi#-
cia nie stanowi!y nawet 1 % w"ród bene/cjentów badanych funduszy 

Od ostatniego badania fundusze nie zmieni!y swoich preferencji zwi,zanych z$ udzielaniem wsparcia swoim 
klientom. W$dalszym ci,gu najch#tniej udzielane s, por#czenia /rmom dzia!aj,cym ju- na rynku, najmniej za" ch#t-
nie udziela si# por#cze% bezrobotnym.

Tylko 27% badanych funduszy zadeklarowa!o prowadzenie bada% w$zakresie potrzeb ich klientów, jest to najni--
szy wska1nik spo"ród wszystkich badanych rodzajów o"rodków. Te które badaj, potrzeby w$najwi#kszym stopniu 
korzystaj, w$metody prowadzenia wywiadów w"ród klientów (100%), dwie trzecie za" korzystaj, z$ankietowania, 
prowadz, obserwacj# rynku oraz analiz# informacji ekonomicznej i$statystycznej.

Dzia"alno%+ operacyjna
'rednio bud-et operacyjny funduszu w$2013 kszta!towa! si# na poziomie 2$613$892 z! (w$20111 by!o to 1131$847$z!.), 

przy zatrudnieniu 7,26 osób na etatach.

Wykres 75. Struktura -nansowania wydatków bie%$cych funduszy

wp,ywy z op,at
za por)czenie
12%

wp,ywy 
z"oprocentowania 
kapita,u 
49%

wp,ywy 
z"dzia,alno*ci

w,asnej
16%

inne zasilanie
zewn)trzne

17%

subwencje, 
dotacje, 

darowizny
6%

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP 2014.

W$stosunku do poprzedniego badania znacz,co spad!y op!aty za por#czenia ( - 9%), wzros!y wp!ywy z$dzia!alno-
"ci w!asnej o$prawie 3% oraz subwencje i$darowizny 16%. Fundusze coraz cz#"ciej "wiadcz, us!ugi komplementarne 
do por#cze% kredytowych. Do najcz#stszych zaliczamy doradztwo (64%), pomoc w$uzyskaniu kredytu (36% fundu-
szy "wiadczy takie us!ugi), monta- /nansowy i$udzielanie po-yczek oferuje po 27% instytucji /nansowych

148 Ibidem, s. 11.
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Wspó"praca 
Fundusze por#czeniowe w$ obszarze formalnych powi,za% regionalnych wykazuj, do". du-, aktywno"., co 

odró-nia je od innych rodzajów o"rodków. Niew,tpliwie na formalizacj# wspó!pracy wp!ywa tu /nansowy cha-
rakter kooperacji zwi,zany ze wspó!zale-no"ci, mi#dzy instytucjami /nansowymi w!,czonymi w$ realizacj# us!ug 
por#czeniowych.

Cech, charakterystyczn, tej grupy o"rodków jest ca!kowity brak wspó!pracy na poziomach europejskim i$global-
nym. Nawet poziom krajowy jest bardzo s!aby. Wskazuje to na bardzo w,skie dzia!anie o"rodków i$ograniczanie si# 
do lokalnych rynków.

Tabela 76. Wspó,praca FP z"innymi podmiotami.
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Zlokalizowane w$regionie w$którym funkcjonuje IP 91% 36% 73% 9% 55%

Zlokalizowane poza granicami regionu w$którym 
funkcjonuje IP

18% 0% 18% 9% 27%

Zlokalizowane poza granicami Polski na terenie Unii 
Europejskiej

0% 0% 0% 0% 0%

Zlokalizowane poza granicami Unii Europejskiej 0% 0% 0% 0% 0%

"redni poziom satysfakcji ze wspó!pracy 3,40 3,75 3,69 0,00 3,92

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP 2014.

Wspó!praca nie sformalizowana nie wiele si# ró-ni od tej opartej na umowach, co "wiadczy o$mocnym zamkni#-
ciu funduszy na otoczenie, -eby nie powiedzie. alienacj#. Jednak ocena satysfakcji jest do". wysoka mi#dzy 3,4 
a$3,92 ( w$skali od 0 do 5) z$wyj,tkiem instytucji /nansowania ryzyka gdzie praktycznie nie ma -adnej wspó!pracy. 
Mo-na wi#c stwierdzi., ze fundusze maj, na rynku nie wielu przyjació! ale za to dobrych.

Tabela 77. Obszary wspó,pracy FP z"innymi o*rodkami
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Eksperci i$specjali"ci 64% 73% 9% 73% 64% 36% 36%

Wsparcie klientów w$pozyskiwaniu 
"rodków na inwestycje i$innowacje

45% 55% 0% 73% 64% 27% 36%

Partnerstwo w$projektach 36% 45,45% 0% 55% 45% 18% 27%

"redni poziom satysfakcji ze 
wspó!pracy

2,4 3,6 2,0 3,7 2,7 2,5 2,39

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP

Wspó!praca w$kategoriach bardziej praktycznych zwi,zana z$realizacja zada% statutowych funduszy najs!absza 
jest z$ instytucjami /nansowania ryzyka, najlepsza z$bankami i$ funduszami po-yczkowymi. Natomiast du-o ni-szy 
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jest stopie% satysfakcji przy ocenie konkretnych wspólnych dzia!a% i$mie"ci si# on w$przedziale mi#dzy 2 a$3,7 pkt. ( 
w$skali od 0 do 5).

Aktywno". funduszy por#czeniowych w$instytucjach bran-owych i$sieciowych jest równie- s!aba. Tylko 27% jest 
cz!onkami stowarzysze% bran-owych (g!ównie Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Por#czeniowych) a$55% wska-
za!o ze nie jest cz!onkiem -adnej struktury sieciuj,cej. Cz!onkiem krajowej sieci IOB jest 18% badanych o"rodków. 
Fundusze nie anga-uj, si# w$klastry ani w$platformy technologiczne. Nie uczestnicz, równie- w$-adnych organiza-
cjach mi#dzynarodowych.

Plany na przysz"o%+
Fundusze por#cze% kredytowych w$planach na najbli-sz, przysz!o". bardziej skupiaj, si# na rozszerzeniu zakresu 

por#cze% i$zwi#kszeniu zainteresowania klientów swoimi us!ugami ani-eli na pozyskaniu kapita!u, chocia- niektóre 
z$nich wskazuj, na podj#cie takich dzia!a%. podobnie jak fundusze po-yczkowe w$cz#"ci nie planuj, zmian w$swojej 
aktywno"ci i$ postanowi!y skupia. si# wy!,cznie na por#czeniach. Jako 1ród!o kapita!u wskazywany jest g!ównie 
udzia! w$kolejnych programach UE, podpisanie umów wspó!pracy z$nowymi instytucjami /nansowymi.

Wi#kszo". funduszy planuje rozszerzenie zakresu por#cze% poprzez wprowadzenie por#cze% nale-ytego wyko-
nania umowy lub wniesienia wadium, umów leasingowych, factoringu oraz por#czania dotacji dla bezrobotnych. 
Podobnie jak w$funduszach po-yczkowych pojawia si# zainteresowanie przedsi#biorstwami ekonomii spo!ecznej.

Drugim wskazywanym obszarem dzia!ania jest promocja dzia!alno"ci funduszy por#czeniowych w$takich gru-
pach instytucji jak akademickie inkubatory przedsi#biorczo"ci, JST, jednostki samorz,du gospodarczego. Podj#cie 
"cis!ej wspó!pracy z$lokaln, pras,, portalami spo!eczno"ciowymi. W$porównaniu do poprzedniego badania wyra1-
nie zmieni! si# kierunek my"lenia funduszy wskazuj,cy -e osi,gn#!y one zadowalaj,cy poziom kapita!u por#cze-
niowego. Obecnie skupiaj, si# na pozyskaniu klientów poprzez restrukturyzacj# us!ug i$ zwi#kszenie wspó!pracy 
z$instytucjami mog,cymi promowa. ich aktywno".. 
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FUNDUSZE KAPITA4U ZAL-&KOWEGO

Fundusze kapita!u zal,-kowego (FKZ) nale-, do instrumentów /nansowych wysokiego ryzyka (Venture Capital). 
Dostarczaj, one kapita!u pomys!odawcom lub pocz,tkuj,cym przedsi#biorcom w$zamian za udzia!y w$spó!ce utwo-
rzonej w$celu komercjalizacji rozwi,zania. W$odró-nieniu od kredytu lub po-yczki udzielanej przez bank lub inn, in-
stytucj# /nansow,, FKZ, anga-uj,c si# /nansowo w$przedsi#wzi#cie, nie wymaga od pomys!odawcy zabezpieczenia 
maj,tkowego, ani nie oczekuje wiarygodno"ci wynikaj,cej z$wieloletniego prowadzenia dzia!alno"ci gospodarczej. 
Fundusz w$zamian za zainwestowany kapita! obejmuje na okre"lony czas znacz,cy (czasami wi#kszo"ciowy) pakiet 
udzia!ów w$spó!ce i$zachowuje kontrol# /nansow, nad jej dzia!alno"ci,. Przedstawiciele FKZ zasiadaj, we w!adzach 
spó!ki (zarz,d, rada nadzorcza) zapewniaj,c reprezentowanemu funduszowi decyduj,cy wp!yw na proces zarz,dza-
nia przedsi#wzi#ciem. Inwestycje FKZ stanowi, mechanizm /nansowy, który pocz,tkuj,cym, innowacyjnym przed-
si#biorcom oferuje bez zabezpieczenia maj,tkowego kapita! operacyjny, praktycznie niedost#pny w$tej wysoko"ci 
z$innych 1róde!. Dzi#ki kompetencjom mened-erów i$ich kontaktom biznesowym /rma, której inwestorem jest FKZ 
powinna znacznie szybciej osi,gn,. dojrza!o". rynkow, w$porównaniu z$przedsi#wzi#ciami /nansowanym i$zarz,-
dzanym wy!,cznie przez wynalazc#. Powinna równie- znacznie szybciej osi,gn,. za!o-on, stop# zwrotu z$zainwe-
stowanego kapita!u.

Zasady dzia"ania FKZ
Fundusze Kapita!u Zal,-kowego s, podmiotami prowadz,cymi profesjonaln, dzia!alno". inwestycyjn,. Dostarcza-

j, one stosunkowo jak na tego typu /nansowanie niewielkie kwoty (do 1$mln$5) inwestuj,c je w$przedsi#wzi#cia na 
bardzo wczesnym etapie rozwoju – w$fazie zasiewu (seed) oraz fazie rozruchu (start-up). G!ównym celem inwestycji ka-
pita!owej podejmowanej przez fundusz zal,-kowy jest przede wszystkim dynamiczny wzrost warto"ci rynkowej /rmy 
w$wyniku rozwoju utworzonego podmiotu. Oferowane przez FKZ /nansowanie seed capital przeznaczone jest zazwy-
czaj na zbudowanie prototypu produktu, wst#pne badania rynkowe, przygotowanie rzetelnego biznesplanu w$celu 
pozyskania kolejnego inwestora (tzw. druga runda /nansowania), a$nast#pnie wdro-enia, przedsi#wzi#cia w$-ycie.

FKZ przywi,zuj, szczególn, wag# do zabezpieczenia praw w!asno"ci intelektualnej (IP) do rozwi,zania b#d,cego 
przedmiotem komercjalizacji. Pozwala to na uzyskanie wy!,czno"ci praw do wynalazku i$wdro-enia skutecznej polity-
ki jego ochrony. Szczególne znaczenie praw do IP wyst#puje w$sytuacji, w$której w!asno". intelektualna stanowi jedy-
ny wk!ad kapita!owy jakim dysponuje wynalazca zamierzaj,cy uruchomi. przedsi#wzi#cie. St,d FKZ przewiduje kosz-
ty bada% stanu techniki, uruchomienie procedury patentowej oraz nak!ady na wdro-enie przedsi#wzi#cia w$-ycie149. 

Fundusze anga-uj, si# wy!,cznie w$przedsi#wzi#cia innowacyjne o$wysokiej stopie zwrotu, które dodatkowo 
musz, zapewnia. FKZ mo-liwo". odsprzeda-y udzia!ów/akcji, czyli „wyj"cia” ze spó!ki w$ okre"lonym momencie 
wynikaj,cym z$ osi,gni#cia za!o-onych wska1ników /nansowych przedsi#wzi#cia. Innowacyjno". przedsi#wzi#cia 
sprzyja osi,gni#ciu przewagi konkurencyjnej w$momencie wprowadzenia produktu na rynek, co umo-liwia osi,-
gni#cie za!o-onych celów ekonomicznych. Dop!yw kapita!u do spó!ki przebiega w$transzach uwarunkowanych re-
alizacj, okre"lonych zada% (mile stones) zapisanych w$umowie inwestycyjnej. 

149 P. G!odek, Fundusz kapita!u zal,-kowego, [w:] K. B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. S!ownik poj#., PARP, Warszawa 2008, s. 
106-107.
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Tak nakre"lona dzia!alno". FKZ s!u-y podniesieniu efektywno"ci procesu transferu i$komercjalizacji technologii. 
Po osi,gni#ciu celu inwestycyjnego zwi,zanego z$rozwojem przedsi#wzi#cia i$wzrostem jego warto"ci KFZ wycofuje 
si# ze spó!ki odsprzedaj,c swoje udzia!y (dezinwestycja). Nabywc, udzia!ów mo-e by. inny inwestor zainteresowany 
dalszym rozwojem i$wzrostem warto"ci /rmy, inwestor bran-owy, cz!onkowie dotychczasowego zarz,du spó!ki lub 
udzia!owcy. Inn, opcj, jest „wyj"cie” FKZ ze spó!ki poprzez sprzeda- akcji na gie!dzie, lecz wi,-e si# to z$konieczno-
"ci, poniesienia dodatkowych nak!adów zwi,zanych z$przekszta!ceniem w$spó!k# akcyjn, oraz poniesienia kosztów 
doradcy przygotowuj,cego emisj# gie!dow, akcji 

Jak ju- wspomniano, FKZ oferuj, kapita! operacyjny bez konieczno"ci zabezpieczenia maj,tkiem w!a"ciciela wy-
nalazku, a$ponadto, w$odró-nieniu od banków, bez konieczno"ci sp!aty rat kapita!owych i$odsetek, co w$szybko 
rozwijaj,cych si# przedsi#wzi#ciach dodatkowo pomaga w$ utrzymaniu p!ynno"ci /nansowej spó!ki150. Fundusze 
maj, do zaoferowania kapita! d!ugoterminowy, o$charakterze udzia!owym, wnoszony zazwyczaj na okres 3$–$7$lat. 
Z$przeprowadzonych bada% wynika, -e obecnie kapita! w!asny FKZ jest zasilany g!ównie ze "rodków publicznych. 
Pozosta!ymi udzia!owcami s, inne fundusze kapita!owe, przedsi#biorcy i$osoby /zyczne.

FKZ w!Polsce
Wobec uruchamiania kolejnych inicjatyw do/nansowania funduszy inwestycyjnych zaanga-owanych w$ two-

rzenie spó!ek rozwijaj,cych przedsi#wzi#cia innowacyjne, które s, lub b#d, podejmowane przez agencje rz,dowe 
i$ regionalne, SOOIPP podj#!o prób# analizy efektywno"ci dotychczas uruchomionych programów pilota-owych, 
szczególnie tych, które powinny ju- zako%czy. si# okre"lonymi rezultatami. Niestety, zamierzenie to nie mog!o zosta. 
zrealizowane zgodnie z$za!o-eniami ze wzgl#du na trudno". w$dost#pie do materia!u, który mia! by. przedmiotem 
analizy. Wyra1n, niech#. do udost#pniania pe!nych danych obserwowano zarówno po stronie publicznych instytucji 
/nansuj,cych, jak i$samych funduszy, ponadto propozycje przeprowadzenia takich bada% przed uruchomieniem ko-
lejnych programów wsparcia funduszy VC ci,gle nie spotkaj, si# ze zrozumieniem instytucji /nansuj,cych. Odmowa 
przekazania danych do analizy jest uzasadniana brakiem dost#pu do wyników nieobj#tych wska1nikami programu. 
Zainteresowanych wynikami instytucje /nansuj,ce kieruj, bezpo"rednio do bene/cjentów, czyli do FKZ. Te z$kolei 
t!umacz,, -e nie maj, obowi,zku ujawniania danych, je"li nie wynika to bezpo"rednio z$umowy o$wsparcie /nansowe. 

Niepokoj,cym jest fakt, -e instytucje /nansuj,ce tego typu programy maj, pe!n, "wiadomo"., -e podobne 
przedsi#wzi#cia b#d, wspierane ze "rodków publicznych w$kolejnej perspektywie /nansowej UE, a$mimo to nie 
podejmuj, stosownej inicjatywy badawczej przed uruchomieniem kolejnego programu wsparcia. 

Ze wzgl#du na omówione problemy z$dost#pem do niezb#dnych informacji i$reprezentatywnych danych po-
wy-szy problem nie zosta! rozstrzygni#ty. Badanie zosta!o przeprowadzone wy!,cznie na cz,stkowej próbce FKZ 
/nansowanych w$ramach Dz. 3.1 POIG, a$jego wyniki nale-y traktowa. bardziej jako opis obserwowanych tendencji 
i$zjawisk ni- pe!n, ewaluacj# programu.

Wyj"ciem naprzeciw problemom pozyskania kapita!u przez wdra-aj,ce innowacyjne rozwi,zania spó!ki typu 
start-up by!o kilka inicjatyw instytucji anga-uj,cych "rodki publiczne. W"ród nich mo-na wymieni. m.in. Bank Gospo-
darstwa Krajowego (BGK) i$Polsk, Agencj# Rozwoju Przedsi#biorczo"ci (PARP). 

W$2005$ r., z$ inicjatywy BGK powo!ano Krajowy Fundusz Kapita!owy SA (KFK) (www.kfk.org.pl) – spó!k#, której 
zadaniem by!o obejmowanie udzia!ów w$funduszach venture capital wybranych w$trybie konkursowym przez KFK. 

KFK inwestuje w$fundusze VC, które zadeklarowa!y posiadanie innowacyjnych przedsi#wzi#. w$portfelu inwesty-
cyjnym. KFK obejmuje w$nich do 50% kapita!u. 

Od pocz,tku swojej dzia!alno"ci KFK zainwestowa! w$17 funduszy VC kwoty od 29-100$mln z!. Wed!ug danych 
KFK, dokapitalizowane fundusze uruchomi!y dotychczas 83 inwestycje kapita!owe. 0ród!em "rodków /nansowych 
KFK jest obecnie Dzia!anie 3.2$PO$IG, a$ponadto KFK pozyska! dodatkowe "rodki z$tzw. Funduszu Szwajcarskiego. 

Kolejn, prób# do/nansowania inwestycji kapita!owych w$pocz,tkowej fazie rozwoju /rmy podj#!a PARP w$ra-
mach programu pilota-owego Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjno"ci Przedsi#biorstw 
(Poddzia!anie 1.2.3 „Wspieranie powstawania funduszy kapita!u zal,-kowego typu seed capital”). Jego istot, by!o 
do/nansowanie zwrotne udzielane FKZ przez PARP ze "rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
a$tak-e z$bud-etu pa%stwa. W$ ramach tego programu PARP wybra!a w$post#powaniu konkursowym 6 funduszy 

150 K.B. Matusiak, O"rodki innowacji i przedsi#biorczo"ci w Polsce, Raport 2007, SOOIPP, *ód1–Kielce–Pozna% 2007, s. 337.
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typu seed capital, których inwestycje kapita!owe by!y w$50% do/nansowane ze "rodków publicznych (maksymalna 
kwota zainwestowana w$jeden podmiot by!a równowa-na 1 mln 5). W$odró-nieniu od prezentowanej formu!y dzia-
!alno"ci KFK, który pe!ni rol# „funduszu funduszy”, w$tym przypadku do/nansowanie polega!o na dokapitalizowaniu 
samej inwestycji i$mia!o charakter zwrotny. 'rodki publiczne pozyskane w$wyniku wyj"cia z$ inwestycji kapita!owej 
mia!y by. przeznaczone na kolejne wej"cia kapita!owe funduszu151. 

Obecnie, jednym z$ g!ównych mechanizmów do/nansowania FKZ jest Dzia!anie 3.1 Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Program jest przeznaczony dla instytucji otoczenia biznesu (IOB) wspieraj,cych 
doradczo i kapita!owo innowacyjne przedsi#wzi#cia i$posiadaj,cych do"wiadczenie w$us!ugach komercjalizacji tech-
nologii. Program przewiduje dwuetapowe wsparcie pomys!odawców. W$pierwszym etapie najbardziej obiecuj,ce 
rynkowo projekty uczestnicz, w$ programie preinkubacji, który s!u-y potwierdzeniu ich technicznej doskona!o"ci 
i$innowacyjno"ci zg!oszonego rozwi,zania. Jest to tzw. etap proof of concept. Najlepsze projekty o$najwi#kszym po-
tencjale rynkowym i$wysokiej stopie zwrotu s, prezentowane inwestorom kapita!owym. W$ramach programu, IOB 
zak!ada spó!k# z$ w!a"cicielem innowacyjnego pomys!u i$ ewentualnie z$ zewn#trznym inwestorem kapita!owym. 
IOB otrzymuje na ten cel "rodki z$PARP, za które mo-e obj,. w$utworzonej spó!ce poni-ej 50% udzia!ów, a$maksy-
malne dokapitalizowanie jednego przedsi#wzi#cia ze "rodków publicznych projektu nie przekracza równowarto"ci 
200$000$5. Pozosta!e udzia!y musz, zosta. obj#te przez inwestorów prywatnych. Równie- pomys!odawca mo-e zo-
sta. udzia!owcem tworzonej spó!ki w$zamian za wniesiony kapita! lub aport w$postaci praw w!asno"ci intelektualnej 
do wynalazku. W$rezultacie realizacji programu wybrane IOB, cz#sto utworzone przez FKZ w$formie spó!ki non-pro/t, 
zacz#!y pe!ni. rol# preinkubatorów. 'rodki pozyskane przez fundusz z$dezinwestycji nie podlegaj, zwrotowi do PARP, 
lecz powinny by. przeznaczane na kolejne wej"cia kapita!owe FKZ. 

Potwierdzony przez FKZ de/cyt gotowych do wdro-enia pomys!ów, wywodz,cych si# ze "rodowiska akademic-
kiego, doprowadzi! do wzrostu zainteresowania FKZ przedsi#wzi#ciami znajduj,cymi si# we wcze"niejszej fazie roz-
woju, która wymaga przeprowadzenia dodatkowych prac badawczych. W$dotychczasowej praktyce funduszy inwe-
stycyjnych wyniki bada% nie potwierdzone wykonaniem dzia!aj,cego prototypu, nie stanowi!y na ogó! przedmiotu 
zainteresowania FKZ, poniewa- poziom ryzyka niepowodzenia inwestycji by! zbyt wysoki i$trudny do oszacowania. 
Doprowadzi!o to do sytuacji, w$której badania z$przewidywanym wdro-eniem wyników ko%czy!y si# jedynie rapor-
tami, poniewa- placówki naukowe na ogó! nie dysponuj, w!asnymi funduszami na prowadzenie pe!nego zakresu 
prac rozwojowych. Prób# rozwi,zania tego problemu podj#!o NCBiR uruchamiaj,c pakiet programów pilota-owych 
o$nazwie Bridge. W$ramach tych programów Centrum w$znacznej cz#"ci do/nansuje koszty wytypowanych bada%, 
których komercjalizacj, zainteresowany jest fundusz inwestycyjny. 

Projekty do/nansowane w$ramach programów Bridge maj, charakter pilota-owy, a$ich skala nie rozwi,zuje pro-
blemu transferu technologii w$skali gospodarki. D!ugi czas pilota-u (10 lat) praktycznie uniemo-liwia bie-,ce wpro-
wadzanie korekt do programu w$trakcie jego trwania oraz wykorzystanie zdobytych do"wiadcze% w$planowaniu 
podobnych instrumentów w$ramach Programu Operacyjnego$Inteligentny Rozwój (PO IR).

Na podstawie listy umów podpisanych z$PARP przez bene/cjentów zidenty/kowano 77 FKZ utworzonych w$ra-
mach Dz. 3.1 PO IG. Rozk!ad terytorialny zarejestrowanych spó!ek wyra1nie wskazuje na pi#. g!ównych regionów 
pod wzgl#dem liczby dzia!aj,cych FKZ (mazowieckie – 14, wielkopolskie – 10, ma!opolskie – 9, dolno"l,skie – 8 
i$"l,skie – 7) oraz na trzy o"rodki towarzysz,ce ("wi#tokrzyskie – 5, lubelskie – 4 pomorskie – 4). W$pozosta!ych woje-
wództwach liczba FKZ utworzonych w$ramach programu nie przekracza 3. 

W$ramach Poddzia!ania 1.2.3 SPO WKP dokapitalizowano dzia!ania 6. funduszy zlokalizowanych w$du-ych o"rod-
kach miejskich: Poznaniu, Krakowie, Wroc!awiu, Gda%sku, Bielsku-Bia!ej i$Katowicach.

 Krajowy Fundusz Kapita!owy (KFK) przyczyni! si# do powo!ania 17 nowych funduszy typu FKZ. Ich analiza po-
kazuje, -e poza Warszaw,, Krakowem i$Poznaniem zarejestrowano tylko dwa fundusze (SATUS - Bielsko-Bia!a i$Avanu 
Venture Capital Management – Katowice). 

Przedstawiony rozk!ad regionalny FKZ wykazuje siln, korelacj# mi#dzy lokalizacj, funduszy, a$dynamik, gospo-
darcz, regionów. T# korelacj# mo-na równie- wi,za. z$pozycj, dzia!aj,cych w$regionach instytucji naukowych. Jest 
rzecz, naturaln,, -e FKZ wykazuj, zainteresowanie rozwi,zaniami pochodz,cymi z$du-ych o"rodków akademickich. 

151 Rozporz,dzenie Ministra Gospodarki z dn. 13.07.2006. w sprawie udzielania pomocy /nansowej funduszom kapita!u zal,-kowego. Dz.U. nr 141
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Obserwowana tendencja mo-e by. tak-e wynikiem wi#kszej przedsi#biorczo"ci pracowników i$studentów wywo-
dz,cych si# z$tych o"rodków.

Nale-y podkre"li., -e chocia- -aden z$badanych funduszy utworzonych w$ramach PO IG nie deklaruje regional-
nego charakteru dzia!alno"ci, a$rozwój "rodków !,czno"ci i$komunikacji ulega ci,g!ej poprawie, co w$znacznej mierze 
niweluje dystans mi#dzy inwestorem, a$/rm, poszukuj,c, kapita!u, niemniej, takie rozmieszczenie FKZ, ze wzgl#du 
na sposób funkcjonowania funduszu inwestycyjnego premiuje projekty lokalne. W$rezultacie, wspieranie tak zlokali-
zowanych FKZ po"rednio wspiera rozwój silnych gospodarczo aglomeracji, co w$konsekwencji prowadzi do wzrostu 
dysproporcji rozwojowych poszczególnych regionów. 

Mapa 11. Fundusze kapita,owe w Polsce w 2014 r

0 r ó d ! o : Opracowanie w!asne

Charakterystyk# dzia!alno"ci FKZ opracowano na podstawie badania ankietowego funduszy na próbie 10. FKZ, 
w$których inwestycje IOB by!y dokapitalizowane przez PARP w$ramach Dz. 3.1 POIG. Analiz# przeprowadzono na 
próbie stanowi,cej nieca!e 13% liczby wszystkich funduszy, które podpisa!y umowy z$PARP i$wzi#!y udzia! w$progra-
mie. Wielko". próby nie pozwala na wyci,gni#cie uogólnionych wniosków dotycz,cych ca!o"ci programu, lecz ze 
wzgl#du na losowy charakter uzyskanych ankiet prób# mo-na uzna. za umo-liwiaj,c, sformu!owanie opinii o$ten-
dencjach wyst#puj,cych w$programie obj#tym Dz. 3.1 PO IG.
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Próby zbadania funduszy dokapitalizowanych przez KFK i$w$ramach Dz. 1.2 SPO WKP nie powiod!y si#. Otrzyma-
no jedynie 2 wype!nione ankiety na 17 funduszy dokapitalizowanych przez KFK, a$bene/cjenci Dz. 1.2.3 SPO WKP 
w$ogóle nie udzielili odpowiedzi.

Klienci FKZ poszukuj*cy kapita"u inwestycyjnego
W$poszukiwaniu interesuj,cych projektów inwestycyjnych FKZ coraz "ci"lej wspó!pracuj, nie tylko z$innowacyj-

nymi przedsi#biorcami, w$tym z$akademickimi /rmami odpryskowymi (spin–o3, spin-out), lecz tak-e z$ instytucja-
mi naukowymi, Akademickimi Inkubatorami Przedsi#biorczo"ci i$ze studentami ostatnich lat studiów. FKZ upatruj, 
w$nich 1ród!a projektów znajduj,cych si# na wczesnym etapie rozwoju. Zainteresowanie projektami w$tak wczesnej 
fazie wynika z$braku dostatecznej liczby dojrza!ych projektów biznesowych o$odpowiednim potencjale rynkowym 
w$relacji do potrzeb inwestycyjnych FKZ. Nale-y wzi,. pod uwag#, -e FKZ realizuj, projekty do/nansowane przez 
instytucje publiczne, co wi,-e si# z$konieczno"ci, osi,gniecia za!o-onych wska1ników rezultatu, a$wi#c musz, prze-
prowadzi. zadeklarowan, ilo". inwestycji kapita!owych w$czasie realizacji projektu. Z$kolei, twórcy rozwi,za%, maj,c 
"wiadomo". problemów FKZ zwi,zanych z$osi,gni#ciem wska1ników projektu, cz#sto wykorzystuj, t# sytuacj# pre-
zentuj,c rozwi,zania, które w$normalnej sytuacji rynkowej uznane by!yby za niewarte zaanga-owania kapita!owego. 
W$tych warunkach FKZ, którym zagra-a nieosi,gni#cie wska1ników mog, decydowa. si# na wspieranie przedsi#-
wzi#. przewarto"ciowanych i$nie rokuj,cych osi,gni#cia oczekiwanych parametrów biznesowych, lecz za to umo--
liwiaj,cych rozliczenie projektu.

Poni-ej przedstawiono zestawienie autorów rozwi,za% innowacyjnych, którzy pozyskali kapita! na rozwój biz-
nesu z$FKZ.

Tabela 78. Autorzy innowacyjnych rozwi$za+ aplikuj$cych do FKZ

Autorzy rozwi*za2 Udzia" w!inwestycjach FKZ

Studenci 10-60%

Doktoranci 0-40%

M!odzi pracownicy nauki 0-60%

Pozostali pracownicy instytucji naukowych 0-42%

Pocz,tkuj,cy przedsi#biorcy 0-52%

Do"wiadczeni przedsi#biorcy  10-87,5%

Indywidualni wynalazcy nie prowadz,cy dzia!alno"ci gospodarczej 0-99%

Inni, np. emeryci  0-21,5%

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP

Z$przeprowadzonej analizy wynika bardzo du-a rozpi#to". wskaza% w$zale-no"ci od ankietowanego FKZ. Przy-
czyn, takiej rozpi#to"ci mo-e by. "wiadomie wybrana i$penetrowana przez fundusz docelowa grupa autorów roz-
wi,za%. Ocena uzyskanych danych jest wysoce niejednoznaczna, poniewa- ka-dy FKZ indywidualnie wybiera grupy 
docelowe (target groups), które s, dla niego najbardziej efektywnym 1ród!em potencjalnych projektów inwestycyj-
nych. Nie oznacza to, -e FKZ odmawiaj, analizy aplikacji pochodz,cych spoza wybranych grup. Niezerowa warto". 
dolnej granicy przedzia!u wskazuje na wyst#powanie aplikacji z$innych ni- docelowa grupa autorów rozwi,za% we 
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wszystkich badanych funduszach. W$ przypadku przeprowadzonego badania do najbardziej aktywnych autorów 
dokapitalizowanych rozwi,za% nale-, wi#c studenci i$do"wiadczeni przedsi#biorcy.

Potencja" inwestycyjny i!koszty zarz*dzania projektu w!ramach Dz. 3.1 PO!IG
Wobec dominacji w$wynikach przeprowadzonego badania funduszy /nansowanych w$ramach dzia!ania 3.1 Pro-

gramu Innowacyjna Gospodarka - 90% wype!nionych ankiet - dalsza cz#". opracowania odnosi si# wy!,cznie do 
tego programu.

Kapita" inwestycyjny FKZ
Dzia!aj,ce w$Polsce FKZ charakteryzuj, si# du-, rozpi#to"ci, kapita!u inwestycyjnego (od kilkuset tysi#cy do stu 

milionów z!otych). 'rednia warto". kapita!u, którym dysponuje FKZ w$Polsce wynosi ok. 10 mln. z!. Jest to bud-et 
wystarczaj,cy do przeprowadzenia kilkunastu inwestycji w$ fazie zasiewu (seed), szczególnie w$ bran-ach nie wy-
magaj,cych kosztownego oprzyrz,dowania technologicznego. FKZ obejmuj, w$tworzonych spó!kach od 25-51% 
udzia!ów. Z$przeprowadzonych bada% wynika, -e FKZ "rednio obejmuj, ok. 40% udzia!ów, dzia!aj,c jako udzia!owiec 
mniejszo"ciowy. Mimo mniejszo"ciowego udzia!u w$utworzonej spó!ce FKZ, obejmuj,c kluczowe stanowiska w$ra-
dzie nadzorczej lub zarz,dzie, zapewniaj, sobie wp!yw na strategiczne i$operacyjne decyzje co do kierunku, sposobu 
i$szybko"ci rozwoju przedsi#wzi#cia b#d,cej przedmiotem inwestycji. Z$uzyskanych danych wynika, -e w$ramach 
Dz. 3.1. kwota "rodków zainwestowanych przez FKZ w$ jedno przedsi#wzi#cie waha si# od 40$tys.- 830 tys. z!. Tak 
du-a rozpi#to". inwestycji wynika z$zasadniczych ró-nic w$kapita!och!onno"ci rozwijanych przedsi#wzi#., z$których 
po jednej stronie znajduj, si# projekty informatyczne (relatywnie niskie nak!ady sprz#towe), a$po drugiej – projekty 
technologiczne wymagaj,ce ju- na wst#pie specjalistycznej infrastruktury i$zakupu drogich urz,dze%.

Kapita! inwestycyjny jakim dysponowa!y badane FKZ zawiera! si# w$do". szerokich granicach (8-300 mln. z!). Prze-
wa-aj,ca liczba badanych FKZ uruchomi!a swoj, dzia!alno". dzi#ki projektowi z$Dz. 3.1 POIG. Niemniej, 20% bada-
nych funduszy pozyska!o cz#". "rodków stanowi,cych kapita! mniejszo"ciowy z$innych 1róde!, jak publiczne "rodki 
regionalne i$lokalne od samorz,dów lub kapita! od przedsi#biorców. Nie zidenty/kowano natomiast zaanga-owania 
kapita!owego w$FKZ "rodków pochodz,cych z$funduszy emerytalnych i$/rm ubezpieczeniowych. Ten segment ryn-
ku kapita!owego nadal charakteryzuj, dosy. konserwatywne zachowania w$zakresie ryzyka inwestycyjnego.

Dolna granica warto"ci kapita!u inwestycyjnego (8 mln. z!), wskazuje, -e pojedyncza inwestycja w$pocz,tkowej 
fazie przedsi#wzi#cia innowacyjnego le-y nie tylko w$granicach mo-liwo"ci /nansowych FKZ, lecz tak-e wielu o"rod-
ków innowacji. Oferuj,c kompleksowe wsparcie ze strony o"rodka, OI mog!yby w$niektórych przypadkach rozwa-y. 
wej"cie kapita!owe w$wyj,tkowo obiecuj,ce biznesowo wybrane przedsi#wzi#cia wspieraj,c je nie tylko poprzez 
doradztwo lub wynajem powierzchni, lecz tak-e poprzez obejmowanie niewielkich udzia!ów w$pocz,tkowej fazie 
rozwoju /rmy. Tego rodzaju dzia!anie (przekszta!cenie pomys!u w$spó!k# kapita!ow,) zdecydowanie zwi#ksza wia-
rygodno". przedsi#biorcy poszukuj,cego zasilenia kapita!owego, a$wi#c autorom innowacyjnych rozwi,za% !atwiej 
b#dzie pozyska. niezb#dny kapita! inwestycyjny. Ponadto, nawet sporadyczne i$skromne kapita!owo anga-owanie 
si# w$tego rodzaju przedsi#wzi#cia przynosi kadrze o"rodków innowacji nieocenione do"wiadczenia w$zakresie rze-
czywistych oczekiwa% FKZ, co daleko wykracza poza teoretyczn, wiedz# podr#cznikow,. 

W"ród badanych FKZ, do/nansowanych przez PARP, poza ostatnim konkursem przeprowadzonym w$2013 r., ca-
!o". kosztów ponoszonych na dzia!alno". preinkubacyjn, pochodzi!a z$dotacji (Dz. 3.1. POIG). Dzi#ki takiej strukturze 
/nansowania fundusze VC, które zgodnie z$ regulaminem PARP, utworzy!y spó!ki odpowiadaj,ce de/nicji IOB lub 
utworzy!y konsorcjum z$ju- dzia!aj,cymi IOB, uzyska!y mo-liwo". pokrycia ze "rodków publicznych ca!o"ci wydat-
ków zwi,zanych z$poszukiwaniem i$ewaluacj, projektów. Oczekiwanym rezultatem tego rodzaju wsparcia powinien 
by. zdecydowany wzrost liczby przedsi#wzi#. inwestycyjnych w$obiecuj,ce projekty innowacyjne, charakteryzuj,ce 
si# szybk, ekspansj, i$wysok, stop, zwrotu z$zainwestowanego kapita!u.

Bud-et badanych FKZ w$2013 r. zawiera! si# w$szerokim zakresie: 900$tys. – 9,8mln$z! w$zale-no"ci od ca!kowitego 
bud-etu i$aktualnie realizowanej fazy projektu. Nale-y odnotowa., charakterystyczny dla projektów /nansowanych 
ze "rodków publicznych, wysoki poziom wydatków zwi,zanych z$ ich zarz,dzaniem. Udzia! tych wydatków w"ród 
badanych FKZ wynosi! od 1% a- do ok. 30% bud-etu projektu, przy "redniej warto"ci wynosz,cej 13%. Mimo du-
-ego rozrzutu warto"ci, równie- "rednia arytmetyczna wskazuje, -e nak!ady na zarz,dzanie projektem co najmniej 
dwukrotnie przekraczaj, warto"ci typowe dla funduszy VC, które nie korzystaj, ze wsparcia publicznego. Otrzymany 
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wynik mo-e wi,za. si# z$wysokim wynagrodzeniem menad-erów funduszu lub zwi#kszeniem liczby zatrudnionych 
ekspertów zaanga-owanych w$faz# preinkubacji prowadzon, przez IOB.

Preferowane bran)e przedsi$wzi$+ inwestycyjnych FKZ
Jak wskazuj, wyniki przeprowadzonej ankiety, wszystkie FKZ prowadz, inwestycje w$fazie seed i$start-up, chocia- 

niektóre wykazuj, zainteresowanie równie- faz, 'rst stage. Inwestowanie w$pocz,tkowej fazie rozwoju przedsi#wzi#-
cia, szczególnie, gdy nie posiada ono jeszcze swojej historii biznesowej, wi,-e si# z$wysokim poziomem ryzyka, le-,-
cego g!ównie po stronie inwestora. W$zwi,zku z$tym podejmuje on wszelkie kroki prowadz,ce do jego obni-enia. 
Podstawowym sposobem minimalizacji ryzyka, oprócz wery/kacji estymacji /nansowych zaprezentowanych przez 
autora rozwi,zania, jest znajomo". dziedziny i$stosowanych w$niej rozwi,za%. Z$tego wzgl#du fundusze specjalizuj, 
si# w$okre"lonych bran-ach, w$których podejmuj, dzia!ania inwestycyjne. Wybór bran-y oznacza w$tym przypadku, 
-e FKZ ma dost#p do specjalistów z$danej dziedziny. Zdecydowana wi#kszo". specjalizacji bran-owych deklarowa-
nych przez badane fundusze stanowi odpowied1 na aktualne potrzeby gospodarki globalnej. Poni-ej przedstawiono 
preferowane bran-e inwestycji kapita!owych badanych FKZ. Wi#kszo". funduszy deklaruje wi#cej ni- jedn, specjali-
zacj# (1-5), co sprzyja zwi#kszeniu ich szans na pozyskanie rozwi,zania wymagaj,cego inwestycji kapita!owej. W"ród 
badanych FKZ zidenty/kowano nast#puj,ce bran-e, w$których FKZ poszukuj, projektów inwestycyjnych:

Tabela 79. Bran%e preferowane przez badane fundusze kapita,u zal$%kowego (FKZ)

Specjalizacja funduszy FKZ (bran)a)
Liczba 

funduszy

Biotechnologia i$in-ynieria "rodowiska 3

Automatyzacja i$robotyka procesów technologicznych 3

Inteligentne sieci i$technologie geo-informacyjne 3

Wytwarzanie produktów leczniczych 2

Niskoemisyjne i$zintegrowane uk!ady wytwarzania energii 2

Nanotechnologie i$nanoprodukty 2

Technologie in-ynierii medycznej 2

Recykling i$inne metody odzysku 2

Elektronika oparta na polimerach przewodz,cych 1

Diagnostyka i$terapia chorób cywilizacyjnych 1

Innowacyjne technologie, procesy i$produkty sektora rolno-spo-ywczego i$le"no-drzewnego 1

„Zdrowa -ywno".” 1

Energooszcz#dne budownictwo 1

Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i$wykorzystania surowców naturalnych 1

Optoelektroniczne systemy i$materia!y 1

Informatyka 1

Technologie kompozytowe wykorzystywane w$przemy"le lotniczym i$motoryzacyjnym 1

Bran-e ogólnie wskazane zakresem projektu 1

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP

Z$przedstawionego zestawienia wynika, -e najwi#kszym zainteresowaniem (po 3 wskazania) w"ród badanych 
funduszy ciesz, si#:
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�� biotechnologia i$in-ynieria "rodowiska,

�� automatyzacja i$robotyka procesów technologicznych.

�� inteligentne sieci i$technologie geo-informacyjne,

Deklarowany przez jeden z$funduszy „brak specjalizacji” jest jedynym tego rodzaju wskazaniem, co nie przeczy 
wcze"niejszym stwierdzeniom, poniewa- fundusz ten specjalizuje si# jeszcze w$5. innych bran-ach. Niemniej, poja-
wienie si# deklaracji zainteresowania projektem inwestycyjnym z$dowolnej bran-y sygnalizuje "wiadomo". trudno-
"ci jakie przewiduj, FKZ w$celu spe!nienia za!o-onych wska1ników realizowanego projektu.

Nale-y zwróci. uwag#, -e podanie przez FKZ wybranych obszarów inwestycji stanowi!o jeden z$obligatoryjnych 
wymogów wniosku o$ do/nansowanie projektu przez PARP. Istotnym elementem oceny programu powinna by. 
wi#c zgodno". z$deklaracj, bran- i$rodzajów projektów b#d,cych przedmiotem rzeczywistych inwestycji podejmo-
wanych przez FKZ po okresie trwa!o"ci programu.

30% badanych funduszy nie przedstawia informacji nt. spó!ek portfelowych, w$które zainwestowa!y. Brak równie- 
jakichkolwiek danych dot. dezinwestycji FKZ, mimo, -e niektóre z$projektów Dz. 3.1 zosta!y zapocz,tkowane w$2008 r 
i$powinny ju- zosta. zako%czone, jednak dost#p do ko%cowych rezultatów nie jest prosty. Brak szczegó!owych infor-
macji oraz opisu dzia!a% uniemo-liwiaj, ocen# rzeczywistej efektywno"ci projektów poszczególnych funduszy. Ju- 
sam fakt braku informacji o$portfolio funduszu na stronie internetowej FKZ podwa-a jego wiarygodno"., szczególnie 
w$sytuacji, gdy korzysta on z$do/nansowania w$ramach projektu PARP. Zaskakuj,cy jest równie- brak skutecznych 
dzia!a% PARP w$celu udost#pnienia przej"ciowych wyników programu, co powoduje, -e post#powanie konkursowe 
i$ewaluacyjne programu traci na transparentno"ci.

Pozyskiwanie informacji o!zapotrzebowaniu na kapita" inwestycyjny
W$rezultacie przeprowadzonego badania stwierdzono, -e 50% FKZ nie w$ogóle diagnozuje potrzeb przedsi#bior-

ców w$zakresie zapotrzebowania w$zakresie inwestycji kapita!owej. Oznacza to, -e po!owa FKZ biernie oczekuje na 
klienta poszukuj,cego kapita!u. Taka formu!a post#powania jest akceptowana przez wszystkie badane FKZ. Otrzy-
many rezultat jest zaskakuj,cy, gdy zostanie zestawiony z$powszechnie panuj,c, opini, o$zasadniczych trudno"ciach 
w$pozyskaniu projektów inwestycyjnych o$zde/niowanym ryzyku i$wysokiej stopie zwrotu z$inwestycji. Co prawda 
80% FKZ usi!uje pozyska. klientów podczas specjalnie organizowanych spotka%, warsztatów, konferencji itp., jednak 
w$ tych wydarzeniach cz#"ciej uczestnicz, osoby zainteresowane informacjami nt. warunków wej"cia kapita!owe-
go ni- bezpo"rednim pozyskaniem t, drog, kapita!u inwestycyjnego. Do". pasywna postawa funduszy bior,cych 
udzia! w$programie Dz. 3.1 w$zakresie identy/kacji kapita!owych potrzeb przedsi#biorców zwi#ksza prawdopodo-
bie%stwo inwestycji w$ma!o ambitne projekty, które co prawda spe!niaj, warunki formalne, lecz maj, ma!e szanse 
ekspansji na pozyskanie /nansowania w$kolejnej rundzie. Taki obraz sytuacji stanowi kolejny argument na rzecz ko-
nieczno"ci przeprowadzenia merytorycznej ewaluacji wyników programu, poniewa- mo-e si# okaza., -e inwestuj,c 
w$s!abe rozwi,zania FKZ czerpi, wi#ksze korzy"ci z$samej realizacji projektu w$ramach Dz. 3.1 ni- ze wzrostu warto"ci 
/rmy b#d,cej przedmiotem inwestycji kapita!owej.

Fakt, -e 50% FKZ deklaruje preferencje dla pozyskiwania klientów dzi#ki kontaktom nieformalnym mo-e wzbu-
dza. w,tpliwo"ci, czy proces naboru aplikacji opiera si# na w$pe!ni przejrzystych zasadach. 

Ciekawa jest opinia FKZ nt. roli inkubatorów i$parków technologicznych. Preferencje dla pozyskiwania informacji 
z$tego 1ród!a wskaza!o zaledwie 40% ankietowanych. Otrzymany wynik mo-e by. wyrazem opinii o$niskiej warto"ci 
projektów realizowanych w$parkach i$inkubatorach technologicznych pod k,tem ich innowacyjno"ci i$potencjalnych 
inwestycji kapita!owych. Przyczyn, mo-e by. pogl,d, -e /rmy dzia!aj,ce w$parkach i$inkubatorach s, zainteresowane 
g!ównie korzystaniem z$udogodnie% oferowanych przez te instytucje (niskie koszty prowadzenia dzia!alno"ci, dost#p 
do laboratoriów i$warsztatów, us!ugi doradcze itp.), a$nie pozyskaniem kapita!u inwestycyjnego lub nie spe!niaj, 
oczekiwa% FKZ. 

Najcz#"ciej wykorzystywanym 1ród!em informacji o$ nowych rozwi,zaniach s, szko!y wy-sze i$ zatrudnieni 
tam naukowcy (100% wskaza%). Wysoka cz#sto". korzystania z tego 1ród!a informacji wcale nie przek!ada si# na 
pozytywn, opini# na temat warto"ci inwestycyjnej projektów wywodz,cych si# ze "rodowiska akademickiego 
(docenia je tylko 20% badanej próby). Podstawowym problemem wspó!pracy z$uczelniami s, ci,gle kwestie wyceny 
i$ praw do wynalazku. Ponadto, wiele z$ prezentowanych pomys!ów opiera si# na cz#"ciowych wynikach bada% 
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i$wymaga doko%czenia prac rozwojowych w$celu potwierdzenia funkcjonowania rozwi,zania (dzia!aj,cy prototyp). 
Opisana sytuacja nie sprzyja wi#c inwestycjom kapita!owym, poniewa- czas podejmowania wi,-,cych decyzji 
przez w!adze szkó! wy-szych jest ci,gle zbyt d!ugi, a$poziom ryzyka ulega podwy-szeniu ze wzgl#du na mo-liwo". 
niepowodzenia procesu badawczego. W$rezultacie nale-y si# spodziewa. znacz,cego wzrostu kosztów inwestycji 
i$zdecydowanie d!u-szego czasu do wprowadzenia produktu na rynek. 

Interesuj,ce s, wyniki dotycz,ce roli uczelnianych instytucji transferu technologii. 70% informacji o$zapotrze-
bowaniu na kapita! inwestycyjny pochodzi w!a"nie z$CTT, AIP i$preinkubatorów, jednak tylko 20% FKZ docenia je 
jako warto"ciowe 1ród!o wiedzy o$projektach wymagaj,cych wsparcia kapita!owego. Stan ten mo-na interpretowa. 
dwojako: jako efekt potrzeby formalnego wykazania si# aktywno"ci, przez o"rodki uczelniane lub jako utrzymuj,cy 
si# brak obopólnie korzystnej wspó!pracy FKZ z$ CTT, który zosta! zdiagnozowany ju- kilka lat temu152 i$ nie uleg! 
istotnej poprawie. 

Kolejnym, nisko ocenianym kana!em informacyjnym (jedynie 20% wskaza%) s, wystawy i$targi. Jest to o$tyle uza-
sadnione, -e podczas wi#kszo"ci tego rodzaju imprez prezentuj, si# /rmy, które oferuj, sprzeda- gotowego rozwi,-
zania i$nie znajduj, si# ju- na etapie poszukiwania kapita!u zal,-kowego niezb#dnego do urzeczywistnienia projektu. 
Bardziej znacz,cego wp!ywu na wzrost tego wska1nika nale-a!oby oczekiwa. po imprezach targowych po"wi#co-
nych wy!,cznie wynalazkom.

Zaskakuj,cy jest wynik odpowiedzi na pytanie o$satysfakcj# klientów z$oferty FKZ. Co prawda a- 60% funduszy 
zadeklarowa!o, -e nie prowadzi takich bada%, lecz 90% wszystkich badanych, którzy udzielili odpowiedzi na ankiet# 
okre"la zadowolenie klienta na poziomie 4-5 w$skali 0-5 pkt. Taki wynik "wiadczy bardziej o$dobrym samopoczuciu 
zarz,dów funduszy ni- o$wysokim poziomie obs!ugi klientów. FKZ, dzi#ki wsparciu udzielonemu przez PARP maj, 
uprzywilejowan, pozycj# na rynku programów oferuj,cych dost#p do seed capital. Uzyskany wynik badania wskazu-
je na potrzeb# potwierdzenia tej dobrej lub bardzo dobrej opinii o$realizatorach programu w"ród pomys!odawców, 
którzy skorzystali z$us!ugi FKZ. 

Pomys"y do preinkubacji
Wszyscy pomys!odawcy poszukuj,cy wsparcia kapita!owego ze strony FKZ w$ramach Dz. 3.1 przechodz, naj-

pierw przez program preinkubacji pomys!u. Na tym etapie rozwi,zanie jest wery/kowane pod wzgl#dem technicz-
nym i$biznesowym (proof of concept). Czas trwania preinkubacji bezpo"rednio zale-y od rodzaju projektu oraz jego 
dojrza!o"ci. Kolejnym etapem programu jest inwestycja kapita!owa FKZ w$wybrane rozwi,zania, które zosta!y pozy-
tywnie zwery/kowane w$ramach proof of concept i$charakteryzuj, si# wysokim potencja!em rynkowym. W$rezultacie, 
dochodzi do utworzenia spó!ki z$udzia!em pomys!odawcy. 

W$wyniku przeprowadzonych bada% ankietowych w"ród FKZ stwierdzono bardzo du-y rozrzut liczby propozycji 
przyj#tych do procesu preinkubacji przez ró-ne FKZ. Ilo". zaakceptowanych rozwi,za% do programu zawiera!a si# 
w$granicach 3,75 – 100% z!o-onych aplikacji, z$czego w"ród 70% FKZ ilo". przyj#tych aplikacji nie przekracza!a 30%. 
Z$do"wiadcze% innych o"rodków prowadz,cych podobn, dzia!alno". wynika, -e dolna warto". podanego powy-ej 
przedzia!u jest bli-sza rzeczywisto"ci. Jedn, z$mo-liwych przyczyn takiego zjawiska jest pe!ne zaliczenie kosztów 
preinkubacji jako kosztów kwali/kowanych projektu. Przeprowadzenie preinkubacji dla wszystkich aplikacji zwi#ksza 
szanse osi,gni#cia za!o-onych wska1ników projektu, szczególnie, -e nie odbywa si# to na koszt FKZ (w$pocz,tko-
wych edycjach programu, oprócz ostatniej z$2013 r., koszty preinkubacji by!y ca!kowicie refundowane z$bud-etu 
projektu). 

Nie wszyscy pomys!odawcy ko%cz, pe!ny proces preinkubacji. Przedzia! procentowy pomys!ów, które zako%czy-
!y preinkubacj# zawiera si# w$granicach 43,6 – 100%, z$czego a- w$50% badanych funduszy preinkubacj# uko%czyli 
wszyscy pomys!odawcy, których aplikacje zosta!y zaakceptowane do projektu.

Uwarunkowania wej%cia kapita"owego
Zgodnie z$regulaminem programu Dz.3.1, IOB, - bene/cjent programu, po zako%czeniu preinkubacji mo-e zain-

westowa. w$przedsi#wzi#cie "rodki pozyskane z$PARP (równowa-no". kwoty 200 tys. 5), lecz poni-ej ni- 50% kapita!u 
zak!adowego utworzonej spó!ki. Ze wzgl#du na konieczno". przeprowadzenia inwestycji kapita!owej programowi 

152 Inicjatywa BIOS – http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=1DD8AFE608704C56866E366547E610EA 



158

O!RODKI INNOWACJI I PRZEDSI"BIORCZO!CI W POLSCE – Raport 2014

towarzysz, okre"lone problemy zarówno dla pomys!odawcy, jak i$dla inwestora. Zwykle pomys!odawca przedsi#-
wzi#cia nie dysponuje niezb#dnym wk!adem pieni#-nym, lecz jedynie prawami do rozwi,zania. Wielko". obj#tych 
przez niego udzia!ów zale-y m.in. od warto"ci wniesionego aportu, od której musi on zap!aci. podatek dochodowy, 
niezale-nie od tego czy uruchamiane przedsi#wzi#cie zako%czy si# sukcesem /nansowym. W$wielu przypadkach, ze 
wzgl#dów podatkowych, pomys!odawcy rezygnuj, z$obj#cia udzia!ów w$spó!ce w$wysoko"ci odpowiadaj,cej war-
to"ci rozwi,zania i$wnosz, go w$cz#"ci lub w$ca!o"ci aportem na kapita! zapasowy (agio). Takie rozwi,zanie pozwala 
na obni-enie podstawy naliczenia podatku dochodowego, lecz je"li nie towarzyszy mu symetryczne dzia!anie FKZ, 
zdecydowanie obni-a wp!yw pomys!odawcy na dzia!alno". zawi,zanej spó!ki. Wiele kwestii reguluj,cych relacje 
mi#dzy pomys!odawc,, a$FKZ mo-na zawrze. w$umowie mi#dzy udzia!owcami, niestety, najcz#"ciej umowa inwe-
stycyjna, jak i$umowa spó!ki s, przygotowywane przez FKZ i$z$tego powodu zapisy w$tych dokumentach zazwyczaj 
s!u-, przede wszystkim zabezpieczeniu interesów funduszu. W$ rezultacie, pozycj# negocjacyjn, pomys!odawcy 
z$ró-nych wzgl#dów nale-y oceni. jako s!ab,. Z$drugiej strony, pomys!odawcy zdaj, sobie spraw# z$konieczno"ci 
podejmowania przez ka-dy z$funduszy dzia!aj,cych w$ramach Dz.3.1 zadeklarowanej liczby inwestycji kapita!owych, 
g!ównie ze wzgl#du na konieczno". osi,gni#cia przez FKZ wska1ników projektu. To m.in. ich wysokie warto"ci decy-
dowa!y o$uzyskaniu do/nansowania projektu przez PARP. 'wiadomo". tej sytuacji u$pomys!odawców prowadzi cz#-
sto z$ich strony do zbyt wysokich oczekiwa% i$przyczynia si# do inwestycji kapita!owych FKZ nie daj,cych realnych 
perspektyw biznesowych, lecz w$zamian pozwalaj,cych na realizacj# wska1ników projektu.

Preferowana wielko". pojedynczej inwestycji kapita!owej zawiera si# w$granicach 400$- 800 tys. z!, z$czego 50% 
badanych funduszy preferuje górn, warto". zaanga-owania kapita!owego, a$tylko 10% wskaza!o na doln, granic# 
przedzia!u. Najprostszym uzasadnieniem takich preferencji jest podobny nak!ad pracy zarówno w$przygotowaniu 
inwestycji dla dolnej, jak i$górnej granicy podanego przedzia!u, podczas, gdy warto". pocz,tkowa spó!ki dla górnej 
granicy inwestycji jest dwukrotnie wy-sza i$pozwala na uzyskanie proporcjonalnie wy-szej dotacji z$PARP. Z$kolei 
niska wycena warto"ci rozwi,zania nie uzasadnia du-ego zaanga-owania kapita!owego FKZ.

Minimalna warto". z$dokonanych inwestycji wynios!a 40 tys. z!, chocia- jeden z$funduszy preferuje doln, granic# 
inwestycji na poziomie 700 tys. z!.

Charakterystyka decyzji inwestycyjnych
Zgodnie z$regulaminem programu, po zako%czeniu preinkubacji FKZ podejmowa!y decyzj# o$wej"ciu kapita!o-

wym w$wybrane przedsi#wzi#cia i$tworz,c spó!k# z$udzia!em pomys!odawcy. Rozrzut ilo"ci wej". inwestycyjnych 
podawanych przez FKZ by! bardzo du-y. Doln, granic# stanowi 8% preinkubowanych rozwi,za%, a$górna osi,gn#!a 
warto". a- 90%. Tak wysoki udzia! preinkubowanych projektów dotyczy! wy!,cznie inwestycji w$bran-y IT. Pozwala 
to na wysuni#cie wartej potwierdzenia tezy, -e w$przypadku projektów IT, w$odró-nieniu od typowych przedsi#-
wzi#. technologicznych, wp!yw wyników preinkubacji na decyzj# inwestycyjn, jest niewielki i$dotyczy mniej ni- 
10% populacji zg!oszonych aplikacji. Jako zasad# nale-y przyj,., -e preinkubacja ko%czy pewien etap wery/kacji 
technologicznych i$biznesowych aspektów przedsi#wzi#cia. W$rezultacie nie wszystkie rozwi,zania po zako%czeniu 
tego etapu sta!y si# przedmiotem inwestycji kapita!owej. Niespe!nienie warunków uruchomienia inwestycji kapita-
!owej przez FKZ nie oznacza jednak ca!kowitej dyskwali/kacji przedsi#wzi#cia. Pomys!odawca mo-e pozyska. kapita! 
z$innego 1ród!a lub rozwija. /rm# wykorzystuj,c w!asne zasoby. Z$tego wzgl#du interesuj,ca jest liczba /rm utwo-
rzonych przez pomys!odawców, którzy zako%czyli preinkubacj#, lecz ich rozwi,zanie nie spotka!o si# z$zainteresowa-
niem inwestora (FKZ). Niestety, tylko 30% badanych FKZ gromadzi tak, wiedz#. Z$uzyskanych informacji wynika, -e 
10-24% przedsi#wzi#., które nie zosta!y zaakceptowane przez inwestora kapita!owego ko%czy si# za!o-eniem /rmy, 
czyli co najmniej 10% pomys!odawców, którzy przeszli proces preinkubacji w$programie Dz. 3.1 jest zdeterminowa-
nych do uruchomienia w!asnej dzia!alno"ci gospodarczej. Przedsi#biorcy ci w$trakcie wspó!pracy z$doradcami/eks-
pertami na etapie preinkubacji uzyskali now, wiedz# biznesow, nt. realizowanego pomys!u, a$wi#c szanse podj#tej 
przez nich dzia!alno"ci powinny by. zdecydowanie wy-sze ni- osób szukaj,cych samozatrudnienia. Nale-y wi#c 
rozwa-y. mo-liwo". uruchomienia instrumentów wsparcia dla tego rodzaju przedsi#wzi#., poniewa- zak!adana 
przez nie dzia!alno". lepiej rokuje na osi,gni#cie sukcesu na wolnym rynku.

Charakterystyka inwestycji FKZ, a!deklarowany pro'l bran)owy.
Analizuj,c pro/l /rm portfelowych, w$których FKZ obj#!y udzia!y mo-na stwierdzi., -e wi#kszo". utworzonych 

/rm nale-y do bran- zgodnych z$podan, specjalizacj, FKZ. Zzawartych na stronach internetowych informacji wynika, 
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-e równie- innowacyjny charakter dokapitalizowanych przedsi#wzi#.. Nale-y zwróci. uwag#, -e cz#". utworzonych 
podmiotów prowadzi zarówno dzia!alno". produkcyjn,, jak i$us!ugow,. O$ile dzia!alno". produkcyjna odpowiada na 
ogó! pro/lowi bran-owemu FKZ, to w$wielu przypadkach prowadzona przez /rmy dzia!alno". us!ugowa, cz#sto ju- 
nie wpisuje si# do deklarowanego pro/lu bran-owego. 

Przedsi#biorcy "wiadcz,cy powszechnie znane i$stosunkowo ma!o innowacyjne us!ugi, jak np. biuro podró-y, 
czy obróbka skrawaniem, podnosz, konkurencyjno". swojego przedsi#wzi#cia dzi#ki wykorzystaniu technologii IT. 
Zastosowane przez /rmy oprogramowanie wprowadza element innowacyjno"ci i$w$rezultacie poprawia organizacj# 
us!ug, dostosowuje ofert# do indywidualnych potrzeb klienta, podnosi jako". wykonania itp. 

Cz#". utworzonych spó!ek deklaruje prowadzenie dzia!alno"ci handlowej, jednocze"nie jednak oferuje projekto-
wanie i$wykonywanie urz,dze% specjalistycznych na -yczenie klienta. W$tym przypadku ocena wymiaru dzia!alno"ci 
handlowej wy!,cznie na podstawie deklaracji rodzaju dzia!alno"ci jest trudna do zwery/kowania. Nale-y równie- 
uwzgl#dni. fakt, -e nowo utworzona spó!ka mo-e z$czasem zmienia. swój pro/l m.in. w$zale-no"ci od bie-,cej sy-
tuacji rynkowej, aktualnie obowi,zuj,cych przepisów lub niedoszacowania potrzeb kapita!owych. W$czasie realizacji 
projektu pro/l dzia!alno"ci mo-e wi#c ulec radykalnej zmianie, np. poprzez odej"cie od dzia!alno"ci produkcyjnej lub 
us!ugowej na rzecz dzia!alno"ci handlowej. Z$powy-szych wzgl#dów badanie charakterystyki utworzonych podmio-
tów w$wyniku inwestycji kapita!owych FKZ powinno zosta. zwery/kowane w$ramach ko%cowej ewaluacji projektu.

Preferowana kontrola utworzonej spó"ki i!realizowanej inwestycji
Przewaga inwestycji kapita!owej nad pozyskanym kredytem/po-yczk, polega przede wszystkim na braku ko-

nieczno"ci zabezpieczenia maj,tkowego dla pozyskanych "rodków. Z$drugiej strony zarz,dy funduszy VC, b#d,cych 
1ród!em kapita!u inwestycyjnego, ró-nymi sposobami staraj, si# zmniejszy. ryzyko inwestycyjne nie tylko przez 
inwestowanie w$/rmy okre"lonej bran-y, ale równie- poprzez bie-,c, kontrol# dzia!alno"ci spó!ki. Kontrol# t# FKZ 
mog, sobie zapewni. np.:

�� obejmuj,c wi#kszo"ciowe udzia!y w$spó!ce, dzi#ki czemu maj, prawo do obsady kluczowych stanowisk w$jej 
zarz,dzie i$radzie nadzorczej,

�� deleguj,c do spó!ki cz!onka zarz,du lub prokurenta z$odpowiednimi uprawnieniami,

�� deleguj,c do rady nadzorczej jej cz!onka z$odpowiednimi uprawnieniami.

Wymóg posiadania wi#kszo"ciowych udzia!ów przez FKZ, na poziomie inwestycji kapita!owej w$/rm# rozpoczy-
naj,c, dzia!alno"., coraz rzadziej stanowi warunek konieczny zapewniaj,cy inwestorowi realny wp!yw na decyzje 
spó!ki b#d,cej podmiotem inwestycji. Szczególnie w$takim programie jak Dz. 3.1, gdy fundusz, w$krótkim okresie 
musi zainwestowa. w$wiele nowoutworzonych podmiotów, mniejsze zaanga-owanie kapita!owe w$ jedn, spó!k# 
u!atwia osi,gniecie za!o-onych wska1ników projektu. 

Przeprowadzone badania wskazuj,, -e najbardziej powszechne jest delegowanie do spó!ki cz!onka zarz,du lub 
cz!onka rady nadzorczej (30% ankietowanych podmiotów). W$ celu kontroli samego przebiegu inwestycji w$ 20% 
wskaza% preferuje si# dodatkowo powo!anie prokurenta powo!anego z$ramienia inwestora.

Okres zaanga)owania kapita"owego FKZ w!przedsi$wzi$cie
Na ogó! czas zaanga-owania funduszu VC w$spó!k# kapita!ow, to okres 5-7 lat. Po tym okresie fundusz dokonuje 

„wyj"cia” z$inwestycji. FKZ, podobnie jak inne fundusze VC, z$za!o-enia jest zainteresowany szybkim wzrostem warto-
"ci spó!ki, a$nie udzia!em w$dywidendzie. Z$przeprowadzonych bada% wynika, -e preferowany okres trwania inwesty-
cji w$ramach Dz. 3.1 wynosi 3-5 lat, a$w$40% nie przekracza on nawet 3 lat. Znaczne skrócenie czasu zaanga-owania 
kapita!u przyczynia si# do zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego spowodowanego zmian, otoczenia gospodarczego, 
lecz z$drugiej strony ogranicza szanse na zdyskontowanie znacz,cego wzrostu warto"ci udzia!ów. Preferowany, krótki 
okres do wyj"cia z$inwestycji sugeruje, -e mimo, -e wej"cia kapita!owe s, dokonywane w$przedsi#wzi#cia znajduj,ce 
si# w$jednej z$pocz,tkowych faz ich rozwoju, to g!ównie w$takie, które nie wymagaj, zbyt wiele czasu do osi,gniecia 
dojrza!o"ci rynkowej. Przyk!adem tego rodzaju przedsi#wzi#. s, g!ównie projekty informatyczne, które na ogó! nie 
wymagaj, budowania skomplikowanej aparatury oraz czasoch!onnego i$kosztownego prowadzenia optymalizacji 
procesu technologicznego. Ponadto preferowany dwuletni czas trwania (20% wskaza%) przyspiesza obrót kapita!u 
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i$cz#sto pozwala na ponowne wykorzystanie kapita!u pozyskanego z$dezinwestycji. Taka strategia zwi#ksza równie- 
szanse funduszu na !atwiejsze osi,gni#cie wska1ników za!o-onych w$projekcie.

S!ab, stron, powy-szego rozumowania jest brak jego potwierdzenia ze wzgl#du na ca!kowity brak informacji 
o$dezinwestycjach przeprowadzonych przez FKZ. W$zwi,zku z$tym uprawniony jest tak-e wniosek, -e przedmiotem 
inwestycji kapita!owych FKZ s, przedsi#wzi#cia ma!o atrakcyjne dla inwestorów zainteresowanych udzia!em w$ko-
lejnej rundzie /nansowania. 

Dezinwestycja
Jak ju- wspomniano w$poprzednim rozdziale, zgodnie z$zasadami dzia!ania funduszy VC, ka-dy z$projektów in-

westycyjnych powinien przewidywa. po okre"lonym czasie „wyj"cie FKZ ze spó!ki”. Zawarta umowa z$udzia!owcami 
szczegó!owo opisuje warunki dezinwestycji. 

Z$przeprowadzonej ankiety wynika, -e wi#kszo". FKZ preferuje „wyj"cie ze spó!ki” w$wyniku wykupu mened-er-
skiego, tj. odkupienia udzia!ów FKZ przez dotychczasowy zarz,d spó!ki. Tylko jeden z$badanych funduszy dopusz-
cza równie- mo-liwo". wykupu udzia!ów przez zewn#trznego inwestora kapita!owego. Opisane preferencje nale-y 
uzna. za prawid!owo oddaj,ce realn, sytuacj# utworzonych spó!ek o$ile wi#kszo". z$nich ma ograniczone szanse 
na dalszy, szybki wzrost warto"ci, który zainteresowa!by zewn#trznych inwestorów kapita!owych dostrzegaj,cych 
w$spó!ce korzystn, lokat# kapita!u. Po-,danym sposobem dezinwestycji by!aby sprzeda- akcji na gie!dzie, lecz tego 
rodzaju deklaracja na wczesnym etapie rozwoju spó!ek by!aby ma!o wiarygodna. Z$drugiej strony zarz,dy m!odych 
spó!ek, ze wzgl#du na ograniczone zaufanie do zewn#trznego, nieznanego im inwestora obawiaj, si# „wypchni#cia” 
ich ze spó!ki przez nowego inwestora lub tzw. wrogiego przej#cia, które mo-e ca!kowicie zniweczy. dotychczasowy 
wysi!ek autorów przedsi#wzi#cia w$tworzeniu wehiku!u biznesowego, cz#sto opartego na ich w!asnych rozwi,za-
niach technicznych i$organizacyjnych. St,d opcja wykupu mened-erskiego jest optymalna i$w$najwi#kszym stopniu 
spe!nia oczekiwania stron.

Us"ugi dodatkowe w!FKZ
Oprócz prowadzenia inwestycji kapita!owych FKZ "wiadcz, równie- na rzecz swoich spó!ek ró-nego rodzaju 

us!ugi, których celem jest jak najszybsze osi,gni#cie dojrza!o"ci rynkowej przez utworzon, /rm# i$pomoc jej w$kry-
zysowych sytuacjach o$charakterze techniczno-technologicznym, /nansowym, organizacyjnym i$marketingowym. 
Pocz,tek dzia!alno"ci to kluczowy okres dla nowo utworzonej spó!ki, poniewa- pope!nione wówczas b!#dy zasad-
niczo rzutuj, na jej dalszy rozwój, a$ich pó1niejsza naprawa mo-e by. d!ugotrwa!a i$kosztowna. 'wiadczenie us!ug 
zgodnych z$bie-,cymi potrzebami spó!ki le-y wi#c w$bezpo"rednim interesie funduszu inwestycyjnego, poniewa- 
opó1nienie wej"cia produktu na rynek na rynek zmniejsza konkurencyjno". przedsi#wzi#cia, a$zaniechanie zidenty-
/kowanych potrzeb spó!ki mo-e doprowadzi. do upadku /rmy, co oznacza dla funduszu powa-n, strat# /nansow,.

W$tabeli poni-ej zamieszczono rodzaje doradczych us!ug wspieraj,cych, które FKZ uznaj, za istotne dla nowo 
utworzonych /rm. 

Tabela 80. Us,ugi wspieraj$ce proces inwestycyjny oraz ocena ich istotno*ci 

Rodzaj wsparcia
Wyst$powanie 
w!ofercie FKZ

Ocena istotno%ci

(wskazania FKZ) 

Wsparcie w$budowie kontaktów i$relacji biznesowych 100% 90%

Wsparcie w$budowie i$realizacji strategii 100% 40%

Pomoc prawna 100% 20%

Pomoc w$zarz,dzaniu /nansami 90% 40%

Pomoc w$zarz,dzaniu w!asno"ci, intelektualn, 80% 10%

Doradztwo w$zakresie budowy organizacji i$jej struktury 80% 10%

Wsparcie w$zakresie utrzymania p!ynno"ci /rmy 70% 10%
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Rodzaj wsparcia
Wyst$powanie 
w!ofercie FKZ

Ocena istotno%ci

(wskazania FKZ) 

Wsparcie w$poszukiwaniu wykwali/kowanej kadry zarz,dza-
j,cej i$pracowniczej 60% 20%

Wsparcie marketingowe i$PR 50% 40%

Organizacja i$rozwój produktu/us!ugi 50% 20%

Udost#pnianie know-how zarz,dzania przedsi#wzi#ciem 50% 0%

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP

Do najcz#"ciej oferowanych us!ug nale-,:

�� wsparcie w$budowie kontaktów i$relacji biznesowych, 

�� wsparcie w$budowie i$realizacji strategii spó!ki,

�� pomoc prawna.

Korzystanie przez utworzon, spó!k# z$oferty us!ugowej FKZ powinno wynika. z$przemy"lanej decyzji jej zarz,du, 
poniewa- nie w$ka-dym przypadku oferta funduszu stanowi odpowied1 na realne potrzeby nowego podmiotu, 
a$koszty "wiadczonych us!ug mog, nadmiernie obci,-y. bud-et m!odej /rmy. 

Porównuj,c okre"lon, przez FKZ istotno". us!ug dla rozwoju spó!ki mo-na dostrzec, -e oferta doradcza FKZ ma 
charakter „nadmiarowy” i$zawiera szereg us!ug, których znaczenie nie wynika z$konkretnych potrzeb spó!ki.

Analizuj,c Tablic# 3. nale-y zauwa-y., -e wg FKZ najwa-niejsz, kwesti, dla pocz,tkuj,cej /rmy jest nawi,zanie 
kontaktów biznesowych, które decyduj, o$sprawnym wprowadzeniu produktu na rynek, wykorzystaniu istniej,cych 
sieci dystrybucji przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów wytwarzania, co w$rezultacie przek!ada si# na biz-
nesowy sukces przedsi#wzi#cia.

W$ kolejnej tabeli przedstawiono ofert# doradcz, FKZ. Na podstawie przeprowadzonych bada% ankietowych 
okre"lono cz#sto". wyst#powania ró-nego typu us!ug "wiadczonych przez fundusze. 

Tabela 81. Zestawienie us,ug biznesowych *wiadczonych spó,ce przez FKZ

Rodzaj us"ugi
Cz$sto%+ wyst$powania 

us"ugi w!ofercie FKZ

Doradztwo biznesowe 100%

Pomoc w$uzyskaniu kredytu 60%

Dostarczenie dodatkowego kapita!u udzia!owego 60%

Monta- /nansowy 50%

Pomoc w$uzyskaniu /nansowania zewn#trznego (subwencje, granty, dotacje) 40%

Udzielanie por#cze% 20%

Us!ugi konsultingowe 10%

Us!ugi szkoleniowe 10%

0 r ó d ! o: opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP

Z$powy-szej tabeli wynika, -e wszystkie badane FKZ czuj, si# w$obowi,zku dostarczania us!ug doradczych utwo-
rzonym podmiotom. Jest to sytuacja w$pe!ni zrozumia!a ze wzgl#du na w!asny interes FKZ, chocia- nie wszystkie 
us!ugi s, obecne w$ofercie ka-dego z$badanych funduszy.

Infrastruktura lokalowa FKZ a!inkubacja
FKZ realizuj,ce projekt w$ ramach Dz. 3.1 dzia!aj, najcz#"ciej w$ lokalach wynaj#tych/u-yczonych na czas trwa-

nia projektu od innych podmiotów. Fundusze zajmuj, zwykle niewielkie pomieszczenia biurowe, gdzie przyjmuj, 

cd.
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klientów poszukuj,cych kapita!u inwestycyjnego. W$pomieszczeniach tych FKZ "wiadcz, równie- cz#". us!ug dorad-
czych. W$wyniku przeprowadzonych bada% ankietowych ustalono, -e wielko". powierzchni pomieszcze%, w$których 
fundusze "wiadcz, us!ugi zawiera si# w$przedziale 12-150 m2 przy "redniej wielko"ci ok. 65 m2. O$ile prowadzenie we-
ry/kacji biznesowej przedsi#wzi#cia (proof of concept), zwanej równie- preinkubacj,, mo-e si# odbywa. w$dowolnych, 
lecz posiadaj,cych niezb#dne wyposa-enie pomieszczeniach, równie- poza siedzib, FKZ, to klasyczny inkubator musi 
dysponowa. nieruchomo"ci,, w$której przedsi#biorca wynajmuje powierzchni# s!u-,c, mu do uruchomienia przed-
si#wzi#cia i$wprowadzenia produktu na rynek. Nieod!,cznym elementem dzia!alno"ci /rmy w$inkubatorze s, równie- 
codzienne kontakty i$wspó!praca z$ innymi pocz,tkuj,cymi przedsi#biorcami, dzi#ki czemu powstaje efekt synergii 
korzystnie wp!ywaj,cy na skrócenie czasu wprowadzenia na rynek opracowanych produktów i$wzrost konkurencyj-
no"ci /rmy. Na podstawie uzyskanych informacji, trudno jest uzna., -e FKZ pe!ni, funkcj# inkubatorów, poniewa- nie 
dysponuj, one powierzchni,, która mo-e by. wynajmowana pocz,tkuj,cym przedsi#biorcom (start-ups). 

W$tym miejscu nale-y wyra1nie podkre"li. zasadnicz, ró-nic# celów mi#dzy FKZ, a inkubatorem. Pierwszy z$nich 
jest motywowany wzrostem warto"ci dokapitalizowanej /rmy w$krótkiej perspektywie czasowej w$celu maksyma-
lizacji korzy"ci ze sprzeda-y jej udzia!ów innemu zainteresowanemu podmiotowi, natomiast inkubator zapewnia 
niezb#dne warunki do rozwoju /rmy, tak aby nast#pnie mog!a ona w$sposób konkurencyjny i$d!ugotrwa!y dzia!a. na 
rynku, w$wyniku czego przynosi ona godziwe zyski i$tworzy nowe, trwa!e miejsca pracy. Celem g!ównym inkubatora 
jest przygotowanie /rmy do efektywnej dzia!alno"ci w$warunkach gospodarki rynkowej, a maksymalizacja warto"ci 
/rmy jest efektem po-,danym, lecz w$tym przypadku nie najwa-niejszym. Z$tego wzgl#du niezrozumia!e jest okre-
"lanie tworzonych FKZ mianem inkubatorów, poniewa- prowadzi to do zam#tu poj#ciowego w$badaniu dzia!alno". 
IOB oraz w$udzielaniu im wsparcia ze "rodków publicznych.

Rezultaty dzia"alno%ci FKZ w!2013 r.
Wed!ug danych pozyskanych z$badania liczba przes!anych aplikacji z!o-onych do FKZ zawiera!a si# od 2 do 15, 

z$czego warte bli-szego zainteresowania jest ok. 12% nades!anych propozycji. Ostatnia warto". ma charakter ca!kowi-
cie uznaniowy i$opiera si# na indywidualnych kryteriach osób oceniaj,cych aplikacje w$poszczególnych funduszach. 

'rednio, w$2013 r. na jeden FKZ przypada!y inwestycje w$wysoko"ci 537,5 tys. z!. Interesuj,c, wielko"ci, jest liczba 
/rm w$portfelu inwestycyjnym poszczególnych FKZ (stan na 31.12.2013). W$zale-no"ci od badanego funduszu liczba 
ta zawiera si# w$granicach 5 -18, co po ekstrapolacji na wszystkie FKZ daje w$sumie ok. 900 nowych podmiotów153, 
które powsta!y dzi#ki FKZ w$2013 r. Natomiast, ca!kowity przyrost zarejestrowanych prywatnych spó!ek prawa han-
dlowego we wszystkich bran-ach wg GUS154 wyniós! w$tym samym roku 33$574. Oznacza, to -e w$2013$r. ze wspar-
cia Dz. 3.1 skorzysta!o zaledwie 2,5% wszystkich pomys!odawców zak!adaj,cych spó!k# z$o.o. Zestawienie powy-ej 
podanych wielko"ci powinno stanowi. przyczynek do zbadania efektywno"ci /nansowej dotychczasowych form 
wspierania funduszy VC ze "rodków publicznych w$porównaniu z$ innymi, powszechnie dost#pnymi narz#dziami 
wsparcia dedykowanymi osobom uruchamiaj,cym dzia!alno". gospodarcz,. 

Analiz# efektywno"ci nale-y przeprowadzi. w$odniesieniu do narz#dzi wsparcia pod k,tem:

�� tworzenia liczby nowych, trwa!ych miejsc pracy,

�� podatków (PIT i$CIT) odprowadzonych przez nowo utworzone podmioty,

�� kosztów utworzenia jednego miejsca pracy,

�� trwa!o"ci utworzonych nowych miejsc pracy,

�� czasu prze-ywalno"ci utworzonych /rm.

Badaj,c tworzenie nowych miejsc pracy nale-y uwzgl#dni. naturalne d,-enie utworzonej spó!ki, szczególnie 
w$pocz,tkowym okresie jej dzia!alno"ci, do minimalizacji kosztów poprzez unikanie zatrudnienia w$oparciu o$umo-
w# o$prac#,. Z$tego wzgl#du w$przeprowadzonym badaniu nale-y uwzgl#dni. wszelkie formy zatrudnienia. 

Niektóre ankietowane FKZ udzieli!y odpowiedzi na pytanie o$czas prze-ywalno"ci utworzonych /rm. 40% z$nich 
podaje, -e utworzone spó!ki funkcjonuj, ponad 3 lata, 50% FKZ nie jest w$stanie udzieli. odpowiedzi na to pytanie, 
co m.in. mo-e wynika. ze zbyt krótkiego okresu jaki up!yn,! od uruchomienia projektu. Tylko 10% FKZ wskazuje, -e 

153 Dok!adne okre"lenie tej liczby wymaga pe!nej ewaluacji wszystkich FKZ bior,cych udzia! w$programie Dz. 3.1 PO IG.
154 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-/nansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/zmiany-struktu-
ralne-grup-podmiotow-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-2013-r-,1,12.html
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80% utworzonych podmiotów dzia!a d!u-ej ni- 3 lata. Na podstawie wyników ankiety, nale-y uzna., -e spó!ki utwo-
rzone przez FKZ osi,gn#!y pod tym wzgl#dem pozytywny rezultat na tle innych podmiotów gospodarczych (ok. 
60% spó!ek zaprzestaje dzia!alno"ci przed up!ywem 3 lat od rejestracji podmiotu).

Tylko 30% FKZ przyznaje, -e nie wszystkie ich „wej"cia kapita!owe” zako%czy!y si# sukcesem. Skala niepowodze%, 
których istotnym wyznacznikiem jest zbyt krótki czas -ycia /rmy po jej utworzeniu, nie przekracza 20% utworzonych 
podmiotów. 

Szanse rozwojowe utworzonych innowacyjnych spó!ek silnie wzrastaj, w$przypadku internacjonalizacji ich dzia-
!alno"ci, co w$du-ej mierze zale-y od bie-,cych kontaktów biznesowych FKZ. Wcze"niejszymi kontaktami z$partne-
rami zagranicznymi mog, równie- si# wykaza. sami pomys!odawcy przedsi#wzi#cia. Z$analizy tej kwestii wynika, -e 
jedynie w$20% FKZ dosz!o do kontaktów z$podmiotami zagranicznymi, które obj#!y nie wi#cej ni- 30% utworzonych 
spó!ek. Otrzymane wyniki wskazuj,, -e podstawowym obszarem dzia!alno"ci pozosta!ych FKZ jest rynek krajowy, 
przynajmniej w$pocz,tkowym okresie dzia!alno"ci utworzonych /rm. Niepokój budzi fakt, -e tylko w$przypadku 6% 
utworzonych podmiotów ich dzia!alno". jest od pocz,tku adresowana do rynku zagranicznego. Mo-e to oznacza., 
-e w$ocenie wi#kszo"ci FKZ podmioty b#d,ce przedmiotem inwestycji kapita!owych na pocz,tkowym etapie roz-
woju nie maj, szans eksportowych lub, -e FKZ nie posiadaj, odpowiednich kontaktów umo-liwiaj,cych interna-
cjonalizacj# przedsi#wzi#cia. W$obydwóch przypadkach jest to element obni-aj,cy konkurencyjno". utworzonego 
podmiotu i$os!abiaj,cy jego pozycj# rynkow,.

Wspó"praca z!innymi instytucjami oko"obiznesowymi
Z$przeprowadzonych bada% ankietowych wynika, -e wspó!praca FKZ z$IOB nie nale-y do regu!y i$raczej ma cha-

rakter okazjonalny. FKZ traktuj, IOB nie bior,ce udzia!u w$projekcie (nie b#d,ce cz!onkami konsorcjum bene/cjenta 
programu), jako „zasobnik” nowych rozwi,za% potencjalnie wartych inwestycji kapita!owych. Tylko 20% badanych 
FKZ sygnalizuje wspó!prac# z$instytucjami krajowymi, a$jedynie 10% wspó!pracuje z$podmiotami zagranicznymi. 

Znacznie bardziej intensywny charakter ma wspó!praca FKZ z$krajowymi instytucjami /nansowymi. Wspó!prac# 
z$bankami z$regionu zadeklarowa!o 50% FKZ, a$60% wspó!pracuje z$funduszami po-yczkowymi i$regionalnymi insty-
tucjami /nansowymi. Wska1nik ten spada do 30% FKZ, gdy instytucja /nansowa jest zlokalizowana poza regionem. 

Na podstawie nades!anych ankiet mo-na stwierdzi., -e FKZ praktycznie nie wspó!pracuj, z$instytucjami /nan-
sowymi takimi jak: fundusze po-yczkowe i$por#czeniowe, banki oraz sieci „Anio!ów biznesu” je"li dzia!aj, one poza 
granicami Polski. Nie utrzymuj, równie- wspó!pracy z$funduszami Venture Capital i$seed capital zlokalizowanymi poza 
granicami Unii Europejskiej. Podobnie wygl,da wspó!praca z$ parkami technologicznymi, inkubatorami technolo-
gicznymi i$ centrami innowacji, je"li s, one ulokowane za granic,. Taka polityka wspó!pracy sieciowej nie sprzyja 
internacjonalizacji i$wzrostowi konkurencyjno"ci utworzonych podmiotów.

FKZ deklaruj, najwy-szy poziom zadowolenia ze wspó!pracy z$krajowymi IOB nie zarówno z$regionu jak i$spoza 
regionu. W$skali 0-5 stopie% zadowolenia ze wspó!pracy oceniany jest na 2-5, z$czego oceny 4-5 wyst#puj, w$80% 
badanych przypadków. Brak jest jednak uzasadnienia dla tak wysokiej oceny. Nale-y podkre"li., -e satysfakcja IOB ze 
wspó!pracy z$KFZ jest ni-sza i$zawiera si# w$przedziale 3,5-4.

Bariery rozwoju oraz realizacji zada2 FKZ
Poni-ej przedstawiono zg!oszone przez FKZ g!ówne przyczyny utrudniaj,ce realizacj# zada% przez FKZ: 

Tablica 82. Bariery rozwoju -rmy portfelowej wskazane przez FKZ

Bariery rozwoju FKZ
Wzgl$dna liczba 

wskaza2

Brak wiedzy autorów innowacyjnych rozwi,za% na temat mechanizmu /nansowania 
poprzez inwestycje kapita!owe

60%

Brak zaufania pomys!odawców do takiej formy /nansowania przedsi#wzi#cia 60%

Niedobór projektów nadaj,cych si# do komercjalizacji 50%

Niech#. "rodowiska naukowego do komercjalizacji osi,gni#. naukowych 50%
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Bariery rozwoju FKZ
Wzgl$dna liczba 

wskaza2

Niech#. w!adz instytucji naukowej do komercjalizacji poprzez tworzenie spó!ek 50%

Ograniczenia prawne i$brak procedur transferu technologii 50%

Brak determinacji i$zaanga-owania pomys!odawcy w$rozwijanie przedsi#wzi#cia 30%

Niski bud-et, brak wsparcia /nansowego 30%

Problemy wspó!pracy z$lokalnymi i$regionalnymi instytucjami, brak wsparcia 20%

Z!a sytuacja gospodarcza w$regionie, marazm i$zastój gospodarczy 10%

Ma!e zainteresowanie us!ugami FKZ 0%

Brak ch#tnych do za!o-enia w!asnej /rmy 0%

0ród!o: opracowanie w!asne na podstawie bada% SOOIPP

Do najcz#"ciej wymienianych barier rozwoju nale-y brak wiedzy nt. inwestycji kapita!owych w"ród kandydatów 
na przedsi#biorców oraz brak ich zaufania do przedstawicieli funduszy VC. 

Brak wiedzy "wiadczy o$nieskuteczno"ci dzia!a% zwi,zanych ze wzrostem "wiadomo"ci inwestycyjnej w"ród wy-
nalazców i$innowatorów (w$tym projektów realizowanych w$ramach Dz.3.3.1 PO IG) i$mo-e ulec poprawie w$wyni-
ku kontynuacji akcji szkoleniowej w$tym zakresie. Znacznie trudniejsz, kwesti, jest podniesienie poziomu zaufania 
wynalazców do mened-erów dzia!aj,cych na rzecz IOB i$FKZ. Wynalazcy obawiaj, si# przyw!aszczenia przez mene-
d-erów FKZ rozwi,zania b#d,cego cz#sto rezultatem wielu lat pracy badawczej lub zawarcia niekorzystnej umowy 
z$FKZ, w$wyniku której utrac, nale-ne im korzy"ci. Poniewa- zaufania nie da si# zadekretowa., pomocnym rozwi,-
zaniem mo-e by. w!,czenie w$proces negocjacji przedstawicieli instytucji ciesz,cych si# zaufaniem publicznym, np. 
rzeczników patentowych. 

Dodatkowym problemem efektywnej realizacji projektów inwestycyjnych pozostaj, ci,gle niesprzyjaj,ce roz-
wi,zania prawne w$zakresie komercjalizacji wyników prac badawczych prowadzonych przez instytucje naukowe. 
Aktualnie obowi,zuj,ce przepisy, mimo zmiany ustawy Prawo o$szkolnictwie wy-szym (dot. tzw. uw!aszczenia na-
ukowców na prawach do IP), w$dalszym ci,gu nie rozwi,zuj, w$kompleksowy sposób problemów inwestorów. Na-
le-y ponadto zaznaczy., -e wprowadzona nowelizacja dotyczy wy!,cznie wynalazków powstaj,cych w$szko!ach 
wy-szych i$nie obejmuje instytutów badawczych i$PAN-owskich. Tak wi#c aktualna sytuacja prawna ci,gle nie za-
ch#ca instytucji naukowych do obejmowania udzia!ów w$spó!kach wdra-aj,cych innowacyjne rozwi,zania, a$szkó! 
wy-szych do zak!adania spó!ek celowych. Istotnym problemem jest ka-dorazowo konieczno". przeprowadzenia 
i$s/nansowania takiej wyceny komercjalizowanego rozwi,zania, która nie budzi!aby w,tpliwo"ci s!u-b kontrolnych, 
a$jednocze"nie by!aby akceptowana rynkowo. Równie- przepisy podatkowe nie sprzyjaj, wnoszeniu aportu w$formie 
praw do wynalazku. Kolejn, barier, zaanga-owania si# FKZ w$projekty wymagaj,ce kontynuacji prac badawczych 
jest bardzo wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego. Kwoty inwestowane przez FKZ rzadko pozwalaj, na doko%cze-
nie prac rozwojowych. FKZ zainteresowane takimi projektami musz, si# liczy. z$konieczno"ci, znacznie wi#kszego 
zaanga-owania kapita!owego. 

Mo)liwe przyczyny nieosi*gania przez FKZ za"o)onych wska/ników projektu
Poni-ej wymieniono g!ówne, potencjalne przyczyny niepowodzenia projektów w$ ramach Dz.3.1dostrzegane 

przez przedstawicieli FKZ. S, to m.in.:

�� niski poziom merytoryczny pomys!ów nadaj,cych si# do komercjalizacji, 

�� niezako%czone pozytywnie procesy negocjacji warunków inwestycyjnych przez pomys!odawców, 

�� zbyt d!ugi czas oczekiwania na decyzj# PARP, 

�� przyczyny losowe ze strony pomys!odawców,

�� brak wk!adu kapita!owego pomys!odawcy,

�� niska determinacja pomys!odawców w$rozwijaniu przedsi#wzi#cia,

cd.
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�� brak kapita!u na II rund# inwestycji,

�� przyczyny niezale-ne od przedsi#biorcy,

�� ryzyko rynkowe, sytuacja makroekonomiczna,

�� problemy zwi,zane z$osi,gnieciem wska1ników dotycz,cych tworzenia nowych miejsc pracy/zatrudnienia. 

Wymienione przez FKZ przyczyny potwierdzaj, brak dostatecznej poda-y warto"ciowych pomys!ów inwestycyj-
nych i$realizacj# projektu pod presj, osi,gni#cia zadeklarowanych wska1ników projektu. Dodatkowym problemem 
dla FKZ jest postawa pomys!odawców, którzy wykorzystuj,c zaanga-owanie FKZ w$realizacj# projektu oferuj, inwe-
storom rozwi,zania o$niskim poziomie merytorycznym, wymagaj,ce kontynuacji prac badawczych, których wyniki 
b#d, trudne do komercjalizacji. Pod tym wzgl#dem sytuacja jest niekorzystna dla FKZ, poniewa- twórcy na ogó! nie 
anga-uj,c w!asnych "rodków pieni#-nych w$ inwestycj# nie ponosz, ryzyka /nansowego poza utrat, domniema-
nych korzy"ci. 

Brak wymogu w!asnego wk!adu pieni#-nego mia! na celu przybli-enie mechanizmu wspierania komercjaliza-
cji do pomys!odawców nie dysponuj,cych w!asnymi zasobami kapita!owymi, który umo-liwi!yby im samodzielne 
uruchomienie biznesu. Z$drugiej strony, dla wielu pomys!odawców stanowi to czynnik demotywuj,cy, poniewa- 
rezygnacja z$udzia!u w$kontynuacji projektu nie poci,ga za sob, konsekwencji /nansowych. 

Niska poda- warto"ciowych projektów inwestycyjnych stwarza zagro-enie dla celów programu Dz. 3.1, poniewa- 
nale-y si# spodziewa., -e ze wzgl#du na konieczno". osi,gni#cia zadeklarowanych wska1ników cz#". FKZ obni-y 
swoje wymagania, co do jako"ci rozwi,za%, dla których podejm, one decyzje o$inwestycji. W$rezultacie dominuj,-
cym efektem programu mo-e sta. si# znacz,ce wsparcie /nansów publicznych dla przedsi#wzi#. maj,cych niewiel-
ki na innowacyjno". gospodarki.

Pozytywne aspekty uruchomienia Dz. 3.1 PO IG w!opinii FKZ
FKZ dostrzegaj, wiele korzy"ci z$uruchomienia Dz. 3.1 PO IG. Poza bezpo"rednim wp!ywem na wzrost kapita!u 

inwestycyjnego funduszy w$postaci dotacji PARP do ka-dego wej"cia kapita!owego dostrzegaj, one wiele innych 
korzy"ci zarówno dla samych FKZ, jak i$wzrostu innowacyjno"ci gospodarki w$ogóle. W"ród najwa-niejszych korzy"ci 
wymieniono:

�� wzrost dost#pu funduszu do ciekawych pomys!ów inwestycyjnych,

�� wzrost kompetencji pracowników funduszu w$obszarze komercjalizacji innowacyjnych pomys!ów w$oparciu 
o$wykorzystanie "rodków publicznych,

�� zach#cenie "rodowiska naukowego do prób komercjalizacji wyników bada%,

�� ograniczenie i$dywersy/kacja ryzyka inwestycyjnego, 

�� poznanie rynku start-ups przez FKZ inwestuj,cych na pó1niejszym etapie rozwoju przedsi#wzi#cia,

�� zastrzyk kapita!owy pozwalaj,cy na wy!onienie innowacyjnych pomys!ów,

�� zwi#kszenie liczby projektów tra/aj,cych do funduszu, 

�� mo-liwo". nawi,zania wspó!pracy z$ innymi podmiotami prowadz,cymi dzia!alno". z$ zakresu wspierania 
przedsi#biorczo"ci (fundusze kapita!owe, inkubatory),

�� mo-liwo". kooperacji podmiotów utworzonych ze "rodków Dz.3.1, np. w$ramach jednego FKZ

�� wzrost rozpoznawalno"ci FKZ, 

�� lepszy PR funduszy. 

Powy-sze opinie wskazuj, na ogólnie pozytywny odbiór omawianego programu przez bene/cjentów. Oczy-
wi"cie, PARP uruchamiaj,c tak skomplikowane dzia!anie nie ustrzeg!a si# b!#dów zwi,zanych przede wszystkim 
z$realizacj, programu oraz rozwi,zaniem pewnych kwestii formalno-prawnych, które nale-a!o wyja"ni. przed jego 
uruchomieniem. Do negatywnych aspektów Dz. 3.1 badane FKZ zaliczy!y:

�� brak jednolitego systemu informacji dla wszystkich bene/cjentów pod k,tem dost#pu do kluczowych inter-
pretacji prawnych,

�� zbyt d!ugi czas oczekiwania na decyzje podejmowane przez PARP,

�� brak jednoznacznej interpretacji PARP w$zakresie kosztów kwali/kowanych projektu, 
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�� brak elastyczno"ci w$realizacji dzia!a% oraz dysponowania bud-etem projektu,

�� przyznanie realizacji projektu podmiotom nie posiadaj,cym odpowiednich kompetencji i$zasobów ludzkich, 

�� zbytnie rozdrobnienie udzielonego wsparcia,

�� konieczno". tworzenia wielu (nie zawsze potrzebnych) dokumentów na potrzeby instytucji po"rednicz,cej,

�� du-a liczba niskiej jako"ci projektów, które otrzyma!y dotacj# PARP,

�� brak kapita!u na II rund# inwestycji,

�� ma!a komplementarno". dzia!ania 3.1 i$dzia!ania 3.3.1 – brak efektu synergii w$ramach ww. dzia!a%,

�� niewielkie "rodki na promocj# projektów.

Analizuj,c powy-sze nale-y stwierdzi., -e nie z$wszystkimi uwagami mo-na si# zgodzi., jak np. z$oczekiwaniem, 
-eby Dz. 3.1 stwarza!o równie- mo-liwo"ci do/nansowania II rundy inwestycji kapita!owej. Program Dz.3.1 by! de-
dykowany pomys!odawcom poszukuj,cym "rodków na komercjalizacj# rozwi,zania, a$dokapitalizowanie inwestycji 
FKZ stanowi!o jedynie narz#dzie, a$nie cel programu. 

Wi#kszo". z$wymienionych mankamentów wyst#puje równie- w$innych programach wsparcia i$z$tego wzgl#du 
mo-na je uzna. za charakterystyczne dla dzia!alno"ci instytucji /nansuj,cych. Charakteryzuje je zró-nicowana istot-
no". pod k,tem prawid!owej realizacji programu i$wi#kszo". z$nich mo-na z$powodzeniem wyeliminowa. w$przy-
padku podobnego programu w$przysz!o"ci. 

Do najpowa-niejszych zastrze-e% wskazanych przez samych bene/cjentów programu nale-y nieprzejrzysto". 
post#powania konkursowego, która w$wielu przypadkach doprowadzi!a do przyznania do/nansowania podmiotom 
nie posiadaj,cym niezb#dnego do"wiadczenia i$kompetencji w$procesie komercjalizacji technologii lub takim, które 
przygotowa!y niskiej jako"ci projekty. Z$tego wzgl#du tak wa-n, rol# b#dzie odgrywa. ewaluacja wyników progra-
mu po zako%czeniu okresu jego trwa!o"ci.

Niezb$dne dzia"ania doskonal*ce program proponowane przez FKZ
W"ród przedstawionych przez badane FKZ propozycji usprawnienia programu mo-na wydzieli. trzy grupy po-

stulatów. Pierwsza dotyczy propozycji u!atwiaj,cych realizacj# projektów przez bene/cjentów programu, takich jak 
np. przyspieszenie obiegu dokumentów i$zmniejszenie obci,-e% biurokratycznych. Druga grupa postulatów s!u-y 
zwi#kszeniu korzy"ci /nansowych bene/cjentów programu. Nale-y do nich np. propozycja zwi#kszenia "rodków 
publicznych przeznaczonych na /nansowanie etapu preinkubacji, a$trzecia grupa – poprawie wyników ko%cowych 
programu. Po raz kolejny podkre"lono potrzeb# rozwi,zania problemu przyznawania /nansowania podmiotom nie 
spe!niaj,cym podstawowych wymaga% zapewniaj,cych sukces w$realizacji projektu.

Poni-ej przedstawiono najwa-niejsze dzia!ania s!u-,ce poprawie programu postulowane przez FKZ:

�� stworzenie przez PARP platformy komunikacji pomi#dzy o"rodkami realizuj,cymi Dz. 3.1 i$aktualizacja informa-
cji zwi,zanych z$realizacj, dzia!a% projektowych,

�� przyspieszenie czasu oceny raportów z$preinkubacji sk!adanych do PARP (obecnie to zajmuje kilka miesi#cy), 
aby pomys!odawca nie zacz,! poszukiwa. innego 1ród!a pozyskania kapita!u, 

�� wprowadzenie zabezpieczenia wej"cia kapita!owego FKZ przez pomys!odawc#, gdy wk!adem do spó!ki jest 
wy!,cznie pomys! przedsi#wzi#cia,

�� udzielanie wsparcia wy!,cznie FKZ posiadaj,cym odpowiednie zaplecze infrastrukturalne, kadrowe i$techniczne,

�� zwi#kszenie elastyczno"ci PARP w$zakresie akceptacji wyników analiz i$przygotowywanych dokumentów,

�� konieczno". zwi#kszenia "rodków na: preinkubacj#, na faz# seed i$na analiz# rynku, 

�� wykazanie specjalizacji bran-owej FKZ, jako jednego z$warunków przyznania do/nansowania,

�� bardziej elastyczne traktowanie przez PARP harmonogramu rzeczowo-/nansowego,

�� bardziej elastyczne traktowanie harmonogramu wej". kapita!owych, 

�� wprowadzenie bardziej przyjaznej dla FKZ mo-liwo"ci inwestowania w$transzach, ka-dorazowo po zrealizowa-
niu przez spó!k# zada% okre"lonych w$harmonogramie, 

�� ograniczenie liczby podmiotów otrzymuj,cych wsparcie, co powinno zwi#kszy. bud-et do podzia!u na pozo-
sta!ych bene/cjentów programu,



167

Fundusze kapita!u zal,-kowego

�� wi#ksze wsparcie konsultacyjne ze strony PARP i$dost#p do osób decyzyjnych w$sprawach programu Dz. 3.1,

�� zwi#kszenie wysoko"ci wej". kapita!owych,

�� skrócenie procedur administracyjno – formalnych PARP.

Ocena programu 
Podsumowuj,c, na obecnym etapie na jednoznaczn, ocen# efektywno"ci programu realizowanego w$ramach 

Dz. 3.1 jest jeszcze za wcze"nie. Ocena programu, jako wa-nego narz#dzia wspierania innowacyjnej gospodarki jest 
trudna i$nie mo-e si# opiera. wy!,cznie na wycinkowym badaniu ankietowym. Ewaluacja projektu wymaga prze-
prowadzenia pe!nych, bezpo"rednich wywiadów nie tylko z$zarz,dami FKZ, lecz tak-e z$ka-d, z$utworzonych spó!-
ek portfelowych, a$ nast#pnie powtórzenia podobnych bada% po zako%czeniu okresu trwa!o"ci projektu (3 lata). 
Niemniej przeprowadzenie nawet cz,stkowych analiz nale-y uzna. za niezb#dne ze wzgl#du na planowane uru-
chomienie podobnych narz#dzi w$ramach nowej perspektywy /nansowej PO IR. Pe!na ocena programu wymaga 
równie- oceny kosztów /nansowych opracowanych narz#dzi w$porównaniu z$innymi dzia!aniami na rzecz wsparcia 
pocz,tkuj,cych przedsi#biorców wdra-aj,cych innowacyjne przedsi#wzi#cia.

Uzyskane wyniki wskazuj,, -e sama idea programu opisanego w$Dz. 3.1 PO IG spotka!a si# z$przyjaznym przyj#-
ciem zarówno FKZ, jak i$pomys!odawców innowacyjnych rozwi,za%. Mo-liwo". uzyskania zaawansowanego wspar-
cia /nansowego i$doradczego (proof of concept) jeszcze przed uruchomieniem dzia!alno"ci gospodarczej jest zjawi-
skiem nowym, które zdecydowanie obni-a poziom ryzyka zwi,zany z$niepowodzeniem przedsi#wzi#cia. 

Wykazanie korzy"ci dla gospodarki z$tytu!u powierzania funduszom VC "rodków publicznych przeznaczonych na 
inwestycje kapita!owe stanowi. b#dzie niepodwa-alny argument na rzecz uruchomienia kolejnych, nowych progra-
mów operacyjnych, w$których przewidziano kontynuacj# dotychczasowej polityki wsparcia dzia!alno"ci funduszy 
VC w$zakresie tworzenia innowacyjnych /rm. Z$tego wzgl#du niepokoj,cy jest brak tego rodzaju analiz i$trudno"ci 
w$dost#pie do danych bazowych.

Ju- obecnie mo-na dostrzec szereg ujemnych stron programu. 

1. Program, poprzez do/nansowanie ze "rodków publicznych etapu preinkubacji, zak!óca funkcjonowanie rynku 
funduszy seed capital, poniewa- fundusze-bene/cjenci Dz. 3.1 ponosz, ni-sze koszty dzia!alno"ci (pozyskania 
i$ewaluacji pomys!u) przygotowuj,c przedsi#wzi#cia wy!,cznie pod w!asny pro/l inwestycyjny funduszu.

2. Zgodnie z$za!o-eniami, program mia! by. przeznaczony dla IOB, a$nie dla funduszy VC. Jednak, w$wyniku nie-
precyzyjnych zapisów regulaminu bene/cjentami programu sta!y si# w$znacznej liczbie IOB – spó!ki córki fun-
duszy VC. Wp!yn#!o to niekorzystnie na rozwój programów wsparcia "wiadczonych przez podmioty dzia!aj,ce 
na rynku instytucji doradczych, poniewa- dzi#ki /nansowemu wsparciu PARP FKZ w$znacznej cz#"ci przej#!y 
te funkcje. W$rezultacie rynek zosta! zdominowany przez IOB, które s, zainteresowane przeprowadzeniem pre-
inkubacji wy!,cznie tych przedsi#wzi#., w$które FKZ b#dzie inwestowa!. W$rezultacie, celem prowadzonej pre-
inkubacji przesta!y by. w$pierwszej kolejno"ci korzy"ci pomys!odawcy, lecz inwestuj,cego w$przedsi#wzi#cie 
FKZ. 

3. Przeprowadzenie przez PARP post#powania konkursowego, w$którym bardziej od kompetencji i$do"wiadcze-
nia aplikuj,cego podmiotu liczy si# liczba zadeklarowanych przez niego umów o$dokapitalizowanie spó!ek, 
doprowadzi!o do sytuacji, w$której konieczno". osi,gni#cia deklarowanych wska1ników mo-e mie. znacz,cy 
wp!yw na obni-enie jako"ci rozwi,za%, które sta!y si# przedmiotem wej". inwestycyjnych. 

4. Nieuwzgl#dnienie lokalnej specy/ki funkcjonowania FKZ umacnia dysproporcje regionalnego rozwoju gospo-
darczego regionów ma!o zindustrializowanych. 

5. Brak bie-,cej ewaluacji wska1ników rezultatu Dz. 3.1 doprowadzi do uruchomienia przez agencje rz,dowe 
i$regionalne kolejnych dzia!a% (w$ramach PO$IR), które z$du-ym prawdopodobie%stwem b#d, powiela. ziden-
ty/kowane ju- b!#dy programu.

6. Zgodnie z$ regulaminem programu bene/cjenci programu prowadz, dzia!alno". preinkubacyjn,, natomiast 
w$znakomitej wi#kszo"ci nie posiadaj, one zasobów infrastrukturalnych, które umo-liwi!yby im pe!nienie funk-
cji inkubatorów. Wprowadzenie okre"lenia „inkubatory” dla bene/cjentów Dz. 3.1 jest poj#ciowym nadu-yciem, 
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w$którego wyniku mog, powsta. mo-liwo"ci wykorzystania przez FKZ wsparcia przeznaczonego dla obecnie 
dzia!aj,cych inkubatorów. 

Obserwuj,c zdecydowan, nadwy-k# popytu na innowacyjne rozwi,zania, które spe!niaj, warunki niezb#dne do 
podj#cia inwestycji kapita!owej mo-na wysun,. tez#, -e bariera w$postaci tzw. luki kapita!owej w$skali makro zosta!a 
ju- zlikwidowana. Konsekwencj, powinno by. elastyczne dopasowanie wsparcia publicznego do aktualnej sytuacji. 
W$innym przypadku, w$zwi,zku z$rosn,cym ryzykiem inwestycji w$coraz s!absze lub coraz bardziej ryzykowne pro-
jekty FKZ b#d, domaga!y si# coraz wi#kszego zaanga-owania "rodków publicznych w$swoj, dzia!alno". biznesow,. 
Z$tego wzgl#du wa-niejszym kierunkiem obecnych dzia,a+ powinno by/ osi$gni)cie wzrostu poda%y oferty 
interesuj$cych projektów inwestycyjnych ni% kompensowanie kosztów i"ryzyka FKZ w"zakresie poszukiwa-
nia i"ewaluacji projektów na etapie niezako+czonych prac badawczych.
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Obraz jaki wy!ania si# z$Raportu napawa z$ jednej strony dum, i$optymizmem, z$drugiej za" nie jest wolny od 
prezentacji szeregu zagro-e% i$wyzwa%. Prezentowane dane wskazuj, na stale zmniejszaj,c, si# liczb# IOB, chocia- 
niektóre z$nich istotnie rozszerzaj, skal# swojego dzia!ania. Wiele typów O"rodków do"wiadczy!o w$ostatnich latach 
nap!ywu wielomilionowych "rodków inwestycyjnych, pozwalaj,cych na stworzenie nowoczesnej infrastruktury, 
w$szczególno"ci w$parkach naukowo-technologicznych czy inkubatorach ró-nego typu. 'rodkom tym towarzyszy!o 
równie- wsparcie /nansowe us!ug oferowanych przez O"rodki ich klientom. Mo-na chyba stwierdzi. , -e ostatnie 
lata to okres niespotykanych wcze"niej i$prawdopodobnie niemo-liwych do powtórzenia w$przysz!o"ci inwestycji. 

Nieuchronnie wi#c stawiane s, pytania o$efektywno". i$skuteczno". tej interwencji publicznej. W$wielu przy-
padkach za wcze"nie jeszcze na dokonanie obiektywnej oceny, a$sygna!y p!yn,ce z$Raportu nie daj, podstaw do 
jednoznacznej odpowiedzi. Trudno te- !,cznie podsumowa. dzia!alno". ró-nych rodzajów O"rodków, ale pewne 
wnioski wspólne dla wszystkich mo-na uzna. za uzasadnione. Warto na pewno odnotowa., -e dzi#ki dokonanym 
inwestycjom i$prowadzonej dzia!alno"ci IOB bardzo wzmocni!y swoj, pozycj# lokaln, i$regionaln,. Wiele z$nich sta-
nowi istotny element innowacyjnych ekosystemów budowanych wokó! g!ównych o"rodków akademickich. Jednak 
nad ocen, roli IOB na poziomie krajowym, ci,-y od zawsze brak jasnej wizji ich roli, brak odpowiedniego usytuowa-
nia w$narodowej strategii innowacji i$dzia!alno"ci badawczo-rozwojowej oraz brak okre"lenia strategicznych celów 
do osi,gni#cia. Z$ jednej strony, czytelna jest ewolucja wsparcia publicznego od wspierania podstawowych form 
dzia!alno"ci wspomagaj,cej przedsi#biorstwa (jak inkubatory przedsi#biorczo"ci czy parki przemys!owe) do bardziej 
wyra/nowanych instrumentów promuj,cych specjalizacj# i$us!ugi o$du-ej warto"ci dodanej (parki i$inkubatory tech-
nologiczne, parki naukowe, centra zaawansowanych technologii, czy fundusze wysokiego ryzyka). Z$drugiej strony 
trudno dopatrze. si# systemowego podej"cia i$wprz#gni#cia tej, ju- bardzo znacz,cej, grupy podmiotów w$strate-
giczne dzia!ania Pa%stwa. To za" skutkuje podejmowaniem przez w!a"cicieli IOB inwestycji i$dzia!alno"ci obliczonej 
na konsumpcj# dost#pnego wsparcia publicznego bez zachowania ci,g!o"ci dzia!alno"ci podstawowej, charaktery-
stycznej dla danego typu O"rodków. Sytuacja taka, jest szczególnie czytelna w$niektórych parkach i$inkubatorach, 
gdzie infrastruktura wybudowana z$"rodków pomocowych przeznaczana jest po okresie trwa!o"ci projektów na cele 
nie spe!niaj,ce kryteriów przynale-no"ci do tej kategorii O"rodków. 

Rok 2014 to tak-e pierwszy rok nowej perspektywy /nansowej w$UE, w$której Polska b#dzie ponownie bene-
/cjentem znacznych "rodków na wsparcie przedsi#biorczo"ci i$ innowacyjno"ci. Zmienia si# jednak bardzo /lozo-
/a wspierania przedsi#biorczo"ci. Strumie% "rodków publicznych w$ jeszcze wi#kszym ni- do tej pory stopniu tra/ 
bezpo"rednio do przedsi#biorców, którzy sami b#d, mogli zdecydowa. o$tym z$jakim publicznym czy prywatnym 
podmiotem realizuj,cym prace badawczo-rozwojowe, czy inne formy wsparcia dzia!alno"ci innowacyjnej, zechc, si# 
zwi,za.. Mo-na wi#c "mia!o mówi. o$podj#ciu przez administracj# publiczn, stara% zmierzaj,cych do urynkowienia 
dzia!a% wspieraj,cych przedsi#biorców. To bardzo wa-na zmiana i$istotny sygna! dla "rodowiska IOB. Je"li przyj,., -e 
koncepcje wdra-ane za po"rednictwem programów operacyjnych /nansowanych z$funduszy strukturalnych s, naj-
wa-niejsz,, je"li nie jedyn, emanacj, my"li strategicznej w$obszarze innowacji, to nale-y przygotowa. si# na istotn, 
zmian# podej"cia do wszystkich rodzajów IOB.

*,cz,c powy-szy fakt z$rekomendacjami wynikaj,cymi z$prezentowanego Raportu za najwa-niejsze uzna. nale-
-y przygotowanie IOB do nowej sytuacji. Wiele O"rodków musi sobie odpowiedzie. na pytanie czy i$w$jaki sposób 
jest w$stanie zaadaptowa. si# do rzeczywisto"ci, w$której wi#kszo". "rodków b#dzie musia!a by. pozyskana z$rynku, 

Krzysztof GULDA
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a$ nie od publicznej instytucji /nansuj,cej Nawet je"li nadal b#d, to "rodki pomocowe, to kryteria wyboru us!u-
godawcy okre"lane b#d, bezpo"rednio przez potrzeby rynkowe przedsi#biorstw. Nie trudno zgadn,., -e w$takich 
okoliczno"ciach profesjonalizacja i$najwy-sza jako". oferowanych przez IOB us!ug wysuwa si# na pierwsze miejsce 
jako strategiczne cele do osi,gni#cia. Przedsi#biorcy, zarówno Ci poszukuj,cy wsparcia na pocz,tku swojej drogi, 
jak i$CI poszukuj,cy zaawansowanych us!ug technologicznych lub doradczych wybiera. b#d, na równych prawach 
z$oferty publicznych i$prywatnych dostawców us!ug. Tak wi#c kwali/kacje kadry IOB, zarz,dzanie relacjami z$klien-
tem, kompleksowo". oferty z$jednej strony, ale i$specjalizacja z$drugiej, korzystny stosunek ceny us!ugi do jej jako"ci 
b#d, decydowa. o$sukcesie, a$mo-e wr#cz mo-liwo"ci przetrwania na rynku. 

Trudno sobie wyobrazi. spe!nienie powy-szych wymaga% bez jasnej strategii dzia!ania okre"lonej przez w!a"ci-
cieli i$zarz,dzaj,cych IOB. Nadszed! nieuchronnie czas, kiedy IOB we w!a"ciwy dla danego typu O"rodków sposób, 
musz, okre"li. mierzalne cele swojej dzia!alno"ci i$nauczy. si# monitorowa. post#py w$ich realizacji. Niezb#dne staje 
si# ci,g!e samodoskonalenie, dla którego podstawowymi narz#dziami s, rozwój kompetencji pracowników i$moni-
torowanie zadowolenia klientów. Eksperci SOOIPP antycypuj,c kierunek ewolucji systemu wsparcia przedsi#biorczo-
"ci i$innowacyjno"ci w$Polsce, ju- od kilku lat promuj, wdra-anie systemów zarz,dzania jako"ci, w$IOB, standardy 
dzia!alno"ci i$nowoczesne mechanizmy oceny jako"ci dzia!ania.

Patrz,c na szerszy, europejski kontekst zmian w$podej"ciu do IOB, wida. tak-e wyra1nie potrzeb# oceny jako"ci 
dzia!ania i$efektywno"ci wykorzystania "rodków publicznych na wsparcie IOB. W$kontek"cie dzia!ania IOB na rynku 
Unii Europejskiej za niezb#dne nale-y uzna. wi#ksze w!,czenie si# polskich podmiotów w$ró-nego rodzaju formy 
wspó!pracy mi#dzynarodowej. Pozwala to z$ jednej strony podnosi. kompetencje pracowników, daje potencjaln, 
mo-liwo". pozyskania dodatkowych, cho. nie !atwych "rodków na dzia!alno"., ale otwiera równie- drog# do posze-
rzenia oferty w$kierunku cz#sto oczekiwan, przez polskich przedsi#biorców. Umi#dzynarodowienie dzia!alno"ci, czy 
wr#cz tworzenie /rmy o$ponad regionalnych i$ponad narodowych aspiracjach staje si# dla polskich /rm technolo-
gicznych codzienno"ci,.

O"rodki adresuj,ce swoj, ofert# do m!odych /rm technologicznych, szczególnie musz, uwzgl#dni. w$swoich 
strategiach rozwoju bardziej nowoczesne, nietradycyjne, elastyczne formy wspó!pracy i$wspierania przedsi#biorców. 
Rado". i$duma z$nowej infrastruktury nie mo-e przys!oni. rzeczywistych potrzeb rynku, gdzie us!ugi a$nie sama in-
frastruktura b#d, decydowa!y o$sukcesie.
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155 Zaznaczono podmioty, z którymi wspó!pracuje co najmniej 50% badanych IT
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