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WSTĘP  

We współczesnym świecie innowacje stanowią rdzeń nowoczesnych strategii 
wzrostu gospodarczego, rozwoju firm i kształtowania dobrobytu narodów. Procesy 
innowacyjne przebiegają w specyficznym układzie powiązań obejmującym sieci 
przedsiębiorstw, instytucje naukowo-badawcze i pozarządowe oraz rząd, administrację 
publiczną i inicjatywy obywatelskie. Jednocześnie coraz większą rolę odgrywają 
współzależności zachodzące między dynamiką tworzenia i rozwoju innowacyjnych 
przedsiębiorstw, a organizacją regionów i dostępnością wyspecjalizowanych 
instrumentów finansowych. W postrzeganiu innowacji i procesu innowacyjnego 
odchodzimy od pojedynczego zdarzenia, na rzecz kompleksu zjawisk i zdarzeń 
tworzących nowe produkty, wzorce, technologie i usługi.  

Współcześnie wszystkie przedsiębiorstwa, nawet te najmniejsze, znajdują się 
pod silną presją innowacji, często jednocześnie w wielu dziedzinach (nowe produkty, 
techniki i technologie, organizacja, relacje z partnerami itp.). Skuteczność 
przedsiębiorców w tym zakresie zależy w dużej mierze od ich kompetencji, umiejętności 
zarządzania oraz przyjętych strategii. Coraz więcej badań wskazuje na rosnącą rolę 
środowiska, w jakim funkcjonują firmy, a szczególnie polityki i inicjatyw władz 
publicznych tworzących korzystne warunki dla powstawania innowacyjnego klimatu 
przedsiębiorczości. Nie bez znaczenia są również przyjęte rozwiązania systemowe, 
określające ogólne ramy funkcjonowania gospodarki (narodowy i regionalne systemy 
innowacji, środowisko innowacyjne itp.).  

W ramach polityki innowacyjnej wysiłki władz wielu krajów oraz regionów 
skierowane są na organizację procesu powstawania innowacji technologicznej  
i tworzenie infrastruktury ten proces ułatwiającej. W centrum uwagi znalazły się kwestie 
dotyczące powstawania i rozwoju: preinkubatorów, parków i inkubatorów 
technologicznych, centrów transferu technologii, funduszy pożyczkowych, 
poręczeniowych, seed i venture capital, klastrów itp. Różnorodność potrzeb 
przedsiębiorców tworzy konieczność różnicowania podaży innowacji i technologii. 
Wszelka pomoc dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych ma na celu z jednej strony 
stymulowanie tworzenia nowych technologicznych firm oraz pomoc małym i średnim 
przedsiębiorstwom w ich dążeniu do technologicznej restrukturyzacji. Z drugiej zaś – 
stymulowanie badań i uruchamianie mechanizmów transferu do gospodarki.  
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Po 19 latach transformacji polska gospodarka ciągle charakteryzuje się 
najniższymi wskaźnikami innowacyjności w Europie, co należy uznać za podstawowe 
zagrożenie dla jej międzynarodowej konkurencyjności. Aktywizację współpracy świata 
nauki i gospodarki należy uznać za priorytet w ramach polityki gospodarczej. Polsce 
niezbędna jest strategia wzrostu innowacyjności, która w długookresowej perspektywie 
umożliwi selektywne przechodzenie z grupy państw „peryferyjnej technologii”  
(a w konsekwencji „peryferyjnego kapitalizmu”), do wiodących technologicznie obszarów 
naszego globu. Widoczna jest potrzeba kompleksowych działań i programów 
wypracowanych w kraju, odpowiadających mentalności i specyfice instytucjonalnej. 

 Z inicjatywy Katedry Efektywności Innowacji Uniwersytetu Szczecińskiego  
i Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce 
podczas seminarium zorganizowanego w dniach 1-5 września 2006 r. w Pobierowie 
„Innowacje, Przedsiębiorczość i Gospodarka Oparta na Wiedzy” podjęto próbę budowy 
platformy dyskusji i współpracy środowisk naukowych i praktyki gospodarczej zajmującej 
się szeroko rozumianą problematyką innowacji w procesach gospodarowania. 
Prezentowany kolejny Zeszyt Naukowy z serii „Ekonomiczne problemy usług”, jest 
efektem tej współpracy w 2008 r. W publikacji zawarto referaty zaprezentowane podczas:  

1. III Szkoły Letniej Innowacji – Sieć partnerstwa na rzecz wzrostu innowacyjności 
polskiej gospodarki, która w tym roku odbyła się w dniach 5-10 września  
w Warszawie i Koszelówce k. Łącka, a wiodącym partnerem była Katedra Zarządzania 
Innowacjami Szkoły Głównej Handlowej oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów 
Badawczych UE.  

2. XIX Dorocznej Konferencji Organizatorów Ośrodków Innowacji  
i Przedsiębiorczości w Polsce, której uczestnicy w tym roku w dniach 7-9 maja 
gościli w Nowym Sączu i Krynicy. Partnerami przedsięwzięcia byli: (1) Miasteczko 
Multimedialne, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu, 
(2) Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, (3) Centrum Innowacji, 
Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu – Uniwersytet Jagielloński, (4) Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.  

W obydwu przedsięwzięciach wzięło łącznie udział około 300 osób z różnych środowisk: 
nauka (m.in. Katedry Innowacji oraz Przedsiębiorczości), ośrodki innowacji (parki  
i inkubatory technologiczne, centra transferu technologii) i administracja publiczna 
(Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie). Omawiane imprezy są jedyną  
w Polsce tego typu formą integracji środowisk naukowego, gospodarczego i administracji. 
Dyskusja i wymiana doświadczeń wnosi istotny wkład w ciągle niedoskonały system 
innowacji w Polsce. Uczestnicy podkreślają efektywność przyjętej formuły organizacyjnej. 
Spotkania i dyskusja organizowana przez SOOIPP umożliwia przede wszystkim:  
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– wymianę doświadczeń, poglądów, wyników badań i rezultatów prac aplikacyjnych;  

– integrację środowiska i pogłębienie kontaktów krajowych i międzynarodowych osób 
i instytucji; 

– rozwój wiedzy o najnowszych mechanizmach transferu i komercjalizacji osiągnięć 
naukowych; 

– promocję dobrych praktyk w zakresie pobudzania innowacyjności, głównie  
w wymiarze regionalnym; 

– koordynację prac badawczych i projektów realizowanych w różnych ośrodkach 
akademickich i instytucjach wsparcia; 

– doskonalenie kadr i kompetencji zespołów. 

O sukcesie pomysłu zadecydowało zaangażowanie parterów niniejszej inicjatywy tj.: 
Katedry Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry 
Efektywności Innowacji Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedry Zarządzania Innowacjami 
Szkoły Głównej Handlowej, Zakładu Innowacji i Logistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 
Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału 
Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej, Departamentu 
Wdrożeń Innowacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departamentu Rozwoju 
Gospodarki Ministerstwa Gospodarki, Zespołu Innowacji i Technologii Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości, Wydziału Innowacyjności Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Unii 
Europejskiej, Fundacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza – Poznański Park Naukowo-
Technologiczny, Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu 
Warszawskiego, Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej.  

Podejmowane w trakcie spotkań dyskusje mają szczególne znaczenie  
w kontekście budowy nowoczesnej gospodarki bazującej na zdolnościach innowacyjnych. 
Szkoła Letnia Innowacji jest często pierwszym miejscem prezentacji swoich wyników 
prac młodych pracowników nauki, to ważny trening, ocena projektów badawczych  
i przygotowanie do obrony. Jednocześnie wszystkie referaty są poddane selektywnej 
ocenie. Zebrane w bieżącym roku wyniki pracy zostały uporządkowane w pięć grup 
problemowych:  

1. Zachowanie strategiczne w innowacyjnym biznesie,  

2. Modele wspierania przedsiębiorczości i tworzenie sieci innowacji,  

3. Parki i inkubatory technologiczne,  

4. Polityka innowacyjna i przestrzenne aspekty innowacji, 

5. Kapitał ludzki i innowacje w usługach.  

Zaprezentowane w publikacji artykuły podejmują szereg ciekawych problemów 
związanych z innowacyjnością i interesariuszami procesów innowacyjnych.  
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Zapraszając do lektury pragniemy podziękować wszystkim Autorom za udział  
w dyskusji i przygotowanie przedstawionych tekstów oraz Zarządowi SOOIPP za 
stworzenie bardzo efektywnej platformy kontaktów i współpracy różnych środowisk, 
kluczowych dla nowoczesnego myślenia o procesach innowacyjnych. Pragniemy również 
podziękować Elwirze Koprowskiej-Skalskiej, które wzięła na siebie ciężar od strony 
technicznej przygotowania prezentowanej publikacji.  

Jesteśmy przekonani, że współpraca, dyskusja, wymiana wiedzy będą nadal 
realizowane, a ich owocem będą kolejne zeszyty naukowe z udziałem szerokiej palety 
interesariuszy procesów innowacyjnych zarówno z kraju jak i z zagranicy. Jednocześnie, 
pragniemy zasygnalizować, że są już przygotowywane kolejne inicjatywy (XX Doroczna 
Konferencja SOOIPP w Gdyni oraz IV Szkoła Letnia Innowacji w Poznaniu), do udziału  
w których serdecznie zapraszamy.  

 

 

Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa – styczeń 2009 r.   
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KRYSTYNA POZNAŃSKA 

ZACHOWANIA STRATEGICZNE PRZEDSIĘBIORSTW  

WOBEC WYZWAŃ GLOBALIZACYJNYCH 

WSTĘP 

Jedną z wielu cech współczesności jest niezwykła dynamika zmian. Mają one 

charakter gwałtowny, nieregularny. W konsekwencji państwa, organizacje oraz ludzie, 

muszą dokonywać ciągłych zwrotów w swoim działaniu. Zasadniczą przyczyną i skutkiem 

tych zmian jest globalizacja. Jak podkreśla W. Szymański, historia XX wieku to historia 

niszczenia zasad konkurencji przez narastanie procesu koncentracji zmierzającej do 

osiągnięcia pozycji monopolistycznej oraz wysiłki państwa by utrzymać system 

konkurencji1. Wraz z postępującą globalizacją zmieniają się zasadniczo i trwale warunki 

ramowe działań przedsiębiorstw. Zmiana wynika z następującej współzależności: 

globalizacja jako międzynarodowy proces zacieśniania stosunków handlowych wraz  

z wielorakimi połączeniami pomiędzy państwami, przedsiębiorstwami, instytucjami, 

firmami, konsumentami, zmienia w szybkim tempie polityczne, prawne, gospodarcze, 

finansowe, technologiczne, jak również kulturowe warunki ramowe, które wpływają na 

otoczenie przedsiębiorstw. Zmiana warunków ramowych wymaga odpowiednich 

strategicznych reakcji ze strony przedsiębiorstwa w różnych dziedzinach, tak aby 

wykorzystać szanse globalizacji kontrolując również ryzyko, które niesie ona ze sobą. 

Poprzez implementacje strategicznych reakcji przedsiębiorstwa oddziaływują również na 

warunki ramowe dla własnej działalności, co dalej napędza globalizację. Opisana 

współzależność zakłada współzależność pomiędzy otoczeniem przedsiębiorstwa a jego 

strategiami konkurencji2. Biorąc to pod uwagę można sformułować pytanie: jak 

wyglądają typowe zachowania strategiczne  przedsiębiorstw, które są podejmowane, by 

wykorzystać szanse oraz sprostać globalnym? W artykule przedstawiono zachowania 

strategiczne przedsiębiorstw wobec wyzwań globalizacyjnych w odniesieniu do 

najważniejszych obszarów decyzyjnych. Skoncentrowano się na takich sferach 

                                                 
1 W. Szymański, Czy globalizacja musi być irracjonalna, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007, 
s. 22-25. 
2 P. R. Varadarjan,  T. Clark, W. M. Pride, Controlling the Uncontrollable: Managing Your Market 

Environment, Sloan Management Review, Vol. 33, No. 2, s. 34-47. 
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decyzyjnych, jak wybór czynników przewagi konkurencyjnej, ścieżka internacjonalizacji, 

zróżnicowanie koncepcji marketingowej oraz organizacja przedsiębiorstwa.     

 POJĘCIE GLOBALIZACJI  

Zanim przedstawione zostaną zachowania strategiczne przedsiębiorstw wobec 

wyzwań globalizacyjnych, należy wyjaśnić wcześniej pojęcie „globalizacji”, które pojawia 

się często w kontekście problematyki nauk o przedsiębiorstwie oraz wyzwań globalnych. 

Globalizacja jest jednym z najbardziej popularnych pojęć zarówno w piśmiennictwie 

naukowym, jak i potocznym. Pojęcie to odnosi się do obszarów działalności 

gospodarczej, politycznej, społecznej, kulturowej oraz naukowej. A. Zorska definiuje 

globalizację jako „wyższy, bardziej zaawansowany i złożony etap procesu 

umiędzynarodowienia działalności gospodarczej. Proces ten rozumiany ogólnie , jako 

rozszerzanie działalności krajowych przedsiębiorstw za granicą, został zapoczątkowany 

na większą skalę w XIV wieku, wraz z rozwojem zamorskiej działalności przez kompanie 

handlowe”3. Autorka zwróciła szczególną uwagę na rozwój wielkich przedsiębiorstw, 

których ekspansja międzynarodowa stworzyła podstawy procesu określanego mianem 

globalizacji. Odmienny punkt widzenia reprezentują przedstawiciele Grupy Lizbońskiej. 

Określili oni globalizację jako nowy proces gospodarczo-polityczno-społeczny, którego 

początki przypadają na dwie ostatnie dekady XX wieku4. Poglądy Grupy Lizbońskiej 

podzielają inni polscy ekonomiści. I tak np. G. Gierszewska, B. Wawrzyniak uważają, iż 

globalizację należy uznać za nowy, odrębny proces gospodarczy, co stwarza konieczność 

odpowiedniego usytuowania początków globalizacji w czasie5. Na przyspieszenie procesu 

globalizacji wpłynęły zasadniczo dwa zdarzenia, tj. rozwój technologii informacyjno-

komunikacyjnych w połowie lat osiemdziesiątych oraz rozpad systemu realnego 

socjalizmu w końcu lat osiemdziesiątych. Pogląd taki reprezentuje m.in. T. Friedman, 

który stwierdził, iż świat narodził się po upadku muru berlińskiego6. W literaturze 

podkreśla się, że procesy globalizacyjne stały się możliwe dopiero po zaistnieniu 

pewnych warunków, wśród których największe znaczenie odegrał rozwój technologii 

informacyjno-komunikacyjnych oraz powstanie i rozwój podmiotów gospodarczych  

o takiej sile, które pozwalają tworzyć ogólnoświatową sieć powiązań gospodarczych, 

politycznych, kulturowych i innych. Biorąc pod uwagę spotykane w literaturze poglądy co 

do rozumienia globalizacji, w niniejszym artykule przyjęto, iż globalizacja to: 

 

                                                 
3 A. Zorska, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych w gospodarce światowej, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 14. 
4 Granice konkurencji. Grupa Lizbońska, seria „Euromanagement”, Warszawa 1996 PFPK, Poltext. 
5 G. Gierszewska, B. Wawrzyniak, Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Seria 
„Euromanagement, Warszawa 2001, Poltext , s. 17-23. 
6 T. Friedman, Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 
2001. 
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! dynamiczny proces, który poprzez integracyjne siły (rynku lub przedsiębiorstwa) 

zostaje zainicjowany oraz napędzany,  

! powodując zacieśnianie sfery polityki, gospodarki, społeczeństwa na poziomie 

globalnym, bez względu na granice państwowe7. 

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa ważne są dwa zasadnicze wymiary 

globalizacji. Z jednej strony jest to wymiar ilościowy, w szczególności rosnące 

poszerzanie przedsiębiorczych działalności ponad granicami państwowymi. Z punktu 

widzenia przedsiębiorstwa siły globalne działają również w wymiarze jakościowym 

poprzez rosnące wielostronne zacieśnianie współpracy wielu najróżniejszych sfer 

wpływów8. Przykładem może być zwiększenie eksportowego zaangażowania 

przedsiębiorstw, począwszy od eksportu pośredniego a na zagranicznych inwestycjach 

bezpośrednich skończywszy. Zgodnie z takim rozumieniem pojęcia globalizacji, rodzi się 

zwiększony nacisk na kształtowanie oraz implementacje  strategii przedsiębiorstwa, 

będących reakcją na wyzwania wobec globalizacji, z uwzględnieniem wszystkich sfer 

decyzyjnych. 

Czynniki, które wpływają na obecny rozwój globalizacji rynków, przyspieszając 

lub wyhamowując je, nie mogą być rozpatrywane jako wyizolowane, lecz jako obopólnie 

wpływające pojedyncze części składowe sił łączące się w całość. Jako czynniki 

przyspieszające tzw. „globalization drivers" należy wymienić postęp techniczny, który 

prowadzi do przyspieszenia innowacji, skrócenia czasu cyklu użytkowania produktu, jak 

również stworzenia szybszych i wydajniejszych systemów komunikacji i transportu. 

Wyżej wymienione czynniki ułatwiają przykładowo powstanie globalnych kanałów zbytu 

i kanałów informacyjnych, co umożliwia wzajemne przenikanie się tych czynników. 

Ponadto trzeba wymienić następujące punkty warunkujące dalszy rozwój: liberalizacja 

handlu światowego poprzez zmniejszenie przeszkód w handlu, deregulacja rynków, 

rozbicie struktur monopolowych, rosnący nacisk cenowy w przedsiębiorstwach, 

częściowe zrównanie zachowań konsumenckich lub zwiększająca się mobilność 

konsumentów i przedsiębiorstw, jako napędzająca siła dla rozwijającej się globalizacji. 

Na procesy globalizacyjne działają jednak przeciwne siły, które spowalniają 

zacieśnianie stosunków lub nawet zatrzymując i odwracając te procesy w niektórych 

sferach. W tym kontekście trzeba wymienić różnice kulturowe, geograficzne, czasowe  

i finansowe bariery, które zamykają drogę do równego dostępu do technicznych  

 

 

 

 

                                                 
7 S. Rufera, Die/newe Qualitaet des Wettbewerbs unter der Bedingung der Globalisierung der 

Markte: Konsequenzen fuer Struktur und Determinanten des Wettbewerbs aus der Sicht von 

Unternehmen, Wien 2001, s. 11. 

8 J. Dunning, Alliance Capitalism and Global Business, London 1997, s. 33. 
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i technologicznych innowacji oraz zasobów, dołączając do tego środki protekcyjne, 

konflikty wewnętrzne i zewnętrzne, nacjonalizm, polityczne i ekonomiczne warunki 

ramowe, ograniczanie kosztów9. Rezultatem takich działań jest delimitacja rynków. 

Prowadzi ona do wyraźnie zaostrzonej konkurencji przedsiębiorstw10, wyróżniając się 

zwiększoną liczbą konkurentów, która następuje wskutek dominacji rynków podażowych 

nad rynkami popytowymi. Najważniejsi konkurenci przedsiębiorstw funkcjonujących na 

globalnym rynku są coraz częściej bardziej przejrzyści, aczkolwiek wszechobecni, 

ponieważ i oni działają globalnie. Następny aspekt prowadzący do trudnej do sprostania 

sytuacji konkurencyjności spowodowany jest większą ilością sfer decyzyjnych oraz ich 

nakładania się, ze względu na  silniejsze zacieśnianie się sfery  gospodarki, polityki oraz 

kultury. Takie sfery decyzyjne, jak szkolnictwo i infrastruktura, które niegdyś były 

podporządkowane państwu, dziś przedsiębiorstwa są coraz bardziej 

współodpowiedzialne za ich kształtowanie w swoim interesie. W ten sposób powstała 

dodatkowa złożoność działań, która  zaostrza konkurencję.  

SZANSE I ZAGROŻENIA GLOBALIZACJI Z PUNKTU WIDZENIA 

PRZEDSIĘBIORSTW  

Globalizacja prowadzi do zmiany  warunków funkcjonowania, do zmiany 

otoczenia, w którym przedsiębiorstwa działają i podejmują swoje decyzje. Rezultatem 

niniejszego procesu może być szansa dla specyficznej działalności firmy, jak również 

zagrożenie dla jej dalszej działalności.  

Bez wątpliwości delimitacja rynków dla przedsiębiorstw jest łatwym sposobem 

na zdobycie nowych rynków zbytu, które mogą generować wzrost. Mniej 

skomplikowany i szybszy dostęp do potencjalnych klientów staje się łatwiejszy dzięki 

strukturom zacieśniania, które doprowadzają kanały do każdej możliwej niszy rynkowej. 

Zdobywanie nowych rynków zbytu otwiera globalnym przedsiębiorstwom większy 

potencjał popytu. Zwiększenie wolumenu produkcji i zbytu prowadzi do osiągnięcia 

efektu skali oraz  krzywej doświadczenia. Następną szansą na zmniejszanie kosztów jest 

szybszy i łatwiejszy dostęp do wysokojakościowych lub niskokosztowych czynników 

produkcyjnych, które są dostępne dzięki globalizacji. Umożliwia to z kolei bardzo szybką 

reakcję na zmieniające się warunki produkcyjne lub poziomy cen, poprzez większe, 

świadome wykorzystanie rosnącej mobilności czynników produkcyjnych. W przypadku, 

gdy moce produkcyjne lub kompetencje własnego przedsiębiorstwa są  

 

 

                                                 
9 M. R. Czinkota, I. A. Ronkainen, A Forecast of Globalization,/international Business and Trade: 

Report from a Delphi Study/Journal of World Business 40, 2005, s. 111-123; J. K. Johansson, Global 

Marketing, Boston 2005; W. J. Keegan, Global Marketing, 2005, Pearson Prentice Hall.  

10 U. Steger, Ch. Kummer, Auswirkungen der Globalisierung auf das strategische Management, [w:] 

U. Krystek, E. Zur, Handbuch Internationalisierung, Berlin 2002, s. 183-202. 
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niewystarczające, można skorzystać w nowej sytuacji konkurencyjności z różnorodnych 

możliwości współpracy z potencjalnymi partnerami lub strategicznymi sojusznikami.   

W tej dziedzinie niezmiernie pomocne są ulepszone systemy komunikacyjne.  

Z drugiej strony globalizacja wiąże się z wieloma zagrożeniami. W pierwszej 

kolejności wymienić należy zacieśnianie się rynków. Dla wielu przedsiębiorstw taka 

sytuacja pociąga za sobą przeciążenie, poprzez ogromną ilość decyzji do podjęcia oraz 

„szok informacyjny”. Decyzje podejmowane są w warunkach coraz większej 

niepewności. Coraz ważniejsze staje się dla przedsiębiorstwa wypracowanie dokładnej  

i przemyślanej strategii, która wskaże przyszłą drogę rozwoju przedsiębiorstwa. 

Następnym zagrożeniem dla przedsiębiorstwa jest rosnący nacisk cenowy, szczególnie 

dla przedsiębiorstw, które nie mogą czerpać korzyści z wyżej wymieniowych struktur, ze 

zwiększającej się mobilności czynników produkcyjnych. Zaostrzona konkurencja jest 

rezultatem globalizacji, w szczególności dominacja rynku podaży utrudnia wyróżnienie 

przedsiębiorstwa lub oferty handlowej od innych przedsiębiorstw. Do zagrożeń 

wynikających z globalizacji należy też zaliczyć rosnącą polityczną i ekonomiczną 

niestabilność wywołaną przez konflikty kulturowe czy terroryzm. W tym kontekście 

podnoszone są postulaty, aby przez międzynarodowe porozumienia stworzyć warunki 

ramowe, które ograniczą zagrożenia dla przedsiębiorstw, konsumentów oraz krajów. 

Regulacje ponad granicami są szczególnie potrzebne w kontekście zwiększającej się 

deregulacji rynków finansowych i kapitałowych oraz międzynarodowego terroryzmu, czy 

konfliktów religijnych.  

REAKCJA PRZEDSIĘBIORSTW NA SZANSE I ZAGROŻENIA GLOBALIZACJI 

Dynamika globalizacji stawia przed przedsiębiorstwami nowe wyzwania, które 

wymagają ustrukturowanego i planowanego podejścia, aby przetrwać w tym 

zmieniającym się otoczeniu. Wypracowanie odpowiednich strategii staje się 

decydującym czynnikiem w globalnej konkurencji11. Z reguły przedsiębiorstwo próbuje 

reagować na zmiany otoczenia wywołane globalizacją poprzez odpowiednią strategię, 

ponieważ możliwości aktywne kształtowania otoczenia przez przedsiębiorstwa są 

ograniczone. Dlatego strategie te nazywane są strategiami reakcji. Strategie reakcji 

przedsiębiorstw na rezultaty globalizacji są zawsze indywidualne dla przedsiębiorstwa, 

ponieważ istnieją różnice pomiędzy celami, dostępnymi zasobami, zarządzaniem oraz 

konkretną sytuacją konkurencji. Niemniej jednak można zidentyfikować zasadnicze 

wzorce reakcji na wyzwania związane z globalizacją. Zostały one przedstawione bardzo 

zwięźle w takich sferach decyzyjnych przedsiębiorstwa, jak wybór czynników przewagi 

konkurencyjnej, ścieżka internacjonalizacji oraz organizacji przedsiębiorstwa.  

  

                                                 
11 G. Yip, Total Global Strategy II, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2003. 
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WYBÓR CZYNNIKÓW PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ  

Globalizacja przedsiębiorstwa jest specyficzną formą internacjonalizacji, która 

jest rozumiana w szczególności jako geograficzna ekspansja przedsiębiorstwa na 

wszystkich znaczących rynkach. Globalne przedsiębiorstwo to takie przedsiębiorstwo, 

które jest obecne na rynku na skalę światową, jak również przeważająca część jego 

produkcji, nakładów kapitału, współpracownicy, sprzedaż /zbyt i pozostałe działalności 

są prowadzone na rynku międzynarodowym. W związku z powyższym lokalne 

przedsiębiorstwa są aktywne jedynie na rynku krajowym, zaś przedsiębiorstwa 

międzynarodowe na wybranych, zagranicznych rynkach docelowych. 

W przypadku przedsiębiorstwa globalnego najważniejsze jest skoncentrowanie 

się na najważniejszych czynnikach decydujących o długotrwałej przewadze 

konkurencyjnej. Obecnie czynnikiem takim są innowacje. Jak podkreśla M. E. Porter 

szybkość we wprowadzaniu nowych produktów oraz usług na rynek ma coraz większe 

znaczenie w odniesieniu do utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstw12. Ważną siłę 

napędową globalizacji stanowi technologia poprzez interakcję oraz internalizację. 

Dlatego też firmy wiodące na rynku globalnym dążą do tego, aby wprowadzać nowe 

standardy techniczne i tym samym osiągnąć długotrwałe uprzywilejowanie. 

Przedsiębiorstwa skupiają swoje obszary handlowe na istniejących istotnych 

kompetencjach, z kolei małe i średniej wielkości zakłady również na rynkach niszowych. 

Podstawa strategii na rynku globalnym przyjmuje innowacyjne i przyjazne 

konsumentowi modele handlowe. Podkreśla się bowiem, iż przedsiębiorstwa, które nie 

spełniają oczekiwań klientów i nie szanują swoich inwestorów, po prostu upadają. 

Najlepsze firmy to te, które potrafią odrzucać pomysły i idee, których klienci nie 

akceptują lub wręcz nie chcą. Bywa i tak, że producenci  oferują klientom produkty zbyt 

zaawansowane technicznie, o zbyt dużych możliwościach użytkowych, których klienci nie 

potrzebują, lub nie zamierzają za nie płacić. Niekiedy rozwój technologii postępuje zbyt 

szybko w stosunku do oczekiwań rynku13. 

Biorąc pod uwagę znaczenie innowacji jako podstawowego źródła rozwoju 

należy stwierdzić, iż globalizacja jest procesem, który prowadzi do spadku roli innowacji 

lokalnych, krajowych, a wzrostu roli przodujących innowacji globalnych, wprowadzanych 

i upowszechnianych w skali masowej przez korporacje transnarodowe. Korporacje te 

realizują strategie globalne, prowadząc do ujednolicenia produktów, technik, technologii. 

Z drugiej zaś strony, wykorzystują możliwość osiągania przewagi konkurencyjnej, dzięki 

wprowadzaniu innowacji. Korporacje te, posiadając olbrzymi własny potencjał finansowy 

mogą  prowadzić na szeroką skalę prace badawczo-rozwojowe, na  nieporównywalną ze 

                                                 
12 M. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa  2001, s. 202.  

13 M. Ch. Clayton, The Innovator’s Dilemma. When New Technologies Cause Great Firms to Fail, 

Harvard Business School Press, Boston, Massachuset, 1997. 
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skalą w małych i średnich przedsiębiorstwach. Korporacje transnarodowe, realizując 

strategie globalne, przenoszą lub budują swoje fabryki, biura projektowe, centra 

badawczo-rozwojowe w innych krajach, wytwarzają nowe produkty (usługi), 

jednocześnie niszcząc lokalnych producentów i ich wytwory, a niekiedy całe sektory. 

Nawiązując do teorii schumpeterowskiej, korporacje te opierają swoją działalność na 

innowacjach, tyle tylko, iż brak barier przepływu kapitału powoduje, że innowacje 

wykorzystywane są w znacznie szerszej skali niż jednego kraju. Stąd skutki tak 

realizowanej strategii dla krajów goszczących korporacje transnarodowe są dużo 

ostrzejsze. Poza konkurencją innowacyjną, o której mówił J. Schumpeter, należy 

uwzględnić również formy wejścia korporacji na rynki zagraniczne, w tym poprzez fuzje  

i przejęcie oraz jej skutki. To również jedna z form „twórczego niszczenia”, polegająca na 

eliminacji tego, kto stworzył „nowość”.  

Konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym nie zależy  

w pierwszej linii od jego wielkości, ale od względnej dla współubiegającego się  

o korzystną pozycję kosztów i oferty usług dla klientów. Korzystna pozycja kosztów 

może zostać osiągnięta na drodze internacjonalizmu w ramach tworzenia zleceń na 

standardach korzystnych finansowo w innych krajach (outsourcing). Zauważa to m.in. 

W. Szymański, twierdząc,  iż żyjemy w czasie rozczłonkowania i rozkooperowania 

produkcji na globalnym rynku, co prowadzi do rozwijania sieci poddostawców  

i szybkiego obniżania kosztów produkcji14. Przy pomocy zindywidualizowanej produkcji 

masowej, która oferuje duży stopień zadowolenia klienta, produkty mogą być 

produkowane na korzystnych warunkach finansowych. Niniejsze strategie można  

z reguły wprowadzać tylko wtedy, jeśli przedsiębiorstwo rozwija nowe modele handlowe 

(new revenue streams). Zwłaszcza na rynkach globalnych konkurencja może być 

prowadzona w  większym stopniu o innowacyjne modele handlowe. 

W warunkach postępującej globalizacji przedsiębiorstwo i jego menedżerowie  

powinni wprowadzić zarządzanie zorientowane globalnie – termin ten został stworzony 

przez J. P. Jeannet jako nowy paradygmat zarządzania wraz z pojęciem global mindset. 

Definiuje ona global mindset w następujący sposób: „...the global mindset is defined as 

a state of mind able to understand a business, an industry sector, or a particular market 

on a global basis. The executive with a global mindset has the ability to see across 

multiple territories and focuses on commonalities across many markets rather than 

emphasizing the differences among countries”15. 

 Podsumowując, należy podkreślić, iż przy wyborze strategii należy uwzględniać 

przede wszystkich szybkość wprowadzania innowacji, pozycję kosztową oraz umiejętność 

zarządzania globalnego.  

                                                 
14 W. Szymański, Ewolucja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, [w:] A. Herman, K. Poznańska 
(red.), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008. 
15 J. P. Jeannet, Managing with a global mindset, Pearson Educated Limited , Harlow 2000, s. 11. 
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ŚCIEŻKA INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW  

Globalizacja wymaga jednoczesnego wejścia na najważniejsze rynki docelowe 

dla danego przedsiębiorstwa. Należy dążyć do stworzenia takiej sytuacji, w której 

przedsiębiorstwo będzie mogło się utrzymać przy krótkim cyklu użyteczności produktu  

i wrastającej liczbie ofert na rynku globalnym. Konieczność krótszego czasu reakcji  

i wyższej elastyczności podczas spełniania życzeń klientów wymaga często produkcji  

w pobliżu klientów, dlatego wejście na rynek powinno być przeprowadzone poprzez 

udzielanie licencji, przygotowanie zleceń, franchisingu, produkcję typu joint venture oraz 

produkcję w przedsiębiorstwach będących spółkami-córkami. Relatywnie do tego, 

eksport jako forma internacjonalizacji i inne warianty wejścia na rynek, tracą na 

znaczeniu.  

Ponieważ globalizacja jest przeprowadzana w danych regionach i krajach  

z różną prędkością, powstają przyszłościowo widoczne różnice między rynkami 

docelowymi danego przedsiębiorstwa, w odniesieniu do technicznego i technologicznego 

rozwoju, jak również w ramach samej gospodarki. Etniczna i kulturalna różnorodność 

wzmacniają swój wpływ na strategie globalizacji danego przedsiębiorstwa. W związku  

z tym, zespoły zarządzające składają się z przedstawicieli różnych narodowości i kultur, 

nie tylko w dużych przedsiębiorstwach, ale także w małych i tych średniej wielkości.  

W wyniku globalnej ekspansji ekspatrianci będą mniej dostępni, dlatego też transfer 

wiedzy w zakresie zarządzania na skalę lokalną zdobywa na znaczeniu, jak również 

powstaje wzmocniona konieczność programu uwzględniającego różnice kulturowe.  

STANDARYZACJA KONTRA ZRÓŻNICOWANIE KONCEPCJI MARKETINGOWEJ 

W przypadku rozwoju i realizacji globalnej koncepcji marketingu pojawia się 

pytanie dotyczące standaryzacji i/lub zróżnicowania procesów, jak i programów 

marketingowych, względnie instrumentów marketingowych. Podążanie za koncepcją 

marketingową oznacza obecność marketingu na wszystkich ważnych rynkach krajowych, 

a w końcu obecność na skalę światową, globalną. Globalny marketing nie jest 

nieuchronnie standardowym marketingiem, ale może być realizowany jako standardowy  

i globalnie zreformowany marketing. Z założenia procesy marketingowe, zwłaszcza  

w przypadku dużych przedsiębiorstw, są raczej bardziej ustandaryzowane niż programy 

marketingowe w małych i średnich przedsiębiorstwach. Założenie, że wraz z postępującą 

globalizacją w ramach konsumpcji i kupna nastąpi konwergencja, która tym samym 

umożliwi standaryzację programów marketingowych16, nie zostało potwierdzone przez 

rozwój popytu. Wprost przeciwnie, w szczególności na rynkach z wyższą siłą nabywczą 

rozprzestrzenia się silnie zróżnicowany konsumpcjonizm, który może odpowiadać tylko  

 

 

                                                 
16 T. Levitt, Tire Globalization of/Markets, Harvard Business Review, 1983, Vol. 61, s. 92-102. 
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pośrednio daleko idącemu zróżnicowaniu programów marketingowych (zróżnicowanie 

polityki produktów, dystrybucji, komunikacji oraz polityki cenowej) w odniesieniu do 

klienta. Aby połączyć zalety strategii standaryzacji (niskie koszty związane z ekonomią 

skali) z zaletami strategii zróżnicowania (wyższy stopień zainteresowania kładziony na 

zadowolenie klienta), przedsiębiorstwa globalne opierają się mocno na pomyśle 

„customized marketing”, w którym poprzez wykorzystanie współczesnych i elastycznych 

technologii produkcyjnych oraz komunikacyjnych jest praktykowana zindywidualizowana 

produkcja masowa. Z pomocą tej produkcji oferowane są zróżnicowane oferty 

produktów indywidualnym klientom.  

W związku ze wzrastającą ilością różnych ofert na rynkach międzynarodowych 

międzynarodowa polityka rynkowa zyskuje na znaczeniu. Marki o światowym zasięgu 

pełnią funkcję pilotażową dla klientów w ramach różnorodnej oferty, ułatwiają 

rozpoznanie oferowanego produktu i usług oraz w ostateczności czynią prostszym 

podejmowanie decyzji zakupu przez klientów. 

Globalizacja i wynikające z niej połączenia o zasięgu światowym stawiają przed 

przedsiębiorstwami nowe wymagania w komunikacji marketingowej. Dotyczy to nie tylko 

kwestii, czy strategie komunikacji są jednorodne na całym świecie, czy też rynki krajowe 

są ukierunkowane różnorodnie, ale także podstawowego wyboru między opcjami 

strategicznymi: indywidualnego marketingu bezpośredniego (Mikromarketing) kontra 

anonimowy marketing masowy oraz marketingu transakcyjnego kontra marketing relacji. 

Współczesne technologie komunikacyjne (Internet, sprzedaż online) umożliwiają 

marketing bezpośredni, w przypadku którego można bezpośrednio osiągnąć obszar dóbr 

konsumpcyjnych poszczególnych klientów końcowych (w przypadku marketingu dóbr 

przemysłowych jest to przypadek normalny). Rozszerzenie marketingu bezpośredniego 

skutkuje wielopłaszczyznowym procesem dezintermediacji, w szczególności w przypadku 

systemu dystrybucji producenta. Na drodze sprzedaży online zostają wyłączone 

klasyczne poziomy handlowe, jak również pośrednicy zbytu. Potrzebne stają się za to 

nowe typy pośredników zbytu. Dodatkowo wymagany jest nowy porządek w ramach 

funkcji handlowych w kanale zbytu między producentem, pośrednikami zbytu, jak  

i klientami. 

Dzięki wykorzystaniu nowej technologii komunikacyjnej, przedsiębiorstwa mogą 

szybciej reagować na wymagania rynku, kontaktować się z potencjalnymi klientami  

i w wyniku tego osiągnąć większe zadowolenie klientów. Jednocześnie otwiera się 

możliwość stworzenia zindywidualizowanego relationship management, dlatego też 

wymagane jest podejmowanie decyzji przez klienta dotyczącej płaszczyzny rzeczowej na 

płaszczyźnie relacji. 

ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 

Celem globalnego przedsiębiorstwa musi być obecność na rynku w zakresie 

globalnym, co wymaga odpowiedniej organizacji przedsiębiorstwa. Globalne 
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przedsiębiorstwa dążą, aby ich działania toczyły się na szeroko zakrojonej płaszczyźnie  

geograficznej, biorąc pod uwagę wyważoną strukturę obecności. Obecność na skalę 

globalną może być osiągnięta dzięki fuzjom i przejęciom, jak również dzięki integracji  

w skali powiązań o zasięgu globalnym. Przy tworzeniu obecności globalnej należy 

zwrócić uwagę na to, że regionalizacja jako faza pośrednia do globalizacji wymaga  

z założenia obecności w różnych regionach, w celu umożliwienia stworzenia 

odpowiedniego stopnia integracji danego bloku gospodarczego w zależności od 

zróżnicowanej reakcji. To wymaganie wiąże się z urzeczywistnieniem konceptu 

przeskoku („Hub-Konzept”), tzn. ustanowieniem regionalnych siedzib. W tym miejscu 

pojawia się pytanie dotyczące przyporządkowania kompetencji decyzyjnych pomiędzy 

centralnymi  i krajowymi przedsiębiorstwami, zwłaszcza regionalnymi. Dominujące, 

scentralizowane struktury organizacyjne tracą na znaczeniu i można zaobserwować 

decentralizację kompetencji decyzyjnych, przy czym taktyczne decyzje są 

zdecentralizowane, z kolei strategiczne decyzje i przez nie strategiczna kontrola są 

scentralizowane. Z reguły są poszukiwane te struktury organizacyjne, które umożliwiają 

elastyczną alokację środków oraz możliwość szybkiego działania i reagowania. 

Zakres, struktura i podejmowanie decyzji dopasowane do wymagań tzw. 

splecenia stanowią decydujące czynniki dla przedsiębiorstwa w ramach konkurencji 

globalnej. Proces i metody podejmowania decyzji będą się musiały zmienić, ponieważ są 

podejmowane w sytuacji większej niepewności i różnorodności informacji.  

W szczególności będą potrzebne metody do szybkiej selekcji informacji istotnych  

z punktu widzenia podejmowania decyzji. 

Ryzyko podejmowania decyzji pod wpływem globalizacji będzie wrastać, co jest 

dalece prawdopodobne w przypadku przedsiębiorstwa charakteryzującego się unikaniem 

niepewności niż w przypadku przedsiębiorstwa z większą gotowością na podejmowanie 

ryzyka. Pole działania dla decyzji jest większe, ale trudniejsze do kontrolowania. Dlatego 

też decyzje na płaszczyźnie przedsiębiorstwa są zawsze zorientowane na perspektywę 

globalną. Wszystko to wymaga od przedsiębiorstwa lepszego zarządzania wiedzą,  

w którym dana wiedza jest dokumentowana i oddana do dyspozycji osobom 

podejmującym decyzje we właściwym czasie. Umożliwia to szybkie generowanie 

potrzebnej, nowej wiedzy, dla potrzeb bezpieczeństwa zdolności konkurencyjnych 

danego przedsiębiorstwa. 

 Podsumowując dotychczasowe rozważania dotyczące globalizacji, należy 

stwierdzić, iż globalizacja jako proces, którego nie można odwrócić, ma i będzie mieć  

w przyszłości jeszcze silniejsze oddziaływanie na wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie 

od tego, czy działają one na skalę globalną czy tylko lokalną, ponieważ dla wszystkich 

przedsiębiorstw zmieniają się konstelacje konkurencyjności z powodu podwyższonej 

mobilności czynników produkcji. Należy również zauważyć, iż małe i średnie 

przedsiębiorstwa stopniowo angażują się w proces globalizacji, ze względu na możliwość 

wykorzystania szans, jakie niesie ze sobą. Tempo globalizacji będzie się różnie 

kształtować zarówno na płaszczyźnie regionalnej jak i sektorowej. Z pewnością  
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globalizacja w sektorze usług będzie przebiegać szybciej niż w innych branżach. Należy 

jednak podkreślić, iż wszystkie przedsiębiorstwa dążące do zajęcia odpowiedniego 

miejsca w globalnym świecie powinny skoncentrować się na wyborze właściwych 

czynników przewagi konkurencyjnej. Niewątpliwie można do nich zaliczyć innowacje, co 

podkreślono już wcześniej.  

SUMMARY 

In the paper there are discussed the most important opportunities for and 

threats to enterprises under globalization. Different patterns of strategic behavior in 

enterprises in the face of globalization challenges are also described with reference to 

the most crucial decision areas. The focus is on the decision areas such as choosing the 

factors of competitive advantage, the internationalization path, the marketing 

differentiation, and the organization of an enterprise. It is emphasized that enterprises 

should focus their attention primarily on choosing the relevant factors of competitive 

advantage, among which innovations play a significant role. 

Translated by Krystyna Poznańska 
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JACEK WYSOCKI 

INNOWACJE JAKO WARUNEK ROZWOJU WSPÓŁCZESNYCH 
PRZEDSIĘBIORSTW 

WPROWADZENIE 

Wzrastająca złożoność i turbulentność otoczenia powoduje, że wobec nowych 
wyzwań rynkowych, jak również niepewności i nieprzewidywalności jutra, 
przedsiębiorstwa coraz częściej muszą wprowadzać zmiany w ramach prowadzonej 
działalności biznesowej. Dotyczy to nie tylko nowych i przedsiębiorczych jednostek, ale 
także przedsiębiorstw dobrze prosperujących i o ugruntowanej pozycji rynkowej. 
Konieczność implikacji zmian jest konsekwencją naszych czasów, które zmuszają 
przedsiębiorstwa do ciągłego dostosowywania swoich strategii działania do 
pojawiających się wokół nich szans i zagrożeń. Wspomniane zmiany mają w większości 
przypadków charakter zewnętrzny, co oznacza, że wywołują je naciski płynące  
z otoczenia przedsiębiorstwa. Najczęściej wyrażają się one wdrażaniem nowych 
produktów, zastosowaniem nowych technologii lub modyfikacją dotychczasowych 
procesów organizacyjnych. Występują też zmiany wewnętrzne, które są inspirowane 
przez kadrę zarządzającą przedsiębiorstwa. Wszystkie zmiany są niezwykle ważne  
i potrzebne, przy czym najbardziej cenne okazują się te o charakterze innowacyjnym, 
gdyż jako jedyne gwarantują postęp techniczny i skutecznie zmniejszają ryzyko utraty 
posiadanej przewagi. Tym samym poszukiwanie i wdrażanie zmian, które są synonimem 
innowacji, staje się nieodłączną cechą współczesnego podejścia do prowadzenia 
efektywnej działalności gospodarczej. 

W obecnych uwarunkowaniach rynkowych wdrażanie innowacji stanowi jeden  
z głównych celów strategicznych przedsiębiorstwa, gdyż decyduje o utrzymywaniu 
trwałej przewagi konkurencyjnej, która zabezpiecza przedsiębiorstwo przed utratą 
pozycji konkurencyjnej na rynku i jest gwarantem sukcesu rynkowego.1 Dzisiejsze 
przedsiębiorstwa muszą dążyć do uzyskania statusu organizacji innowacyjnych, 
gotowych na wprowadzanie wszelkich zmian, a w szczególności otwartych na 
implementację nowości. Stąd też powinny one podejmować działania związane  
z tworzeniem lub przejmowaniem z otoczenia wszelkiego rodzaju pomysłów  
o charakterze innowacyjnym. Unikanie innowacji będzie bowiem prowadziło do
                                                 
1 Jak twierdzi J. Matejuk, sprawdzianem udanej innowacji jest jej powodzenie na rynku. Por.  
J. Matejuk, Zarządzanie innowacyjne jako warunek konkurencyjności przedsiębiorstwa, Zarządzanie 
Zmianami nr 2, 2005, s. 14. 



Jacek Wysocki 

 

24

pogorszenia ich konkurencyjności, a w konsekwencji do niepowodzenia rynkowego. 
Sposób wyłaniania się innowacji wciąż jest uznawany się za jeden z mniej rozpoznanych 
fenomenów w ramach nauk o zarządzaniu, dlatego tak istotna staje się identyfikacja 
działań, które należy realizować, aby stworzyć środowisko sprzyjające powstawaniu  
i dyfuzji nowych innowacyjnych pomysłów.  

       Za podstawowy cel niniejszego artykułu uznano zatem rozpoznanie innowacji 
jako niezwykle ważnego, wręcz niezbędnego narzędzia dla skutecznego konkurowania  
i rozwoju podmiotu gospodarczego, które nie tylko kształtuje ekspansję 
przedsiębiorstwa, ale również wpływa na jego przetrwanie w konkurencyjnym otoczeniu.  

WPŁYW INNOWACJI NA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA 

We współczesnym świecie tempo rozwoju cywilizacyjnego jest warunkowane 
stosowaniem innowacji, które będąc przejawem odpowiedniego wykorzystania 
potencjału naukowego i materialnego, stymulują postęp we wszystkich dziedzinach życia 
społeczno-gospodarczego. Poglądy na istotę innowacji są dość zróżnicowane, tym 
niemniej we wszystkich ujęciach kładzie się nacisk na element nowości, który z reguły 
dotyczy produktów i usług w sferze produkcji lub rynku oraz na element zmiany, który 
odnosi się do sposobów wytwarzania produktów w obszarze przedsiębiorstwa  
i konsumpcji w jego otoczeniu, jak też utworzenia czegoś zupełnie nowego.2,3 Jako 
pierwszy pojęcie innowacji do światowej literatury ekonomicznej wprowadził  
J. A. Schumpeter4, który jednocześnie sformułował tezę, że motywacja oraz zdolność do 
kreowania, wchłaniania i imitacji innowacji decyduje o rozwoju przedsiębiorstwa  
w znacznie większym stopniu, niż kapitał i dlatego stanowi o jego innowacyjności.  

W szerokim ujęciu innowacje określane są jako zmiany, których celem jest 
zastępowanie dotychczasowych stanów w przedsiębiorstwie lub gospodarce innymi, ale 
gwarantującymi postęp technologiczny i rozwój. Utożsamia się je też z ulepszaniem 
standardów w zakresie takich przedmiotów innowacyjności, jak: produkty, usługi czy 
nawet sama organizacja.5 Dość często mówi się także, że jest to „… zmiana w wyrobach 
i metodach ich wytworzenia, związana z przyswojeniem w produkcji części zasobów 
wiedzy technicznej, która prowadzi do zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów 

                                                 
2 Por. A. Pomykalski, Marketing innowacji, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Zarządzanie 
Organizacjami Gospodarczymi, Politechnika Łódzka, Łódź 1997, s. 497; I. Bielski, Przebieg  
i uwarunkowania procesów innowacyjnych, OPO, Bydgoszcz 2000, s. 14; B. Wawrzyniak, 
Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa 1999, s. 126-127. Por. 
Oslo Manual, OECD/Eurostat 1997 i 2005; Oslo Manual to międzynarodowy podręcznik 
metodologiczny obejmujący badania statystyczne innowacji technicznych (technologicznych).  
3 W obowiązującej obecnie definicji OECD innowacja rozpatrywana jest w kontekście pierwszego 
wykorzystania technologii lub wiedzy w sposób nowy, zakończony sukcesem rynkowym. Zgodnie  
z metodologią Oslo Manual wyróżnia się cztery typy innowacji, tj. innowacje produktowe, 
procesowe, organizacyjne i marketingowe. Por. Oslo Manual, OECD/Eurostat 2005. 
4 J. A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104 i dalsze. 
5 L. Berliński, Projektowanie i ocena strategii innowacyjnych, OPO, Bydgoszcz 2003, s. 56. 
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gospodarczych znajdujących się w dyspozycji określonego układu gospodarczego 
(przedsiębiorstwa)”.6 W wymiarze praktycznym pojęcie innowacji odnosi się do nowości 
technicznej, która musi być wymyślona a następnie faktycznie zastosowana. Powoduje 
to, że innowacje można ująć jako proces całościowy, składający się z koncepcji 
teoretycznej, wynalazku technicznego oraz jego wdrożenia i absorpcji.7  

Nieustanna zmienność otaczającej nas rzeczywistości gospodarczej wymaga 
jednak mniej technicznego, a bardziej społecznego podejścia do kwestii innowacji. 
Znajduje to wyraz m.in. we poglądach P. F. Druckera, który uważa, że innowacje należy 
rozpatrywać łącznie z rolą człowieka w procesach wytwórczych oraz organizacyjnych  
i traktować je jako swoisty instrument przedsiębiorczości, nadający zasobom nowe 
możliwości tworzenia bogactwa. Powiązanie innowacji z przedsiębiorczością jest przez 
niego na tyle silnie akcentowane, że czyni on z innowacji główne narzędzie ludzi 
przedsiębiorczych, umożliwiające im przekształcanie pojawiających się zmian w okazje 
do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub do świadczenia nowych usług.8  

Uznając innowacje za przejaw nowości w dotychczasowym sposobie realizacji 
określonych celów można odnosić je do wszystkich aspektów ludzkiej działalności, 
począwszy od techniki, a kończąc na zmianach w wymiarze kulturowym czy społecznym. 
W rezultacie innowacje mogą mieć różne wymiary, gdyż każda nowość jest nieokreślona 
i ma wiele możliwości zastosowań. Wpływ innowacji na rozwój przedsiębiorstwa należy 
zatem rozpatrywać nie tylko w aspekcie technologicznym, ale również organizacyjnym, 
ekonomicznym, społecznym itd. Jednocześnie trzeba pamiętać, aby wprowadzane 
nowości w ostatecznym rozrachunku przynosiły przedsiębiorstwu wymierne korzyści. 
Osiągnięcie tych korzyści jest możliwe tylko wówczas, gdy wdrażane innowacje są ściśle 
związane z oczekiwaniami otoczenia, z którym przedsiębiorstwo współtworzy jedną 
dynamicznie zmieniającą się całość.  

W dążeniu do osiągnięcia konkurencyjności zapewniającej sukces rynkowy 
przedsiębiorstwa muszą bezustannie poszukiwać czegoś „nowego”, czyli zarówno 
nowych źródeł zasobów oraz możliwości ich wykorzystania w produkcji i konsumpcji, jak 
i nowego, bardziej ekonomicznego wykorzystania zasobów tradycyjnych. W procesie tym 
bardzo przydatne okazują się wiedza i nauka, odpowiadające za dokonujący się postęp 
technologiczno-organizacyjny.9  

Na wiodącą rolę innowacji w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa  
i jego przyszłego funkcjonowania uwagę zwracają uznani zagraniczni i krajowi autorzy 

                                                 
6 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, pr. zb. pod red. J. Lichtarskiego, AE we Wrocławiu, s. 65.  
7 Por. A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami. Globalizacja, konkurencja, technologia informacyjna, 
PWN, Warszawa-Łódź 2001, s. 17.  
8 Por. P. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992. 
9 L. Berliński, Projektowanie…, op. cit., s. 55. 
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prac naukowych.10 Wartość innowacji dla uzyskiwania korzyści, w tym dla budowania 
przewagi konkurencyjnej jako pierwszy dostrzegł J. A. Schumpeter. Uznał on działania 
innowacyjne za istotne z punktu widzenia sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa, ale nie 
pominął niebezpieczeństwa wiążącego się z innowacjami. Za największe zagrożenie 
wskazał w ich przypadku naśladownictwo, często ograniczające osiągnięcie trwałej 
przewagi konkurencyjnej i uniemożliwiające równoważenie konkurencyjnych słabości 
przedsiębiorstwa w innych dziedzinach.11 Również zdaniem P. F. Druckera innowacje 
stanowią dobrą podstawę rozwoju przedsiębiorstwa, gdyż umożliwiają rozszerzenie 
oferty rynkowej, wzrost jakości oferowanych produktów i usług, zapewnienie 
zadowolenia klientowi, wysoką produktywność i utrzymanie personelu o wysokich 
kwalifikacjach.12 Wdrażanie innowacji staje się jednym z priorytetowych celów 
strategicznych przedsiębiorstwa, a ich zaniechanie prowadzi do utraty pozycji rynkowej.  

Podobne stanowisko prezentuje M. E. Porter, który wyróżniając dwa 
podstawowe podejścia do konkurencyjności, tj. konkurowanie poprzez restrukturyzację  
i konkurowanie poprzez działania przedsiębiorcze, wyraźnie podkreśla, że to drugie 
działanie musi koncentrować się na innowacjach i wynikającym z nich stałym postępie 
technologicznym oraz na kreowaniu nowych produktów, klientów i rynków.13 Każde 
przedsiębiorstwo, które chce skutecznie konkurować na rynku powinno przede wszystkim 
poszukiwać innowacji i stale odnawiać program produkcji, słuchając przy tym klienta 
oraz sygnałów dochodzących z rynku.14 Jednocześnie twierdzi, że przewagi 
konkurencyjnej należy upatrywać wyłącznie w zdolności do bycia innowacyjnym  
i w zdolności do ciągłego podnoszenia jej poziomu, gdyż tylko to prowadzi do 
odpowiedniej efektywności.15  

Z kolei dla J. Kay’a innowacja, obok reputacji, architektury i zasobów 
strategicznych, jest tzw. wyróżniającą firmę zdolnością, która wspomaga 
przedsiębiorstwo w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej na odpowiednich rynkach. Jak 
sam autor zauważa, trudności związane z uzyskaniem przewagi konkurencyjnej opartej 
na innowacjach spowodowane są trzema czynnikami: kosztownością i niepewnością 
innowacji, trudnościami w zarządzaniu procesem innowacyjnym oraz trudnościami  
w zachowaniu na wyłączność korzyści płynących z innowacji.16 Uniknięcie wspomnianych 

                                                 
10 Wśród tych autorów wymienia się m.in. P. Druckera, J. Kaya, G. Hamela, C. K. Prahalada,  
H. Simona i innych. Por. K. Poznańska, Czynniki sukcesu małych przedsiębiorstw w Polsce, 
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, numer specjalny, maj 2006, s. 91. 
11 Por. J.A. Schumpeter, Capitalism, Socjalizm and Democracy, Harper&Row, New York 1950, s. 82. 
12 P. F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość..., op. cit., s. 272. 
13 M. E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 
2002, s. 38 i dalsze. 
14 J. Penc, Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, Wyd. Profesjonalnej Szkoły 
Biznesu, Kraków 1998, s. 339-340. 
15 M. E. Porter, Porter o konkurencyjności, PWE, Warszawa 2001, s. 192. 
16 J. Kay, Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996. 
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ograniczeń jest możliwe m.in. w wyniku zastosowania kompleksowych działań 
analitycznych, umożliwiających wybór odpowiedniej strategii działania, sprowadzającej 
się do kreowania innowacji lub naśladownictwa.17  

W opinii G. Hamel’a i C. K. Prahalad’a o konkurencyjności przedsiębiorstwa 
decyduje zdolność do kreowania nowych produktów oraz nowych obszarów działalności, 
stanowiąca efekt nowych uwarunkowań rynkowych oraz postępujących zmian 
technologicznych, nie zaś działania oparte na restrukturyzacji czy reengineeringu.18 
Przedsiębiorstwo musi dążyć do zdobycia pozycji lidera w branży, ale nie poprzez 
naśladownictwo liderów, tylko w wyniku trafnej oceny przyszłych tendencji rynkowych  
i kreowania korzystnych dla siebie zmian na rynku, m.in. opracowując nowe produkty  
i tworząc na nie popyt wśród potencjalnych klientów. Konieczne jest zatem, aby 
przedsiębiorstwo posiadało lub wypracowało wizję przyszłego rynku, na którym chce 
działać, czyli wykazało się innowacyjnością w myśleniu i działaniu. 

Niepodważalnym wydaje się fakt, że w gospodarce rynkowej zasadniczym 
celem działań podejmowanych przez każde przedsiębiorstwo jest dążenie do ciągłego 
wzrostu i poprawy własnej konkurencyjności. O wspomnianej konkurencyjności decydują 
czynniki wewnętrzne oraz zewnętrzne, m.in. takie jak: udział w rynku na tle 
konkurentów, kondycja finansowa, perspektywy rozwoju, polityka państwa, a obecnie 
także reputacja, marka oraz innowacyjność i potencjał technologiczny.19 Aby ten cel 
osiągnąć przedsiębiorstwa muszą podejmować określone ryzyko oraz wykorzystywać 
szanse, jakie nadarzają się w związku rozwojem nowych rynków, produktów czy nowymi 
potrzebami konsumentów. Z racji istoty współczesnych procesów globalizacyjnych 
priorytetowymi działaniami realizowanymi przez przedsiębiorstwa powinny być działania 
o charakterze innowacyjnym. Innowacje bowiem dość często wyrażają się twórczym 
rozwiązywaniem problemów oraz wdrażaniem nowoczesnych technologii, a to przecież 
uznaje się za kluczowy element strategii rozwojowej przedsiębiorstwa, prowadzącej do 
zwiększania jego konkurencyjności. Wpływ innowacji na poziom konkurencyjności jest 
widoczny w zachowaniach wielu współczesnych przedsiębiorstw, dla których 
innowacyjność stanowi swoiste koło zamachowe ich dalszego rozwoju. Dotyczy to nie 
tylko podmiotów działających na rynku globalnym, dla których wprowadzenie nowych 
rozwiązań przekłada się na możliwość bycia pierwszym w kreowaniu nowych produktów  
i usług oraz poprawę dotychczasowej efektywności działania, ale również jednostek 
koncentrujących swoją działalność na rynkach regionalnych czy lokalnych.  

                                                 
17 Por. T. Gołębiowski, Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Analiza strategiczna, PWN, 
Warszawa 1994, s. 89-93. 
18 G. Hamel, C. K. Prahalad, Przewaga  konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999, s. 14. 
19 Por. J. W. Bossak, W. Bieńkowski, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju  
i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, SGH, Warszawa 2004, s. 98-99.  
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INNOWACYJNOŚĆ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW 

Z uwagi na ścisły związek pomiędzy konkurencyjnością a innowacjami, 
problematyka podejmowania działań proinnowacyjnych i budowania strategii  
z uwzględnieniem nowatorskich rozwiązań powinna w szczególności stać się 
przedmiotem zainteresowania polskich przedsiębiorstw. Zdolność do skutecznego 
konkurowania w długim okresie czasu wymaga bowiem zastosowania przewag 
konkurencyjnych wyższego rzędu, a te gwarantują wyłącznie wprowadzane innowacje.20 
Niestety, nie znajduje to potwierdzenia w przypadku polskich przedsiębiorstw, które 
nadal odbiegają umiejętnością konkurowania od firm zagranicznych i pod względem 
poziomu innowacyjności pozostają za nimi w tyle. 

Zdaniem W. Szymańskiego konkurencyjność podmiotu może wynikać z tzw. 
„pierwszeństwa” rynkowego przedsiębiorstwa, będącego następstwem prac naukowo-
badawczych i możliwości technologicznych (innowacyjności technologicznej).21 Wielką 
szansę może stanowić także szeroko rozumiany „przymus innowacyjny”, który likwidując 
stopniowo różnice cywilizacyjne i rozwojowe, będzie w długim okresie wpływał na wzrost 
konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.22 Spowoduje on nie tylko otwarcie się na 
konkurencję firm i instytucji unijnych, konieczność rywalizacji, dostosowania prawa czy 
standardów technicznych i jakościowych do nowych uwarunkowań, ale także „uaktywni” 
takie czynniki umożliwiające wdrażanie działań innowacyjnych, jak: wzrost 
bezpieczeństwa dla inwestycji, łatwiejszy dopływ wiedzy i kapitału czy ochrona przed 
zagrożeniami globalnymi.23 Przymus innowacyjny, którego elementem są koszty  
i korzyści integracji, powinien być traktowany przez polskie firmy w kategorii szansy 
warunkującej przyszły postęp, jednakże z uwzględnieniem faktu, że jego błędne 
zrozumienie może mieć również skutki negatywne. Stąd też krajowe jednostki powinny 
unikać budowania swojej konkurencyjności na tradycyjnych i łatwo imitowalnych 
przewagach konkurencyjnych, czyli bazujących na relatywnie niskich kosztach siły 
roboczej i surowców.24 

Z licznych badań wynika, że polskie przedsiębiorstwa posiadają atuty 
umożliwiające im skuteczne konkurowanie zarówno na rynku krajowym, jak  
i zagranicznym, ale ich potencjał konkurencyjny jest często gorszy od tego, którym 
dysponują konkurenci zagraniczni. Ponadto, w odniesieniu do firm zagranicznych 

                                                 
20 Por. B. Piasecki, A. Rogut, D. Smallbone, Wpływy integracji Polski z Unią Europejską na sektor 
MSP, PFPiRMiŚP, Warszawa 2000, s. 14. 
21 Przedsiębiorstwo, rynek, konkurencja, pr. zb. pod red. nauk. W. Szymańskiego, SGH, Warszawa 
1996, s. 156. 
22 W. Szymański, Szok akcesyjny i jego alternatywa, [w:] Polskie przedsiębiorstwa wobec szoku 
akcesyjnego, pr. zb. pod red. K. Kucińskiego, IFGN, SGH, Warszawa 2005, s. 7-8. 
23 Ibidem, s. 7-8. 
24 Wspominał o tym jeszcze przed akcesją do UE m.in. W. Szymański. Por. W. Szymański, 
Uwarunkowania makroekonomiczne a orientacja eksportowa przedsiębiorców [w:] Uwarunkowania 
ekspansji eksportowej polskich firm, pr. zb. pod red. K. Kucińskiego, IFGN SGH, Warszawa 1999. 
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większość z nich wciąż jest opóźniona pod względem nowoczesności stosowanych 
technologii, co głównie wiąże się ze zbyt małymi wydatkami na działalność badawczo-
rozwojową. Zdaniem J. Ładysza skala opóźnień w tym zakresie jest ogromna, co 
najlepiej prezentuje wartość wyliczonego dla Polski współczynnika innowacyjności, 
którego wartość jest 10-krotnie mniejsza od wartości wyliczonej dla krajów OECD.25 Taka 
sytuacja powoduje, iż w chwili obecnej polskie przedsiębiorstwa bez radykalnej 
interwencji ze strony państwa mogą zostać zepchnięte na margines życia 
gospodarczego, tzn. do branż o małej wartości dodanej, wykorzystujących nisko 
wykwalifikowaną siłę roboczą oraz pozostających na niskim poziomie innowacji. 

Aby skutecznie wyszukiwać i wykorzystywać innowacje jako narzędzie 
konkurowania, konieczne jest rozpoznanie głównych rodzajów działalności innowacyjnej, 
czynników determinujących innowacyjność oraz działań gwarantujących jej 
utrzymywanie. Za podstawowe źródła innowacji uznaje się: działalność badawczo-
rozwojową, zakup gotowej wiedzy w postaci patentów, licencji, usług technicznych, itp. 
(czyli technologii niematerialnej) oraz nabycie innowacyjnych maszyn i urządzeń, 
niezbędnych do wdrożenia nowych procesów i produkcji nowych wyrobów (czyli 
technologii materialnej).26 Największą rolę odgrywają jednak badania naukowe 
prowadzone w jednostkach naukowo-badawczych i uczelniach wyższych, jak również 
kadra menedżerska przedsiębiorstwa, która skutecznie inspiruje zmiany w zakresie 
technologii, organizacji i zarządzania, a także odpowiednio uświadomieni pracownicy. 
Determinantami innowacyjności są: popyt (wraz z określeniem jego rozmiarów, tempa 
wzrostu, zaawansowania technologicznego), liczba i wielkość przedsiębiorstw, poziom 
konkurencji, bariery wejścia i wyjścia, kapitał ludzki, zakres prowadzonych badań 
naukowych i wdrożeń, wydatki inwestycyjne na badania i rozwój oraz polityka 
gospodarcza państwa. Z kolei do najważniejszych działań kształtujących „siłę” innowacji 
zalicza się: ciągłe poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, gromadzenie wiedzy  
o innowacjach, pobudzanie innowacji wśród menedżerów i pracowników, tworzenie 
odpowiednich struktur organizacyjnych i warunków sprzyjających rozwojowi 
innowacyjności. Za podstawową miarę innowacyjności przedsiębiorstwa można 
natomiast  uznać dynamikę jego rozwoju, określaną m.in. udziałem nakładów 
inwestycyjnych ponoszonych na działalność innowacyjną ogółem lub tylko na rozwój  
i prace badawcze czy zakup nowych technologii.  

W ostatnich latach polskie przedsiębiorstwa zwiększały wartość realizowanych 
nakładów inwestycyjnych, ale niekoniecznie wiązało się to ze wzrostem poziomu ich 
innowacyjności. W odniesieniu do większości krajów europejskich i krajów wysoko 
rozwiniętych poziom aktywności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw był znacznie 
niższy. I tak np. udział podmiotów krajowych, które w latach 2004-2006 wprowadziły 
przynajmniej jedną innowację (nowy lub istotnie ulepszony produkt lub proces) wynosił 

                                                 
25 J. Ładysz, Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 2008, s. 178. 
26 Por. Oslo Manual…, op. cit. 
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odpowiednio: 23,2% w sektorze przemysłu oraz 21,2% w sektorze usług.27 Tylko 
nieznacznie wyższy był odsetek przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie tzn. takich, 
które w latach 2004-2006 wprowadziły innowacje produktowe lub procesowe lub 
realizowały projekt innowacyjny, który był przerwany lub nie zakończony do końca 2006 
r. Liczba podmiotów aktywnych innowacyjnie ukształtowała się na poziomie 23,9%  
w przemyśle i 21,5% w sektorze usług. W tym okresie dla pozostałych państw Unii 
Europejskiej, dla przemysłu i usług ogółem, wskaźnik przedsiębiorstw aktywnych 
innowacyjnie wyniósł 39,5%, a najwyższy stopień aktywności innowacyjnej w przemyśle 
wykazywały Niemcy, Irlandia i Belgia (powyżej 55%).28  

Szczególnie niepokojącym jest porównanie innowacyjności małych i średnich 
polskich przedsiębiorstw na tle przedsiębiorstw zagranicznych.29 Z przeprowadzonych 
badań statystycznych za lata 2004-2006 wynika np., że udział przedsiębiorstw 
innowacyjnych wynosił w grupie przedsiębiorstw małych: 13,9% w przemyśle i 16,9%  
w sektorze usług, w grupie przedsiębiorstw średnich: 37,4% w przemyśle i 34,8%  
w sektorze usług, natomiast w zbiorowości przedsiębiorstw dużych: 65,5% w przemyśle  
i 53,5% w usługach.30 Oznacza to, że w Polsce najmniej aktywne były firmy małe,  
a najbardziej aktywne przedsiębiorstwa duże. Występujące zapóźnienia innowacyjne 
polskich firm wynikają przede wszystkim z uwarunkowań historycznych, politycznych 
oraz niedostatecznych źródeł finansowania.  

Obecnie rozprzestrzenia się też przekonanie, że sukces rynkowy 
przedsiębiorstwa jest uzależniony od działalności badawczo-rozwojowej, która jest 
powiązana z ogólną strategią organizacji.31 W 2006 roku wydatki poniesione na 
działalność badawczo-rozwojową wyniosły w gospodarce polskiej 5 892,8 mln zł i były 
wyższe niż rok wcześniej o 5,7 %. Należy jednak zauważyć, że relacja nakładów na 
działalność badawczo-rozwojową do PKB (tzw. GERD/PKB) ukształtowała się na poziomie 
0,56% i nadal należała do najniższych w Unii Europejskiej, podobnie jak w 1999 roku, 
kiedy to wynosiła 0,75%.32 W strukturze finansowania nakładów na działalność 
badawczo-rozwojową wciąż dominowały środki pochodzące z budżetu państwa, ale  
z zauważalną tendencją spadkową. Nieznacznie zwiększył się natomiast udział nakładów 
na tę działalność ze środków własnych przedsiębiorstw oraz ze środków zagranicznych, 
odpowiednio z 24,5% i 1,8% w 2000 r. do 25,1% i 7,0% w 2006 roku.33 Przykładowo,  

                                                 
27 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006, GUS, Warszawa 2008. 
28 Ibidem. 
29 K. Poznańska, Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw – stan i czynniki wzrostu, [w:] 
Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki: siły motoryczne i bariery, Collegium Novum – 
Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2006.   
30 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw…, op. cit. (III część analityczna). 
31 Por. A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa-Łódź 2001, s. 82. 
32 Por. Nauka i Technika w 2000, GUS, Warszawa 2002, s. 176; Nauka i Technika w 2006, GUS, 
Warszawa 2007, s. 69. 
33 Ibidem. 
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w sektorze przemysłu34 przedsiębiorstwa innowacyjne stanowiły w latach 2004-2006 
tylko 42,5% wszystkich funkcjonujących tam podmiotów, przy czym więcej takich 
przedsiębiorstw było w sektorze publicznym (50,7%), niż w sektorze prywatnym 
(41,7%).35 Nakłady poniesione przez przedsiębiorstwa przemysłowe na działalność 
innowacyjną wyniosły w latach 2002-2006 odpowiednio: 13 848,1 mln zł w 2002r, 
15 511,6 mln zł w 2003 r., 15 628,1 mln zł w 2004 r., 14 669,9 mln zł w 2005 r.,  
i 16 558,1 mln zł w 2006 r.36 Z kolei na działalność badawczo-rozwojową z nakładów 
tych w każdym roku przypadało około 10%, tj.: 1 286,9 mln zł w 2002 r., 1 716,3 mln zł 
w 2003 r., 1 172,7 mln zł w 2004 r., 1 410,1 mln zł w 2005 r., i 1 516,7 mln zł w 2006 r. 

Nakłady inwestycyjne przeznaczane w Polsce na działalność innowacyjną,  
a w tym na działalność badawczo-rozwojową są zdecydowanie zbyt niskie. Zmiana tej 
sytuacji wymagać będzie wzmocnienia roli państwa w stymulowaniu innowacyjności, 
m.in. poprzez prowadzenie ukierunkowanej polityki gospodarczej i tworzenie 
odpowiedniego klimatu zachęcającego inwestorów zagranicznych do inwestowania  
w polską gospodarkę. Określone działania z tego obszaru zostały już podjęte. Znajdują 
one wyraz w polityce innowacyjnej, której strategiczny cel został zdefiniowany jako 
wzrost innowacyjności przedsiębiorstw dla utrzymania gospodarki na ścieżce szybkiego 
rozwoju i dla tworzenia nowych, lepszych  miejsc pracy.37 Wpisuje się to w realizację 
Strategii Lizbońskiej, w myśl której w rozwiniętych gospodarkach główną siłą napędową 
wzrostu produktywności są innowacje oparte na trzech filarach: badaniach i rozwoju, 
wiedzy oraz edukacji. W dążeniu do realizacji założonego celu postuluje się:  

! wykorzystanie nowych technologii dla poprawy konkurencyjności tradycyjnych 
sektorów, 

! tworzenie nowych firm opartych na innowacyjnych rozwiązaniach oraz rozwój małych 
i średnich przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz 
metod zarządzania wiedzą, 

! stymulowanie rozwoju współpracy pomiędzy firmami oraz firmami i instytucjami 
otoczenia biznesu w zakresie działalności innowacyjnej, 

! motywowanie dużych firm do prowadzenia i wdrażania wyników prac badawczych.38 

                                                 
34 Wyniki badania w przemyśle odnoszą się do zbiorowości, która w 2006 r. obejmowała 9091 
przedsiębiorstw, z których 90,6% należało do sektora prywatnego. 
35 Nauka i Technika w 2006, GUS, Warszawa 2007, s. 137. 
36 Ibidem, s. 156. 
37 Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, dokument rządowy przyjęty 
przez Radę Ministrów w dn. 4 września 2006 r. Dokument ten zawiera ocenę stanu innowacyjności 
polskiej gospodarki oraz rekomenduje kierunki działań, których wdrożenie umożliwi stworzenie  
w polskich realiach gospodarki opartej na wiedzy, w której siłą przedsiębiorców na konkurencyjnych 
rynkach będzie ich wysoka innowacyjność. Dokument ten jest kontynuacją programu rządowego 
„Zwiększanie innowacyjności gospodarki w Polsce do 2006 roku”, który został przyjęty przez Radę 
Ministrów w dniu 11 lipca 2000 r. 
38 Ibidem. 



Jacek Wysocki 

 

32

Zaważywszy na fakt, że innowacyjność gospodarki jest wynikiem 
innowacyjności funkcjonujących w niej podmiotów i że przyczynia się do tworzenia 
nowych miejsc pracy, wzrostu efektywności prowadzonej działalności, a w rezultacie do 
wzrostu PKB, należy bezwzględnie pobudzać przedsiębiorstwa do podejmowania działań 
innowacyjnych. Zachętą może być tworzenie aliansów strategicznych, które ułatwiają 
pozyskanie wiedzy i technologii udostępnionej przez zagranicznego partnera aliansu.  
W praktyce sprowadza się to do transferu przez partnera nowoczesnych lub unikalnych 
maszyn i urządzeń wraz z procedurą ich obsługi i ofertą szkoleniową, w zamian za co 
otrzymuje on np. dostęp do tańszej siły roboczej czy do nowych rynków zbytu.39 Innym 
rozwiązaniem mogą być klastry powstające wokół źródeł wiedzy i dysponujące 
efektywnymi powiązaniami pomiędzy przedsiębiorstwami, inwestorami i ośrodkami 
naukowymi. Tematem wartym rozważenia wydaje się również umiejętność pozyskiwania 
przez polskie przedsiębiorstwa środków unijnych na prowadzenie działalności naukowo-
badawczej oraz finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych. Kluczową sprawą jest jednak 
zrozumienie, że problem niskiego poziomu innowacyjności przedsiębiorstw i polskiej 
gospodarki wynika z ograniczonej inicjatywy w tym zakresie, zarówno współtworzących 
ją podmiotów gospodarczych, jak i samego państwa.  

PODSUMOWANIE  

 W dzisiejszych czasach innowacje zyskują miano potężnego oręża w walce 
konkurencyjnej i są często uznawane za kluczowy element strategii przedsiębiorstwa.  
Z jednej strony warunkują aktywność gospodarczą przedsiębiorstw, stymulując je do 
bardziej ofensywnych działań rynkowych, a z drugiej zabezpieczają przed utratą pozycji 
konkurencyjnej, zapewniając odpowiednią przewagę nad konkurentami. Zarówno  
w pierwszym, jak i w drugim przypadku wymagane są wieloaspektowe analizy 
pozwalające lepiej przygotować się do działań innowacyjnych i tym samym uchronić 
przedsiębiorstwa przed błędnymi decyzjami inwestycyjnymi np. w sferze technologii czy 
produkcji. Słusznie zatem uważa się, że innowacyjność powinna stać się dzisiaj 
kreatywną silą każdej organizacji, wpisaną na trwałe w jej system zarządzania  
i kulturę.40 

Polskie przedsiębiorstwa muszą postrzegać innowacje w kategorii szans 
rozwojowych, które ułatwiają adaptację do ciągłych zmian w otoczeniu, podnoszą 
poziom stosowanej technologii i jakości produktu, pozwalają szybciej dostosować się do 
wymogów klientów i uzyskać przewagę konkurencyjną. Trzeba jednak zdawać sobie 
sprawę, że wprowadzane innowacje nie zawsze muszą przynieść zamierzony efekt, 
zwłaszcza w sytuacji, gdy realizujące je przedsiębiorstwo nie uwzględni możliwości  
i potencjału, jakim dysponuje oraz nie rozpozna uwarunkowań rynkowych. 

                                                 
39 B. Kozyra, Alianse strategiczne jako źródło innowacji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 
nr 3, 2006, s. 53. 
40 A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami…, op. cit., s. 18. 
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Przedsiębiorstwa wprowadzające innowacje muszą mierzyć się z licznymi 
przeciwnościami, jak brak zrozumienia potrzeby innowacji, obawa przed jej 
nieskutecznością czy niewystarczające zdolności kierownictwa do kreatywnego myślenia  
i organizacji działań. Pojawiające się bariery biurokratyczne, ekonomiczne i społeczne 
również mogą hamować wszelkie zmiany, np. w wyniku nieefektywnych procedur, braku 
środków finansowych czy opieszałości w wykonywaniu obowiązków służbowych ze 
strony pracowników. Nie powinno to jednak zniechęcać polskich firm do podejmowania 
działań innowacyjnych w różnych obszarach funkcjonalnych organizacji i aspektach 
prowadzonej działalności, gdyż wzrost ich innowacyjności jest podstawowym warunkiem 
poprawy zarówno własnej pozycji konkurencyjnej, jak i pozycji polskiej gospodarki na 
rynku globalnym.          

SUMMARY 

Innovation is a key factor for an enterprise’s successful competing and growth in the era 
of globalization. Searching for and implementing changes, which are a synonym of 
innovation, are the processes that not only determine every company’s expansion but 
also its probability of survival in the ceaselessly changing environment. Therefore, 
implementing innovation should be considered in the context of one of the major 
strategic goals of an enterprise – the goal that is aimed at holding the sustainable 
competitive advantage, which provides protection against competitors’ actions as well as 
contributes to a market success of an enterprise. The lack of innovative approach is 
common to the Polish enterprises, most of which are lagging behind their foreign 
competitors. Thus the contemporary Polish enterprises have to acquire the status of 
innovative organizations, i.e. organizations being ready to introduce miscellaneous 
changes, especially being open to implementation of product and process innovations. 
Otherwise the further underestimating the importance of innovation will result in 
worsening these enterprises’ competitiveness, and its inevitable consequence will be 
bankruptcy.  

Translated by Jacek Wysocki 
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ANNA STRYCHALSKA-RUDZEWICZ 

WEWNĘTRZNE CZYNNIKI UTRUDNIAJĄCE PROCESY INNOWACYJNE 
PRZEDSIĘBIORSTW – WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH 

WSTĘP 

O pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw w dużym stopniu decyduje 
umiejętność tworzenia innowacji. Kreowanie nowości jest procesem transformacji 
posiadanych przez przedsiębiorstwo zasobów oraz wielowymiarowych uwarunkowań 
zewnętrznych w innowacje. Siłami napędowymi tego procesu są: ogólnoświatowy rozwój 
bazy technologicznej i know-how według funkcji wykładniczej, otwarte rynki  
i konkurencja globalna, zmieniające się potrzeby konsumentów, skracanie się cyklu życia 
produktów1. W celu zwiększenia prawdopodobieństwa powodzenia innowacji, 
przedsiębiorstwa powinny wykorzystywać najlepsze praktyki zarządzania procesem 
innowacji, jednocześnie dążąc do eliminacji barier tworzenia nowości. Czynniki 
utrudniające tworzenie innowacji mają zarówno charakter zewnętrzny (pochodzą  
z otoczenia przedsiębiorstw), jak również wewnętrzny, wynikający głównie z zasobów  
i kompetencji przedsiębiorstw w obszarach zaangażowanych w procesy innowacyjne. 
Badania dotyczące czynników hamujących innowacje przeprowadzone w Polsce przez 
różnych autorów potwierdzają, że firmy szczególnie dotkliwie odczuwają  wpływ barier 
zewnętrznych (szczególnie ekonomicznych oraz związanych z polityką innowacyjną 
państwa). W krajach słabiej rozwiniętych, dysponujących gorszą infrastrukturą 
wspierającą procesy innowacji, znaczenie zewnętrznych barier innowacji jest z reguły 
silniej akcentowane przez przedsiębiorstwa2. Istotne jest więc wsparcie w takich krajach 
działań innowacyjnych  ze strony instytucji odpowiedzialnych za politykę proinnowacyjną 
z wykorzystaniem narzędzi m.in. w zakresie: przedsiębiorczości, tworzenia bodźców do 
podejmowania ryzyka i nowych pomysłów na rynku, tworzenia sieci współpracy miedzy 
zainteresowanymi stronami, szukaniu dobrych praktyk przez badania porównawcze, 
zastosowaniu instrumentów finansowych3. Skuteczność działań innowacyjnych jest 
również uzależniona od czynników wewnętrznych przedsiębiorstw, które choć rzadziej

                                                 
1 F. Krawiec, Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin, Warszawa 2000, s. 22. 
2 A. Hadjimanolis, Barriers to innovation for SMEs in a small less developed country (Cyprus), 
“Technovation” 1999, Vol. 19, pp. 561-570. 
3 A. Zielińska-Głębocka, Relacje miedzy innowacyjnością a przedsiębiorczością w programach Unii 
Europejskiej, [w:] H. Kruk, K. Skrzeszewska (red.), Europejskie wymiary przedsiębiorczości, Wyd. 
AM Gdynia 2008, s. 17-19. 
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deklarowane przez firmy jako bariery procesów innowacyjnych, mogą determinować 
sukces lub porażkę innowacji. Zdaniem I. Rutkowskiego4 o powodzeniu innowacji 
produktowej na rynku decydują przede wszystkim wewnętrzne czynniki systemowe oraz 
procesowe, tworzące szczególne wymiary kompetencji, wiedzy i powodzenia nowego 
produktu. Na podstawie badań własnych oraz innych prac studialnych, cytowany autor 
uważa, że najważniejsze determinanty rozwoju nowego produktu mają charakter 
wewnętrzny i są głównymi dźwigniami długookresowego sukcesu przedsiębiorstwa.  

W artykule scharakteryzowano czynniki sukcesu i utrudnienia procesów 
innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Przedstawiono również wyniki badań dotyczące 
wewnętrznych barier innowacji przedsiębiorstw oraz dokonano oceny zależności 
znaczenia barier innowacji i wielkości przedsiębiorstw oraz ich kondycji finansowej. 

CZYNNIKI SUKCESU I UTRUDNIENIA PROCESÓW INNOWACYJNYCH 

Tworzenie innowacji wymaga posiadania przez przedsiębiorstwa określonych 
umiejętności, które J. Baruk5 podzielił na cztery grupy: strategiczne, organizacyjne, 
techniczne i ekonomiczne (tabela 1). 

Tabela 1 
Umiejętności potrzebne do tworzenia i wdrażania innowacji 

Rodzaj umiejętności Charakterystyka umiejętności 

Strategiczne - zdolność kreowania wizji rozwoju przedsiębiorstwa; 
- przewidywanie i identyfikacja obecnych trendów rynkowych; 

- umiejętność pozyskiwania i przekształcania informacji w niezbędne 
w procesach innowacyjnych zasoby wiedzy. 

Organizacyjne - umiejętność zarządzania ryzykiem; 
- organizowanie współpracy: międzyfunkcjonalnej, zewnętrznej  

z klientami, dostawcami, organizacjami B+R, transferu technologii;  

- umiejętność włączania wszystkich zasobów firmy (szczególnie 
pracowników) do procesu innowacyjnego; 

- umiejętność organizowania i prowadzenia prac badawczo- 
rozwojowych, zwiększających zasoby wiedzy technicznej; 

- umiejętność dostosowania metod produkcji, metod zarządzania  
i dystrybucji do zaistniałych sytuacji; 

- podnoszenie kwalifikacji pracowników, aby mogli silniej angażować 
się w działalność innowacyjną zgodną  z celami firmy; 

- interpretacja rozwiązań prawnych i finansowych do potrzeb 
innowacji. 

                                                 
4 I. P. Rutkowski, Rozwój nowego produktu w przedsiębiorstwach jako przedmiot badań, „Marketing 
i Rynek” 5/2004, s. 12-15. 
5 J. Baruk, Innowacyjność polskich przedsiębiorstw i jej utrudnienia, „Problemy jakości”, lipiec 2004. 
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Techniczne - umiejętność twórczego kojarzenia najnowszych rozwiązań 
technicznych i technologicznych. 

Ekonomiczne - zdolność do oceny efektów ekonomicznych i społecznych 
stwarzanych przez projekty innowacyjne. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Baruk, Innowacyjność polskich przedsiębiorstw i jej 
utrudnienia, „Problemy jakości”, lipiec 2004 

Posiadane umiejętności wpływają na możliwość osiągania sukcesu w obszarze innowacji. 
Natomiast brak określonych zasobów i umiejętności może stanowić barierę utrudniającą 
tworzenie innowacji lub przyczyniającą się do niepowodzeń w tej dziedzinie.  

Na podstawie badań w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych M. Haffer6 
zidentyfikował czynniki sukcesu innowacji produktowych. Nalezą do nich: znajomość 
rozmiarów rynku, pierwszeństwo na rynku, zrozumienie projektu produktu, znajomość 
produktów i strategii konkurentów, ofensywne i dobrze „wycelowane” wprowadzenie 
produktu na rynek, nowość i lepsze zaspokajanie potrzeb, produkt wysokiej jakości, 
profesjonalnie przeprowadzony proces rozwoju nowego produktu, znajomość kosztów  
i procesu produkcyjnego, umiejętności i postawy kadry kierowniczej, inżynierskiej  
i marketingowej, umiejętności oraz możliwości promocji i sprzedaży, rosnący rynek, 
zasoby finansowe. R. Cooper oraz E. Kleinschmidt dokonali identyfikacji czynników 
sukcesu innowacji, dzieląc je na pięć grup (tabela 2). 

Tabela 2  
Czynniki niezbędne do sukcesu w innowacji produktowej 

Czynniki Charakterystyka 

Wysokiej jakości proces 
rozwoju nowego 
produktu 

- dobre przygotowanie od strony rynkowej i technicznej do fazy 
rozwoju; 

- jasna definicja produktu; 

- „twarde” respektowanie decyzji dotyczących eliminacji produktu; 

- koncentracja na jakości wypełniania poszczególnych kroków; 

- elastyczność procesu rozwoju nowego produktu. 

Zdefiniowana strategia 
nowego produktu 

- jasno zdefiniowane i komunikowane cele dotyczące wielkości 
sprzedaży i zysków; 

- świadomość na jakich rynkach lub technologiach firma się 
koncentruje; 

- perspektywa długoterminowa. 

Adekwatne zasoby 
ludzkie oraz finansowe 

- zapewnienie przez kierownictwo wyższego szczebla wystarczających 
zasobów do zrealizowania celu; 

- dostępny i właściwie oszacowany budżet; 

- dostępność odpowiednich pracowników; 

- wystarczający czas na realizację. 

                                                 
6 M. Haffer, Determinanty strategii nowego produktu w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych, 
Wyd. UMK, Toruń 1998, s. 151. 
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Wystarczające wydatki 
na prace badawczo-
rozwojowe 

- szczególnie ważne w przypadku chęci zwiększenia procentu ze 
sprzedaży nowych produktów. 

Dodatkowe czynniki - posiadanie dobrego zespołu rozwoju produktu; 

- uzyskanie poparcia wyższego kierownictwa; 

- istnienie innowacyjnego klimatu i kultury; 
- funkcjonowanie zespołów międzyfunkcjonalnych; 

- odpowiedzialność kierownictwa wyższego szczebla. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: R. G. Cooper, E. J. Kleinschmidt, Winning Businesses  
in Product Development: The Critical Success Factors, „Research-Technology Management” July-
August 1996, pp. 18-29 

W opinii I. Rutkowskiego7 z czynnikami powodzenia należy wiązać obszar 
kompetencji, które są definiowane jako zakres uprawnień, pełnomocnictw, wiedzy, 
umiejętności lub odpowiedzialności, umiejętność wykonywania swojej pracy w sposób 
sprawny i skuteczny. Adaptowany jest zatem nowy paradygmat firmy, zgodnie z którym 
centralne znaczenie dla wartości przedsiębiorstwa mają zasoby wiedzy i zdolności 
intelektualne decydujące o dynamice zmian portfela produktowego8. Potwierdzają tą 
tezę wyniki badań H. Länsisalmi in.9, którzy przeprowadzili badanie w grupie 750 
pracowników małych i średnich przedsiębiorstw w Finlandii. Wykazało ono istnienie 
istotnych zależności statystycznych między takimi czynnikami jak: niewykorzystanie 
wiedzy w organizacji, umiejętności i możliwości pracowników a rezultaty działań 
innowacyjnych. Zarówno więc niesprzyjające otoczenie, brak lub niedostateczne 
posiadanie zasobów rzeczowych, finansowych, wiedzy, pracowników o odpowiednich 
kwalifikacjach i predyspozycjach, jak i niewystarczające umiejętności w obszarze 
zarządzania innowacjami mogą być znaczącymi barierami procesów innowacyjnych 
(tabela 3). 

Tabela 3 
Bariery innowacyjności 

Identyfikacja obszaru 
przyczyn 

Bariery 

Organizacja nie jest 
przystosowana do 
wchłonięcia kultury 
innowacyjnej 

- bierne podejście nie pozwala zauważyć potrzeb rozwoju nowych 
produktów i usług; 

- nie uruchomiono procesów proinnowacyjnych; 
- brak oceny potrzeb klientów; 
- nie stymuluje się procesów kreatywnych; 

                                                 
7 Zob. szerzej: I.P. Rutkowski, Metodyczne i kompetencyjne uwarunkowania rozwoju nowego 
produktu w przedsiębiorstwach przemysłowych, Prace Habilitacyjne, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 
2006, s. 51-58. 
8 Rutkowski I. P., op. cit.,  s. 14. 
9 H. Länsisalmi, M. Kivimäki, M. Elovainio, Is underutilization of knowledge, skills, and abilities  
a major barrier to innovation?, “Psychological Reports” 2004, Vol. 94 Issue 3I, June, pp. 22-59. 
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- niewłaściwe zachęty; 
- niezdolność do oceny ryzyka. 

Otoczenie nie sprzyja 
innowacji 

- rynek podlegający zbyt dużym regulacjom nie sprzyja rozwojowi 
innowacji; 

- brak presji na tworzenie rozwiązań innowacyjnych; 
- brak prawnych stymulacji ekonomicznych. 

Niewystarczające 
zasoby 

- brak wykwalifikowanej i aktywnej kadry; 
- brak funduszy; 
- brak infrastruktury. 

Tradycyjne 
zachowania 
menedżerskie 

- kierownictwo nie promuje kreatywności; 
- kierownicy średniego szczebla stanowią blokadę dla inicjatywy; 
- nietolerancja dla fantastów; 
- opór dla wszelkich zmian; 
- brak czasu na nowe pomysły; 
- nacisk na publikacje a nie na produkty innowacyjne. 

Zachowanie grupy - brak zaufania pomiędzy zespołami; 
- dominacja jednej grupy nad drugą; 
- obawa przed zmarginalizowaniem któregoś z zespołów; 
- zachowania indywidualne, obawa przed: podjęciem ryzyka, 

zmianami, ujawnienia propozycji z powodu ewentualnego 
zawłaszczenia lub potencjalnego ośmieszenia; 

- zazdrość otoczenia. 
Tradycyjne techniki 
oceny finansowej 

- krótkoterminowe patrzenie na rozwój; 
- nieumiejętność oceny nakładów na rozwój, jak również 

potencjalnych przychodów; 
- zbyt długi okres zwrotu; 
- konwencjonalny sposób planowania i programowania rozwoju. 

Źródło: Regionalna sieć promocji i transferu technologii www.rsptt.pl; 25.05.2008 

METODYKA BADAŃ 

Do analizy wykorzystano materiał empiryczny zebrany za pomocą 
kwestionariusza ankietowego wśród 158 przedsiębiorstw przemysłowych z północno- 
wschodniej Polski. Kryterium wyboru jednostek do badania było deklarowanie 
wprowadzania innowacji technologicznych (produktowych i/lub procesowych). Ponieważ 
w Polsce nie istnieje rejestr firm innowacyjnych, zatem w celu ich identyfikacji, 
korzystano ze wskazań pracowników innych firm. Wybór próby zastosowany w badaniu 
miał więc cechy techniki kuli śnieżnej (snowball sampling), polegającej na tym, że 
wybrana początkowo mała liczebnie grupa respondentów zostaje poddana badaniu  
i każdy członek tej grupy określa (poleca) inne jednostki należące do populacji10.  

Spośród badanych 158 przedsiębiorstw, 10,1% stanowiły przedsiębiorstwa 
mikro, zatrudniające do 9 pracowników, 25,3% firmy małe zatrudniające mniej niż 50 

                                                 
10 M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa 2004. 
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pracowników, 32,3% przedsiębiorstwa średnie, w których zatrudnienie nie przekracza 
250 osób oraz 32,3% duże, zatrudniające ponad 250 pracowników11.  

Respondenci biorący udział w badaniu zajmują się innowacjami  
w przedsiębiorstwach, w których reprezentują różne działy funkcjonalne (technologię, 
produkcję, marketing, badania i rozwój), są przedstawicielami najwyższego kierownictwa 
bądź są właścicielami przedsiębiorstw. Ankietowani oceniali kondycję finansową 
przedsiębiorstw w skali od 1 (bardzo zła) do 5 (bardzo dobra). Żadne z przedsiębiorstw 
nie oceniło swojej kondycji jako bardzo złej, 4 firmy (2,5%) uznały, że ich kondycja 
finansowa jest zła, 36 przedsiębiorstw (22,8%) zadeklarowało średnią sytuację 
finansową. Większość – 90 firm (57%) uważa, że ich kondycja finansowa jest dobra,  
a 28 (17,7%), że bardzo dobra.  

Ankietowani respondenci określili stopień, w jakim poszczególne czynniki 
utrudniają wprowadzenie innowacji w przedsiębiorstwie. Stopień ten oznaczono w skali 
od 0 do 5, gdzie 0 oznacza, że dany czynnik nie jest barierą innowacji, 1 – wskazuje na 
bardzo mały wpływ danego czynnika, zaś 5 – bardzo duży wpływ. Zbadano również, czy 
istnieje zależność między poszczególnymi czynnikami hamującymi innowacje,  
a wielkością przedsiębiorstw, ich kondycją finansową oraz branżą (podsekcją). Do 
przedstawienia oceny stopnia wpływu danego czynnika posłużono się medianą 
(wartością środkową).  

WYBÓR CZYNNIKÓW UTRUDNIAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ  
W PRZEDSIĘBIORSTWACH 

Dokonując wyboru czynników utrudniających procesy innowacyjne  
w przedsiębiorstwach kierowano się wynikami badań przeprowadzonymi przez autorów 
polskich, m.in.: H. Mizgajską12, K. Poznańską13, T. Rudolfa i J. Wróblewskiego14,  
E. Stawasza i P. Głodka15 oraz badaczy zagranicznych: F. Ammon16, J. Clancy17, R. Foster 

                                                 
11 Podział ten jest zgodny z zapisem w Ustawie z dnia 19 listopada 1999 r., Prawo o działalności 
gospodarczej, Dz. U. 2002, nr 1, poz. 2, art. 54. Przy klasyfikacji uwzględniono jedynie liczbę 
pracujących, ponieważ badane przedsiębiorstwa w większości nie udzieliły informacji dotyczących 
charakterystyki pozostałych, ilościowych kryteriów klasyfikacji (przychód netto ze sprzedaży 
towarów, usług i operacji finansowych oraz suma aktywów). 
12 H. Mizgajska, Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw w procesie 
integracji z Unią Europejską, AE, Poznań 2002. 
13 K. Poznańska, Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom  
Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.  
14 T. Rudolf, J. Wróblewski, Strategie innowacji. Dobre praktyki zarządzania innowacjami w polskich 
przedsiębiorstwach (wstępne wyniki projektu badawczego), SGH, Warszawa 2003, 
www.akson.sgh.waw.pl. 
15 E. Stawasz, P. Głodek, Raport z badania potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MSP  
w województwie śląskim, Łódź 2003, www.ris-silesia.org.pl. 
16 F. Amnon, Barriers and Limitations in the Development of Industrial Innovation in the Region, 
“European Planning Studies” 2003, Vol. 11, No. 2. 
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i S. Kaplan18, A. Hadjimanolis19. Na tej podstawie wyodrębniono następujące czynniki 
utrudniające procesy innowacyjne: za mało informacji o potrzebach rynku, małe 
poparcie innowacji ze strony naczelnego kierownictwa, duże przeciążenie pracą, niechęć 
do nowości ze strony innych współpracowników, duże ryzyko innowacji, brak pieniędzy 
na nowe technologie. Duże ryzyko związane z wprowadzaniem innowacji także uznano 
za barierę wewnętrzną, ponieważ przedsiębiorstwo może zmniejszyć ryzyko innowacji 
przez umiejętne zarządzanie tym procesem. Respondenci mogli również wymienić inne 
czynniki hamujące innowacje, jednak liczba takich odpowiedzi była znikoma, wobec tego 
nie wzięto ich pod uwagę w dalszej analizie. 

WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH 

W opinii respondentów czynnikami najbardziej utrudniającymi procesy 
innowacyjne były: duże ryzyko innowacji, brak pieniędzy na nowe technologie oraz duże 
przeciążenie pracą. Mediana w przypadku tych trzech czynników osiągnęła wartość  
3 (rysunek 1). Są to wiec bariery utrudniające w średnim stopniu tworzenie innowacji.  

A. Hadjimanolis20, który badał  firmy innowacyjne na Cyprze stwierdził, że 
najważniejszymi barierami wewnętrznymi był brak czasu, niedostateczne projektowanie  
i testowanie wyrobu oraz niewystarczające zasoby finansowe. Loewe i Dominiquini21 
dostrzegli  w większości badanych przedsiębiorstw strach przed porażką w zakresie 
innowacji. Zdaniem cytowanych autorów może to wynikać m. in. z istnienia nie w pełni 
sprzyjającej innowacjom kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach. 

Warty odnotowania jest fakt, że badane przedsiębiorstwa nie odczuwały 
małego poparcia dla działań innowacyjnych ze strony najwyższego kierownictwa. Może 
to wynikać z obawy narażenia się kierownictwu przy wypełnianiu ankiety. Przyczyna 
może być również inna. Takie odpowiedzi respondentów mogą być rezultatem 
rzeczywistego poparcia innowacji ze strony naczelnego kierownictwa. Jednak należy 
pamiętać o tym, że poparcie deklaratywne jest na ogół niewystarczające aby innowacje 
powstawały. W przedsiębiorstwach należy tworzyć klimat innowacyjny22, pracownicy 
natomiast powinni mieć odpowiednie zasoby (m.in. czas, finanse, wiedzę, możliwość 
współpracy w działaniach innowacyjnych zarówno w przedsiębiorstwie, jak  
i poza nim). 

                                                                                                                        
17 J. Clancy, Barriers to innovation in small-scale industrie: Case study from the Briquetting industry 
in India, “Science Technology and Society” 2001, 6 (2). 
18 R. Foster, S, Kaplan, Twórcza destrukcja. Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 2003. 
19 A. Hadjimanolis, op. cit. 
20 Tamże.  
21 P. Loewe, J. Dominiquini, Overcoming the barriers to effective innovation, “Strategy and 
Leadership” 2006, Vol. 34 (1), pp. 24-31. 
22 W. Popławski, Wiedza w innowacyjnym przedsiębiorstwie, „Ekonomika i Organizacja 
Przedsiębiorstwa” 2006 (6), Orgmasz, s. 3-10. 
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Rysunek 1. Czynniki utrudniające procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstw, stwierdzono, że w przypadku firm 
zatrudniających od 10 do 49 osób, mediana osiągnęła najwyższe wartości. Na tej 
podstawie można stwierdzić, że małe przedsiębiorstwa najintensywniej odczuwał
oddziaływanie barier innowacji. Za szczególnie istotny czynnik hamujący wprowadzanie 
innowacji, uznano brak pieniędzy na nowe technologie oraz duże przeciążenie pracą 
(rysunek 2).  

Badacze zajmujący się barierami innowacji firm MSP w Polsce (H. Mizgajska
K. Poznańska24; E. Stawasz i P. Głodek
A. Hadjimanolis26 uważa, że małe firmy nawet w krajach wysoko rozwiniętych 
napotykają na więcej barier innowacji niż duże z powodu ich niewystarczających 
zasobów wewnętrznych i doświadczenia. Ponadto, małe przedsiębiorstwa rzadziej 
współpracują z innymi podmiotami w obszar
w Polsce (podobnie zresztą jak w innych krajach) aktywność przedsiębiorstw dotycząca 
współpracy w zakresie działalności innowacyjnej jest dodatnio skorelowana z ich 
wielkością mierzoną liczbą pracujących
innowacji wymaga posiadania właściwych kompetencji, zasobów i zdolności, a większość 

                                        
23 H. Mizgajska, op. cit. 
24 K. Poznańska, op. cit. 
25 E. Stawasz, P. Głodek, op. cit.
26 A. Hadjimanolis, op. cit. 
27 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2002
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Biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstw, stwierdzono, że w przypadku firm 
zatrudniających od 10 do 49 osób, mediana osiągnęła najwyższe wartości. Na tej 
podstawie można stwierdzić, że małe przedsiębiorstwa najintensywniej odczuwał
oddziaływanie barier innowacji. Za szczególnie istotny czynnik hamujący wprowadzanie 
innowacji, uznano brak pieniędzy na nowe technologie oraz duże przeciążenie pracą 

Badacze zajmujący się barierami innowacji firm MSP w Polsce (H. Mizgajska
; E. Stawasz i P. Głodek25) formułowali podobne wnioski. 

uważa, że małe firmy nawet w krajach wysoko rozwiniętych 
napotykają na więcej barier innowacji niż duże z powodu ich niewystarczających 
zasobów wewnętrznych i doświadczenia. Ponadto, małe przedsiębiorstwa rzadziej 
współpracują z innymi podmiotami w obszarze innowacji. Jak wynika z badań GUS, 
w Polsce (podobnie zresztą jak w innych krajach) aktywność przedsiębiorstw dotycząca 
współpracy w zakresie działalności innowacyjnej jest dodatnio skorelowana z ich 
wielkością mierzoną liczbą pracujących27. Jest oczywiste, że samodzielne opracowywanie 
innowacji wymaga posiadania właściwych kompetencji, zasobów i zdolności, a większość 

                                                 

op. cit. 
 

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2002-2004, GUS, 2006.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3wartość 
mediany

Biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstw, stwierdzono, że w przypadku firm 
zatrudniających od 10 do 49 osób, mediana osiągnęła najwyższe wartości. Na tej 
podstawie można stwierdzić, że małe przedsiębiorstwa najintensywniej odczuwały 
oddziaływanie barier innowacji. Za szczególnie istotny czynnik hamujący wprowadzanie 
innowacji, uznano brak pieniędzy na nowe technologie oraz duże przeciążenie pracą 

Badacze zajmujący się barierami innowacji firm MSP w Polsce (H. Mizgajska23; 
) formułowali podobne wnioski.  

uważa, że małe firmy nawet w krajach wysoko rozwiniętych 
napotykają na więcej barier innowacji niż duże z powodu ich niewystarczających 
zasobów wewnętrznych i doświadczenia. Ponadto, małe przedsiębiorstwa rzadziej 

Jak wynika z badań GUS,  
w Polsce (podobnie zresztą jak w innych krajach) aktywność przedsiębiorstw dotycząca 
współpracy w zakresie działalności innowacyjnej jest dodatnio skorelowana z ich 

ste, że samodzielne opracowywanie 
innowacji wymaga posiadania właściwych kompetencji, zasobów i zdolności, a większość 

2004, GUS, 2006. 
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małych firm ma te zasoby bardzo ograniczone. C. Freeman
empiryczne jak i teoretyczne badania potwierdzają znaczenie
i wewnętrznych sieci informacji i współpracy dla powodzenia innowacji. Zdolność do 
współpracy w zakresie innowacji zależy także w dużym stopniu od chęci przedsiębiorstw 
i ich wewnętrznych możliwości oraz od tego, czy otoczenie in
przeszkadza w tworzeniu innowacji

Respondenci z dużych przedsiębiorstw nie odczuwali niechęci do nowości ze 
strony współpracowników. Również  na ogół uważali, że posiadają wystarczające do 
tworzenia innowacji informacje o potrz
dostrzegali ryzyko innowacji, natomiast w mniejszym 
W większych firmach częściej wyodrębnia się w strukturze organizacyjnej komórki bądź 
działy zajmujące się innowacjami. W małych prz
odpowiedzialny za innowacje wykonuje równocześnie pracę wynikającą z jego 
podstawowych obowiązków.

Rysunek 2. Czynniki utrudniające procesy innowacyjne w małych i dużych przedsiębiorstwach

Źródło: Opracowanie własne 

                                        
28 C. Freeman, Networks of innovators: a synthesis of research issues. “Research Policy” 1991, Vol. 
20, pp. 499-514. 
29 S. Young, P. Lan, Technology transfer to China through foreign direct investment, “Regional 
Studies” 1997, Vol. 31, pp. 669
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małych firm ma te zasoby bardzo ograniczone. C. Freeman28 twierdzi, że zarówno 
empiryczne jak i teoretyczne badania potwierdzają znaczenie zarówno zewnętrznych, jak 
i wewnętrznych sieci informacji i współpracy dla powodzenia innowacji. Zdolność do 
współpracy w zakresie innowacji zależy także w dużym stopniu od chęci przedsiębiorstw 
i ich wewnętrznych możliwości oraz od tego, czy otoczenie instytucjonalne wspiera, czy 
przeszkadza w tworzeniu innowacji29. 

Respondenci z dużych przedsiębiorstw nie odczuwali niechęci do nowości ze 
strony współpracowników. Również  na ogół uważali, że posiadają wystarczające do 
tworzenia innowacji informacje o potrzebach rynku. W równym stopniu jak małe firmy 
dostrzegali ryzyko innowacji, natomiast w mniejszym – duże przeciążenie pracą. 
W większych firmach częściej wyodrębnia się w strukturze organizacyjnej komórki bądź 
działy zajmujące się innowacjami. W małych przedsiębiorstwach najczęściej pracownik 
odpowiedzialny za innowacje wykonuje równocześnie pracę wynikającą z jego 
podstawowych obowiązków. 

Rysunek 2. Czynniki utrudniające procesy innowacyjne w małych i dużych przedsiębiorstwach

pracowanie własne na podstawie badań 

                                                 
Networks of innovators: a synthesis of research issues. “Research Policy” 1991, Vol. 

Technology transfer to China through foreign direct investment, “Regional 
Studies” 1997, Vol. 31, pp. 669-680. 
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twierdzi, że zarówno 
zarówno zewnętrznych, jak 

i wewnętrznych sieci informacji i współpracy dla powodzenia innowacji. Zdolność do 
współpracy w zakresie innowacji zależy także w dużym stopniu od chęci przedsiębiorstw 

stytucjonalne wspiera, czy 

Respondenci z dużych przedsiębiorstw nie odczuwali niechęci do nowości ze 
strony współpracowników. Również  na ogół uważali, że posiadają wystarczające do 

ebach rynku. W równym stopniu jak małe firmy 
duże przeciążenie pracą.  

W większych firmach częściej wyodrębnia się w strukturze organizacyjnej komórki bądź 
edsiębiorstwach najczęściej pracownik 

odpowiedzialny za innowacje wykonuje równocześnie pracę wynikającą z jego 

 
Rysunek 2. Czynniki utrudniające procesy innowacyjne w małych i dużych przedsiębiorstwach 

Networks of innovators: a synthesis of research issues. “Research Policy” 1991, Vol. 

Technology transfer to China through foreign direct investment, “Regional 
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Kondycja finansowa badanych przedsiębiorstw determinuje znacząco 
postrzeganie barier innowacji. Firmy deklarujące bardzo dobrą sytuację finansową aż 
trzech analizowanych czynników nie uznały za bariery procesów innowacyjnych (tabela 
4). Najwyższe wartości mediany zanotowano w firmach o średniej i złej sytuacji 
finansowej. 

Tabela 4 
Czynniki hamujące tworzenie innowacji w zależności od kondycji finansowej przedsiębiorstw 

 
Kondycja 
finansowa 

 

Czynniki 

mało 
informacji o 
potrzebach 

rynku 

małe poparcie 
ze strony 

kierownictwa 

duże 
przeciążenie 

pracą 

niechęć do 
nowości 

brak 
pieniędzy 
na nowe 

technologie 

duże ryzyko 

zła 2 0 2 2 5 3 

średnia 1 1 2 2 4 3 

dobra 1 0 3 1 3 3 

bardzo dobra 0 0 2 0 1 2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań 

PODSUMOWANIE 

Czynniki utrudniające procesy innowacyjne przedsiębiorstw pochodzą zarówno  
z samego przedsiębiorstwa, jak i z jego otoczenia. Bariery wewnętrzne, choć rzadziej 
akcentowane przez firmy z państw słabiej rozwiniętych, mogą znacząco determinować 
skuteczność działań innowacyjnych. O dynamice zmian portfela produktowego decydują 
coraz częściej zasoby wiedzy i zdolności intelektualne oraz umiejętność zarządzania 
innowacjami. Nie bez znaczenia jest współpraca przedsiębiorstw w procesach 
innowacyjnych z innymi podmiotami.  

Jak wynika z badań przeprowadzonych w 158 przedsiębiorstwach 
przemysłowych, brak pieniędzy na nowe technologie nie jest znaczącą barierą dla dużych 
i dobrze prosperujących przedsiębiorstw. Kierownictwo zdecydowanie popiera innowacje, 
a pracownicy nie wykazują niechęci do nowości. Silniej w porównaniu do innych barier 
odczuwane jest ryzyko związane z tworzeniem nowości.  

Firmy mniejsze i te o słabszej kondycji finansowej, znacznie silniej odczuwają 
niedostatek pieniędzy oraz brak informacji o potrzebach rynku. W tych organizacjach 
pracownicy są bardziej przeciążeni pracą i odczuwają niechęć do nowości. Respondenci 
wszystkich badanych firm, bez względu na ich wielkość i kondycję finansową, 
dostrzegają poparcie dla działań innowacyjnych ze strony najwyższego kierownictwa. 
Szczególnie w mniejszych przedsiębiorstwach, w których niechęć do działań 
innowacyjnych może się wiązać z przeciążeniem pracą, poparcie dla innowacji powinno 
się wiązać z możliwością dysponowania przez osoby zaangażowane w tworzenie nowości 
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nie tylko zasobami rzeczowymi i finansowymi, lecz również czasem niezbędnym do pracy 
nad innowacjami. Ważne jest również kształtowanie klimatu innowacyjnego  
w przedsiębiorstwach. 

SUMMARY 

In the article were presented success factors and barriers hampering innovative 
processes in enterprises. The study using questionnaire covered 156 enterprises from 
the region of northeastern Poland, which declared introducing product and/or process 
innovations. Lack of money for new technologies was not an essential barrier for big and 
well-prospering companies. The top management support innovations and employees do 
not show reluctance to news. Risk of innovations in these firms is still visible. The 
smaller and poorly prospering enterprises more severely suffer from lack of money and 
market information. In these firms employees are more overworked and feel 
unwillingness to novelties. 

Translated by Anna Strychalska-Rudzewicz 
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AGNIESZKA WÓJCIK 

INNOWACYJNOŚĆ PRZEMYSŁU BIOPALIWOWEGO –  
SZANSA CZY ZAGROŻENIE 

WSTĘP 

Zapotrzebowanie na energię na świecie rośnie. Głównym surowcem 
energetycznym jest ropa naftowa, której łatwo dostępne i przez to tanie w eksploatacji 
zasoby wyczerpują się. Odzwierciedleniem tej sytuacji jest poziom ceny ropy naftowej, 
który bije rekordy. Natomiast świat potrzebuje alternatywnych źródeł energii. Takim 
źródłem są biopaliwa.  

Na przemysł biopaliw przeznaczane są na całym świecie miliardy dolarów, euro, 
funtów i brazylijskich realów. Wysokie ceny paliw na światowych rynkach i legislacyjne 
udogodnienia umożliwiły potentatom tej ekologicznej branży (Stany Zjednoczone, 
Brazylia) osiągnięcie wysokiej rentowności i relatywnie krótkiego okresu zwrotu  
z inwestycji. Sukces ich w połączeniu z optymistyczną wizją przyszłych zysków powoduje 
szybki rozkwit branży biopaliwowej. Rozwój tej branży niesie ze sobą nadzieję, że to 
ekologiczne, alternatywne źródło energii pozwoli zaspokoić światowe zapotrzebowanie 
na energię, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji szkodliwych gazów cieplarnianych.  

Z drugiej jednak strony uważa się, że biopaliwa są też paradoksalnie 
zagrożeniem dla światowego ekosystemu. Dowodem na to ma być odnotowany spadek 
powierzchni lasów w: Indonezji, Malezji, Brazylii.  

Olej palmowy uważany jest za jeden z najlepszych i najtańszych składników 
biopaliwa dla silnika Diesla. Dlatego też inwestuje się miliardy dolarów w zakup  
i zakładanie plantacji palm w krajach rozwijających się. Ogromne połacie lasów zostały 
wykarczowane. Palma jest w chwili obecnej pierwszą uprawą owocową pod względem 
wielkości areału na świecie.  

CHARKTERYSTYKA BIOPALIW 

Termin biopaliwa rozumie się, jako paliwa silnikowe produkowane z domieszką 
specjalnych składników tj. biokomponentów, które otrzymywane są z biomasy lub innych 
surowców pochodzących ze źródeł energii odnawialnej. 

Biokomponenty produkowane są z surowców pochodzenia roślinnego lub 
zwierzęcego, które ulegają zjawisku biodegradacji. Surowcami do produkcji 
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biokomponentów mogą też być odpady i pozostałości z produkcji rolnej czy leśnej oraz  
z przemysłu przetwarzającego ich produkty1. 

Biopaliwa ze względu na produkcję dzieli się na tzw. trzy generacje: 

Biopaliwa pierwszej generacji produkowane są głównie z surowców roślinnych, 
takich jak: zboża, buraki cukrowe, ziemniaki, a także z roślin oleistych, do których zalicza 
się rzepak, słonecznik, soję i palmę. Cechą charakterystyczną tych paliw jest stosowanie 
ich, jako biokomponentów o niewielkim stężeniu z paliwami naftowymi występującymi 
we współcześnie eksploatowanych silnikach, lub też z niewielką modyfikacją systemu 
zasilania. Dużym atutem biopaliw pierwszej generacji jest fakt, że mogą być one 
dystrybuowane z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury. W przypadku Polski 
powszechnie stosowane paliwa pierwszej generacji to paliwa o nazwie B-100 i B-20. 
Warto tutaj nadmienić, że zastępowanie określonej zawartości procentowej oleju 
napędowego lub benzyny biopaliwami jest najłatwiejszym sposobem osiągnięcia celów, 
określonych w protokole z Kioto2 i w unijnych dyrektywach. 

W przypadku biopaliw drugiej generacji głównym materiałem, z którego są 
produkowane jest lignoceluloza, inaczej nazywana drewnem lub biomasa zamieniona  
w płyn. 

Istotną różnicą między biodieslem pierwszej generacji i drugiej generacji jest to, 
że pierwsze z nich powstają z nasion zbóż i roślin oleistych w drodze fermentacji lub 
estryfikacji3 natomiast drugie uzyskiwane są z materiałów lignocelulozowych w wyniku 
pirolizy. Piroliza jest to bardzo innowacyjna metoda, polegająca na wytwarzaniu paliwa 
przy użyciu reaktora z drewna lub z innych substancji organicznych, gdzie cały proces 
zachodzi w kilka godzin; natomiast naturze zajmuje to wiele tysięcy lat. 

 Biopaliwa trzeciej generacji to głównie ogniwa paliwowe, które wykorzystują 
wodór, jako nośnik energetyczny. Wodór jest najlżejszym gazem, który uznawany jest 
przez naukowców za globalne źródło energii. Istotną kwestią w biopaliwach trzeciej 
generacji jest też występowanie wielu typów ogniw paliwowych, które różnią się między 
sobą konstrukcją, materiałem elektrod, rodzajem elektrolitu i katalizatorami. Obecnie 
powszechnie spotyka się omnibusy i samochody osobowe, które są tak zbudowane, aby 
ich ogniwa paliwowe potrafiły przekształcić wodór w niezbędną do poruszania się 
energię. 

                                                 
1 W. K. Caesar, J. Riese, T. Seitz, Betting on biofuels, The McKinsey Quarterly. 
2 Protokół z Kioto – jest prawnie wiążącym porozumieniem, w ramach, którego kraje 
uprzemysłowione są zobligowane do redukcji ogólnej emisji gazów powodujących efekt cieplarniany 
o 5,2% do roku 2012, w porównaniu z rokiem 1990. Protokół zakłada, że kraje rozwinięte są 
zobowiązane do wspierania rozwoju technologicznego słabiej rozwiniętych krajów oraz studiów  
i projektów związanych z badaniem klimatu, zwłaszcza nad rozwojem alternatywnych źródeł 
pozyskiwania energii - European Environment Agency's; http:// www.eea.europa.eu. 
3 Estryfikacja – to reakcja chemiczna w wyniku, której powstają estry niezbędne do produkcji m.in.; 
biopaliw (bioestry) mające zastosowanie w silnikach iskrowych – A. Bielański, Podstawy chemii, 
PWN, Warszawa 2004. 
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Oprócz podziału biopaliw na trzy generacje istnieje też podział ze względu na 
formę występowania tego innowacyjnego sektora energetycznego. Dlatego też wyróżnia 
się: 

! czyste biopaliwa lub w wysokim stężeniu, tzn. pochodne olejów naturalnych, zgodne 
ze standardami jakości, przy zastosowaniu ich w transporcie. 

! biopaliwa mieszane EN 228, EN 590, tj. pochodne olejów mineralnych, zgodne  
z normami europejskimi odnośnie paliw transportowych. 

! płyny pochodne od biopaliw tzw. ETBE (ester etylowo- t-butylowy) gdzie procent 
biopaliwa jest dokładnie określony. 

Istotnym elementem, jeżeli chodzi o kwestię biopaliw w Unii Europejskiej są 
określone normy, które dopuszczają udział etanolu w benzynie – EN 228, a także udział 
estrów w oleju napędowym – EN 590 (nie może być większy niż 5%). 

W przypadku Polski przyjęte jest, że każdy rodzaj benzyny i oleju napędowego 
ma normę w wysokości 5% maksymalnego poziomu biokomponentów. Prawo stanowi, 
że jeżeli paliwa silnikowe nie przekroczą tego pułapu nie będą traktowane jako 
biopaliwa, ale jako tradycyjne paliwa ciekłe4. 

 W chwili obecnej, ze względu na różne typy silników występujących  
w samochodach, istnieją dwa podstawowe biopaliwa/biokomponenty paliw silnikowych: 

! Biodiesel, czyli olej napędowy zawierający biokomponenty w postaci estrów 
metylowych, stosowany, jako biokomponent w silnikach o zapłonie samoczynnym 
(silnik Diesla), który w handlu oznaczany jest symbolem B. 

W przypadku krajów Unii Europejskiej biodiesel stanowił 81,5% ogólnej 
produkcji biopaliw. Warto powiedzieć, że popularność, jaką cieszy się to biopaliwo 
wynika z faktu, że może ono być używane zarówno w czystej formie, ale też nadaje się 
do mieszania z olejem napędowym. 

Za największego producenta biodiesla w Europie uważa się Niemcy. Wynika to  
z przychylnego niemieckiego prawa zwalniającego biopaliwa (w postaci czystej, jak  
i z domieszką paliw tradycyjnych) z podatku, a także z odpowiednio prowadzonej 
promocji. Oprócz Niemiec biodiesel produkowany jest obecnie przez: Francję, Polskę, 
Włochy, Hiszpanię, Czechy, Słowację. 

Tabela 1 
Produkcja biodiesla (wyrażona w tonach) w krajach Unii Europejskiej w latach 2004-2005 

 
Kraj 2004 rok 2005 rok Różnica 2004-2005 Wzrost produkcji 
Niemcy 1 035 000 1 669 000 634 000 61,3% 
Francja 348 000 492 000 144 000 41,4% 
Włochy 320 000 396 000 76 000 23,8% 
Czechy 60 000 133 000 73 000 121,7% 

                                                 
4 T. Zakrzewski, Biopaliwa analiza sytuacji w Polsce i na świecie, Krajowa Izba Biopaliw,             
Warszawa 2008, s. 10. 
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Polska - 100 000 100 000 - 
Austria 57 000 85 000 28 000 49,1% 
Słowacja 15 000 78 000 63 000 420,0% 
Hiszpania 13 000 73 000 60 000 461,5% 
Dania 70 000 71 000 1 000 1,4% 
Wielka Brytania 9 000 51 000 42 000 466,7% 
Słowenia 0 8 000 8 000 - 
Estonia 0 7 000 7 000 - 
Litwa 5 000 7 000 2 000 40,0% 
Łotwa 0 5 000 5000 - 
Grecja 0 3 000 3 000 - 
Malta 0 2 000 2 000 - 
Belgia 0 1 000 1 000 - 

Źródło: Biofuels Barometr 2006 http:// www.ieo.pl 

Warto nadmienić, że biodiesel ma kilka odmian, co uzależnione jest od ilości 
występujących w nim oktanów, m.in. B20, który zawiera 20% estrów rzepakowych  
i 80% oleju napędowego. Ten biokomponent produkowany jest m.in. w Polsce  
w Rafinerii Trzebina i sprzedawany jest pod nazwą ON BIO 10 i ON BIO 20 stacjom 
paliwowym i firmom transportowym. 

W przypadku biodiesla najbardziej innowacyjnym jest jednak B100, który 
zawiera aż 100% estrów rzepakowych, co oznacza, że jest on najczystszym biopaliwem 
swojej generacji. Dostępny jest on w: Niemczech, Austrii, Anglii i we Francji.  

! Bioetanol tj. etanol produkowany z biomasy lub z odpadów biodegradalnych, czyli ze 
zbóż, ziemniaków, słomy, drewna czy roślin trawiastych. Bioetanol stosowany jest  
w silnikach o zapłonie iskrowym i oznaczany jest symbolem E. 

W przypadku bioetanolu, podobnie jak to miało miejsce w biodieslu, wyróżnia 
się różne jego rodzaje, w zależności od ilości występujących oktanów. Dla przykładu 
podać można, że w Wielkiej Brytanii używa się tzw. E5 i E7, będące stosunkowo tańszym 
paliwem, niż paliwa tradycyjne występujące na brytyjskim rynku.  

W Stanach Zjednoczonych używa się E10, który jako biopaliwo może być 
stosowane w większości nowych silników. Bardzo cenionym biopaliwem jest też E20, 
produkowane i sprzedawane przez Brazylię, którą zaczyna się powoli określać, jako 
potentata w produkcji tego innowacyjnego sektora energetycznego. 

W Polsce natomiast można spotkać od 2007 roku biopaliwo o nazwie E85, 
wymagające jednak specjalnie przystosowanych silników, które można już spotkać  
w Szwecji, USA, Francji czy w Niemczech. 

Biopaliwa to bardzo złożone źródła alternatywnej energii. Dzielą się zarówno na 
trzy generacje, jak i na określone formy występowania, a także ze względu na 
zastosowania dla określonych typów silników.  

 Poniższy wykresowi w obrazowy sposób prezentuje jak z roku na rok wzrasta 
zapotrzebowanie na biopaliwa ze względu na wysokie ceny ropy naftowej. W oparciu  
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o zestawienie dokonane przez Amerykańską Agencję Energii, zauważyć można znaczącą 
tendencję wzrostową w poszczególnych latach. O ile zużycie baryłek biopaliw w 2006 
roku wyniosło 0,6, o tyle w 2030 roku przewiduje się wzrost do poziomu 2,7 mln 
baryłek.  

Pomimo, że potentaci w produkcji paliw tradycyjnych starają się zahamować 
znaczący wzrost cen, to jednak konsumenci mimo wszystko zaczynają powoli 
przestawiać się na alternatywne źródło energii, które może z czasem okazać się 
konkurencją dla paliw tradycyjnych, a co za tym idzie stać się zagrożeniem dla 
potentatów naftowych. 

  

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Perspektywy wzrostu produkcji biopaliw na świecie 

Źródło: Energy Information Administration (US Deptartment of Energy), http://www.eia.doe.gov 

RENTOWNOŚĆ INWESTYCJI W SEKTORZE BIOPALIW 

Efektywność, a zarazem rentowność sektora biopaliw uzależniona jest przede 
wszystkim od poziomu cen paliw na rynkach światowych, co było już kilkakrotnie 
podkreślane. Jednak istotnym elementem w przypadku rentowności tego sektora są 
jeszcze trzy zmienne: koszty biokomponentów, obowiązujące uregulowania prawne  
i poziom rozwoju technologii przetwarzania. Wszystkie te elementy podlegają ciągłym 
zmianom i przeobrażeniom, dlatego też konieczna jest ciągła analiza potencjalnych 
zmian i rozwoju tych trzech zmiennych: 

! Koszty biokomponentów mogą być różne w zależności od regionu geograficznego. 

! Zmiany w ustawodawstwie mogą być związane z dostosowywaniem go do 
międzynarodowych wymogów przeciwdziałania zmianom w klimacie, czy  
z wewnętrznym bezpieczeństwem energetycznym.  

! Technologie przetwarzania ma ogromny wpływ na koszty uzyskania ekoenergii i na 
wydajność jej uzyskiwania.  

W momencie rozwoju sektora biopaliw, kiedy popyt na to źródło energii nie był 
jeszcze wysoki producenci w większości przypadków używali sprawdzonych technologii  
i lokalnych biokomponentów do produkcji jednego rodzaju biopaliwa, zaspokajającego 
potrzeby rynku krajowego (Stany Zjednoczone – bioetanol wytwarzany ze skrobi 
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kukurydzianej, Brazylia – bioetanol wytwarzany z cukrowca, Europa – biodiesel 
produkowany z oleju rzepakowego). 

Jednak w chwili obecnej, kiedy ceny ropy naftowej idą cały czas w górę a popyt 
na biopaliwa rośnie producenci ekologicznej energii zaczynają przenosić produkcję  
w nowe regiony i szukać nowych rynków zbytu dla biopaliw, co staje się dużym 
problemem. W zależności od regionu świata, koszty biokomponentów kształtują się na 
różnych poziomach, powstają problemy związane z uregulowaniami prawnymi, a także 
kwestie związane ze zróżnicowaniem geograficznym, inwestycjami w rozwój technologii 
przetwarzających, poziom zaawansowania prac nad ich rozwojem. Wszystkie te elementy 
wpływają na przyszły zysk.5  

W przypadku kosztów biokomponentów do produkcji biopaliw stanowią one od 
50% do 80%, dlatego też ich wpływ na rentowność inwestycji jest ogromny.  

W Stanach Zjednoczonych wzrost ceny skrobi kukurydzianej o $1 powoduje wzrost 
kosztów produkcji galonu bioetanol o $0.35 i redukuje marżę producenta o 20%.  

Jednak do produkcji bioetanolu stosować można różne formy biomasy, której koszt,  
w zależności od regionu, jest zróżnicowany. Fermentujące cukry pochodzące  
z brazylijskiego cukrowca są dwa razy tańsze, niż te otrzymywane z buraków cukrowych 
w Europie.  

W wielu regionach świata, rosnący popyt powoduje, że dostępność i koszt 
biokomponentów stają się zagrożeniem dla tego innowacyjnego sektora energetycznego.  

W Stanach Zjednoczonych od 2003 do 2006 roku, odsetek krajowych plonów kukurydzy 
przeznaczonych do produkcji biopaliw wzrósł z 12% do 16%. Poza tym przyjęło one 
sobie za cel, że do 2017 roku produkować będzie rocznie 35 miliardów galonów biopaliw.  

Jednak żeby ten cel osiągnąć na produkcję bioetanol trzeba będzie przeznaczyć 40% 
krajowych zbiorów kukurydzy. W efekcie spowodowało to wzrost ceny skrobi kukurydzy 
z $1.90 w 2005 do $2.41 w 2006. Pod koniec 2006 roku cena ta osiągnęła na rynkach 
poziom $4.00.  

Na popyt i zyskowność branży wpływ mają też wspomniane już wcześniej 
regulacje rządowe (prawne), tj. subsydia, cła importowe, dofinansowanie badań 
naukowych i rozwojowych. Ponieważ uregulowania prawne dotyczące energii na całym 
świecie są w ciągle modyfikowane, dlatego też czynnik ten jest najmniej pewny.  

Przede wszystkim można zauważyć tendencję do coraz częstszego 
zastępowania subsydiów obowiązkiem mieszania tradycyjnych paliw z biopaliwami.  
W ten sposób gwarantowany jest pewien poziom sprzedaży, ale brak subsydiów wpływa 
negatywnie na poziom marży operacyjnej.  

W Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych od dłuższego już czasu 
obowiązują przepisy chroniące krajowych producentów; ma to jednak ulec zmianie. Na 

                                                 
5 Biofuel Cities Reports & Recommendations – Survey 2007, http://www.biofuel-cities.eu. 
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chwilę obecną oclony jest import biopaliw, zwykłe paliwa takiej bariery nie napotykają. 
Jednak w miarę pojawiania się coraz większej presji na ograniczanie emisji gazów 
cieplarnianych oraz ilości dowodów, że stosowanie etanolu pochodzącego  
z cukrowców wpływa na redukcję emisji dwutlenku węgla, ustawodawcy mogą rozluźnić 
importowe restrykcje wobec ekologicznych paliw6.  

Z sektorem biopaliw i jego rentownością wiąże się jeszcze jeden element – 
nowe technologie przetwarzania, których celem jest redukcja kosztów produkcji. 
Technologie te umożliwią m.in. przerabianie cukrów wchodzących w skład celulozy, 
głównego budulca roślin, który to ma zastosowanie w biopaliwach, co jednocześnie 
przekłada się na szybsze jego wytworzenie przy jednoczesnym obniżeniu kosztów 
produkcji biopaliw.  

W przypadku takich gospodarek, jak np. chińska produkcja biopaliw jest 
nieopłacalna, ponieważ koszty biokomponentów są wysokie. Natomiast nowa 
technologia przerobu celulozy może obniżyć koszty produkcji z $1.80 do $0.60 za galon, 
co w efekcie spowoduje, że chiński bioetanol stanie się jednym z najtańszych paliw na 
świecie.  

W przypadku Stanów Zjednoczonych i Brazylii, koszt wytworzenia etanolu  
z celulozy nie będzie o wiele niższy, niż obecny koszt produkcji biopaliwa  
z kukurydzy czy cukrowca. Nowe technologie będą, więc swego rodzaju uzupełnieniem 
dla obecnej produkcji. Jednak przewagą paliwa uzyskanego z celulozy będzie na pewno 
lepszy bilans energetyczny. Jeżeli chodzi o Europę to zakłada się, że technologia 
celulozowa będzie na tyle tańsza, że może stać się zagrożeniem dla przedsiębiorców 
produkującym biopaliwa, m.in. z buraków cukrowych.  

W kwestii biopaliw i zastosowania nowych technologii, bardzo aktywnie oprócz 
samych przedsiębiorców, działają też rządy poszczególnych państw. W 2006 roku rząd 
Hiszpanii zainwestował $29 milionów w hiszpańsko-argentyński projekt badawczy 
biodiesla. Natomiast rząd Stanów Zjednoczonych przeznaczył $385 milionów na wsparcie 
sześciu projektów badawczych związanych z celulozowym etanolem7.  

Charakterystyka czynników determinujących zyski i perspektywy rozwoju rynku 
biopaliw daje spektrum postrzegania inwestycji w rynek energii alternatywnej. Mające 
wpływ na wzrost popytu zmiany legislacyjne, idące w kierunku rozluźnienia ceł 
importowych, wprowadzane przez rządy wymogi zwiększania udziału wykorzystania 
alternatywnych, ekologicznych źródeł energii w gospodarkach, poprawiające rentowność 
subsydia i intensywne prace nad technologią przetwarzania celulozy, jako źródła energii 
dają, jak mówią producenci perspektywy zwrotu przy jednoczesnym zdywersyfikowaniu 
ryzyka inwestycyjnego8. 

                                                 
6 Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), http://www.csiro.au. 
7 Word Resources Institute, http://www.wri.org. 
8 W. K. Caesar, J. Riese, T. Seitz, Betting on biofuels, The McKinsey Quarterly.                                                                                                                                                          
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SEKTOR BIOPALIWA A ZAGROŻENIE DLA LUDZKOŚCI  

Chociaż biopaliwa mają stać się alternatywą dla paliw tradycyjnych, których 
cena za baryłkę wzrasta, to jednak można spotkać się coraz częściej ze stwierdzeniem, 
że biopaliwa mogą stać się zagrożeniem dla ludzkości.  

Mimo wielu zalet, jakie mają biopaliwa w tym, że zmniejszą emisję szkodliwych 
substancji, to jednak powodują znacznie groźniejsze spustoszenia środowiska niż 
tradycyjne paliwo. Dane donoszą, że aby zaspokoić światowy popyt na biopaliwo, 
należałoby przekształcić miliony hektarów leśnych obszarów w plantacje palm.  

Tymczasem rządy na całym świecie wprowadzają bodźce ekonomiczne dla 
producentów biopaliw. Przykładem takich krajów są: Wielka Brytania, która w marcu 
2007 roku przedstawiając swój budżet uwzględniła ulgi podatkowe na biopaliwa 
obowiązujące do 2010 roku, a nawet kary dla dostawców paliw, które nie zawierają, co 
najmniej 2,5% składników uzyskanych z roślin. Po 2010 roku biolimit wzrosnąć ma do  
5%, a do 2050 roku rząd w Wielkiej Brytanii ma nadzieję, że aż 33% paliw będą 
stanowić składniki pochodzenia roślinnego.  

W Stanach Zjednoczonych zapowiedziano, że do 2017 roku zwiększy 
się pięciokrotnie roślinna zawartość paliw (do poziomu 24%). Planuje się też zawarcie 
współpracy z Brazylią, która jest największym potentatem w produkcji biopaliw, a także 
działa na rzecz popularyzacji biopaliw na świecie. Warto tu nadmienić, że Brazylia już 
dziś zaspokaja aż 40% zapotrzebowania na biopaliwa dzięki składnikom roślinnym9. 

Jednak zdaniem ekologów w całym tym działaniu zapomina się o ludziach  
i zwierzętach, a także o kwestii żywności, z której wytwarza się biopaliwa, a której cena 
wzrasta. Za przykład można podać cenę kukurydzy, która podwoiła się od 2007 roku. 
Podobnie jest z ceną pszenicy, która osiągnęła najwyższy poziom od dziesięciu lat,  
a światowe rezerwy tych zbóż są na najniższym poziomie od ćwierćwiecza. 

Dodatkowym problemem jest też kwestia karczowania lasów na rzecz 
masowego zasadzania m.in. palmy, z której powstaje biopaliwo.  

Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) opublikowała w marcu 2007 roku 
raport o stanie lasów, z którego wynika, że dziennie strata netto wynosi na świecie 20 
tysięcy hektarów lasu, czyli obszar dwa razy większy niż teren zajmowany przez 
aglomerację Paryża. W tym rachunku jednak zawarte są tylko plantacje lasów, ale jeśli 
weźmie się pod uwagę straty naturalnych obszarów dżungli tropikalnej, liczby będą 
znacznie większe, bliższe 40 tysięcy hektarów. Okazuje się ponadto, że plantacje lasów 
nie przypominają pod względem ekologicznym naturalnego lasu. Dla zwierząt, ptaków,  
a nawet owadów są środowiskiem na ogół wrogim, a ich wpływ na gospodarkę wodną 
jest niekorzystny, gdyż składają się z szybko rosnących drzew, często lokalnie w naturze 
niewystępujących, które pochłaniają ogromne ilości wody. Niejednokrotnie stosuje 

                                                 
9 FAO newsroom, http://www.fao.org.                                                                                                                                                            
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się tam środki owadobójcze i herbicydy tłumiące wzrost innych roślin, które spowalniają 
wzrost drzew hodowanych na drewno. 

Podobnie jest w przypadku produkcji bioetanolu produkowanego z kukurydzy, 
trzciny cukrowej czy pszenicy. W miarę jak rosną ceny biopaliw obszary, na których 
uprawia się te rośliny zajmują coraz więcej areału. Amerykańscy farmerzy przerzucają 
się z soi na kukurydzę, aby sprostać popytowi. Ceny soi rosną, co znów kończy 
się karczowaniem dżungli amazońskiej pod uprawę soi.  

Z szacunków FAO wynika, że 98% naturalnej dżungli na przykład w Indonezji zniknie  
z powierzchni ziemi do 2022 roku. Jeszcze pięć lat temu te same organizacje podawały 
znacznie bardziej optymistyczne prognozy, przewidując, że nie nastąpi to przed rokiem 
2032. Nie brały jednak pod uwagę plantacji palmowych przeznaczonych na biopaliwa.  

Warto dodać, że wśród powszechnie znanych gatunków zwierząt, którym  
w związku z tym grozi wymarcie w ich naturalnym środowisku, są m.in. orangutany.  

Z dodatkowych badań wynika też, że tona oleju palmowego przyczynia się do 
emisji dziesięciokrotnie większej ilości CO2 niż tradycyjny olej napędowy. Ten 
zaskakujący fakt nie jest powszechnie znany tylko, dlatego, że zwykle przy obliczeniach 
nie bierze się pod uwagę emisji CO2 następującej przy karczowaniu i paleniu dżungli.10 

PODSUMOWANIE 

 Sektor biopaliw od dłuższego już czasu wywołuje kontrowersje. Chociaż ma on 
stać się alternatywą dla drożejących paliw tradycyjnych, to trudno jest jednak 
obiektywnie określić, jakie korzyści a jakie szkody może wyrządzić ludzkości.  

Mimo badań potwierdzających fakt, że biopaliwa zmniejszają zanieczyszczanie 
środowiska, to jednak z drugiej strony są paradoksalnie zagrożeniem dla środowiska 
naturalnego z powodu karczowania lasów w celu uprawy roślin biopaliwowych, których 
ceny, jako surowców spożywczych wzrastają z roku na rok. 

Dlatego też kwestia biopaliw, które mają być szansą dla ludzkości, ale 
równocześnie zagrożeniem dla niej pozostaje cały czas otwarta. Argumenty, które 
istnieją i dowody przemawiające za pozytywnym, a z drugiej strony negatywnym 
charakterem biopaliw mają swoje racie.  

Wydaje się wiec, że najlepszym rozwiązaniem jest działanie na rzecz powołania 
tzw. gospodarek ekologicznych, które mogłyby przyczynić się do powołania swego 
rodzaju kompromisu między kwestią społeczno-ekologiczną, a kwestią czysto 
konsumencką, jeżeli chodzi o biopaliwa. 

Powstanie takich gospodarek ułatwiłoby, bowiem rozstrzygnięcie ewentualnych 
wątpliwości, jakie niesie ze sobą ten innowacyjny i prężnie rozwijający się sektor        
bio-naftowy. 

                                                 
10 Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), http://www.fao.org.  
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SUMMARY 

Biofuels are used globally as an alternative energy to many vehicles. They are 
known as solid, liquid, or gas fuel being received from the dead biological material. They 
can be produced from all biological carbon sources, though the most common are 
photosynthetic plants. This biofuel from plant materials converts energy as it is normally 
made by the solar energy and photosynthesis. 

Biofuel companies are located in Europe, Asia and the Americas. This 
alternative energy is a competition for the traditional petrol with price for barrel growing 
very quickly. 

This new petrol has both advantages and disadvantages. Supporters claim that 
biofuel is the new innovative cycle in the petrol sector which may bring in big profits and 
does not disturb the ecosystem. Main opponents claim that biofuels are a threat to 
mankind because they hamper the food growth and destroy rain forests in order to 
cultivate the bio-plant. The article presents this innovative sector and gives the opinion 
of it from the economical and ecological point of view. 

Translated by Agnieszka Wójcik 
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MAŁGORZATA SAUER 

WSPIERANIE PROCESU RESTRUKTURYZACJI NAPRAWCZEJ  
W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH 

WPROWADZENIE 

Celem niniejszego opracowania jest próba wskazania na rekomendowane 
sposoby wspierania restrukturyzacji naprawczej w małych przedsiębiorstwach. Potrzeba 
poruszenia tego tematu wynika z wielu czynników, takich jak np.: znaczenie MSP dla 
polskiej gospodarki, wzrastająca zmienność i niepewność otoczenia, skracanie się cyklu 
życia przedsiębiorstw, konsekwencje ekonomiczne i społeczne upadłości przedsiębiorstw. 
W coraz bardziej zmiennym otoczeniu kryzys może dotknąć każde przedsiębiorstwo, stan 
ten należy więc uznać za normalny i dlatego ważne jest, aby zwrócić uwagę na 
możliwości i instrumenty, które pomogą małym przedsiębiorstwom nie tylko unikać 
kryzysów, ale przede wszystkim radzić sobie w sytuacji kryzysowej, szczególnie 
w procesie przygotowania i realizacji restrukturyzacji naprawczej.  

RESTRUKTURYZACJA NAPRAWCZA – SPECYFIKA, CELE, OBSZARY 

Restrukturyzacja to pojęcie szerokie, ponieważ mieści w sobie zarówno 
działania antycypacyjne, jak i wymuszone, rozwojowe lub ratunkowe. Pojęcie 
restrukturyzacja naprawcza w Polsce funkcjonuje zamiennie z takimi pojęciami, jak: 
naprawa sytuacji przedsiębiorstwa, turnaround, sanacja, zarządzanie kryzysowe. 
Przeprowadzana jest w specyficznych warunkach, ma swoje specyficzne cechy, cele oraz 
instrumenty i narzędzia, czy też procedury postępowania. W skrajnym przypadku jest 
także umiejscowiona w prawie o upadłości przedsiębiorstw.  

Definicje pojęcia „restrukturyzacja naprawcza” wskazują najczęściej na jej 
następujące specyficzne cechy i uwarunkowania: 

! konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji naprawczej wynika 
z nieprzeprowadzenia zmian strukturalnych we właściwym czasie, niedostosowania 
przedsiębiorstwa do zmian zachodzących w otoczeniu1;  

                                                      
1 Patrz: W. Tłuchowski [w:] A. Dowżycki, H. Sobolewski, W. Tłuchowski, Restrukturyzacja, 
prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa, Wydanie III zmienione, Akademia Ekonomiczna 
w Poznaniu, Poznań 2004; L. Dorozik, Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw w świetle 
polskiego prawa upadłościowego i naprawczego, PWE, Warszawa 2006, s. 43. 
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! „punktem wyjścia” dla rozpoczęcia tego rodzaju restrukturyzacji jest kryzys 
przedsiębiorstwa2; 

! przeprowadzana jest w przedsiębiorstwach o złej sytuacji zagrażającej jego dalszemu 
funkcjonowaniu3; 

! alternatywą dla restrukturyzacji naprawczej jest upadłość, bankructwo 
przedsiębiorstwa4; 

! obejmuje działania doraźne, krótkookresowe, zapobiegawcze5; 
! horyzont czasowy prowadzenia restrukturyzacji naprawczej i osiągnięcia jej wyników 

to 1–2 lata6; 
! ma swoje miejsce w ustawodawstwie prawnym7.  

                                                      
2 Patrz: C. Suszyński, Restrukturyzacja, konsolidacja globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 
2003, str. 124; J. Przestaszewska, Trudności w uzdrawianiu przedsiębiorstwa, „Przegląd organizacji” 
nr 4/1992, s. 34; M. Garstka, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Podział przez wydzielenie, 
CeDeWu, Warszawa 2006, s. 24. 
3 Patrz: R. Borowiecki, A. Nalepka [w:] R. Borowiecki (red.), Zarządzanie restrukturyzacją procesów 
gospodarczych. Aspekt teoretyczno-praktyczny, Difin, Warszawa 2003, s. 83-84; C. Suszyński, 
Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Proces zarządzania zmianami, PWE, Warszawa 1999, str. 130;  
L. Berliński, H. Gralak, F. Sitkiewicz, Przedsiębiorstwo. Zarządzanie zasobami, t. 1, OW OPO 
Bydgoszcz 2003, s. 78; J. Penc, Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem 
przedsiębiorstwa, AW „Placet”, Warszawa 1999 s. 240; L. Dorozik, Restrukturyzacja ekonomiczna 
przedsiębiorstw w świetle polskiego prawa upadłościowego i naprawczego, PWE, Warszawa 2006,  
s. 44; M. Garstka, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Podział przez wydzielenie, CeDeWu, 
Warszawa 2006, s. 24. 
4 A. Nalepka, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki, PWN, Warszawa – Kraków 
1999, s. 25; R. Borowiecki, A. Nalepka [w:] R. Borowiecki (red.), Zarządzanie restrukturyzacją 
procesów gospodarczych. Aspekt teoretyczno-praktyczny, Difin, Warszawa 2003, s. 83-84;  
W. Tłuchowski [w:] A. Dowżycki, H. Sobolewski, W. Tłuchowski, Restrukturyzacja, prywatyzacja 
i wycena przedsiębiorstwa, Wydanie III zmienione, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 
2004; L. Dorozik, Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw w świetle polskiego prawa 
upadłościowego i naprawczego, PWE, Warszawa 2006, s. 43; M. Garstka, Restrukturyzacja 
przedsiębiorstwa. Podział przez wydzielenie, CeDeWu, Warszawa 2006, s. 24. 
5 S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska, Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych 
przedsiębiorstwa, OE Kraków 2005, s. 30; A. Nalepka, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys 
problematyki, PWN, Warszawa – Kraków 1999, str. 25; D. Kowalczuk-Jakubowska, A. Malewicz, 
Restrukturyzacja jako technika ratowania i rozwoju przedsiębiorstwa, ORGMASZ, Warszawa 1992,  
s. 15; M. Garstka, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Podział przez wydzielenie. CeDeWu Warszawa 
2006, s. 24; B. Nogalski, M. Hałaczkiewicz, J. Witt, Restrukturyzacja procesowa w zarządzaniu 
małymi i średnimi przedsiębiorstwami, TONIK, Bydgoszcz 1999, s. 28. 
6 D. Kowalczuk-Jakubowska, A. Malewicz, Restrukturyzacja jako technika ratowania i rozwoju 
przedsiębiorstwa, ORGMASZ, Warszawa 1992, s. 15; A. Nalepka, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. 
Zarys problematyki, PWN, Warszawa – Kraków 1999, s. 25; B. Nogalski, M. Hałaczkiewicz, J. Witt, 
Restrukturyzacja procesowa w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami, TONIK, 
Bydgoszcz 1999, s. 28; P. Faulhaber, N. Landwehr, Turnaround – management w praktyce, Jak 
wykorzystać kryzys w przedsiębiorstwie by odrodziło się na nowo, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, 
Warszawa 2005, s. 18; Z. Malara, Restrukturyzacja organizacyjna przedsiębiorstwa, Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001, s. 24. 
7 Obecnie obowiązująca to Ustawa z dnia 28.02.2003 r., Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz. U.  
z dnia 9 kwietnia 2003 r.   
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Specyfika sytuacji, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo powoduje także 
istnienie specyficznych celów dla działań podejmowanych w czasie restrukturyzacji 
naprawczej, przy czym w opracowaniach poświęconych naprawie sytuacji 
przedsiębiorstwa spotyka się różne ich zestawienia. Odnosząc się do punktów 
przedstawionych powyżej – wśród najpilniejszych oraz najistotniejszych celów można 
wymienić: 

! opanowanie i likwidacja bezpośrednich źródeł kryzysu8;  
! zahamowanie niekorzystnych tendencji9; 
! utrzymanie przynajmniej minimalnego poziomu płynności finansowej 

przedsiębiorstwa umożliwiającego jego przetrwanie10; 
! wyprowadzenie przedsiębiorstwa z sytuacji kryzysowej11; 
! ponowna adaptacja do zmieniających się warunków otoczenia przedsiębiorstwa12; 
! odzyskanie równowagi finansowej13. 

Sytuacja każdego przedsiębiorstwa, więc także kryzys, w jakim się znajduje 
oraz sposób wychodzenia z sytuacji kryzysowej jest każdorazowo indywidualny. 
Przykładowe obszary i instrumenty dla restrukturyzacji naprawczej przedstawia poniższa 
tabela. 

                                                      
8 S. Slatter, D. Lovett, Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach 
kryzysowych, WIG-Press, Warszawa 2001, s. 5. 
9 Patrz: Z. Sapijaszka, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, PWN, Warszawa 
1997, s. 189; S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska, Restrukturyzacja organizacji i zasobów 
kadrowych przedsiębiorstwa, OE Kraków 2005, s. 67; C. Suszyński, Restrukturyzacja, konsolidacja 
globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2003, s. 124. 
10 R. Borowiecki, A. Nalepka [w:] R. Borowiecki (red.), Zarządzanie restrukturyzacją procesów 
gospodarczych. Aspekt teoretyczno-praktyczny, Difin, Warszawa 2003, s. 84. 
11 Patrz: S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska, Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych 
przedsiębiorstwa, OE Kraków 2005, s. 30; 11 J. Penc, Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja  
i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, AW „Placet”, Warszawa 1999, s. 240. 
12 Z. Malara, Restrukturyzacja organizacyjna przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Wrocławskiej, Wrocław 2001, s. 24, oraz Z. Malara, W poszukiwaniu dojrzałości organizacyjnej 
przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza OPO, Bydgoszcz 2001, s. 25. 
13 Patrz: D. Kowalczuk-Jakubowska, A. Malewicz, Restrukturyzacja jako technika ratowania i rozwoju 
przedsiębiorstwa, ORGMASZ, Warszawa 1992, s. 15; S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska, 
Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa, OE Kraków 2005, s. 30. 
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Tabela 1 
Przykłady działań restrukturyzacyjnych 

OBSZARY MOŻLIWE DZIAŁANIA NAPRAWCZE 
PRODUKCJA ! przejście na jedną zmianę 

! zbadanie poziomu jakości 
! skrócenie czasu produkcji 
! wykonywanie napraw własnymi siłami 
! lepsze dotrzymywanie terminów 
! likwidacja poprzednich magazynów 
! oszczędności w zakresie zużywania materiałów i energii 
! większe wykorzystanie analizy wartości, typów, norm 

SPRZEDAŻ ! zmiany cen / rabatu 
! powiększenie / pomniejszenie serwisu 
! zmiana premii dla sprzedawców 
! akcje reklamowe 
! skrócenie czasu wysyłki 
! rozszerzenie / zmniejszenie asortymentu produkcji 
! przyjęcie / oddanie funkcji magazynowych i dystrybucyjnych 
! intensyfikacja pracy publicystycznej 
! kontrola solidności klientów 

ZAOPATRZENIE ! zmniejszenie zapasów w magazynie 
! uzyskanie nowych źródeł zakupu 
! zmiana ilości zakupów 
! uzyskanie porównawczych ofert 
! skrócenie czasu zakupu 
! obniżenie kosztów transportu i magazynowania 
! przeniesienie magazynowania zamówionych towarów na dostawców 
! większe wykorzystanie analizy wartości 

PERSONEL ! nie przyjmowanie nowych pracowników 
! skrócenie czasu pracy 
! likwidacja nadgodzin 
! zwalnianie pracowników 
! zmniejszenie nieobowiązkowych świadczeń socjalnych 
! nie obsadzanie wolnych stanowisk 
! odprawy dla zwolnionych 
! urlopy / przestoje 
! wcześniejsze emerytury 
! zablokowanie podwyżek 

FINANSE ! przyspieszenie ściągania należności 
! wydłużanie czasu wypłat 
! podwyższenie linii kredytowych 
! wykorzystanie kredytów od dostawców 
! uzyskanie przedłużenia terminu spłaty należności 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Przestaszewska, Trudności w uzdrawianiu 
przedsiębiorstwa, „Przegląd organizacji” nr 4, 1992, s. 35 
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Przedstawione powyżej działania wykorzystywane w procesie restrukturyzacji 
naprawczej stosowane są także w przypadku restrukturyzacji rozwojowej oraz innych 
metodach i technikach zarządzania, przy czym w przypadku restrukturyzacji naprawczej 
działania zazwyczaj dotyczą wielu obszarów jednocześnie, prowadzone są przy silnej 
presji czasu i przy bardzo ograniczonych zasobach (nie tylko finansowych). 

WARUNKI POWODZENIA RESTRUKTURYZACJI NAPRAWCZEJ 

Nie istnieje jakakolwiek uniwersalna dla wszystkich przypadków recepta na 
wyjście z kryzysu i nie każda restrukturyzacja naprawcza kończy się sukcesem. Praktyka 
zna wiele przykładów działań naprawczych, które zakończyły się fiaskiem. Przyczynami 
niepowodzeń działań restrukturyzacyjnych mogą być następujące czynniki: 

! zbyt późne dostrzeżenie kryzysu i zbyt późne podjecie działań naprawczych14; 
! brak programu naprawczego lub złe przygotowanie programu (błędne informacje, 

nierealne założenia)15; 
! brak umiejętności w budowie i realizacji programu naprawczego16. 
! niedostateczne tempo prowadzenia działań naprawczych17. 

Bardzo często niepowodzenie działań restrukturyzacyjnych przypisuje się kadrze 
kierowniczej – jej niewłaściwym postawom, braku wiedzy z zakresu zarządzania 
zmianami i zarządzania procesami naprawczymi, braku odpowiednich umiejętności 
i doświadczeń18. 

Problemy, jakie przedsiębiorstwa napotykają w czasie restrukturyzacji 
naprawczej, mogące przeszkodzić w realizacji programu naprawczego ciekawie 
przedstawili P. Faulhaber, N. Landwehr. 

                                                      
14 L. Dorozik, Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw w świetle polskiego prawa 
upadłościowego i naprawczego, PWE Warszawa 2006, s. 50; S. Slatter, D. Lovett, Restrukturyzacja 
firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, WIG-Press, Warszawa 2001, s. 
XVIII-XIX. 
15 S. Slatter, D. Lovett, Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach 
kryzysowych, WIG-Press, Warszawa 2001, s. XVIII-XIX; B. Wawrzyniak, Odnawianie 
przedsiębiorstwa, Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa 1999, s. 115. 
16 B. Wawrzyniak, Odnawianie przedsiębiorstwa, Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa 1999, 
s. 115. 
17 L. Dorozik, Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw w świetle polskiego prawa 
upadłościowego i naprawczego, PWE, Warszawa 2006, s. 50; B. Wawrzyniak, Odnawianie 
przedsiębiorstwa, Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa 1999, s. 115. 
18 S. Slatter, D. Lovett, Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach 
kryzysowych. WIG-Press Warszawa 2001, s. XVIII-XIX; Wawrzyniak, Odnawianie przedsiębiorstwa, 
Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa 1999, s. 114; O. Kunert, Restrukturyzacja polskich 
przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską, [cyt. za]: W. M. Grudzewski, I. K. Hejduk, 
Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2001, s. 274. 
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Tabela 2 
Pułapki i przeszkody Turnaround 

RODZAJ PRZESZKODY OPIS 

Zjawisko paraliżu Sytuacja zagrażająca egzystencji jest znana, ale nie są 
podejmowane środki zaradcze, przedsiębiorstwo „zastyga” 
w bezczynności 

Zjawisko ucieczki Osoba kierująca przedsiębiorstwem ucieka od problemów i stara się 
go nie dostrzegać 

Selektywna percepcja Przeprowadza się tylko niektóre zmiany, w niewłaściwych miejscach 

Upiekszanie, 
samooszukiwanie, 
oszustwo 

Przedsiębiorstwo oszukuje siebie i inne grupy interesów, że sytuacja 
nie jest zła 

Błędne ukierunkowanie 
przedsiębiorstwa 

Przedsiębiorstwo nie wie, jaki kierunek obrać lub obiera niewłaściwy 

Brak konsekwencji, 
radykalności i fałszywe 
rozeznanie 

Działania są prowadzone niekonsekwentnie i z małym 
zaangażowaniem 

Stworzenie „parasola 
ochronnego” 

Niektóre ze struktur nie podlegają zmianom wyłącznie z pobudek 
emocjonalnych 

Postępowanie naprawcze Przedsiębiorstwo reaguje wyłącznie na bieżąco pojawiające się 
problemy. Działania naprawcze prowadzi wybiórczo 
i krótkowzrocznie 

Brak lub błędna 
komunikacja 

Brak komunikacji z otoczeniem przedsiębiorstwa, szczególnie z 
grupami interesów 

Brak zaufania  Brak zaufania zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa –wszystkich 
pracowników uczestniczących w procesie restrukturyzacji, jak i 
otoczenia – różnych grup interesów 

Błędna ocena  Błędnie przeprowadzona analiza i błędne wnioski z analizy sytuacji 
przedsiębiorstwa mogą się przyczynić do obrania złego kierunku 
restrukturyzacji przedsiębiorstwa 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. Faulhaber, N. Landwehr, Turnaround – management 
w praktyce, Jak wykorzystać kryzys w przedsiębiorstwie by odrodziło się na nowo,  Wydawnictwa 
Fachowe CeDeWu, Warszawa 2005, s. 24-32 

W literaturze spotyka się różne opinie, co do tego, od czego zależy sukces 
restrukturyzacji naprawczej, przy czym niektóre z nich są zbieżne, podobne lub też 
przyjmują inny punkt widzenia: 
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! Z. Sapijaszka uważa, że aby restrukturyzacja przedsiębiorstwa była skuteczna musi 
zostać dokładnie zaplanowana, przygotowana, przeprowadzona zgodnie 
z opracowanym programem i skontrolowana. Powinna ona nosić znamiona procesu 
rozwiązywania problemów i obejmować zgromadzenie informacji na temat sytuacji 
przedsiębiorstwa, na tej podstawie opracowanie dopuszczalnych możliwości 
rozwiązania problemu, wybór właściwej z punktu widzenia przyjętych kryteriów opcji 
zmian oraz jej wdrożenie19; 

! K. Rosłanowska-Plichcińska za kluczowe zasoby w czasie restrukturyzacji uważa 
czas, ludzi i zasoby pieniężne20; 

! D. Kowalczuk-Jakubowska i A. Malewicz wymieniają m.in. następujące warunki 
wewnętrzne dla wspierania procesu restrukturyzacji: poparcie kierownictwa oraz 
jego współudział w fazie opracowywania i wdrożenia programu restrukturyzacji, 
motywacja pracowników, wiedza o aktualnych procesach i nowoczesnych kierunkach 
rozwoju przedsiębiorstwa21; 

! A. Nalepka za podstawowe warunki efektywnych i sprawnych procesów 
restrukturyzacyjnych uważa: posiadanie jasnego planu strategicznego, rzeczywiste 
włączenie się kadry kierowniczej, właściwą komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, 
przewidywanie i kierowanie kosztami restrukturyzacji (dostrzegalnymi i ukrytymi)22; 

! I. Świątek-Barylska wymienia następujące elementy mające wpływ na sukces 
restrukturyzacji: poziom wiedzy kadry kierowniczej, zaangażowanie i poparcie kadry 
kierowniczej dla procesu restrukturyzacji, włączenie pracowników przedsiębiorstwa 
w proces restrukturyzacji, wykorzystanie wniosków diagnostycznych dla rozpoczęcia 
procesu restrukturyzacji, właściwa koordynacja procesu zmian, rozszerzanie wśród 
kadry zarządzającej wiedzy na temat zarządzania procesem zmian23. 

Szerszego zestawienia podstawowych składników udanego planu 
restrukturyzacji dokonują S.Slatter i D. Lovett uznając, że skuteczność procesu 
naprawczego jest wynikiem poważnych działań związanych z każdym z wymienionych 
w tabeli czynników. Pominięcie choćby jednego z nich stawia pod znakiem zapytania 
końcowy sukces restrukturyzacji. 

                                                      
19 Z. Sapijaszka, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, PWN, Warszawa 1997,  
s. 183. 
20 K. Rosłanowska-Plichcińska, Metodyka Restrukturyzacji, TNOIK, Bydgoszcz 1999, s. 72-75 oraz 
92. 
21 D. Kowalczuk-Jakubowska, A. Malewicz, Restrukturyzacja jako technika ratowania i rozwoju 
przedsiębiorstwa, ORGMASZ, Warszawa 1992, s. 19-20. 
22 A. Nalepka, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa: zarys problematyki, PWN, Warszawa 1999, s. 54. 
23 I. Świątek-Barylska, Restrukturyzacja prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych, Oficyna 
Wydawnicza Proxima, Łódź 1997, s. 199-202. 
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Tabela 3  
Podstawowe składniki udanego planu restrukturyzacji 

Siedem 
najważniejszych elementów 

Standardowe strategie restrukturyzacyjne 

Stabilizacja kryzysu Opanowanie sytuacji 
Zarządzanie gotówką 
Redukcja aktywów 
Finansowanie krótkoterminowe 
Pierwsze działania obniżające koszty 

Przywództwo Zmiana dyrektora generalnego 
Zmiany innych dyrektorów 

Wsparcie grup interesu Komunikacja 
Skupienie się na kwestiach 
strategicznych 

Redefinicja podstawowej działalności firmy 
Deinwestycje i redukcja aktywów 
Reorientacja w zakresie rynków poszczególnych 
produktów 
Downsizing – zmniejszenie skali działalności 
Outsorcing – korzystanie z zewnętrznych podwykonawców 
Inwestycje 

Zmiany organizacyjne Zmiany strukturalne 
Zmiana najważniejszych pracowników 
Poprawa komunikacji 
Zwiększenie zaangażowania i możliwości personelu 
Nowe warunku zatrudnienia 

Reorganizacja kluczowych 
procesów 

Poprawa sprzedaży i marketingu 
Redukcja kosztów 
Poprawa jakości 
Poprawa szybkości reagowania 
Poprawa systemów informacyjnych i kontrolnych 

Restrukturyzacja finansowa   Nowe źródła finansowania 
  Redukcja aktywów 

Żródło: S. Slatter, D. Lovett, Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach 
kryzysowych, WIG-Press, Warszawa 2007, s. 67 

CHARAKTERYSTYKA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W KONTEKŚCIE KRYZYSU 
I RESTRUKTURYZACJI NAPRAWCZEJ 

Na podstawie badań prezentowanych przez PARP można przeprowadzić 
pierwszą, ogólną charakterystykę małych przedsiębiorstw24: 

! to przedsiębiorstwa w większości prowadzone w formie osoby fizycznej prowadzącej 
działalność gospodarczą, co wpływa na sposób rozliczania się z Urzędem Skarbowym 

                                                      
24 A. Tokaj-Krzewska, A. Żołnierski, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
Polsce w latach 2002-2003, PARP, Warszawa 2004, s. 30-34. 
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oraz rodzajem sporządzanych sprawozdań finansowych, a także zakresem 
odpowiedzialności osobistej wobec instytucji publiczno-prawnych i innych 
podmiotów; 

! główne obszary działalności to: handel, budownictwo, przemysł, hotele  
i gastronomia, transport – w większości to działy o niskich nakładach 
inwestycyjnych, z dużym udziałem usług;  

! osoby zakładające przedsiębiorstwa to najczęściej mężczyźni; 
! najczęściej firmy tworzą osoby w wieku średnim; 
! najwięcej przedsiębiorstw zakładają osoby z wykształceniem średnim  

(w latach 2002-2003 aż 40%), następnie z zasadniczym zawodowym oraz wyższym  
i pomaturalnym (obie grupy po ok. 25%). 

Inna szeroka analiza przedsiębiorców jako grupy społecznej prowadzona także 
na zlecenie PARP w 1999 roku wskazuje, iż wśród szefów firm zatrudniających do 250 
pracowników osoby pełniące jedynie funkcje kierownicze, a nie będące właścicielami 
stanowiły 36% badanych, natomiast blisko 80% kierowników-właścicieli zarządzało 
firmami zatrudniającymi od 5 do 20 osób25.  

W wielu pozycjach poświęconych małym i średnim przedsiębiorstwom 
podejmuje się próby uporządkowania cech charakterystycznych dla tych grup 
przedsiębiorstw. I tak D. Bednarska wymienia następujące cechy charakterystyczne 
małych firm26: 

! centralizacja – a wręcz personalizacja zarządzania; 
! słaba specjalizacja pracy – dyrekcja wypełnia zadania kierownicze oraz operacyjne 

zadania wykonawcze; 
! proces decyzyjny – funkcjonuje często według schematu: intuicja – dotychczasowe 

doświadczenie – decyzja – akcja;  
! mało skomplikowany system informacji wewnętrznej – szybkie przekazywanie 

informacji pomiędzy dyrekcją a pracownikami; 
! prosty system informacji zewnętrznej – odnoszący się do rynku relatywnie bliskiego 

bądź geograficznie, bądź psychologicznie; 
! ciągłe badania zmian zachodzących w otoczeniu – małe przedsiębiorstwo ma 

niewielki wpływ na otoczenie i raczej szuka nisz rynkowych; 
! mały udział w rynku. 

                                                      
25 E. Jaźwińska, A. Żuk-Iwanowska, Przedsiębiorcy jako grupa społeczna, PARP, Warszawa 1999,  
s. 13-27.  
26 D. Bednarska, Istota, Charakter i rola małego biznesu w Polsce i na świecie, H. Bieniok, 
Zarządzanie małą firmą, Wydanie II, Prace naukowe, Akademia Ekonomiczna im. Karola 
Adamieckiego, Katowice 1996, s. 11 – 13. 
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Opisując cechy małych firm, należy pamiętać o małych firmach rodzinnych, 
których istota polega za swoistym sprzężeniu dwóch elementów składowych – rodziny 
i firmy27.  

Jak wynika z wielu badań, dla aspektów związanych z zarządzaniem małą firmą 
ogromne znaczenie ma sama osoba właściciela, która odróżnia małą firmę od dużej 
i nadaje jej wiele cech indywidualnych. Nie chodzi tu wyłącznie o prawo własności, które 
skoncentrowane jest w ręku jednej osoby (lub kilku zaledwie). Widoczna jest różnica 
mentalna. Właściciele małych firm wykorzystują wiedzę oraz kontakty nabyte 
w poprzedniej pracy, ale bywa i tak, że kierują się wyłącznie własną pomysłowością 
i intuicją28. Rola kierownika-właściciela w małej firmie ma niekiedy negatywny wpływ na 
sytuację przedsiębiorstwa poprzez ścisły związek finansowy i emocjonalny sfery 
zawodowej i prywatnej. Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa jest często ściśle zależna 
od sytuacji finansowej właściciela i odwrotnie. Natomiast głębokie identyfikowanie się 
z firmą prowadzi do zbyt uczuciowego uwikłania się w sprawy firmy, a rynkowej 
rywalizacji niepotrzebnie nadaje się cechy walki29. Zazwyczaj także występuje 
bezpośrednie powiązanie sytuacji przedsiębiorstwa z sytuacją osobistą właściciela firmy. 
W małej organizacji zakres możliwych reakcji i zachowania jest zatem określony 
zdolnościami osobistymi, wiedzą i motywacją jednej lub dwu kluczowych jednostek30. 

Małe przedsiębiorstwa mają specyficzne dla siebie ograniczenia i problemy, 
które utrudniają ich funkcjonowanie i rozwój. B. Nogalski, J. Karpacz i A. Wójcik-Karpacz 
wymieniają następujące czynniki wewnętrzne, destrukcyjnie działające na małe i średnie 
przedsiębiorstwa: 

! ograniczona dostępność zasobów kadrowych; 
! niewielki stopień planowości w działaniach długookresowych; 
! ograniczony zakres realizacji funkcji marketingowej; 
! ograniczone możliwości finansowe prowadzące często do utraty płynności31. 

Problemy przede wszystkim wewnętrzne, z jakimi borykają się przedsiębiorcy 
to: 

! trudności związane z nieodpowiednim przygotowaniem do prowadzenia działalności, 
brakiem odpowiednich zasobów (w tym wiedzy), niedoszacowaniem trudności 
wynikających z prowadzenia i zakładania firmy; 

                                                      
27 J. Jeżak, W. Kopczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, 
Difin, Warszawa 2004, s. 20. 
28 M. Laszczak, Kierowanie małą firmą, tajniki przedsiębiorczości, POLTEXT, Warszawa 2004, s. 18. 
29 Tamże. 
30 H. I. Ansoff, Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985, s. 107. 
31 B. Nogalski, J. Karpacz, A. Wójcik-Karpacz, Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw. Od czego to zależy? AJG, Bydgoszcz 2004, s. 79. 
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! problemy wynikające z niewłaściwego zarządzania firmą, w tym nieprecyzyjnego 
kierowania produkcją, braku kontroli przepływów gotówkowych – utrzymywania 
płynności, braku lub szczątkowej analizy sprzedaży, rezygnacja z korzystania 
i formułowania własnych prognoz rynkowych; 

! brak delegowania uprawnień (syndrom dyrektor = człowiek orkiestra); 
! problemy wynikające z braku myślenia strategicznego (zmiany zaskakują 

kierownictwo), niedostatecznego monitorowania otoczenia, zbyt dużej zależności od 
pojedynczych klientów i dostawców; 

! problemy związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem w sposób tradycyjny – 
funkcjonalny zamiast przez pryzmat procesów, co powoduje, że wiele 
podejmowanych działań przyjmuje charakter akcji, określanych mianem „gaszenia 
pożarów”, zamiast zapobiegania im; 

! problemy niezależne od kierującego przedsiębiorstwem, takie jak: załamanie 
gospodarki, niepowodzenia głównych klientów, kłopoty rodzinne i zdrowotne, zmiany 
przepisów prawnych czy podatkowych32. 

Statystyki wielu krajów wykazują, że małe przedsiębiorstwa łatwiej powstają 
i łatwiej upadają niż duże. Wiele upadłości występuje zwłaszcza w pierwszych latach ich 
działalności. Przyczyny niepowodzeń ekonomicznych małych przedsiębiorstw i ich upadku 
są rozmaite, m.in.: 

! rozpoczynanie działalności ze zbyt małym kapitałem założycielskim przy braku 
możliwości na początku pozyskania finansowania zewnętrznego; 

! zaciąganie kredytów bankowych lub innych pożyczek bez dokładnego skalkulowania 
możliwości ich spłaty w ustalonych terminach; 

! podejmowanie zbyt ambitnych działań inwestycyjnych, zwłaszcza o długim cyklu; 
! realizacja zbyt wąskiego zakresu działań gospodarczych i mała dywersyfikacja 

produktów lub usług, albo nadmiernie szerokiego zakresu tych działań i zbyt duża 
dywersyfikacja wyrobów (usług);  

! brak własnej (z reguły kosztownej) działalności badawczo-rozwojowej i równocześnie 
brak możliwości absorpcji nowej techniki z zewnątrz; 

! uruchamianie produkcji wyrobów bez uprzedniego, rzetelnego zbadania rynkowego 
popytu na nie; 

! nieuwzględnianie możliwości wystąpienia dekoniunktury gospodarczej zamiast 
początkowej koniunktury; 

! zawieranie kontraktów handlowych z niewiarygodnymi i nierzetelnymi 
kontrahentami; 

! nieubezpieczenie się przed ryzykiem nieuzyskania należności z tytułu eksportu 
towarów; 

                                                      
32 B. Nogalski, M. Hałaczkiewicz, J. Witt, Restrukturyzacja procesowa w zarządzaniu małymi      
i średnimi przedsiębiorstwami, TNOIK, Bydgoszcz 1999, s. 8. 
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! rezygnacja z ubezpieczenia majątkowego (np. przewozów towarowych, bądź 
majątku trwałego czy zapasów magazynowych); 

! prowadzenie księgowości nieracjonalnej, niedostarczającej niezbędnych, 
wiarygodnych informacji finansowych; 

! brak racjonalnej organizacji przedsiębiorstwa i niedostateczna dyscyplina w nim33. 

Do cech, które w znacznym stopniu mogą utrudniać proces przygotowania 
i realizacji restrukturyzacji naprawczej można zaliczyć: łączenie roli właściciela z funkcją 
kierowniczą, niski poziom wykształcenia i brak odpowiedniej wiedzy, sposób zarządzania, 
personel, ścisłe powiązanie sytuacji firmy z sytuacją osobistą właściciela oraz niski 
potencjał kapitałowy.  

REKOMENDOWANE INSTRUMENTY WSPARCIA DLA RESTRUKTURYZACJI 
NAPRAWCZEJ W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH 

Zmiany zachodzące w otoczeniu wytrącają przedsiębiorstwa z równowagi 
wewnętrznej i zewnętrznej34. Przejawem tego są występujące zakłócenia i zagrożenia 
w działalności przedsiębiorstwa, które w skrajnej sytuacji mogą doprowadzić do jego 
likwidacji bądź upadłości35. Kryzys należy więc uznać za zjawisko normalne, które 
w coraz bardziej zmiennym otoczeniu może dotknąć każde przedsiębiorstwo. 
Potwierdzeniem tego może być fakt, że średni cykl życia firmy uległ skróceniu do 
czterdziestu lat36. Wydaje się więc oczywiste, że należałoby zwrócić uwagę na możliwości 
i instrumenty, które pomogą małym przedsiębiorstwom nie tylko unikać kryzysów, ale 
przede wszystkim radzić sobie w sytuacji kryzysowej, a szczególnie w procesie 
przygotowania i realizacji restrukturyzacji naprawczej. W Polsce pomoc dla małych firm 
znajdujących się w trudnej sytuacji jest znikoma. Biorąc pod uwagę problemy 
i ograniczenia małych przedsiębiorstw oraz opisywane czynniki mające wpływ na 
powodzenie i niepowodzenie działań w ramach restrukturyzacji naprawczej podjęto 
próbę wyłonienia instrumentów wpierania restrukturyzacji w małych przedsiębiorstwach. 

                                                      
33 S. Sudoł, Przedsiębiorstwo, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, 
Wydanie III, PWE, Warszawa 2006, s. 274. 
34A. Nalepka, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki, PWN, Warszawa – Kraków 
1999, s.11.  
35 W. Tłuchowski [w:] A. Dowżycki, H. Sobolewski, W. Tłuchowski, Restrukturyzacja, prywatyzacja 
i wycena przedsiębiorstwa, Wydanie III zmienione, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 
2004, s. 14. 
36 L. Clarke, Zarządzanie zmianą, Gebether i Ska, Warszawa 1997, s. 1. 
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Tabela 4 
Instrumenty wspierania restrukturyzacji naprawczej w małych przedsiębiorstwach 

PROBLEM / OGRANICZENIE MAŁEGO 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

REKOMENDOWANE INSTRUMENTY WSPARCIA 

nieodpowiednie przygotowanie kierownika - 
właściciela do prowadzenia działalności 
gospodarczej i restrukturyzacji naprawczej 

! szkolenia 
! pomoc doradców finansowana ze środków 

zewnętrznych 
brak właściwych informacji i możliwości 
przeprowadzenia analiz o znaczeniu 
strategicznym  

! szkolenia 
! pomoc doradców finansowana ze środków 

zewnętrznych 
! pomoc istniejących dofinansowywanych 

punktów informacji gospodarczej 
brak programu naprawczego oraz brak 
możliwości budowy realnego, rzetelnego 
programu naprawczego 

! szkolenia 
! pomoc doradców finansowana ze środków 

zewnętrznych 
nieoszacowanie trudności wynikających  
z prowadzenia działalności gospodarczej, 
inwestycji oraz restrukturyzacji  

! szkolenia 
! pomoc doradców finansowana ze środków 

zewnętrznych 
brak zasobów finansowych na działalność 
bieżącą oraz dodatkowe koszty związane z 
restrukturyzacją naprawczą 

! programy pomocy dla przedsiębiorstw, które 
mają szansę wyjścia z kryzysu  

! możliwości umorzenia części zobowiązań 
budżetowych lub przesunięcia terminu ich 
spłaty na dalszy termin z minimalnymi 
odsetkami / kosztami 

brak dostępu do odpowiednich zasobów 
kadrowych umożliwiających realizację zadań 
w procesie restrukturyzacji 

! pomoc doradców finansowana ze środków 
zewnętrznych 

niezrozumienie przepisów prawnych i 
podatkowych, nienadążanie za zmianami  
w prawodawstwie 

! pomoc istniejących dofinansowywanych 
punktów informacji gospodarczej 

zła kombinacja kredytowa lub nadmierne 
zadłużenie 

! zaangażowanie banków w restrukturyzację 
zadłużenia 

! pomoc doradców finansowana ze środków 
zewnętrznych 

nieznajomość rynku lub niewłaściwa 
interpretacja otoczenia, a zwłaszcza branży, 
w której działa przedsiębiorstwo   

! szkolenia 
! pomoc doradców finansowana ze środków 

zewnętrznych 
brak myślenia strategicznego ! szkolenia 

! pomoc doradców finansowana ze środków 
zewnętrznych 

niewłaściwy styl zarządzania, zła kultura 
przedsiębiorstwa, złe kontakty z grupami 
interesu 

! szkolenia 
! pomoc doradców finansowana ze środków 

zewnętrznych 
przestarzała i nieracjonalna organizacja 
przedsiębiorstwa lub jego części (np. 
produkcji) 

! pomoc doradców finansowana ze środków 
zewnętrznych 

! rozwój programów finansujących najnowsze 
rozwiązania z zakresu organizacji i zarządzania 

brak własnej działalności badawczo-
rozwojowej i dostępu do nowych technologii 

! rozwój programów finansujących dostęp do 
nowych technologii  

Źródło: Opracowanie własne 
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W wyniku powyższej analizy wyłoniono następujące rodzaje wsparcia dla 
małych przedsiębiorstw: 

! szkolenia – bardzo szeroko pojęte - przygotowujące przyszłych menedżerów do 
prowadzenia własnej działalności, także z zakresu analizy rynku i własnego 
potencjału, przeciwdziałania kryzysom, oraz z zakresu przygotowania i realizacji 
restrukturyzacji naprawczej; 

! pomoc doradców finansowanych ze środków zewnętrznych – niezbędna do 
przeprowadzenia analizy sytuacji przedsiębiorstwa, budowy planu restrukturyzacji, 
pomocy w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, przebudowie kultury 
przedsiębiorstwa, skorzystania z okazji uzyskania dofinansowania zewnętrznego; 

! pomoc istniejących punktów informacji gospodarczej w pozyskiwaniu i zestawianiu 
właściwych informacji rynkowych, w tym z zakresu zmian prawodawstwa i okazji 
uzyskania dofinansowania dla swoich działań; 

! rozwój programów pomocy dla przedsiębiorstw, które mają szansę wyjścia z kryzysu;  
! rozszerzenie pomocy publicznej o możliwość umorzenia części zobowiązań 

budżetowych lub przesunięcia terminu ich spłaty na dalszy termin z minimalnymi 
odsetkami / kosztami; 

! zaangażowanie banków w restrukturyzację zadłużenia. 

Wyżej przedstawiona lista zawiera instrumenty, które w Polsce nie są dostępne 
dla małych firm, co przede wszystkim wynika z braku zainteresowania polityków, 
urzędników i różnego typu instytucji państwowych tą problematyką. Częstokroć to 
właśnie działania instytucji państwowych bywają przyczynkiem do kryzysu i upadku 
przedsiębiorstw. Poza komercyjnymi, wyspecjalizowanymi firmami doradczymi 
oferującymi pomoc przy przygotowaniu i wdrażaniu restrukturyzacji naprawczej, na 
rynku nie spotyka się żadnych innych ofert związanych z poruszaną tutaj tematyką. Brak 
jest szkoleń w tym zakresie, zresztą programy edukacyjne również nie obejmują tego 
obszaru. Doradcy dofinansowywani ze środków zewnętrznych nie są przygotowani do 
zaoferowania profesjonalnych usług dla firmy będącej w kryzysie, nie funkcjonuje także 
rola mediatora w imieniu przedsiębiorcy wobec grup interesu. Jest to obszar, w którym 
z pewnością jest jeszcze wiele do zrobienia. 
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SUMMARY 

In the article, the conducting turnaround character, its objectives and spheres 
were described as well as the opinions of different authors about the key factors 
impacting on the success or failure of that procedure were presented. The problems and 
limitations within the small enterprise concerning crises arising and conducting 
turnaround were presented as well.  On that basis, the attempt of specification of  
a small enerprises's requirements concerning aid and assistance in the process of 
preparation and accomplishment of the conducting turnaround was made. 

Translated by Małgorzata Sauer 
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INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO OCENY RESTRUKTURYZACJI JAKO 
NARZĘDZIA WZROSTU WARTOŚCI FIRMY 

W literaturze przedmiotu spotyka się wiele definicji pojęcia „restrukturyzacja”. 
Za jedną z najbardziej ogólnych, uważa się definicję sformułowaną przez autorów: 
Bicklera i Chena. Ich zdaniem restrukturyzacja jest strategią wzrostu wartości firmy. 
Podobnie ujął to zagadnienie Meyers, stwierdzając, że restrukturyzacja jest to 
strategiczny proces prowadzący do maksymalizacji wartości firmy. Autorami kolejnej 
definicji są Hoskinsson i Turk. Ich zdaniem restrukturyzacja jest poważną zmianą  
w strukturze aktywów, której towarzyszy zmiana strategii. Wszyscy ci autorzy są zgodni 
co do tego, że restrukturyzacja jest zmianą. Zmiana ta ma charakter gwałtowny, 
poważny i nieciągły. Obejmuje wiele różnych transakcji, które prowadzą do rozszerzenia 
lub ograniczenia działalności przedsiębiorstwa pod względem zakresu i/lub zasięgu lub 
do zmiany struktury własnościowej. Restrukturyzacja może dotyczyć trzech wymiarów 
organizacji, tzn. aktywów, struktury kapitałowej i zarządzania1. 

W literaturze polskiej pojęcie restrukturyzacji pojawiło się stosunkowo 
niedawno, po 1990 r. Jedną z pierwszych definicji, było określenie restrukturyzacji 
przyjęte przez A. Kamelę-Sowińską i A. B. Mareckiego. Autorzy ci stwierdzają, iż 
„restrukturyzacja jest to proces takiego dostosowania organizacyjnego, ekonomicznego, 
finansowego i technicznego, który najlepiej odpowiada celowi postawionemu przed 
przedsiębiorstwem. Jest to także zespół działań nastawionych na podniesienie 
efektywności wykorzystania zasobów w prowadzonej działalności gospodarczej w celu 
zapewnienia konkurencyjności rynkowej”2. Podobnie definiują restrukturyzację  
M. Czapniewski i Z. Kreft, pisząc, że oznacza ona organizacyjne, kadrowe, finansowe, 
techniczne przystosowanie przedsiębiorstwa do działania w warunkach gospodarki 
rynkowej, w celu podniesienia jego efektywności3.  

                                                 
1 Z. Sapijaszka, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia. PWN, Warszawa 1996,  
s. 26-27. 
2 A. Kamela-Sowińska, A. B. Marecki, Niezbędne indywidualne podejście, „Rzeczpospolita”  
z 19 sierpnia 1992 r. 
3 A. Nalepka, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki. PWN, Warszawa – Kraków 
1999, s. 20. 
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Z przedstawionej prezentacji wynika, iż większość autorów jest zgodna co do 
tego, że restrukturyzacja jest zmianą. Część autorów określa cel procesu, część zaś stara 
się sprecyzować jego zakres. Analiza wszystkich zaprezentowanych definicji nasuwa 
spostrzeżenie, iż w definicjach autorów polskich znacznie częściej, niż wśród definicji 
autorów zachodnich, jako cel procesu wskazuje się dostosowanie do zmian 
zachodzących w otoczeniu, a więc głównie zmiany w relacji przedsiębiorstwo – rynek. 
Wyjaśnienia tej kwestii należy poszukiwać w uwarunkowaniach funkcjonowania 
przedsiębiorstw. W długiej historii gospodarki rynkowej w krajach zachodnich 
przedsiębiorstwa są otwarte na wpływy otoczenia, a wszystkie ich działania są 
podporządkowane nadążaniu za zmianami zachodzącymi w otoczeniu. Zjawisko to więc 
przestało być celem działania firm, a stało się ich cechą. W Polsce zaś silna zależność 
firm od otoczenia jest zjawiskiem stosunkowo nowym. Wystąpiło ono z dużą siłą  
w ostatnich latach, jako efekt reformy zmieniającej charakter gospodarki. Bez wątpienia 
więc, w większości polskich przedsiębiorstw nadążanie za zmianami w otoczeniu jest 
ciągle celem, a nie cechą systemu4. 

Uwzględniając powyższe rozważania na temat zakresu i znaczenia pojęcia 
restrukturyzacji, za główny cel tego procesu uznać należy wzrost konkurencyjności 
przedsiębiorstwa, poprawę wyników jego gospodarowania, a w rezultacie wzrost jego 
wartości rynkowej. 

Cele te można ująć w czterech zasadniczych grupach: 

! cele sfery produkcyjnej – odnoszą się do procesów wytwarzania, a więc obejmują 
metody wytwórcze (technologie), sytuacje w zakresie środków trwałych, gospodarkę 
zaopatrzeniową, magazynową i elastyczność systemów produkcyjnych; 

! cele sfery finansowej – odnoszą się do takich obszarów, jak: koszty, rentowność, 
struktura zasobów kapitałowych i sterowanie płynnością finansową; 

! cele sfery organizacyjnej – odnoszą się do przeobrażenia w zakresie pracy ludzi,  
a więc systemów zarządzania, kierowania, systemów motywacyjnych, systemów 
obiegu informacji, organizacji pracy; 

! cele sfery marketingowej – koncentrują się wokół produktu i możliwości sprzedaży; 
dotyczą więc cech samego produktu, ale też kanałów dystrybucji, działań typowo 
marketingowych, doboru właściwej kadry handlowej5. 

Reasumując, przy określaniu głównych cech charakteryzujących proces restrukturyzacji 
przyjmuje się, iż: 

! restrukturyzacja jest procesem ciągłym i niejednorodnym, obok charakteru 
naprawczego ma także charakter rozwojowy; 

                                                 
4 Z. Sapijaszka, Restrukturyzacja..., s. 30. 
5 A. Kusak, J. Kowalczyk, J. Frydtyk, Analizy finansowe w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. 
Zielona Góra 1996, s. 13. 
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! restrukturyzacja nie jest celem samym w sobie, lecz środkiem do celu, jakim jest 
wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw i przez poprawę wyników gospodarczych, 
wzrost jej wartości rynkowej; 

! nie jest procesem standardowym i w każdym przypadku wymaga 
zindywidualizowanego podejścia; 

! obejmuje nie tylko sferę działalności materialnej przedsiębiorstw, ale także sferę 
świadomości; wymaga nowego spojrzenia na przedsiębiorstwo z punktu widzenia 
rynkowych uwarunkowań jego rozwoju; 

! narzędziem przebudowy przedsiębiorstwa jest program restrukturyzacji, który należy 
traktować jako raport analityczny i projekt realizacyjny6. 

Przykładem innowacyjnego podejścia do oceny efektywności restrukturyzacji 
jest zaproponowany przez T. Copelanda, T. Kollera i J. Murrina7, przedstawiony poniżej, 
model oceny korzyści restrukturyzacyjnych. 

W przedstawionym modelu kolejne wierzchołki pięciokąta restrukturyzacyjnego 
przedstawiają wartość rynkową firmy, po uwzględnieniu fazy realizacji planu 
restrukturyzacji. W bokach pięciokąta przedstawiono natomiast stosowne działania 
mające na celu zwiększenie wartości firmy. Fazę pierwszą definiujemy jako porównanie 
bieżącej wartości rynkowej (szacowanej przez rynek) z wartością zdyskontowanych 
strumieni pieniężnych, które szacujemy przed podjęciem jakichkolwiek działań 
naprawczych. 

Jeżeli wartość rynkowa jest niższa od wyliczonej metodą DCF8, oznacza to 
niedoszacowanie wartości firmy. Należy wówczas podjąć działania celem usunięcia luki 
informacyjnej, którą zniwelujemy poprzez usprawnienie przepływu informacji do 
odbiorców funkcjonujących na rynku tzn. potencjalnych inwestorów, analityków a także 
innych uczestników życia gospodarczego. 

Faza druga obejmuje swoim zasięgiem usprawnienia wewnętrzne, dokonujące 
się poprzez decyzje strategiczne i operacyjne. Przykładem takich usprawnień jest, wzrost 
sprzedaży, zwiększenie wydajności i produktywności, usprawnienie kanałów dystrybucji, 
lepsze gospodarowanie majątkiem obrotowym, pozbycie się mało wykorzystywanych 
środków trwałych. W fazie tej wykorzystujemy więc mechanizm dźwigni operacyjnej.  

W trzeciej fazie wykorzystuje się zewnętrzne źródła zwiększenia wartości. 
Składają się na nią transakcje wykupu lub przejęć innych firm, realizacje projektów 
inwestycyjnych o dodatnich NPV, a także sprzedaż nieefektywnych aktywów celem 
zaangażowania się w przedsięwzięcia zawierające potencjał wzrostu. 

Czwarty etap restrukturyzacji skupia się na wykorzystaniu możliwości inżynierii 

                                                 
6 D. Kowalczuk-Jakubowska, A. Malewicz, Restrukturyzacja..., s. 5. 
7 T. Copeland, T. Coller, J. Murrin, Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. 
John Wiley & Sons, New York 1990, s. 35. 
8 DCF – Discounted Cash Flow. 
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finansowej, poprzez którą wykorzystujemy efekt dźwigni finansowej oraz tarczy 
podatkowej.  

Ostatni piąty etap, integruje wszystkie poprzednie fazy procesu restrukturyzacji, 
której wymiarem powinien być wzrost notowań akcji i przyrost wartości firmy w stosunku 
do stanu początkowego. Analiza porównawcza wskaźników zarządzania wartością, 
dokonana przed i po procesie restrukturyzacji będzie miarą przedsięwzięcia 
restrukturyzacyjnego9. 

 

 

 

 

Rysunek 1. Model oceny korzyści restrukturyzacyjnych 

Źródło: T. Copeland, T. Coller, J. Murrin: Valuation: Measuring and Managing the Value  
of Companies. John Wiley & Sons, New York 1990, s. 35 

 

                                                 
9 Por. M. Siudak, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Warszawa 2001, s. 117. 
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Przedstawiony na rysunku 1 model oceny korzyści restrukturyzacyjnych jest 
schematem ramowym, co też oznacza, iż w wyszczególnionych fazach można 
zastosować różne narzędzia i instrumenty restrukturyzacji.  

1

2

3 4

5

•Nowe projekty inwestycyjne
•Fuzje i przejęcia
•Dezinwestycje i outsourcing

•Likwidacja luki informacyjnej

•Reengineering
•TQM
•Lean Management
•Benchmarking
•Zawieranie aliansów strategicznych
•Tworzenie motywacyjnych systemów 
płac

•Prywatyzacja
•LBO (MBO)
•Rekapitalizacja wspierana 
długiem
•Rekapitalizacja poprzez wykup 
przez spółkę części własnych 
akcji

•Integracja wszystkich narzędzi i 
metod restrukturyzacji

 

Rysunek 2. Narzędzia restrukturyzacji w ramach pięciokąta restrukturyzacyjnego 

Źródło: M. Siudak: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Warszawa 2001, s. 118 

Rysunek 2 definiuje możliwe do zastosowania narzędzia, dzięki którym można 
dokonać usprawnień i zmian strukturalnych w podmiocie gospodarczym, które skutkować 
winny zwiększeniem wartości w poszczególnych fazach pięciokąta restrukturyzacji.  

Likwidacja luki informacyjnej winna mieć miejsce tylko wtedy, gdy akcje firmy 
na rynku kapitałowym są wyraźnie nieoszacowane w stosunku do wyceny, którą 
przeprowadzono na podstawie realnie oszacowanego cash flow netto. Upublicznienie 
zasobu informacji o wynikach firmy, perspektywach rozwoju, zamierzeniach 
inwestycyjnych, wpływa na likwidację luki. Podstawą tego procesu jest, aby wycena 
rynkowa była tożsama z rzeczywistą wartością ekonomiczną przedsiębiorstwa. 

Druga faza pięciokątnego planu restrukturyzacji zakłada wykorzystanie 
wewnętrznych możliwości operacyjnych i strategicznych, które to wykorzystują takie 
koncepcje i strategie zarządzania, jak: Reengineering, TQM, Lean Management, 
Benchmarking, Zawieranie Aliansów Strategicznych, Tworzenie Motywacyjnych 
Systemów Płac. Należy tutaj podkreślić, iż rozwiązania informatyczne oraz narzędzia 
monitoringu finansowego i controllingu, a także metody rachunku i rozliczania kosztów 
jak np. ABC – Activity Based Costing są niezwykle przydatne w drugiej fazie pięciokąta. 
Należy nadmienić, iż wyszczególnione w tej fazie narzędzia restrukturyzacji nie zmieniają 
radykalnie struktury aktywów i pasywów, gdyż prowadzą do zmian w zarządzaniu  
i organizacji wewnętrznej firmy. 
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W kolejnej trzeciej fazie pięciokąta restrukturyzacyjnego, dokonuje się 
radykalna zmiana aktywów firmy, która następuje poprzez strategiczne decyzje 
inwestycyjne. Dzięki tym działaniom pojawiają się zewnętrzne możliwości zwiększenia 
wartości.  

W fazie czwartej dzięki takim narzędziom restrukturyzacyjnym, jak: 
prywatyzacja, dekapitalizacja wspierana długiem, dekapitalizacja poprzez wykup przez 
spółkę części własnych akcji, transakcje lewarowane LBO czy też wykupy menadżerskie 
MBO, dokonuje się radykalna zmiana pasywów.  

Jako jedno z narzędzi mających wpływ na wzrost wartości przedsiębiorstwa 
wyszczególniono koncepcję outsourcingu. Po systemowych zmianach w gospodarce 
pojawiła się pilna potrzeba zmian struktur organizacyjnych firm. Uniwersalizm 
outsourcingu i korzyści wynikające z zastosowania tej formy restrukturyzacji  
w warunkach polskich, to wzrost efektywności działania i optymalizacja kosztów, przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu miejsc pracy pracownikom odchodzącym do firm 
zewnętrznych.  

Outsourcing jako forma restrukturyzacji istotnie wpływa na wzrost wartości 
przedsiębiorstwa. Spadek kosztów działalności, zmniejszenie zapotrzebowanie na kapitał 
obrotowy, przychody z dzierżawy, sprzedaży mediów oraz zbycia składników 
majątkowych generują dodatkowe środki pieniężne. Jedynie w wyjątkowych przypadkach 
działania towarzyszące outsourcingowi (np. sprzedaż składników majątkowych poniżej 
ich wartości księgowej) mogą w krótkiej perspektywie czasowej wpłynąć na spadek 
wartości przedsiębiorstwa liczonej metodą wartości księgowej aktywów netto. 

Analizując wpływ outsourcingu na wartość przedsiębiorstwa należy uwzględnić 
następujące aspekty10: 

! outsourcing wiąże się na ogół z substytucją zasobów własnych, głównie kosztów 
pracy - przez usługi obce. Skutkuje to redukcją kosztów stałych i związanego z tym 
poziomem ryzyka operacyjnego, 

! w rezultacie koncentracji na kluczowej działalności, pojawiają się korzyści ze 
specjalizacji: niższe koszty działalności operacyjnej, wyższe cash flow, umocnienie 
pozycji na rynku, 

! outsourcing niektórych usług powoduje istotny wzrost ich jakości i innowacyjności, 
zwłaszcza, gdy świadczone są w dziedzinach, w których następują szybkie zmiany 
technologiczne. 

Redukcja kosztów i wynikający z niej wzrost wartości przedsiębiorstwa będące 
wynikiem realizacji koncepcji outsourcingu, pojawiają się z reguły po pewnym czasie. 
Trzeba, zatem wyeliminować wszystkie koszty struktury związane z operacjami 
outsourcowanymi. 

                                                 
10 Por. L. Pawłowicz, Fuzje i podziały w świetle zarządzania wartością. Materiały konferencyjne 
„Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu”, Gdynia 2001. 



Innowacyjne podejście do oceny restrukturyzacji…  79

Na podstawie doświadczeń przedsiębiorstw korzystających z tej formy 
restrukturyzacji, zakłada się, iż oszczędności związane z przekazaniem poszczególnych 
funkcji przedsiębiorstwa firmie zewnętrznej, pojawiają się w zależności od rodzaju 
wydzielonej funkcji oraz formy outsourcingu, po ok. 3-5 latach. Dotychczasowe 
doświadczenia autorów wskazują na relatywnie wysoki poziom efektywności 
outsourcingu jako jednej z form restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Projekt 
restrukturyzacji powinien być inwestycją gwarantującą przedsiębiorstwu określony zwrot 
w założonym czasie. 

Na rysunku 3 przedstawiona została zależność pomiędzy realizowaną formą 
restrukturyzacji, a charakterystycznym dla niej okresem zwrotu. 

 

Rysunek 3. Rodzaje restrukturyzacji, wydatki i ich zwrot 

Źródło: P. Radziłowski, Pozyskanie kapitału na restrukturyzację. IRR, Warszawa 2001, s. 4 

Z przedstawionego powyżej rysunki wynika, iż ocena efektywności przedstawia 
się szczególnie korzystnie w przypadku outsourcingu kontraktowego. Przedstawienie 
koncepcji outsourcingu jako jednej z form restrukturyzacji przedsiębiorstwa uzasadnione 
jest stosunkowo krótką jego historią w Polsce, jako zjawiska będącego częścią praktyki 
gospodarczej. 
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SUMMARY 

The paper presents different definitions of restructuring a company, its possible methods 
and its influence on a company’s value. According to the text, the restructuring process 
should be considered as an investment resulting in the maximisation of value. Individual 
stages of the process of restructuring are characterised by different range of changes 
executed.   

The text presents especially the idea of outsourcing as a form of restructuring an 
enterprise, which has influence on the increase of its value.  
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BARBARA GRZYBOWSKA 

NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ  
W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM W POLSCE 

WPROWADZENIE 

Dynamiczne zmiany zachodzące we współczesnej gospodarce wymagają od 
przedsiębiorstw wdrażania innowacji – nowych rozwiązań dotyczących produktów, metod 
wytwarzania czy środków produkcji. Ważne są przy tym także innowacje „miękkie”,  
w tym dotyczące sfery zarządzania przedsiębiorstwem. Zdaniem T. Kraśnickiej1 ich rola 
wydaje się być wyraźnie niedoceniana. Tymczasem, jak twierdzi P. Drucker2, innowacje 
tego typu wywierają określony wpływ na szeroko pojętą organizację i mogą stać się 
integralną czynnością utrzymującą „przy życiu” nowe organizacje czy gospodarkę.     

W analizach dotyczących problematyki innowacyjności często wskazuje się na 
procesy innowacyjne w branżach wysokiej technologii. Są one określane jako te, które 
mają największy wpływ na kształt, zakres i tempo rozwoju zarówno przedsiębiorstw, 
które do nich należą, jak i gospodarki jednostki terytorialnej (regionów), gdzie jest ona 
prowadzona.  A. Świadek3 stwierdza, że jeżeli w regionie rośnie udział przedsiębiorstw 
wysokich technologii, to z czasem rośnie także jego innowacyjność. Jest to niewątpliwie 
uzasadniona ocena, bowiem specyfika tych branż wynika przede wszystkim z wysokiego 
poziomu technicznego produktów oraz zaawansowanej techniki ich wytwarzania. Warto 
jednak nadmienić, że skala prowadzonej przez nie działalności w Polsce nie jest duża. 
Produkcja sprzedana podmiotów reprezentujących najwyższy poziom techniki nie 
przekroczyła w latach 2004-2006 5% ogółu produkcji sprzedanej sekcji Przetwórstwo 
przemysłowe4. Tymczasem przedsiębiorstwa zaliczane do niskiej techniki generowały 
znacznie powyżej 30% produkcji sprzedanej. Jest to zdecydowanie najwyższy odsetek 
spośród podmiotów zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów techniki tej sekcji. 

                                                      
 

1 T. Kraśnicka, Innowacje w rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] A. Stabryła (red.) Zarządzanie 
rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, t. 1, Studia i Prace Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, Nr 1,  s. 605. 
2 P. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 272. 
3 A. Świadek, Regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności w polskim przemyśle. 
Studium badawcze, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 16.  
4 Nauka i Technika w 2006 r., GUS, Warszawa 2007, s. 212. 
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Z tego względu analizując procesy gospodarcze i szeroko pojętą problematykę 
innowacyjności nie można pomijać tych przedsiębiorstw i branż, w których nasycenie 
techniką nie jest tak duże. Określa się je jako tzw. tradycyjne, do których należy m.in. 
przemysł spożywczy5.  

Przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w branży spożywczej należą do 
grupy podmiotów dość aktywnych rynkowo. Producenci żywności korzystają z możliwości 
sprzedaży produktów w innych krajach UE, systematycznie zwiększając swój udział  
w obrotach między tymi krajami. R. Urban6 podkreśla, że wynika to między innymi  
z tego, że po akcesji Polski do UE zwiększyła się liczba zakładów, które uzyskały 
uprawnienia do handlu na wspólnym europejskim rynku. Dodaje, że sprzyja temu 
wysoka dynamika inwestowania, nie tylko liderów poszczególnych branż, ale także  
w dużej części podmiotów mniejszych i średnich. Uzyskały one w ostatnich latach wysoki 
standard techniczny i technologiczny, a w konsekwencji uprawnienia do sprzedaży 
produktów na jednolitym rynku europejskim. Jednak zainteresowanie polskimi 
produktami żywnościowymi zostało wywołane w głównej mierze niższymi cenami. 
Przewaga ta nie będzie możliwa do utrzymania w kolejnych latach. Oznacza to, że należy 
poszukiwać innych możliwości konkurowania i zdobywania nowych rynków (lub 
przynajmniej utrzymania dotychczasowych). Możliwości te będą zależeć przede 
wszystkim od takich cech jak innowacyjność i unikalność w zakresie produktów czy 
sposobu dotarcia do klienta, umiejętność identyfikowania i zaspokajania indywidualnych 
potrzeb klientów, wszechstronne działania promocyjne7. Na podobne kwestie zwraca 
także uwagę H. Górska-Warsewicz8 twierdząc, że utrzymanie się na coraz bardziej 
konkurencyjnym rynku żywności możliwe jest dzięki procesom rozwoju nowych, 
innowacyjnych produktów, którym powinna towarzyszyć odpowiednia strategia 
pozycjonowania i strategia tworzenia marki. Na ten aspekt działań rynkowych zwracają  

                                                      
 

5 W opracowaniu przejęto, że przemysł spożywczy to przedsiębiorstwa, które zgodnie z klasyfikacją 
Polskiej Klasyfikacji Działalności należą do działu 15 – produkcja artykułów spożywczych i napojów. 
Jest to zgodne z klasyfikacją PKD 2004, chociaż od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje Polska 
Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  
24 grudnia 2007 r. (Dz. U. 251, poz. 1885 z dnia 31 grudnia 2007 r.). W opracowaniu wykorzystano 
jednak klasyfikację PKD 2004, ponieważ przedmiotem analizy były dane statystyczne z lat 2003-
2006, a zatem jest to okres obowiązywania klasyfikacji PKD 2004.  
6 S. Urban (red.), Stan polskiej gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do Unii Europejskiej. 
Raport 3, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2006, s. 196. 
7 I. Szczepaniak, Ocena konkurencyjności polskich producentów żywności, IERiGŻ-PIB, Warszawa 
2005, s. 10. 
8 H. Górska-Warsewicz, Innowacje na polskim rynku żywności, „Przemysł Spożywczy” 2006, Nr 4,  
s. 40. 
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z kolei uwagę M. Kociszewski i J. Szwacka9, twierdząc, że wizerunek marki utożsamiany  
z wysoką jakością produktów i innowacyjnością, jest szczególnie ważny na rynku żywości 
tzw. nowej generacji (o wysokim stopniu przetworzenia). Dodatkowym czynnikiem, który 
powinien skłaniać producentów żywności do aktywnej i systematycznej realizacji działań 
związanych z wdrażaniem nowości jest to, że na rynku produktów spożywczych zachodzą 
szybkie procesy dyfuzji innowacji. Powstające produkty są w krótkim czasie naśladowane 
i nowe propozycje bardzo często stanowią modyfikację już istniejących wyrobów10.   

Skuteczną realizację procesów innowacyjnych determinuje szereg czynników, 
które charakteryzują się różnym zakresem i intensywnością oddziaływania na aktywność 
przedsiębiorstw w zakresie komercjalizacji nowych przedsięwzięć. Wśród nich bardzo 
ważną rolę odgrywają nakłady przeznaczane na wdrażanie innowacji. Wartość nakładów, 
jaką przedsiębiorstwa przeznaczają na działalność innowacyjną, zmienia się w czasie. Nie 
jest również jednakowa z punktu widzenia regionów (województw), na terenie których 
przedsiębiorstwa te są zlokalizowane. W opracowaniu skoncentrowano się na 
identyfikacji regionalnego zróżnicowania nakładów na działalność innowacyjną  
w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce w latach 2003-2006. Zwrócono 
uwagę na poziom nakładów (wartość nominalną) oraz odniesiono je do nakładów, jakie 
poniosły na ten cel podmioty całej sekcji Przetwórstwo przemysłowe, do której należy 
m.in. dział Produkcja artykułów spożywczych i napojów.         

 PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY W POLSCE 

Przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego mają duże znaczenie dla polskiej 
gospodarki. W 2006 r. prawie 21% ogólnej liczby przedsiębiorstw przemysłowych 
stanowiły te, które produkują artykuły spożywcze i napoje. W tej branży zatrudnionych 
jest ok. 16% ogółu pracujących w przemyśle, a produkcja sprzedana to 16% wartości 
produkcji sprzedanej przemysłu ogółem11. Przemysł spożywczy w Polsce charakteryzuje  
 

                                                      
 

9 M. Kociszewski, J. Szwacka, Innowacyjność stymulatorem rozwoju przedsiębiorstw przemysłu 
spożywczego, [w:] Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu. t.1. Red. M. Adamowicz, 
SGGW, Warszawa 2008, s. 86. 
10 G. Jokiel, A. Marciszewska: Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach branży spożywczej 
Dolnego Śląska w przededniu integracji z UE, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2002,  
Nr 963, s. 170; M. Juchniewicz, B. Grzybowska: Innowacje produktowe i ich uwarunkowania w 
przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, Zeszyty Naukowe SGGW: Ekonomika i Organizacja 
Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2004, Nr 52, s. 67.  
11 Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących (zgodnie z obowiązkiem 
sprawozdawczym) przekracza 9 osób. Dla przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 
49 osób wskaźniki te są nieco niższe i wynoszą odpowiednio dla: liczby przedsiębiorstw – 17%, 
zatrudnienia – 14%, produkcji sprzedanej – 15% (Rocznik Statystyczny Przemysłu, GUS, Warszawa 
2007, tab. 4, s. 51). 
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się przestrzennym zróżnicowaniem lokalizacji. Tym samym oznacza to także, że ma 
niejednakowy wpływ na strukturę i rozwój gospodarki poszczególnych województw 
(rysunek 1).       

Rysunek 1. Struktura wartości sprzedanej przemysłu spożywczego w Polsce w 2006 r. (w %) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie roczników statystycznych poszczególnych województw 

Z analizy struktury produkcji sprzedanej przemysłu spożywczego wynika, że w 2006 r. 
ponad połowę wartości sprzedaży produktów tej branży w kraju (51%) wygenerowały 
przedsiębiorstwa zlokalizowane zaledwie w trzech województwach: mazowieckim, 
wielkopolskim i śląskim (z wyraźną dominacją dwóch pierwszych – 42%). W pozostałych 
odsetek ten był znacznie niższy i aż w dziewięciu nie przekroczył poziomu 5%. Wskazuje 
to zatem na koncentrację działalności podmiotów zajmujących się produkcją artykułów 
spożywczych i napojów w trzech regionach. Należy przy tym dodać, że wymienione 
województwa były także krajowymi liderami w latach wcześniejszych. Jedynie nieco inny 
był udział każdego z nich w strukturze produkcji sprzedanej. Średnio w latach 2003-2005 
wyniósł odpowiednio: Mazowsze – 31%, Wielkopolska - 22%, Śląsk - 11%. Był to zatem 
nieco wyższy odsetek niż w 2006 r. Największą różnicę (zmniejszenie udziału w 2006 r. 
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w porównaniu do wcześniejszych lat) można dostrzec wśród przedsiębiorstw woj. 
mazowieckiego.     

W wewnętrznej strukturze produkcji sprzedanej poszczególnych województw 
sytuacja dotycząca przemysłu spożywczego jest zupełnie odmienna. W jednych jest 
kluczowym działem przemysłu, w innych jego znaczenie jest niewielkie. Należy tu  
zdecydowanie wskazać na woj. podlaskie. Na przedsiębiorstwa spożywcze prowadzące 
działalność na jego terenie przypada aż 51% sprzedaży przemysłu tego województwa. 
Jest to ponad 3-krotnie więcej niż średnio w kraju (16%). Podobnie było w latach 
wcześniejszych (2003-2005), chociaż nieco niższy był udział branży w produkcji 
sprzedanej przemysłu (niespełna 48%). Można zatem stwierdzić, że branża spożywcza 
kształtuje profil gospodarczy woj. podlaskiego i dynamika jego rozwoju ma zasadniczy 
wpływ na rozwój całego regionu. Przemysł spożywczy ma duże znacznie także  
w gospodarce takich województw jak: lubelskie, warmińsko-mazurskie czy kujawsko-
pomorskie. Udział produkcji sprzedanej przedsiębiorstw produkujących artykuły 
spożywcze i napoje w produkcji sprzedanej przemysłu każdego z nich wynosił blisko 
30%. Zaledwie w trzech województwach (śląskim, dolnośląskim i podkarpackim) odsetek 
ten nie przekroczył 10%. Są to jednocześnie te województwa, w których także w latach 
2003-2005 udział ten był najniższy w kraju.        

Mazowsze, jak wspomniano wcześniej, to województwo, które w skali kraju 
zajmuje pierwsze miejsce pod względem wartości produkcji sprzedanej przemysłu 
spożywczego ogółem w Polsce. Natomiast w wewnętrznej strukturze tego województwa 
na branżę spożywczą przypada 18% sprzedaży przemysłu. Jest to zatem znacznie niższy 
odsetek niż w wielu innych województwach (prawie 3-krotnie niższy niż w woj. 
podlaskim). Mazowsze jest zatem przykładem województwa, którego przedsiębiorstwa 
spożywcze generują największą wartość sprzedaży w skali kraju, natomiast nie jest to 
dominująca branża tego regionu (tak jak np. w woj. podlaskim). Sytuacja taka może 
wynikać ze zdywersyfikowania zarówno rodzaju jak i skali działalności produkcyjnej  
(i handlowej) prowadzonej przez przedsiębiorstwa woj. mazowieckiego. 

NAKŁADY NA INNOWACJE 

Przedsiębiorstwa, prowadząc działania dotyczące przedsięwzięć innowacyjnych, 
muszą wydatkować na ten cel określone środki. Nakłady te, określane jako wejście 
(input), obejmują wydatki (bieżące i inwestycyjne) poniesione w danym roku na 
wszystkie rodzaje działalności innowacyjnej12. Dotyczą zarówno prac zakończonych 
wdrożeniem innowacji, jak i tych w trakcie realizacji, ale także przerwanych. Jak  
 

                                                      
 

12 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2002-2004, GUS, Warszawa 
2006, s. 15. 
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podkreślają T. Baczko i in.13 nakłady na działalność innowacyjną stanowią o potencjale 
nowoczesności danej jednostki, ale także dziedziny czy całej gospodarki. Należy przy tym 
pamiętać, że fakt ponoszenia nakładów na działania związane z wdrażaniem innowacji 
nie przesądza jeszcze o tym, że przedsiębiorstwo można nazwać innowacyjnym.  
W metodologicznym rozumieniu tego pojęcia oznacza ono bowiem takie podmioty, które 
wprowadziły przynajmniej jedną innowację technologiczną (nowy lub ulepszony produkt 
czy proces), która jest nowością przynajmniej z punktu widzenia wdrażającego ją 
przedsiębiorstwa. Natomiast sam fakt poniesienia nakładów finansowych na innowacje 
oznacza, że jest to przedsiębiorstwo prowadzące działalność innowacyjną14.  

Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach produkujących 
artykuły spożywcze i napoje w Polsce w latach 2003-2006 były zróżnicowane – zarówno 
ze względu na wartość nakładów (w poszczególnych latach), jak i przestrzennie  
(w województwach15). Niejednakowy ich poziom w kolejnych latach może wynikać  
z tego, że źródłem finansowania innowacji w przedsiębiorstwach są ich środki własne,  
a te są często niewystarczające. W efekcie to właśnie ograniczone środki finansowe są 
zasadniczą barierą wdrażania innowacji. Ponadto, jak wynika to np. z opinii 
przedsiębiorców z woj. warmińsko-mazurskiego, może to być także skutkiem 
postępowania przedsiębiorstw, które polega na świadomym i celowym ograniczaniu 
działań związanych z wdrażaniem innowacji16. Uzasadniając takie postępowanie 
przedsiębiorcy stwierdzili, że nie dostrzegają potrzeby prowadzenia takich działań, 
ponieważ wdrażali innowacje w latach wcześniejszych i w dalszym ciągu przynoszą im 
one określone korzyści. W związku z tym nie zawsze nakłady, jakie na nie przeznaczają 
są jednakowe.    

  W latach 2003-2006 najwyższy poziom nakładów zanotowano w 2006 r. 
Wówczas przedsiębiorstwa z branży spożywczej (zatrudniające ponad 49 osób) 
przeznaczyły na innowacje nieco ponad 2,5 mld zł i było to aż o ponad 40% więcej niż  
w 2003 r. Wydatki na działalność innowacyjną wyniosły, w przeliczeniu na jedno 
województwo, 140 mln zł każdego roku. Zaledwie w pięciu województwach wartość ta  
 

                                                      
 

13 T. Baczko, E. Puchała-Krzywina, M. Pieńkowska: Innowacyjność przemysłu spożywczego – wyniki 
badań, [w:] M. Adamowicz (red.) Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu, t.1, SGGW, 
Warszawa 2008, s. 106.  
14 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw..., s. 18. 
15 Analizą nie objęto woj. świętokrzyskiego, ponieważ w roczniku statystycznym tego województwa 
podano jedynie wartość nakładów na działalność innowacyjną ogółem oraz w sekcji Przetwórstwo 
przemysłowe. Nie uszczegółowiono ich, tak jak w pozostałych województwach, na działy (w tym 
m.in. przemysł spożywczy).  
16 B. Grzybowska, Innowacje w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego –  
doświadczenia i plany, [w:] J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak (red.) Działalność innowacyjna 
przedsiębiorstw w warunkach globalnych, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 172. 
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była wyższa od średniej (rysunek 2). Zdecydowanym liderem było woj. mazowieckie. 
Przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego, które prowadziły działalność na jego terenie 
wydatkowały na innowacje aż pięciokrotnie więcej niż średnio w kraju. Ważne jest także 
to, że wartość nakładów, jakie w latach 2003-2006 ponosiły podmioty branży spożywczej 
na Mazowszu systematycznie wzrastała osiągając w 2006 r. wartość 930 mln zł (o 34% 
więcej niż rok wcześniej). Taka sytuacja (coroczny wzrost wartości nakładów) miała 
miejsce tylko w przypadku dwóch województw: mazowieckiego i lubelskiego. 
Stosunkowo wysokie nakłady na innowacje poniosły także przedsiębiorstwa 
zlokalizowane w czterech innych województwach (wielkopolskim, śląskim, lubelskim  
i małopolskim). Ich poziom był wyższy od przeciętnej wartości w kraju, ale było to 
zdecydowanie mniej niż w woj. mazowieckim. 
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Rysunek 2. Zróżnicowanie nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle spożywczym  
w latach 2003-2006 – województwa, w których  nakłady były wyższe niż średnio w kraju (średnia  
w Polsce w przeliczeniu na województwo = 1,0) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie roczników statystycznych poszczególnych województw 

Podmioty z pozostałych regionów przeznaczały na działalność innowacyjną  
określone środki finansowe, jednak ich wartość była znacznie niższa (rysunek 3). 
Wydatki podmiotów z woj. podlaskiego były bardzo zbliżone do średniej w kraju.  
W latach 2003-2006 przeznaczały na tę działalność średnio 135 mln zł każdego roku. Aż 
w sześciu województwach wartość nakładów na działalność innowacyjną nie stanowiła 
nawet połowy przeciętnych wydatków (w przeliczeniu na województwo). Najniższą 
wartość zanotowano wśród przedsiębiorstw z woj. lubuskiego. Należy jednak pamiętać  
o tym, że nie oznacza to, iż przedsiębiorstwa branży spożywczej z tych województw 
charakteryzują się niższym poziomem innowacyjności niż te, które wydatkowały na 
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innowacje znacznie wyższe środki. Jak wynika np. z badań Instytutu Nauk 
Ekonomicznych PAN na „Liście 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce 
w 2005 r.” najwyższą pozycję zajęła Jutrzenka SA z Bydgoszczy a trzecie miejsce – 
Sokołów SA z Sokołowa Podlaskiego17, czyli firmy zlokalizowane na terenie województw, 
w których nakłady na innowacje były niższe niż średnia w Polsce. Są to przykłady 
przedsiębiorczych podmiotów, które potrafią skutecznie przekształcać nakłady  
w innowacyjne przedsięwzięcia i jest to ich niewątpliwe bardzo ważnym atutem na 
konkurencyjnym rynku żywności.  
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Rysunek 3. Zróżnicowanie nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle spożywczym  
w latach 2003-2006 – województwa, w których  nakłady były niższe niż średnio w kraju (średnia  
w Polsce w przeliczeniu na województwo = 1,0) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie roczników statystycznych poszczególnych województw 

Rozszerzeniem analizy regionalnego zróżnicowania nakładów na działalność 
innowacyjną przedsiębiorstw branży spożywczej może być odniesienie ich wartości do 
nakładów, jakie poniosły na ten cel podmioty całej sekcji Przetwórstwo przemysłowe, do 
której należy m.in. dział Produkcja artykułów spożywczych i napojów. Udział ten  
 

                                                      
 

17 T. Baczko, E. Puchała-Krzywina, M. Pieńkowska, Innowacyjność przemysłu...,  s. 112. 
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w Polsce w 2006 r. ukształtował się na poziomie 17%. W poszczególnych 
województwach był zróżnicowany. Zdecydowanie najwyższy zanotowały 
przedsiębiorstwa zlokalizowane w woj. lubelskim – było to prawie trzykrotnie więcej niż 
średnio w kraju (rysunek 4). Należy także wskazać na to, że w porównaniu do 2005 r. 
udział ten zwiększył się o prawie 6%. Stosunkowo duży udział branży spożywczej  
w nakładach na innowacje całej sekcji Przetwórstwo przemysłowe dotyczył także woj. 
podlaskiego (nieco ponad dwukrotnie wyższy niż średnio w Polsce). Jednak  
w porównaniu do poprzedniego roku wskaźnik ten zmniejszył się aż o 17%. Chociaż 
nominalna wartość nakładów w branży spożywczej zwiększyła się (o 34%), to w całej 
sekcji Przetwórstwo przemysłowe wzrost ten był wyższy (o prawie 42%). Oznacza to 
nieco niższą aktywność przedsiębiorstw spożywczych w wydatkowaniu środków na 
działalność innowacyjną niż ogółem przedsiębiorstw przemysłowych. Z uwagi na to, że 
jest to porównanie zaledwie dwóch lat nie można formułować tezy o tendencji 
zmniejszania się tej relacji, ani tym bardziej uznać jej za trwałą czy systematyczną. Może 
jednak stanowić pewien przyczynek do dalszej, pogłębionej analizy.    

Udział przemysłu spożywczego w nakładach na działalność innowacyjną  
w przetwórstwie przemysłowym przewyższał wartość tego wskaźnika dla kraju jeszcze  
w sześciu województwach. W większości są to te województwa, w których przemysł 
spożywczy odgrywa ważną rolę w kształtowaniu ich gospodarki (por. rysunek 1).         
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Rysunek 4. Udział przemysłu spożywczego w nakładach na działalność innowacyjną  
w przetwórstwie przemysłowym w Polsce w 2006 r.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie roczników statystycznych poszczególnych województw 
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Z porównania relacji nakładów w pozostałych województwach wynika, że nie 
osiągnęły one takiej wartości udziału przemysłu spożywczego w nakładach na 
działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych, jaki w 2006 r. osiągnięto 
średnio w Polsce. Pomimo tego w woj. łódzkim, lubuskim i dolnośląskim odnotowano 
zjawisko wzrostu tego wskaźnika w porównaniu z poprzednim rokiem. Szczególnie duży 
wzrost był charakterystyczny dla woj. dolnośląskiego. Udział nakładów na innowacje  
w przemyśle spożywczym w stosunku do nakładów przemysłu ogółem stanowił w tym 
województwie mniej niż połowę wartości średniej dla kraju, to tylko w tym przypadku 
miał miejsce aż dwukrotny wzrost udziału w porównaniu do 2005 r. Wynikało to 
niewątpliwie w tego, że w 2006 r. przedsiębiorstwa spożywcze Dolnego Śląska 
przeznaczyły na innowacje nakłady ponad dwukrotnie wyższe niż rok wcześniej, 
natomiast przedsiębiorstwa przemysłowe ogółem nieco ograniczyły te wydatki  
(o ok. 2%). 

PODSUMOWANIE 

Przedsiębiorstwa, prowadząc działania dotyczące wdrażania innowacji, muszą 
ponosić z tego tytułu określone nakłady. Należy przy tym pamiętać, że dotyczą one także 
takich przedsięwzięć, które nie zawsze kończą się sukcesem w postaci wdrożenia 
nowości. Jeżeli tak się dzieje, wówczas przedsiębiorstwa nie można nazwać 
innowacyjnym. Określa się je mianem przedsiębiorstwa prowadzącego działalność 
innowacyjną.  

Nakłady, jakie w latach 2003-2006 przeznaczyły na wdrażanie innowacji 
przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego w Polsce były zróżnicowane – zarówno ze 
względu na wartość (w poszczególnych latach), jak i przestrzennie (w województwach). 
Najwyższy ich poziom zanotowano w 2006 r. – ogółem w kraju było to nieco ponad 2,5 
mld zł. Na działania związane z wdrażaniem innowacji najwięcej środków przeznaczyły 
przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego zlokalizowane w woj. mazowieckim. Było to 
jedno z pięciu województw, w których nakłady te były wyższe niż średnio w Polsce  
(w przeliczeniu na województwo). W pozostałych nakłady te były znacznie niższe, a aż  
w sześciu nie stanowiły nawet połowy średnich wydatków w kraju.  

Udział przemysłu spożywczego w nakładach na działalność innowacyjną 
przedsiębiorstw sekcji Przetwórstwo przemysłowe ukształtował się w 2006 r. na 
poziomie 17%. W poszczególnych województwach był zróżnicowany. Zdecydowanie 
najwyższy zanotowały przedsiębiorstwa zlokalizowane w woj. lubelskim (było to prawie 
trzykrotnie więcej niż średnio w kraju), natomiast najniższy – w woj. podkarpackim. 
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SUMMARY 

Expenditures on implementing innovations which were incurred by the food 
industry enterprises in years 2003-2006 were differentiated taking into account value as 
well as area (in voivodships). The highest level was noted in 2006. The highest level of 
expenditures on innovative activity were allocated by the enterprises located in the 
mazowieckie voivodship. This was one of the five voivodships whose expenditures were 
higher than the national average. In other voivodships these expenditures were much 
lower and in six of them expenditures didn’t achieve even half of the national average. 
The share of  expenditures of the food industry on innovative activity within the 
manufacturing industry amounted to 17% in 2006 year in Poland. The highest level was 
noted for the enterprises located in the lubelskie voivodship (almost three times more 
than the national average), the lowest level was noted for the podkarpackie voivodship. 

Translated by Barbara Grzybowska 
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EWELINA KIEŁEK 

FINANSOWANIE NOWYCH TECHNOLOGII POPRZEZ KREDYT 
TECHNOLOGICZNY 

WPROWADZENIE 

Różnorodność i zmiana to dwie najbardziej charakterystyczne cechy 

współczesnych gospodarek. Znajduje to wyraz w umiejętnościach równoległego  

i jednoczesnego prowadzenia różnorodnych działań (zmian), co prowadzi do określonej 

aktywności innowacyjnej (nowe produkty, nowe technologie, nowa organizacja, badania 

i rozwój, projektowanie, zarządzanie projektami, marketing, logistyka, kapitał 

intelektualny jako źródło wzrostu konkurencyjności)1. Zdolność przedsiębiorstwa do 

kreowania, tworzenia i wdrażania innowacji decyduje o jego konkurencyjności i pozycji 

rynkowej. Podejmowane w przedsiębiorstwach innowacje zapewniają im możliwość 

istnienia i dalszego rozwoju. Przyszłość należy do przedsiębiorstw otwartych na zmiany  

i postrzegających je jako normalny i konieczny tok postępowania2.  

Celem niniejszej pracy jest opis jednego ze źródeł finansowania nowych 

technologii jakim jest kredyt technologiczny. Jest to nowy instrument wprowadzony 

przez ustawę „o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej” z dnia 29 lipca 

2005 roku.  

ISTOTA INNOWACJI  

Innowacje to pojęcie mające wiele definicji i charakteryzujące się 

niejednoznacznością. W opublikowanych badaniach w 1973 roku przez B. Tinnesanda, 

które dotyczyły analizy 188 publikacji pod względem interpretacji znaczenia innowacji 

można przeczytać że innowacją jest3: 

! wprowadzenie nowego pomysłu w życie – 36%; 

! nowy pomysł – 16%; 

! wprowadzenie nowego wynalazku do użytku – 14%; 

! pomysł inny od istniejących – 14%;

                                                 
1 W. Janasz, Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, Difin, 
Warszawa, 2005, s. 9. 
2 M. Piałucha, B. Siuta, Wspieranie procesów innowacyjnych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, 
Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz, 2001, s. 57. 
3 P. Niedzielski, K. Rychlik, Innowacje i kreatywność, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2006, s. 17. 
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! wprowadzenie pomysłu przełamującego dominujące zachowanie – 11%; 

! wynalazek – 9%. 

Z określeniami innowacja, czy innowacje kojarzymy działania skierowane na 

wdrożenie zmian prowadzących do wzrostu nowoczesności i konkurencyjności firmy,  

a więc w efekcie do podniesienia jej wartości. Dla współczesnej firmy innowacje to4: 

! wprowadzenie nowych produktów, 

! wdrażanie nowych technologii, 

! zmiany infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej, 

! działania zmierzające do lepszego wykorzystania wiedzy i umiejętności pracowników, 

! rozwój sieci informacyjnych. 

Innowacja stanowi konkretne narzędzie przedsiębiorców, środek, za pomocą 

którego wykorzystują oni zmianę jako możliwość wdrożenia innego interesu albo innej 

usługi5. Nie jest pojęciem ściśle określonym we współczesnej nauce zarządzania. Bez 

względu jednak na to, jakiej definicji innowacji się używa, we wszystkich publikacjach 

podkreśla się, że bez innowacji byt współczesnego przedsiębiorstwa jest zagrożony, 

jeżeli nie w ogóle niemożliwy6.  

SPECYFIKA SEKTORA MSP 

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) to ważne źródło zatrudnienia, 

przedsiębiorczości i innowacji, a także spójności społecznej i gospodarczej w Unii 

Europejskiej. Zgodnie z ustawą „o swobodzie działalności gospodarczej” wyróżnia się 

następujące kategorie przedsiębiorstw (w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat 

obrotowych): 7 

1. mikroprzedsiębiorca 

! zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 

! osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 

finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy 

aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 

równowartości w złotych 2 milionów euro. 

2. mały przedsiębiorca 

! zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 

                                                 
4 A. Sosnowska (red.), Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie. Poradnik dla 
przedsiębiorców, PARP, Warszawa, 2005, s. 8 
5 P. F. Drucker, Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość, EMKA, Warszawa, 2004, s. 21. 
6 A. Nowak-Far, Globalna konkurencja, PWN, Warszawa-Poznań, 2000, s. 11. 
7 Ustawa z dnia 2 lipca 2004, Dz. U. 2004 Nr 173, poz. 1807. 
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! osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 

finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy 

aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 

równowartości w złotych 10 milionów euro. 
3. średni przedsiębiorca  

! zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 

! osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 

finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy 

aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 

równowartości w złotych 43 milionów euro.  

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią podstawę wszystkich współczesnych 

gospodarek europejskich. To głównie im gospodarka zawdzięcza wzrost. Stanowią one 

99,9% ogólnej liczby przedsiębiorstw działających w Polsce. Udział mikroprzedsiębiorstw 

i przedsiębiorstw jednoosobowych w przedsiębiorstwach ogółem wynosi 97,1%, małych 

przedsiębiorstw – 2,1%, średnich – 0,7% i dużych – 0,15%8. 

 Podstawowe wskaźniki charakteryzujące polskie MSP pokazują, że są one 

słabsze technologicznie, kapitałowo i kadrowo od przedsiębiorstw działających w innych 

krajach, z którymi konkurują na JRE i na rynkach światowych. Niski poziom 

innowacyjności MSP obniża ich pozycję konkurencyjną oraz osłabia szansę na 

zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej. Poważnym ograniczeniem w realizacji 

inwestycji dotyczących wdrożeń nowych rozwiązań technologicznych jest utrudniony 

dostęp MSP do zewnętrznych źródeł finansowania oraz niewystarczające środki własne9. 

Zewnętrzne źródła finansowania nowych technologii dla MSP są szczególnie ważne 

ponieważ decydują o ich rozwoju a często wręcz są warunkiem ich istnienia. Brak 

środków finansowych to jedna z głównych barier transferu technologii do MSP. 

Bariera finansowa to przede wszystkim wysokie koszty kredytów, ograniczone 

wykorzystanie środków publicznych, brak rozwiniętego rynku kapitału ryzyka (venture 

capital), wysokie koszty prac B+R10. Wciąż zdecydowana większość firm konkuruje ceną 

– na co wskazuje blisko połowa pytanych firm. Na drugim miejscu jest jakość – 27%. Na 

nowe technologie jako kluczowy czynnik konkurencyjności wskazuje jedynie 5% 

badanych przedsiębiorstw11. Natomiast działalność innowacyjna i innowacje to główne 

                                                 
8 A. Bielawska, Finanse zagraniczne. Wybrane problemy, PWN, Warszawa 2006, s. 9, 12. 
9 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, 
Warszawa, 2008, s. 62. 
10 Kierunki inwestowania w nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach MSP, PARP, Warszawa 
2007, s. 50. 
11 S. Pyciński, A. Żołnierski (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw  
w Polsce w latach 2005-2006, PARP, Warszawa 2007, s. 238. 
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elementy tzw. Strategii Lizbońskiej12, której celem jest poprawa międzynarodowej 

pozycji gospodarek krajów Unii Europejskiej. Środkiem, który ma prowadzić do realizacji 

wspomnianego celu strategicznego ma być działalność innowacyjna i badawczo-

rozwojowa (B+R). Proces rynkowej transformacji gospodarki polskiej i jej dążenie do 

integracji z UE powoduje konieczność realizacji nowych wyzwań w dziedzinie kreowania 

skutecznych, ekonomicznych mechanizmów działań zasysania (chłonności) innowacji13. 

Polska wpisując się w tą politykę również podejmuje różne działania, mające na celu 

poprawę warunków działalności innowacyjnej i rozwoju przedsiębiorczości. Wyrazem tej 

polityki jest m.in. ustawa „o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej”  

z 29 lipca 2005 roku. 

ISTOTA KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO 

Celem ustawy „o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej”  

z dnia 29 lipca 2005 roku14 było zachęcenie polskich przedsiębiorstw do inwestowania  

w działalność badawczo-rozwojową i w nowe technologie. Decydują one bowiem dziś  

o globalnej konkurencyjności gospodarek poszczególnych krajów. Zapisy Ustawy miały 

ponadto przyczynić się do lepszej współpracy między ośrodkami naukowo-badawczymi  

a przedsiębiorstwami i zwiększyć transfer technologii między tymi instytucjami15.  

Według Ustawy z roku 2005 kredyt technologiczny to kredyt inwestycyjny, 

udzielany na warunkach rynkowych na inwestycję technologiczną (rysunek 1), który 

może ulec częściowemu umorzeniu. Nowa ustawa „o niektórych formach wspierania 

działalności innowacyjnej” z dnia 30 maja 2008 roku, określa kredyt technologiczny jako 

kredyt udzielany przedsiębiorcy przez bank kredytujący (komercyjny) na realizację 

inwestycji technologicznej, który jest częściowo spłacany ze środków Funduszu Kredytu 

Technologicznego w formie premii technologicznej16. 

                                                 
12 Ogłoszona przez Radę Unii Europejskiej w marcu 2000 roku na szczycie w Lizbonie, potwierdzona 
na kolejnych szczytach przede wszystkim na szczycie w Barcelonie w 2002 roku. 
13 W. Janasz: Innowacje..., s. 10, 11. 
14 Dz. U. Nr 179, poz.1484. 
15 http:/www.gazetawyborcza.pl/1,75477,2907492.html; 21.03.2008 
16 Ustawa „o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej” z dnia 30 maja 2008 r.,  
Dz. U. 2008 Nr 116, poz. 730, art. 2. 
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Rysunek 1. Inwestycja technologiczna 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., Dz. U. Nr 179, poz. 1484 

Kredyt pierwotnie udzielany był przez Bank Gospodarstwa Krajowego17  

ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego18. Celem działalności Funduszu zarówno 

w starej jak i nowej Ustawie jest finansowe wsparcie przedsiębiorców wdrażających 

nowe technologie. Ma to wspomóc transfer innowacyjnych technologii z ośrodków 

naukowo-badawczych do przedsiębiorstw i przyczynić się do stopniowego zwiększania 

innowacyjności gospodarki, czego efektem będzie wzrost jej konkurencyjności19. 

                                                 
17 Historia Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) sięga roku 1924, kiedy to z inicjatywy 
ówczesnego premiera i ministra skarbu, Władysława Grabskiego, został wydany dekret prezydenta 
Rzeczypospolitej powołujący do życia BGK. Obecnie Bank aktywnie uczestniczy w realizacji 
gospodarczych zadań państwa. Zarządza środkami kilku funduszy celowych oraz wieloma 
programami rządowymi. Stanowi ważne ogniwo w finansowaniu i wspieraniu rozwoju 
mieszkalnictwa, drobnej przedsiębiorczości, rynku oszczędności energii. Za swą misję przyjął 
wspieranie rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości http:/www.bgk.com.pl/serwis/bank/historia.jsp;  
28.02.2008. 
18 Na Fundusz składały się: 

! dotacje celowe z budżetu państwa określone corocznie w ustawie budżetowej, 

! spłaty rat kapitałowych kredytów technologicznych, 

! prowizje za udzielanie kredytów technologicznych, 

! odsetki od udzielonych kredytów technologicznych, 

! odsetki od lokat środków Funduszu w bankach, 

! środki pochodzące z budżetu UE oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 

niepodlegające zwrotowi, 

! inne wpływy. 

art.10, Ustawy z 29 lipca 2005 r., Dz. U. Nr 179, poz. 1484. 
19 http:/www.mg.gov.pl/Wiadomości/Archiwum/Kredyt+Technologicz/htm; 28.02.2008. 
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 Kredyt udzielany jest przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 

roku o swobodzie działalności gospodarczej20. 

Kredyt technologiczny wg Ustawy z 2005 roku udzielany był na okres do 72 

miesięcy, z możliwością karencji spłaty kapitału kredytu do 12 miesięcy. Jego 

oprocentowanie było zgodne z zasadami udzielania kredytów przez BGK na działalność 

gospodarczą21, a prowizja z tytułu udzielenia kredytu wynosiła 1%. Maksymalna kwota 

kredytu wówczas to równowartość w złotych 2 mln euro22, a wkład własny minimum 

25%. Wnioski o udzielenie kredytu można było składać w danym roku kalendarzowym  

w miesiącach kwietniu, lipcu i październiku. Ważnym dokumentem jaki należało dołączyć 

do wniosku była opinia sporządzona przez jednostkę naukową, centrum badawczo-

rozwojowe lub stowarzyszenie naukowo-techniczne potwierdzająca, że technologia na 

którą udzielony zostanie kredyt jest nowa. Specyfiką tego kredytu była możliwość jego 

umorzenia, które stanowiło pomoc publiczną. Umorzenie23 części kredytu (maksymalnie 

50%) dokonywane było: 

! po zakończeniu inwestycji technologicznej i uruchomieniu przez kredytobiorcę 

sprzedaży towarów i usług powstałych w wyniku tej inwestycji, 

! w ratach, których wysokość odpowiada 20% wartości netto, 

! na podstawie wniosków o umorzenie części kredytu, łącznie z fakturami, 

przyjmowanymi od kredytobiorcy nie częściej niż dwa razy w roku. 

 19 maja 2006 roku weszła w życie nowelizacja ustawy24 o „niektórych formach 

wspierania działalności innowacyjnej” z roku 2005. Wprowadzone zmiany to25: 

! ulga podatkowa dotyczy zarówno nowych technologii zakupionych od państwowych 

jednostek naukowych, jak i prywatnych instytutów naukowo-badawczych.  

! ulga podatkowa na nowe technologie nie jest objęta już przepisami o pomocy 

publicznej, co znacznie uprościło sposób korzystania z niej oraz pozwoliło na jej 

pełniejsze wykorzystanie. 

                                                 
20 Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm. 
21 Według zmiennej stawki WIBOR 3 miesięcznej powiększonej o stałą marżę BGK (marżą  
1-3,7 p.p.), http:/www.bgk.com.pl/fundusze/fkt.jsp; 25.03.2008. 
22 Wg średniego kursu NBP z dnia podjęcia decyzji o udzieleniu kredytu. 
23 Całkowita kwota umorzenia części kredytu nie mogła przekroczyć: 

! równowartość w złotych 1mln Euro, 

! 50 % kwoty wykorzystanego kapitału kredytu technologicznego, 

! w danym roku kalendarzowym – iloczynu 10 % kwoty kapitału wykorzystanego kredytu 

technologicznego i liczby lat, które upłynęły od dnia udzielenia przedsiębiorcy kredytu 

technologicznego. 

Źródło: Ustawa „o niektórych... z roku 2005. 
24 Ustawa z dnia 12 maja 2006 r., Dz. U. Nr 107, poz. 723. 
25 http:/www.mg.gov.pl/Wiadomosci/Archiwum/sejm+nowela+innowacyjność.htm;  
02.04.2008. 
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! przedłużono comiesięczny termin przekazywania środków pieniężnych na fundusz 

innowacyjności z ostatniego dnia każdego miesiąca na 15 dzień następnego miesiąca, 

co pozwoliło przedsiębiorcy na podsumowanie przychodu w danym miesiącu  

i dokładne wyliczenie kwoty, którą może przekazać na fundusz innowacyjności. 

! sprecyzowano pojęcie „nabycie nowej technologii”, dzięki czemu możliwe będzie 

odliczanie od podstawy opodatkowania zarówno ceny nowej technologii nabytej „na 

własność”, jak i w formie licencji26. 

WYKORZYSTANIE KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO 

 Fundusz Kredytu Technologicznego rozpoczął działalność 20 października 2005 

roku. Przedsiębiorcy mieli kilka dni aby złożyć dokumenty, a mimo to do końca tego 

miesiąca wpłynęło 30 wniosków do BGK. Łączna wartość złożonych wówczas wniosków 

to 71 mln zł. Fundusz rozpoczął działalność operacyjną, polegającą na udzielaniu 

kredytów technologicznych z początkiem 2006 roku.  

Tabela 1 
 Liczba udzielonych kredytów technologicznych 

 

  2005* 2006 2007** 

Liczba złożonych 
wniosków 

30 226 109 

Wartość złożonych 
wniosków (w mln zł) 

71 632,2 334,2 

Liczba udzielonych 
kredytów 

 
48 2 

Wartość udzielonych 
kredytów (w mln zł) 

 
126,3 6,4 

Dostępne środki  
(w mln zł) 

120 157,7 60 

*fundusz rozpoczął działalność 20.10.2005, **dane za kwiecień i lipiec 

Źródło: P. Molik,” Od 2008 roku ma być łatwiej o kredyt technologiczny”, „Gazeta Prawna” Nr 223 
(2093), 16-18 listopada 2007 

 W 2006 r. oddziały BGK przyjęły łącznie 226 wniosków (tabela 1) o kredyt 

technologiczny na łączną kwotę 632,24 mln zł (z tego 83 wnioski na kwotę 286,65 mln zł 

uzyskało akceptację pod względem zgodności technologii przewidzianej do wdrożenia  

 

                                                 
26 Nowelizacja wprowadza jeden limit procentowy odliczenia podatkowego (50% ceny nowej 
technologii) dla wszystkich grup przedsiębiorców (bez rozróżniania na małych, średnich i dużych). 
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z wymogami ustawowymi27). Udzielonych zostało 48 kredytów na łączną kwotę 126,32 

mln zł. W roku 2007 (z danych za kwiecień i lipiec) udzielono 2 kredytów na łączną 

kwotę 6,4 mln zł. W owym czasie złożono 109 wniosków o kredyt na łączną kwotę 334,2 

mln zł. Zainteresowanie kredytem wśród przedsiębiorców jest duże, co widać po ilości 

składanych wniosków (rysunek 2).  
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*fundusz rozpoczął działalność 20.10.2005, **dane za kwiecień i lipiec 

Rysunek 2. Liczba udzielonych kredytów technologicznych w latach 2005-2007 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie P. Molik,” Od 2008 roku ma być łatwiej o kredyt 
technologiczny”, „Gazeta Prawna” Nr 223 (2093), 16-18 listopada 2007  

Na małą ilość przyznanych kredytów wpływ mają zarówno niskie nakłady finansowe, 

które były przeznaczone na lata 2005-2007, jak i błędna interpretacja przez 

wnioskodawców pojęcia nowej technologii. Znaczna część wnioskodawców nie 

wypełniała podstawowego warunku uprawniającego do kredytowania, jakim jest 

realizacja inwestycji technologicznej w rozumienie definicji zwartej w Ustawie. Część 

wniosków dotyczyła finansowania zakupu nowych technologicznie maszyn i urządzeń,  

a nie wdrażania wiedzy technologicznej, jako wartości niematerialnej i prawnej. 

Udzielone kredyty zostały przeznaczone na finansowanie wdrożenia nowych technologii 

m.in.:28 

! budowę i uruchomienie produkcji nowego tomografu komputerowego do badania 

oka, 

! budowę światłowodowej sieci telekomunikacyjnej przy wykorzystaniu technologii 

GPON, 

                                                 
27 G. Henclewska, A. Piątkowska (pod kierunkiem), Polska 2007. Raport o stanie gospodarki, 
Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2007, s. 212. 
28 Informacje z Banku Gospodarstwa Krajowego (podczas bezpośredniej rozmowy). 
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! uruchomienie produkcji innowacyjnych wymienników ciepła, 

! wdrożenie systemu projektowania obwodów elektronicznych. 

 Od czasu uruchomienia instytucji kredytu technologicznego29 do BGK wpłynęło 

ponad 300 wniosków na łączną kwotę około 1 mld zł (rysunek 2). 

 
*fundusz rozpoczął działalność 20.10.2005, **dane za kwiecień i lipiec 

Rysunek 3. Wartość udzielonych kredytów technologicznych w latach 2005-2007 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie P. Molik, ”Od 2008 roku ma być łatwiej o kredyt 
technologiczny”, „Gazeta Prawna” Nr 223 (2093), 16-18 listopada 2007  

 W znacznej większości kredyty udzielone były na działalność produkcyjną, 

dominowały inwestycje związane z recyclingiem i biopaliwami, produkcją maszyn  

i urządzeń oraz inwestycje w branży energetycznej. Spośród sektora usługowego 

dominowały technologie informatyczne30. 

Zainteresowanie kredytem jest duże co było powodem nowelizacji „Ustawy”  

w roku 2006 oraz podjęcia decyzji przez Ministerstwo Gospodarki o zwiększeniu puli 

pieniędzy na kredyty. W związku z tym kredyt technologiczny został ujęty w działaniu 4.3 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) na lata 2007-2013. Wyrazem 

tych zmian jest nowa ustawa „o niektórych formach wspierania działalności 

innowacyjnej” z dnia 30 maja 2008 roku.  

                                                 
29 20 listopada 2005 r. 
30 Informacje uzyskane podczas bezpośredniej rozmowy w Banku Gospodarstwa Krajowego. 
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DZIAŁANIE 4.3. KREDYT TECHNOLOGICZNY 

             Celem Działania 4.3 jest wsparcie inwestycji w zakresie wdrażania nowych 

technologii poprzez udzielenie MSP kredytu technologicznego w formie premii 

technologicznej. Działanie polega na zasileniu Funduszu Kredytu Technologicznego,  

w celu spłaty (w formie udzielenia premii technologicznej) MSP części kredytu 

technologicznego udzielonego przez bank komercyjny (kredytujący) w oparciu o zasady 

rynkowe na podstawie umowy zawartej pomiędzy BGK. Wypłata premii technologicznej 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego stanowi częściową, wcześniejszą spłatę kredytu 

technologicznego zaciągniętego przez MSP w banku komercyjnym”31. 

 Zaplanowano dwa rodzaje projektów (tabela 2), które mają ułatwić pozyskanie 

środków na sfinansowanie nowych technologii. 

Tabela 2 
 Rodzaje projektów w działaniu 4.3 

I poziom - indywidualny32 projekt BGK II poziom – projekty MSP 

Polegający na udzielaniu premii technologicznej 
tj. spłacie części kredytu technologicznego 
udzielanego przez banki komercyjne MSP 
realizującym inwestycję polegającą na wdrożeniu 
nowej technologii 

Projekty realizowane przez podmioty 
bezpośrednio korzystające ze wsparcia, tj. 
inwestycje MSP polegające na wdrożeniu nowej 
technologii własnej lub nabytej, sfinansowanej 
kredytem technologicznym 

Forma płatności 

Zaliczka /refundacja kosztów udzielenia promesy 
premii technologicznej oraz dokonywania spłat 
części kredytu 

Refundacja w postaci wypłaty premii 
technologicznej 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Warszawa 2008, s. 63, 65 

 Zwiększenie środków na kredyt technologiczny jest znaczące, co umożliwi 

przyznanie większej ilości kredytów dla zainteresowanych przedsiębiorstw (rysunek 3). 

Na działanie ogółem przeznaczono ponad 409 mln euro z czego ponad 348 mln euro 

stanowią środki unijne. Wkład ze środków publicznych krajowych to ponad 61 mln euro. 

Resort gospodarki szacuje, że z pieniędzy przeznaczonych na to działanie, w postaci 

premii technologicznej, skorzysta co najmniej 450 przedsiębiorstw. 

 

                                                 
31 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, 
Warszawa, 2008, s. 62, 63. 
32 Projekt indywidualny, zgodnie z art. 28 ust.1, pkt 1 znowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia  
2006 r. „o zasadach prowadzenia polityki rozwoju”, to projekt o strategicznym znaczeniu dla 
realizacji programu, wskazany przez instytucję zarządzającą zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi 
przez Komitet Monitorujący. 
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348 373 000

61 477 588

wkład ze środków 
unijnych na działanie

wkład ze środków 
publicznych krajowych 
na działanie

 

Rysunek 4. Alokacja finansowa Działania 4.3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Warszawa 2008, s. 64 

 Według ustawy z 30 maja 2008 roku „o niektórych formach wspierania 

działalności innowacyjnej” wysokość premii technologicznej nie może przekroczyć kwoty 

4 mln, a oprocentowanie kredytu technologicznego nie może być wyższe niż średnie 

oprocentowanie pozostałych kredytów inwestycyjnych. Nadal bardzo ważnym 

dokumentem jest opinia jednostki naukowej lub centrum badawczo-rozwojowego 

stwierdzająca, że inwestycja technologiczna finansowana kredytem technologicznym jest 

nową technologią. Wniosek o wypłatę raty premii technologicznej może być składany do 

BGK nie częściej niż raz na 3 miesiące. 

 Kredyt technologiczny nie może być udzielony33: 

! na zakup, leasing, wynajem urządzenia, które przyczyniło się do wdrożenia nowej 

technologii będącej przedmiotem inwestycji technologicznej; 

! na realizację dużego projektu inwestycyjnego; 

! na realizację inwestycji w sektorze hutnictwa żelaza i stali, włókien syntetycznych, 
górnictwa węgla, budownictwa okrętowego, rybołówstwa i akwakultury; 

! na realizację inwestycji polegającej na wytworzeniu produktów mających imitować 
lub zastępować mleko i przetwory mleczne. 

 Bank kredytujący może zawierać umowy o udzielenie kredytu technologicznego 

do dnia 31 października 2013, a Bank Gospodarstwa Krajowego może przyznać promesę 

premii technologicznej do dnia 15 września 2013 roku. 

 

 

                                                 
33 Ustawa „o niektórych formach spierania działalności innowacyjnej” z 30 maja 2008 roku, Dz. U. 
2008 Nr 116, poz. 730. 
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PODSUMOWANIE 

 Innowacyjność polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw mierzona różnymi 

standardowymi wskaźnikami jest stosunkowo niska. Jednocześnie polska gospodarka 

rozwija się w dość szybkim tempie, zaś polskie firmy podlegają rosnącej presji 

konkurencyjnej, która powszechnie uznawana jest za podstawowy czynnik stymulujący 

innowacyjność. Należy także zwrócić uwagę na dynamikę wzrostu nakładów na 

działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych, które na przestrzeni lat 1995-

2003 rosły szybciej niż przychody (co obrazuje wzrost wskaźnika innowacyjności  

z poziomu 2,2% do 4,2%). Autorzy raportu „The Conference Board” wskazują, że 

zjawisko innowacyjności jest dziś trwale wpisane w funkcjonowanie polskiego rynku  

i przedsiębiorstw a jego dynamika wciąż wzrasta34. 

 Zainteresowanie kredytem jest duże co powoduje wprowadzanie kolejnych 

zmian prawnych, aby korzystanie z tego instrumentu było efektywniejsze. Kredyt 

technologiczny funkcjonuje trzy lata i w tym czasie złożono 365 wniosków, udzielając 50 

kredytów o łącznej kwocie 132,7 mln zł. Zmiany mają na celu zwiększenie liczby 

udzielanych kredytów dzięki środkom unijnym ponieważ kredyt technologiczny ujęty 

został w POIG jako Działanie 4.3. Włączenie funduszy strukturalnych w finansowanie 

kredytów technologicznych umożliwi odegranie przez ten instrument finansowy 

znaczącej roli w przekształcaniu rodzimej gospodarki w bardziej innowacyjną  

i konkurencyjną. Kredyt technologiczny stanowi wsparcie dla przedsiębiorstw 

wdrążających nowe technologie co jest szczególnie ważne, ponieważ mają one problemy 

z uzyskaniem środków finansowych na takie inwestycje a ich brak stanowi barierę ich 

rozwoju. 

 W gospodarce rynkowej, gdzie podstawowym zjawiskiem ekonomicznym jest 

konkurencja, przedsiębiorstwa są zmuszone do rozwijania własnego potencjału 

wytwórczego, aby działać szybko, elastycznie i efektywnie. Te wymagania rozwoju  

i dostosowywania się do wymagań otoczenia powodują konieczność wprowadzania 

innowacji w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa35. 

                                                 
34 S. Pyciński, A. Żołnierski (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw  
w Polsce w latach 2005-2006, PARP, Warszawa 2007, s. 220. 
35 H. Brdulak, T. Gołębiowski (red.), Wspólna Europa. Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, 
Difin, Warszawa 2003, s. 145. 
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SUMMARY 

 Nowadays innovation is a key to the development and very often determines 

the survival of companies. Innovation plays a very important role in an economy and 

every part of our lives. The Polish indicators of innovation are low compared with other 

member countries of the European Union. Our SMEs have to be more competitive if they 

want to be successful in the European Union. 

 The main aim of the article is to present the technological credit and its 

influence on SMEs. This article focused on the various changes of the technological 

credit in the Polish law and on the detailed description of it. A small business has 

difficulty in implementing innovations because it has a financial problem with the 

development of new technologies. Financing the innovation is associated with  

a considerable amount of money which SMEs do not have. The new instrument which is 

the technological credit is supposed to boost the development of new technologies by 

small companies. 

Translated by Ewelina Kiełek 
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ADAM KAŁOWSKI 

DETERMINANTY INWESTYCJI MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE 

WSTĘP 

Obecna sytuacja gospodarki światowej oraz obawy o możliwą recesję  
w gospodarce polskiej, wymuszają podjęcia nadzwyczajnych kroków w zakresie 
niwelowania efektów kryzysu globalnego w naszym kraju. Rozwój sektora małych 
przedsiębiorstw jest jedną z takich metod. Funkcjonowanie bowiem właśnie tej grupy 
podmiotów jest pożądane z punktu widzenia gospodarki narodowej, gdyż stabilizuje ona 
procesy gospodarcze i niejednokrotnie jest inicjatorem rozwoju gospodarczego, co przy 
obecnym kryzysie jest bardzo istotne.  

Małe przedsiębiorstwa już wcześniej udowodniły swoją rolę w czasach recesji, 
albowiem znacznie złagodziły przemiany ekonomiczne w Polsce na początku lat 90. 
ubiegłego stulecia, wypełniając luki w gospodarce po upadłych przedsiębiorstwach 
państwowych. Można więc wnioskować, iż sukces ten mogą one powtórzyć przy 
obecnych uwarunkowaniach. Małe podmioty, szczególnie dobrze mogą funkcjonować  
w globalnym kryzysie „finansowym” z początku XXI wieku, z uwagi na styl zarządzania 
finansami (dominacja wewnętrznych źródeł finansowania w procesach inwestowania). 
Rola sektora małych przedsiębiorstw w gospodarce polskiej może być istotniejsza, jeżeli 
nastąpią zmiany strukturalne w tej grupie przedsiębiorstw. Aby przeobrażenia te 
wystąpiły w przyspieszonym tempie, należy wspomóc rozwój tego sektora poprzez 
stymulowanie inwestycji, w tym również tych o charakterze innowacyjnym. Inwestycja to 
rezygnacja z bieżącej konsumpcji na rzecz przyszłych zwielokrotnionych korzyści1. Prosta 
definicja pojęcia inwestycji nie odzwierciedla jednak całego kompleksu zagadnień z nim 
związanych. Podjęcie decyzji o realizacji inwestycji jest uzależnione bowiem od wielu 
uwarunkowań, stymulatorów i barier o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym 

                                                           
1  T. Jajuga, T. Słoński, Finanse spółek. Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe, Wyd. 
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 85. 
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przedsiębiorstwa2. Zasadnym staje się, więc uznanie za cel niniejszej pracy identyfikację 
kluczowych czynników determinujących inwestycje w sektorze małych przedsiębiorstw.  

ZNACZENIE MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO  

Doświadczenie pioniera gospodarki kapitalistycznej – Stanów Zjednoczonych – 
pokazuje, iż małe przedsiębiorstwa niejednokrotnie korzystnie kształtują cykl 
koniunkturalny w gospodarce, nie ulegając przy tym jego wahaniom3. W latach 70.  
i 80. ubiegłego stulecia boom gospodarczy tego kraju opierał się właśnie na 
intensywnym rozwoju sektora małych i średnich firm4. Małe przedsiębiorstwa są 
uważane za najbardziej „mobilny” sektor w gospodarce, co oznacza, iż są one w stanie 
najszybciej reagować na zmiany otoczenia i potrzeby potencjalnych klientów5. 

Zdaniem A. Surdeja, małe przedsiębiorstwa w Europie są postrzegane jako 
„amortyzatory społeczne”, których najważniejsza rola to absorpcja nadwyżki siły 
roboczej w okresach dekoniunktury6. Jak widać najlepiej na przykładzie Polski, małe 
przedsiębiorstwa znacząco przyczyniły się do szybkich przeobrażeń gospodarczych  
w okresie transformacji ustrojowej naszego kraju oraz do złagodzenia problemów 
społecznych, jakim było bezrobocie nieznane społeczeństwu z epoki PRL-u7.  

Natomiast zdaniem I. Czaji, rola małych przedsiębiorstw w stymulowaniu 
rozwoju społeczno-gospodarczego opiera się na następujących funkcjach: stanowią one 
źródło innowacji, są motorem zmian ekonomicznych, stwarzają możliwość lokowania 
kapitałów i wysiłków, zapewniają zatrudnienie osobom bezrobotnym, niwelują wielkość 
wahań ekonomicznych, są miejscem zatrudnienia dla indywidualistów, ułatwiają życie 
konsumentom, dają początek rozwoju dużych przedsiębiorstw, są siłą równoważącą 

                                                           
2  W literaturze często takie terminy jak: stymulator, determinanta, bodziec, zachęta, bariera, 
ograniczenie, etc. są powiązane z ogólnie rozumianym pojęciem uwarunkowań. Stymulator (ang. 
stimulator) według definicji umieszczonej w Wielkim słowniku wyrazów obcych, oznacza „czynnik 
powodujący powstanie działanie lub rozwój czegoś; impuls, bodziec, stymulant” ,natomiast 
stymulować oznacza pobudzać do działania. Według definicji umieszczonej w Słowniku wyrazów 
obcych i trudnych, stymulator to coś, co jest zachętą, pobudką do jakiegoś działania, bodziec, 
impuls. Barierą (od fr. barriere 1861 r.) natomiast możemy nazwać „to, co utrudnia lub 
uniemożliwia powstanie jakiegoś zjawiska lub sytuacji, ograniczenie”. Bariera to również sztuczna 
przegroda zamykająca, odgradzająca przeszkoda, zawada. 
3  M. Wardęga, M. Kucharski, Wspomaganie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii 
Europejskiej, II Ogólnopolski Kongres Studenckich Kół Naukowych „Polski sektor małych i średnich 
przedsiębiorstw (MSP) w przededniu wejścia Polski do UE, SGH, Warszawa 6-7 maja 1999.  
4  A. Surdej, Polityka państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw we Włoszech, 
PFPiRMiŚP, Warszawa 2000, s. 8; Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, pr. zb. pod red. 
B. Piaseckiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998, s. 101. 
5  A. Skowronek-Mielczarek, Źródła zewnętrznego finansowania małych i średnich przedsiębiorstw  
w Polsce, SGH, Warszawa 2002, s. 37. 
6  A. Surdej, Polityka…, s. 8. 
7  Tamże, s. 39. 
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wpływy dużych firm8. Wymienione funkcje małych przedsiębiorstw można uzupełnić 
dodatkowo o: promowanie przedsiębiorczości, dywersyfikację struktury gospodarczej 
regionów, zmniejszanie kosztów funkcjonowania dużych przedsiębiorstw, ponadto są one 
miejscem oszczędności i akumulacji kapitału9.  

B. Piasecki, znaczenie małych przedsiębiorstw dla gospodarki i jej rozwoju, 
uznał za wyjątkowe, szczególnie w zakresie: generowania nowych miejsc pracy  
i rozwiązywania problemu bezrobocia, racjonalizacji alokacji zasobów, innowacji  
i unowocześnienia struktury przemysłowej10.  

W. Kudla i B. Banasik zwracają jednak uwagę, iż roli małych przedsiębiorstw nie 
należy tylko ograniczać do zmniejszenia bezrobocia i uzupełniania rynku w zakresie 
towarów i usług, ale również istotną rolę pełnią one w ożywieniu gospodarki lokalnej, co 
oznacza, iż stanowią efektywną formę gospodarki i prawidłowość rozwojową każdej 
gospodarki rynkowej11.  

Reasumując, jednoznacznie można stwierdzić, iż małe przedsiębiorstwa w dobie 
globalnego kryzysu mają istotne znaczenie w gospodarce, gdyż: 

! niwelują radykalne zmiany cyklów gospodarczych, 
! racjonalizują alokacje zasobów, 
! wspierają zmiany ekonomiczne w gospodarce, 
! tworzą najwięcej nowych miejsc w pracy, 
! odgrywają dużą rolę w kreowaniu i wdrażaniu innowacji. 

AKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE  

 Wielkość nakładów inwestycyjnych w gospodarce polskiej w ostatnich dziesięciu 
latach ulegała, jak na tak krótki przedział czasowy, głębokim wahaniom (tabela 1).  
W badanym okresie, jako pierwszy trend można wyróżnić wzrost inwestycji  
w gospodarce polskiej do 2000 roku. Trend ten jednak odwrócił się już w roku 
następnym. Po znacznym ograniczeniu nakładów inwestycyjnych na początku XXI wieku, 
w 2005 roku polskie przedsiębiorstwa ponownie weszły na ścieżkę dynamicznego 
rozwoju. Dynamika wzrostu nakładów inwestycyjnych w gospodarce polskiej w 2006 
roku w stosunku do 2005 roku wyniosła aż 14,6% (tabela 1). Najwyższy wzrost 
nakładów inwestycyjnych w tym okresie zanotowano w sektorze średnich 
przedsiębiorstw, tzn. 29,2%. Grupa małych przedsiębiorstw natomiast osiągnęła również 

                                                           
8  Przedsiębiorczość i rozwój firmy, pr. zb. pod red. J. Targalskiego, Wyd. AE w Krakowie, Kraków, 
1999, s. 44. 
9 A. Biernacka, J. Kot, B. Potempa, D. Stawasz, I. Szendel, Wpływy funduszy pożyczkowych na 
tworzenie miejsc pracy, PARP, Warszawa 2001, s. 5.  
10 B. Piasecki, Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 
1998, s. 101. 
11 W. Kudla, B. Banasik, Marketing w małych i średnich przedsiębiorstwach, Uniwersytet 
Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2000, s. 3. 
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bardzo wysoki poziom dynamiki, bo aż 20%, dużo wyższy niż podmiotów zatrudniających 
powyżej 249 osób (6%).  

Tabela 1  
Wielkość nakładów inwestycyjnych (z pominięciem rolnictwa i administracji)  

w mln zł w latach 1997, 2000, 2005, 2006 

Rok Ogółem 
Podmioty zatrudniające osób: 

0-49,  Małe 50-249, Średnie Pow. 249, Duże 

1997 68490,8 15683,6 12856,5 39950,7 

2000 106328,3 28611,6 24578,8 53137,9 

2005 99418,2 22241,0 21384,3 55792,9 

2006 113895,1 26845,6 27647,7 59247,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raport o…, op. cit., 2001, s. 297; Raport o…, op. cit., 
2002, s. 345; Raport o…. w Polsce w latach 2006-2007, PARP, Warszawa 2008, s. 36  

W sektorze małych przedsiębiorstw należy dodatkowo dokonać podziału na 
dwie grupy zatrudniające od 0-9 i 10-49 osób. W grupie małych przedsiębiorstw 
zatrudniających do 9 osób, wzrost nakładów inwestycyjnych w 2006 roku w stosunku do 
2005 roku, wyniósł 19,8%, a w grupie podmiotów zatrudniających od 10 do 49 osób 
odpowiednio 121,7%12.  

Analizując dynamikę wskaźnika nakładów inwestycyjnych w przeliczeniu na 
jednego pracującego w okresie 1995-2005, najwyższy wśród wszystkich grup 
przedsiębiorstw osiągnęły podmioty zatrudniające od 10-49 osób (tabela 2). W badanym 
okresie wskaźnik ten dla tej grupy przedsiębiorstw wzrósł aż czterokrotnie. W żadnej  
z pozostałych grup (średnie i duże) wskaźnik ten nie wzrósł aż tak znacznie. 
Uwzględniając fakt, iż inwestycje te były finansowane w większości z własnych środków, 
dynamika ta może się utrzymać w kolejnych latach. 

Tabela 2  
Nakłady inwestycyjne w przeliczeniu na jednego pracującego w sektorze rynkowym (w tys. zł) 

Podmioty/rok 1995 2000 2005 

Małe 2,7 5,0 10,8 

Średnie 6,2 13,2 14,3 

Duże 8,7 19,0 23,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportów o stanie sektora MSP w Polsce z lat 1996-2003 
i 2005-2006, PARP 

                                                           
12 Raport o… w Polsce w latach 2006-2007, PARP, Warszawa 2008, s. 36. 
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MODELOWE UJĘCIE DETERMINANT INWESTYCJI W MAŁYCH 
PRZEDSIĘBIORSTWACH 

W literaturze przedmiotu można spotkać szereg podejść do klasyfikacji 
czynników determinujących wielkość inwestycji w gospodarce. Oceniając różne ujęcia 
czynników wpływających na inwestycje w przedsiębiorstwie, należy zauważyć, iż są one 
jedynie próbą objęcia wszystkich oddziaływań otoczenia na typową jednostkę 
gospodarczą. R. Gajęcki uważał jednak, iż nie można uznać modeli klasyfikujących 
czynniki otoczenia za modele, po pierwsze stałe w czasie, a po drugie tak samo istotne 
dla wszystkich przedsiębiorstw13. Stąd zasadnym jest tworzenie indywidualnych modeli 
determinujących wielkość inwestycji małych przedsiębiorstw.  

W celu usystematyzowania determinant wpływających na inwestycje – rozwój 
małego przedsiębiorstwa w gospodarce wolnorynkowej, można dokonać podziału na 
elementy wewnętrzne i zewnętrzne (rysunek 1)14. Klasyfikacja ta jest bardzo popularna 
w literaturze przedmiotu. Między innymi B. Piasecki wśród czynników warunkujących 
rozwój małych przedsiębiorstw, w tym proces inwestycyjny, wyróżnił czynniki 
wewnętrzne i zewnętrzne15. Model ten można przedstawić w następującej postaci 
matematycznej: 

IMP = ƒ(CZzew, CZwew) 
gdzie: 

IMP – inwestycje w małych przedsiębiorstwach 
ƒ – funkcja opisująca zależność inwestycji w małych przedsiębiorstwach od determinant 
CZzew – czynniki zewnętrzne 
CZwew – czynniki wewnętrzne. 

Niniejszym badaniem kierunku oddziaływania na wielkość inwestycji małych 
przedsiębiorstw objęto następujące czynniki zewnętrzne: 

! czynniki ekonomiczne, 
! czynniki społeczno-polityczne, 
! czynniki prawno-administracyjne, 

oraz wewnętrzne: 

! profil psychologiczny przedsiębiorcy, 
! zasoby przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, 
! model zarządzania przedsiębiorstwem. 

                                                           
13 R. Gajęcki, Strategia rozwoju przemysłu. Prognozowanie zmian strukturalnych, PWN, Warszawa 
1990, s. 11. 
14 Por. Poznańska K., Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom 
Wydawniczy ABC, Warszawa 1988, s. 41; S. Nahotko, Stymulatory ekonomiczne procesów 
inwestycyjnych w przedsiębiorstwie, AJG, Bydgoszcz 2003, s. 76. 
15 B. Piasecki, Dylematy polityki wspierania rozwoju sektora MSP w okresie transformacji [w:]  
B. Piasecki, Z. Konieczny (red.) Uwarunkowania rozwoju sektora MSP w krajach centralnej  
i wschodniej Europy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995, s. 13. 
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Rysunek 1. Schemat zarządzania procesem inwestycyjnym w małym przedsiębiorstwie 

Źródło: Opracowanie własne 
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OCENA CZYNNIKÓW DETERMINUJĄCYCH INWESTYCJE MAŁYCH 
PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE 

Analizując przedstawiony powyżej model zarządzania procesem inwestycyjnym 
w małym przedsiębiorstwie, czynniki determinujące inwestycje w tej grupie podmiotów 
mogą zostać skategoryzowane następująco:  

! czynniki wewnętrzne i zewnętrzne stymulujące inwestycje w małym 
przedsiębiorstwie, 

! czynniki – bariery o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym hamujące, 
wstrzymujące lub ograniczające inwestycje w małym przedsiębiorstwie. 

W celu identyfikacji charakteru poszczególnych determinant inwestycji  
w małych przedsiębiorstwach zostały przedstawione wnioski z badań ankietowych 
autora16. W wyniku przeprowadzonej analizy wyników tego badania stwierdzono, iż na 
poziom inwestycji w sektorze małych przedsiębiorstw mają wpływ zarówno czynniki  
o charakterze zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Jednakże czynniki o charakterze 
wewnętrznym mają decydujące znaczenie. Wśród czynników wewnętrznych, na 
pierwszym miejscu klasyfikuje się profil psychologiczny przedsiębiorcy obok zasobów 
wiedzy, doświadczenia i kapitału. Profil psychologiczny przedsiębiorcy jest w przypadku 
małych przedsiębiorstw czynnikiem kluczowym dla inwestycji, z uwagi na specyfikę 
małego przedsiębiorstwa17. Wpływa on silnie na każdy element procesu zarządzania 
przedsiębiorstwa. Od tego czynnika zależy czy małe przedsiębiorstwo jest w stanie 
funkcjonować tylko na rynku lokalnym, czy też rozwijać się na szerszym rynku. Z jednej 
strony czynnik ten może znacząco stymulować wielkość inwestycji, a z drugiej jednak 
strony stanowić podstawową barierę. W przypadku przedsiębiorcy: ambitnego, o silnym 
poczuciu odpowiedzialności za własne przedsiębiorstwo, zdolnego do znacznego wysiłku, 
posiadającego zdolności do spojrzenia w szerokim horyzoncie na sprawy biznesowe 
istnieje duże prawdopodobieństwo, iż będzie on skłonny do podjęcia ryzyka 
inwestycyjnego. Model zachowawczy przedsiębiorcy, czyli ograniczający działalność do 
stanu, w jakim się znajduje, bez dążenia do rozwoju przedsiębiorstwa, charakteryzuje się 
na pierwszym miejscu wysoką odpowiedzialnością, uczciwością, zbyt wysokim poczuciem 
odpowiedzialności za byt rodziny, opanowaniem, niezależnością. Trudno zanalizować 
czynnik, jakim jest uczciwość, gdyż jest to pojęcie bardzo szerokie. Przedsiębiorcy, którzy 
osiągają sukces nie są osobami ściśle przestrzegającymi prawa. Dla obrony 
przedsiębiorców, należy zauważyć, iż prawo w Polsce jest bardzo nieprecyzyjne i często 
ulega zmianie, co powoduje, iż nawet średnie i duże przedsiębiorstwa dysponujące 

                                                           
16 A. Kałowski, Inwestycje w sektorze małych przedsiębiorstw – stymulatory i bariery praca 
doktorska obroniona w KNoP SGH, 2005. Badanie ankietowe obejmowało 100 małych 
przedsiębiorstw zatrudniających poniżej 49 osób, z obszaru całej Polski. 
17 Por. L. Berliński, Zarządzanie strategiczne małym przedsiębiorstwem, OPO, Bydgoszcz 2002,  
s. 23. 
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profesjonalistami z zakresu finansów, rachunkowości i prawa mają niejednokrotnie 
problemy z przestrzeganiem prawa z tego samego powodu.  

Profil psychologiczny przedsiębiorcy bardzo istotnie wpływa na model 
zarządzania małym przedsiębiorstwem, a w szczególności w przypadku obszaru relacji 
mała firma – gospodarstwo domowe przedsiębiorcy. Jeżeli przedsiębiorca w zbyt dużym 
stopniu łączy te dwa obszary, dochodzi do konfliktu interesów. Z jednej strony grupa 
społeczno-zawodowa tworzy gospodarstwa domowe o najwyższym standardzie pod 
względem wyposażenia gospodarstwa z dobra trwałe, z drugiej jednak strony stan 
techniczny przedsiębiorstw jest dalece nienowoczesny. Nie jest to wniosek dotyczący 
wszystkich przedsiębiorców lecz tych, którzy nie potrafią zdecydowanie oddzielić tych 
dwóch obszarów, tak jak ma to miejsce w przypadku pozostałych grup przedsiębiorstw 
(średnich i dużych).  

Istotnym elementem o charakterze wewnętrznym są zasoby zarówno samego 
przedsiębiorcy, jak i przedsiębiorstwa. W kontekście tych badań ujęto: 

! zasoby osobowe: wiedza, doświadczenie, 
! zasoby finansowe, 
! zasoby techniczne.  

W nawiązaniu do wcześniejszych wniosków, doświadczenie i wiedza ma bardzo 
ważny wpływ na poziom inwestycji w małych przedsiębiorstwach. Charakter relacji 
pomiędzy poziomem inwestycji a tymi czynnikami, można określić jednoznacznie: im 
dłuższa historia funkcjonowania na rynku przedsiębiorstw oraz im wyższy poziom 
wykształcenia przedsiębiorcy, tym większy poziom inwestycji w małych 
przedsiębiorstwach.  
W badaniu prowadzonym przez autora, istnieją wyraźne trendy w zakresie tej korelacji.  
Z drugiej jednak strony, badani przedsiębiorcy wykazali głęboką niechęć do nabywania 
wiedzy. Ponadto, przedsiębiorcy rzadko podejmowali współpracę z konsultantami, w celu 
wykorzystania ich wiedzy dla rozwoju własnych przedsiębiorstw. Tak więc, 
nieefektywność procesu nabywania dodatkowej wiedzy w małym przedsiębiorstwie jest 
barierą inwestycji w tym sektorze. W tym momencie istotnej wagi nabiera przygotowanie 
przyszłych przedsiębiorców w ramach standardowego trybu nauki (szkoła podstawowa, 
średnia, studia wyższe). 

Jako kolejny zasób małego przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy należy podkreślić 
zasoby finansowe. Z uwagi na system finansowania inwestycji małych przedsiębiorstw 
przyjęto, iż zasób finansowy należy podzielić na zasób finansowy przedsiębiorcy 
(prywatny) oraz zasób finansowy przedsiębiorstwa. Większość badanych małych 
przedsiębiorstw, podejmujących ryzyko inwestycyjne, charakteryzowało sytuacje 
ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa jako dobrą. Dobra sytuacja małego 
przedsiębiorstwa w zakresie ekonomiczno-finansowym stymuluje do podjęcia ryzyka 
inwestycyjnego i rozwoju działalności gospodarczej. Posiadanie własnych zasobów 
finansowych przez przedsiębiorcę lub jego rodzinę to kolejny czynnik umożliwiający 
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podjęcie ryzyka inwestycyjnego. Zgodnie z wynikami wielu badań na temat źródeł 
finansowania inwestycji małych przedsiębiorstw w Polsce, ponad większość inwestycji 
jest finansowanych ze środków własnych. Brak własnych środków finansowych  
i problemy finansowania spowodowane drogim kredytem w badaniu G. Sobczyk i zespołu 
zostało, zdaniem właścicieli funkcjonujących małych przedsiębiorstw, prowadzących 
zróżnicowaną działalność produkcyjną, handlową i usługową, określone na drugiej  
i trzeciej pozycji wśród najważniejszych barier rozwojowych dla małych firm18. 

 Sytuacja w zakresie posiadanych zasobów technicznych wśród badanych 
małych przedsiębiorstw jest oceniana na poziomie dobrym. Trudno jednak doszukać się 
wyraźnych korelacji pomiędzy posiadanymi zasobami technicznymi a skłonnością do 
podejmowania ryzyka inwestycyjnego w małych przedsiębiorstwach, gdyż poziom 
techniczny i chęć jego unowocześnienia bezpośrednio zależą od profilu przedsiębiorcy 
oraz jego zasobów finansowych.  

Model zarządzania małym przedsiębiorstwem, zarządzanie finansowe, w tym 
zarządzanie procesem inwestycyjnym, a szczególnie system podejmowania decyzji mają 
niezwykle ważne znaczenie w przypadku tych przedsiębiorstw. System podejmowania 
decyzji w małym przedsiębiorstwie jest bardzo dużym atutem w konkurencji  
z pozostałymi przedsiębiorstwami. Jego prostota i możliwość szybkiego podejmowania 
decyzji może być korzystny dla inwestycji, z tym że należy go powiązać z dużym 
doświadczeniem i wiedzą przedsiębiorcy. Decyzja o podjęciu inwestycji musi się jednak 
opierać o schemat procesu inwestycyjnego19. Pomijanie takich procedur w małych 
przedsiębiorstwach jest determinantą obniżającą w przyszłości wielkość inwestycji w tym 
sektorze. Albowiem pomijanie procedury procesu inwestycyjnego skutkuje tym, iż wiele 
przedsięwzięć kończy się niepowodzeniem i zniechęca przedsiębiorcę do ponownego 
podejmowania ryzyka inwestycyjnego.  

Ponadto, przedsiębiorcy nieprawidłowo pojmują proces inwestycji, który jest 
uważany przez nich jako pojedyncze działanie, a nie jak w przypadku prawidłowego 
zarządzania jako proces ciągły. Jest to czynnik o charakterze destymulującym nie tylko 
zjawisko inwestycji, ale również i rozwój małego przedsiębiorstwa. Częstym błędem  
w zakresie zarządzania procesem inwestycyjnym, oprócz ogólnie błędnie pojmowanego 
procesu inwestycji, jest zawężanie fazy przedinwestycyjnej. Bardzo często z uwagi na 
brak środków na tę fazę lub jej lekceważenie, przedsiębiorcy decydują się na jej 
pominięcie. Nieprawidłowe zarządzanie, przejawiające się poprzez błędne pojmowanie 
procesu zarządzania, a w szczególności procesu inwestycyjnego należy uznać za barierę.  

Kolejnym błędem w modelu zarządzania małym przedsiębiorstwem, jest fakt, iż  
przedsiębiorcy, z uwagi na ograniczony dostęp do kapitału długoterminowego, błędnie 
prognozują strukturę finansowania, opierając się o zewnętrzne źródła krótkoterminowe. 

                                                           
18 G. Sobczyk, Funkcjonowanie…,  s. 127. 
19 Por. W. Behrens, P. M. Hawranek, Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, 
Warszawa 1993, s. 26. 
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Powoduje, to już na samym początku ograniczenie inwestycji i powiększenie jej ryzyka  
z uwagi na pogorszenie płynności. Dostęp do finansowania jest jednym z podstawowych 
problemów w funkcjonowaniu małych przedsiębiorstw, działających również  
i w państwach Unii Europejskiej (oraz stowarzyszonych): 

! w Danii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Hiszpanii, Norwegii dostęp do 
finansowania jest pierwszą barierą rozwoju małych przedsiębiorstw, 

! w Portugalii, Francji, Islandii, Niemczech, Szwajcarii oraz Finlandii dostęp do 
finansów znajduje się na drugim miejscu wśród barier rozwoju, 

! w Austrii, Lihtesteinie, Luksemburgu, Belgii, Holandii dostęp do kapitału znajduje się 
na trzecim miejscu wśród barier dla małych przedsiębiorstw20. 

Oprócz powyżej najczęściej wskazywanych czynników wewnętrznych, należy 
wspomnieć o uwarunkowaniach o charakterze zewnętrznym, wpływających na wielkość 
inwestycji w badanym sektorze. Wśród czynników o charakterze ekonomicznym 
przeważają czynniki ilościowe, których wpływ na poziom inwestycji w małych 
przedsiębiorstwach można dokładnie zmierzyć21.  

Do stymulatorów zewnętrznych o charakterze ekonomicznym wielkości 
inwestycji w małych przedsiębiorstwach  można zaliczyć:  

! nakłady inwestycyjne w gospodarce – wpływ bardzo silny i pozytywny, 
! średni poziom wynagrodzeń w gospodarce, charakteryzuje się pozytywnym 

wpływem, lecz czynnik ten jest bardzo niestabilny w odniesieniu do inwestycji  
w małych przedsiębiorstwach, 

! stabilna waluta – bardzo pozytywny i silny wpływ na wielkość inwestycji w małych 
przedsiębiorstwach. 

Negatywnie natomiast na poziom inwestowania w małych przedsiębiorstwach 
wpływają następujące czynniki zewnętrzne o charakterze ekonomicznym: stopień 
opodatkowania i inflacja. Autor zidentyfikował brak wpływu stopy redyskonta na poziom 
inwestycji w małych przedsiębiorstwach, co jednak może wynikać z uwarunkowań 
funkcjonowania małego przedsiębiorstwa. Brak wrażliwości, bowiem poziomu inwestycji  
w małych przedsiębiorstwach z uwagi na wysokość stopy redyskontowej, wyznaczającej 
stopę oprocentowania kredytów w bankach, wynika z niskiej dostępności kapitału 
bankowego dla małych przedsiębiorstw.  

  Czynniki prawno-administracyjne i społeczno-polityczne mają destymulujący 
wpływ na inwestycje w małych przedsiębiorstwach w Polsce. Badania autora wskazują, iż 
pomimo starań ze strony rządu, większość aktów prawnych, nawet tych, których celem 
jest wspieranie inwestycji, jest niejasnych dla przedsiębiorców. Negatywny wpływ tego 
czynnika jest jeszcze większy w przypadku małych przedsiębiorstw, które nie dysponują 
wiedzą z prawa i rachunkowości. Podejmowane próby uregulowania tych zagadnień, jak 
                                                           
20 The European Observatory for SMEs. Sixth Report, DG XXIII of the Commission of the European 
Communities, Brussels 2000, s. 19. 
21 Autor w swoim badaniu zastosował metody statystyczne, w tym metodę korelacji i regresji. 
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dotąd nie odniosły żadnego skutku. W „gąszczu” aktów prawnych w żaden sposób nie 
pomaga administracja państwowa i samorządowa, również do tego stworzona. Urzędy 
skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, administracja lokalna traktuje 
przedsiębiorców nie jako podmioty tworzące dochód narodowy, ale jako tzw. 
„prywaciarzy”, często oskarżając ich o okradanie państwa poprzez unikanie płacenia 
podatków. Nie są one w stanie, lub często nie wykazują chęci pomagania 
przedsiębiorstwom w rozwiązywaniu ich problemów natury prawnej. Jednocześnie 
administracja państwowa i samorządowa nabywa coraz więcej praw do kontroli 
działalności przedsiębiorstwa. Czynnik o charakterze prawno-administracyjnym, aż do 
czasu uregulowania spraw prawnych, a w szczególności stworzenia jasnych i trwałych  
w czasie przepisów podatkowych, stanowi barierę dla inwestycji w małych 
przedsiębiorstwach w Polsce.  

Czynnik zewnętrzny o podłożu społeczno-politycznym również w obecnym 
układzie gospodarczym, bardzo negatywnie wpływa na inwestycje w małych 
przedsiębiorstwach. Podobnie, jak w przypadku administracji państwowej, społeczeństwo 
polskie,  
w chwili obecnej jest nastawione do przedsiębiorców bardzo negatywnie. Narastający 
kryzys gospodarczy w Polsce wyzwoli stale rosnące bezrobocie, co również powiększy 
grupę osób w społeczeństwie negatywnie nastawionych do przedsiębiorców. Negatywny 
klimat społeczny wokół przedsiębiorców ostatecznie pogorszyło zjawisko korupcji  
w gospodarce, które dodatkowo obciążyło wizerunek przedsiębiorców. Negatywne 
odczucie, pomimo krótkotrwałych zmian, prezentują również elity polityczne w Polsce.  
W walce o elektorat najuboższy – najliczniejszy, politycy są skłonni poświęcić dobro 
gospodarcze przedsiębiorców dla własnych celów politycznych. Polityka jest również 
bardzo negatywnie odbierana przez samych przedsiębiorców, co bezpośrednio wpływa 
na ich działania, w tym inwestycyjne.  

 W dużym zakresie bariery, przed jakimi stoją przedsiębiorcy w Polsce pokrywają 
się z tymi barierami, które hamują rozwój małych przedsiębiorstw w innych krajach Unii 
Europejskiej. Dla przykładu można podać wytypowane przez europejskich 
przedsiębiorców w 2001 roku następujące cztery czynniki jako najważniejsze bariery dla 
inwestowania przez przedsiębiorstwa:  

! brak wykwalifikowanej siły roboczej – 20%; 
! brak źródeł finansowania – 13%; 
! administracyjne uregulowania – 12%; 
! infrastruktura – 6%22. 

Polscy przedsiębiorcy nie wskazują na tak dużą rangę bariery, jaką jest brak 
wykwalifikowanej siły roboczej. Różnice te mogą jednak wynikać z poziomu 
innowacyjności i nowoczesności małych przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej.  

                                                           
22 Observatory of European SMEs, SMEs in Europe. Main results from 2002 Observatory of European 
SMEs, European Commission, 2002, s. 9. 
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Z drugiej jednak strony, polskie małe przedsiębiorstwa nie są efektywnie 
stymulowane do inwestycji, jak w pozostałych krajach Unii. W tym zakresie powinno się 
wykorzystać doświadczenia państw Unii Europejskiej, które odnoszą dużo sukcesów  
w zakresie prawidłowo prowadzonej polityki wobec tego sektora. Opieranie się  
o sprawdzone zasady polityki należy uznać za jak najbardziej prawidłowy wybór. 

PODSUMOWANIE 

Sektor małych przedsiębiorstw w Polsce ma strategiczne znaczenie  
w gospodarce narodowej, stąd należy podjąć, jak najszerszy zakres działań 
umożliwiający nieustanny rozwój tego sektora, tym bardziej iż małe przedsiębiorstwa 
mogą odegrać pierwszoplanową rolę w walce z konsekwencjami globalnego kryzysu 
finansowego w Polsce.  

Podjęcie prac badawczych w zakresie stymulowania inwestycji w sektorze 
małych przedsiębiorstw należy uznać jako zdecydowanie niezbędne. Inwestycje  
w małych przedsiębiorstwach muszą więc być w centrum uwagi środowisk naukowych. 
Uwaga naukowców powinna obejmować w pierwszej kolejności czynniki wewnętrzne,  
a następnie i zewnętrzne determinujące ten proces.  

Podstawowymi czynnikami determinującymi inwestycje w małych przedsiębiorstw są: 

! zdolności przedsiębiorcze, 
! wiedza i doświadczenie przedsiębiorcy, 
! dostęp do źródeł finansowania, 
! przyjazne otoczenie zewnętrzne. 

Wyraźna dominacja tych elementów w determinacji procesu inwestycji 
jednocześnie jest wskazaniem dla działań struktur państwowych, w celu stymulowania 
inwestycji w sektorze małych przedsiębiorstw, a tym samym unowocześnienia struktury 
usługowo-wytwórczej i intelektualnej małych przedsiębiorstw. Nie należy jednak 
zapominać, iż przedsiębiorczość najlepiej rozwija się w warunkach wolnej konkurencji. 
Państwo jest odpowiedzialne za stworzenie dogodnych warunków dla funkcjonowania 
przedsiębiorstw, w tym małych. Bez interwencji państwa w zakresie ładu 
makroekonomicznego, stosowane instrumenty wspierania inwestycji nie odniosą 
żadnego skutku. Stąd można stwierdzić, iż w sytuacji w jakiej znajdują się polskie małe 
przedsiębiorstwa, wpływ otoczenia zewnętrznego na małe przedsiębiorstwa i procesy 
zachodzące w nim (w tym inwestycje) jest zdecydowanie większy niż w przypadku 
krajów wysoko rozwiniętych. Na tę odmienność wpływają czynniki zewnętrzne  
o charakterze pozaekonomicznym. Społeczny klimat panujący wokół przedsiębiorców nie 
skłania ich do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego. Fakt, iż przedsiębiorcy są oceniani  
w kryteriach negatywnych zarówno przez społeczeństwo, jak i przez administrację 
państwową, czy też samorządową, jest jednym z podstawowych czynników hamującym 
dalszy intensywny rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Pierwsza zasada, która powinna 
obowiązywać państwo i jego reprezentantów w zakresie stanowiska wobec 
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przedsiębiorczości to non nocere (zasada prawa rzymskiego). Dopiero w kolejnej etapie 
można mówić o instrumentalizacji procesu wsparcia małych przedsiębiorstw w zakresie 
zdynamizowania wielkości inwestycji.  

Dobór instrumentów polityki gospodarczej powinien być ukierunkowany na 
stymulacje inwestycji zmieniających dotychczasową strukturę sektora małych 
przedsiębiorstw w Polsce, albowiem docelowo zarówno na rynku europejskim, jak i na 
globalnym rynku funkcjonować będą te małe przedsiębiorstwa, które będą dysponowały 
odpowiednimi zasobami techniczno-intelektualnymi.  

SUMMARY 

The paper’s aim is to determine the stimulators and barriers of an investment 
process in small enterprises since the small business sector can play a very important 
role in overcoming the possible recession in Poland, which is the impact of the global 
financial crisis. Small enterprises have already proved their special role in the economic 
transition in our country in the 1990s. However, the development depends on 
investments made by small entrepreneurs. Unfortunately the process of investment in 
this group has a lot of determinants which not only support this process but also harm it.  

Translated by Adam Kałowski 
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JERZY CIEŚLIK 

ZINTEGROWANY MODEL WSPARCIA INNOWACYJNEJ 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ 

WSTĘP 

Od kilku lat obserwujemy w naszym kraju rosnące zainteresowanie 
różnorodnymi przejawami innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej. Przy tej okazji 
formułowane są rozmaite propozycje i zalecenia pod adresem samego środowiska 
akademickiego, a także instrumentów polityki gospodarczej, które ułatwiłyby proces 
komercjalizacji wiedzy i technologii opracowanych w sektorze polskiej nauki1. Zdaniem 
autora w dotychczasowej dyskusji brak jest podejścia systemowego i holistycznego, 
które pozwala uchwycić kluczowe współzależności między elementami systemu oraz 
wykorzystać synergię między poszczególnymi kierunkami i formami działań 
wspierających. Spostrzeżenia i konkretne rekomendacje formułowane są w oparciu  
o własne doświadczenia autora w realizacji różnorodnych programów wspierających 
przedsiębiorczość akademicką w skali uczelni, regionalnej i ogólnokrajowej, a także  
o rozpoznanie światowych doświadczeń i dobrych praktyk w omawianej dziedzinie.  

Artykuł składa się z sześciu sekcji. W pierwszej została zaprezentowana 
koncepcja zintegrowanego modelu innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej.  
W kolejnych trzech sekcjach dyskutowane są podstawowe kwestie dotyczące głównych 
kierunków wsparcia: stworzenie szerokiej bazy edukacyjnej dla przedsiębiorczości  
w polskich szkołach wyższych, aktywizacja przedsiębiorcza studentów oraz wsparcie 
przedsiębiorczości akademickiej per se, z udziałem pracowników naukowych  
i doktorantów. W sekcji piątej dyskutowane są kluczowe determinanty sukcesu  
w rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej. Ostatnia, szósta sekcja, 
stanowi podsumowanie w postaci zestawienia kluczowych wniosków i rekomendacji 
dotyczących poszczególnych obszarów wsparcia. 

                                                 
1 Szeroką dyskusję i konsultacje na ten temat zainicjowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego publikując w listopadzie 2008 r. dokument „Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka. 
Wartość dla uczelni – wiedza dla przedsiębiorczości”.  
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WSPIERANIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ – UJĘCIE 
SYSTEMOWE 

Zaprezentowany niżej zintegrowany model wsparcia innowacyjnej 
przedsiębiorczości akademickiej (rysunek 1) pozwala usystematyzować podstawowe 
pojęcia a także pokazać zależności między różnymi formami wsparcia. W modelu tym 
wyraźnie wyodrębniają się trzy główne obszary wspierania innowacyjnej 
przedsiębiorczości akademickiej: 

! Programy edukacyjne w zakresie przedsiębiorczości na poziomie akademickim (I); 

! Wsparcie dla aktywności przedsiębiorczej studentów (II); 

! Wsparcie dla aktywności przedsiębiorczej kadry naukowej (III). 

 

Rysunek 1. Zintegrowany model wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej 

Źródło: Opracowanie własne 

W proponowanym podejściu w pierwszej kolejności wychodzimy z szeroką 
ofertą edukacyjną do całej społeczności akademickiej, w tym zwłaszcza studentów. 
Podana w atrakcyjnej formie dawka wiedzy z zakresu innowacyjnej przedsiębiorczości 
zachęci część studentów do zainteresowania się uruchomieniem własnego biznesu, jako 
opcją kariery zawodowej po studiach i szerzej, jako pomysł na życie. Tym studentom 
(kandydatom na innowacyjnych przedsiębiorców) będzie można zaoferować korzystanie 
z mniej lub bardziej zaawansowanych form opieki i wsparcia. Na najwyższym poziomie 
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mamy przedsiębiorczość akademicką sensu stricte, a więc aktywność kadry naukowej 
(pracowników i doktorantów).  Komercjalizacja wyników badań i współpraca z sektorem 
przedsiębiorstw wymaga od kadry naukowej zachowań przedsiębiorczych 
(proaktywnych, innowacyjnych, akceptujących ryzyko). W najbardziej zaawansowanej 
postaci taka aktywność przedsiębiorcza przejawia się w tworzeniu firm odpryskowych 
(spin-off, spin-out).  

Prezentowany model kładzie nacisk na efekty synergiczne. Występują one  
w obszarze przedsiębiorczości studenckiej, ale także w odniesieniu do kadry naukowej. 
Jak pokazują doświadczenia, jedną z głównych przyczyn małej aktywności 
przedsiębiorczej kadry naukowej nauk ścisłych jest to, że jej przedstawiciele nie zetknęli 
się na studiach z problematyką uruchamiania i prowadzenia innowacyjnych 
przedsięwzięć biznesowych. Drugi ważny aspekt dotyczy efektywności realizowanych 
programów wsparcia. Postulat efektywności sprowadza się do tego, że najpierw 
oddziałujemy środkami niskonakładowymi na szeroką grupę studentów (programy 
edukacyjne). Bardziej zaawansowane formy wsparcia adresujemy do węższej grupy 
studentów z odpowiednią motywacją i przygotowaniem, a najbardziej kosztowne formy 
do kadry naukowej. To, że kryterium efektywności nie zawsze jest przestrzegane widać 
chociażby na przykładzie coraz to nowych inicjatyw tworzenia inkubatorów i parków 
technologicznych bez należytej dbałości o przygotowanie kandydatów na innowacyjnych 
przedsiębiorców, którzy będą korzystać z tej rozbudowanej infrastruktury.  

U podstaw proponowanego podejścia leży przekonanie, że główną barierą 
rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej jest brak dobrze przygotowanych  
i zdeterminowanych kandydatów na innowacyjnych przedsiębiorców z solidnie 
opracowanymi pomysłami, rokującymi szanse na osiągnięcie biznesowego sukcesu. 
Pojawiające się obiegowe poglądy, że zwłaszcza dzięki uruchomieniu wsparcia 
finansowego natychmiast powstaną liczne innowacyjne start-upy należy przyjmować  
z dużą ostrożnością. Jak pokazują doświadczenia międzynarodowe powodzenie  
w omawianej dziedzinie osiąga się poprzez konsekwentne stymulowanie w szerokim 
zakresie podaży kandydatów na innowacyjnych przedsiębiorców. Tylko część z nich 
zdecyduje się na uruchomienie własnej innowacyjnej firmy, a najlepsi osiągną znaczący 
sukces na skalę krajową bądź międzynarodową. 

Z punktu widzenia ogólnych zasad wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości 
akademickiej kluczowe znaczenie ma odpowiedź na pytanie: jaki poziom innowacyjności 
firm inicjowanych w środowisku akademickim zasługuje na wsparcie? Pytanie to jest 
zasadne, gdyż aktualnie występują w tym środowisku przedsięwzięcia niekoniecznie 
innowacyjne2. W odniesieniu do firm odpryskowych (spin-off, spin-out) zakładanych 
przez kadrę naukową (w tym doktorantów) chciałoby się by była to innowacyjność  

                                                 
2 Świadczy o tym przyjęty w naszym kraju, także w oficjalnych dokumentach, termin „innowacyjna 
przedsiębiorczość akademicka”. Tymczasem stosowany w krajach zachodnich termin „academic 
entrepreneurship” kojarzy się z przedsięwzięciami innowacyjnymi a nawet z wysoką techniką  
i z tego względu przymiotnika innowacyjny nie używa się. 
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w skali międzynarodowej. W praktyce bardzo ważne znaczenie, także w kategoriach 
gospodarczych, ma zaadoptowanie do lokalnych warunków rozwiązań już znanych  
i przynajmniej częściowo rozpracowanych w innych krajach. Stąd należy także wspierać 
wybrane projekty z zakresu dobrze pojętej „przedsiębiorczości replikatywnej”. Jako 
minimum w odniesieniu do firm odpryskowych tworzonych przez kadrę naukową 
należałoby przyjąć innowacyjność w skali kraju. 

W przypadku firm zakładanych przez studentów i absolwentów sytuacja jest 
jakościowo odmienna. Jak stwierdza najnowszy Raport Komisji Europejskiej 
„Przedsiębiorczość w szkolnictwie wyższym, szczególnie na studiach nieekonomicznych”, 
Bruksela, 2008 „...Koncepcja innowacyjnych firm spin-off nie jest szczególnie istotna  
w przypadku firm zakładanych przez studentów, którzy nie posiadają formalnych więzi  
z uniwersytetem. Bardziej właściwe jest, zatem mówienie o innowacyjnych, opartych na 
wiedzy firmach zakładanych przez studentów i absolwentów uniwersytetów” (cytat ze 
streszczenia w j. polskim, s. 18). W praktyce zatem wystarczający jest wyższy poziom 
innowacyjności w stosunku do firm już działających na rynku (lokalnym, regionalnym), 
wynikający z zastosowania w praktyce biznesowej wiedzy zdobytej na studiach. Mówiąc 
o innowacjach mamy w tym przypadku na myśli innowacje technologiczne, jak  
i nietechnologiczne (w sferze marketingu, organizacji, zarządzania, wychodzenia na 
nowe rynki, itp.). Z drugiej strony należałoby unikać aktywnego wspierania aktywności 
studentów w zakresie uruchamiania biznesów, nie wymagających zastosowania wiedzy 
zdobytej na studiach (np. prosty handel, usługi na ograniczoną skalę)3.  

Inna ważna kwestia dotyczy mierników oceny efektów wsparcia innowacyjnej 
przedsiębiorczości akademickiej, zwłaszcza segmentu studenckiego. Zazwyczaj mierzy 
się ten efekt ilością firm zainicjowanych w inkubatorach przedsiębiorczości oraz ich 
efektami ekonomiczno-finansowymi (obroty, zatrudnienie, zyski). Takie ujęcie wydaje się 
dalece niewystarczające. Bowiem w sytuacji, gdy uruchomiona zostanie kompleksowa 
oferta edukacyjna połączona z dodatkowymi formami wsparcia spora część dobrze 
przygotowanych studentów i absolwentów podejmie wyzwania w postaci własnego, 
innowacyjnego biznesu z pominięciem inkubatorów czy parków technologicznych. 
Rejestrowanie i monitorowanie tego typu przypadków jest trudne i wymaga dobrych 
relacji uczelni z absolwentami. Warto jednak to robić, bo wtedy jest szansa aktywnego 
włączenia absolwentów – skutecznych, innowacyjnych przedsiębiorców – do procesu 
dydaktycznego (gościnni wykładowcy), a także w różnorodne formy wspierania 
kandydatów na przedsiębiorców (praktyki w innowacyjnych firmach, mentoring, wsparcie 
finansowe, itp.). 

                                                 
3 Nie wchodząc w szczegóły można stwierdzić, ze Polska osiągnęła poziom nasycenia liczbą małych 
prywatnych przedsiębiorstw zbliżony do europejskich krajów o wyższym poziomie rozwoju. W tej 
populacji zbyt mało jest nadal firm dynamicznych i innowacyjnych i tu właśnie kluczowa może być 
rola przedsiębiorczości akademickiej. Jest też ważki argument natury społecznej. Jeśli bowiem 
wykształceni absolwenci będą się angażować w proste formy prowadzenia biznesu, będą odbierać 
te możliwości osobom niewykształconym, bezrobotnym, itp. 
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EDUKACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH 

W okresie ostatnich 30 lat w Stanach Zjednoczonych a następnie w wiodących 
uczelniach europejskich obserwujemy tendencję do włączania do programów szkół 
wyższych specjalistycznych programów edukacyjnych w dziedzinie przedsiębiorczości, nie 
tylko w szkołach biznesu, ale także uczelniach technicznych, rolniczych, wydziałach nauk 
ścisłych uniwersytetów, itp. Wspomniane programy edukacyjne zwiększają efektywność 
bardziej zaawansowanych i kosztownych form wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości, 
takich jak inkubatory czy parki technologiczne. Te ostatnie mają z natury jednostkowy, 
selektywny charakter, podczas gdy wspomniane programy edukacyjne to działania 
podejmowane na szeroką skalę, które przyczyniają się do zwiększenia „podaży” dobrze 
przygotowanych kandydatów na dynamicznych, innowacyjnych przedsiębiorców.  

Potrzeba podjęcia energicznych działań na rzecz wprowadzenia programów 
dydaktycznych w zakresie innowacyjnej przedsiębiorczości w uczelniach europejskich 
została uwzględniona w działaniach Komisji Europejskiej, która zainicjowała projekt 
„Entrepreneurship in Higher Education, Especially Within Non-Business Studies”. 
Cytowany wcześniej Raport Grupy Ekspertów opublikowany w marcu 2008 r., zawiera 
przegląd sytuacji w krajach Unii Europejskiej oraz konkretne rekomendacje, co do 
działań podejmowanych przez same szkoły wyższe, instytucje narodowe oraz Komisję 
Europejską.  

Jeśli chodzi o doświadczenia i wnioski płynące z doświadczeń wiodących uczelni 
zachodnich to można je podsumować następująco4:  

! przedsiębiorczość może być przedmiotem nauczania na poziomie akademickim i tego 
typu programy edukacyjne mogą przyczynić się do sukcesu studentów – kandydatów 
na przedsiębiorców; 

! oferta edukacyjna w zakresie innowacyjnej przedsiębiorczości powinna być kierowana 
nie tylko do studentów kierunków ekonomicznych, ale także nieekonomicznych;  

! przedsiębiorców należy szkolić inaczej niż menedżerów; w tym pierwszym przypadku 
ważne jest bowiem holistyczne podejście do funkcjonowania nowego biznesu; 

! programy edukacyjne z zakresu przedsiębiorczości powinny być oferowane 
praktycznie na wszystkich poziomach studiów – od studiów licencjackich po studia 
doktoranckie;   

! w odniesieniu do społeczności akademickiej najbardziej skuteczne są metody 
dydaktyczne obejmujące zróżnicowane, intensywne formy kształcenia oparte na 
formule „dla przedsiębiorczości”. Polega to na włączeniu studentów (indywidualnie 
bądź grupowo) w realizację konkretnych przedsięwzięć biznesowych, nawet jeśli 
byłaby to forma gry dydaktycznej; 

                                                 
4 Szersze omówienie wspomnianych doświadczeń przedstawione zostało w: J. Cieślik „Kształcenie  
w zakresie przedsiębiorczości na poziomie akademickim”, Edukacja nr 2 (102), 2008, s. 23-32. 
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! co do zasady programy dydaktyczne z zakresu przedsiębiorczości nie powinny, poza 
wybranymi kierunkami ekonomicznymi (np. zarządzanie), mieć charakteru 
obligatoryjnego. Przy atrakcyjnej formie prowadzenia i promocji tego typu zajęcia 
fakultatywne zazwyczaj cieszą się dużym powodzeniem wśród studentów. 

 W realizowanej od końca 2006 r. koncepcji rozwoju programów edukacyjnych  
z zakresu przedsiębiorczości w polskich uczelniach nieekonomicznych proponowana 
oferta obejmuje trzy bazowe przedmioty (rysunek 2), która to oferta w dalszych etapach 
może być rozwijana i wzbogacana: 

 

Rysunek 2. Podstawowa oferta edukacyjna z zakresu przedsiębiorczości w uczelniach 
nieekonomicznych 

Źródło: Opracowanie własne 

Przedsiębiorczość innowacyjna – przedmiot bazowy 

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, zawartymi w cytowanym wcześniej 
Raporcie „Entrepreneurship in Higher Education, Especially Within Non-Business Studies” 
(2008), oferta dydaktyczna w dziedzinie przedsiębiorczości powinna być dostępna dla 
studentów początkowych lat studiów. Taką rolę spełnia przedmiot bazowy 
„Przedsiębiorczość innowacyjna” oferowany, co do zasady, na studiach licencjackich. Ma 
on na celu obudzenie zainteresowania studentów przedsiębiorczą ścieżką kariery 
zawodowej i dostarczyć podstawowej wiedzy i umiejętności, lecz niekoniecznie musi to 
prowadzić do decyzji o uruchomieniu biznesu. 

W zakresie wprowadzania wspomnianego przedmiotu bazowego zgromadzono 
w latach 2007 – 2008 bogate doświadczenia w wyniku realizacji Przedsięwzięcia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej. 
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Szkolenie i doradztwo dla wykładowców szkół wyższych prowadzących zajęcia 
dydaktyczne w zakresie innowacyjnej przedsiębiorczości”:  

! przeszkolonych zostało 20 wykładowców z uczelni nieekonomicznych a zrealizowane 
przez nich pilotażowe programy dydaktyczne objęły łącznie 1250 studentów; 

! jednocześnie została stworzona baza merytoryczna oraz infrastruktura techniczno-
organizacyjna dla dalszego rozwoju. Przygotowany został nowoczesny podręcznik:  
J. Cieślik „Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes”, 
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2006 (II wyd. 2008), 
adresowany do studentów wyższych uczelni wszystkich typów, wraz z oryginalną 
metodą realizacyjną i pakietem narzędziowym. Uruchomiony został specjalistyczny 
portal edukacyjno-doradczy „Przedsiębiorczość dla ambitnych” www.cieslik.edu.pl, 
służący, jako narzędzie wspomagające proces dydaktyczny (dodatkowe materiały, 
zadania, testy dla studentów, itp.) oraz platforma przekazywania doświadczeń dla 
wykładowców szkół wyższych różnych typów. 

  W oparciu o taką bazę można będzie szybko rozszerzyć liczbę uczelni  
i wykładowców funkcjonujących w sieci, i w krótkim czasie wydatnie zmniejszyć dystans 
dzielący polskie szkoły wyższe wobec wiodących zachodnich ośrodków akademickich,  
w dziedzinie edukacji na rzecz innowacyjnej przedsiębiorczości. Nastąpi to  
w wyniku realizacji w latach 2009-2010 Projektu w ramach Programu MNiSW „Kreator 
innowacyjności” Sieć Edukacyjna Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA). 
Oprócz kontynuacji wymiany doświadczeń z już przeszkolonymi wykładowcami Projekt 
przewiduje objęcie szkoleniem i doradztwem wykładowców z kolejnych 20 szkół 
wyższych w zakresie bazowego przedmiotu „Przedsiębiorczość innowacyjna”. 

Program szkoleniowo-doradczy „Uruchomienie nowego biznesu” dla 
zaawansowanych studentów – kandydatów na przedsiębiorców 

Doświadczenia międzynarodowe wskazują na bardzo duże zapotrzebowanie  
i efekty promocyjne tego typu programów adresowanych do wyselekcjonowanej grupy 
studentów ostatnich lat studiów. Ich przydatność została także potwierdzona  
w warunkach polskich, m. in. w trakcie realizacji w latach 2006 – 2007 projektu dla 120 
studentów z 32 szkół wyższych Województwa Mazowieckiego, finansowanego ze 
środków UE. W rezultacie udzielonego wsparcia szkoleniowego, doradczego  
i inwestycyjnego uczestnicy uruchomili ponad 20 nowych przedsięwzięć biznesowych5. 
Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że ze względu na potrzebę zatrudnienia 
konsultanta, udzielenia wsparcia finansowego przynajmniej dla najlepszych projektów, 
realizacja tego typu programów przez uczelnie będzie możliwa pod warunkiem uzyskania 
finansowania zewnętrznego ze środków UE, o czym będzie mowa szerzej w p. 6 niżej. 

 

                                                 
5 Projekt „Jak uruchomić własny biznes – program szkoleniowo-doradczy dla studentów” 
zrealizowany w ramach Działania 2.5 ZPORR w okresie styczeń 2006 – kwiecień 2007. 
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Zaawansowane programy szkoleniowo-doradcze dla pracowników naukowych  
i doktorantów nauk ścisłych 

Inna interesująca tendencja zaobserwowana w krajach wysoko rozwiniętych 
dotyczy wdrażania programów edukacyjnych i edukacyjno-doradczych z zakresu 
przedsiębiorczości dla słuchaczy różnego rodzaju studiów doktoranckich, a także dla 
pracowników naukowych wyższych uczelni (głównie kierunków technicznych). Nacisk jest 
położony w tym przypadku na specyficzne problemy związane z uruchamianiem 
przedsięwzięć opartych na zaawansowanych technologiach. W ramach Programu 
Innowator, zainicjowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, w latach 2007-2008 
przeszkolono w kolejnych trzech edycjach grupę 50 pracowników i doktorantów nauk 
ścisłych z całej Polski. W 2008 r. przedmiot ten był realizowany eksperymentalnie na 
Studium Doktoranckim Politechniki Warszawskiej.  

AKTYWIZACJA PRZEDSIĘBIORCZA STUDENTÓW 

W proponowanym zintegrowanym modelu wspierania innowacyjnej 
przedsiębiorczości akademickiej występuje bezpośredni związek między działaniami 
edukacyjnymi a zaawansowanymi formami wsparcia aktywności przedsiębiorczej 
studentów.  Zachęceni na zajęciach z przedsiębiorczości najbardziej aktywni studenci 
będą chcieli rozwijać tego typu zainteresowania, zdobywać wiedzę, doświadczenia  
i kontakty potrzebne do uruchomienia biznesu. Doświadczenia zachodnie, a także nasze 
własne krajowe wskazują na możliwość stosowania bardzo szerokiej gamy środków  
i metod. To zbliżenie do praktyki powinno się rozpoczynać już w trakcie zajęć 
dydaktycznych, poprzez zapraszanie przedsiębiorców, jako gościnnych wykładowców czy 
też wizyty w innowacyjnych firmach. Służą temu także cykliczne spotkania  
z przedsiębiorcami – często absolwentami uczelni, którzy niedawno opuścili jej mury  
a już mogą pochwalić się sukcesami w prowadzeniu własnych innowacyjnych firm. 
Bardziej zaawansowane formy dotyczą tworzenia stałych punktów konsultacyjnych  
z udziałem doradców biznesowych, a także wydzielonych pomieszczeń (przestrzeni) dla 
pre-inkubacji i inkubacji nowych studenckich firm. 

Jeśli chodzi o nagromadzone doświadczenia i dobre praktyki, w pierwszej 
kolejności należy zwrócić uwagę na fakt, że w sposób naturalny najbardziej rozbudzeni 
przedsiębiorczo studenci będą kierować pytania i prośby o pomoc do kadry 
wykładowców. Stąd bardzo ważne jest, by tacy wykładowcy byli przygotowani także do 
pełnienia roli animatorów przedsiębiorczości akademickiej. O kształtowaniu tego typu 
postaw i umiejętności wśród kadry dydaktycznej będzie mowa szerzej w p. 6 niżej.  

W przypadku działań wspierających aktywność przedsiębiorczą studentów  
w pełni uzasadnione jest stosowanie reguły efektywności, polegającej na adresowaniu 
do grupy zainteresowanych studentów najpierw „miękkich” form wsparcia, które nie 
angażują znacznych sił i środków finansowych. Natomiast formy zaawansowane powinny 
być zarezerwowane dla węższej grupy najbardziej obiecujących kandydatów na 
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przedsiębiorców. Do takich zaawansowanych form należą niewątpliwie inkubatory 
przedsiębiorczości, którym dokument konsultacyjny MNiSW poświęca dużo uwagi. 

Odnosząc się do tej kwestii należy w pierwszym rzędzie uporządkować 
stosowane pojęcia. Pojęcie „studencki (akademicki) inkubator przedsiębiorczości” na 
uczelni wyższej można interpretować dwojako. W węższym ujęciu będzie to miejsce 
(przestrzeń), gdzie jest uruchamiana i prowadzona w początkowej fazie działalność 
gospodarcza nowych firm zakładanych przez studentów. W szerszym ujęciu będzie to 
fizyczna przestrzeń, gdzie ogniskują się wszelkie, głównie „miękkie” formy wspierania 
aktywności przedsiębiorczej studentów: prowadzenie kół naukowych innowacyjnej 
przedsiębiorczości, punkty porad i konsultacji, spotkania z przedsiębiorcami, dodatkowe 
warsztaty specjalistyczne, itp. Nawiązując do doświadczeń zachodnich należałoby w tym 
drugim przypadku mówić raczej o „centrach przedsiębiorczości akademickiej”, 
powstających w symbiozie z katedrami i instytutami prowadzącymi działalność 
dydaktyczną w dziedzinie przedsiębiorczości. Ich rozwój jest w znacznej mierze 
pochodną atrakcyjności oferty dydaktycznej oraz przygotowania wykładowców do 
pełnienia roli „animatorów” przedsiębiorczości. Należy stwarzać warunki techniczne  
i organizacyjne dla tworzenia tego typu jednostek organizacyjnych w polskich szkołach 
wyższych. 

Gdy chodzi natomiast o studenckie inkubatory przedsiębiorczości, jako miejsce 
prowadzenia działalności gospodarczej, warto zwrócić uwagę na interesującą zależność. 
Otóż szeroka oferta dydaktyczna i udostępnienie zainteresowanym studentom „miękkich” 
form wsparcia, w ramach proponowanego zintegrowanego modelu spowoduje, że 
zainteresowani przedsiębiorczą opcją kariery zawodowej studenci będą lepiej 
przygotowani, by uruchomić własny biznes zaraz po ukończeniu studiów bez 
konieczności korzystania z inkubatorów. W tej sytuacji program inkubacji będzie mógł 
być skupiony na najbardziej obiecujących i zaawansowanych projektach biznesowych  
i obejmować także wsparcie finansowe. Często będzie to dotyczyło przedsięwzięć, gdzie 
jeszcze w fazie testów konieczny będzie dostęp do specjalistycznych urządzeń  
i aparatury. Takimi możliwościami dysponują inkubatory technologiczne zlokalizowane 
typowo poza terenem uczelni (m. in. na terenach parków technologicznych) i stąd ważną 
formą wsparcia powinno być zapewnienie dostępu do takich możliwości także przez 
studentów. 

Odrębnym nurtem wsparcia studenckiej przedsiębiorczości powinno być 
przygotowanie młodych, wykształconych adeptów przedsiębiorczości do powrotu do firm 
rodzinnych i przyspieszenie ich rozwoju poprzez wniesienie nowoczesnej wiedzy, 
zdobytej w trakcie studiów. Aktualnie w Polsce funkcjonuje 1.7 mln małych firm6.  
Z różnych względów zdecydowana większość z nich zatrzymała się na stosunkowo niskim 
poziomie rozwoju. Z tego względu powrót do rodzinnej firmy nie jest postrzegany, jako 
atrakcyjna opcja kariery przez dzieci właścicieli, które na wielu uczelniach stanowią 

                                                 
6 GUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2006 roku, Warszawa 2008, s. 37. 
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znaczący odsetek ogólnej liczby studentów. Także rodzice nie zachęcają do takich 
powrotów, starając się oszczędzić młodemu pokoleniu trudów bieżącego prowadzenia 
biznesu. Rozwiązaniem mogłoby być podejście proaktywne, gdzie wyposażony  
w niezbędną wiedzę absolwent wraca do rodzinnej firmy z pomysłem na jej rozwój  
i niezbędnym przygotowaniem merytorycznym. Wsparciem dla takich zachowań i postaw 
mogą być specjalistyczne programy szkoleniowo-konsultingowe „Dynamizacja małej 
firmy”, realizowane z udziałem studentów w ścisłej współpracy i przy aktywnym 
uczestnictwie rodziców – właścicieli zainteresowanych, rodzinnych firm. 

WSPIERANIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KADRY NAUKOWEJ 

Zachowania przedsiębiorcze kadry akademickiej, charakteryzujące się postawą 
proaktywną, innowacyjną i akceptującą ryzyko, występują w bardzo wielu obszarach 
współdziałania uczelni z praktyką gospodarczą, których efektem jest komercjalizacja 
wyników badań. To między innymi dzięki orientacji przedsiębiorczej kadry naukowej, 
działań odbiegających od akademickich schematów, dochodzi do realizacji wielu 
interesujących projektów w ramach współpracy uczelni z przemysłem. Poniżej skupimy 
się jedynie na tzw. firmach odpryskowych (spin-off, spin-out), nie tyle ze względu na ich 
znaczenie w procesie komercjalizacji wiedzy i technologii, ile z powodu szczególnych 
problemów, jakie wiążą się z funkcjonowaniem tego typu firm7. 

Nie wchodząc w skomplikowane w tym przypadku problemy natury definicyjnej, 
z firmą odpryskową będziemy mieli do czynienia wtedy, gdy w procesie komercjalizacji 
technologii pracownik naukowy bądź grupa pracowników wywodzących się z uczelni 
utworzą w tym celu wyodrębnione przedsiębiorstwo, funkcjonujące w kapitałowym  
i organizacyjnym związku z macierzystą uczelnią bądź bez takowego związku8.  

Uporządkowanie relacji między założycielami firm odpryskowych  
a macierzystymi uczelniami 

Jeśli chodzi o uporządkowanie relacji między założycielem firmy odpryskowej, 
przede wszystkim w sferze własności intelektualnej, należy stwierdzić, że polskie uczelnie 
znajdują się w tej materii dopiero na początku drogi. Stąd w pierwszej kolejności należy 
wykorzystywać bogate doświadczenie wiodących zachodnich ośrodków akademickich.  
W tym zakresie można sformułować dwa generalne wnioski: 

! uporządkowanie tego typu relacji nie jest zadaniem łatwym i nie należy oczekiwać, że 
proste rozwiązania formalne przyniosą spodziewany, szybki efekt;  

                                                 
7 Uwagi zawarte w tym punkcie opierają się na przygotowanych przez autora „Rekomendacjach do 
opracowania modelowego procesu transferu technologii z uczelni do biznesu, możliwego do 
zaimplementowania w polskich warunkach” po Konferencji „Komercjalizacja technologii  
w ośrodkach akademickich”, zorganizowanej przez PARP na Politechnice Warszawskiej 17.06.2008r. 
8 W literaturze przedmiotu występuje spore zamieszanie pojęciowe, ze względu na dwa 
przeciwstawne sposoby stosowania pojęć spin-off i spin-out dla rozróżnienia firm powiązanych  
i niepowiązanych z macierzystą uczelnią.    
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! jeśli chodzi o podejścia uczelni w zakresie realizacji korzyści z komercjalizacji 
technologii poprzez firmy odpryskowe możliwe jest całe spektrum rozwiązań: od 
skrupulatnego realizowania każdej możliwości do uzyskania dodatkowego efektu 
finansowego, po koncepcję „otwartego dostępu”, gdzie liczy się w pierwszej 
kolejności fakt, że dana technologia została opracowana w konkretnej społeczności 
akademickiej.  

 Koncepcja „otwartego dostępu” sprowadza się do polityki nieangażowania się 
uczelni w tworzenie spółek odpryskowych, z pozostawieniem dużej swobody kadrze 
naukowej a nawet zachęty do takich działań, pod warunkiem zaznaczenia afiliacji z daną 
uczelnią (efekt promocyjny). Nawiązuje ona do tradycyjnej misji uniwersytetu tworzenia 
nowej wiedzy i edukacji i pozostawieniu działalności wdrożeniowej dla sfery biznesu. 
Podejście to uwzględnia także realia uniwersyteckie, gdzie pojawiające się nowe 
rozwiązania mają zazwyczaj ograniczoną zdolność patentową i niski na danym etapie 
potencjał komercjalizacyjny. Zamiast więc angażować siły i środki na wdrożenie 
przedsięwzięcia o niepewnej przyszłości lepiej dać swobodę twórcom akademickim by 
podjęli ryzyko wdrożenia na własną rękę. Nie sposób też pominąć ryzyk biznesowych, 
całkowicie nowych dla instytucji akademickich, np. z tytułu bankructwa spółki 
odpryskowej, czy odpowiedzialności cywilnej związanej z wadami oferowanych wyrobów 
i usług, czy też ryzyka osłabienia wizerunku danej placówki. 

Na drugim biegunie mamy działania, na rzecz szerokiego angażowania się 
instytucji akademickich w tworzenie firm odpryskowych, przy jednoczesnym wdrożeniu 
skutecznych narzędzi kontroli nad własnymi zasobami intelektualnymi, w celu 
przeciwdziałania „szarej strefie” w tej dziedzinie (pracownicy naukowi tworzą spółki 
bazujące na zasobach intelektualnych uczelni, nie informując o tym macierzystej 
jednostki). U podstaw takiego podejścia leży przekonanie, że współczesny uniwersytet 
powinien nie tylko rozwijać badania podstawowe, ale stanowić aktywne ogniwo  
w procesie komercjalizacji nowych rozwiązań technicznych. Inna grupa argumentów za 
takim rozwiązaniem dotyczy faktu, że wiodące ośrodki akademickie otrzymują znaczące 
środki na finansowanie badań ze środków publicznych. W takiej sytuacji powstaje istotna 
wątpliwość, co do zasadności tworzenia przez pracowników naukowych niezależnych 
spółek wykorzystujących wyniki badań sfinansowanych z tych środków. Oznacza to, 
bowiem realizację przez założycieli tego typu spółek prywatnych korzyści pozostających 
w bezpośrednim związku z finansowaniem publicznym. 

Oczywiście między powyższymi skrajnymi rozwiązaniami mogą występować 
także warianty pośrednie, np. angażowanie się w tworzenie firm odpryskowych  
w określonych dziedzinach, w których dana instytucja naukowa ma wiodącą pozycję, 
przy pozostawieniu kadrze swobody tworzenia spółek w innych dyscyplinach. 
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Wymiana dobrych praktyk w zakresie tworzenia i funkcjonowania firm 
odpryskowych 

W ostatnim okresie obserwujemy wzmożone zainteresowanie ośrodków 
akademickich problematyką firm odpryskowych w powiązaniu z systemem ochrony 
własności intelektualnej. Zainteresowanie to dotyczy zwłaszcza praktycznych problemów 
i konkretnych rozwiązań prawnych i instytucjonalnych. Wynika stąd konkretna potrzeba 
stworzenia repozytorium (bazy danych), gdzie gromadzone byłyby praktyczne 
rozwiązania i dobre praktyki, a także dane o konkretnych firmach odpryskowych. 
Przystępując do tworzenia takiego repozytorium nie sposób pominąć oczywistego 
związku między problematyką tego typu spółek a problematyką ochrony i zarządzania 
własnością intelektualną.  Wśród konkretnych informacji, narzędzi i rozwiązań, które 
powinny być gromadzone we wspomnianej bazie danych w pierwszej kolejności należy 
uwzględnić: 

! kompleksowe akty wewnętrzne regulujące problematykę zarządzania zasobami 
intelektualnymi, a w tym tworzenia firm odpryskowych;  

! przykładowe statuty już funkcjonujących firm odpryskowych;  

! umowy licencyjne zawierane między uczelnią a założycielami spółek odpryskowych; 

! zasady (regulaminy) korzystania z uczelnianej infrastruktury (aparatura, laboratoria);  

! klauzule dotyczące ochrony własności intelektualnej i tworzenia spółek odpryskowych 
w umowach pracowniczych; 

! zapisy w kodeksach etycznych uczelni (instytucji akademickich) odnoszące się 
konkretnie do kwestii ochrony własności intelektualnej i tworzenia spółek 
odpryskowych, a w tym zwłaszcza występowanie konfliktu interesu. 

W pierwszym etapie funkcjonowania takiego repozytorium należałoby zadbać by 
„wsad początkowy” zbioru informacji był możliwie pokaźny. Następnie należałoby 
opracować prosty system łatwego wyszukiwania informacji, m.in. poprzez klarowny 
system klasyfikacji i zbiór słów kluczowych. W kolejnym etapie można będzie przystąpić 
do analiz zebranego materiału w celu np. opracowania wzorców (standardów) 
konkretnych dokumentów czy klauzul. 

Działania informacyjne i promocyjne dotyczące firm odpryskowych i ich 
założycieli 

Działania informacyjne i promocyjne powinny być realizowane w pierwszej 
kolejności poprzez upowszechnianie informacji o tego typu firmach oraz 
wykorzystywanie ich w procesie dydaktycznym, a także w ocenie kadry akademickiej 
oraz instytucji akademickich. W szerokim znaczeniu tego pojęcia uwzględnimy tu 
innowacyjne firmy oparte na wiedzy wyniesionej z macierzystej instytucji akademickiej, 
zakładane przez studentów i absolwentów. Na poziomie uczelni należy stworzyć bazy 
danych o absolwentach prowadzących dynamiczne, innowacyjne firmy. Ludzie ci powinni 
być zapraszani na spotkania ze studentami, jako guest speakers, służąc przykładem 
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kolejnym pokoleniom studentów a także, co występuje powszechnie w USA, wspierać 
finansowo wybrane inicjatywy. Tego typu kontakty umożliwiłyby także realizację praktyk 
studenckich w mniejszych, innowacyjnych firmach. Z czasem w ocenie innowacyjności 
danej uczelni liczba i jakość innowacyjnych firm prowadzonych przez absolwentów 
powinna być traktowana na tym samym poziomie jak liczba kluczowych stanowisk 
kierowniczych w spółkach giełdowych, obejmowanych przez tychże absolwentów.  

W przypadku akademickich firm odpryskowych opartych na zasobach 
intelektualnych macierzystej instytucji akademickiej należałoby w pierwszej kolejności 
dokonać inwentaryzacji tych firm na poszczególnych uczelniach. Aktualnie sytuacja w tej 
dziedzinie jest bardzo nieprzejrzysta. Dominuje przekonanie o dużej liczbie takich firm 
przy jednoczesnej niemożności sporządzenia konkretnej listy. W naukach technicznych, 
rolniczych, itp., aktywność w tworzeniu i prowadzeniu tego typu firm powinna, wzorem 
krajów zachodnich, stanowić ważne kryterium oceny pracownika naukowego obok 
publikacji w renomowanych czasopismach i działalności dydaktycznej.  

ROZWÓJ INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ – KLUCZOWE 
CZYNNIKI SUKCESU 

Analizując warunki i możliwości rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości 
akademickiej w Polsce nie sposób abstrahować od przeobrażeń w systemie 
funkcjonowania szkół wyższych, a zwłaszcza ich roli w kształtowaniu podstaw gospodarki 
opartej na wiedzy. Tym niemniej można się pokusić o wskazanie kluczowych czynników, 
które mogą odegrać wiodącą rolę w zainicjowaniu potrzebnych zmian i uruchomieniu sił 
motorycznych w tym procesie (rysunek 3). 

 

Rysunek 3. Kluczowe czynniki sukcesu w rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej 

Źródło: Opracowanie własne 

Wsparcie ze strony władz akademickich 

W dyskusjach na temat barier administracyjnych i kulturowych, utrudniających 
kształtowanie orientacji przedsiębiorczej szkoły wyższej (przedsiębiorczego uniwersytetu) 
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można odnieść wrażenie, że jest to niejako polska specyfika. Tymczasem jest to zjawisko 
powszechne, zwłaszcza w Europie. Czołowe uczelnie zachodnioeuropejskie, odnoszące 
obecnie autentyczne sukcesy na polu przedsiębiorczości akademickiej, jeszcze 
kilkanaście lat temu borykały się z podobnymi trudnościami. Ich doświadczenia pokazują 
równocześnie, że kluczowy był początkowy, silny impuls do niezbędnych zmian płynący 
ze strony ścisłego kierownictwa uczelni. Ma to szczególne znaczenie w przypadku 
kierunków technicznych, rolniczych, nauk ścisłych, itp., chociażby ze względu na 
percepcję przedsiębiorczości przez środowiska naukowe nauk ścisłych, jako dziedziny 
kojarzonej z prostymi formami prowadzenia działalności gospodarczej, a więc  
z natury nieinnowacyjnymi. Natomiast, jeśli chodzi o uczelnie ekonomiczne, które 
teoretycznie są znacznie lepiej przygotowane, podstawowa trudność dotyczy sfery 
dydaktyki, a zwłaszcza niedostrzegania różnic między kształceniem menedżerów  
a kształceniem dynamicznych, innowacyjnych kandydatów na przedsiębiorców. 

Proaktywni wykładowcy – animatorzy innowacyjnej przedsiębiorczości 
akademickiej 

Wyżej zwracaliśmy uwagę na ścisły związek między procesem dydaktycznym  
a wspieraniem aktywności przedsiębiorczej studentów. Jest bowiem oczywiste, że 
wykładowca, który poprzez atrakcyjną formę prowadzenia zajęć z przedsiębiorczości 
zachęci studentów do aktywności przedsiębiorczej będzie naturalnym adresatem ich 
pytań i próśb o pomoc. W tym przypadku potrzebne umiejętności „animacyjne” będą 
dotyczyły zwłaszcza nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami, konsultantami 
biznesowymi a także zorganizowania środków finansowych. Równie ważne będą robocze 
kontakty z innymi jednostkami uczelnianymi, zaangażowanymi w proces transferu 
technologii. 

Doświadczenia zachodnioeuropejskie wskazują na dwa obszary zagrożeń 
dotyczących wykładowców – animatorów innowacyjnej przedsiębiorczości. Pierwszy to 
trudność wynagradzania dodatkowego wysiłku i nakładów pracy w tradycyjnym systemie 
płacowym na wyższych uczelniach. Drugi obszar dotyczy sytuacji, gdy wykładowca tak 
się angażuje we wspieranie akademickiej przedsiębiorczości, że niekorzystnie odbija się 
to na terminowym zdobywaniu stopni naukowych, badaniach i publikacjach. Dobrym 
rozwiązaniem na złagodzenie tego ostatniego zagrożenia jest łączenie dydaktyki  
z badaniami empirycznymi nad procesem uruchamiania i funkcjonowania innowacyjnych 
firm. Jest to obecnie bardzo aktywnie rozwijany kierunek badań na Zachodzie  
i przedmiot wielu publikacji w czołowych międzynarodowych czasopismach naukowych.  

Finansowanie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej  

Analiza historycznych doświadczeń początkowego etapu rozwoju 
przedsiębiorczości akademickiej wskazuje na występujące różnice między 
doświadczeniami USA i Europy Zachodniej w tej dziedzinie. W USA inicjatywy uczelni 
dofinansowane ze środków publicznych stosunkowo szybko uzyskały wsparcie ze strony 
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przemysłu a niektóre z nich, zwłaszcza w sferze edukacyjnej, także w wyniku działań 
filantropijnych. W Europie Zachodniej natomiast kluczowe znaczenie odgrywało 
finansowanie ze środków publicznych, przy minimalnym zaangażowaniu filantropów.  

W przypadku Polski kluczową rolę w finansowaniu innowacyjnej 
przedsiębiorczości akademickiej mogą i powinny odegrać fundusze unijne dostępne  
w ramach Budżetu KE 2007 – 2013, zwłaszcza w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka. Warto jednak zwrócić uwagę, że  
w polityce alokacji środków unijnych mamy faktycznie do czynienia ze swoistą 
dychotomią. Z jednej strony wspieramy przedsiębiorczość, rozumianą, jako proste formy 
samozatrudnienia, a z drugiej – znaczne środki przeznaczone są na stymulowanie 
innowacyjności sektora MSP. W sposób niedostateczny wspierany jest styk 
innowacyjności i przedsiębiorczości środowisk akademickich. Możemy nawet mówić  
o dyskryminacji innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, wobec prostych form 
opartych na samozatrudnieniu.  

Dla ilustracji zasygnalizowanego zjawiska warto porównać dwa obszary 
wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Znaczące środki (ponad 400 
mln euro) zostały przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w ramach PO KL 
Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. To, co 
budzi niepokój w aktualnym sformułowaniu Działania 6.2. to brak odniesienia do 
innowacyjnych form przedsiębiorczości i koncentracja na grupie docelowej 
beneficjentów, gdzie można raczej oczekiwać zainteresowania tradycyjnymi formami 
przedsiębiorczości o niskim potencjale rozwojowym (samozatrudnienie). Tymczasem 
współczesne podejście, także w Unii Europejskiej, wyraźnie łączy przedsiębiorczość  
z innowacyjnością. Świadczy o tym chociażby zapis Wytycznej Wspólnoty na rzecz 
Spójności 1.2.2. „Ułatwianie innowacji i promocja przedsiębiorczości”. W ramach takiego 
podejścia stosowane są różne zachęty, zwłaszcza wobec studentów i absolwentów 
wyższych uczelni, którym nie grozi bezrobocie, ale którzy mogą się sprawdzić 
podejmując innowacyjne (w szerokim znaczeniu tego słowa), rozwojowe formy 
przedsiębiorczości, wykorzystując przy tym wiedzę zdobytą w trakcie studiów.  

Aktualne sformułowanie Działania 6.2. pozostaje też w oczywisty sposób 
sprzeczne z priorytetami regionalnych programów operacyjnych, które w zasadzie 
wszystkie wiążą rozwój przedsiębiorczości z innowacyjnością i konkurencyjnością, co jest 
zresztą zgodne z przywołaną wyżej Wytyczną na rzecz Spójności 1.2.2. Nie uwzględnia 
też zmian na rynku pracy: stopniowego zmniejszenia bezrobocia, zwłaszcza w dużych 
aglomeracjach miejskich, a jednocześnie dużej i prężnej, bo 2 milionowej, społeczności 
studenckiej.  

Warto też zwrócić uwagę na ewidentną niespójność i przejaw wspomnianej 
wyżej dyskryminacji między Działaniem 6.2. a Poddziałaniem 8.2.1., realizowanym  
w Ramach Priorytetu VIII PO KL. Otóż Poddziałanie 8.2.1. „Wsparcie dla współpracy 
sfery nauki i przedsiębiorstw” przewiduje między innymi szkolenie i doradztwo dla 
doktorantów, studentów i absolwentów zamierzających rozpocząć własną działalność 
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gospodarczą typu spin-off lub spin-out. Jednakże nie ma tu środków na wsparcie 
finansowe. Tak więc przedstawiciele społeczności akademickiej są pozbawieni możliwości 
ubiegania się o dotację inwestycyjną, tak jak w działaniu 6.2. (czyli 40 tys. PLN) oraz 
tzw. wsparcie pomostowe. Łącznie może to wynosić ponad 50 tys. PLN i w aktualnych 
warunkach jest to znacząca pomoc w uruchomieniu nowego biznesu. Formalnie studenci 
mogą się ubiegać o środki w ramach Działania 6.2., ale wtedy pozostają w tyle za 
preferowanymi grupami bezrobotnych, zamieszkujących w gminach wiejskich oraz osób 
powyżej 45 roku życia.  

W tej sytuacji należałoby podjąć niezbędne, pilne działania zaradcze w ramach 
procedury monitorowania PO KL. To co wydaje się możliwe do osiągnięcia stosunkowo 
szybko, dotyczy zapewnienia drożności między Poddziałaniem 8.2.1. a Działaniem 6.2. 
Polegałoby to na tym, że studenci, absolwenci i pracownicy naukowi, objęci szkoleniem  
i doradztwem w ramach 8.2.1., którzy uruchomili w rezultacie działalność gospodarczą, 
mogliby się następnie ubiegać już tylko o dotację i wsparcie pomostowe w ramach 
Działania 6.2. W praktyce ośrodki akademickie inicjujące tego typy wsparcie 
występowałyby o dofinansowanie merytorycznie i organizacyjnie powiązanych projektów 
w ramach Działania 6.2. i Poddziałania 8.2.19.  

Równolegle należałoby pilnie podjąć kompleksową analizę zakresu wsparcia 
tradycyjnych form przedsiębiorczości opartych na samozatrudnieniu oraz innowacyjnej 
przedsiębiorczości akademickiej. Dotyczy to zwłaszcza wiodących ośrodków 
akademickich takich jak Warszawa, Poznań czy Wrocław, gdzie mamy do czynienia  
z następującymi zjawiskami: 

! stopa bezrobocia jest już stosunkowo niska;  

! przedsiębiorcy chcący rozwijać swoje firmy zderzają się z chronicznym brakiem rąk 
do pracy;  

! przy pomocy dostępnych funduszy unijnych staramy się przekształcić bezrobotnych  
w przedsiębiorców, często wbrew ich możliwościom i chęciom;  

! jednocześnie nie dysponujemy wystarczającymi środkami na realizację powszechnych 
form wsparcia dla inicjatyw przedsiębiorczych społeczności akademickiej, zwłaszcza 
dla 2 milionowej grupy studentów10. 

Wspomniana analiza powinna być podstawą do ewentualnego przegrupowania 
środków, przeznaczonych na wsparcie11. Równocześnie wydaje się celowe stworzenie 

                                                 
9 Postulat ten jest szczególnie istotny w kontekście oferty dydaktycznej a zwłaszcza możliwości 
wdrożenia zaawansowanego programu szkoleniowo-doradczego, powiązanego ze wsparciem 
finansowym „Uruchomienie nowego biznesu” dla wyselekcjonowanej grupy studentów ostatnich lat 
studiów. Możliwość skorzystania ze środków w ramach Działania 6.2 (dotacja finansowa) znacznie 
zwiększa atrakcyjność i efekty promocyjne takich programów. 
10 Dobrą ilustracją może być przypadek Poznania. Liczba bezrobotnych w końcu 2008 r. była 25 razy 
niższa od liczby studentów i o 60% niższa od liczby pracowników naukowych zatrudnionych  
w uczelniach wyższych w tym mieście. 
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warunków dla wdrożenia w Ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
„Szkolnictwo wyższe i nauka” tzw. projektów innowacyjnych, umożliwiających w sposób 
kompleksowy wspieranie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem inicjatyw o zasięgu ogólnopolskim.  

Ponaduczelniana współpraca i wymiana doświadczeń 

Działania wspierające przedsiębiorczość akademicką, zwłaszcza w sferze 
edukacji zostały zainicjowane na szerszą skalę w USA ponad 30 lat temu, w wyniku 
oddolnych inicjatyw uczelnianych. Gdy w latach 90. Europa Zachodnia podjęła próbę 
zmniejszenia dystansu wobec Ameryki w omawianej dziedzinie, wykorzystano formy 
współpracy ponaduczelnienej, by uzyskać efekty synergii i korzyści skali, a tym samym 
przyspieszyć wdrożenie konkretnych programów. Przykładem może tu być National 
Council for Graduate Entrepreneurship w Wielkiej Brytanii, FGF – ogólnoniemieckie 
stowarzyszenie dla wspierania badań i edukacji w zakresie przedsiębiorczości na 
wyższych uczelniach czy też Duńsko-Szwedzka inicjatywa Akademii Przedsiębiorczości 
Oeresund.    

W Polsce mamy pozytywne doświadczenia funkcjonowania od 1992 r. 
ogólnopolskiej sieci „Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji  
i Przedsiębiorczości w Polsce – SOOIPP”. Ze względu na specyfikę wydaje się celowe 
wzmocnienie akademickiego nurtu współpracy w ramach Stowarzyszenia. Od kilku lat 
funkcjonuje też ogólnopolska sieć inkubatorów w ramach Fundacji Akademickie 
Inkubatory Przedsiębiorczości.  

Powyższe doświadczenia współpracy sieciowej dotyczą zaawansowanych form 
wsparcia, natomiast doświadczenia ostatnich kilku lat związane z tworzeniem szerokiej 
platformy edukacyjnej w zakresie innowacyjnej przedsiębiorczości w polskich szkołach 
wyższych stanowią dobrą podstawę dla rozwoju współpracy między wykładowcami – 
animatorami przedsiębiorczości akademickiej. Powstał bowiem zalążek ogólnopolskiej 
sieci wykładowców zaś realizacja w latach 2009 – 2010 Projektu „Sieć Edukacyjna 
Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej” (Program MNiSW „Kreator 
innowacyjności”) pozwoli na jej rozszerzenie i stworzenie stabilnych form współpracy. 
Warto przy tym podkreślić, że ta inicjatywa bardzo dobrze wpisuje się w nurt współpracy 
ogólnoeuropejskiej. Jedną z rekomendacji cytowanego wcześniej Raportu Komisji 
Europejskiej „Przedsiębiorczość w szkolnictwie wyższym, szczególnie na studiach 
nieekonomicznych” (2008) jest utworzenie Europejskiej Sieci Wykładowców 
Przedsiębiorczości Akademickiej. 

Jak pokazuje praktyka realizacyjna z lat 2007 – 2008 podstawowe znaczenie ma 
włączenie do sieci i otoczenie opieką merytoryczną wykładowców z kolejnych szkół 

                                                                                                                        
11 Zasygnalizowana kwestia a zwłaszcza dyskryminacja innowacyjnej przedsiębiorczości 
akademickiej była przedmiotem zapytania poselskiego posłanki Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, 
skierowanego do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w kwietniu 2008 r.  
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wyższych (w pierwszej kolejności nieekonomicznych) bez wcześniejszej praktyki  
w prowadzeniu zajęć z innowacyjnej przedsiębiorczości. W miarę zdobywania 
doświadczenia będą oni z czasem wnosili cenny wkład do sieciowego dorobku.  

Jednym z kluczowych obszarów współpracy będzie niewątpliwie wymiana know-
how a także realizacja wspólnych projektów finansowanych ze środków UE. Wobec 
potencjalnej obfitości tych środków, kluczowa będzie gotowość i umiejętność kadry 
akademickiej do przygotowania dobrych projektów. W tej dziedzinie mamy oczywisty 
konflikt między obowiązkami akademickimi a przygotowaniem dokumentacji projektowej, 
co ma wymiar w dużym stopniu administracyjny. Rekomendowanym rozwiązaniem jest 
wymiana doświadczeń między uczelniami, w ramach współpracy sieciowej, prowadząca 
między innymi do wypracowania dobrych praktyk a także „modelowej dokumentacji”, 
wykorzystywanej następnie na poziomie uczelnianym bądź regionalnym.  

PODSUMOWANIE I KLUCZOWE REKOMENDACJE 

Problematyka innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej jest bardzo złożona  
i z tego względu rozważania w niniejszym opracowaniu dotyczą jedynie wybranych 
kwestii, do których można było odnieść praktyczne doświadczenia autora w realizacji 
różnych projektów w omawianej dziedzinie. Przedstawione poniżej kluczowe 
rekomendacje stanowią rekapitulację rozważań w kolejnych sekcjach.  

Ogólne zasady wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej 

1. Innowacyjną przedsiębiorczość w środowisku akademickim należy wspierać  
w sposób kompleksowy, poprzez szeroki program edukacyjny, aktywizację 
przedsiębiorczą studentów oraz stymulowanie przedsiębiorczości kadry naukowej. 

2. Tego typu wsparcie powinno być adresowane do inicjatorów przedsięwzięć 
biznesowych, spełniających określony poziom innowacyjności. Dla projektów 
realizowanych przez kadrę naukową, powinny one spełniać wymóg innowacyjności 
przynajmniej na poziomie krajowym. Dla projektów studenckich kluczowe jest, by 
bazowały one na wiedzy zdobytej na studiach.  

3. W ocenie efektywności systemu wspierania przedsiębiorczości studentów należy 
uwzględnić kluczowy miernik – liczbę innowacyjnych firm, opartych na wiedzy 
prowadzonych przez absolwentów danej uczelni, które powstały zarówno w ramach 
inkubatorów przedsiębiorczości, jak i poza nimi.  

Rozwój programów edukacyjnych dla przedsiębiorczości w szkołach wyższych 

4. Należy uruchomić na szeroką skalę różnorodne programy edukacyjne w zakresie 
przedsiębiorczości w polskich szkołach wyższych, także nieekonomicznych, gdzie 
potrzeby są największe. Programy te powinny być oferowane dla studentów na 
wszystkich poziomach: licencjackich, magisterskich i doktoranckich. 

Wspieranie aktywności przedsiębiorczej studentów 
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5. Realizowane wsparcie biznesowej aktywności studentów powinno stanowić 
naturalne przedłużenie procesu dydaktycznego, z udziałem wykładowców – 
animatorów studenckiej przedsiębiorczości.  

6. Tego typu działania powinny prowadzić stopniowo do przekształcenia jednostek 
dydaktycznych prowadzących zajęcia z zakresu przedsiębiorczości w „centra 
akademickiej przedsiębiorczości” świadczące podstawowe, „miękkie” formy 
wsparcia: prowadzenie kół naukowych innowacyjnej przedsiębiorczości, punkty 
porad i konsultacji, spotkania z przedsiębiorcami, dodatkowe warsztaty 
specjalistyczne, itp. Władze uczelni powinny sprzyjać tego typu ewolucji, tworząc 
niezbędne warunki organizacyjne, finansowe i lokalowe.  

7. Działalność inkubacyjna sensu stricte polegająca na inicjowaniu i prowadzeniu  
w pierwszej fazie działalności gospodarczej przez studentów na terenie uczelni, 
powinna w pierwszej kolejności obejmować najbardziej innowacyjne projekty 
studenckie i łączyć się ze wsparciem finansowym. 

8. Odrębnym nurtem wsparcia studenckiej przedsiębiorczości powinno być 
przygotowanie młodych, wykształconych adeptów przedsiębiorczości do powrotu do 
firm rodzinnych i przyspieszenie ich rozwoju poprzez wniesienie nowoczesnej 
wiedzy zdobytej w trakcie studiów. Tego typu programy edukacyjno-doradcze 
powinny być realizowane w ścisłej współpracy i przy aktywnym uczestnictwie 
właścicieli zainteresowanych, rodzinnych firm. 

Wspieranie inicjatyw przedsiębiorczych kadry naukowej (firmy odpryskowe)  

9. Należy uporządkować relacje między założycielami firm odpryskowych  
a macierzystymi uczelniami. Wobec zróżnicowania konkretnych rozwiązań 
stosowanych w omawianej dziedzinie należy stworzyć repozytorium (bazę danych), 
gromadzącą przykłady konkretnych narzędzi, wzory dokumentów, formuły klauzul, 
itp., z której mogłyby czerpać zainteresowane uczelnie. 

10. Należy upowszechniać informacje i promować pozytywne przykłady tworzenia 
innowacyjnych firm odpryskowych przez kadrę naukową w poszczególnych 
uczelniach. 

11. W przypadku kadry naukowej w naukach technicznych, rolniczych, itp., aktywność 
w tworzeniu i prowadzeniu firm odpryskowych powinna, wzorem krajów 
zachodnich, stanowić ważne kryterium oceny pracownika naukowego. 

Czynniki sukcesu w rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej 

12. Inicjatywy na rzecz przyspieszenia rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości 
akademickiej powinny uzyskać jednoznaczne wsparcie ze strony kierownictw 
uczelni, zwłaszcza w początkowej fazie. 

13. W bieżącej działalności realizacyjnej kluczową rolę powinni odgrywać proaktywni 
wykładowcy – animatorzy innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej. 
Wykładowcy przejawiający zainteresowanie tą działalnością i posiadający niezbędne 
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predyspozycje powinni zostać otoczeni wszechstronną opieką przez władze uczelni, 
a także uzyskiwać wsparcie w ramach ponaduczelnianej współpracy sieciowej. 

14. Dostęp do środków unijnych w ramach Budżetu KE 2007 – 2013 stwarza 
możliwości finansowania różnorodnych przedsięwzięć wspierających rozwój 
innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej. Należy dokonać kompleksowej oceny 
i przeglądu realizowanych programów i działań, zwłaszcza w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu przegrupowania środków, by zniwelować 
występujące niekorzystne różnice w alokacji dla innowacyjnych projektów 
akademickich, w porównaniu do wspierania stosunkowo prostych form 
przedsiębiorczości. 

15. W ramach Priorytetu IV PO Kapitał Ludzki „Szkolnictwo wyższe i nauka”, należy 
stworzyć możliwości realizacji tzw. projektów innowacyjnych, umożliwiających  
w sposób kompleksowy wspieranie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, 
ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw o zasięgu ogólnopolskim. 

16. Dla zwiększenia efektywności różnorodnych instrumentów wsparcia innowacyjnej 
przedsiębiorczości akademickiej, należy rozwijać ponaduczelniane inicjatywy 
współpracy, zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. 

SUMMARY 

The author puts forward an integrated framework for supporting innovative 
academic entrepreneurship in Poland. The proposed scheme encompasses measures 
aimed at building a broad educational base for shaping necessary attitudes and skills, 
encouraging entrepreneurial undertakings by students, and support for academic staff 
and PhD students in launching technology-based ventures. The paper reviews both 
Polish and international experiences in those areas and offers specific suggestions and 
policy recommendations.  

Translated by Jerzy Cieślik 

LITERATURA: 

1. Cieślik J., Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na poziomie akademickim, Edukacja  
nr 2 (102), 2008, s. 23-32; 

2. Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa 
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008; 

3. European Commission: Entrepreneurship in Higher Education, Especially Within Non-
Business Studies, Brussels 2008; 

4. GUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2006 roku, Warszawa 2008; 

5. Komisja Europejska, Przedsiębiorczość w szkolnictwie wyższym, szczególnie na studiach 
nieekonomicznych, Bruksela 2008 (streszczenie Raportu w j. polskim). 



ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO    

NR 525   EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 28   2009 

 

141

BOŻENA KACZMARSKA 

MODELOWANIE DZIAŁALNOŚCI AIP  
W PROCESIE BADANIA ICH EFEKTYWNOŚCI 

WSTĘP 

Akademicki inkubator przedsiębiorczości (AIP) jest instytucją wspierającą 
powstawanie nowych przedsiębiorstw, transfer technologii i wdrażanie innowacji 
z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych. Głównym celem inkubatora jest 
wypromowanie efektywnych przedsiębiorstw, które po jego opuszczeniu są zdolne 
samodzielnie funkcjonować. AIP jest ofertą wsparcia absolwentów, studentów 
i pracowników naukowych w praktycznych działaniach rynkowych. W jednostkach tych 
oprócz funkcji realizowanych w tradycyjnych inkubatorach, podejmowane są specyficzne 
działania zorientowane na edukację przedsiębiorczości oraz komercjalizację nowych 
produktów i technologii, realizowanych m.in. w ramach prowadzonych badań 
naukowych, prac dyplomowych. 

Przedsiębiorczość akademicka w Polsce jest efektem nowych zadań i możliwości 
stojących przed środowiskiem uczelni wyższych oddziaływującym na lokalną, regionalną 
i globalną gospodarkę. Jest regulowana prawnie m.in. poprzez ustawę z dnia 
27.07.2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym”1. Ustawa tworzy prawne możliwości 
współpracy uczelni wyższych z otoczeniem gospodarczym, w szczególności przez 
sprzedaż lub nieodpłatne przekazywanie wyników badań i prac rozwojowych 
przedsiębiorcom oraz szerzenie idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim. 
Zapisy ustawy umożliwiają rozwój uczelnianej infrastruktury przedsiębiorczości 
i transferu technologii, pozostawiając jednocześnie swobodę wyboru formy 
organizacyjno-prawnej (jednostka ogólnouczelniana, spółka prawa handlowego lub 
fundacja), adekwatnej do potrzeb danej uczelni. W 2007 roku funkcjonowały łącznie 
44 akademickie inkubatory przedsiębiorczości: 12 inkubatorów działało bezpośrednio 
w ramach szkół wyższych, 7 inkubatorów działało w ramach parków i inkubatorów 
technologicznych, 25 inkubatorów działało w formie Fundacji Akademickie Inkubatory 
Przedsiębiorczości (Fundacja AIP), utworzone przez Studenckie Forum Business Centre 
Club oraz Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości [1].  

                                                      
 

1 Inne regulacje prawne to: Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, 
Kodeks Partnerstwa Nauki i Gospodarki. 
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Inkubatory działające bezpośrednio w ramach uczelni wyższych wspomagają 
preinkubacje i inkubacje małych firm wywodzących się głównie ze środowiska 
akademickiego.  

Wspomagają one zwłaszcza przedsięwzięcia o charakterze technologicznym, 
opierające swój rozwój na wiedzy i/lub wykorzystujące potencjał badawczy i intelektualny 
szkół wyższych. Ponadto świadczą usługi wspierające biznes np. doradztwo finansowe, 
marketingowe, prawne, organizacyjne, technologiczne, oceniają przedsięwzięcia 
innowacyjne, pomagają w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym funduszy ryzyka, 
przeprowadzają szkolenia, oferują we własnym obiekcie odpowiednią powierzchnię 
i elastyczne warunki najmu, dostarczają infrastruktury odpowiedniej do potrzeb działalności 
gospodarczej, tworzą właściwy klimat dla podejmowania działalności gospodarczej 
i realizacji przedsięwzięć innowacyjnych tzw. efekty synergiczne. Ponadto zapewniają dostęp 
do laboratoriów w uczelniach wyższych, wspomagają rozwój nowo powstałych firm oraz 
tworzą warunki sprzyjające efektywnemu transferowi i komercjalizacji wiedzy.  

Akademickie inkubatory przedsiębiorczości są w Polsce zjawiskiem stosunkowo 
nowym i nie ma ustalonych i ogólnie akceptowanych wzorców stanowiących modelowy 
inkubator, a doświadczenia zagraniczne w tym obszarze są bardzo zróżnicowane. 
Elementem pomocnym w budowie takiego wzorca może być określenie efektywności 
obecnie funkcjonujących inkubatorów, utworzenie pewnego rodzaju listy rankingowej 
i wyznaczenie podmiotu określanego jako „najlepszy w praktyce”. Ponadto budowa 
modelu inkubatora pozwoli symulować jego działalność z uwzględnieniem zmian 
w obszarze nakładów i wyników.  

METODA DEA JAKO NARZĘDZIE ANALIZY EFEKTYWNOŚCI AIP  

Metoda Data Envelopment Analysis (DEA) została opracowana w 1978 roku i od 
tego czasu systematycznie rozszerza się jej zakres zastosowań [2]. Niestety w Polsce jest 
ona mało znana i niezbyt często wykorzystywana [3,4,5,6,7,8]. Metoda DEA, jak każde 
narzędzie matematyczne pozwala w oparciu o modele analizować rzeczywiście 
występujące problemy oraz w sposób precyzyjny symulować zjawiska na poziomie 
abstrakcji. Metoda DEA określa efektywność obiektu o wielu wejściach i wyjściach 
w postaci ilorazu ważonej sumy wyjść i ważonej sumy wejść. Efektywność obiektu staje 
się funkcją mnożników wagowych µ oraz ν. 

∑

∑

=

== m

i
ii

s

r
rr

x

y
e

1

1

ν

µ
 

gdzie: x – sygnały wejściowe w liczbie; m, y – sygnały wyjściowe w liczbie s. 
 

Model grupy obiektów według metody DEA stanowią zależności i operacje 
tworzące zadanie z zakresu programowania matematycznego (nieliniowego). 
Rozwiązanie zadania, to wyznaczenie efektywności względnej obiektów. Efektywność 
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względna odnosi efektywność obiektu do obiektu o największej efektywności w badanej 
grupie. Tak więc obiekty o największej efektywności osiągają wartość efektywności 
względnej równą 1. Dla każdego Φ  ze zbioru  j=1....n (n – liczba obiektów), należy 
znaleźć największą wartość ilorazu, co jest miarą efektywności względnej ΘΦ kolejnych 
obiektów i jest to funkcja celu w zadaniu optymalizacji: 

max→φθ  

gdzie:   
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Przedstawiony model grupy obiektów nie jest typowym modelem 
matematycznym w postaci równań algebraicznych i różniczkowych. Występuje tutaj 
zadanie optymalizacji (szukanie maksimum), zaś rozwiązanie modelu to wyznaczenie 
wartości efektywności względnej, co daje możliwość uporządkowania grupy obiektów. 
Efektywność względna przyjmuje wartości z przedziału (0,1] i może być przedstawiona  
w procentach (0,100%]. 

Model zbioru obiektów można przekształcić do postaci liniowej, co jest dużym 
udogodnieniem z praktycznego punktu widzenia prowadzenia obliczeń i pozwala 
rozwiązywać go za pomocą metod programowania liniowego. Sprowadza się to do 
rozwiązania dla każdego obiektu Φ ze zbioru  j=1....n, zadania optymalizacji 
(poszukiwanie minimum) wartości ΘΦ będącego miarą efektywności względnej  

min→φθ  

przy zachowaniu prawdziwości warunków: 
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gdzie λj są to współczynniki wagowe (współczynniki kombinacji liniowej). 
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Obiekty, dla których efektywność względna wynosi 1 nazywane są obiektami 
efektywnymi (uznawane są za najlepsze w danej grupie obiektów), pozostałe obiekty 
nazywane są obiektami nieefektywnymi [9]. 

MODELOWANIE EFEKTYWNOŚCI AIP 

W pierwszym etapie badań dokonano analizy efektywności działalności 
12 akademickich inkubatorów przedsiębiorczości bezpośrednio powiązanych z wyższymi 
uczelniami z wykorzystaniem metody DEA2. Danymi źródłowymi opisującymi badane 
obiekty są wyniki badań ankietowych AIP, przeprowadzonych w 2007 roku [1], 
uzupełnione własnymi wywiadami z przedstawicielami inkubatorów. W badaniu metodą 
DEA akademicki inkubator przedsiębiorczości traktowany jest jako obiekt o trzech 
wejściach (nakłady) i pięciu wyjściach (wyniki). Sygnałami wejściowymi jest: 
! x1 - powierzchnia przeznaczona na wynajem inkubowanym firmom w m2, 
! x2 - infrastruktura techniczno-serwisowa AIP,  
! x3 - liczba zatrudnionych osób w AIP.  

Natomiast jako sygnały wyjściowe przyjęto: 

! y1 - liczba inkubowanych firm,  
! y2 - liczba etapów wsparcia rozwoju nowego przedsięwzięcia gospodarczego, 
! y3 - liczba rodzajów usług w zakresie doradztwa i szkoleń, 
! y4 - liczba rodzajów pomocy finansowej, 
! y5 - liczba projektów realizowanych w inkubatorze.  

Dane wykorzystywane w badaniach zamieszczone są w tabeli 1, gdzie 
w ostatniej kolumnie przedstawiono wyniki otrzymane w rezultacie rozwiązania 12 zadań 
programowania liniowego. Kolumna ta zawiera wartości wskaźników efektywności 
względnej (Θ) kolejno dla każdego badanego obiektu. Wartość wskaźnika równa 1 
wskazuje, że dany obiekt jest efektywny w sensie DEA i jest wzorcem dla obiektów 
nieefektywnych, dla których wartość Θ jest mniejsza od 1. Ta mniejsza od 1 wartość Θ 
wskazuje, jaką ilość obecnych nakładów powinien zużywać badany obiekt, aby stać się 
efektywny w analizowanej grupie. W tabeli 1 cieniowaniem zaznaczono AIP, które 
w 2007 roku zostały przez metodę DEA uznane za wzorcowe. 

 
 
 

                                                      
 

2 Wyniki badań zostały przedstawione w: B. Kaczmarska, Analiza efektywności akademickich 
inkubatorów przedsiębiorczości z wykorzystaniem metody DEA, artykuł przyjęty do publikacji w AGH 
Kraków 2008. 
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Tabela 1 
Wyniki badania efektywności akademickich inkubatorów przedsiębiorczości w modelu DEA 

Obiekt x1 x2 x3 y1 y2 y3 y4 y5 Θ 

A 65 5 3 23 3 9 2 5 1 
B 375 5 3 19 2 3 0 2 0,76 
C 370 7 3 8 3 15 3 4 1 
D 450 5 11 3 2 8 1 5 0,57 
E 60 1 6 7 1 5 1 5 1 
F 2700 6 7 43 2 8 2 2 1 
G 1050 5 28 16 3 8 2 5 0,62 
H 250 6 2 4 3 11 0 4 1 
I 900 7 24 27 2 13 2 1 1 
J 35 4 0 20 2 6 2 12 1 
K 120 6 3 13 3 7 1 5 0,91 
L 1119 7 2 15 3 11 0 11 1 

Źródło: Badanie własne i [8]; x – nakłady, y – wyniki działalności badanych obiektów,  
Θ – współczynnik efektywności obiektu 

Otrzymane wyniki są w pełni poprawne w sensie programowania 
matematycznego (metoda DEA) i danych wykorzystanych w badaniach. Trudno jednak 
jednoznacznie ocenić słuszność doboru sygnałów wejściowych i wyjściowych. Inny dobór 
sygnałów może doprowadzić do uzyskania innych wyników. Trudności takie występują 
w przypadku tak złożonych obiektów, jakimi są inkubatory. Problem ten jest łatwiej 
rozwiązywalny, jeżeli wyniki i nakłady wyrażone są w postaci zasobów finansowych, a ich 
różnice stanowi zysk obiektu. Natomiast celem inkubatora nie jest osiąganie zysków. 
Często są to organizacje „non-profit” (m.in. jako beneficjenci funduszy UE). Biorąc pod 
uwagę tą specyfikę AIP, w prowadzonych badaniach dobrym rozwiązaniem wydaje się 
być analiza, w której tworzy się wiele umownych obiektów poprzez różny dobór 
sygnałów, a następnie cząstkowe wyniki poddaje się uogólnieniu [9]. 

Kolejne badania przeprowadzono dla różnych konfiguracji sygnałów, tworząc 
umowne modele inkubatorów. Dla badania nr 1 przyjęto wyniki przedstawione w tabeli 1 
(trzy sygnały wejściowe i pięć wyjściowych). W badaniu nr 2 i w kolejnych badaniach 
usunięto sygnał wejściowy x2, pozostawiając: x1 – powierzchnia przeznaczona na 
wynajem inkubowanym przedsiębiorstwom oraz x3 – liczba zatrudnionych osób, jako 
nakłady, które w dominującym stopniu wyznaczają potencjalne możliwości rozwoju 
inkubatora.  
W badaniu nr 3 usunięto sygnały wyjściowe: y2 – liczba etapów wsparcia rozwoju 
nowego przedsięwzięcia gospodarczego, y4 – liczba rodzajów pomocy finansowej.  
W badaniu nr 4 dodatkowo usunięto sygnał y3 – liczba rodzajów usług w zakresie 
doradztwa i szkoleń, a w badaniu nr 5 – sygnał y5 – liczba projektów realizowanych  
w inkubatorze. W badaniu nr 5 pozostał tylko jeden sygnał wyjściowy (wynik) y1 – liczba 
inkubowanych firm. Jest to podstawowy cel działania inkubatorów, dlatego też 
występuje on we wszystkich badaniach. Wyniki badań metodą DEA przedstawiono  
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w tabeli 2. Wartości współczynnika Θ są miarą efektywności względnej w kolejnych 
umownych modelach.  

Tabela 2 
Wyniki badań dla różnej konfiguracji sygnałów w modelu DEA 

Nr 
ba-
da-
nia 

OBIEKTY A B C D E F G H I J K L 

Sygnały w kolejnych badaniach współczynnik Θ 

1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 y4 y5 1 0,76 1 0,57 1 1 0,62 1 1 1 0,91 1 

2 x1  x3 y1 y2 y3 y4 y5 0,98 0,64 1 0,21 0,49 1 0,10 1 1 1 0,91 1 

3 x1  x3 y1  y3  y5 0,97 0,63 1 0,21 0,49 1 0,08 1 0,16 1 0,66 1 

4 x1  x3 y1    y5 0,77 0,63 0,27 0,08 0,24 0,61 0,06 0,33 1 1 0,43 0,92 

5 x1  x3 y1     0,77 0,63 0,27 0,03 0,20 0,61 0,06 0,20 0,11 1 0,43 0,75 

Średnia: 0,90 0,66 0,71 0,22 0,48 0,85 0,18 0,71 0,65 1,00 0,67 0,93 

Ranking: 3 7 5 10 9 4 11 5 8 1 6 2 
 

Źródło: Badania własne 

 
Funkcjonujące akademickie inkubatory przedsiębiorczości cechuje różna 

specyfika organizacyjna, duża różnorodność w zakresie działalności, wynikająca m.in. 
z różnej strategii ich rozwoju. W części inkubatorów zwraca się większą uwagę na 
efektywne wykorzystanie posiadanej powierzchni dla inkubowanych firm, inne pobudzają 
i rozwijają przedsiębiorczość akademicką poprzez różnorodność szkoleń i doradztwa oraz 
dodatkowe usługi. Stąd też różny rozkład wartości współczynnika Θ w kolejnych 
umownych modelach. Pewnym uogólnieniem wyników może być wartość średnia 
współczynnika Θ, co pozwala na utworzenie uogólnionej listy rankingowej (dwa końcowe 
wiersze w tabeli 2) współczynnika Θ.  

KLASY RANKINGOWE 

Analizę efektywności można także przeprowadzić w oparciu o tak zwane klasy 
rankingowe [10,11]. Pierwszą klasę rankingową stanowią obiekty efektywne 
(współczynnik Θ = 1). Drugą klasę rankingową wyznaczono dla podzbioru obiektów, 
które pozostaną po odrzuceniu obiektów zaliczonych do pierwszej klasy rankingowej.  
Podobnie, jeśli istnieją, można utworzyć następne klasy. Należy zaznaczyć, że elementy 
w podzbiorach każdej tego rodzaju klasy nie są pomiędzy sobą porównywane. Gdy 
dopuszczona jest możliwość istnienia elementów nieporównywalnych, to mówi się 
o porządku częściowym, w odróżnieniu od porządku zupełnego nazywanego porządkiem 
liniowym. Analizę ukierunkowaną na tworzenie klas rankingowych (porządek częściowy) 
przeprowadzono dla umownego modelu z badania nr 5. Występują tam jedynie dwa 
sygnały wejściowe i jeden sygnał wyjściowy, co pozwoli na prezentację wyników 
dodatkowo w postaci wykresów na płaszczyźnie [9].  
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Tabela 3 
Klasy rankingowe z wykorzystaniem modelu DEA 

OBIEKTY A B C D E F G H I J K L Obiekty 
usunięte 

Obiekty 
efektywne  współczynnik Θ 

klasa 1 0,77 0,63 0,27 0,03 0,20 0,61 0,06 0,20 0,11 1 0,43 0,75  J 

klasa 2 1 0,83 0,35 0,04 0,33 0,80 0,07 0,26 0,15  0,57 0,98 J A 

klasa 3  1 0,42 0,06 1 0,87 0,14 0,32 0,28  1 1 A B,E,K,L 

klasa 4   1 0,23  1 0,51 0,74 1    B,E,K,L C,F,I 

klasa 5    0,42   0,95 1     C,F,I H 

Źródło: Badania własne 

W rozważanym przypadku klasę 1 obiektów efektywnych stanowi obiekt J. Po 
usunięciu tego obiektu w grupie 11 pozostałych obiektów efektywność wykazuje obiekt A  
i on stanowi klasę 2 obiektów efektywnych. Postępując podobnie wyznaczamy klasę 3, 
do której należą obiekty B, E, K, L. Do klasy 4 należą obiekty C, F, I, natomiast klasę 5 
obiektów efektywnych stanowi obiekt H. Tworzenie dalszych klas nie ma uzasadnienia ze 
względu na małą liczbę obiektów. Wyniki w formie graficznej wygodnie jest przedstawić 
na płaszczyźnie w układzie współrzędnych 1/e1, 1/e2 (odwrotności efektywności 
cząstkowych), gdzie efektywności cząstkowe określone są następująco: 

1

11
x
ye = ,      

3

12
x
ye =  

W takim układzie współrzędnych krzywa efektywnych obiektów (krzywa 
graniczna) jest wielobokiem wypukłym o najmniejszej długości (stąd linie równoległe do 
osi), którego wierzchołki wyznaczają obiekty efektywne. Obiekty nieefektywne leżą 
wewnątrz wieloboku, a ich odległość od wieloboku jest miarą nieefektywności. Części 
wieloboku równoległe do osi współrzędnych wyznaczają granicę tak zwanej słabej 
efektywności. Dla obiektu leżącego na tej części krzywej oznacza to, że istnieje dla tego 
obiektu sygnał wejściowy, którego zmniejszanie nie powoduje zwiększenia efektywności. 

Utworzenie klas rankingowych daje możliwość prezentacji wyników oddzielnie 
dla każdej klasy. Dla klasy 5 (rysunek 1) będzie jeden obiekt efektywny (H) oraz dwa 
obiekty nieefektywne. Krzywa obiektów efektywnych składa się z dwóch odcinków 
równoległych do osi (słaba efektywność). Jeżeli nastąpią zmiany nakładów lub wyników 
dla obiektów nieefektywnych (G, D) takie, że umiejscowią się one na tej krzywej, to 
obiekty te staną się efektywne w klasie 5. Obiekt H jest tutaj wzorcem dla klasy 53.  

 
 

                                                      
 

3 Analizując kolejne rysunki należy zwrócić uwagę, że nie stosowano jednolitej skali, co miało na 
celu zwiększenie ich czytelności. 
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Rysunek 1. Położenie obiektów dla klasy 5 

Kolejny rysunek (rysunek 2) przedstawia położenie obiektów dla klasy 4. W tej 
klasie są trzy obiekty efektywne (I, C, F) wyznaczające krzywą graniczną oraz jeden 
obiekt nieefektywny (H). Obiekty (I, C, F) są wzorcami dla klasy 4. 

Obiekt ten był obiektem efektywnym w wyższej klasie (klasa 5). Podobnie jak 
poprzednio, aby stał się on efektywny musi zmienić nakłady lub wyniki, tak aby 
umiejscowić się na krzywej granicznej klasy 4. Wprowadzając założenie, że efektywność 
może zmieniać się w sposób ciągły można przyjąć, że obiekty D i G mogą też stać się 
efektywne w klasie 4 po wcześniejszym zapewnieniu efektywności w klasie 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rysunek 2. Położenie obiektów dla klasy 4 

Analogiczna sytuacja jest w przypadku pozostałych klas. Dla klasy 3 (rysunek 3) 
występują cztery obiekty efektywne (E, K, B, L) stanowiące wzorce klasy oraz trzy obiekty 
nieefektywne (I, C, F). Dla klasy 2 (rysunek 4) jest jeden obiekt efektywny (A), będący 
wzorcem oraz trzy obiekty nieefektywne (E, K, B, L). Obiekt L jest bardzo bliski 
efektywności i stąd wrażenie, że leży on na krzywej granicznej. Dla klasy 1 (rysunek 5) jest 
także jeden obiekt efektywny (J), będący wzorcem oraz jeden obiekt nieefektywny (A). 
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Rysunek 3. Położenie obiektów dla klasy 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 4. Położenie obiektów dla klasy 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 5. Położenie obiektów dla klasy 1 
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Rysunek 6. Położenie obiektów bez podziału na klasy 

Na rysunku 6 pokazano położenie obiektów bez podziału na klasy (brak obiektu D, 
który dla przyjętej skali znajduje się poza rysunkiem). Można tutaj zaobserwować różnice 
pomiędzy wszystkimi obiektami, które czasami są dość znaczne. Wzorcem dla wszystkich 
obiektów jest obiekt J, a bardzo blisko jest umiejscowiony także obiekt A. Wydaje się 
jednak, że wzorce bardzo odległe nie spełniają należycie swojego zadania. Przy dużych 
różnicach trudno wskazać skuteczną drogę dla pozytywnych zmian. Stąd też zasadność 
wyznaczania klas łącznie ze wzorcami klasowymi, które wskazują etapowe kierunki zmian. 

SYMULACJA ZMIAN W AIP 

Wyniki przeprowadzonej analizy pozwalają wskazać działania prowadzące do 
polepszenia efektywności badanego obiektu. Wskazania dotyczą zmian ilościowych 
z możliwością obliczenia skutków tych zmian. Stanowi to rodzaj symulacji, które można 
prowadzić według różnych scenariuszy. Wzrost efektywności w ramach rozważanych 
modeli wynikać może ze zmniejszania nakładów lub zwiększania wyników. Możliwe jest 
równoczesne zmniejszanie nakładów i zwiększanie wyników. Jako przykład pokazane 
zostaną scenariusze zmian dla obiektu I, tak aby osiągnął on efektywność w klasie 3 
(rysunek 3). W tabeli 4 zestawiono dane liczbowe określające proponowane  zmiany, 
a na rysunku 7 pokazano ich skutki w formie graficznej. 

Tabela 4 
Scenariusze zmian z wykorzystaniem modelu DEA 

Działanie Oznaczenie 
obiektu 

Przyjęte 
Θ 

Optymalne 
x1 x3 y1 x1 x3 y1 

Stan wyjściowy   I 900 24 27 0,28    
Scenariusz 1   I’ 252 7 27 0,99 252 6,72  
Scenariusz 2   I’’ 900 24 96 0,98   96,4 
Scenariusz 3   I’’’ 900 8 27 0,44    
Scenariusz 4   I’’’’ 900 8 61 0,99   61,4 
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Stan wyjściowy (początkowy) wynika z danych zamieszczonych w tabeli 1 
i tabeli 3. Efektywność obiektu w klasie 3 wynosi 0,28. Proponowane zmiany 
przedstawiono w formie czterech scenariuszy. 
Scenariusz 1: Zmniejszenie nakładów w stopniu wynikającym z wartości współczynnika 
Θ . Wynik optymalny wymaga zmniejszenia sygnału x3 do wartości 6,72 (przyjęto 7) oraz 
sygnału x1 do wartości 252 (mnożenie danych wyjściowych przez współczynnik Θ). 
W wyniku otrzymano efektywność bliską 1 (punkt I’ na rysunek 7), lecz ten kierunek 
działań nie wydaje się być uzasadniony, gdyż nie sprzyja rozwojowi inkubatora 
(rezygnacja z powierzchni).  
Scenariusz 2: Zwiększenie liczby inkubowanych przedsiębiorstw do 96 (dzielenie sygnału 
y1 przez współczynnik Θ) przy pozostawieniu wartości wyjściowych dla nakładów. 
W wyniku, także otrzymano efektywność bliską 1 (punkt I’’ na rysunku 7 pokrywający się 
z punktem I’), lecz rozwiązanie to wydaje się mało realistyczne, gdyż trudno wskazać 
sposób realizacji tak dużego wzrostu liczby inkubowanych przedsiębiorstw. 
Scenariusz 3: Zmniejszenie liczby zatrudnionych osób do 8 pozostawiając pozostałe dwa 
sygnały bez zmian (punkt I’’’ na rysunku 7). W wyniku, nastąpiło zwiększenie wartości 
współczynnika Θ do 0,44 (blisko dwukrotny wzrost). Nie jest to sytuacja optymalna 
i wymagane są dalsze działania, które przedstawia scenariusz 4.  
Scenariusz 4: Zwiększenie liczby inkubowanych przedsiębiorstw do 61 (podzielenie 
sygnału y1 przez współczynnik Θ uzyskany po realizacji scenariusza 3). W wyniku 
otrzymano efektywność bliską 1 (punkt I’’’’ na rysunku 7), przy bardziej realistycznym niż 
w scenariuszu 2 zwiększeniu liczby inkubowanych przedsiębiorstw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 7. Poprawa efektywności wybranego obiektu 

Przedstawione sposoby poprawy efektywności należy traktować jako przykład 
metody postępowania. Dotyczą one modelu, w którym wynikiem jest liczba 
inkubowanych firm. W rzeczywistości na wynik wpływa wiele czynników, gdyż cele  
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inkubatora są znacznie szersze. Podobne scenariusze zmian można przedstawić także dla 
innych bardziej złożonych modeli (tabela 2), nie będzie jednak możliwe, w takim 
przypadku, przedstawienie interpretacji graficznej. 

PODSUMOWANIE 

Wiele polskich uczelni dostrzega potrzebę tworzenia i rozwoju akademickich 
inkubatorów przedsiębiorczości, które rozwijają przedsiębiorczość akademicką, 
identyfikowaną z tworzeniem firm technologicznych typu spin-off lub spin-out, w oparciu 
o wiedzę oraz know-how powstałe w uczelni wyższej. Powstanie firm związane jest 
z komercyjnym wykorzystaniem technologii, wiedzy technicznej i nabytych umiejętności, 
jest zatem przedłużeniem procesu kształcenia o praktyczną weryfikację pozyskanej 
wiedzy i umiejętności. Ponadto AIP są odpowiedzią na zapotrzebowanie studentów 
i absolwentów, którzy przejawiają skłonności do przedsiębiorczości, której rozwój 
w inkubatorze obarczony jest mniejszym ryzykiem, niż w warunkach rynkowych, 
a bezpośredni związek z zapleczem badawczo-naukowym uczelni wyższych pozwala na 
kreowanie innowacyjnych przedsiębiorstw. Wciąż jednak brak odpowiedzi na pytanie: 
jaki model inkubatora jest najbardziej efektywny w realizacji założonych celów i zadań.  

Niniejsze opracowanie może stanowić istotny impuls dla badania i analizy 
efektywności działania akademickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz ich 
modelowania poprzez zróżnicowanie oferty w zależności od stadium rozwoju 
przedsiębiorstw oraz grup, do których oferta jest skierowana (studenci, pracownicy 
nauki, partnerzy zewnętrzni). Przedstawiona metoda pozwala symulować wpływ wielu 
zmiennych (nakładów i wyników) na efektywność inkubatora oraz określać „najlepszą 
praktykę” i dystans dzielący od niej konkretne obiekty (Decission Making Unit – DMU). 
Szacuje jednak jedynie względne miary efektywności wszystkich obiektów z badanej 
próby. Trudnością w wykorzystywaniu metody DEA jest określenie nakładów i wyników 
działalności badanych obiektów, ale model ten pozwala na szerszy zakres symulacji 
z uwzględnieniem uwarunkowań konkretnego inkubatora.  

Celem przedstawionej pracy nie jest ocena funkcjonowania inkubatorów, 
a wskazanie na złożoność zagadnienia i zaproponowanie sposobu badań opartego 
o metodę DEA. Ponadto wydaje się, że tworzenie listy rankingowej nie powinno służyć 
ocenie, a być podstawą analizy wspomagającej rozwój. Jest to zgodne z jedną z zasad 
E. Deminga, który wskazuje, że dane liczbowe powinny być wykorzystywane dla 
poznania i lepszego zrozumienia procesów, a nie traktowane jako element oceny [13] . 
Mając to na uwadze można podać zestawienie inkubatorów będących obiektami 
w przedstawionych analizach (tabela 5). 
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Tabela 5 
Zestawienie obiektów poddanych badaniom  

Symbol Nazwa obiektu Siedziba 

A AIP AGH AGH w Krakowie 

B AIP Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. 

C AIP Akcelerator Technologiczny Uniwersytetu 
Łódzkiego 

D AIP przy Politechnice Opolskiej Politechnika Opolska 

E Poznański AIP Stowarzyszenie Poznański AIP 

F Wirtualny Inqbator Inkubator Technologiczny Poznański Park 
Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM 

G Preinkubator Akademicki Podkarpackiego 
Parku Naukowo-Technologicznego 

Rzeszowska Agencja Rozwoju 
Regionalnego SA 

H AIP Uniwersytet Szczeciński 

I AIP Politechnika Wrocławska 

J Uniwersytecki Ośrodek Transferu 
Technologii Uniwersytet Warszawski 

K AIP Uniwersytet Wrocławski 

L AIP Uniwersytet Zielonogórski 

 
Dane wykorzystywane w analizach zostały zaczerpnięte z ogólnie dostępnych 

źródeł, po ich uzupełnieniu poprzez wywiady telefoniczne. Nie były one zbierane 
specjalnie dla tego rodzaju analiz, w związku z czym wyników nie należy traktować jako 
w pełni obiektywnych. Obiektywności wyników i wyciąganych wniosków sprzyja użyte 
narzędzie programowania matematycznego (model DEA), które pozwala na szeroki 
zakres modelowania i symulacji z uwzględnieniem uwarunkowań poszczególnych 
inkubatorów. Natomiast dobór sygnałów wykorzystywanych w analizach obciążony jest 
subiektywnym osądem osoby prowadzącej badania. Przedstawiona analiza wskazuje na 
złożoność zagadnień i trudność w obiektywnej ocenie, w tak silnie zróżnicowanej grupie 
obiektów, jakimi są akademickie inkubatory przedsiębiorczości. 

SUMMARY 

The article presents concepts on using the Data Envelopment Analysis method 
for research of Academic Entrepreneurship Incubators’ effectiveness. The field research 
was conducted on some chosen incubators, which were established as universities’  
entities. The most effective incubators, as a model for the others, were pointed out as 
the result of an analysis.    

Translated by Bożena Kaczmarska 
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KONCEPCJA ACTION LEARNINGU. TWORZENIE SIECI ANIMATORÓW 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – STUDIUM PRZYPADKU 

TWORZENIE NOWOCZESNEJ GOSPODARKI W REGIONACH 

Tworzenie nowoczesnej gospodarki w regionach jest silnie powiązane  
z uczeniem się podmiotów biznesowych oraz ich otoczenia instytucjonalnego. Rozwój 
regionu tłumaczy się procesami efektów uczenia się i doskonalenia tkanki 
instytucjonalnej (B. Asheim1, B.-Å. Lundvall, B. Johnson2, J. Ritsilä 3, M. Storper4). 
Akcentuje się efekty współpracy w warunkach konkurowania firm i różnorodnych 
organizacji publicznych i prywatnych, w szczególności nauki, polityki, sektora 
społecznego. Podkreśla się, że efekty te pomnażają wiedzę w regionie przyczyniając się 
do jego rozwoju (R. Camagni5, R. Capello6, R. Hassink7, A. Malmberg8, P. Maskell).  
W różnych opracowaniach znaleźć można wskazania, że poziom rozwoju  
i konkurencyjności gospodarki w regionach wyznaczają między innymi: umiejętność 
współpracy w sieciach (B.-Å. Lundvall9, P. Cooke10, K. Morgan11), rozpoznawanie

                                                      
 

1 B. T. Asheim, Knowledge bases and regional innovation systems: Comparing Nordic clusters, 
Research Policy, Volume 34, Issue 8, 2005, s. 1173-1190. 
2 B. Johnson, Bengt-Åke Lundvall, The Learning Economy, Industry & Innovation, Volume 1, Issue 
2, 1994, s. 23-42. 
3 J. J. Ritsilä, Regional differences in environments for enterprises, Entrepreneurship and Regional 
Development, Volume 11, Issue 3, 1999, s. 187-202. 
4 M. Storper, A. Scott, The Wealth of Regions, Futures, Volume, 27, Issue 5, 1995, s. 505-526. 
5 R. Camagni, On the Concept of Territorial Competitiveness: Sound or Misleading? Urban Studies, 
Volume 39, Issue 13, 2002, s. 2395-2411. 
6 R. Capello, Spatial Transfer of Knowledge in High Technology Milieux: Learning Versus Collective 
Learning Processes. Regional Studies, Volume 33, Issue 4, 1999, s. 353-365. 
7 R. Hassink, How to unlock regional economies from path dependency? From learning region to 
learning cluster, European Planning Studies, Volume 13, Issue 4, 2005, s. 521-535. 
8 P. Maskell, A. Malmberg, Localised learning and industrial competitiveness, Cambridge Journal of 
Economics, Volume 23, Number 2, 1999 , s. 167-185. 
9 B. Lundvall, B. Johnson, E. S. Andersen, B. Dalum, National systems of production, innovation and 
competence building, Research Policy Volume 31, Issue 2, February 2002, s. 213-231. 
10 P. Cooke, G. Schienstock, Structural Competitiveness and Learning Regions, Enterprise & 
Innovation Mgmt Std, Volume 1, Issue 3, 2000, s. 265-280. 
11 K. Morgan, The Learning Region: Institutions, Innovation and Regional Renewal, Regional 
Studies, Volume 31, Issue 5, 1997, s. 491-503. 
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współpracy w sieciach (B.-Å. Lundvall12, P. Cooke13, K. Morgan14), rozpoznawanie 
niezbędnej, perspektywicznej wiedzy, umiejętności i kompetencji zarówno przez osoby 
zatrudnione jak i osoby „wchodzące” na rynek pracy (R. Martin15, O. Raspe, F. Van Oort 
16) oraz szeroko rozumiana kreatywność i inicjatywności ludzi (Ch. Landry17, G.-J. 
Hospers18). 

Wychodzące naprzeciw tym wyzwaniom działania wzmacniające i tworzące 
niezbędną infrastrukturę są chętnie podejmowane przez środowiska polityczne, ale także 
biznesowe, społeczne i akademickie. Od początku lat 60. XX w. obserwujemy 
„instalowanie” w regionach twardej infrastruktury sprzyjającej rozwojowi 
gospodarczemu. Od początku lat 80. szczególnie „stawia się” na przedsięwzięcia  
z zakresu: rozwijania infrastruktury edukacyjnej, poprawy dostępności komunikacyjnej, 
restrukturyzacji gospodarczej, czy wreszcie rewaloryzacji przestrzeni. Bank Światowy  
w swoich opracowaniach odnotowuje od połowy lat 90. zwiększone zainteresowanie 
uruchamianiem instrumentów z zakresu tzw. „miękkiego” wsparcia19. W szczególności 
instrumentów, przyczyniających się do umacniania więzów ekonomicznych i poprawy 
szans zawodowych ludzi; są to przykładowo: wzmacnianie sieciowania i tworzenia 
klastrów, działania szkoleniowe, informacyjne, czy różnego rodzaju granty finansowe. 
Jest to istotne, gdyż sprzyjaniu rozwojowi regionów poprzez nawet najlepiej 
przygotowane formy infrastrukturalnego wyposażenia przestrzeni – od centrów 
edukacyjnych, inkubatorów, czy laboratoriów badawczo-rozwojowych po różnego 
rodzaju parki technologiczne, czy strefy aktywności gospodarczej – powinny w większym 
stopniu towarzyszyć działania wzmacniające ich kapitał ludzki i społeczny. W pracach 
tego rodzaju istotną rolę odgrywa umiejętne stosowanie narzędzi aktywnego uczenia się 
(action learning), dzięki którym łatwiej jest osiągać konsensus wobec zagadnień 

                                                      
 

12 B. Lundvall, B. Johnson, E. S. Andersen, B. Dalum, National systems of production, innovation 
and competence building, Research Policy Volume 31, Issue 2, February 2002, s. 213-231. 
13 P. Cooke, G. Schienstock, Structural Competitiveness and Learning Regions, Enterprise & 
Innovation Mgmt Std, Volume 1, Issue 3, 2000, s. 265-280. 
14 K. Morgan, The Learning Region: Institutions, Innovation and Regional Renewal, Regional 
Studies, Volume 31, Issue 5, 1997, s. 491-503. 
15 R. L. Martin, A Study on the Factors of Regional Competitiveness. A draft final report for The 
European Commission Directorate-General Regional Policy, ECORYS-NEI, Rotterdam, The World 
Bank Group, 2005. 
16 O. Raspe, F. Van Oort, The Knowledge Economy and Urban Economic Growth, European Planning 
Studies, Volume 14, Issue 9, 2006, s. 1209-1234. 
17 Ch. Landry, The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators. London, Earthscan Publications, 
2000. 
18 G. Hospers, Creative Cities: Breeding Places in the Knowledge Economy, Knowledge, Technology, 
& Policy, Fall 2003, Volume 16, Issue 3, s. 143-162. 
19 World Bank, Local Economic Development, Washington, 2001. 
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strategicznych i operacyjnych zarówno w ramach współpracy sieciowej, jak  
i w procesach zmian w firmach. 

PODSTAWY AKTYWNEGO UCZENIA SIĘ 

Action learning jest w literaturze definiowany, jako koncepcja rozwoju 
organizacji poprzez aktywne uczenie się ludzi tejże organizacji. Aktywne uczenie 
przejawia się w trzech aspektach: a) podmiotowym – ludzie włączając się w działania 
dotyczące rozwoju organizacji są bardziej aktywni, zaangażowani i wykazują większą 
odpowiedzialność, b) przedmiotowym – konkretne wyzwania oraz problemy dotyczące 
zmian w organizacji definiowane są przez osoby, których te zmiany dotyczą oraz c) 
procesowym – doskonalenie organizacji jest równoznaczne z uczeniem się osób oraz 
samej organizacji.  

W odróżnieniu od zbliżonej koncepcji uczenia się przez działanie (learning by 
doing), action learning oferuje znacznie więcej. Proces nie dotyczy ćwiczenia, czyli 
poszukiwania odpowiedzi na pytanie, „co by było gdyby”, ale jest on powiązany  
z konkretnymi działaniami naprawczymi lub rozwojowymi wdrażanymi w danej 
organizacji. W procesie uczenia się główny akcent kładziony jest na jego bezpośrednią 
utylitarność wobec samej organizacji, rozwijanie kultury aktywnego rozwiązywania 
problemów, uczenia się i wpisywania rozwiązań w organizację. W metodzie action 
learningu zakłada się, że wynikiem aktywnego uczenia się jest rozwój organizacji.  

Aktywne uczenie się w organizacjach opisuje w swoich publikacjach z początku 
lat 80. XX w. R. Revans20, który odróżnia gry symulacyjne, warsztatowe oraz inne formy 
aktywizacji wewnątrzorganizacyjnej od action learningu. Doświadczenia Revansa sięgają 
jednak już lat 40., gdzie doskonalił metody uczenia się zastępując tradycyjne formy 
instruktażowe w sektorze służby zdrowia.  

Action learning, jest procesem ściśle powiązanym z potrzebą znalezienia 
rozwiązania rzeczywistego problemu lub wyzwania. Aktywne uczenie się oznacza dla 
organizacji proces przechodzenia od efektów uczenia się indywidualnego, poprzez 
uczenie się zespołu do uczenia się właśnie organizacji. Jest to nowoczesne podejście do 
tworzenia kultury zmiany w organizacji21, które bazuje na podejmowaniu wyzwań, 
uczeniu się zmian przez menedżerów w danej organizacji22, a nie uczeniu się na 
przykładach innych, co chociażby odróżnia je od klasycznego treningu.  

                                                      
 

20 Zob. R. Revans, Action Learning: New Techniques for Management, London, Blond & Briggs, 
1980; R. Revans, The origin and growth of action learning, Brickley, Chartwell-Bratt, 1982. 
21 Zob. J. A. Raelin, Work-based learning: The new frontier of management development, Reading, 
Addison-Wesley, 2000. 
22 Zob. M. Pedler, Action learning for managers. London, Lemos and Cran, 1996. 
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Podstawą sukcesu action learningu jest powiązanie i wykorzystanie: a) wiedzy 
uczących się i b) umiejętnego formułowania pytań przez animatora23.  

Wiedza uczących się i odpowiednie nastawienie poznawcze (w szczególności 
stałe formułowanie pytań) same z siebie nie gwarantują sukcesu aktywnego uczenia się. 
Zdaniem Petera Smitha24 warunkowane jest ono: 

! indywidualnym nastawieniem do procesu uczenia się, czyli wypadkową preferencji do 
prostego przyswajania informacji lub aktywności (np. poprzez zadawanie pytań). 
Wynika ono także z determinacji do samodzielnego uczenia się i samodyscypliny 
pracy oraz ogólnej aktywności w zespole;  

! umiejętnościami uczenia się uczestników, w tym zdolności pozyskiwania informacji 
od grupy i tworzenia na tej podstawie wiedzy, praktyce refleksji, „obyciu” z nowymi 
technologiami informatycznymi i informacyjnymi, i in.; 

! środowiskiem uczenia się, które wyznacza poziom wsparcia przez organizację 
(niektórzy wskazują głównie na pracodawcę), znaczenie (strategiczność) procesu 
aktywnego uczenia się w jakim się uczestniczy, dostępność danych i informacji. 

Revans określa formułowanie pytań, jako sztukę doboru czterech 
podstawowych pytań, które stanowią klucz do tworzenia narzędzi aktywnego uczenia się 
(gdzie, kto, kiedy oraz co). Proces aktywnego uczenia się nie jest zadaniem stricte 
edukacyjnym, ale metodą rozwiązywania rzeczywistych problemów organizacji, 
budowania zespołów, poszukiwania rozwiązań i inspiracji, doskonalenia umiejętności  
i działań ludzi poprzez ułatwianie zdobywania/skrócenie czasu pozyskania informacji  
i używania ich, jako wiedzy do konkretnych działań. Przyjmuje się, że uczenie się 
poprzez różne formy aktywności przynosi zróżnicowane rezultaty. Czytając 
zapamiętujemy średnio 20% treści, słuchanie może przynosić około 40% skuteczności, 
formy multimedialne określane są na poziomie 60%, natomiast praktyka może 
gwarantować już 80% skuteczności. Czy można liczyć na więcej będąc menedżerem  
w firmie, animatorem w swoim środowisku, praktykiem w konkretnej organizacji? 
Praktycy zarządzający firmami mówią o action learningu, że uczymy się podejmując 
decyzje i podejmujemy decyzje, ponieważ nauczyliśmy się i wciąż się uczymy. Proces 
animacji z wykorzystaniem aktywnego uczenia się przypomina ścieżkę poszukiwania 

                                                      
 

23 Dla “klasycznej” koncepcji aktywnego uczenia się przyjmuje się pierwszeństwo formułowania 
pytań nad wykorzystywaniem wiedzy (w tym eksperckiej), natomiast w tzw. „rozwojowym” modelu 
aktywnego uczenia się, znaczenie wiedzy i refleksji stają się równe. Zob. więcej: J. A. Raelin,  
J. D. Raelin, Developmental action learning: toward collaborative change, Action Learninig: 
Research and Practice, Volume 3, No. 1, 2006, s. 45-67. 
24 P. A. C. Smith, Q’ing action learning: more on minding our Ps and Qs, Management Decision, 
Volume 35, Issue 5, 1997, s. 365-372. 
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sukcesu, w której kolejne kroki są wynikiem refleksji25 – korzystania z informacji i wiedzy 
uczących się, a nie wskazania na gotowy schemat, czy rozwiązanie.  

Aktywne uczenie się jest procesem kolektywnego tworzenia podstaw do 
podejmowania decyzji o działaniach. Skutkuje to z jednej strony minimalizowaniem 
ryzyka poprzez wykorzystywanie doświadczeń, wiedzy, poglądów uczestników grupy.  
Z drugiej strony stosowanie samych metod action learningu bez dodatkowych analiz 
niesie ze sobą ryzyko subiektywnego, emocjonalnego odniesienia się do danej kwestii. 
Chwilowe ryzyko „złej decyzji” jest więc zawsze wpisane w proces. Niemniej,  
w organizacjach o dojrzałej kulturze nie traktuje się takich wyborów w kategoriach 
dobrej – złej decyzji, ponieważ zakłada się, że to proces, realizowany z wykorzystaniem 
różnych narzędzi uczenia się, tworzy doskonałą organizację26. Innymi słowy w całym 
procesie można oczekiwać minimalizowania ryzyka.  

AKTYWNE UCZENIE SIĘ W PRAKTYCE – PROJEKT SME ACTor 

Przykładem prac podjętych na rzecz wzmacniania nowoczesnej gospodarki  
w województwie śląskim stała się realizacja projektu SME ACTor (SME ACTion Learning 
Facilitator)27. Jest to inicjatywa realizowana w porozumieniu partnerów z sześciu krajów 
europejskich: Hiszpanii, Niemiec, Polski, Rumunii, Węgier oraz Włoch. Projekt ten ma na 
celu wspieranie istniejących lub tworzenie nowych grup firm w wyniku zastosowania 
metody aktywnego uczenia się do prac animacyjnych. Prace realizowane są przez tzw. 
facilitatorów, czyli osoby ułatwiające rozwiązywanie rzeczywistych problemów 
biznesowych i organizacyjnych. Facilitatorzy wykorzystując metody action learningu 
przygotowują liderów w firmach i organizacjach, którzy stanowią grupę animatorów. 

Działania projektu SME ACTor w województwie śląskim skupiły się na 
przygotowaniu animatorów przedsiębiorczości akademickiej. W przyszłości staną się oni 
głównymi postaciami realizującymi stworzony w porozumieniu sześciu uczelni śląskich 
program promocji przedsiębiorczości na uczelniach wyższych pod nazwą „START”.  

Wychodząc z założenia, że animowanie przedsiębiorczości wymaga jednak  
w większym stopniu wsparcia kompetencji oraz tworzenia sieci powiązań między 
animatorami, aniżeli samego wyposażenia infrastrukturalnego wykorzystano metody 
aktywnego uczenia się w pracach z przyszłymi animatorami. Animatorzy muszą być 
osobami motywującymi do podejmowania wyzwań, osobami ułatwiającymi poszukiwanie 
sygnałów w środowisku i w otoczeniu. Służą całemu środowisku poprzez ułatwianie 
zdobywania informacji i uczenia się. Wzmacnianie interakcji; jako zadanie liderów prac –

                                                      
 

25 Zob. T. Bourner, L. Beaty, J. Lawson, S. O’Hara, Action learning comes of age: questioning action 
learning, Education + Training, Volume 38, Issue 8, 1996, s. 32-35. 
26 M. Pedler, K. Aspinwall, Przedsiębiorstwo uczące się, Petit, Warszawa 1999. 
27 Projekt SME ACTion Learning Facilitator finansowany jest ze środków Programu Leonardo da 
Vinci (2007-2008); www.smeactor.eu. 
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animatorów „zakorzenionych” w swoich środowiskach, osób ułatwiających tworzenie tych 
środowisk; wymaga systematycznego podejścia. Narzędzia action learningu zyskują 
coraz więcej zwolenników w tym zakresie.  

W pracach projektu SME ACTor opisanych zostało około 30 narzędzi, które są 
paletą możliwych do zastosowania metod pracy animacyjnej. Narzędzia te można 
pogrupować ze względu na ich zastosowanie – narzędzia analityczne (np. analiza 
przyczynowo-skutkowa, analiza oddziaływania), planistyczne (np. planowanie 
zorientowane na cele, „oś czasu”), twórczego myślenia (burza mózgów, 6-3-5, gra słów  
i skojarzeń), wzmacniania zaangażowania (rozgrzewki i „lodołamacze”). Inną typologię 
można uzyskać stosując kryterium liczby uczestników prac – od narzędzi typowo 
indywidualnych (kontrakt z samym sobą, techniki moderacji i przewodnictwa), poprzez 
narzędzia skierowane do małego zespołu (np. formularz zadań, analiza pięciu satysfakcji, 
analiza potrzeb dostawców i odbiorców oraz planowania), aż po narzędzia 
wykorzystywane przez większe grupy (grupa fokusowa, World Café, Open Space). Można 
także dokonać podziału ze względu na różnorodność zastosowań narzędzi – sześć 
myślowych kapeluszy, jest tutaj przykładem najbardziej rozbudowanego narzędzia ze 
względu na możliwe różnorodne warianty, a analiza PERT ma raczej wąsko zdefiniowane 
zadanie.  

Większość narzędzi jest znana i wykorzystywana w różnych dziedzinach 
praktyki, natomiast ich użyteczność w myśl koncepcji aktywnego uczenia się jest tym 
większa, im bardziej zaangażowanie skierowane jest na rozwiązywanie rzeczywistych 
problemów i podejmowanie działań. 

Założenia metodyczne i przebieg prac w projekcie 

Działania projektu SME ACTor w województwie śląskim skupiono na 
następujących obszarach: 

1. analiza kontekstu terytorialnego dla podejmowanych działań, 
2. analiza potrzeb uczestników, 
3. przygotowanie cyklu warsztatów (learnshops) i ich realizacja, 
4. ewaluacja działań. 

Ad. 1. Analiza kontekstu terytorialnego dla podejmowanych działań polega przede 
wszystkim na rozpoznaniu otoczenia instytucjonalnego terytorium oraz danej grupy 
uczestników. W szczególności obejmuje ona: 

! identyfikację głównych aktorów na danym terytorium,  
! identyfikację polityk oraz przedsięwzięć oddziałujących na beneficjentów,  
! wstępną identyfikację wyzwań sektorowych i/lub terytorialnych wobec 

beneficjentów,  
! wstępną identyfikację potencjalnych liderów – animatorów. 

Ad. 2. Analiza potrzeb uczestników służy przygotowaniu podstaw do prac realizowanych 
w ramach cyklu warsztatów. Może ona przybierać postać ankiety skierowanej do 
uczestników lub wywiadu bezpośredniego z nimi. Analiza potrzeb jest ukierunkowanym 
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źródłem informacji. Jej zadaniem jest zebranie informacji o konkretnych preferencjach 
beneficjentów. Analizę tę należy traktować jako punkt odniesienia dla realizowanych 
prac, a nie jako ostateczną listę tematów do zrealizowania.  
Ad.3. Przygotowanie cyklu warsztatów polega na opracowaniu pożądanego scenariusza 
prac wykorzystując rezultaty omawianych analiz oraz używając konkretnego schematu 
(tabela 1). Prace odbywają się w ramach tzw. learnshops, czyli aktywnych modułów 
warsztatowych. Idea learnshopu wykracza poza konwencję klasycznego warsztatu, 
ponieważ zakłada elastyczność doboru metod i narzędzi pozwalających na uczenie się 
różnego rodzaju technik i poznawanie różnych procesów w trakcie spotkania28. Warto raz 
jeszcze podkreślić, że scenariusze warsztatu przygotowywane przed każdym spotkaniem 
wyznaczają ramy prac, natomiast ze względu na rzeczywisty charakter problemów, 
faktycznie realizowane prace są na bieżąco dostosowywane. 

Tabela 1 
Przykładowy schemat warsztatu realizowanego w projekcie SME ACTor 

 
Module 4: Creative techniques 

Time 
What for 
(Learning 

aims) 

What  
(Learning 
content) 

How  
(Methods) 

How 
(Instrument, 

materials) 

Who  
(Actors, 

partners) 
Date --/--/-- Duration 10.30-14.30   

10
.3

0-
11

.3
0 

How to use 
brain writing 
for creating 
new ideas 

Brain writing is  
a technique of 
rapid concept or 
project 
development for 
few people  
(3-12) 

Plenary session 
and work in 
small groups of 
1-2 people on 
given or 
participants 
project START 
cases 
 

Pinwands, 
Moderation tools 
and materials, 
flip chart papers, 
writing utensils 
Tool 20 (Brain 
writing and 
similar 
techniques) 
water, light food 
delivered to the 
room 

1st tier 
facilitators  
All 
participants, 

11
.3

0-
12

.3
0 

How to use 
the method 
of Six 
Thinking 
Hats (by 
Edward de 
Bono) 

Very helpful 
rope play 
technique for 
clarifying 
complication 
cases/projects/ 
problems 

Plenary session 
– presentation 
the rules 
Working in 
groups on  
a given case, 
presentations 
of results (two 
groups) 

Pinwands, 
Moderation tools 
and materials, 
flip chart papers, 
writing utensils 
Tool 25 (Six 
thinking hat) 

1st tier 
facilitators  
All 
participants, 

12.30-12.45 Break 

                                                      
 

28 Ze względu na czytelność tekstu polskiego autorzy używają dla słowa learnshop polskiego słowa 
warsztat. Należy jednak pamiętać, że ma ono w kontekście tego artykułu specyficzny wydźwięk. 
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12
.4

5-
14

.0
0 

How to use 
the method 
of 
consultations 
with 
colleagues  

Case 
consultations 
with colleagues 
is  
a role play on 
real cases with 
strictly define 
roles: case 
provider, case 
advisors, 
moderator, 
supervisor 

Plenary session 
– presentation 
the rules 
Working in 
groups on  
a given case, 
presentations 
of results (two 
groups) 

Pinwands, 
Moderation tools 
and materials, 
flip chart papers, 
writing utensils 
Tool 24 (case 
consultation with 
colleagues) 

1st tier 
facilitators  
All 
participants, 

14
.0

0-
14

.3
0 Learn on the 

personal 
learning and 
planning 

Taking note on 
possible 
personal 
improvement; 
prioritising 
possibilities 

Plenary session 
- introducing 
the method 
Individual work 
- Contract with 
myself 

Tool 2 All 
participants 
1st tier 
facilitators  

14
.0

0-
14

.3
0 Learn on 

team 
learning and 
planning 
/alternative/ 

Taking note on 
possible 
improvement of 
the process in 
team 

Plenary session 
– introducing 
the method 
Evaluation of 
the workshop 

Moderation 
material, flip 
charts 
Message 12 

All 
participants 
1st tier 
facilitators  

Źródło: Opracowanie własne 

Ad. 4. Ewaluacja prac polega na przygotowaniu zwięzłego podsumowania każdego 
warsztatu oraz zaplanowaniu koniecznych zmian w kolejnych spotkaniach. Centralnym 
elementem ewaluacji są: poznanie opinii uczestników o warsztacie oraz udostępnianie im 
podsumowania wraz z krótkim komentarzem. Podstawowymi korzyściami takiego 
postępowania są: zmuszanie do dodatkowej refleksji, sprzyjanie otwartości na dalsze 
prace, pełniejsze zaangażowanie i dobra atmosfera prac.  

Tak zrealizowany proces pozwala na osiągnięcie efektu organizacyjnego uczenia 
się na bazie rzeczywistych problemów danej firmy, czy grupy firm/organizacji, a nie 
przerabiania ćwiczeń o charakterze szkoleniowym. 

Prace realizowane w ramach projektu SME ACTor były inspirowane wizją 
województwa śląskiego, jako regionu uczącego się, regionu wiedzy i regionu 
innowacyjnego. Podstawą do opracowania konkretnego planu działania były: 

1. wizja stworzenia sieci animatorów przedsiębiorczości akademickiej uczelni śląskich 
oraz 

2. idea animowania rozwoju nowopowstających firm w ramach różnych inicjatyw na 
Śląsku. 

Przedsięwzięcie to zostało przygotowane z myślą o dwóch grupach uczestników, 
czyli liderach – animatorach przedsiębiorczości akademickiej oraz firmach będących  
w różnych fazach inkubacji. Ścieżkę zrealizowanych prac można opisać w postaci pięciu 
etapów. 
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Pierwszym etapem było sformułowanie propozycji adresowanej do sześciu 
uczelni, które w tym czasie przygotowywały się do uruchomienia programu START. 
Integralną częścią tego etapu było wstępne rozpoznanie partnerów sektora biznesu oraz 
samorządowego sektora publicznego zajmujących się działaniami z zakresu wspierania 
przedsiębiorczości.  

Drugim etapem było przygotowanie szczegółowej analizy kontekstu dla 
planowanych działań. W tym celu, dokonano identyfikacji głównych aktorów w 
kontekście wspierania przedsiębiorczości na Śląsku. Rozpoznano i przygotowano opis 
instrumentów oraz przedsięwzięć skierowanych do beneficjentów (dobre praktyki, 
realizowane programy oraz przewidywane działania). Na podstawie zgromadzonych 
analiz sektorowych oraz terytorialnych przygotowano wstępną identyfikację wyzwań 
wobec beneficjentów. Ostatnim elementem analizy kontekstu była analiza kompetencji 
potencjalnych liderów prac, która została powiązana z analizą potrzeb pierwszej grupy 
beneficjentów, tj. animatorów działań przedsiębiorczości akademickiej. 

Trzeci etap, poprzedzający działania podejmowane w ramach kolejnych 
warsztatów, to opracowanie i uzgodnienie scenariusza dedykowanego dla pierwszej 
grupy beneficjentów. Układ treści, kolejność oraz intensywność prac była bezpośrednio 
wynikiem analizy kontekstu oraz analizy potrzeb. Przyjęto, że poszczególne warsztaty 
poświęcone zostaną pięciu modułom tematycznym: 

! animator w środowisku przedsiębiorczości, 
! komunikacja i wizualizacja działań, 
! planowanie indywidualnej ścieżki rozwoju i ewaluacja działań, 
! techniki kreatywności, 
! rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji. 

Czwarty etap obejmujący realizację prac warsztatowych przeznaczonych dla 
grupy szesnastu animatorów przedsiębiorczości akademickiej realizowano zgodnie  
z założeniem ciągłej ewaluacji prac29. Ostateczne zestawienie modułów tematycznych  
w ramach zrealizowanego planu działania wraz z horyzontem czasu uwzględniającym 
etap III i IV zostało pokazane na rysunku 1. Poszczególne cyfry przy symbolu skrzynki 
narzędziowej ilustrują ilość poznanych i wykorzystanych w praktyce podejmowanych 
problemów narzędzi action learningu. Jak widać nastąpiła silna identyfikacja prac 
warsztatowych z programem START, poprzez odnoszenie się do faktycznych wyzwań  
i problemów sieci animatorów przedsiębiorczości akademickiej przy strukturach śląskich 
uczelni. 

 

                                                      
 

29 Wyniki ewaluacji były regularnie udostępniane uczestnikom warsztatów na stronie: 
www.smeactor.eu adaptując do potrzeb projektu platformę Moodle. 
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Rysunek 1. Prace projektu SME ACTor w województwie śląskim 

Źródło: Opracowanie własne  

Piąty etap, to działania podjęte na rzecz drugiej grupy beneficjentów, czyli 
inkubowanych firm. Prace uruchomiono po pierwszym cyklu warsztatów, by umożliwić 
wszystkim uczestnikom poprzednich etapów (etapy I – IV) zdobycie maksimum 
doświadczeń w interakcjach w środowisku gospodarczym. 

Działania realizowane wspólnie z drugą grupą beneficjentów, przybrały postać 
trzech warsztatów, które skierowano do 5 inkubowanych firm. Prace z firmami 
poświecono konkretnym zagadnieniom biznesowym. W ostatecznym kształcie skupiono 
się na następujących modułach tematycznych: 

! rozwój osobisty i rozpoznawanie potrzeb biznesowych, 
! sieciowanie firm, 
! poszukiwanie klientów i kreowanie rynków. 

Stosowanie narzędzi action learningu – obserwacje metodyczne 

Realizacja warsztatów opisanych powyżej pozwoliła na sformułowanie 
obserwacji metodycznych związanych z praktycznym zastosowaniem wybranych narzędzi 
action learningu. 

 

Animator w roli moderatora 
 

Jak zostało to już zasygnalizowane, autorzy artykułu, realizując projekt SME ACTor, 
przeprowadzili osiem warsztatów z beneficjentami. Tworzyły one zaplanowany cykl  
i oparte były na narzędziach action learningu. Mimo starannego planowania 
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poprzedzonego analizą kontekstu i analizą potrzeb beneficjentów okazało się jednak, że 
podczas każdego z warsztatów osoba pełniąca funkcję moderatora musiała wykazać się 
dużą elastycznością w postępowaniu, a także zdolnością do zamiennego stosowania 
niektórych narzędzi i pomijania innych.  

Przykładowo podczas jednego z pierwszych warsztatów z przyszłymi 
animatorami przedsiębiorczości akademickiej planowano zastosować specyficzne 
narzędzia związane z analizą aktorów oraz analizą oczekiwań dostawców i klientów. 
Niemniej narzędzia te okazały się zbyt trudne w danej sytuacji, wobec czego 
moderatorzy zastosowali burzę mózgów, aby zidentyfikować aktorów i ich stawki 
strategiczne.  

Kolejnym z przykładów elastycznego i szybkiego reagowania na sytuację 
podczas warsztatów jest stosowanie tzw. „lodołamaczy”. Często są one uważane za 
ćwiczenia rozgrzewkowe, stosowane na początku spotkania. Jednakże doświadczenie 
autorów wskazuje, że są one także doskonałym narzędziem sprzyjającym „odświeżeniu” 
myślenia w grupie, zmiany atmosfery pracy i dzięki temu pozwalają na łatwiejsze 
wybrnięcie z trudnych sytuacji takich jak: nieumiejętność znalezienia rozwiązania, brak 
konsensusu, itp. Odsunięcie tematyki warsztatu na „boczny tor” na kilka minut – nawet 
w krytycznej sytuacji – w dłuższej perspektywie nie jest stratą czasu, gdyż w kolejnej 
części przyspiesza znalezienie rozwiązania. 

Istotną sprawą – powszechną w pracach warsztatowych – jest przedłużanie się 
kolejnych ćwiczeń i zadań, co w konsekwencji powoduje opóźnienia w realizacji 
warsztatu. Moderator musi w takiej sytuacji umieć zdecydować, czy: a) przeprowadzić  
w pełni trwające właśnie ćwiczenie, ryzykując niemożliwością zrealizowania kolejnych;  
b) wyhamować proces i dokonać podsumowania na obecnym etapie prac, zapewniając 
możliwość przejścia do kolejnych etapów; czy też c) dokonać podsumowania, 
zaproponować „zadanie domowe” uczestnikom i płynnie przejść do kolejnych etapów, 
pozostawiając otwartą ścieżkę powrotu do wcześniej rozpoznawanych zagadnień.  
Z kwestią tą związana jest również umiejętność oceny przez moderatora na ile każde 
z zaplanowanych do rozwiązania zagadnień musi zostać rozstrzygane podczas warsztatu. 
Często, bowiem okazuje się w trakcie prac, że niektóre elementy nie są już istotne, albo 
zostały rozstrzygnięte przy innej okazji. Ważne jest, by w takiej sytuacji moderator nie 
starał się „wyważać otwartych drzwi” – ani nie tolerował takich zapędów grupy, lecz by 
elastycznie wykorzystał czas na zgłębienie innych zagadnień oraz zastosowanie innych 
narzędzi w pracy z grupą. 

Zaobserwowano także, że podczas dłuższych sesji lub w cyklach warsztatowych 
wprowadzanie coraz to nowych narzędzi action learningu prowadzi do zwiększenia 
zaangażowania uczestników i zwiększa ich kreatywność. Przykładowo podczas jednego  
z warsztatów, zamiast dobrze znanych uczestnikom burzy mózgów i techniki 6-3-5, 
moderatorzy zdecydowali się zastosować narzędzie zwane grą słów i skojarzeń. Podobnie  
w trakcie pracy – obserwując pewne znużenie grupy – zamieniono omawianie studiów 
przypadków na pracę z zastosowaniem techniki stopniowego abstrahowania.  
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Kiedy animator przyjmuje rolę moderatora pracy grupowej musi zwrócić 
szczególną uwagę na obecność w grupie osób wpływowych i destrukcyjnych  
(w odniesieniu do osobowości, wiedzy i prezentowanych postaw). Zadaniem moderatora 
jest zadbanie o to, by uczestnicy ci nie zdominowali całkowicie sposobu myślenia  
w grupie i nie narzucali bądź przywłaszczali sobie opinii i decyzji innych. Jeżeli warsztaty 
z daną grupą odbywają się cyklicznie, moderator poznaje jej uczestników i znając profil 
grupy powinien za każdym razem przygotowywać zarówno schemat warsztatu jak  
i siebie samego tak, aby minimalizować negatywny wpływ silnych jednostek na proces. 
Wydaje się to być najważniejszym elementem samooceny moderatora. Jest tak, 
ponieważ obserwacje autorów wskazują na to, że elastyczność postępowania 
moderatora może zostać osiągnięta jedynie wtedy, kiedy pozna on grupę. Dlatego też 
moderator powinien z wyprzedzeniem dowiedzieć się kim będą uczestnicy warsztatów, 
jakie są ich oczekiwania i jakiego rodzaju wnioski powinny płynąć z warsztatu. 
Jednocześnie należy pamiętać, że w żadnej sytuacji nie wolno dopuścić do tego, by 
moderator zdominował prace warsztatowe – „Najważniejszym podczas warsztatu jest 
pozwolić uczestnikom działać i mówić wtedy, kiedy tego potrzebują oraz słuchać ich 
uważnie. To oni muszą czuć, że moderator jest dla nich i że ich rozumie.”30 
 

Animator w roli facilitatora procesu w sieciach współpracy 
 

Doświadczenia autorów z realizacji projektu SME ACTor i innych przedsięwzięć 
tego typu wyraźnie wskazują, że animator może być na tyle silny i skuteczny, na ile 
faktycznie zna i rozumie środowisko, w którym funkcjonuje. Oznacza to, że może odnieść 
sukces jedynie wtedy, kiedy jest aktywny w tym środowisku; kiedy stara się być 
rozpoznawalnym i liczącym się aktorem. Wyraźnie zaobserwować można, że uczestnicy 
procesu oczekują od animatora umiejętności wyjaśniania kontekstu regionalnego bądź 
środowiskowego i zdolności do rekomendowania lub oceniania proponowanych 
rozwiązań. Jednakże, animator nie powinien stać się jedynie osobą potrafiącą prowadzić 
grupę i jej uczestników przez identyfikację pomysłów, wyzwań, szans i możliwych 
sposobów ich wykorzystania, ale w dużym stopniu jego rola polega także na tworzeniu 
„przestrzeni” wzajemnego uczenia się i kolektywnej refleksji oraz monitorowaniu  
i wspieraniu wdrażania rozwiązań przyjętych przez daną sieć współpracy. 

Stając się facilitatorem procesu, animator musi poświęcić czas na zarówno 
szczegółowe, jak i systemowe zaplanowanie całego procesu, a następnie, kiedy już 
podejmowane są poszczególne przedsięwzięcia, nie może zaniedbać ciągłego 
weryfikowania i rewidowania planów. Potwierdziło się to w przypadku prac projektu SME 
ACTor w województwie śląskim. Plan prac wypracowany na forum projektu, w zespole 
międzynarodowym, został w pełni zrealizowany. Jednak w trakcie procesu pojawiały się 
liczne zmiany ustaleń i metodyki postępowania, co usprawniło współpracę z uczestnikami  

                                                      
 

30 Refleksja uczestnika projektu SME ACTor zaczerpnięta z formularza ewaluacyjnego. 
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i zwiększyło ich zaangażowanie. Innymi słowy, animator czuje się pewniej kiedy cele  
i działania w procesie są jasno określone, gwarantuje to także dynamikę i wyraźną 
orientację całego procesu; jednakże nie można za wszelką cenę trzymać się planu jeśli 
chce się osiągnąć sukces działając w burzliwym otoczeniu. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że w pierwszej kolejności od animatora oczekuje 
się, by w procesie był osobą obiektywną i neutralną, zdolną do profesjonalnego 
postępowania i zasilania sieci współpracy informacjami, które pozyskuje w nieustannym 
dialogu na różnych forach i w układach bilateralnych. Jest to o wiele ważniejsze niż bycie 
osobą zajmującą się planowaniem i dobieraniem metod i narzędzi pozwalających na 
wykonanie kolejnych zadań. Tak więc animator jako facilitator procesu nie może 
ograniczyć swojego postępowania do funkcji typowo menedżerskich. Ponadto, warto  
w tym aspekcie podkreślić, że, działając jako facilitator, animator nie musi posiadać 
wiedzy technicznej ani doświadczenia w konkretnej dziedzinie. Powinien on umiejętnie 
odróżniać swoją rolę od roli eksperta, a także potrafić angażować ekspertów wokół 
zagadnień będących aktualnie w polu zainteresowań danej sieci współpracy. 
Umiejętności: skupienia różnych aktorów wokół wspólnej wizji, stworzenia atmosfery 
dialogu, inspirowania do wspólnych działań, są o wiele ważniejszą rolą animatora niż 
kierowanie lub eksperckie rozwiązywanie problemów. 
 

Utrzymanie zainteresowania uczestników procesu 
 

Doświadczenia prac w województwie śląskim dowiodły powszechnie znanej 
tezy, że zaangażowanie uczestników, podtrzymanie ich uwagi i zainteresowania przez 
cały proces oraz staranie o zapewnienie kontynuacji idei i działań są najistotniejszym 
elementem wszystkich działań i inicjatyw sieciowych. 

Uczestnicy warsztatów byli zadowoleni z udziału w projekcie prowadzonym 
przez neutralnych animatorów i w neutralnym dla nich miejscu. Dawało im to gwarancję 
obiektywizmu przebiegu całego procesu. Dzięki temu, uczestnicy czuli pewność, że to oni 
podejmowali decyzje co do rozwiązań i nie byli pod wpływem ich potencjalnych 
konkurentów lub osób, których zamiary i ambicje nie były znane. Co więcej, sposób w 
jaki prowadzone były warsztaty zmniejszył wpływ zbyt „dominujących” uczestników, 
dzięki czemu wszyscy czuli się autorami wypracowanych rozwiązań, jako konsensusu 
typu wygrany – wygrany. 

Innym ważnym elementem było uświadomienie przez uczestników, że animator 
nie jest przewodnikiem czy też ekspertem, który posiada szczegółową wiedzę odnośnie 
rozwiązywanych kwestii. Na samym początku cyklu warsztatów oczekiwaniem 
zaproszonych uczestników było wzięcie udziału w treningu, a nawet uczestnictwo  
w spotkaniach informacyjnych na temat projektu START, a nie uczestnictwo w cyklu 
warsztatów, który w swoich założeniach miał być (i jak się ostatecznie okazało był) 
pewnego rodzaju platformą, gdzie dzięki wykorzystywanym narzędziom action learningu 
uczestnicy sami określili, czym powinien być projekt START, za który będą 
odpowiedzialni na swoich uczelniach. Podczas całego procesu uczestnicy zrozumieli, na 
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czym polega różnica pomiędzy ich początkowym oczekiwaniem, a stylem pracy jaki 
proponuje koncepcja action learningu i jakie korzyści z tego wynikają.  

Należy jednak pamiętać, że o poziomie zainteresowania oraz zaangażowania 
uczestników procesu decyduje zarówno „jakość” grupy biorącej udział w procesie, jak  
i umiejętności animatora. Z tego względu bardzo istotne jest, aby animator zawsze brał 
pod uwagę rodzaj grupy jaka uczestniczy w warsztatach jako ważne kryterium doboru 
narzędzi pod względem ich kompleksowości, poziomu skomplikowania oraz trudności 
wykorzystywanych zadań i studiów przypadku. Autorzy doświadczyli, że zbyt trudne 
ćwiczenia mogą okazać się denerwujące dla uczestników i być traktowane niepoważnie. 
Wykorzystywanie prostych ćwiczeń pozwoliło uczestnikom na łatwiejsze zrozumienie 
stosowanych narzędzi action learningu i naukę ich wykorzystywania w przyszłości. 
Należy jednak zwrócić uwagę, że prostota wcale nie oznacza trywialności.  

W przypadku realizowanych warsztatów dla przedsiębiorców ważne natomiast 
jest modyfikowanie i dostosowywanie narzędzi do potrzeb uczestników i rodzaju 
problemu, który jest przedmiotem warsztatu. Elastyczność animatora owocuje tutaj 
osiągnięciem właściwych rezultatów. Aby przyciągnąć i zainteresować przedsiębiorców 
trzeba mieć dla nich unikalną ofertę, dzięki której zdobędą nową wiedzę i doświadczenie. 
Z tego względu dokładne rozpoznanie potrzeb oraz realizacja odpowiedzi na nie podczas 
warsztatu/spotkania, dokonywanie ciągłej syntezy, pokazywanie różnych możliwości  
i szans oraz co najważniejsze ciągłe słuchanie tego, co mają do powiedzenia, pozwala na 
zbudowanie atmosfery akceptacji i zaufania, która pozwoli na osiągnięcie sukcesu  
i przyciągnie uczestników na kolejne spotkania.  

Musimy jednocześnie, podkreślić, że kluczem do sukcesu zrealizowanych działań 
było stworzenie otwartej i przyjaznej atmosfery, dzięki której uczestnicy czuli się 
komfortowo, co sprzyjało powstawaniu wielu dobrych pomysłów. 
 

Wykorzystanie narzędzi action learningu 
 

Najważniejszym, a zarazem generalnym doświadczeniem ze zrealizowanych 
spotkań warsztatowych w województwie śląskim jest potwierdzenie tezy, że 
wykorzystanie moderacji i wizualizacji podczas spotkań czy też warsztatów oraz 
wykorzystywanie innych narzędzi action learningu jest bardzo innowacyjną formą pracy, 
zarówno z przedsiębiorcami jak i innymi grupami reprezentującymi sieci współpracy. 
Autorzy są przekonani, że tego typu działania zawsze pobudzają wyobraźnię uczestników 
i pomagają w tworzeniu nowych pomysłów. „Obrazy potrafią mówić. Używanie 
wizualizacji jest bardzo użytecznym narzędziem zachęcającym ludzi do dialogu i dyskusji” 
– stwierdził jeden z uczestników. Pomimo tego, że używanie niektórych narzędzi może 
być z początku postrzegane przez uczestników jako „zabawne”, a czasami nawet 
„dziecinne” pod koniec działań, całościowy proces pozwala zrozumieć, że 
niekonwencjonalne metody skutkują powstaniem odważnych i innowacyjnych rozwiązań.   

Stosując poszczególne narzędzia action learningu, podczas realizowanych 
warsztatów autorzy doświadczyli wielu ważnych z punktu widzenia pracy animatora 
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prawidłowości, które powinny być brane pod uwagę podczas realizacji podobnych 
działań: 

! Narzędzie „sześciu kapeluszy” E. de Bono zostało zastosowane do 
usystematyzowania wiedzy i doświadczeń uczestników w odniesieniu do 
problematyki promowania przedsiębiorczości w uczelniach. Pomimo pozytywnych 
reakcji uczestników oraz osiągnięcia zamierzonego celu, wartością dodaną było 
zdobycie doświadczenia, że niekonieczne jest wykorzystanie całego narzędzia  
(z użyciem wszystkich sześciu kapeluszy), a nawet czasami bardziej skuteczne jest 
jego ograniczenie. W ten sposób, aby uzyskać określony efekt możemy użyć różnych 
kombinacji kolorów np.: 

o dla dokonania szybkiej oceny, wartościowania pomysłów kapelusze: żółty – 
czarny – czerwony, 

o dla poszukiwania możliwych rozwiązań: biały – zielony, 
o dla minimalizowania przyczyn i skutków błędów: czarny – zielony, 
o dla oceny postępu procesu: niebieski – żółty 

Konkluzją z ćwiczenia dokonaną przez jednego z uczestników było stwierdzenie: 
„Jako animator, czasami najbardziej wartościowym działaniem jakie możesz 
wykonać, jest pomoc w usystematyzowaniu informacji i wiedzy osób, którym 
pomagasz”. „Sześć kapeluszy” jest idealnym narzędziem w tego typu działaniach. 

! Dla zdiagnozowania wszystkich aktorów mających wpływ na rozwój 
przedsiębiorczości akademickiej w województwie śląskim oraz biorących czynny 
udział w procesie tworzenia opisanego powyżej projektu START, zastosowane 
zostały dwa narzędzia: „analiza aktorów – pięć satysfakcji” oraz pogłębiona analiza 
aktorów – „analiza potrzeb klientów i dostawców”. Osoby uczestniczące w warsztacie 
nie były wstanie skorzystać w pełni z możliwości jakie dają te narzędzia. Na moment 
realizacji warsztatu uczestnicy mieli zbyt mało wiedzy na temat tworzonego projektu. 
Pomimo zbyt wczesnego wprowadzenia tych narzędzi i nie do końca 
satysfakcjonującego wyniku warsztatu, uczestnicy zrozumieli, że zamiana ról  
z klienta na partnera maże zaowocować lepszą komunikacją i szybszym znalezieniem 
wspólnych korzyści. Biorąc pod uwagę jednak samo wykorzystywanie narzędzi, przed 
ich zastosowaniem należy zwrócić uwagę na wiedzę i odpowiednie wdrożenie 
uczestników w proces, który jest przedmiotem warsztatu. 

! Zwracając uwagę przyszłym animatorom z uczelni angażujących się w program 
START na jeden z możliwych problemów, z którym mogą się musieć zmierzyć, (np. 
brak zainteresowania studentów uczestnictwem w inicjatywie) zaproponowano 
użycie narzędzia w postaci Diagramu Ishikawy. Pozwoliło to rozszerzyć horyzonty  
i sposób myślenia uczestników. Zmierzyli się z problemem w sposób strategiczny  
i horyzontalny, analizując dogłębnie wiele różnych czynników mogących mieć wpływ 
na daną sytuację, o których wcześniej by nie pomyśleli. Diagram Ishikawy jest 
bardzo dobrym narzędziem do poszukiwania przyczyn problemu, jednak wymaga od 
uczestników bardzo dużej wiedzy na temat procesu, który podlega analizie.  
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W przypadku opisywanych warsztatów użycie tej metody pod sam koniec całego 
cyklu było bardzo skuteczne. 

! Rozwijając umiejętności przyszłych animatorów w procesie kreowania pomysłów 
biznesowych (np. akademickich start-upów) pokazano narzędzie „gra słów  
i skojarzeń”. Poza pobudzaniem kreatywności, narzędzie to w łatwy sposób angażuje 
uczestników do pełnego udziału i pozwala budować bardzo przyjazną atmosferę 
pracy. Poprzez skojarzenie cech przypadkowo wybranego przedmiotu z cechami 
przyszłego/planowanego produktu czy też usługi można uświadomić sobie wiele 
„ukrytych” do tej pory wartości. Co więcej narzędzia tego można używać zamiast 
„tradycyjnej”, powszechnie stosowanej burzy mózgów, co z pewnością wzmocni 
udział i zaangażowanie, tych uczestników, którzy mogą być już „znudzeni” jego 
częstym i powszechnym używaniem. 

! Podczas jednego z warsztatów dla firm działających w Akademickim Inkubatorze 
Przedsiębiorczości, którego celem było poszukiwanie możliwości realizacji wspólnych 
przedsięwzięć, sesja moderowana była z użyciem metody opartej o technikę 6-3-5. 
Przedsiębiorcy na początku zapisali grupy swoich klientów, następnie wykorzystując 
już opisane grupy potencjalnego partnera zapisywali propozycje swoich 
produktów/usług, które mogą odpowiadać na ich potencjalne potrzeby. Dzięki tej 
prostej metodzie uczestnicy w łatwy sposób mogli określić dalsze kroki i działania  
w rozprzestrzenianiu swojej aktywności rynkowej oraz zdefiniować potencjalne pola 
współpracy.  

Dodatkowym doświadczeniem płynącym ze zrealizowanych warsztatów dla 
animatorów jest wzmocnienie przekonania, że umiejętne zamienianie i/lub mieszanie 
narzędzi było bardzo użyteczne w utrzymaniu zainteresowania i aktywnego udziału 
uczestników w całym cyklu - pełnym procesie nauki. Dobrze jest także w procesie 
uczenia się pokazywać swoje doświadczenia, wykorzystując zarówno dobre przykłady, 
jak i opisując porażki oraz zachęcać do dzielenia się tym samym przez pozostałych 
uczestników. 
 

DOŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PROJEKTU 
 

Doświadczenia ze zrealizowanych prac pozwalają na precyzyjne określenie roli 
animatora oraz na poznanie specyfiki nowoczesnych instrumentów wsparcia 
przedsiębiorczości. Można przyjąć, że praca animatora, to: 

! umiejętność intrygowania, zachęcania do aktywności i przyciągania młodych ludzi, 
championów biznesu, naukowców i wszystkich tych, którzy swoimi doświadczeniami 
mogą przynosić korzyści każdej z uczelni i regionowi, 

! bycie wszędzie tam, gdzie dzieje się coś interesującego, bo kluczem do sukcesu jest 
przekazana i wykorzystana informacja lub kontakt niezbędny dla studenta  
w obszarze przekształcania pomysłów na realne (wdrażalne) projekty, 

! stałe doskonalenie umiejętności i tworzenie szans dla wykorzystania zaradności  
w podejmowanych działaniach. 
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Warunki dobrego wspierania przedsiębiorczości akademickiej wymagają 
jednoczesnego spełnienia kryteriów: 

! promowania kreatywności i przedsiębiorczości w uczelniach, czyli stałej  
i równoczesnej pracy wszystkich animatorów (sieci) w regionie, 

! indywidualnej pracy ze studentem i pracownikiem w swojej uczelni, z ludźmi biznesu, 
samorządu, nauki i innych środowisk społecznych, a wreszcie najważniejsze 

! praktycznego stosowania z zaangażowanymi studentami technik kreatywności, 
dialogu i metod analitycznych oraz rozbudzania umiejętności przedsiębiorczych. 

Warunkami uzupełniającymi są m.in.: 

! dobrze rozumiane profesjonalne zaplecze informacyjne, które polega na 
„radarowaniu” wiedzy dla animatorów i beneficjentów,  

! wsparcie w budowaniu sieci kontaktów biznesowych i pozabiznesowych na poziomie 
instytucjonalnym i instrumentalnym oraz motywacja finansowa i pozafinansowa 
animatorów. 

Tworzenie sieci animatorów przedsiębiorczości uzależnione jest jednak przede 
wszystkim od konstruktywnego klimatu panującego w regionie i gotowości głównych 
aktorów regionalnych do podejmowania wyzwań nowoczesnej gospodarki. Umiejętności 
interpersonalne animatorów, aczkolwiek najważniejsze w operacjonalizacji działań, oraz 
trafne wykorzystywanie narzędzi action learningu, nie odniosą oczekiwanego efektu  
w środowiskach o niskiej kulturze przedsiębiorczości. 

SUMMARY 

Researchers and practitioners describe regions as the learning economies, 
where business and public entities benefit from a strategic role of interlinks in their 
territories and are becoming increasingly open towards more knowledge-based work 
organisation. The concept of action learning offers a unique approach and practical 
toolbox where various aspects of interrelations can be activated for more effective 
support of changes and growth. It helps to promote, boost and maintain the processes 
of inter- and intra-organisational development by means of building collective learning 
capacity in a bottom-up and interactive fashion or simply enhancing capacities for action. 
Through the prism of action learning this paper presents some of the methodological 
issues and practices observed in a Leonardo da Vinci project called “SME ACTion 
Learning Facilitators”. Promoting a regional network of academic animators and helping 
start-ups are at the heart of critical evaluation of the case study describing project 
activities in Upper Silesia (Poland). 

Translated by Artur Ochojski 
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MODEL “KOOPERENCJI” JAKO WSPARCIE DZIAŁAŃ MAŁYCH I ŚREDNICH 
FIRM W MIASTECZKU MULTIMEDIALNYM W NOWYM SĄCZU 

MODEL „KOOPERENCJI” 

Wkład  małych i średnich przedsiębiorstw w rozwój gospodarek jest wielokrotnie 
podkreślany przez znanych teoretyków przedsiębiorczości, czego dowodem jest teza „small is 
beautiful” sformułowana przez  Schumacher’a.  Sektor małych i średnich przedsiębiorstw 
(MSP) według tego autora to sprawny i efektywny organizm odgrywający kluczową rolę  
w gospodarce. To właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa mają nieoceniony wkład  
w tworzenie nowych miejsc pracy, w budowaniu dobrobytu kraju, tworząc 50% Krajowego 
Produktu Brutto oraz niejako z nich inkubowane są rozwiązania innowacyjne, a co za tym 
idzie zmiany gospodarcze. Dzięki prostej strukturze zarządzania, elastycznemu sposobowi 
działania oraz szybkości decyzyjnej małe i średnie przedsiębiorstwa posiadają duże 
możliwości pozwalające na dostosowywanie się do zmian zachodzących w otoczeniu, a przez 
to napotykają wiele okazji do wykorzystania szans z nich płynących.  Na rozwój małych  
i średnich firm wpływa wiele czynników takich jak wysokość podatków, wiedza  
i doświadczenie kadry, czy sposoby działania firm konkurencyjnych. Od kilku lat naukowcy 
podkreślają rosnącą tendencję do grupowania się w sieci powiązań kooperacyjnych firm ze 
sobą konkurujących (model „kooperencji”). Model „kooperencji” określa współpracę firm 
które równocześnie ze sobą konkurują (Luo, 2005). Według Laine (2002) model 
„kooperencji” może mieć miejsce jeśli firmy ze sobą współpracują negocjując wspólnie ceny 
z tym samym dostawcą, równocześnie konkurując na płaszczyźnie produkcyjnej czy 
marketingowej. Wszystkie te podejścia wspierają koncepcję Kantera (1994), który pisze, że 
współpraca prowadzi do przewagi konkurencyjnej tam, gdzie uwaga skoncentrowana jest na 
tworzeniu wartości dodanej.  

Model „kooperencji” wiąże się zarówno z korzyściami jak i potencjalnymi stratami dla 
zaangażowanych firm. Listę korzyści i strat zarysowanych w literaturze przedmiotu 
przedstawia tabela 1. 
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Tabela 1  
Korzyści i straty w modelu „kooperencji” 

Autor KORZYŚCI 

Spence, Coles, Harris 
(2001) 

Dostęp do zewnętrznych źródeł wiedzy 

Bengtsson i Kock 
(2000) 

Mechanizm motywacyjny do wymiany wiedzy wewnątrz firmy 

Dowling i Roering 
(1996) 

Korzyści skali, dzielenie się przez firmy kosztami, bardziej stabilni wspólni 
dostawcy, dostęp do wyników prac B+R 

Garcia i Velasco (2002) 
Poprawa działań linii produktowych, różnorodność technologiczna, 
„kreatywne napięcie” wzmaga innowacje 

Dennis (2000) Większa elastyczność i większa kontrola czynników destabilizacyjnych 

 STRATY 

Amaldos et al. (2000) Opóźnienia w procesie innowacji czy wprowadzeniu nowych technologii 

Hakansson i Ford 
(2002) 

Strata kontroli nad własnością intelektualną, zasobami ludzkimi 

Parker (2000) 
Koszty finansowe związane z poświęceniem czasu na budowanie relacji  
z konkurencją 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Morris, Kocak, Ozer; Coopetition as a small business strategy: 
implications for performance, Jornal of small business strategy, 2007, 18(1) 

Jak twierdzi Gulati (1998) poprawa efektywności działań firmy następuje gdy wprowadzając 
model „kooperencji” firmy zyskują nowe możliwości rynkowe. Tylko sytuacja win-win może  
w dłuższej perspektywie pozwolić na współpracę konkurentów. 

KONKURENCJA A LOKALIZACJA FIRMY 

Konkurencja jako zmienna dynamiczna polega na poszukiwaniu strategicznej zmiennej 
odróżniającej firmę od konkurenta (Porter, 1998). Dla umocnienia pozycji konkurencyjnej na 
rynku istotne dla firmy są jej bliskie powiązania z dostawcami, klientami, czy organizacjami 
otoczenia biznesu (dla przykładu dostawcy usług szkoleniowych, prawnych czy public 
relations). Efektywność firm (productivity) zależy od wykorzystania przez nie 
zaawansowanych technologii, wyszukanych metod prowadzenia biznesu czy unikatowych 
produktów i usług niezależnie od tego czy firma produkuje suplementy diety, odkurzacze czy 
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sprzedaje usługi w zakresie video-on-demand (VoD). Według Portera na pozycje 
konkurencyjną firmy wpływa również jej lokalizacja: 

 

 

Rysunek 1. Krajowe, regionalne, miejskie otoczenie biznesu 

Źródło: M. E. Porter, The Adam Smith Address: Location, Clusters and the “new” Microeconomic 
Competition; Business Economics 1998, nr 33/1 
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spełnienia klastry.  
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KLASTRY JAKO INICJATOR MODELU „KOOPERENCJI”  

Jak pisze Porter klaster to „skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych 
dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach  
i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów czy stowarzyszeń branżowych) 
konkurujących ze sobą, ale również współpracujących (Porter, 1990). Inne przykładowe 
definicje klastrów zaprezentowane zostały w tabeli nr 2. 

Tabela 2  
Przykładowe definicje klastrów 

Autor  Data Definicja 

M. Enright  1996 Skupisko podmiotów gospodarczych, które znajdują się  
w bliskim  sąsiedztwie. 

P. Swann,  
M. Prevezer  

1996 Grupy przedsiębiorstw współpracujące w ramach jednego 
sektora na określonym obszarze geograficznym. 

S. Rosenfeld  1997 Skupiska firm, które poprzez bliskość geograficzną oraz ścisłą 
współpracę uzyskują możliwość kreowania efektu synergii, bez 
względu na skale zatrudnienia. 

E. J. Feser 
 
 

1998 Klastry to nie: powiązane i kooperujące podmioty oraz 
instytucje a raczej powiązane i wspierające się instytucje, które 
zyskują przewagę konkurencyjną poprzez sieć powiązań.  

M. E. Porter  1998 Grupa przedsiębiorstw i współpracujących z nimi instytucji 
powiązanych ze sobą i uzupełniających się nawzajem. 

P. Swann,  
M. Prevezer  

1998 Duża grupa firm, z podobnych sektorów, skupionych na jednej 
przestrzeni geograficznej i współpracujących ze sobą.  

J. Simmie,  
J. Sennett  

1999 Powiązane ze sobą w wysokim stopniu przedsiębiorstwa i/lub 
firmy z sektora usług, współpracujące w ramach łańcucha 
dostaw i kooperujące na tych samych zasadach rynkowych. 

T. Roelandt,  
P. den Hertag  

1999 Sieci dostawców oraz ściśle z nimi związanych przedsiębiorstw, 
połączone oraz kreujące wartość dodaną w ramach łańcucha 
dostaw. 

C. Crouch,  
H. Farell  
 

2001 Skłonność przedsiębiorstw do lokowania siedziby w bliskim 
sąsiedztwie przedsiębiorstw o podobnym profilu działalności, 
pomimo  uprzedniej nieobecności na danym terenie  

Źródło: R.Martin, P. Sunley, Deconstructing clusters: chaotic concept or policy panacea?, „Journal of 
Economic Geography”, 2003, nr 3 
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W definicjach klastrów kładzie się nacisk na takie aspekty ich funkcjonowania jak: 
jednoczesne konkurowanie i współpraca, specjalizacja w obszarach działalności, na których 
znają się najlepiej, czy fakt, iż pomiędzy podmiotami należącymi do klastra występują silne 
powiązania w łańcuchu wartości dodanych (Voyer, 1997). Łańcuch wartości dodanych został 
przedstawiony na rysunku 2. 

 

 

Rysunek 2. Łańcuch wartości dodanych 

Źródło: Opracowanie własne Klastra Multimediów i Systemów Informacyjnych 
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zdolność uczenia się, transfer wiedzy oraz innowacji). Otoczenie klastrów zostało 
przedstawione na rysunku nr 3.  
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Rysunek nr 3. Otoczenie klastrów 

Źródło: Opracowanie własne 

Według K. Kuchiki i M. Tsuji (2005) czynniki wspomagające sukces w rozwoju klastrów to: 
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ROLA SAMORZĄDÓW W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ 

Obecnie również samorządy konkurują ze sobą starając się przyciągnąć do swoich lokalizacji 
jak najwięcej inwestorów. Dopasowanie strategii rozwoju miasta/regionu do rozwoju 
konkretnej branży, strefy ekonomiczne, zachęty podatkowe, ukierunkowanie kształcenia 
zawodowego na konkretną branżę, to tylko przykłady niektórych sposobów, jakie miasta  
i regiony wykorzystują do zainteresowania inwestorów. 
 

 

Rysunek 4. Polityka wsparcia przemysłu a polityka wsparcia klastrów 

Źródło: D. Woodward, Porter’s Cluster Strategy Versus Industrial Targeting, Presentation at the ICIT 
Workshop, Orlando 2004, s. 11 
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wpływać na zaktywizowanie biznesu w regionie, przyciągnięcie światowej klasy firm oraz 
rozwój zasobów ludzkich w konkretnej branży. 

MULTIKLASTER JAKO PRZYKŁAD STOSOWANIA MODELU „KOOPERENCJI”  

Przykład Klastra Multimediów i Systemów Informacyjnych (MultiKlaster) w Nowym Sączu 
pokazuje, że można stosować model „kooperencji” do budowy trwałych przewag 
konkurencyjnych sieci powiązań kooperacyjnych pomiędzy podmiotami zrzeszonymi  
w strukturze klastrowej. W związku z tym, że twórcy MultiKlastra to ludzie wywodzący się 
zarówno ze środowiska akademickiego jak i biznesowego, którzy są aktywnymi kreatorami 
trendów rynkowych w obszarze ich działalności, model „kooperencji” został wdrożony  
i zastosowany w praktyce.  

Model ten łącząc w sobie pierwiastki konkurencji rynkowej wymuszającej ciągły rozwój,  
i element jednoczesnej kooperacji różnych podmiotów, gwarantuje osiągnięcie efektów 
synergicznych jako bezpośredniego rezultatu komplementarności zasobów oraz, co za tym 
idzie, redukcji kosztów transakcyjnych, czyli zysk ekonomiczny dla firmy. 

Dodatkowo transfer i wdrożenie koncepcji oraz zasad funkcjonowania  modelu „kooperencji” 
na grunt sektora wysokich technologii w jakim funkcjonuje MultiKlaster, pobudza 
kreatywność działania, skutkując inkubowaniem innowacyjnych i unikatowych pomysłów oraz 
rozwiązań biznesowych. Z praktycznego punktu widzenia, po blisko dwuletnich obserwacjach 
działania MultiKlastra w oparciu o model „kooperencji” można zauważyć, że dzięki 
implementacji modelu do struktury klastrowej możliwa jest realizacja przedsięwzięć 
biznesowych, a co ważniejsze prac badawczo-rozwojowych, które nie byłyby możliwe do 
przeprowadzenia przez pojedyncze firmy - zwłaszcza mikro czy małe, często o ograniczonych 
zasobach finansowych i ludzkich. Dodatkowo konkurencja poprzez współpracę, czy też 
współpraca poprzez konkurencję umożliwia nawiązanie silnych relacji partnerskich wśród 
wszystkich aktorów klastra, które z kolei przekładają się na bardzo ważne zaufanie 
biznesowe. Umiejętność budowania relacji biznesowych jest bardzo ważnym, kluczowym 
czynnikiem sukcesu współczesnej firmy, ponieważ gwarantuje wysoki poziom przepływu 
informacji oraz wiedzy, co jest szczególnie istotne jeżeli jest mowa o hermetycznych 
branżach i „drapieżnej konkurencji”.  

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że aby model „kooperencji” funkcjonował prawidłowo  
w środowisku sieci powiązań kooperacyjnych jakim jest klaster, a co najważniejsze pobudzał 
procesy innowacyjne zachodzące w małych i średnich przedsiębiorstwach, niezbędna jest 
otwarta postawa wszystkich partnerów  zrzeszonych w klastrze.  Praktyka pokazuje jednak, 
że z biegiem czasu w klastrze pozostają jedynie podmioty otwarte na współpracę, pozostałe 
rezygnują z uczestnictwa. 
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Budowa szeroko pojętej konkurencyjności gospodarki, to budowa przewag konkurencyjnych 
regionów, a co za tym idzie budowa sprzyjającego środowiska dla rozwoju biznesu, który 
determinuje stan gospodarki lokalnej, regionalnej i narodowej. Jak pokazują statystyki m.in. 
Innobaromateru, czy wskaźnika innowacyjności SII (European Innovation Scoreboard) 
istnieje wyraźna zależność pomiędzy konkurencyjnością danych gospodarek krajowych, 
poziomem rozwoju poszczególnych regionów, a obecnością struktur klastrowych. Okazuje 
się, że regiony, gdzie istnieją rozwinięte struktury klastrowe są bardziej konkurencyjne, co 
znajduje swoje odzwierciedlenie w pozycji jaką już całe państwa zajmują w europejskich 
statystykach innowacyjności. Przykładami mogą być Szwecja (pierwsze miejsce w Europie) 
czy Finlandia (trzecie miejsce w Europie), które posiadają rozległą sieć klastrów i  znajdują 
się w czołówce  rankingu krajów pod względem innowacji. Powyższe statystyki są 
potwierdzeniem, że dobrze zdefiniowane i zarządzane klastry w decydującym stopniu 
przyczyniają się do wzrostu regionalnej konkurencyjności i wysokiej dynamiki wzrostu.  

SUMMARY 

The SMEs’ contribution to the economic growth is repeatedly emphasized by the 
entrepreneurship theoreticians, e.g. it has been proved by Schumacher’s theory stating that 
“the small is beautiful”. According to that theory, the SME sector works as an efficient 
organism playing the most crucial role in the economy, contributing to creating new jobs and 
building the economic prosperity. For many years specialists have been underlining the 
growing tendency to cluster competing companies in the cooperative business networks 
(according to the so-called coopetition model).   

As Multimedia City Cluster of Multimedia and IT research shows, the coopetition 
model is adaptable and profitable for competitors just when both sides get the win-win 
position in the long term. As there are many advantages and profits as well as losses coming 
out of implementing the coopetition model, it is equally important and extremely crucial from 
the companies’ development perspective to provide them with availability and support of 
business, financial institutions, RDA as well as opportunity to be part of the sector-focused 
business network. These are the activities which mostly are covered by clusters’ 
performance. The coopetition model is the cornerstone for building the network of business 
trust which makes the cluster place open for cooperation facilitating knowledge, experience 
and know-how transfer as well as business information flows. This part of the coopetition 
model increases chances for achieving the synergy effect of accumulated resources, 
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competencies and knowledge. Those mechanisms enable not only to achieve the economic 
efficiency by a company but, what is more important, to foster the learning and innovation 
processes. 

Translated by Kinga Pawłowska and Elwira Waszkiewicz 
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KAMIL M. KRAJ 

ZNACZENIE SIECI POWIĄZAŃ DLA PROINNOWACYJNYCH KORPORACJI 
TRANSNARODOWYCH  

WPROWADZENIE 

Intensywny rozwój technologii teleinformatycznych1 od przełomu lat 80.             
i 90. ub. stulecia, wespół z innymi siłami dynamizującymi globalizację, uruchomił 
przeobrażenia w kolejnych gospodarkach narodowych, ku przejściu od tzw. ery 
przemysłowej do postindustrialnej, tj. ery dominacji przedsiębiorstw opartych na 
informacji, a w konsekwencji na wiedzy jako kluczowym zasobie strategicznym.  

Jak wiadomo, przebieg tych przemian i ich efekty są rozpatrywane jako 
„gospodarka oparta na wiedzy” (ang. knowledge-based economy). A. Malmberg  
i P. Maskell proponują przyjmować trzy następujące wyznaczniki takiej gospodarki, tj.: 

1. rosnące znaczenie transakcji gospodarczych opartych na samej wiedzy,  
2. nieciągłe zmiany jakościowe w dobrach i usługach, 
3. dokonywanie powyższych zmian jest wpisane w misję przedsiębiorstw2.   

Rosnącą rolę wiedzy w gospodarce światowej należy bez wątpienia 
wiązać ze stopniową zmianą stylu zarządzania w korporacjach 
transnarodowych (KTN)3 ku innowacjom jako fundamencie strategii 
długofalowego rozwoju, co uwidoczniło się zwłaszcza w dobie globalizacji. Warto 
pokrótce spojrzeć retrospektywnie na to zagadnienie. 

W dekadach powojennych korporacje rozwijały się stabilnie dzięki masowej sprzedaży 
produktów i usług o długim cyklu życia na nienasyconych rynkach państw 
kapitalistycznych odbudowujących się po drugiej wojnie światowej. Chłonność rynków 
tych państw oraz późniejsza (lata 70. ub. stulecia) liberalizacja i deregulacja ich 
gospodarek stanowiły istotny bodziec do delokalizacji, na skalę międzynarodową,  

                                                 
1 Technologie teleinformatyczne to termin ujmujący łącznie technologie informatyczne  
i telekomunikacyjne.  
2 A. Malmberg, P. Maskell, Localised learning and industrial competitiveness, „Cambridge Journal of 
Economics” March 1999, Vol.23, Iss.2, s. 167. 
3 Przez KTN rozumie się przedsiębiorstwo działające na skalę międzynarodową lub globalną, 
składające się ze spółki macierzystej i jej zagranicznych filii – w myśl pojemnej definicji przyjętej             
w statystyce ONZ (zob. szerzej: „World Investment Report” 2003, UNCTAD, New York / Geneva 
2003, s. 231). 
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korporacyjnych jednostek produkcyjnych i handlowych. Ten okres, a szczególnie lata 
1950-73 zwane „Złotym Wiekiem” rozwoju gospodarczego w przemysłowych krajach 
kapitalistycznych, nie dawał impulsu do przyjmowania innowacyjnej orientacji ze 
względu na niską presję konkurencyjną. Jednak od pierwszych lat globalizacji (tj. lat 80. 
ub. wieku) w globalną walkę konkurencyjną włączały się nowe korporacje, głównie 
powstające w Japonii i w krajach Europy Zachodniej, które zwiększyły rolę innowacji 
organizacyjnych i produktowych w mechanizmach konkurencyjnych. Jednocześnie 
wzmacniały się symptomy nasycenia rynków krajów kapitalistycznych i nawarstwiały 
skutki kolejnych kryzysogennych szoków naftowych. Od lat 90. ub. stulecia, korporacje 
działały w warunkach wyraźnego nasycenia rynków krajów o wysokiej stopie konsumpcji 
oraz przy nadal rosnącej globalnie presji konkurencyjnej za sprawą kolejnych, 
nowopowstających KTN, głównie z obszaru krajów – tygrysów azjatyckich i dwóch 
największych gospodarek wschodzących, tj. z Chin i Indii. Nawet coraz większa 
dostępność chłonnych rynków krajów Europy Środkowo-Wschodniej nie mogła zapobiec 
„erozji” popularnych, zarazem dotychczas wysoce skutecznych, strategii rozwoju  
i budowy przewagi konkurencyjnej, takich jak: strategia globalna (budowa globalnych 
marek produktów i usług, osiąganie korzyści skali z produkcji, masowy marketing), 
strategie kosztowe (konkurowanie ceną), strategie wzrostu zewnętrznego (fuzje  
i przejęcia). Przyczynił się do tego również wspomniany na początku postęp techniczny, 
szczególnie w zakresie technologii teleinformatycznych, który stworzył praktycznie 
wszystkim korporacjom transnarodowym możliwość implementacji rozwiązań służących 
zwiększaniu efektywności prowadzonej działalności (np. informatyczne systemy 
kompleksowego zarządzania, wykorzystanie Internetu jako kanału dystrybucji). To dzięki 
tym rozwiązaniom kolejne korporacje transnarodowe (i inne przedsiębiorstwa)  
w ostatniej dekadzie ub. wieku w bardzo dużym stopniu uelastyczniły systemy produkcji 
(postfordyzm i zastosowanie outsourcingu), system marketingu i logistyki (zarówno 
zaopatrzenia, jak i zbytu). Wprowadzano także nowe metody optymalizowania kosztów 
funkcjonowania całej firmy (metodyka ABC itp.). Nowatorskie rozwiązania w sferze 
organizacyjnej, jak przywołane powyżej, wzmacniały impuls do przenoszenia punktu 
ciężkości w globalnej walce konkurencyjnej na innowacyjność, zwłaszcza przez 
korporacje o ugruntowanej przez lata pozycji rynkowej.  

Dlatego w tak powstałym turbulentnym otoczeniu konkurencyjnym, przy jednocześnie 
rosnącej nieprzewidywalności globalnego makrootoczenia, kolejne korporacje 
transnarodowe przyjmują wiedzę za fundament swoich strategii długofalowego rozwoju  
i budowy przewagi konkurencyjnej. Wiedza służy bowiem realizacji procesów innowacji – 
rozumianych jako wygenerowanie i wdrożenie nowych produktów, usług czy procesów4. 
Innowacje pozwalają na nieustanne doskonalenie oferty rynkowej (np. zwiększenie 

                                                 
4 W niniejszym opracowaniu przyjmuje się za A. Pomykalskim, że „p. i. jest określany jako zespół 
działań składających się na powstanie oraz pierwsze wprowadzenie do praktyki nowych rozwiązań 
technicznych, technologicznych i organizacyjnych” (cyt. za: A. Pomykalski, Zarządzanie 
innowacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa/Łódź 2001, s. 35). 
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funkcjonalności produktu czy jego wielowariantowości) oraz na usprawnienia  
w organizacji dużych złożonych przedsiębiorstw, jakimi są korporacje transnarodowe. 
Najlepszym podsumowaniem przyjmowania takiej proinnowacyjnej tendencji  
w strategiach KTN jest uwaga dwóch badaczy – Ö. Sölvell i J. Birkinshaw piszą, że 
„wartość wiedzy i unikalnych praktyk jako podstawy przewagi konkurencyjnej stała się 
nawet bardziej wymowna. Efektywność oparta na skali [produkcji] i zakresie działania 
musiała zrobić miejsce dla innowacji i kreowania nowej wiedzy”5.  

W niniejszym opracowaniu ukazano, że proinnowacyjne korporacje 
transnarodowe w zarządzaniu wiedzą, zwłaszcza w celu realizacji procesów 
innowacyjnych, wykorzystują koncepcję sieci. Starano się pokrótce przedstawić 
zasadnicze przyczyny rozwijania proinnowacyjnej podwójnej sieci powiązań przez 
korporacje, jak też jej istotę i główne elementy takiej sieci, konkludując, jakie to może 
przynieść efekty dla korporacji.  

SPECYFIKA WIEDZY JAKO ZASOBU – WPŁYW NA DETERMINANTY PROCESU 
INNOWACJI 

Pozyskiwanie wiedzy i realizowanie procesów innowacyjnych kończących się 
sukcesem nastręcza wielu trudności, co wynika z kilku przesłanek, omówionych poniżej.  

Wiedza jest specyficznym, niejednorodnym zasobem. Zasadnicze 
znaczenie ma rozróżnienie między wiedzą dostępną (in. skodyfikowaną), a wiedzą ukrytą 
(in. nieskodyfikowaną). Nośnikiem tego pierwszego rodzaju wiedzy są rozmaite wzory, 
rysunki, schematy, opisy, a niekiedy konkretne produkty materialne itp., podczas gdy 
nośnikiem drugiego rodzaju wiedzy są ludzie, bowiem taka wiedza jest zawarta  
w umysłach, a rzadko kiedy jest utrwalana w jakimkolwiek stopniu we wspomnianych 
formach usystematyzowanego języka znaków, bądź w postaci jakiegoś wytworu 
materialnego6. Badacze stwierdzili, że obie formy wiedzy wzajemnie się dopełniają. 
Kojarzenie rozmaitych rodzajów wiedzy prowadzi do kreowania nowej wiedzy (tzw. 
konwersja wiedzy)7. Taka natura wiedzy sprawia, że jako zasób przedsiębiorstwa, wiedza 

                                                 
5  Ö. Sölvell, J. Birkinshaw, Multinational Enterprises and the Knowledge Economy, Leveraging 
Global Practises, [w:] J. H. Dunning (red.), Regions, Globalization, and the Knowledge-Based 
Economy, Oxford University Press, Oxford/New York 2000, s. 83. 
6 Ze względu na wytwory materialne będące „nośnikiem” głównie wiedzy dostępnej, opcjonalnie 
określa się ją w literaturze jako „wiedza ucieleśniona”; analogicznie, wiedzę ukrytą określa się jako 
„wiedza nieucieleśniona” (choć nie wyklucza to transformacji określonej specyficznej wiedzy ukrytej 
na wiedzę ucieleśnioną, czego przykładem są różne formy rękodzieła); przy czym, powyższe 
kategorie wiedzy nie są wprost tożsame z dychotomią: wiedza jawna i niejawna, w której ta 
pierwsza kategoria oznacza wiedzę upowszechnianą w określonej formie (postaci) wiedzy dostępnej 
(z reguły jako wiedza ucieleśniona), a druga kategoria przeciwnie – o ile przyjmuje postać wiedzy 
dostępnej (a ściślej, skodyfikowanej), to dotyczy jednak wysoce specjalistycznej wiedzy, najczęściej 
technicznej, chronionej przez podmiot właścicielski przed ujawnieniem jej w otoczeniu  
w jakiejkolwiek formule wiedzy dostępnej.  
7  Nawiązuje się tutaj do macierzy czterech sposobów konwersji wiedzy, którą proponują I. Nonaka  
i H. Takeuchi – zob. szerzej: I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji: jak spółki 
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jest nie tylko heterogenicznym „towarem”, który można zastosować równocześnie na 
wiele sposobów, ale często jeden rodzaj wiedzy musi być połączony z innym (czy 
kilkoma rodzajami), aby wytworzyć określone dobro materialne lub usługę8. Jest to 
szczególnie istotne dla korporacji opierających swoją przewagę konkurencyjną na 
najliczniejszej kategorii innowacji, tj. na innowacjach technologicznych9, jako „produkcie” 
określonej pojedynczej technologii lub całej wiązki rozmaitych technologii. 

Powyższy charakter wiedzy implikuje zatem potrzebę przyjmowania bardzo elastycznej 
strategii jej pozyskiwania w porównaniu np. ze sposobami pozyskiwania surowców czy 
kapitału finansowego bądź rzeczowego. Innymi słowy, korporacje muszą 
uwzględniać fakt, iż źródła wiedzy potrzebnej do realizacji efektownych 
procesów innowacyjnych często znajdują się nie tylko poza obrębem 
korporacyjnych struktur organizacyjnych, ale są wręcz rozproszone po całym 
świecie i niekiedy słabo identyfikowalne przez pewien okres od swego 
zaistnienia (np. nieujawniający się ludzie-wybitni wynalazcy). W sposób klarowny 
konieczność uwzględniania różnych lokalizacji – jako potencjalnych źródeł wiedzy – 
akcentują Y. Doz, J. Santos i P. Williamson, którzy mówią o pięciu zasadniczych siłach 
przyczyniających się do wzrostu stopnia zróżnicowania wiedzy technicznej i skali jej 
rozproszenia10: 

1. Konwergencja branż – wywołuje przenikanie się rozmaitych strumieni technologii, 
których bardziej zróżnicowany zakres musi opanować korporacja; zjawisko 
konwergencji może występować w różnym stopniu w wielu lokalizacjach. 

2. Transfer technologii – może wytworzyć swoisty „produkt uboczny” w postaci 
wygenerowania nowej wiedzy technicznej na skutek konwersji z lokalnie już 
stosowaną czy powstałą wiedzą.  

3. Offshore sourcing – przekazanie wiedzy do lokalizacji, w których lokowany jest 
proces wytwórczy korporacji, prędzej czy później poskutkuje generowaniem „na 
miejscu” nowej wiedzy w zakresie produkcji, co stopniowo będzie podlegać dalszemu 
rozproszeniu na inne lokalizacje. 

4. Złożoność technologiczna – w miarę rosnącej złożoności produktów, właściwe źródła 
wiedzy potrzebnej do ich zaprojektowania, wytwarzania i urynkowienia przestają być 
osadzone w jednej, czy choćby kilku lokalizacjach i może zaistnieć potrzeba 
kumulowania rozmaitej wiedzy cząstkowej z odległych geograficznie miejsc. 

                                                                                                                        
japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Polska Fundacja Promocji Kadr, Poltext, Warszawa 
2000, s. 86-93. 
8 J. H. Dunning, Globalization and the Knowledge Economy, [w:] J. H. Dunning (red.), Regions, 
Globalization, and…, s. 9. 
9 W opracowaniu przyjmuje się, że są to innowacje produktowe i procesowe powstające na bazie 
technologii opracowywanych w toku prac badawczo-rozwojowych (B+R), głównie w oparciu             
o wiedzę techniczną. Jest to ujęcie definicyjne oparte na terminologii przyjętej w statystyce OECD  
i ONZ. 
10 Na podstawie Y. Doz, J. Santos, P. Williamson, From Global to Metanational: how companies win 
in the knowledge economy, Harvard Business School Press, Boston MA 2001, s. 42-45. 
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5. „Losowe” przełomowe odkrycia – nowe technologiczne odkrycia cechuje nadal duży 
stopień „szczęśliwego trafu”, co oznacza, iż nie zawsze wystąpią one tam, gdzie są 
oczekiwane ze względu na skoncentrowane zasoby badawcze, nakierowane na 
rozwiązanie określonego, wybranego problemu.  

Złożona natura wiedzy wpływa na stopień komplikacji procesu 
innowacyjnego. Proces jest determinowany przez trzy następujące zasadnicze 
czynniki:  

! Koszty – odgrywają szczególnie znaczenie, gdy proces dotyczy wspomnianych 
innowacji technologicznych, gdyż wymagają usystematyzowanych prac 
pochłaniających rozmaite zasoby (nie tylko wiedzy), tj. prac badawczo-rozwojowych 
(B+R). Zarówno wygenerowanie nowej wiedzy i opracowanie na jej podstawie 
innowacji produktu (usługi) czy procesu, jak też efektywne zaimplementowanie 
takiej innowacji na rynku oznacza konieczność ponoszenia nakładów finansowych.  

! Czas – im bardziej złożony (czy skomplikowany) jest dany proces innowacji oraz 
zakres potrzebnych zasobów (w tym specjalistycznej wiedzy), tym większy okres 
czasu jest potrzebny do przeprowadzenia procesu.  

! Ryzyko – na każdym etapie realizacji procesu innowacyjnego występuje ryzyko jego 
niepowodzenia, przy czym największe ryzyko wiąże się z reguły z dwoma fazami 
procesu: początkową i końcową. Faza początkowa (np. etap badań stosowanych, 
pierwsze eksperymentalne zastosowanie nowej wiedzy w przypadku prac B+R) wiąże 
się  z groźbą albo niewłaściwego ukierunkowania całego procesu innowacji, albo 
natrafienia na barierę poznawczą oznaczającą zablokowanie dalszych prac, co  
w rezultacie skutkuje nieosiągnięciem założonych celów i przerwaniem rozpoczętego 
procesu innowacji. Faza końcowa, tj. pierwsze wdrożenie do zastosowania (np. 
wprowadzenie nowego produktu na rynek) wiąże się z ryzykiem niezaakceptowania 
takiej innowacji przez użytkowników, do których jest adresowana11. 

Specyfika wiedzy jako zasobu oraz wspomniane determinanty procesu innowacji 
sprawiają, że kolejne, nastawione proinnowacyjnie, korporacje transnarodowe na tym 
polu stosują strategię poziomu sieciowego, analogicznie, jak w przypadku obszarów 
funkcjonalnych: produkcja, logistyka zaopatrzenia i zbytu, marketing i dystrybucja. 

ISTOTA PROINNOWACYJNEJ PODWÓJNEJ SIECI POWIĄZAŃ I JEJ GŁÓWNE 
FORMY  

Warto na wstępie przypomnieć, że koncepcja przedsiębiorstwa-sieci jest 
postrzegana jako sposób na budowę elastycznej, wysoce efektywnej organizacji złożonej 
ze zintegrowanej grupy jednostek składowych przedsiębiorstwa, powiązanych  

                                                 
11 Jednym z przykładów fiaska procesu innowacji w fazie urynkowienia była przegrana w latach 70. 
ub. stulecia dwóch korporacji, Philips’a i Sony, z korporacją Matsushita w zakresie wdrożenia, jako 
ogólnoświatowy standard, swoich innowacji w zakresie formatu zapisu kaset video (formaty 
Video2000 i Betamax przegrały z VHS z powodu szybko zdobytej popularności przez ten ostatni 
wśród użytkowników na rynku amerykańskim, jako wiodącym rynku elektroniki użytkowej).  
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z zewnętrznymi podmiotami. Ma to szczególne znaczenie dla perspektyw długofalowego 
rozwoju i osiągania przewagi konkurencyjnej w korporacjach transnarodowych  
w przywołanych warunkach złożoności globalnego otoczenia, w którym funkcjonują12. 
Dlatego coraz więcej korporacji transnarodowych tworzy różnorodne powiązania  
z zewnętrznymi organizacjami – głównie partnerami biznesowymi. Te więzi mogą przyjąć 
postać aliansów strategicznych, współpracy joint ventures bądź innego rodzaju powiązań 
niezależnych przedsiębiorstw (z formalno-prawnego punktu widzenia), co prowadzi do 
tworzenia sieci. Takie powiązania danej korporacji obejmują tym więcej podmiotów z jej 
otoczenia, im większa jest skala i zakres działalności KTN. Z perspektywy wewnętrznej 
struktury korporacji, w określone relacje (powiązania) mogą być zaangażowanie albo 
niektóre jednostki organizacyjne KTN (np. filie skoncentrowane na działalności w jednym 
sektorze w przypadku korporacji-konglomeratu), albo wszystkie jednostki (jeśli 
budowane powiązania dotyczą potrzeb całej korporacji np. w przekroju kilku wybranych 
obszarów funkcjonalnych). W kontekście zarządzania strategicznego, taką orientację 
strategiczną określa się jako poziom sieciowy (ang. network level), właściwy dla 
korporacji transnarodowych13. 

 W literaturze przedmiotu podaje się, na podstawie badań poczynionych wśród 
KTN, że korporacje stosują koncepcję sieci w postaci tzw. podwójnej sieci 
powiązań (in. relacji) w zarządzaniu wiedzą – zwłaszcza pod kątem 
realizowania procesów innowacyjnych. Taka sieć jest rozwijana szczególnie w tych 
korporacjach transnarodowych, które opierają swoją przewagę konkurencyjną na 
wspomnianych innowacjach technologicznych.  

Jeden z badaczy, A. Zanfei charakteryzuje tę „podwójną sieć” (ang. double network) 
jako sieć złożoną z dwóch składowych, tj.: 

1. Sieć wewnętrzna (ang. internal network) – tworzą ją wzajemnie powiązane 
jednostki organizacyjne (i ludzie) funkcjonujące w ramach korporacji, które są 
mocno zaangażowane w tworzenie i dyfuzję wiedzy (sprzyja temu mniej 
hierarchiczna, a bardziej elastyczna struktura organizacyjna oparta na spoiwie 
kulturowym, występuje znoszenie barier we wzajemnej komunikacji jednostek 
organizacyjnych i osób itp.). 

                                                 
12 Warto wspomnieć, że zasadnicze zasługi w popularyzowaniu koncepcji przedsiębiorstwa 
sieciowego mają C. A. Bartlett i S. Ghoshal, którzy w 1991 r. w swej publikacji pt. „Zarządzanie 
ponad granicami”  (chodzi o: Managing Across Borders: The Transnational Solution, Harvard 
Business School Press, Boston MA) podjęli próbę syntezy pojęć „globalny” i „transnarodowy”, 
wykazując, że wielkie umiędzynarodowione przedsiębiorstwa powinny równocześnie stawać się 
wysoce elastycznymi, wielowymiarowymi organizacjami w sensie struktury i strategii (czyli 
transnarodowe), i zarazem globalne w sensie skali prowadzonej działalności. 
13 W przejrzysty sposób na schemacie poziomów strategii wyróżnianych w korporacji 
transnarodowej przedstawili to: B. de Wit, R. Meyer, Identifying the strategy issues, [w:] B. de Wit, 
R. Meyer (eds), Strategy: Process, Content, Context. An International Perspective, second edition,  
The Thomson Learning, London 2002, s. 9. 
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2. Sieć zewnętrzna (ang. external network) – stanowią ją jednostki organizacyjne 
korporacji, które inicjują, a następnie rozbudowują powiązania (relacje) z rozmaitymi 
przedsiębiorstwami lub innymi instytucjami zlokalizowanymi poza „granicami” KTN; 
dzięki temu korporacja jako całość zwiększa potencjał możliwej do wygenerowania 
i zastosowania wiedzy na swoje potrzeby14. 

Podobnie to sieciowe podejście KTN prezentują inni badacze – na przykład H. Blanc                      
i Ch. Sierra mówią o konieczności czerpania potencjalnych zasobów wiedzy potrzebnej 
do procesów innowacyjnych  spośród: 

! usytuowanych wewnątrz korporacji (ma temu służyć intensyfikacja wewnętrznych 
relacji jednostek organizacyjnych – wspomniani badacze określają to jako tzw. 
internal proximity, czyli wewnętrzna bliskość) oraz  

! z zewnątrz (spoza) korporacji (oznacza to budowanie relacji z podmiotami nie 
będącymi częścią korporacji, tzw. external proximity, czyli zewnętrzna bliskość 
korporacji względem takich podmiotów)15.  

Powiązania w ramach takiej podwójnej sieci mogą przejawiać się  
w zróżnicowanych formach, stosownie do profilu działalności, złożoności organizacyjnej  
i skali międzynarodowej ekspansji proinnowacyjnej korporacji. Poniżej przedstawiono te 
najbardziej charakterystyczne elementy sieci powiązań ukierunkowanych na wiedzę  
i innowacje.  

Fundamentem proinnowacyjnej sieci wewnętrznej w każdej 
korporacji są powiązane centra kompetencyjne (c.k., ang. centres of excellence)  
i jednostki (centra) badawczo-rozwojowe (ang. R&D units/centres) rozmieszczone      
w kraju macierzystym korporacji i w wybranych krajach goszczących korporacyjne filie, 
np. na terenie lokalnych parków technologicznych lub przemysłowych.  

Centra kompetencyjne to jednostki organizacyjne korporacji, które są 
odwzorowaniem kombinacji określonych kluczowych zasobów i umiejętności, 
uznawanych przez firmę za ważne źródło kreowania wartości. Celem takiego centrum 
jest zatem osiągnięcie swoistego efektu dźwigni z ukształtowanych kompetencji poprzez 
maksymalnie wydajne wykorzystanie powierzonych zasobów dla potrzeb całej korporacji. 
Może to polegać na rozwijaniu i upowszechnianiu określonej wiedzy wśród pracowników 
(np. w postaci dobrych praktyk) czy sprawniejsze realizowanie wybranych zadań (np. 
testy nowo opracowanych innowacji produktowych)16. Należy podkreślić, że c.k. 
stanowią z reguły wysoce autonomiczne jednostki organizacyjne w ramach struktury 

                                                 
14 A. Zanfei, Transnational firms and the changing organisation of innovative activities, „Cambridge 
Journal of Economics” September 2000, Vol. 24, Iss. 5, s. 516. 
15 H. Blanc, Ch. Sierra, The internationalization of R&D by multinationals: a trade-off between 
external and internal proximity, „Cambridge Journal of Economics” March 1999, Vol. 23, Iss. 2,  
s. 188. 
16 T. S. Frost, J. M. Birkinshaw, P. C. Ensign, Centers of excellence in multinational corporations, 
„Strategic Management Journal” November 2002, Vol. 23, s. 997. 
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korporacji (niezależne np. od zagranicznych filii, przy których funkcjonują), podległe 
bezpośrednio korporacyjnej centrali (lub subcentrali dla regionu lokalizacji c.k.).  

Centra badawczo-rozwojowe to jednostki organizacyjne korporacji, których 
podstawową rolą jest realizacja prac badawczo-rozwojowych podejmowanych przez 
firmę w ramach korporacyjnych programów B+R. Należy podkreślić, że korporacje 
transnarodowe działające w branżach przemysłu przetwórczego i usługowych, 
klasyfikowanych jako branże wysokiej i średnio-wysokiej techniki (ang. high-tech  
i medium-high-tech industries) posiadają najbardziej rozbudowane sieci własnych 
ośrodków B+R. Jest to następstwo sukcesywnego dążenia tych korporacji do opierania 
swego długofalowego rozwoju na ciągłym doskonaleniu kompetencji technologicznych,  
a w konsekwencji – opierania swej przewagi konkurencyjnej na wdrażanych innowacjach 
technologicznych. Ponadto, od połowy lat 80. ub. stulecia coraz więcej spośród takich 
KTN intensyfikuje proces tzw. internacjonalizacji korporacyjnych prac B+R, 
poprzez lokowanie swych ośrodków badawczo-rozwojowych także poza krajem 
macierzystym korporacji, tj. w wybranych krajach goszczących jej filie. Liderami tego 
procesu są korporacje działające w branży informatycznej, telekomunikacyjnej, 
elektronicznej, farmaceutycznej i motoryzacyjnej. Na przestrzeni lat zmieniały się 
motywy stanowiące przesłanki do takiej decentralizacji, jak również zmieniały się 
konkretne role spełniane przez poszczególne ośrodki w ramach korporacyjnej sieci 
B+R17.  

Generalnie, rozbudowywanie własnej sieci centrów B+R i centrów kompetencyjnych 
lokowanych w różnych krajach ma stanowić remedium korporacji na omawiane 
wcześniej rozproszenie źródeł potencjalnej wiedzy i rosnące ryzyko fiaska oraz koszty 
procesów innowacji. Korporacje „podłączają się” – za pośrednictwem swoich centrów – 
do lokalnych zasobów wiedzy w kraju (czy regionie) usytuowania tych ośrodków. 
Ponadto korporacje optymalizują całościowe koszty prowadzenia działalności badawczo-
rozwojowej poprzez przydzielenie niektórych programów badań i rozwoju lub ich 
fragmentów (tzw. podprojekty) do tych korporacyjnych ośrodków B+R, które są 
ulokowane w krajach o relatywnie niższych kosztach prowadzenia prac badawczo-
rozwojowych.  

Centra kompetencyjne i ośrodki B+R korporacji budują zatem relacje, które 
wykraczają poza sieć wewnętrzną. Na przykład korporacyjne centra B+R, 
ulokowane w Polsce na potrzeby prac badawczo-rozwojowych, rozwijają tzw. pionowe 
powiązania w skali ponadlokalnej (tj. nie ograniczonej do Polski) z kluczowymi 
dostawcami i klientami oraz z zakładami produkcyjnymi korporacji, jak również  
z wybranymi uczelniami w Polsce pod kątem pozyskiwania specjalistów do swoich 
zespołów B+R18. 

                                                 
17 Zob. szerzej: K. M. Kraj, Ewolucja funkcji B+R w korporacjach transnarodowych: od rangi 
operacyjnej do strategicznej, Kwartalnik „Współczesne Zarządzanie" nr 4/2006. 
18 Informacje z badań własnych autora. 
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Innymi słowy, c.k. i centra B+R, w ramach sieci wewnętrznej, mają się wzajemnie 
uzupełniać i wspomagać (np. dyfuzja wiedzy pomiędzy takimi jednostkami, wspólne 
realizowanie określonych prac) oraz współpracować z innymi jednostkami korporacji (np. 
produkcyjnymi). Natomiast w ramach sieci zewnętrznej, mają przede wszystkim 
absorbować wiedzę z różnych dostępnych źródeł, pozyskiwać nowych specjalistów dla 
korporacji, jak również zlecać określone prace (jako podprojekty) do wybranych 
zewnętrznych podmiotów (partnerów korporacji), o czym szerzej w dalszej części 
opracowania.  

Warto dodać, że te centra B+R korporacji, które osiągają najlepsze wyniki w zakresie 
rozwoju technologii i w opracowywaniu przełomowych innowacji, są przekształcane         
w centra kompetencyjne dedykowane wybranemu obszarowi technologii, cieszące się 
wieloma przywilejami, np. zwiększonym budżetem na badania i rozwój, czy 
pierwszeństwem w dostępie do określonych zasobów posiadanych przez korporację. 

W korporacjach transnarodowych we wzmacnianiu wewnętrznej sieci relacji 
zyskuje na znaczeniu nowe specjalistyczne stanowisko określane jako 
menedżer ds. zarządzania wiedzą lub główny specjalista ds. wiedzy (ang. Chief 
Knowledge Officer, CKO). Jest to stosunkowo młode stanowisko pracy, które formowało 
się na początku lat 90. ub. stulecia za sprawą postępu w systemach teleinformatycznych 
(zwłaszcza systemach bazodanowych i w oprogramowaniu do szyfrowania 
transferowanych na duże odległości pakietów danych, tj. oprogramowaniu 
kryptograficznym).  

Osoba pełniąca rolę CKO zarządza danymi, informacjami i wiedzą poprzez doskonalenie 
metod ich pozyskiwania, przetwarzania, gromadzenia i upowszechniania wśród 
pracowników korporacji. Przy czym, jak zwraca uwagę J. Brilman, CKO muszą posiadać 
„umiejętność zachęcania pracowników do wzajemnego kontaktowania się  
i przekazywania sobie doświadczeń i wiedzy, co powinno służyć wzbogacaniu pamięci 
organizacyjnej” 19 – wówczas CKO będą realnie stanowić spoiwo wzmacniające więzi 
wewnątrz korporacji nakierowane na proinnowacyjne postawy wśród pracowników  
i całych jednostek organizacyjnych. 

Rozwój wewnętrznych sieci relacji odbywa się również poprzez korporacyjną 
politykę w zakresie zarządzania kadrami. Im większa jest presja w danej 
branży na innowacje, tym większe znaczenie zyskują szkolenia wewnętrzne 
(ang. in-house trainings) dla pracowników realizujących procesy innowacyjne, zwłaszcza 
dla inżynierów, naukowców i innych specjalistów zatrudnionych w korporacyjnych 
ośrodkach B+R i centrach kompetencyjnych. W praktyce, w zależności od charakteru  
i celu szkolenia, takie dokształcanie może przyjmować formę np. całodniowego szkolenia 
odbywającego się w miejscu pracy (i w godzinach pracy), ale może też polegać na 
czasowym przeniesieniu pracownika w inny rejon świata do pokrewnej jednostki 

                                                 
19 Zob. szerzej charakterystykę skutecznego CKO [w:] J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody 
zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 418 i nast. 
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organizacyjnej korporacji o lepszych osiągnięciach niż jego macierzysta (mobilność 
pracowników w ramach firmy). Generalnie, szkolenia wewnętrzne mają przynieść 
trzy zasadnicze usprawnienia w wewnętrznej sieci: 

! po pierwsze, szkolenia mają wzbogacić merytoryczne, specjalistyczne umiejętności 
i wiedzę pracowników realizujących procesy innowacyjne, równocześnie dając okazję 
do wymiany doświadczeń i zacieśnienia kontaktów interpersonalnych; 

! po drugie, szkolenia mają wyzwalać i utrwalać przedsiębiorcze postawy wśród 
pracowników, które następnie poskutkują podejmowaniem przez nich inicjatyw 
proinnowacyjnych w miejscu pracy; jest to zarazem przejaw polityki wyzwalania tzw. 
intraprzedsiębiorczości (ang. intrapreneurship) w obrębie korporacji; 

! po trzecie, szkolenia mają wzmacniać umiejętności pracowników w zakresie 
inteligencji komunikacyjnej (umiejętność empatii, asertywności, zdolność do bycia 
otwartym na nowe idee, zdolność do łatwiejszego nawiązywania znajomości itp.). 

Warto dodać, że takie szkolenia wewnętrzne są z reguły wspierane motywacyjną polityką 
wynagradzania i awansów, która służy integrowaniu celów i ambicji pracownika z celami                
i aspiracjami korporacji, co jest określane jako „zadaniokracja” (ang. questocracy)              
w nurcie przedsiębiorczości korporacyjnej.  

Polityka kadrowa, zwłaszcza mechanizmy szkoleń i wynagradzania, ma kluczowe 
znaczenie nie tylko ze względu na potrzebę wzmacniania więzi interpersonalnych i relacji 
między jednostkami organizacyjnymi wewnątrz korporacji, ale ma też niwelować groźbę 
odejścia z korporacji cennych pracowników (ze względu na posiadaną wiedzę 
merytoryczną, umiejętności i nabyte doświadczenie w procesach innowacyjnych). 

Rozwój proinnowacyjnej zewnętrznej sieci powiązań w korporacjach 
odbywa się przede wszystkim za pomocą czterech zasadniczych, niekiedy 
nakładających się, form: outsourcing B+R, współpraca z wybranymi uczelniami               
i innymi ośrodkami naukowo-badawczymi, alianse technologiczne i uczestnictwo  
w sieciowych oligopolach opartych na wiedzy. Przy czym, centra kompetencyjne i ośrodki 
badawczo-rozwojowe korporacji kształtują kierunki współpracy z podmiotami 
zewnętrznymi najczęściej w ramach outsourcingu B+R i powiązań z uczelniami i innymi 
ośrodkami nauki. Natomiast korporacyjna centrala (bądź jednostka odpowiedzialna za 
zarządzanie wiedzą w korporacji) odgrywa wiodącą rolę w określaniu kierunków 
współpracy i powiązań na gruncie aliansów technologicznych i sieciowych oligopoli 
opartych na wiedzy, a na poziomie centrów dokonuje się operacjonalizacja przyjętych 
kierunków współpracy. 

Outsourcing B+R jest stosowany przez korporację albo jako alternatywa dla 
podejmowania określonych prac badawczo-rozwojowych w ramach omawianej sieci 
korporacyjnych centrów B+R, albo stanowi uzupełnienie prac tych ośrodków.  

W pierwszym przypadku, korporacja stosuje mechanizm „innowacji otwartego rynku” 
(ang. open-market innovation), który oznacza nabywanie nowych technologii lub 
gotowych koncepcji innowacji (z reguły produktowych) na wolnym rynku od 



Znaczenie sieci powiązań dla proinnowacyjnych…  193 

„zewnętrznych wynalazców” (ang. outside inventors, np. małe innowacyjne firmy, osoby-
samodzielni wynalazcy). W przypadku skuteczności takiej współpracy, mechanizm 
innowacji otwartego rynku przekształca się w długotrwałe relacje na linii korporacja-
zewnętrzni wynalazcy, służące opracowywaniu wspólnie kolejnych innowacji na potrzeby 
KTN20.  

W drugim przypadku, korporacja zleca podmiotom z otoczenia określone podprojekty, 
traktując ich jako podwykonawców. Głównym kryterium wyboru zleceniobiorcy jest 
posiadanie przez taki podmiot zewnętrzny relatywnie lepszych kompetencji  
w prowadzeniu zlecanych prac innowacyjnych od korporacji-zleceniodawcy. Dzięki temu, 
korporacja przenosi ryzyko związane z fiaskiem realizacji zlecanych faz projektu na 
zewnętrznego partnera, a ewentualną stratę własną z tytułu nieuzyskania oczekiwanych 
rezultatów sprowadza do poziomu opłat dla zleceniobiorcy21. W zależności od charakteru 
projektu, prace są zlecane uczelniom czy innym instytucjom naukowo-badawczym lub 
też wybranym przedsiębiorstwom – przy czym, w takim przypadku dodatkowym 
kryterium wyboru jest zaufanie korporacji do partnerskiej firmy (np. nabyte w toku 
sprawnej współpracy na polu działań innych niż procesy innowacji). 

Należy podkreślić, że badania przeprowadzone wśród korporacji wykazały, iż pełny 
outsourcing prac B+R (tj. mechanizm innowacji otwartego rynku) stosują głównie te 
korporacje transnarodowe, które działają w branżach (i na rynkach) o relatywnie małej 
presji na innowacje technologiczne lub budują swoją przewagę konkurencyjną głównie  
w oparciu o np. innowacje organizacyjne czy marketingowe oraz atuty niezwiązane  
z innowacyjnością (np. posiadanie rozpoznawanej i cieszącej się uznaniem globalnej 
marki produktu, stosowanie efektywnego systemu dystrybucji, wykorzystywanie 
skutecznych socjotechnik w sferze public relations i reklamy). Natomiast przywoływane 
wcześniej korporacje opierające swój rozwój i przewagę konkurencyjną na doskonaleniu 
kompetencji technologicznych stosują outsourcing B+R drugiej opcji, czyli zlecają 
niektóre prace badawczo-rozwojowe wybranym, najczęściej starannie 
wyselekcjonowanym, podmiotom z otoczenia. 

Współpraca z wybranymi uczelniami i innymi ośrodkami naukowo-
badawczymi jest nakierowana na wspomniane „podłączanie się” korporacji do takich 
„generatorów” wiedzy i przyjmuje szerokie spektrum relacji ujmowanych w kategorie 
współpracy nieinstytucjonalnej i instytucjonalnej. W ramach tej pierwszej, sieć relacji 
opiera się przede wszystkim na indywidualnych kontaktach pracowników korporacji        
z naukowcami (np. odbywają wspólne seminaria, konferencje). W ramach tej drugiej,  
powiązania przyjmują postać bardziej zorganizowanych i sformalizowanych form (np. 

                                                 
20 Taki wariant outsourcingu przyjął np. Procter & Gamble, jedna z największych korporacji z grupy 
producentów dóbr szybkozbywalnych (tj. FMCG),  określając to jako „connect-and-develop”.  
21 Taką opcję outsourcingu stosują firmy wysokiej i średnio-wysokiej techniki, np. korporacje-giganci 
branży IT (HP, IBM, Microsoft i inne), korporacje-giganci z branży motoryzacyjnej (General Motors, 
Toyota i inne). 
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wspólna realizacja określonych projektów badawczych)22. W formach współpracy 
instytucjonalnej mieści się także omawiane wcześniej zlecanie określonych prac 
innowacyjnych wybranym ośrodkom naukowym i badawczym. Należy dodać, że istotnym 
motywem, który skłania korporacyjne centra kompetencyjne i ośrodki B+R do 
zacieśniania współpracy z wiodącymi uczelniami w regionie lokalizacji takich jednostek 
korporacji jest chęć zagwarantowania sobie ciągłego dopływu wyspecjalizowanych kadr 
poprzez rekrutowanie najlepszych absolwentów i studentów uczelni. 

Alianse technologiczne uważa się za najważniejszą formę usystematyzowanych relacji 
pomiędzy korporacjami oraz korporacji z mniejszymi przedsiębiorstwami na polu 
innowacji. Alians technologiczny definiuje się jako „partnerstwo pomiędzy dwoma lub 
więcej niezależnymi firmami, które poprzez współdziałanie dążą do uzyskania efektu 
dźwigni z zasobów i kompetencji każdego z partnerów, aby rozwijać przełomowe 
innowacje” 23. Niektórzy badacze stosują szerszy termin, tj. „strategiczny alians 
technologiczny”, co ma służyć podkreśleniu dalekosiężnego znaczenia współpracy 
przedsiębiorstw na gruncie prac badawczo-rozwojowych, podczas gdy sama współpraca 
nie musi rozciągać się na lata24. Na przykład, jeden z badaczy aliansów technologicznych 
zawiązywanych przez KTN, J. Hagedoorn przyjmuje, że strategiczne alianse 
technologiczne to takie porozumienia między przedsiębiorstwami, których kluczową 
częścią są połączone prace B+R i/lub inne działania innowacyjne, wpływające na 
długookresowe uplasowanie na rynku produktów przynajmniej jednego z partnerów25. 

Korporacje transnarodowe zawierają alianse technologiczne dwojakiego typu:  

! alians poziomy, tj. współpraca z konkurencją; 
! alians pionowy, tj. współpraca z klientem lub dostawcą. 

Alianse poziome z reguły są zawierane na etapie bardziej ryzykownych faz procesu 
innowacji ale zarazem faz dalekich od możliwości skomercjalizowania wyników 
współpracy (np. wspólne prowadzenie prac na etapie badań stosowanych). Alianse 
pionowe są zawierane dla realizacji różnych faz procesu innowacji, gdy partnerzy 
stwierdzają, że mogą wzajemnie się wspierać w wygenerowaniu określonej wiedzy lub 
opracowaniu przełomowej innowacji, a osiągnięty sukces nie osłabi w żaden sposób 
pozycji którejkolwiek z zaangażowanych stron. 

                                                 
22 O współpracy instytucjonalnej i nieinstytucjonalnej zob. szerzej: K. Poznańska, Formy transferu 
technologii w krajach wysoko rozwiniętych i możliwości ich wykorzystania w gospodarce polskiej, 
[w:] K. Poznańska (red.), Sfera badawczo-rozwojowa i przedsiębiorstwa w działalności 
innowacyjnej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001, s. 76-82. 
23 T. S. Robertson, H. Gatignon, Technology development mode: A transaction cost 
conceptualization, „Strategic Management Journal” Summer 1998, Vol. 19, s. 515. 
24 Powszechnie przyjmuje się, że jedną z cech aliansów strategicznych jest długookresowy  
(np. kilkuletni) okres współpracy w ramach takiego partnerstwa.  
25 Ch. Freeman, J. Hagedoorn, Convergence and Divergence in the Internationalization of 
Technology, [w:] J. Hagedoorn (red.), Technical Change and the World Economy: Convergence and 
Divergence in Technology Strategies, Edward Elgar Publishing Ltd. 1995, s. 56. 
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W zawiązaniu aliansu technologicznego istotną sprawą jest zaufanie partnerów, 
które nabiera jeszcze większego znaczenia, niż w przypadku zlecania określonych prac 
B+R zewnętrznym partnerom przez korporację. Zasadniczo wynika to z faktu, że 
partnerzy muszą odsłonić swe kluczowe kompetencje technologiczne i zasoby w takim 
stopniu, w jakim jest to potrzebne dla efektywności współpracy w ramach aliansu.  

Istotne znaczenie ma zatem odpowiedź na pytanie, co sprawia, że przedsiębiorstwa, 
zwłaszcza korporacje transnarodowe, zawiązują czy przystępują do takiej formy 
współpracy i rozwoju sieci zewnętrznych powiązań? Przede wszystkim są to czynniki 
nierozerwalnie związane z omawianą erą gospodarki opartej na wiedzy i intensyfikacją 
globalnej konkurencji, w szczególności:  

! rosnąca złożoność techniki – niekiedy wymagająca multidyscyplinarnej wiedzy                
dla zwiększenia szans powodzenia określonego projektu, co zmusza korporacje coraz 
częściej do poszukiwania komplementarnych zasobów w innych przedsiębiorstwach, 
nawet konkurencyjnych; 

! wzrastające koszty prowadzonych badań, zwłaszcza w sektorach wysoce 
innowacyjnych (high-tech i medium-high-tech); 

! ryzyko niepowodzenia projektu – szczególnie wysokie wtedy, gdy projekt wymaga 
przeprowadzenia określonych badań podstawowych lub stosowanych; 

! presja konkurencyjna i zmieniające się gusta klientów w przypadku innowacyjnych 
sektorów producentów dóbr konsumpcyjnych.   

Podjęcie zatem współpracy na drodze aliansu technologicznego ma zniwelować 
oddziaływanie powyższych czynników i – co jest wpisane w istotę takiego aliansu – 
przynieść korzyści w opracowaniu przełomowych innowacji lub choćby wiązek 
technologii. 

Podobną rolę, co alianse technologiczne, w proinnowacyjnej sieci zewnętrznej 
powiązań korporacji spełniają tzw. sieciowe oligopole oparte na wiedzy (ang. 
knowledge-based networked oligopolies). Sieciowe oligopole oparte na wiedzy powstają 
głównie w sektorach, które przechodzą radykalne zmiany. Jak podaje L. K. Mytelka, takie 
oligopole odznaczają się trzema zasadniczymi cechami: 

1. Z reguły są zbudowane z mniejszych sieci różnych firm, aniżeli z pojedynczych 
przedsiębiorstw. Takie mniejsze sieci (czy alianse) stanowią tym samym 
podstawowe „cegiełki” do budowy struktury globalnej oligopolu. 

2. Polegają na współpracy uczestników w zakresie generowania, stosowania, a nawet 
kontroli ewolucji określonej nowej wiedzy. W rezultacie, te struktury sieciowe są 
dynamiczne, próbując organizować, zarządzać i monitorować zmiany w zakresie tej 
wiedzy. 

3. Pod względem organizacyjnym, te struktury mogą formować się w obrębie 
określonego sektora czy jego wybranych segmentów, jak również przecinać wiele 
sektorów (i ich segmenty). Przejawem dynamicznego podejścia jest przekształcanie 
się tych oligopoli w taki sposób, aby włączać nowych graczy, którzy posiadają 
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potrzebne komplementarne zasoby, a wyłączać z niego starych graczy, których 
zasoby nie są dłużej krytyczne dla funkcjonowania struktury26. 

Niewątpliwie modelowym przykładem sieciowego oligopolu były działające aktywnie                  
w ostatnich latach dwa konkurencyjne oligopole, które od 2002 roku prowadziły swoisty 
wyścig w rozwoju następnej, po płycie DVD, generacji formatu zapisu optycznego 
danych i przeforsowaniu jej jako ogólnoświatowego standardu. Jeden oligopol został 
utworzony na fundamencie stowarzyszenia Blu-ray Disc Association (liczącego blisko 170 
różnej wielkości przedsiębiorstw, w tym wiele globalnych firm). Natomiast drugi oligopol 
powstał na fundamencie dwóch japońskich korporacji: Toshiba i  NEC oraz tajwańskiego 
aliansu technologicznego AOSRA (Advanced Optical Storage Research Alliance, liczącego 
30 przedsiębiorstw), choć z biegiem czasu kluczową pozycję w pracach B+R tego 
oligopolu zyskała korporacja Toshiba. Pierwszy z oligopoli był zaangażowany w proces 
innowacji formatu zwanego Blu-Ray Disc (w skrócie BD), a drugi z oligopoli był 
zaangażowany w proces innowacji formatu zwanego High Definition DVD (w skrócie HD 
DVD). Aż do początku 2008 roku nie było wiadome, który z „obozów” wygra i przeforsuje 
swój format jako ogólnoświatowy, gdyż oba opracowywane i komercjalizowane formaty 
miały zalety i wady. Ponadto, wyraźnie uwidaczniała się jedna z cech wskazanych przez 
L. K. Mytelkę dla tej formy współpracy w zakresie innowacji, tzn. granice obu oligopoli 
były płynne, bowiem wiele przedsiębiorstw przechodziło z jednego do drugiego,  
a niektóre korporacje high-tech, zwłaszcza z branży informatycznej i elektronicznej – nie 
chcąc znaleźć się w grupie potencjalnych „przegranych” – działały w obu oligopolach 
(głównie na etapie urynkowienia obu formatów zapisu). Rozstrzygnięcie kilkuletnich  
i bardzo kosztownych zmagań tych dwóch oligopoli przyniosła dopiero oficjalna 
deklaracja największej wytwórni filmowej w USA, tj. Warner Bros, z stycznia 2008 roku  
o poparciu dla formatu Blu-Ray. Krótko potem, bo już w lutym 2008 roku, Toshiba 
zrezygnowała z dalszego finansowania prac nad HD DVD, co stanowiło symboliczny 
koniec sieciowego oligopolu wspierającego proces rozwoju i upowszechnienia tego 
formatu.  

Przedstawiony przykład wyraźnie ukazuje, iż sieciowe oligopole oparte na wiedzy mogą, 
ale nie muszą, przynieść oczekiwane efekty. Ale nawet nie osiągnięcie ostatecznego celu 
przez dany sieciowy oligopol może zostać zrekompensowane tym, iż relacje 
ukształtowane w toku życia oligopolu przełożą się na przyszłe korzyści dla 
zaangażowanych partnerów. Uczestnictwo, zwłaszcza wieloletnie, w takich oligopolach 
sprawia bowiem, że zaangażowane podmioty zarówno wzbogacają swój potencjał 
wiedzy i kompetencji w zakresie realizacji procesów innowacyjnych, jak też budują 
określony poziom zaufania we wzajemnych relacjach, co może być kluczowe przy 
doborze partnerów do przyszłych projektów B+R w oparciu o formy zewnętrznej sieci 
proinnowacyjnych powiązań. 
                                                 
26 L. K. Mytelka, Mergers, Acquisitions, and Inter-firm Technology Agreements, [w:] D. Archibugi,  
B. Ǻ. Lundvall (eds), The Globalizing Learning Economy, Oxford University Press, Oxford/New York 
2001, s. 137. 
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KONKLUZJE 
W powyższych rozważaniach ukazano, że proinnowacyjne korporacje 

transnarodowe, jako opierające swój długofalowy rozwój i przewagę konkurencyjną na 
wiedzy i implementacji innowacji (zwłaszcza technologicznych), mogą osiągać trzy 
zasadnicze korzyści dzięki podwójnej sieci powiązań.  

Po pierwsze, korporacje transnarodowe wzmacniają swój potencjał wiedzy, kompetencje 
technologiczne i w konsekwencji poziom innowacyjności poprzez podłączanie się do 
różnorodnych, często rozproszonych po całym świecie, zasobów już powstałej wiedzy 
(np. objęcie powiązaniami małych innowacyjnych firm), jak i źródeł generowania nowej 
wiedzy (np. ścisłe relacje z wiodącymi uczelniami w wybranych regionach świata). 

Po drugie, korporacje transnarodowe zwiększają efektywność podejmowanych procesów 
innowacji dzięki skracaniu czasu i obniżaniu poziomu ryzyka (np. przenoszenie części 
prac do realizacji na partnerów z zewnętrznej sieci powiązań) oraz obniżaniu własnych 
kosztów działalności innowacyjnej (np. dzięki rozlokowaniu – w ramach sieci 
wewnętrznej – korporacyjnych centrów kompetencyjnych, ośrodków B+R w krajach  
o niższych kosztach zatrudnienia specjalistów i lepszej dostępności określonej wiedzy). 

Po trzecie, w perspektywie długofalowej, ciągłe rozwijanie i usprawnianie podwójnej 
sieci powiązań przez korporację transnarodową sprzyja przekształcaniu się w wysoce 
efektywną organizację uczącą się i zarazem firmę-integratora proinnowacyjnej 
organizacji sieciowej, oddziaływującej często w skali całej gospodarki światowej. 

 
 

Rysunek 1. Długofalowe potencjalne korzyści z podwójnej sieci powiązań dla KTN 
 
Źródło: Opracowanie własne 
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Jak ukazano na schemacie, wewnętrzna sieć powiązań przede wszystkim 
przyczynia się do przekształcania korporacji w organizację uczącą się, wspomagając 
jednocześnie wzrost jej znaczenia jako firmy integrującej rozmaite przedsiębiorstwa  
i inne organizacje (np. powiązane uczelnie) w elastyczną strukturę proinnowacyjnej 
organizacji sieciowej.  Z kolei zewnętrzna sieć powiązań bezpośrednio wpływa na 
formowanie i utrwalanie się takiej organizacji sieciowej z korporacją jako jej spoiwem,  
a pośrednio wzmacnia mechanizmy organizacji uczącej się w obrębie korporacji. Łącznie 
takie przekształcenia i omawiane korzyści z podwójnej sieci powiązań, pozwalają 
korporacji zapewnić sobie perspektywę długofalowego rozwoju i uzyskania (utrzymania) 
przewagi konkurencyjnej w wybranym sektorze (sektorach) i rynku w skali danego kraju, 
regionu czy globalnej. 

Odwołując się do klasyfikacji struktur sieciowych Pierre Boulanger’a27, można 
stwierdzić, że sieć wewnętrzna w korporacji to: 

! sieć zintegrowana, tj. zbiór rozproszonych geograficznie jednostek organizacyjnych 
(centrów kompetencyjnych, ośrodków B+R), stanowiących integralną część 
korporacji i funkcjonujących pod jej nadzorem28 oraz  

! sieć stosunków bezpośrednich, w zakresie przyjmowanych mechanizmów 
komunikacji między pracownikami (szkolenia wewnętrzne, mobilność kadr itd.).  

Natomiast sieć zewnętrzna ma charakter: 

! sieci kontraktowej, ze względu na przewagę bardziej sformalizowanych relacji                     
z partnerami z otoczenia (np. mechanizmy outsourcingu B+R czy zawierane alianse 
technologiczne) oraz  

! sieci stosunków bezpośrednich poprzez np. zacieśnianie więzi personalnych między 
specjalistami wiedzy z korporacji a naukowcami z renomowanych ośrodków 
akademickich.  

Należy też podkreślić, że sieć zewnętrzna w niektórych korporacjach transnarodowych, 
zwłaszcza tych opierających swoją przewagę konkurencyjną na ciągłym doskonaleniu 
własnych unikatowych kompetencji technologicznych, ewoluuje w kierunku – odwołując 
się do klasyfikacji struktur sieciowych K. Perechudy – sieci pochłaniającej29. Polega to 
przede wszystkim na monopolizowaniu praw do „zagospodarowania” wspólnie 
wygenerowanej wiedzy przez korporację będącą firmą-integratorem sieci, na tworzeniu 
barier wejścia do i wyjścia z takiej sieci powiązań (np. mechanizm wieloletnich umów 
„wiążących”), a nawet może skutkować przejęciem (np. w drodze fuzji-wchłonięcia) 
zewnętrznej firmy-innowatora przez korporację. Cechy sieci pochłaniającej mogą 

                                                 
27 Zob. szerzej: J. Brilman: Nowoczesne koncepcje…, op. cit., s.426-427. 
28 Opis form sieci wewnętrznej pozwala przyjąć pogląd, że ta sieć powiązań jest de facto repliką 
sieciowego charakteru całej struktury organizacyjnej w większości współczesnych korporacji 
transnarodowych - tyle, że tutaj w wymiarze zarządzania wiedzą i procesami innowacji. 
29 Zob. szerzej: K. Perechuda, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, Wyd. AE im. Oskara 
Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 57 i następne. 
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przyjmować sieci zewnętrzne tworzone zwłaszcza przez korporacje z branży 
teleinformatycznej, aerodynamicznej, elektronicznej, farmaceutycznej, 
biotechnologicznej i motoryzacyjnej, gdyż one działają w warunkach największej presji 
na innowacje technologiczne.  

O skuteczności wykorzystywania podwójnej sieci powiązań przez 
proinnowacyjne korporacje transnarodowe bez wątpienia świadczy stopniowo rosnący 
udział nakładów KTN w światowych wydatkach na działalność badawczo-rozwojową. Na 
przykład, w 2001 roku nakłady na B+R poniesione przez grupę blisko siedmiuset 
korporacji transnarodowych – uznanych za najbardziej innowacyjne KTN świata – 
stanowiły 80,52% i 53,25% odpowiednio światowych nakładów przedsiębiorstw  
i wszystkich krajów na prace B+R30.  

Podsumowując, należy przyznać, że rosnąca aktywność korporacji 
transnarodowych w sferze generowania i dyfuzji wiedzy, zwłaszcza pod postacią 
innowacji technologicznych, nadaje tym wielkim przedsiębiorstwom charakter kluczowej 
siły w kształtowaniu współczesnej ery globalizacji, zwłaszcza w wymiarze ekonomicznym, 
przyczyniając się do wzmacniania mechanizmów gospodarki opartej na wiedzy.  

SUMMARY 

It is widely acknowledged that, as a result of the technical progress, especially 
its acceleration in the two last decades of the twentieth century, the globalising economy 
has become more and more knowledge-intensive. This ongoing process has proved to 
be pregnant with new challenges for transnational corporations (TNCs), as these large 
business organisations have faced the growing competitive pressure from new entrants 
to the globally integrated industries and markets.  
More and more TNCs therefore attach greater importance to knowledge and innovation 
as new primary “tools” for strengthening their corporate long-run competitive 
advantage. However, knowledge is increasingly diverse and dispersed worldwide, and 
this trend results in the growing level of costs, risk and time required to perform the 
innovation processes successfully.   
Thus, the purpose of this paper, titled “The importance of the network of relationships to 
proinnovative transnational corporations”, is to provide some insight on the so-called 
double network mode (aimed at developing close ties and other, more formal, 
relationships) that is adopted by TNCs in order to improve their innovation activities. It is 
concluded with highlighting the three majors advantages to TNCs as well as with some 
comments on the general nature of the double network.  

Translated by Kamil M. Kraj 

                                                 
30 Zob. szerzej: K. M. Kraj, Ewolucja funkcji B+R w korporacjach…, s. 138. 
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KRZYSZTOF B. MATUSIAK  

TRANSFER TECHNOLOGII I USŁUGI PROINNOWACYJNE  
W PARKACH TECHNOLOGICZNYCH 

WPROWADZENIE 

Dynamiczny rozwój gospodarczy w świecie oraz postępująca globalizacja 
gospodarek, skierowała w ostatnich latach szczególną uwagę na poszukiwanie przewag 
konkurencyjnych państw (i regionów) w innowacyjności. Skutkiem orientacji na 
wspieranie innowacyjności stała się obecność, w życiu społeczno-gospodarczym, licznych 
instytucjonalnych form oddziaływania na proces tworzenia, a przede wszystkim 
komercjalizacji nowych technologii. Zjawisko to, z uwagi na swoją skalę oraz zasięg, 
można jednocześnie scharakteryzować jako fenomen rodzącej się “gospodarki wiedzy”,  
a jego istotnym elementem są powstające na całym świecie parki technologiczne. Celem 
budowy parków technologicznych jest upowszechnienie jednej z najbardziej 
kompleksowych form instytucjonalnych, która ma zapewnić zwiększenie efektywności 
wykorzystania wyników prac badawczo-rozwojowych w praktyce gospodarczej  
i społecznej. Głównym zadaniem parku jest tworzenie środowiska innowacyjnego na 
styku nauki i biznesu, zdolnego do przekształcania wiedzy w nowe produkty i usługi.  

Współcześnie innowacja staje się w coraz większym zakresie procesem 
sieciowym i systemowym, w którym nowe produkty, usługi i technologie są rezultatem 
licznych, złożonych interakcji między firmami, różnymi jednostkami, organizacjami  
i środowiskiem. Obserwujemy niesłychanie szybko rosnącą liczbę różnego rodzaju 
porozumień poziomych w postaci aliansów strategicznych, związków kooperacyjnych  
w dziedzinie B+R i rozwoju nowego produktu, jak i pionowych więzi między 
przedsiębiorstwami. W tych dynamicznych i coraz bardziej złożonych powiązaniach 
zewnętrznych rośnie udział małych firm innowacyjnych. Proces innowacyjny odznacza się 
specyficznymi cechami, które pozwalają na odróżnienie go od bieżącej działalności 
gospodarczej. Jest to proces szczególnie złożony, skomplikowany i trudny. Wynika to 
przede wszystkim z faktu, że innowacje spinając ze sobą niczym klamry cztery sfery: 
naukę, technikę, produkcję i rynek, koncentrują w sobie tym samym cechy wszystkich 
tych sfer.  

PARKI TECHNOLOGICZNE W KONTEKŚCIE POLITYKI INNOWACYJNEJ 

W warunkach rosnącej roli innowacji jako katalizatora wzrostu gospodarczego  
i konkurencyjności, wzrasta znaczenie parków technologicznych jako instrumentu polityki 
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innowacyjnej. Omawiane inicjatywy były tworzone jako swoisty pomost, łączący 
instytucje naukowo-badawcze i przedsiębiorstwa. Parki są postrzegane w coraz 
większym zakresie jako instrument wzrostu konkurencyjności terytorialnej poprzez:1  

1. promowanie, upowszechnianie i wdrażanie innowacji,  

2. wspieranie transferu technologii,  

3. tworzenie nowych przedsiębiorstw technologicznych,  

4. rozwój możliwości zatrudnienia dla osób, posiadających umiejętności i kwalifikacje 
do pracy w innowacyjnych przedsiębiorstwach.  

W ramach parków technologicznych następuje tworzenie sieci wzajemnych 
relacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w rozwój technologiczny czy 
organizacyjny i jego gospodarcze wykorzystanie, łącząc potrzeby i oczekiwania płynące 
ze strony przedsiębiorstw ze zorientowaną rynkowo ofertą ze strony naukowców. Należy 
podkreślić złożoność procesu tworzenia innowacji technologicznej, związanej  
z koniecznością integracji różnorodnych technologii i w tym kontekście kluczową rolę 
podmiotów, takich jak parki technologiczne, wspomagających transfer wyników badań  
i nowych technologii. Rola parków polega zarówno na transferze wiedzy i technologii do 
firm, działających na rynku, jak i tworzeniu nowych przedsiębiorstw technologicznych.  

Parki muszą dysponować kompleksowymi instrumentami wsparcia 
komercjalizacji wyników badań. W praktyce są w stanie stworzyć korzystne warunki dla 
efektywnej współpracy, prowadzącej do tworzenia nowych firm technologicznych  
oraz poprawy konkurencyjności istniejących podmiotów. W tym kontekście park 
technologiczny: 

! realizuje proces komercjalizacji innowacji, w którym instytucje naukowe są 
postrzegane jako źródło nowych idei, które zostaną wykorzystane przez 
przedsiębiorstwa (istniejące lub nowo utworzone), poprzez wprowadzenie na rynek 
nowych produktów/usług lub zastosowanie nowych procesów produkcyjnych; 

! tworzy warunki dla współpracy instytucji naukowych i przedsiębiorstw w celu 
uzyskania efektu synergii w opracowaniu i wykorzystaniu innowacji;  

! funkcjonuje jako lokalny system innowacyjny, wspomagający konkurencyjność 
specyficznego subregionu i współtworzący regionalny system innowacyjny.  

Park technologiczny musi być wkomponowany w regionalny system innowacyjny, 
a w szczególności system wspierania innowacyjności przedsiębiorstw i transferu 
technologii. System wsparcia nowych firm technologicznych i transferu technologii musi 
oferować przyszłym przedsiębiorcom i nowym firmom wsparcie w postaci usług 
odpowiadających na potrzeby firm, zależne od etapu rozwoju na jakim się one znajdują  

                                                
1 K. B. Matusiak, Wpływ parków technologicznych na rozwój ekonomiczno-społeczny [w:]  
K. B. Matusiak, A. Bąkowski (red.), Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych  
w Polsce i na świecie, PARP, Warszawa 2008, s. 16-19. 
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i specyfiki branży, w jakiej funkcjonują. Rolą parku technologicznego jest oferowanie: 
usług specjalistycznych na etapie preinkubacji, inkubacji, rozwoju i dojrzałości 
przedsiębiorstwa, jak również w okresie ekspansji. Obszary funkcjonowania parku muszą 
ściśle odpowiadać fazom rozwoju przedsiębiorstwa, tak aby móc dostarczać usług, które 
są adekwatne do potrzeb przedsiębiorców na każdym etapie ich rozwoju. 

TRANSFER TECHNOLOGII I WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI 

Transfer technologii to proces zasilania rynku technologiami, stanowiący 
szczególny przypadek procesu komunikowania się. Należy podkreślić interakcyjny 
charakter tego procesu, w którym występują rozmaite pętle sprzężeń zwrotnych 
pomiędzy nadawcami i odbiorcami wiedzy oraz nowych rozwiązań technologicznych  
i organizacyjnych. Transfer dokonuje się głównie pomiędzy sektorem nauki i badań,  
a sferą działalności gospodarczej, tworząc specyficzny pomost pomiędzy tymi światami. 
Proces ten zachodzi także wewnątrz sfery gospodarczej między przedsiębiorstwami oraz 
na jej styku: indywidualni wynalazcy – przedsiębiorcy. Partnerami są w różnych układach 
instytucje naukowo-badawcze, duże, średnie i małe przedsiębiorstwa, instytucje 
publiczne oraz osoby prywatne. W literaturze podkreśla się występowanie naturalnych 
(„genetycznych”) barier współpracy nauki z biznesem. Do podstawowych przyczyn „luki 
komunikacyjnej” między światem nauki i biznesu zalicza się:2  

! różnice mentalne i osobowościowe naukowca i przedsiębiorcy;  

! różnice w zakresie warunków pracy, statusu, poziomu płac; 

! system oceny i brak zachęt do współpracy po stronie publicznego sektora B+R; 

! niedostateczny popyt na badania naukowe po stronie firm, niska ocena przydatności;  

! problemy oceny i otwartość na ryzyko.  

W sposobie podejścia do transferu technologii i wiedzy ze strony instytucji naukowych, 
wciąż dominuje model, tzw. technologicznego pchania (technology push), który zakłada, 
że należy opracować technologię, a następnie szukać mechanizmów i rozwiązań, dzięki 
którym będzie można zainteresować przedsiębiorstwa jej zakupem lub eksploatacją.  

Klasycznymi mechanizmami transferu technologii jest tu sprzedaż licencji, 
patentów i innych praw własności intelektualnej, wynikających z realizacji własnych prac 
badawczych. Badania mogą zatem stanowić przedmiot komercjalizacji i stanowić dla 
uczelni źródło dodatkowych przychodów. W ciągu ostatnich kilkunastu lat instytucje 
badawcze, a zwłaszcza uczelnie, zaczęły tworzyć w swej strukturze organizacyjnej 
wydzielone jednostki tzw. Liaison Offices, (Ośrodki Innowacji, Centra Transferu 
Technologii), których zadaniem jest promowanie możliwości badawczych, marketing 
wyników badań naukowych oraz opracowanych technologii. Dążąc do 

                                                
2 K. B. Matusiak, Organizacja współpracy nauki z biznesem jako strategiczne wyzwanie początku 
XXI wieku [w:] A. Herman, K. Poznańska (red.), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, t. III, 
SGH, Warszawa 2008, s. 125-127. 
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„odbiurokratyzowania” i zwiększenia efektywności działania takich jednostek, niektóre 
instytucje naukowe powołują zewnętrzne, zależne podmioty gospodarcze, realizujące te 
same cele. 

Współcześnie problematykę transferu technologii rozszerza się o zagadnienia: 

! przedsiębiorczości akademickiej i tworzenia małych technologicznych firm; 

! rozwoju systemów wspierania przedsięwzięć innowacyjnych, obejmujących 
doradztwo i pośrednictwo technologiczne, inicjowanie transferu, informację o nowych 
technologiach itp.; 

! wspierania przedsięwzięć innowacyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach; 

! inicjowania sieci współpracy i kooperacji; rozwoju struktur sieciowych (klastry, 
środowisko innowacyjne);  

! rozwój instytucji pomostowych: parków i inkubatorów technologicznych, ośrodków 
innowacji, itp.   

Model technology push, jest w wielu praktycznych przypadkach bardzo nieskuteczny. 
Technologie, które zostały opracowane na skalę laboratoryjną, często wymagają dużych 
nakładów na ich dalszy rozwój i dostosowanie do wymogów rynkowych. Ten proces 
wiąże się z kolei z dużym ryzykiem ze strony przedsiębiorstwa, które musi zaangażować 
własne środki finansowe. Analiza wykonalności projektów często wskazuje na zbyt duże 
koszty i ryzyko, jakim obarczone jest wdrożenie technologii, opracowanej w jednostce 
naukowej. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym ryzyko niepowodzenia projektu, jest 
często również brak właściwego przygotowania kadry przedsiębiorstwa. W modelu 
technology push transfer wiedzy dokonywany jest pomiędzy pracownikami naukowymi, 
którzy znają wszystkie tajniki technologii, a pracownikami przedsiębiorstwa, którzy 
często nie posiadają odpowiedniej wiedzy lub kwalifikacji.  

Zminimalizowanie barier związanych z transferem wiedzy pomiędzy 
pracownikami, zatrudnionymi w różnych podmiotach jest możliwe poprzez utworzenie 
konsorcjów badawczo-przemysłowych, które wspólnie podejmują działania badawcze  
i wdrożeniowe lub realizują projekty na zasadach badań kontraktowych (contract 
research). W przypadku contract research przedsiębiorstwo zamawia (kontraktuje)  
w jednostce naukowej jedynie wykonanie specyficznych zadań badawczych, w ramach 
realizowanego przez siebie projektu. Takie kontrakty mają swoje ograniczenia, 
polegające na tym, że zawarcie umowy wymaga precyzyjnego określenia charakteru 
prac badawczych, sposobu przekazania wyników oraz wszelkich wymogów, jakie muszą 
one spełniać. Instytucje badawcze podejmują tego typu współpracę jedynie wówczas, 
gdy tematyka przedsięwzięcia jest zbieżna z aktualnymi zainteresowaniami badawczymi 
naukowców. Ponadto podstawową motywacją jednostek naukowych w tego rodzaju 
działalności jest generowanie przychodów. Pojawia się zatem sprzeczność  
w oczekiwaniach obu stron kontraktu. Zlecający chciałby uzyskać wyniki badań możliwie 
szybko i efektywnie, podczas gdy zleceniobiorca zainteresowany jest prowadzeniem 
długich i specjalistycznych badań z udziałem licznych zespołów badawczych. 
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INKUBACJA NOWYCH FIRM TECHNOLOGICZNYCH (SPIN-OFF)  

Powyższych ograniczeń nie ma mechanizm transferu technologii poprzez 
stworzenie nowego przedsiębiorstwa. Nowa firma ma tę przewagę, że przedsiębiorca jest 
równocześnie wynalazcą lub twórcą nowej technologii, w oparciu o którą utworzył 
przedsiębiorstwo i w ten sposób problem transferu wiedzy pomiędzy różnymi 
podmiotami zostaje ominięty. Ta cecha nowej firmy może być również jej słabą stroną, 
ponieważ dobry naukowiec może się okazać bardzo złym przedsiębiorcą. Mechanizm 
komercjalizacji technologii poprzez tworzenie nowej firmy przez pracowników 
naukowych, wykorzystujących wyniki własnych badań naukowych zaczął z sukcesem 
funkcjonować w Stanach Zjednoczonych. Od początku lat 90. ten model transferu 
technologii zaczął być również propagowany w krajach europejskich. 

Europejskie uniwersytety coraz większą wagę przywiązują do transferu 
technologii i to nie tylko ze względu na dodatkowe przychody, jakie ten proces może 
generować, ale także ze względu na inne korzyści, jak na przykład tworzenie wizerunku 
uczelni, której absolwenci i pracownicy naukowi nie tylko reprezentują wysoki poziom 
merytoryczny, ale także są twórcami i beneficjentami sukcesu ekonomicznego, 
związanego z komercjalizacją technologii. Również naukowcy i pracownicy techniczni 
zatrudnieni w tych instytucjach, którzy są twórcami nowych pomysłów i rozwiązań 
technicznych o znaczącym potencjale rynkowym, są bardziej zainteresowani rozwijaniem 
swych dokonań we własnym przedsiębiorstwie, niż ich licencjonowaniem do innych 
przedsiębiorstw. 

Decyzja co do wyboru sposobu komercjalizacji poprzez utworzenie nowej firmy,  
a nie realizowanie badań kontraktowych lub sprzedaż licencji, zależy przede wszystkim 
od dwóch czynników: (1) motywacji i determinacji zainteresowanych pracowników 
naukowych oraz (2) motywacji samej uczelni. Czasami istotnym czynnikiem jest 
dodatkowo charakter przedsięwzięcia i jego znaczenie dla lokalnej gospodarki. Nowe 
firmy są dobrym instrumentem transferu technologii przede wszystkim dla technologii, 
które są w fazie rozwoju i dotyczą nowych dziedzin przemysłu. W tym scenariuszu 
istnieje jednak wysoka niepewność możliwości dalszego rozwoju technologii, jak również 
niepewne są możliwości rynkowe i wielkość potencjalnych korzyści. Ryzyko takiego 
przedsięwzięcia w pełni ponosi przedsiębiorca. Dlatego też niezbędne są programy 
wsparcia, aby zmniejszyć to ryzyko i zapewnić możliwie szybkie osiągnięcie efektów 
ekonomicznych. W tradycyjnych gałęziach przemysłu nowe firmy technologiczne mają 
mniejsze szanse powodzenia, ponieważ rynek jest zdominowany przez istniejące firmy. 
Niższe jest ryzyko przedsięwzięcia, ale również mniejsze potencjalne efekty 
ekonomiczne, chyba, że przedmiotem działalności nowej firmy jest nowatorskie 
rozwiązanie, które może zachwiać sytuacją na rynku i doprowadzić do zmiany jego 
struktury. 

Tworzenie nowych firm technologicznych nie jest jedyną drogą prowadzącą do 
komercjalizacji technologii opracowanych na uczelniach. Jednakże, przy sprzyjającym 
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układzie, na który składają się: potencjał rynkowy pomysłu, umiejętności ludzi oraz 
finansowanie, może to być najlepsza lub nawet jedyna droga prowadząca do sukcesu 
komercyjnego. 

Utworzenie spin-off pozwala na płynne przeniesienie wiedzy i całego know-how 
oraz praw własności związanych z eksploatacją technologii do podmiotu gospodarczego, 
stwarzając dogodne warunki dla inwestycji kapitałowych w to przedsięwzięcie i tym 
samym szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa. Proces ten nie jest jednak pozbawiony 
problemów. Podstawowym problemem jest okres początkowy, zwany czasami okresem 
konwersji (conversion). Jest to okres, który jest niezbędny dla doprowadzenia projektu 
spin-out do stanu, w którym potwierdzony jest jego techniczny i biznesowy potencjał 
(proof of concept) i jest on gotowy do oceny przez potencjalnych inwestorów. Okres ten, 
trwający z reguły od 6 do 18 miesięcy, jest kluczowy dla podjęcia decyzji o kontynuacji 
lub zaniechaniu projektu. Termin „przedsiębiorczość akademicka” obejmuje właśnie ten 
pierwszy okres w rozwoju nowego przedsiębiorstwa. Istotą programu konwersji jest 
uniknięcie dwóch podstawowych typów błędów: odrzucania projektów wartościowych 
oraz zbyt długiego finansowania lub finansowania w ogóle projektów, które nie powinny 
być finansowane ze względu na słaby potencjał rynkowy. 

W okresie konwersji projekt spin-off wymaga z reguły wsparcia zewnętrznego ze 
strony instytucji, mogących zapewnić profesjonalne usługi, wspierających rozwój 
przedsięwzięcia od momentu zakończenia projektu badawczego, aż do momentu 
powstania profesjonalnego projektu biznesowego, dotyczącego dojrzałego 
przedsiębiorstwa, które rozpoczyna swoją działalność jako start-up i jest właściwie 
przygotowane do przyjęcia inwestycji kapitałowej. Usługi wspierające obejmują z reguły 
następującą tematykę: doradztwo w zakresie ochrony praw własności, tworzenia biznes 
planu, oceny potencjału rynkowego projektu, organizacji przedsiębiorstwa, usługi 
administracyjne, poszukiwanie partnerów, wynajem taniej powierzchni biurowej, 
produkcyjnej i laboratoryjnej. Celem tych usług jest: 

1. Zapewnienie ciągłego rozwoju technicznego. 

2. Zabezpieczenie własności i ochrony praw własności intelektualnej. 

3. Opracowanie strategii działania i rozwoju firmy, strategii rynkowej i marketingowej. 

4. Skompletowanie zespołu zarządzającego firmą i ustanowienie niezbędnych 
powiązań z innymi firmami i podmiotami. 

5. Skonstruowanie realistycznego i elastycznego biznes planu. 

6. Dokonanie wyceny projektu pod kątem ustalenia ceny udziałów dla inwestorów 
większościowych lub mniejszościowych. 

7. Przygotowanie prezentacji przedsięwzięcia dla potencjalnych inwestorów. 

Usługi z zakresu konwersji świadczy bardzo wiele różnych organizacji, takich jak: 
uniwersyteckie centra transferu technologii, parki inkubatory technologiczne i inne. 
Pomoc finansową dla firm spin-out, często bezpośrednio, przyznają organizacje rządowe. 
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Formy finansowania są zróżnicowane: granty, pożyczki, bezpłatne usługi, zakup 
akcji/udziałów, ulgi podatkowe. W praktyce, rozróżnienie etapu konwersji od pierwszej 
inwestycji kapitałowej, nie zawsze jest klarowne. Czasami zdarza się, że inwestor 
przejmuje projekt jeszcze w fazie badawczej i finansuje cały proces konwersji. 

Park technologiczny powinien być otwarty przede wszystkim dla przedsiębiorstw 
innowacyjnych na każdym etapie rozwoju i posiadać ofertę usług dostosowaną do 
potrzeb każdego przedsiębiorstwa technologicznego – od narodzin idei biznesowej do 
ekspansji rynkowej. Wsparciem tworzenia przedsiębiorstw zajmuje się ok. 78% parków 
na świecie. Jest to realizowane poprzez specjalne programy szkoleniowe i doradcze oraz 
odpowiednią infrastrukturę przystosowana pod procesy inkubacyjne. Ponad 40% parków 
posiada własne inkubatory, a kolejnych 29% posiada je na swoim terenie, ale nie są one 
organizacyjnie zależne od podmiotów zarządzających parkiem. 

KIERUNKI TWORZENIA USŁUG W PARKACH TECHNOLOGICZNYCH  

Park technologiczny to specyficzne skupisko innowacyjnych przedsiębiorstw, 
jednostek badawczo-rozwojowych oraz instytucji otoczenia biznesu, ale przede 
wszystkim pracowników tych trzech różnych sektorów na określonym terenie – 
nieruchomości, obejmującej budynki i inną infrastrukturę niezbędną do pracy badawczej, 
usługowej i/lub produkcyjnej. W zależności od przyjętej koncepcji działalności dla 
określonego parku technologicznego mamy do czynienia z parkiem naukowym, 
naukowo-technologicznym, technologicznym czy technologiczno-przemysłowym, a nawet 
„jedynie” przemysłowym.3 Działalność parku obejmuje więc publiczne i publiczno-
prywatne działania, tworzące specyficzne usługi, skierowane do wybranych podmiotów – 
reprezentantów trzech wspomnianych wyżej sektorów. Usługi te dotyczą zarówno 
podmiotów-lokatorów parku, jak i tych działających poza parkiem. Tak więc zakres 
oferowanych przez park usług, będzie pochodną rodzaju i różnorodności jego 
użytkowników.  

Użytkownikami parku technologicznego są:4   

1. Innowacyjne przedsiębiorstwa: 

! lokujące swoją siedzibę (biura i/lub przestrzeń usługową/produkcyjną) na 
terenach parku, przeznaczonych na inwestycje; 

! lokujące swoją siedzibę w budynku, będącym własnością firmy zarządzającej 
parkiem; 

                                                
3  K. B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii – słownik pojęć, wyd. II poprawione, PARP, 
Warszawa 2008.  
4 J. Guliński, Oferta usług w parkach technologicznych [w:] K.B. Matusiak, A. Bąkowski (red.), 
Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie, PARP, Warszawa 
2008, s. 128-130. 
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! głównie mikroprzedsiębiorstwa w pierwszej fazie rozwoju, ulokowane  
w wydzielonym lokalu (w budynku inkubatora), wspierane najczęściej przez 
zarządzających inkubatorem technologicznym zarówno atrakcyjną stawką 
czynszu, jak i kompleksowym wsparciem merytorycznym; 

! położone poza parkiem – poszukujące w parku usługi badawczej, badawczo-
rozwojowo-technologicznej czy technologicznej (w tym transferu technologii czy 
innej, o charakterze proinnowacyjnym); 

! położone poza parkiem, a poszukujące w nim wsparcia w swoim innowacyjnym 
rozwoju poprzez: (1) zdobycie środków na innowacyjny rozwój (wnioski 
aplikacyjne) oraz (2) wsparcie w budowie marki czy budowie nowych rynków 
zbytu. 

2. Instytucje sektora B+R – użytkownicy parku to instytucje: 

! będące działem organizacyjnym (własnością) podmiotu zarządzającego 
parkiem; 

! o charakterze publicznym lub niepublicznym będące lokatorami parku; 

! spoza parku, będące odbiorcami usług świadczonych przez park i jego 
lokatorów; 

! spoza parku, świadczące usługi dla firm-lokatorów parków. 

3. Instytucje otoczenia biznesu, które: 

! lokują się na terenie parku dla świadczenia usług pozostałym użytkownikom; 

! są działem organizacyjnym (własnością) podmiotu zarządzającego parkiem  
(np. centrum transferu technologii); 

! ulokowane poza parkiem, poszukują klientów spośród jego lokatorów. 

Rozwinięte organizacyjnie parki w modelowym układzie dysponują: 

1. wysokiej jakości infrastrukturą; 

2. usługami z obszaru finansowania, doradztwa, szkoleń i wspierania tworzenia firm; 

3. usługami badawczo-rozwojowymi; 

4. nowymi rozwiązaniami technologicznymi i innowacyjnymi; 

5. usługami finansowymi, w tym dostępem do kapitału wysokiego ryzyka. 

Docelowo, park powinien stać się instytucją, zdolną do wnoszenia dużej wartości 
dodanej do inkubowanych przedsiębiorstw oraz do firm-lokatorów parku, rozpoznawalną 
w regionie, jako podmiot zdolny do świadczenia specjalistycznych usług dla 
przedsiębiorstw technologicznych na profesjonalnym poziomie. Park o tak szerokiej 
kompleksowej ofercie usług jest jeszcze ciągle bardziej obiektem marzeń oraz dążeń 
kierownictwa dziesiątek instytucji parkowych w naszym kraju. 

Na świecie około 75% parków w swojej ofercie posiada usługi pozyskane spoza 
swoich struktur i kreowane na zasadach outsourcingu. Natomiast tylko 14% usług jest 
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oferowanych przez instytucje zarządzające parkiem. W Europie około 20% parków 
„zdobywa” z zewnątrz wszystkie świadczone usługi dla swych lokatorów, podczas gdy  
w statystykach dla świata to jedynie poziom 5%. Do głównych obszarów usług o dużej 
wartości dodanej w parkach na świecie zaliczamy:5  

1. wsparcie zarządzania 73% parków na świecie;  

2. dostęp do kapitału zalążkowego 71% parków; 

3. konsultacje dot. własności intelektualnej 64% parków; 

4. sieciowanie/kontakty wewnątrzparkowe 64% parków; 

5. szkolenia  60% parków; 

6. usługi prawne i księgowe  58% parków; 

7. dostęp do laboratoriów  56% parków; 

8. usługi marketingowe i promocyjne 55% parków; 

9. sieciowanie/kontakty zewnątrzparkowe 53% parków; 

10. własny kapitał zalążkowy 30% parków. 

Odmienna kultura przedsiębiorczości w Europie i historyczno-obyczajowe 
uwarunkowania, odciskają swoje piętno na zakresie oferty parków europejskich  
w kontekście jej porównania ze światowymi. Najwyżej oceniane jest tu, przez 
potencjalnych i realnych lokatorów, wsparcie marketingowe oraz handlowo-
administracyjne. Istotny jest także dostęp do informacji, czyli dostęp do baz danych, 
archiwów i bibliotek. Najważniejszy jednak dla klientów jest dostęp do Internetu, a także 
sieć intranetowa wewnątrz parku, których dostępność jest tak oczywista, że nie 
znajdziemy już takiej pozycji w przygotowanych wcześniej tabelach usług. Coraz więcej 
lokatorów jest zainteresowana specjalistycznym wsparciem z obszaru software (ICT).  

W polskich parkach najlepiej rozwinięte są usługi z zakresu doradztwa i szkoleń, 
które obejmują następujące obszary tematyczne: 

! dostęp do środków z funduszy europejskich w 85% parków; 

! przedsiębiorczość i tworzenie firm w 85%; 

! opracowanie biznes planu w 85%; 

! finanse i podatki w 73%; 

! prawo gospodarcze w 73%; 

! informatyka w 73%; 

! informacja technologiczna i patentowa w 54%. 

Praktycznie nie ma w ofercie omawianych jednostek usług wsparcia w zakresie pomocy 
finansowej – funduszy pożyczkowych, venture capital czy aniołów biznesu. 

                                                
5 Facts and Figures of Science and Technology Parks in the Word, IASP General Survey 2006-2007. 
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Osobnym zagadnieniem jest postrzeganie roli oferty usług w podjęciu decyzji  
o ulokowaniu się firmy na terenie parku. Badania światowe wykazują, że główne 
czynniki, decydujące o tym fakcie to:6 

! prestiż parku; 

! lokalizacja geograficzna; 

! bliska obecność uczelni wyższej/instytutu; 

! poziom infrastruktury; 

! oferta usług o wartości dodanej; 

! dostęp do klienta. 

Badania polskich lokatorów dowodzą, że w Polsce infrastruktura jest postrzegana jako 
czynnik najistotniejszy. Kolejnym czynnikiem, na który zwrócono uwagę, są korzystne 
warunki wynajmu powierzchni (w Europie i na świecie ma to minimalne znaczenie). 
Można się zgodzić z dość powszechną opinią, że wynajęcie lokali po korzystnych cenach, 
to czasami jedyna niestety strategia tworzących się inicjatyw parkowych w Polsce. Idąc 
dalej, oferta usług podstawowych jest dwukrotnie wyżej postrzegana przez 
potencjalnych lokatorów parku w Polsce, względem parków europejskich przy 
parokrotnie niższym, w porównaniu z Europą, postrzeganiem usług wyższego rzędu.  
Z punktu widzenia firm ulokowanych w polskich parkach technologicznych7, nasi rodzimi 
lokatorzy najbardziej cenią: (1) szybkie łącza internetowe - 65% respondentów; (2) 
ochronę mienia - 65%; (3) wynajem sal konferencyjnych - 49%; (4) wynajem sal 
seminaryjnych - 43%; (5) usługi szkoleniowe i doradcze - 43%; (6) usługi biurowe - 
32%; (7) parking - 32%. Co ciekawe, lokatorzy w polskich parkach zapytani o usługi, 
których im brakuje najczęściej, wymieniali usługi gastronomiczne i bankowe oraz 
usprawnienie transportu publicznego. Zważywszy na etap rozwoju instytucji parkowych 
w Polsce i nasz dystans (opóźnienie) w stosunku do reszty Europy, wymienione 
priorytety wydają się być zrozumiałe.  

OFERTA USŁUG BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 

Ważnym elementem każdego parku technologicznego jest dostępność usług 
badawczo-rozwojowych dla lokatorów oraz firm zewnętrznych. Działalność badawczo-
rozwojowa, prowadzona przez lokatorów, wymaga często powierzchni o charakterze 
laboratoryjnym. W tym zakresie parki stosują dwa typy strategii:  

1. tworzą własne laboratoria (przeważnie są to laboratoria wykorzystywane przez 
zespoły badawcze współpracujących instytucji naukowo-badawczych);  

                                                
6 B. M. Marciniec, Rola parków naukowo-technologicznych w rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 2007. 
7 K. B. Matusiak (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport SOOIPP, 
Poznań/Łódź/Kielce 2007. 
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2. korzystają z laboratoriów jednostek badawczych (uczelnie, publiczne i niepubliczne 
instytuty badawcze) zlokalizowanych na terenie parku ze statutem lokatorów 
strategicznych.  

Aż 80% parków europejskich posiada na swoim terenie laboratoria badawcze 
jednostek naukowych, a 27% parków gości na swoim terenie uniwersyteckie ośrodki 
współpracy z gospodarką. Współpracę z jednostkami naukowymi w zakresie usług 
badawczych deklaruje 63% parków europejskich. Usługi badawcze/laboratoryjne to 
ważny element oferty parku. 

W Polsce mamy trzy pierwsze przykłady laboratoriów badawczych, ulokowanych 
w parkach we Wrocławiu, Poznaniu i Gdyni. W najbliższych latach należy oczekiwać 
dynamicznego rozwoju laboratoriów w pozostałych polskich parkach. W przypadku już 
istniejących laboratoriów są one własnością instytucji zarządzającej parkiem. We 
Wrocławiu (WPT) znajdują się laboratoria wysokiej próżni, laboratorium optyczne 
(mikroskopowe) i elektroniczne. Wykorzystywane są one głównie przez lokatorów parku. 
W Poznaniu (PPNT) przeciwnie – laboratoria analityki chemicznej, Poznańskie 
Laboratorium Radiowęglowe 14C, Laboratorium Technologii Języka i Mowy – 
zorientowane są głównie na świadczenie usług badawczych i analitycznych odbiorcom 
(przedsiębiorstwa, sektor B+R) spoza parku, z kraju i z zagranicy. Park w Gdyni posiada 
natomiast laboratoria mikrobiologiczne i biotechnologiczne oraz prototypownię  
i zorientowany jest na świadczenie usług zarówno lokatorom z parku, jak i spoza niego. 

Podjęcie działalności usługowej o charakterze badawczym wymaga dużych 
nakładów inwestycyjnych i bez dobrego rozeznania rynku na takie usługi nie można 
podjąć odpowiedzialnej decyzji w tej sprawie, zawsze obarczonej dużym ryzykiem. 
Laboratoria działające na terenie parków często są wewnętrznie dotowane przez inne 
obszary działalności. W wyjątkowych przypadkach (dużo szczęścia, niszowa aparatura) 
laboratorium generuje znaczące dochody do parku. Przykładem mogą być opisane wyżej 
laboratoria parku we Wrocławiu oraz w Poznaniu. Przy projektowaniu tego typu 
laboratoriów należy zwrócić uwagę na fakt szybkiego „starzenia się” aparatury naukowej 
oraz konieczność zawarcia odpowiedzialnych aliansów z potencjalnymi, przyszłościowymi 
odbiorcami usług.  

OFERTA USŁUG W ZAKRESIE TRANSFERU TECHNOLOGII I KOMERCJALIZACJI 
WYNIKÓW PRAC BADAWCZYCH 

Efektywność działania każdego parku zależy od wygenerowanych mechanizmów 
transferu technologii z instytucji naukowych do biznesu. Usługi w tym zakresie są 
klasyfikowane w różny sposób. W praktyce parków technologicznych użyteczne jest 
następujące ujęcie:8  

                                                
8 P. Głodek, Transfer Technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach, (I) Vademecum 
innowacyjnego przedsiębiorcy, STIM, Warszawa, 2006. 
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1. Doradztwo strategiczne: 

! uzyskiwanie przewagi nad konkurencją, 

! wyróżnianie produktu lub usługi na rynku, 

! lepsze spełnianie oczekiwań klienta; 

2. Identyfikacje pozycji technologicznej firmy na rynku: 

! badanie nowości stosowanej technologii, 

! identyfikacja dostępu rozwiązań technologicznych, 

! monitoring zmian technologicznych; 

3. Analizy, opracowanie studiów wykonalności i biznes planów, badania rynku, analiza 
możliwości komercjalizacji wiedzy; 

4. Poszukiwanie partnerów, dostawców technologii i innych; 

5. Ochrona praw własności intelektualnej, patentowanie, negocjacje i zawieranie 
umów transferu technologii;  

6. Pomoc w pozyskaniu finansowania: 

! identyfikacja źródeł finansowania, 

! wnioski o dotacje, wnioski kredytowe, 

! pomoc w kontaktach z instytucjami finansującymi; 

7. Podnoszenie kwalifikacji i kultury innowacyjnej: 

! zasady zgłaszania i wprowadzenia pomysłów w firmie, 

! system motywacyjny, 

! szkolenia, konferencje, warsztaty. 

Pobieżna analiza tych usług wskazuje, że ich świadczenie jest związane  
z profesjonalnym poziomem konsultantów, który osiąga się po wielu miesiącach pracy, 
szkoleń i konsultacji. Budowa zespołu takich konsultantów to proces paroletni! Parki 
oferujące usługi specjalistyczne w zakresie transferu technologii, dysponują zazwyczaj 
siecią współpracujących instytucji i ekspertów i w ten sposób zapewniają szeroką gamę 
tego typu usług, szybko odpowiadając na zapotrzebowanie firm-lokatorów. 

Statystyczny polski park (najczęściej jest to niestety związek jedynie formalny) 
posiada sformalizowane powiązania z przynajmniej sześcioma instytucjami naukowo-
badawczymi, w tym dominują podmioty o charakterze akademickim. Współpraca parków 
z podmiotami sfery nauki odbywa się wg deklaracji ich kierownictwa w następujących 
formach: 

1. organizacja szkoleń, seminariów i konferencji – 100% parków; 

2. składanie wspólnych projektów do funduszy europejskich –  85%; 

3. ścisła współpraca z uczelnianymi komórkami transferu technologii  
(Centrum Transferu Technologii, Rzecznik Patentowy itp.) –  54%; 
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4. udział przedstawicieli nauki w organach decyzyjnych parku –  54%; 

5. wspólne projekty wdrożeniowe –  54%; 

6. organizacja praktyk studenckich –  54%; 

7. zajęcia dla studentów w zakresie przedsiębiorczości  
i komercjalizacji technologii –  46%. 

Kierujący polskimi parkami, przynajmniej deklaratywnie, jako priorytety swojej 
działalności stawiają wsparcie tworzenia nowych firm technologicznych oraz budowę 
sieci współpracy nauka – biznes. W tej sytuacji usługi dotyczące transferu wiedzy  
i komercjalizacji technologii nabierają szczególnego znaczenia. Jednocześnie jednak 
menadżerowie parków do głównych trudności i barier rozwoju parków zaliczają: 

1. Ograniczenia prawne i brak procedur transferu technologii; 

2. Niechęć środowiska naukowego do komercjalizacji osiągnięć naukowych; 

3. Brak projektów do komercjalizacji. 

Wszystkie wymienione wyżej bariery są ściśle związane z transferem technologii  
i komercjalizacją.  

Relatywnie częstą praktyką jest świadczenie niskopłatnych lub nawet 
bezpłatnych (dla odbiorcy – lokatora parku) usług przez park, czyli jego pracowników, 
realizujących określony projekt wspierany finansowo z: 

1. Funduszy lokalnych/regionalnych; 

2. Funduszy centralnych (budżet, agencje, fundacje); 

3. Funduszy europejskich: programów ramowych UE w zakresie badań i rozwoju, 
funduszy strukturalnych UE oraz innych programów europejskich. 

Praktycznie w każdym polskim parku technologicznym mamy do czynienia z tego typu 
działalnością. Szereg polskich parków uczestniczyło bowiem w europejskich programach 
transferu innowacji i technologii (Innovation Relay Centre, 6 i 7 PR UE) oraz licznych 
projektach z tego obszaru finansowanych z funduszy strukturalnych UE w pierwszym 
okresie programowania (2004-2006). Na tworzenie i rozwój parków technologicznych,  
a także rozwój w nich systemu usług wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność, 
potencjalnie dostępnych będzie w latach 2008-2013 kilkaset milionów euro. Sensowne 
jest włączenie parków w Krajowy System Usług i powstającą Krajową Sieć Innowacji. 
Można skorzystać również ze środków zapisanych w Programie Operacyjnym Kapitał 
Ludzki (2007-2013) na rzecz rozbudowy oferty usługowej i szkoleniowej parków  
i inkubatorów oraz wsparcia procesów inkubacji przedsiębiorstw opartych na wiedzy. 
Coraz więcej inicjatyw parkowych (internacjonalizacja, benchmarking) pojawia się także 
w projektach europejskich z programu INTERREG IVC. W obszarze innowacji, cennym 
źródłem finansowania może być Program Ramowy UE „Konkurencyjność  
i Innowacyjność”. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że oferowane przez park usługi 
specjalistyczne dla firm (transfer technologii, ochrona własności przemysłowej  
i intelektualnej, działalność innowacyjna) nie stanowią dla nich istotnej zachęty,  
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w momencie podejmowania decyzji o lokowaniu się w inkubatorze. Potrzeba korzystania 
ze specjalistycznego doradztwa pojawia się dopiero w momencie natknięcia się przez 
przedsiębiorcę na konkretne bariery, które niekoniecznie są uświadamiane w momencie 
lokowania w parku. 

PODSUMOWANIE 

Ważnym elementem atrakcyjności każdego parku technologicznego jest oferta 
pomocy skierowana nowotworzonych oraz małych i średnich firm, obejmująca  
w ogólnym zarysie: różnego typu doradztwo i konsulting, infrastrukturę i dostęp do 
wspólnych urządzeń serwisowych oraz pomoc finansową i pośrednictwo kredytowe. 
Oferta usług w szerokim ujęciu – od nowoczesnej infrastruktury obejmującej laboratoria, 
przez transfer technologii do wsparcia finansowego przedsięwzięć gospodarczych, 
decyduje o sukcesie parku i jego pozycji, marce i renomie. Jednocześnie usługi 
proinnowacyjne są najbardziej skomplikowanym i trudnym elementem funkcjonowania 
każdego parku, ponieważ wymagają: 

! wysokich kompetencji kadry doradców i trenerów oraz pracowników laboratoriów;  

! drogiego oprzyrządowania (laboratoria) o szybkim tempie ekonomicznego starzenia; 

! grupy odbiorców o niszowych potrzebach na wysoko wyspecjalizowane usługi;  

! elastycznych powiązań z trudnym w wymiarze reguł prowadzenia biznesu 
środowiskiem naukowym.  

W praktyce w większości parków w Polsce i na świecie, usługi proinnowacyjne mają 
niestety tylko deklaratywny charakter lub sprowadzają się do relatywnie mało 
zaawansowanej technologicznie oferty. Warunkiem rozwoju wyspecjalizowanych usług 
jest właściwy wybór przyszłych lokatorów parku. Niska selektywność zbiega się często  
z dużym zainteresowaniem lokalizacją w parku ze strony tradycyjnych firm o niskim 
potencjale technologicznym, traktującym taką lokalizację jako prestiżową. Mało 
restrykcyjna polityka w tym zakresie prowadzi do konieczności rezygnacji  
z wyspecjalizowanych usług, ze względu na brak odbiorców. Badania firm, 
korzystających z usług polskich parków dowodzą, że wśród najpopularniejszych usług 
znalazła się promocja, reklama, marketing oraz obsługa prawna. Największa grupa 
przedsiębiorstw, zlokalizowanych w parkach, doceniła pomoc w tworzeniu i uruchamianiu 
firmy, oceniając ją bardzo dobrze w 41%. Relatywnie duży odsetek niezadowolonych 
było z jakości obsługi księgowej (35%) oraz z jakości usług pośrednictwa między 
przedsiębiorstwami a naukowcami (34%), co obnaża szczególnie parki z nazwy naukowe 
i technologiczne. Źle też wypadła usługa analiz trendów rynkowych oraz wsparcia 
przygotowania wniosków do programów krajowych i europejskich, wspierających 
innowacyjność. Biorąc pod uwagę wszystkie opinie w zakresie jakości świadczonych 
przez parki usług, lokatorzy generalnie oceniają ich poziom jako dobry. W ogólnej liczbie 
ocen bardzo dobre i raczej dobre stanowiły 48%, raczej złe i bardzo złe – 34%, średnie 
– 18%. Większość przedsiębiorstw uważa, że oferta parku odpowiada ich 
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zapotrzebowaniu. 51,5% firm objętych badaniem oceniła stopień dopasowania jako 
bardzo dobry bądź raczej dobry. Oferta parku okazała się nieadekwatna do potrzeb 
8,5% firm. Taki sam odsetek firm był średnio zadowolony z oferty parku, co nie potrafił 
jej ocenić – po 20%.9 

Bez względu na stopień zadowolenia lub niezadowolenia klienta parku, oferta 
polskich parków ciągle jeszcze wymaga rozszerzenia i uatrakcyjnienia. Jako, że wszystkie 
parki posiadają tereny inwestycyjne i/lub infrastrukturę pod wynajem, kluczowym dla 
dalszego rozwoju jest budowa wyspecjalizowanego portfela usług proinnowacyjnych. 
Brak konsekwentnie realizowanej strategii w tym zakresie prowadzi do „zatrzymania” 
rozwoju parku na poziomie tzw. parków przemysłowych lub biznesu, czyli głównie 
infrastruktury materialnej, tworzonej pod kątem firm lokatorów. W takim wariancie 
budowa pozostałych, pożądanych funkcji parku ulega zaniechaniu lub minimalizacji.  
W pierwszej kolejności: (1) ogranicza się współpracę ze środowiskiem naukowym  
i aktywne działania w zakresie transferu technologii oraz (2) nie inwestuje się w funkcje 
inkubacyjne, jako mało dochodowe i ryzykowne w realizacji. Taki scenariusz rozwoju ma 
miejsce w przypadku wielu parków na świecie, a szereg badań wskazuje, że firmy  
z parków nie wykazują większej skłonności do wdrażania nowych produktów, nie wydają 
więcej na B+R oraz nie osiągają większej efektywności z inwestycji w B+R (np. 
wynalazków zgłoszonych do ochrony patentowej).10 

SUMMARY 

An important phenomenon of the rising “knowledge-based economy” is the presence of 
numerous institutional forms of influencing the innovation processes in the socio - 
economic life. Among these institutions, the technological parks deserve a particular 
attention. The main objective of the technological park is to create an innovation-
oriented environment linking science and business in order to transform knowledge into 
new products and services. What determines a given park’s reputation and success is 
the park’s rich offer of services ranging from infrastructure (including laboratories), 
technology transfer tools to financial support. However, the proinnovative services are 
the most complicated and difficult element of every active technological park. In practice 
most of the parks, both in Poland and worldwide, do not offer truly proinnovative 
services – their services are, unfortunately, either only declarations or relatively poor 

                                                
9 P. Fabrowska, D. Kozdęba, M. Mackiewicz, B. Michorowska, A. Moniszka, A. Szerenos,  
P. Tamowicz, D. Węcławska, E. Wojnicka, Benchmarking parków technologicznych w Polsce. Wyniki 
badania, PARP/ECORYS, Warszawa 2008. 
10 H. Löfsten, P. Lindelöf, Science parks and the growth of new technology-based  firms. Academic 
– industry links, innovation and markets. “Research Policy” 2002, nr 31 czy N. Fukugawa, Science 
parks in Japan and their value-added contributions to new technology-based firms. “International 
Journal of Industrial Organiziation” 2006, nr 24 s. 381-400. 
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technological offers. The lack of a consistently pursued strategy aimed at creating and 
offering a sophisticated portfolio of the proinnovative services results in “the ending” of 
a given park’s development at the level of a so-called industrial or business park, i.e. at 
the level of an attractive and well equipped location. If such a variant is adopted, 
building of innovative functions of the park is simply abandoned or minimized. It begins 
with continually decreased cooperation with the scientific community and with decrease 
in technology transfer activities. These moves are followed by giving up investments in 
incubator functions as they appear to be low profitable and high-risk ones to perform. 
Such a scenario for a park’s development is common to many parks worldwide. 

Translated by Krzysztof B. Matusiak 
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MATYLDA WDOWIARZ-BILSKA 

 PRZESTRZEŃ PARKU TECHNOLOGICZNEGO 

WSTĘP 

 W parku technologicznym, najczęściej postrzeganym przez pryzmat problemów 
natury funkcjonalnej, organizacyjnej, czy instytucjonalnej wymiar przestrzenny odgrywa 
znaczną rolę. Przestrzeń, a dokładnie jej jakość wiąże się z trzema elementami ważnymi 
dla rozwoju parku technologicznego takimi jak: atrakcyjność lokalizacji, strategia 
przyciągania i utrzymania kadry oraz kreacja odpowiedniego środowiska pracy 

 Warunki przestrzenne lokalizacji, odpowiednio uformowane środowisko i sposób 
zaaranżowania przestrzeni parku ma wpływ na percepcję i kształtowanie jego wizerunku. 
Atrakcyjnie zaprojektowana przestrzeń przekłada się na walory ekonomiczno-społeczne 
parku, stanowiąc jeden z elementów decydujących o poziomie konkurencyjności tej 
instytucji.  

 W tym kontekście można uznać, że jakość przestrzeni parku technologicznego 
jest ważnym elementem strategii jego rozwoju. Stwierdzenie to wynika z badań 
europejskich parków technologicznych, dla których realizacja przestrzeni publicznych 
była ważnym składnikiem procesu inwestycyjnego. 

PRZESTRZEŃ A ROZWÓJ PARKU TECHNOLOGICZNEGO 

 Atrakcyjność lokalizacji, wynikająca z różnorodnych czynników, wśród których 
uwarunkowania przestrzenne odgrywają znacząca rolę, stanowi jeden z podstawowych 
kryteriów wyboru miejsca dla parku technologicznego. Analiza otaczającego go 
środowiska pod kątem obecności walorów wymaganych dla jego rozwoju, jest ważną 
fazą procesu lokacji.  

Wśród czynników przestrzennych mających wpływ na uznanie danego miejsca za 
atrakcyjne należy wymienić walory krajobrazowe oraz jakość środowiska miejskiego. Oba 
te czynniki decydują o charakterze oraz sposobie kształtowania i postrzegania parku 
technologicznego. Piękny pejzaż, atrakcyjne widoki, zamknięcia perspektywiczne budują 
nastrój jego przestrzeni.  
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 Rysunek 1. Główne wnętrze Edinburgh Park (góra) oraz sposób zagospodarowania otoczenia 
budynków (dół) 

Źródło: Broszura Agencji Jones Lang LaSalle  

Wyrazistym przykładem takiego podejścia jest proces budowy Edinburgh Park1. 
Jego układ przestrzenny zaprojektowany przez światowej sławy architekta Richarda 
Meiera2 polega na czytelnej kompozycji układu, segregacji ruchu i logicznym podziale 
funkcjonalno-przestrzennym. W centrum parku zaprojektowano, w oparciu o istniejący 

                                                      
1 Edinburgh Park planowany początkowo jako park technologiczno-biznesowy, na skutek braku 
współpracy z jednostką uniwersytecką, jest obecnie parkiem biznesowym (biurowym), skupiającym 
w dużej mierze firmy sektora high-tech. Jednak jego układ funkcjonalno-przestrzenny został 
zaprojektowany z myślą o kreacji atrakcyjnej przestrzeni sprzyjającej kreatywnym i innowacyjnym 
pomysłom [za:] Maybury Business Technology Park. Overall Plan 1992. 
2 Richard Meier, laureat wielu prestiżowych nagród architektonicznych, jest twórcą ogólnej koncepcji 
rozwoju Edinburgh Park. Jego realizacja przebiega w oparciu o plan zagospodarowania 
zaprojektowany według koncepcji R. Meiera przez Allan Murray Architects. 
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ciek, kanał wodny, który wraz z towarzyszącą mu zielenią, stał się pretekstem do 
uformowania atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Proces budowy parku rozpoczął się od 
realizacji głównego, wewnętrznego założenia zielonego, wzdłuż którego wznoszono 
kolejne obiekty. Wyraz przestrzenny parku został tu jasno zdefiniowany i wyraźnie 
zarysowany stając się elementem tożsamości miejsca i świadectwem prestiżu lokalizacji.  

W kreacji klimatu i atmosfery właściwej dla parku technologicznego ważną rolę 
odgrywają elementy środowiska przyrodniczego. Coraz silniejszy związek parku  
z obszarami śródmiejskimi przyczynia się do wzrostu znaczenia elementów środowiska 
kulturowego, co wyraża się kierowaniem widoków na panoramę centrum miasta lub 
sylwetę obiektów architektonicznych o szczególnych walorach estetycznych.  
W strukturze miasta na ocenę atrakcyjności otoczenia parku technologicznego wpływa 
jakość krajobrazu miejskiego, która zależy w dużej mierze od walorów przestrzeni 
publicznych, kompleksów zieleni urządzonej, wyrazu architektonicznego oraz 
różnorodności funkcjonalnej. 

Równie ważną rolę w budowie właściwych uwarunkowań dla parku 
technologicznego odgrywa dobra dostępność komunikacyjna oraz różnorodność 
usługowa. Obecność funkcjonalnej sieci transportowej wiąże się z bliskością węzłów 
lokalnego i regionalnego systemu komunikacyjnego, czyli drogi głównej, zjazdu 
autostrady, przystanku kolejowego oraz lotniska. Dobra dostępność nie oznacza tylko 
powiązania z wymienionymi elementami sieci transportowej, ale przede wszystkim jakość 
połączenia określanego przez czas i komfort podróży. Różnorodność usługowa wiąże się 
z jednej strony z istnieniem bogatego zaplecza naukowo-badawczego, związanego 
przeważnie z renomowanym ośrodkiem akademickim, oraz obecnością usług 
specjalistycznych związanych najczęściej z dużym miastem lub metropolią3. 

Jakość przestrzeni odgrywa znaczenie w procesie przyciągania i utrzymania 
utalentowanej, kreatywnej i wysoko wyspecjalizowanej kadry, stanowiących podstawę 
rozwoju parku technologicznego. Osoby takie, będące poszukiwanymi na rynku 
pracownikami, wymagają od miejsca, w którym mieszkają i pracują, wysokiej jakości 
otoczenia, szerokiego spektrum usług, przyjaznego klimatu, czystego środowiska, 
odpowiedniego poziomu szkolnictwa i wszystkich innych elementów przyczyniających się 
do wzrostu jakość życia. Z szeroko zakrojonych badań społeczeństwa amerykańskiego4 

wynika, że jakość przestrzeni, charakter miejsca stanowi drugie po wysokości zarobków  
kryterium wyboru miejsca pracy wśród tzw. klasy kreatywnej5. Mobilni, młodzi  

                                                      
3 Znaczenie mają usługi sportu, rekreacji oraz spa–wellness–beauty, realizujące szereg aktywności 
związanych z dbałością o zdrowie, dobre samopoczucie i urodę oraz prowadzenie zdrowego stylu 
życia oraz utrzymanie właściwej kondycji psycho-fizycznej. 
4  Badania przeprowadzone na podstawie spisu ludności w USA przez R. Floridę, miały na celu 
ocenę związku pomiędzy obecnością klasy kreatywnej a rozwojem regionalnym. [2] 
5  R. Florida do klasy kreatywnej zalicza naukowców, inżynierów, szczególnie zatrudnionych  
w branży high-tech, a także pracowników zawodów w sektorze artystycznym, finansowym, 
prawniczym i medycznym. W krajach rozwiniętych pracownicy kreatywni, stanowiący jedną trzecią 
wszystkich zatrudnionych, tworzą ponad połowę przychodów. [2] 
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i dynamiczni pracownicy sektora zaawansowanych technologii, w poszukiwaniu wrażeń  
i emocji często zmieniają miejsce pracy, korzystając z możliwości poznania innych miast, 
krajów i kultur. Wysokiej klasy specjaliści, uzyskujący zarobki na satysfakcjonującym 
poziomie, decydują o wyborze miejsca pracy, kierując się w dużej mierze charakterem  
i jakością przestrzeni, w której przyjdzie im funkcjonować6. W odniesieniu do parku 
technologicznego oznacza to, że atrakcyjnie zagospodarowana przestrzeń i interesujące 
otoczenie stają się ważnym atutem w przyciąganiu kreatywnych pracowników. Te same 
zalety wpływają na decyzję firm o osiedleniu się w parku. 

Dobrze urządzone przestrzenie parku technologicznego sprzyjają budowie 
networkingu poprzez atrakcyjne ukształtowane miejsca spotkań, nieformalnych rozmów 
i kontaktów specjalistów z różnych dziedzin nauki. U podstaw rozwoju idei parku 
technologicznego leży koncepcja Pierra Lafitte7, odnosząca się do kreacji tętniącej 
życiem przestrzeni koncentracji uczelni, ośrodków badawczych i firm, w której na wzór 
paryskiej dzielnicy akademickiej, dochodzi do kontaktów interpersonalnych. Piękny, 
naturalny krajobraz sprzyjający pracy twórczej oraz interdyscyplinarność dyskusji, 
wymiana poglądów i doświadczeń rodzi innowacyjne pomysły, a przez synergiczne 
działania doprowadza do powstania nowych rozwiązań i odkryć. Aby umożliwić kontakt 
pomiędzy specjalistami, niezbędna jest kreacja odpowiedniej infrastruktury, sprzyjającej 
nieformalnym, codziennym spotkaniom. Taką platformą są tereny zieleni urządzonej, 
place i skwery, a także kawiarnie, kluby i inne miejsca skupiające ludzi. 

 Na budowę atrakcyjnego środowiska pracy wpływ mają w dużej mierze czynniki 
przestrzenne, w tym jakość krajobrazu parku technologicznego uzależniona przede 
wszystkim od sposobu urządzenia terenów otwartych. Wysoka jakość rozwiązań 
projektowych i wykonawczych w zagospodarowaniu terenów zieleni, przestrzeni 
komunikacji pieszej i kołowej oraz architektury gwarantuje stworzenie atrakcyjnego 
środowiska.  

 Dbałość o zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości środowiska życia i pracy 
leży w interesie zarządów administracji lokalnej i regionalnej. Rozwój w oparciu o sektor 
zaawansowanych technologii wiąże się z kształtowaniem odpowiedniego środowiska 
miejskiego. Jakość przestrzeni miejskiej oferuje parkowi technologicznemu doskonałe 
warunki rozwojowe oraz wpływa na formę i powiązania, kształtujące jego nowoczesny 
model rozwoju. Z kolei jednym z zadań parku jest stworzenie ram przestrzennych dla 
kreacji atrakcyjnego środowiska pracy dla pracowników osiedlonych instytucji. Oznacza 
to potrzebę doboru programu funkcjonalnego i urządzenia przestrzeni parku, zarówno 
wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów, w sposób  zapewniający kadrze właściwy komfort 
pracy i pomoc w załatwieniu potrzeb dnia codziennego. Stąd też wśród ofert 
skierowanych do pracowników wielu parków technologicznych są różnorodne usługi takie 

                                                      
6 Ibidem. 
7 P. Laffitte, Le Quartier Latin aux champs, le Monde 08/1960. 
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jak: zespół gastronomiczny, centrum sportowe, basen, przedszkole, poczta, ośrodek 
zdrowia, apteka, sklepy...itp.  

ELEMENTY KSZTAŁTUJĄCE PRZESTRZEŃ PARKU TECHNOLOGICZNEGO  

Proces budowy parku technologicznego w wymiarze przestrzennym polega 
w dużej mierze na właściwym zaaranżowaniu jego przestrzeni otwartej, publicznie 
dostępnej oraz określeniu ram i charakteru zabudowy. W kreacji atrakcyjnych przestrzeni 
dużą rolę odgrywa ukształtowanie terenów zieleni urządzonej oraz miejsc koncentracji 
i przemieszczania się ludzi jak place, skwery i ciągi piesze. Dodatkowo charakter 
architektury, stylistyka, jakość i rodzaj wykończenia oraz sposób powiązania budynku  
z otoczeniem wpływa na kształt przestrzeni publicznych i społecznych. 

 Uzyskanie atrakcyjnego efektu kreacji parku wynika z zaplanowanego, działania 
inwestycyjnego konsekwentnie realizowanego według projektu koncepcyjnego całości 
założenia, narzucającego podział funkcjonalny, sposób zagospodarowania działek oraz 
wizję przestrzeni wspólnych. 

 W rozwiązaniach przestrzennych spotyka się lokalizacje pozamiejskie, oraz 
w strukturze miasta położone w jego centrum, w obszarze śródmiejskim, peryferyjnym 
i podmiejskim. Założenia pozamiejskie cechują się podobnymi rozwiązaniami jak układy 
peryferyjno-podmiejskie. W parkach technologicznych położonych w strefie peryferyjnej 
miasta lub podmiejskiej dominują rozwiązania krajobrazowe, w których główną rolę 
odgrywają elementy środowiska przyrodniczego. Obszary te mają charakter kampusów – 
zielonych enklaw z pojedynczymi zespołami zabudowy luźno rozmieszczonymi  
w przestrzeni. Z kolei parki śródmiejskie, silnie zintegrowane ze strukturą miasta 
nanizane są na sieć jego przestrzeni publicznych.  

 Tereny zieleni stanowią ważny element strukturalny budujący kompozycję, 
nastrój i charakter układu. W przytoczonym już przykładzie Edinburgh Park projekt 
zieleni miał na celu kreację wysokiej jakości przestrzeni i pejzażu odmiennego od 
dominującego w otoczeniu krajobrazu rolniczego. Proces budowy parku 
podporządkowany był utrzymaniu atrakcyjności i wysokiej jakości przestrzeni w każdej 
fazie jego rozwoju. W centrum założenia skupionym wokół zbiornika zastosowano zieleń 
niską, częściowo urządzoną w formie trawników, a częściowo pozostawioną jako 
naturalna roślinność nadwodna. Przeprowadzonym w tej przestrzeni ciągom pieszym 
towarzyszą aleje drzew, głównie gatunków rodzimych. Ważne kompozycyjnie miejsca 
zostały podkreślone okazami egzotycznymi, stanowiącymi botaniczną atrakcję,  
o charakterystycznym ubarwieniu i pokroju wpływającymi na estetykę przestrzeni. 
Struktura terenów zielonych obejmuje również zwarty drzewostan izolacyjny o układzie 
pasmowym oddzielający przestrzeń parku od pobliskiej obwodnicy miasta. Pasy zieleni 
wysokiej stanowią obramowanie ciągów komunikacji kołowej oraz rozdzielają 
przestrzenie parkingów.  

 Równie szerokie spektrum zieleni jest obecne w jednym z najstarszych parków 
brytyjskich w Herriot Watt Research Park w Edynburgu, gdzie elementy przyrodnicze 
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stanowią bardzo ważny element kształtowania otoczenia zabudowy. Sposób 
zagospodarowania zieleni nawiązuje do angielskiej tradycji formowania ogrodów na 
zasadzie złożeń krajobrazowych, o romantyczno-rustykalnym wyrazie. Wzdłuż ciągów 
pieszych oraz w strefie recepcyjnej budynków wprowadza się zakomponowane zespoły 
zieleni w formie parterów kwiatowych, ogródków skalnych oraz skupisk krzewów  
i krzewinek ozdobnych, które kontrastują z dużymi obszarami zadbanych trawników. 
Zieleń wysoka obecna w historycznym zwartym kompleksie parkowym8, charakteryzująca 
się dużą różnorodnością gatunkową okazów oraz pięknem pokroju drzew, ma znaczenie 
rekreacyjne i kompozycyjne. Aleje i skupiska drzew towarzyszą ciekom wodnym oraz 
ciągom komunikacji kołowej i pieszej, definiując strukturę parku poprzez wydzielenie  
i określenie granic poszczególnych obszarów. 

Rysunek 2. Sposoby formowania terenów zieleni w Herriot-Watt Research Park  

Źródło: Fot. J. W. Coyle 
                                                      

8 Heriot-Watt Research Park, stanowiący część kampusu Uniwersytetu Heriot-Watt mieści się 
w historycznej posiadłości rezydencjonalno-parkowej Riccarton. [5] 
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Ważnym elementem kreacji atrakcyjnego założenia krajobrazowego w parku 
technologicznym jest obecność rzeki lub jeziora. Zbiorniki wodne mają znaczenie 
kompozycyjne, jako elementy punktowe lub liniowe organizujące przestrzeń, oraz 
estetyczne powiększając, odbijając i ujednolicając swoje otoczenie. Pomimo zmienności 
zależnej od oświetlenia, wiatru i koloru otoczenia, tafla wody wprowadza w przestrzeń 
wrażenie ciszy i spokoju. Dzięki  temu stanowi niezwykle interesujące przedpole obiektu, 
jak i kreuje naturalny wyraz wnętrza parkowego. Użycie elementu wodnego  
w kompozycji parku technologicznego jest częstym zabiegiem projektowym.  
W Cambridge Science Park założenie zieleni skupione wokół trzech jezior stanowi 
element integrujący przestrzeń parku. Z kolei w Oxford Science Park jezioro rozdziela 
park na dwie części, a kanał ze stawem wyznacza oś nowego układu zabudowy. 
Podobny zabieg zastosowano w Parque Tecnológico de Álava, gdzie centralnie 
umieszczona kaskadowy potok tworzy oś założenia. Dodatkowe oczka wodne 
towarzyszące obiektom podnoszą atrakcyjność ich otoczenia.  

W procesie powiększenia parku Alava  w ramach pierwszego etapu zrealizowano duży 
staw stanowiący centrum nowego założenia. Zabudowa Westlakes Science & Technology 
Park, została wkomponowana w naturalny układ strumyków i jezior, które wraz ze 
sztucznymi oczkami wodnymi tworzą nostalgiczny nastrój.  

 

Rysunek 3. Romantyczno-nostalgiczny charakter przestrzeni Westlakes Science and Technology 
Park 

Źródło: www.westlakessciencespark.co.uk 
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Kształtowanie atrakcyjnych miejsc spotkań polega na tworzeniu placów, 
skwerów oraz stref recepcyjnych obiektów, które charakteryzują się wysoką jakością 
rozwiązań projektowych i materiałowych. W ich formowaniu stosuje się elementy małej 
architektury takie jak: schody, ławki, fontanny, zbiorniki wodne, które wraz z roślinnością 
towarzyszącą budują ciekawe formy współczesnych wnętrz urbanistycznych. Ważnym 
elementem wpływającym na odbiór przestrzeni jest sposób ukształtowania ciągów 
pieszych. Główne powiązania piesze często prowadzone są niezależnie od ciągów 
komunikacji samochodowej (segregacja ruchu), w otoczeniu zieleni. Często mają 
charakter naturalnych ścieżek, uporządkowanych alei lub nadwodnych promenad, 
którym towarzyszą szpalery drzew. Z kolei przejścia piesze prowadzone w powiązaniu  
z ciągiem komunikacji kołowej są z reguły odizolowane od jezdni szerokim pasem zieleni 
niskiej. Stosowana w obudowie ciągu pieszego roślinność ma formę trawników, rabat 
kwiatowych, pojedynczych krzewów, formowanych żywopłotów i alei drzew. 

Aby ozdobić przestrzeń parku wprowadza się w jego przestrzeń detale 
podnoszące walory estetyczne i artystyczne obszaru. Jednym ze stosowanych motywów 
jest wprowadzenie dzieł sztuki w tereny zieleni urządzonej. W przestrzeni Technopolis 
Linnanmaa ważne miejsca zaznaczono obecnością współczesnych instalacji rzeźbiarskich. 
Z kolei wzdłuż ciągów pieszych Edinburgh Park, prezentowane są dzieła sztuki z kolekcji 
Scotland National Gallery. Dodatkowo w celu uzyskania harmonijnego wyglądu parku 
stosuje się jednolity detal urbanistyczny w postaci znaków informacyjnych, lamp, koszy 
na śmieci i ławek.  

 Równie ważny dla wyglądu parku jest sposób zagospodarowania parkingów, 
które zajmują znaczący procent jego powierzchni. W celu neutralizacji ich negatywnego 
widoku stosuje się szerokie pasy, aleje lub skupiska zieleni wysokiej otaczające zespół 
stanowisk postojowych, bądź też odgradza się je zwartymi, wysokimi żywopłotami, 
którym niekiedy towarzyszą pojedyncze drzewa. W wielu przypadkach żywopłoty 
wykonane z ciernistych krzewów stanowią jednocześnie naturalne ogrodzenie założenia. 

Charakter architektoniczny obiektów, zamykających przestrzeń i stanowiących jej 
ściany jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na odbiór parku. Na 
przestrzeni lat zmieniał się sposób kształtowania formy architektonicznej obiektów.  
W najstarszych europejskich przykładach – Cambridge Science Park i Herriot Watt 
Research Park – widać proces ewolucji stylistycznej zabudowy parku od prostych 
baraków do nowoczesnej zabudowy biurowo-laboratoryjnej o wysokim standardzie. 
Współczesną zabudowę parków technologicznych cechuje atrakcyjna, dynamiczna forma 
zaprojektowana najczęściej w stylistyce high-tech. W kształtowaniu elewacji dużą rolę 
odgrywają stal i szkło, które dają wrażenie lekkości i otwartości oraz wiążą budynek  
z otoczeniem. Stalowe konstrukcje jak słupy, balustrady, tarasy, schody i żaluzje, 
traktowane jako elementy rzeźbiarskie wzbogacają bryłę. W formowaniu wnętrz zwraca 
uwagę nowoczesność i wysoka jakość przestrzeni wspólnych oraz otwartość rzutów 
przystosowanych do dowolnej adaptacji w części biurowo-laboratoryjnej. Obiekty te 
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często odpowiadają najwyższym normom, są wyposażone w systemy inteligentne  
i ekologiczne, infrastrukturę światłowodową, oraz monitoring.  

PRZESTRZEŃ POLSKICH PARKÓW TECHNOLOGICZNYCH 

Układ przestrzenny europejskich parków technologicznych, obramowany 
architekturą o atrakcyjnym wyrazie estetycznym, jest zakomponowany i zrealizowany  
z troską o formowanie wysokiej jakości przestrzeni publicznych, społecznych oraz 
terenów rekreacyjnych w  zieleni urządzonej. W odróżnieniu od przykładów 
zagranicznych w polskich parkach technologicznych aspekty przestrzenne są 
niedoceniane i słabo wyartykułowane9. Budowa parków w Polsce najczęściej polega na 
wykonaniu niezbędnej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz przygotowaniu 
działki dla inwestorów realizujących własne projekty, bez wizji całego układu 
przestrzennego parku. Uwaga inwestorów skupia się najczęściej na realizacji obiektu, 
które w polskich warunkach mają  wysoki poziom estetyczny oraz najbliższego, często 
ogrodzonego terenu prywatnego. W efekcie powstają założenia o nieczytelnej 
kompozycji, zdominowane przez parkingi i komunikację kołową, bez atrakcyjnie 
uformowanych terenów zieleni, ciągów pieszych i przestrzeni społecznych. Kreowana 
przestrzeń nie jest atrakcyjna i nie może być konkurencyjna w porównaniu z założeniami 
europejskimi, co wpływa na zmniejszenie potencjału parków polskich w walce  
o przyciągnięcie i utrzymanie kreatywnych pracowników.  

Warto zawrócić uwagę, że  w projektowanych koncepcjach parków  pojawia się 
troska o spójność przestrzenną układu i kształtowanie terenów publicznych. W projekcie 
warszawskiego TechnoPortu zwrócono szczególną uwagę na wpisanie nowego założenia 
w kontekst miasta. Czytelny i logiczny układ przestrzenny parku skupia się wokół 
centralnego półokrągłego placu otoczonego zabudową biurową i laboratoryjną. 
Dominującym motywem projektu jest zieleń, która towarzyszy korytom starorzecza, 
wcina się w strukturę zabudowy, towarzyszy ciągom komunikacji kołowej oraz stanowi 
kompleks parkowy wokół fortu.  Koncepcja urbanistyczna zakładająca uporządkowany 
charakter zabudowy o wysokim poziomie estetycznym, przenikający się z terenami 
zieleni urządzonej ma na celu kreację wysokiej jakości krajobrazu miejskiego.  

 Wśród funkcjonujących ośrodków szczególnie ciekawą koncepcję przestrzenną 
posiada Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni, którego realizacja wiąże się 
z rewitalizacją terenów zajezdni trolejbusów i adaptacją zabytkowego zespołu hal na 
przestrzenie biurowe i laboratoryjne. W procesie odnowy tego budynku zachowano 
sylwetkę hal, kompozycję elewacji oraz układ konstrukcyjny i charakterystyczne detale, 
który wyeksponowano i wkomponowano w nowoczesny wystrój obiektu. Charakter 
estetyczny i stylistyczny hali stał się inspiracją dla całej koncepcji architektoniczno-

                                                      
9 Porównanie układów przestrzennych europejskich i polskich parków technologicznych jest zawarte 
w pracy doktorskiej autora. [5] Problem jakości przestrzeni europejskich parków porusza także  
M. Spyra w pracy doktorskiej  ”Park naukowo-technologiczny. Ewolucja i kontekst współczesnego 
środowiska miejskiego”, Gliwice 2007. 
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urbanistycznej parku technologicznego, zakładającej kontynuację zabudowy w ciągu 
istniejących obiektów zabytkowych. Podstawą kompozycji o układzie liniowym, 
opierającej się na motywie fali10 jest nadanie temu miejscu szczególnego, morskiego 
charakteru. Planowana harmonijna architektura o jednolitym wyrazie, nawiązująca skalą 
i formą do istniejących budynków stanowi ścianę dla przestrzeni publicznej w formie 
trawiastych placów i ciągu pieszego, prowadzonym częściowo w zieleni, a częściowo pod 
zadaszeniem. 

 Dla uzyskania właściwego efektu niezbędne jest nie tylko opracowanie 
koncepcji architektoniczno-urbanistycznych, ale również szczegółowy program 
funkcjonalno-przestrzenny oraz konsekwentna realizacja założonych idei, chroniąca 
przestrzenie publiczne i tereny zieleni. W warunkach polskich zdarza się, że początkowo 
planowane obszary pod tereny zielone, są finalnie zabudowywane lub zamieniane na 
parkingi. 

 Aby dorównać europejskiemu poziomowi rozwoju i kulturze kreacji parków 
technologicznych niezbędne jest podjęcie szeregu działań zmierzających do podniesienia 
konkurencyjności polskich parków. Nie jest to proces łatwy z uwagi na ograniczenia 
i trudności formalne, a także słaby poziom współpracy partnerskiej i niską świadomość 
odnośnie znaczenia przestrzeni w procesie budowy parku technologicznego.  

Rysunek 4. Koncepcja rozwoju przestrzennego PPNT  

Źródło: Architektura – Murator 11/04 

                                                      
10 Projekt kompleksu Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego autorstwa W. M. Pracownia 
Projektowania Miasta Sp. z o.o.; KOWALSKI architekci Sp. z o.o., główny projektant – Paweł Wład 
Kowalski. 
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Rysunek 5. Przestrzeń publiczna w Krakowskim Parku Technologicznym  

Źródło: Fot. M. Wdowiarz-Bilska 

Przykład Krakowskiego Parku Technologicznego11 wskazuje jak brak regulacji, 
organizacyjnej, własnościowej i planistycznej ograniczył możliwości kreacji atrakcyjnej 
przestrzeni parku. Strategia rozwoju parku oparta o SSE, a polegająca na inwestycjach 
typu „greenfield” sprzyja wyprzedaży terenów uczelni i utrudnia, przy braku 
szczegółowych wskazań planistycznych12, zachowanie jednolitego, harmonijnego wyrazu 
oraz realizacji przestrzeni wspólnych, w tym terenów zieleni urządzonej. Pomimo 
istnienia koncepcji urbanistycznej zakładającej tworzenie atrakcyjnego wizerunku parku, 
poprzez kreację przestrzeni publicznych, placów i ciągów zieleni wysokiej, brak 
usankcjonowania prawnego planu koordynacyjnego stał się przyczyną jego wybiórczej 
realizacji. W rezultacie powstaje szereg pojedynczych obiektów o ciekawej architekturze,  
 

                                                      
11 Działający w ramach SSE – KPT park technologiczny mieści się w  Podstrefie Kraków - Podgórze 
Kompleks nr 1 (Park Technologiczny UJ w Pychowicach) i Podstrefie Kraków Śródmieście kompleks 
nr 1 i 2 (Park Technologiczny PK w Czyżynach). 
12 Parki technologiczne w Czyżynach i Pychowicach zostały założone w oparciu o Miejscowy Plan 
Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa, z roku 1994, który nie przewidywał 
szczegółowych zapisów odnośnie kształtowania tego typu przestrzeni. Powstałe w roku 1998 Plany 
Koordynacyjne, zawierające szereg wskazówek odnośnie formowania przestrzeni Parku nie zostały 
usankcjonowane i z braku mocy prawnej były respektowane wybiórczo [5]. Uchwalone w roku 2005 
i 2007 Plany Miejscowe również nie gwarantują uzyskania wysokiej jakości przestrzeni.  
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które wstawione w ciasną ulicę, zastawioną samochodami13, nie kreują atrakcyjnej 
przestrzeni. Dodatkowo Zarząd Parku nie jest właścicielem terenu i nie może 
przeprowadzać własnych inwestycji, na które zresztą brakowało funduszy. 
Niewytworzenie wspólnych terenów integrujących park i brak wpływu instytucji 
zarządzającej na sposób zagospodarowania sprzedanych działek, zagraża, po 
wygaśnięciu SSE, spójności terenu i utrzymaniu charakteru parku technologicznego. Stan 
zagospodarowania obu parków krakowskich jest na etapie pozwalającym na istotne 
modyfikacje układu i budowę przestrzeni, natomiast dużym utrudnieniem tego procesu 
są względy prawne, własnościowe i ekonomiczne. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Stan zagospodarowania istniejących polskich parków technologicznych odbiega 
od licznych rozwiązań europejskich. Jednym z najważniejszych zadań jest stworzenie 
modelu, który w polskich warunkach prawnych, ekonomicznych i planistycznych pozwoli 
na kreację atrakcyjnych przestrzennie parków. Odnośnie istniejących i funkcjonujących 
ośrodków warto podjąć próbę poprawy jakości ich przestrzeni poprzez uzupełnienie 
i rozbudowę układu, wprowadzenie urządzonych terenów zielni, a także wzbogacenie 
programu usługowego oraz poprawę dostępności i obsługi komunikacyjnej. Niezwykle 
ważnym elementem przestrzeni parku, niezbędnym warunkiem dla wzbudzenia 
innowacyjnej i kreatywnej działalności, jest stworzenie miejsc spotkań, przyjaznych 
człowiekowi, zapewniających mu chwilę ciszy, a także stanowiących tło dla rozmyślań, 
nieformalnych rozmów i dyskusji. Instrumentem zapewniającym uzyskanie wysokiej 
jakości przestrzeni jest plan miejscowy, pod warunkiem, że jego zapisy mają odpowiedni 
poziom szczegółowości. Podstawą realizacji powinna być koncepcja urbanistyczna całego 
założenia, określająca układ i gabaryty zabudowy oraz zasady zagospodarowania 
przestrzeni publicznych i terenów zieleni, a także reguły obsługi komunikacyjnej. 

Rola przestrzeni w kształtowaniu parku technologicznego jest jednym  
z ważniejszych czynników strategii jego rozwoju przede wszystkim z uwagi na   
konkurencyjność oraz zdolność przyciągania i utrzymania wysoko wyspecjalizowanych, 
kreatywnych pracowników. Ich obecność w parku technologicznym służy nie tylko 
rozwojowi parku i firm w nim zlokalizowanych, ale przede wszystkim miastu i regionowi, 
wzmacniającym swój potencjał innowacyjny. Równocześnie wysoka jakość przestrzeni 
parku technologicznego wpływa na poprawę krajobrazu miejskiego i środowiska 
przyrodniczego miasta.  

 

                                                      
13 W efekcie przyjęcia w Planie Ogólnym niskiego wskaźnika dopuszczalnej liczby miejsc 
parkingowych na terenie działki, w Parku Technologicznym w Czyżynach widoczny jest niedostatek 
miejsc postojowych. Nadmiar aut, zastawiający pobocza i chodniki, nie tylko obniża estetyczny 
walor i wartość przestrzeni publicznej, ale jest również jedną z najczęściej wymienianych przez firmy 
uciążliwością działania w KPT. [5] 
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Park technologiczny, jako miejsce ściągające kreatywnych pracowników oraz 
narodzin nowoczesnych zaawansowanych technologii i osiedlania się strategicznych 
inwestorów, często traktowany jest przez władze samorządowe jako wizytówka miasta  
i regionu. Jeżeli dany element struktury przestrzennej ma być elementem promocji 
miasta to musi posiadać walor estetyczny. Stąd też w interesie władz miejskich  
i regionalnych powinien być nie tylko rozwój, ale również wygląd parku. Czynne 
zaangażowanie się partnerów publicznych w proces jego budowy powinien wspomóc 
działania na rzecz stworzenia jak najlepszych warunków przestrzennych jego rozwoju. 
Oprócz władz samorządowych jakość przestrzeni parku powinna być ważnym elementem 
dla zarządu parków, w których interesie leży przyciągnięcie firm i stworzenie im 
atrakcyjnych warunków powstawania, wzrastania i funkcjonowania.  

Piękno założenia urbanistycznego, atrakcyjność architektury i jakość rozwiązań 
przestrzennych, tworzą wizerunek parku oraz wpływają na prestiż firm w nim 
zlokalizowanych. Uporządkowana i harmonijnie zagospodarowana przestrzeń, walory 
kompozycyjne, a także wysoka estetyka rozwiązań kreują pozytywny image oraz 
świadczą o dobrej pozycji parku, wpływając na jego poziom konkurencyjności. W tym 
kontekście jakość przestrzeni parku wpływa na budowę jego marki, firm w nim 
zlokalizowanych oraz pośrednio miasta i regionu. 

SUMMARY 

Quality of the place is an important element of the evolution's strategy in the 
European technology parks. The spatial aspects are tied into the three important 
development factors like attractiveness of location, creative staff's attraction and the 
work environment. The article presents the role of a place's quality in the process of the 
technology park's creation and shows some elements necessary for forming an attractive 
place like: green areas, public spaces, water composition and architectural image. The 
spatial aspects are underestimated in the development of the Polish technology parks. 
They are not created as an attractive urban area, and their capability for creative staff's 
attraction and maintenance is less competitive. It is necessary to improve quality of the 
space in the Polish technology parks in order to boost their competitiveness on the 
international scene.  

Translated by Matylda Wdowiarz-Bilska 
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JUSTYNA ADAMSKA 

ROLA STRATEGII ROZWOJU W PROCESIE ZARZĄDZANIA  

PARKIEM NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYM 

WSTĘP 

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej obserwujemy na terenie naszego 

kraju szybki rozwój ośrodków innowacji, w tym parków naukowo-technologicznych, 

powstałych głównie w wyniku dostępności funduszy strukturalnych przeznaczonych na 

wzrost konkurencyjności gospodarki. Parki naukowo-technologiczne stanowią bowiem 

miejsce stymulowania procesów innowacyjnych. Instytucje otoczenia biznesu (ośrodki 

proinnowacyjne), łączące sferę nauki z gospodarką, niewątpliwie stanowią integralną 

część gospodarki opartej na wiedzy, a ich obecność staje się coraz bardziej zauważalna 

i doceniana przez otoczenie. Środowisko naukowe, samorządowe oraz biznesu zaczyna 

dowierzać, iż tego typu instytucje mogą z powodzeniem funkcjonować w polskich 

warunkach. Widoczny jest również wzrost zainteresowania działalnością proinnowacyjną 

ze strony przedsiębiorstw. Ważnym zjawiskiem, szczególnie w aspekcie regionalnym, 

konsolidującym środowiska wsparcia biznesowego są prace nad wdrażaniem 

regionalnych strategii innowacji. 

Efektywne zarządzanie parkiem technologicznym, zarówno to strategiczne, jak 

i bieżące, jest kluczowym czynnikiem jego sukcesu. Wśród najczęściej wyznaczonych 

celów funkcjonowania parków można wymienić: zapewnienie dogodnych warunków 

rozwojowych firmom technologicznym, umożliwienie lepszej współpracy świata nauki 

i biznesu oraz wsparcie rozwoju gospodarczego regionu.  

Każda organizacja, niezależnie od specyfiki działa na określonym rynku, do 

którego powinna w sposób ciągły dostosowywać się ze względu na zmieniające się 

otoczenie. Z racji zachodzących w coraz szybszym tempie zmian na rynku, w tym 

globalizacji, strategiczne myślenie oraz budowa strategii rozwoju jest konieczna w celu 

utrzymania silnej pozycji oraz pozytywnego wizerunku parku naukowo-technologicznego. 

Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie roli jaką odgrywa strategia rozwoju 

w nowoczesnym zarządzaniu oraz jej znaczenia dla konkurencyjności parku naukowo- 

technologicznego. 
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ZNACZENIE STRATEGII ORGANIZACJI 

Myślenie strategiczne jest jednym z nielicznych nurtów w literaturze z zakresu 

organizacji i zarządzania, które omijają przejściowe mody, trendy, spektakularne 

pomysły. Strategia jest esencją, podstawą sukcesu firmy, którą trzeba żmudnie 

wypracować, wdrożyć w praktyce i udoskonalać w miarę tego, jak się starzeje
1

. Strategia 

oznacza koncentrację najcenniejszych zasobów danej firmy na wybranym kierunku 

działania, mając ograniczoną wiedzę o możliwych uwarunkowaniach i konsekwencjach. 

Oznacza to szansę wysokich wygranych, ale także ryzyko i koszty utraconych korzyści. 

Strategiczną odpowiedzialnością naczelnej kadry kierowniczej jest i będzie świadome 

podejmowanie wyborów wymagających intuicji, odwagi oraz przetworzenia ogromnej 

puli informacji. Dlatego w procesie budowy strategii niezbędne jest inteligentne  

i zdyscyplinowane stosowanie technik analizy otoczenia i organizacji, które zmniejszają 

niepewność w procesie podejmowania decyzji. Strategia rozwoju określa podstawowe 

kierunki rozwoju jednostki, uwzględniające silne strony danej instytucji, jej największe 

szanse w otoczeniu i minimalizujące lokalne słabości i zewnętrzne zagrożenia.  

Analizując etapy funkcjonowania parków technologicznych w Polsce można 

wyróżnić cztery grupy tego typu instytucji. W grupie parków najbardziej 

zaawansowanych organizacyjnie i zbliżonych zakresem działalności do parków 

europejskich jest zaledwie kilka polskich inicjatyw, natomiast najliczniejsza grupa 

obejmuje parki w fazie wstępnego rozwoju oraz w fazie projektowania  

i przygotowywania podstaw organizacyjnych. Z badań zatem wynika, iż budowa parku 

staje się coraz częściej jednym z głównych wyzwań budowy konkurencyjnego i opartego 

na wiedzy regionu. Równocześnie nasuwa się pytanie, które i jak wiele z inicjatyw 

parkowych w Polsce zakończy się sukcesem. Niewątpliwie kluczową rolę odegra tu 

efektywne zarządzanie oraz odpowiedni dobór strategii, bowiem w praktyce często 

spotykamy się z przypadkami, że w tej samej branży dany podmiot na rynku dobrze się 

rozwija, natomiast inny upada. Menedżerowie parków świadomi faktu, iż dostępność 

funduszy strukturalnych będzie z roku na rok maleć, stoją przed wyzwaniem 

zaplanowania strategii, w wyniku której park zostanie samofinansującą się instytucją 

otoczoną innowacyjnymi przedsiębiorstwami, skutecznie współdziałającą z sektorem 

nauki oraz lokalnymi władzami.  

Działania menedżerów parków technologicznych skupiają się przede wszystkim 

na ośmiu głównych grupach zadań (patrz rysunek 1). Odpowiednio dobrana kompilacja 

poszczególnych czynności ma na celu doprowadzenie do sukcesu danej instytucji na 

rynku. Niemniej przyjąć należy, iż koncepcje i pomysły realizowane na etapie bieżącej 

działalności muszą iść w parze ze sformułowaną strategią, która stworzona w wyniku 

                                                      

 

1

 K. Obłój, Strategia organizacji, W poszukiwaniu trwałej strategii organizacyjnej, Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 30. 
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głębokiej analizy, ma wyznaczać podstawowe kierunki poszczególnych działań 

związanych z zarządzaniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Działania kadry zarządzającej parkiem naukowo-technologicznym 

Źródło: Opracowanie na podstawie sprawozdania IASP General Survey z badania parków naukowo-

technologicznych na świecie przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Parków Naukowych (IASP) 

2006-2007 

Decyzje dotyczące wizji, specjalizacji oraz modelu działania parku są 

podejmowane przez liderów organizacji w konkretnym kontekście informacji 

napływających z otoczenia firmy oraz z samej firmy. Strategia, która nie bierze pod 

uwagę uwarunkowań otoczenia, pozostaje zachcianką: marzeniem, ale bez treści  

i sensu
2

. Na strategię przedsiębiorstwa składa się pięć zasadniczych 
elementów: misja, domena działania, przewaga strategiczna (silna strona), 
cele strategiczne oraz funkcjonalne programy działania. 

MISJA PARKÓW TECHNOLOGICZNYCH 

Misja jest precyzyjnym wyrażeniem – w języku zrozumiałym dla pracowników 

i otoczenia organizacji – dalekosiężnych zamierzeń i aspiracji organizacji. Misja jest więc 

sformułowaniem wizji firmy na użytek strategii. W misjach polskich parków  
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 K. Obłój, op. cit., s. 31. 
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naukowo-technologicznych pojawiają najczęściej hasła odnoszące się do podnoszenia 

konkurencyjności regionu, wspierania transferu technologii czy tworzenia najlepszych 

warunków dla innowacyjnych przedsiębiorstw. W tym miejscu warto podkreślić, iż 

sformułowane misje polskich parków praktycznie nie różnią się od koncepcji 

największych parków na świecie. Przykładowo misja Poznańskiego Parku Naukowo-

Technologicznego mówi o przybliżeniu wyników badań naukowych (i ich twórców) do 

praktyki społecznej i gospodarczej całego regionu, podczas gdy aspiracją Manchester 

Science Park jest rozwój regionu wskutek wspierania innowacyjnych przedsięwzięć.
3

 

Sformułowanie misji wydaje się zatem dosyć proste i dalekosiężne, niemniej jest to 

początek drogi, punkt do którego należy się odnosić podczas kolejnych etapów tworzenia 

strategii parku.  

DOMENA PARKÓW  

W terminologii odnoszącej się do obszaru innowacji, używa się najczęściej 

określenia specjalizacja czy profil parku. Ogólnie przyjmując domena (specjalizacja) 

oznacza konkretne miejsce i odbiorcę wyrobów lub usług przedsiębiorstwa. W fazie 

początkowej funkcjonowania danego podmiotu na rynku można przyjąć, że każdy klient, 

który płaci jest odpowiedni. Problem stanowi jednak fakt, że jest to rozsądna strategia 

przetrwania, a nie długofalowy rozwój. Firma bez własnego rynku i bez własnych 

klientów nie jest identyfikowana, ponieważ nie posiada tożsamości. Może funkcjonować 

sprawnie, ale tylko do czasu. Podobnie jest z parkami naukowo-technologicznymi, dla 

których istotny jest również profil działalności, który można ukształtować poprzez 

decyzje kadry zarządzającej o specjalizacji parku i działania zmierzające do 

przyciągnięcia firm z jednego sektora. Profil parku określa się na podstawie typu 

działalności prowadzonej przez większość jego przedsiębiorców, np. biotechnologia, 

informatyka czy fizyka. Po wyborze firm, które spełniają kryteria wejścia, parki 

technologiczne w celu rozwoju przedsiębiorstw, oferują szereg usług wpierających 

lokatorów, które możemy podzielić na podstawowe i dodatkowe. Klasyfikacja ta powstała 

w wyniku badania przeprowadzonego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Parków 

Naukowych – IASP
4

. Pierwsza grupa to usługi podstawowe, poprzez realizację których 

uzyskujemy wartość dodaną (patrz tabela 1.) 

                                                      

 

3

 http://www.ppnt.poznan.pl, 30.06.2008; http://www.mspl.co.uk/, 30.06.2008. 

4

 Międzynarodowe Stowarzyszenie Parków Naukowych (IASP), General Survey 2007. 
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Tabela 1  

Główne usługi o wartości dodanej  parków naukowo-technologicznych na świecie 

Usługi o wartości dodanej 

Procent parków oferujących 

dane usługi 

Wspieranie zarządzania 73 

Dostęp do kapitału zalążkowego  71 

Konsultacje z zakresu własności intelektualnej 64 

Sieci kontaktów 64 

Szkolenia 60 

Doradztwo księgowe i prawne 58 

Powierzchnie laboratoryjne 56 

Marketing i promocja 55 

Źródło: opracowanie na podstawie sprawozdania IASP General Survey z badania parków naukowo-

technologicznych na świecie przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Parków Naukowych (IASP) 

2006-2007, s. 55 

Do drugiej grupy (patrz tabela 2), tzw. usług dodatkowych, należą usługi 

pomocnicze, wspierające przedsiębiorstwa, jednakże nie odgrywają one większej roli dla 

działalności i rozwoju parków technologicznych i przedsiębiorstw. 

Tabela 2 

Usługi dodatkowe  parków naukowo-technologicznych na świecie 

Usługi dodatkowe Procent parków oferujących 

dane usługi 

Małe salki konferencyjne 87 

Bufet/restauracja 82 

Sala konferencyjna 79 

Usługi cateringowe 75 

Ochrona 71 

Usługi transportowe 62 

System alarmowy 55 

Sala do wideokonferencji 52 

Sekretariat 44 

Organizacja imprez 43 

Public relations 39 

Placówka bankowa 35 

Źródło: Opracowanie na podstawie sprawozdania IASP General Survey z badania parków naukowo-

technologicznych na świecie przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Parków Naukowych (IASP) 

2006-2007, s. 55 

Wymienione powyżej usługi oferowane przez parki są w 14% świadczone 

bezpośrednio przez pracowników parku. Większość z nich jest zlecana firmom 

zewnętrznym. O wyborze rodzaju usług decyduje kadra zarządzająca parkiem, niemniej 

lokatorzy i pracownicy również mają znaczący wpływ na te decyzje. Analizując 
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poszczególne pozycje świadczonych dla przedsiębiorstw usług, możemy zauważyć 

zasadniczy podział na usługi „miękkie” oraz wsparcie techniczne. Park zapewniając 

swoim lokatorom pakiet usług, tworzy dla nich miejsce nie tylko z udogodnieniami  

w postaci zaplecza administracyjno-organizacyjnego, ale również z propozycjami szkoleń, 

konferencji, pomieszczeń laboratoryjnych oraz dostępu do informacji. Badania wykazały, 

iż głównym czynnikiem lokowania firmy na terenie parku naukowo-technologicznego jest 

wizerunek parku. Dobry image parku jest zazwyczaj interpretowany jako dostęp do 

nowych technologii, informacji, klienta, a także wysoki poziom oferowanych usług.  

W Polsce ze względu na początkowe stadium rozwoju parków  

naukowo-technologicznych, kryteria decyzji o rozpoczęciu działalności w parku nieco 

inaczej kształtują się w porównaniu do przesłanek, jakimi kierują się przedsiębiorstwa na 

świecie. Najważniejszymi czynnikami są infrastruktura oraz korzystne warunki najmu
5

. 

Tak więc fakt, że te dwa czynniki postrzegane są przez lokatorów jako kluczowe, 

świadczy o wczesnym etapie rozwoju idei ośrodków innowacji w Polsce. Przykładowo  

w Wielkiej Brytanii zdecydowanie większe znaczenie mają usługi o wartości dodanej, 

umożliwiające rozwój firmy, natomiast w polskich realiach stawia się na obniżenie 

kosztów podstawowych związanych z wynajmem powierzchni oraz na udogodnienia 

techniczne w postaci dostępu do sal konferencyjnych, ksero, sekretariatu itp. 

PRZEWAGA STRATEGICZNA 

Przewaga strategiczna (silna strona) polega na tym, aby w ramach wybranej 

domeny zdobywać przewagę konkurencyjną, np. poprzez unikalny patent, technologię 

czy produkt. Mniej istotne jest co konkretnie daje firmie strategiczną przewagę (dostęp 

do tańszych źródeł zaopatrzenia, lepsza jakość produktu, unikalna technologia, sprawny 

serwis, optymalna lokalizacja, optymalna baza danych o odbiorcach oraz tempo realizacji 

zamówień itd.), ważne jest jednak aby ją mieć i umieć z niej konsekwentnie skorzystać. 

Analizując działalność poszczególnych parków w Polsce, w kilku przypadkach można 

wskazać na mocne strony niektórych z nich, dzięki którym park jest rozpoznawalny. 

Poznański Park Naukowo-Technologiczny jest pierwszym parkiem w Polsce, efektywnie 

funkcjonującym, zatem tutaj wizerunek stanowi jego mocną stronę. Z kolei Pomorski 

Park Naukowo-Technologiczny proponuje ciekawe rozwiązania, np. Centrum Nauki 

Experyment, w którym promuje się naukę przez zabawę, a także niewątpliwie bardzo 

innowacyjną witrynę internetową.
6

  

Niewątpliwie, jednym z kluczowych zadań parków technologicznych jest 

wsparcie dyfuzji i komercjalizacji transferu technologii, stąd silną stroną parku w tym 

                                                      

 

5

 B. M. Marciniec, Rola parków naukowo-technologicznych w rozwoju małych i średnich 

przedsiębiorstw, Poznań 2007, s. 139. 

6

 Benchmarking parków technologicznych w Polsce, Polska Agencja Rozwoju przedsiębiorczości, 

Warszawa 2008, s. 173. 
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zakresie będzie prężna jednostka, świadcząca usługi dot. doradztwa w zakresie 

własności indywidualnej czy patentowania. W parkach trzeciej generacji (wysoko 

rozwiniętych) często mocną stroną jest ich lokalizacja. Dobrym przykładem jest Park 

Przemysłowy Frankfurt – Hőchst, położony w zachodniej części Niemiec, Hesji, czyli  

w ważnym finansowo i gospodarczo regionie, niedaleko od lotniska i dworca kolejowego 

z szybkimi pociągami. Ponadto park połączony jest z systemem komunikacji miejskiej 

oraz autostradami.
7

 

 

CELE DO OSIĄGNIĘCIA 

Mierzalne cele są ważnym uzupełnieniem wyboru domeny działania  

i strategicznej przewagi konkurencyjnej. Określają, co konkretnie park chce osiągnąć  

w kolejnych okresach objętych strategią. Pozwala to podnosić efektywność 

funkcjonowania parku i lepiej ukierunkować dostępne zasoby na osiąganie celów. Cele 

mają również wymiar finansowy, gdyż park dąży do tego aby kapitał zainwestowany 

przez podmioty zewnętrzne w rozwój ośrodka innowacji, zwrócił się w odpowiednim 

czasie. Kolejnym istotnym celem może być pozyskanie dużej ilości środków na rozwój 

infrastruktury parku. Wyznaczanie celów mierzalnych, wraz z wartościami docelowymi  

i okresem, w jakim mają być zrealizowane, jest elementem zarządzania opartego na 

rezultatach, pozwalającego na poprawę skuteczności, efektywności i przejrzystości 

działania instytucji
8

. Obecnie w Polsce, w okresie programowania na lata  2007-2013, 

najważniejszymi aspiracjami menedżerów parków jest realizacja projektów 

inwestycyjnych związanych z rozbudową ośrodków innowacji. Niewątpliwie programy 

wspierające rozwój infrastruktury wsparcia biznesu stanowią niepowtarzalną szansę na 

zagospodarowanie terenów parkowych, na których powstaną powierzchnie 

laboratoryjne, biurowe, miejsca spotkań czy nowoczesne sale konferencyjne, 

przeznaczone na wspierania ciekawych przedsięwzięć gospodarczych.  

FUNKCJONALNE PROGRAMY DZIAŁANIA 

Funkcjonalne programy działania są nieodłącznym, ale też często pomijanym 

elementem ogólnej strategii działania. O ile sformułowanie teoretycznego zarysu 

strategii nie jest bardzo trudne, o tyle wprowadzanie funkcjonalnych programów 

działania, które są przełożeniem koncepcji strategii na konkretne działania na każdym 

stanowisku pracy oraz na codzienne zachowanie każdego pracownika, stanowi wyzwanie 

dla kadry zarządzającej. Skuteczne programy działania zawierają trzy główne aspekty: 

(1) określają co, kto, kiedy będzie robił i w jaki sposób wiąże się to z globalną strategią 

firmy; (2) łączą bieżące zarządzanie ze strategiczną przyszłością, zakładają stałą 

konieczność poprawy, usprawnienia – nie ma stanów doskonałych, nie ma też sytuacji 
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 Benchmarking …, s. 174. 
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 Ibidem. 
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zadowalającej ze strategicznego punktu widzenia, zawsze można jeszcze coś poprawić; 

(3) drobne, ale systematyczne usprawnienia są bardzo ważne dla sukcesu strategii, 

programy w systemowy sposób obejmują całość funkcjonowania firmy od finansów, 

produkcji i technologii poprzez politykę zakupów i zapasów, marketingu aż do 

zarządzania zasobami ludzkimi
9

. 

Dla każdego z tych trzech obszarów należy przygotować programy działania ze 

ściśle określonym okresem ewaluacji, kryteriami oceny oraz planem i budżetem 

realizacji. Jest to żmudna i niewdzięczna praca, niemniej bez takiego podejścia nawet 

najlepsza strategia jest skazana na niepowodzenie, brak zrozumienia i poparcia ze strony 

pracowników.  

Niewątpliwie w przypadku oceny efektywności strategii parku istotne jest 

prowadzenie statystyk, zbieranie opinii na temat pobytu w parku opuszczających firm, 

czy też prowadzenie monitoringu rozwoju firm, które wyszły z parku. W Wielkiej Brytanii 

różnego rodzaju statystyki prowadzi stowarzyszenie UKSPA (United Kingom Science Park 

Association), które m.in. wydaje coroczny raport ze statystykami, organizuje spotkania 

członków UKSPA, wydaje przewodnik dobrych praktyk czy tworzy sieć kontaktów.
10

 

ODDZIAŁYWANIE PARKÓW NA OTOCZENIE 

Ze względu na specyfikę parków naukowo-technologicznych, w przypadku 

opracowywania strategii warto uwzględnić oddziaływanie tego typu instytucji na 

otoczenie.  Większość  parków już na etapie tworzenia misji aspiruje do pozytywnego 

oddziaływania na region i inne podmioty. Wiele parków uczestniczy w różnorodnych 

projektach związanych z monitorowaniem relacji poszczególnych podmiotów  

z otoczeniem. Zatem parki naukowo-technologiczne są nie tylko podmiotami, które  

w sposób ciągły muszą dostosowywać się do zmieniającego otoczenia, lecz potrafią na 

nie oddziaływać, dzięki czemu łatwiej przewidzieć kierunki zmian i zachowań różnych 

podmiotów na rynku.  

Parki technologiczne mogą oddziaływać na otoczenie poprzez tworzenie 

dokumentów określających kierunki działania czy koncepcje funkcjonowania 

innowacyjnego środowiska. Przykładem tego typu działań jest jeden z projektów (RIS 

Innowacyjna Gospodarka) Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, w ramach 

którego powstał dokument, uchwalony w 2004 r. przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego, który wyznaczył  priorytety polityki innowacyjnej w Wielkopolsce na 

następne kilka lat.
11

 Jej wdrożenie miało służyć ekonomicznemu rozwojowi regionu, 

umiejętnemu wykorzystaniu posiadanego potencjału oraz uświadomieniu sobie, że 

najbogatsze regiony Europy, zapewniające swym mieszkańcom wysoką jakość życia, to 
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 K. Obłój, Strategia sukcesu firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1993, s. 29. 

10

 http://www.mspl.co.uk/aboutmspl.asp?rootID=103&pageID=301, 30.06.2008. 

11

 http://www.innowacyjna-wielkopolska.pl/ris_arch/index.php?d=36, 30.06.2008.  
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te, które swój rozwój zawdzięczają innowacjom. Innego rodzaju oddziaływanie na 

środowisko to działania zmierzające do przyciągania inwestorów zagranicznych, 

stosowane głównie przez parki dysponujące wielkimi powierzchniami do 

zagospodarowania. 

PRZYKŁAD IASP STRATEGIGRAM  

Nowym narzędziem monitorowania rozwoju członków Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Parków Naukowych jest tzw. IASP strateg igram (patrz rysunek 2). 

Poprzez udzielenie odpowiedzi na szereg pogrupowanych pytań w efekcie można 

uzyskać profil danej instytucji. Badanie obejmuje siedem obszarów działalności parku: 

lokalizacja i otoczenie, pozycja na rynku, lokatorzy, specjalizacja, rynki docelowe, sieć 

kontaktów oraz zarządzanie. W wyniku udzielenia odpowiedzi na poszczególne pytania 

program automatycznie umieszcza dany park na osi diagramu. Narzędzie to stanowi 

pomoc dla kadry zarządzającej, pokazując pozycję danego parku względem innych na 

świecie oraz dostarczając wskazówek dot. poprawy funkcjonowania danego podmiotu na 

rynku.  

 

 

Rysunek 2. Obraz IASP strategigram 

Źródło: www.iasp.ws, 30.06 2008  
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PODSUMOWANIE 

Parki technologiczne w ostatnich latach stały się ważnym narzędziem 

wspierania gospodarki opartej na wiedzy, gdzie innowacje i rozwój nowych technologii, 

komercjalizacja badań naukowych odgrywają kluczową rolę.  W wyniku sprzyjających 

warunków obserwujemy dynamiczny wzrost liczby parków naukowo-technologicznych 

w Polsce. Kadra zarządzająca polskimi parkami, powinna poszukiwać rozwiązań, które 

zagwarantują sukces danym ośrodkom innowacji. Istotną rolę w obszarze przyszłego 

funkcjonowania parku, odgrywa właściwa strategia, której sformułowanie, a następnie 

wdrożenie usprawnia funkcjonowanie każdego podmiotu gospodarczego na rynku, w tym 

parków naukowo-technologicznych.  

SUMMARY 

Since Poland’s accession to the European Union, the dynamic growth has taken 

place in the technology park sector. The development of technology parks in Poland is 

the direct result of the availability of the EU Structural Funds. A technology and science 

park is a proper territorial organization where the potential concentration of specific 

knowledge and high level professionals could guarantee, along with its good 

management and high quality services, an authentic enclave of permanent innovation. 

Technology parks play a vital role as intermediaries of innovation development, 

entrepreneurship and an economic growth. Innovations are the most powerful tools for 

increasing an enterprise’s efficiency. This article covers all the main issues connected to 

strategy in science and technology parks.  

Translated by Justyna Adamska 
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WYBRANE PROBLEMY OCENY EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA  
INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO 

WSTĘP 

Początek historii inkubatorów to połowa lat 60. XX w. i Stany Zjednoczone. Do 
Europy Zachodniej ta idea zawitała w latach 70. XX w., stając się najpierw alternatywą 
dla tradycyjnych narzędzi tworzenia miejsc pracy, rozwijania przedsiębiorczości  
i rewitalizacji terenów poprzemysłowych o dużym bezrobociu. Powyższy sposób 
myślenia, pod koniec lat 80. XX w., ustąpił miejsca podejściu mówiącemu o tym, że 
inkubatory są sposobem na pobudzanie rozwoju gospodarczego i innowacyjności, 
przekształceń strukturalnych, tworzenia nowych miejsc pracy.1 

Wzrastająca liczba inkubatorów technologicznych (IT) w Polsce powoduje, że 
coraz bardziej paląca staje się potrzeba dokonania oceny poziomu ich rozwoju i jakości 
usług przez nie świadczonych.  

Zagadnienie mierzalności rozwoju inkubatora technologicznego doczekało się 
juz wielu analiz zarówno na poziomie światowym, jak i europejskim. W niniejszej analizie 
autorka podjęła próbę zebrania materiałów charakteryzujących mierniki rozwoju IT oraz 
dokonała ich subiektywnego wyboru. Uzupełnieniem dla tych propozycji i przykładem 
dobrych praktyk, są opisane w dalszej części artykułu europejskie badania 
benchmarkingowe inkubatorów.  

FUNKCJE I ZADANIA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO 

Literatura przedmiotu przytacza kilka definicji inkubatora technologicznego. 
Według Agencji Rozwoju Przemysłu inkubator technologiczny to wyodrębniona 
organizacyjnie, budżetowo i lokalowo jednostka, która zapewnia początkującym 
przedsiębiorcom z sektora MSP pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy oferującej 
produkt lub usługę, powstałą w wyniku wdrożenia nowej technologii2.  

Słownik „Innowacje i transfer technologii, opracowany przez Stowarzyszenie 
Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce podaje natomiast, że 
inkubator technologiczny, to typ programu inkubacji przedsiębiorczości, rozwijany

                                                      
 

1 K. B. Matusiak (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. SOOIPP – Raport 
2007, Łódź – Kielce – Poznań 2007, s. 428. 
2 http://www.arp.com.pl/spo/index.php?lang=pl&page=dzialanie. 
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w otoczeniu lub powiązaniu z instytucjami naukowo-badawczymi, definiowany, jako 
wyodrębniony organizacyjnie i oparty na nieruchomości ośrodek, łączący ofertę lokalową 
z usługami wspierającymi rozwój małych firm.3 

Natomiast na potrzeby publikacji „Prezentacja potencjału parków naukowo-
badawczych i inkubatorów technologicznych”, przyjęto, że inkubator technologiczny, to 
taki, który stawia przed podmiotem przyjmowanym do inkubacji warunek formalny 
stosowania, wdrażania i rozwijania nowych technologii.4 

Powyższe definicje zostały zacytowane, aby dać wyraz różnorodności sposobów, 
w jaki definiowane są inkubatory technologiczne. Ich przytoczenie miało także drugi cel. 
Aby podjąć rozważania na temat mierników sukcesu inkubatorów technologicznych 
trzeba dysponować odpowiednimi podstawami – definicją inkubatora technologicznego 
oraz informacją, jakie funkcje powinna spełniać taka instytucja. 

Działalność i oferta inkubatora technologicznego powinny obejmować 
następujące zadania:  

! kontakty z instytucjami naukowymi i ocena przedsięwzięć innowacyjnych,  
! dostęp do laboratoriów i bibliotek lokalnej instytucji naukowej o profilu 

technicznym, 
! doradztwo biznesowe (kształtowanie profilu firmy, dostęp do pomocy prawnej, 

patentowej, pomoc w pozyskaniu zewnętrznego finansowania, dostęp do 
ekspertów technologicznych), 

! pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym funduszy typu venture  
i seed capital, 

! tworzenie właściwego klimatu dla podejmowania działalności gospodarczej  
i realizacji przedsięwzięć innowacyjnych, 

! dostarczanie infrastruktury odpowiedniej do potrzeb działalności gospodarczej, 
! tworzenie warunków sprzyjających efektywnemu transferowi i komercjalizacji, 
! asysta w tworzeniu i pomoc w pierwszym okresie działania małych firm 

technologicznych5. 
Analizując rozwój inkubatorów, można wskazać cztery fazy ich rozwoju, które 

przedstawiono w tabeli 1. 

                                                      
 

3 K. B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć (wyd. drugie poprawione), 
Warszawa 2007, s. 90. 
4 Prezentacja potencjału parków naukowo-technologicznych i inkubatorów technologicznych  
w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, PAG Uniconsult, Warszawa 2005, s. 12. 
5 Por. K. B. Matusiak (red.), Ośrodki innowacji w Polsce, Poznań/Warszawa 2007, s. 105. 
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Tabela 1 
Fazy rozwoju inkubatorów 

Stadium rozwoju  Cechy charakterystyczne  
Inkubatory pierwszej generacji − pośrednictwo w wynajmie nieruchomości, 

− dostęp do wspólnej infrastruktury,  
− bierne wsparcie (brak systemu wsparcia, doraźne 

reagowanie na potrzeby inkubowanych),  
− relacja: pan-poddany 

Inkubatory drugiej generacji Jak w inkubatorach pierwszej generacji  
+ usługi doradcze, 
+ aktywne wsparcie (system wsparcia dla 

inkubowanych) 
Inkubatory trzeciej generacji Jak w inkubatorach drugiej generacji  

+ dostęp do różnych źródeł finansowania,  
+ wchodzenie kapitałowe w inkubowane 

przedsiębiorstwa,  
+ przyspieszenie rozwoju inkubowanych firm,  
+ mentoring,  
+ zapewnienie dostępu do laboratoriów 

Inkubatory czwartej generacji Jak w inkubatorach trzeciej generacji  
+ możliwość internacjonalizacji inkubowanych  

Źródło: A. M. Saffar, Internationalization and Business Incubation Support in Asia-Pacific, [w:] Essay 
Collection, The 11th International Training Workshop on Business Incubation, Shanghai,  
20-25.10.2008 

Należy pamiętać, że nadrzędnym celem działania inkubatora technologicznego 
jest wypromowanie innowacyjnych przedsiębiorstw, które po wyjściu z inkubatora będą 
zdolne do samodzielnego utrzymania się na rynku. Wsparcie dla biznesu w inkubatorze 
jest zapewniane głównie dzięki zastosowaniu dwóch typów narzędzi – wsparcia 
merytorycznego (szkolenia, doradztwo, dostęp do sieci biznesowych, promocję firm 
działających w inkubatorze, pomoc w transferze technologii, sprzyjające środowisko 
innych, nie konkurujących z sobą przedsiębiorców z inkubatora, stojących w obliczu 
podobnych problemów) oraz zapewnienie infrastruktury (dostęp do wspólnej 
infrastruktury, preferencyjnych stawek czynszu).  

Niezmiernie ważnym celem działania inkubatora jest też jego oddziaływanie na 
region m.in. poprzez promocję przedsiębiorczości, tworzenie nowych, stałych miejsc 
pracy i rozwijanie nowoczesnych form współpracy lokalnych środowisk naukowych  
i biznesowych. 

INKUBATORY TECHNOLOGICZNE W POLSCE 

Początki historii inkubatorów w Polsce to rok 1990. Wówczas w Poznaniu, przy 
silnym wsparciu Politechniki Poznańskiej, powstało Wielkopolskie Centrum Innowacji  
i Przedsiębiorczości. Kolejnymi inicjatywami były działające przy Politechnice Gdańskiej 
Centrum Technologiczne, powstałe przy Politechnice Warszawskiej Centrum 
Przedsiębiorczości oraz krakowski Progress&Business Incubator.  
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Tabela 2 
Wybrane inkubatory technologiczne w Polsce 

Lp.  Nazwa  Rok 
powstania Strona www 

1. Inkubator Przedsiębiorczości  
IN-MARR 1992 www.inkubator.mielec.pl 

2. Inkubator Technologiczny 1994 www.kip.kalisz.pl 

3. 
Dolnośląski Inkubator Naukowo-
Technologiczny Inkubator – Centrum 
Technologii 

1998 www.technologpark.pl 

4. Inkubator Technologii  
i Przedsięwzięć Innowacyjnych 2003 www.at.uni.lodz.pl 

5. Pomorski Inkubator Innowacji  
i Przedsiębiorczości 2004 www.ppnt.gdynia.pl 

6. Inkubator Technologiczny  
Arterion 2005 www.arterion.pl 

7. Bełchatów – Inkubator Technologiczny 2006 www.inkubator.ppt.belchatow.pl 

8. InQbator Poznańskiego Parku Naukowo-
Technologicznego FUAM 2006 www.inqbator.pl 

9. Łódzki Inkubator Technologiczny 2007 www.technopark.lodz.pl 

10. Technoport Warszawa 2007 www.inkubator-technoport.pl 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raport SOOIPP  

W okresie programowania 2004-2006 Unia Europejska stworzyła szereg 
narzędzi finansowania powstawania, modernizacji, rozwoju oraz wyposażenia 
inkubatorów. Dzięki wykorzystaniu możliwości, jakie dawały Sektorowy Program 
Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Sektorowy Program Operacyjny Wzrost 
Konkurencyjności Przedsiębiorstw czy Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju 
Regionalnego na koniec 2007 r. w Polsce działało 16 inkubatorów technologicznych 
(tabela 2), a kolejnych 10 jest na etapie tworzenia6.  

Biorąc pod uwagę możliwości, jakie w latach 2007-2013 dają środki 
zarezerwowane w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka oraz  
w Regionalnych Programach Operacyjnych można spodziewać się dynamicznego rozwoju 
już istniejących i tworzenia nowych inkubatorów technologicznych. 

JAK MIERZYĆ EFEKTYWNOŚĆ INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO? 

Analizując sytuację polskich inkubatorów technologicznych można zauważyć, że 
ich działania są rozwinięte w różnym stopniu. I właśnie to zróżnicowanie powoduje, że 
trudno dziś porównywać te jednostki, czy zestawiać ich działania ze sobą. Co więcej 

                                                      
 

6 K. B. Matusiak (red.), Ośrodki innowacji…, s. 428 
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zdaje się, że sami zarządzający inkubatorami nie prowadzą systematycznych i planowych 
działań pozwalających zmierzyć efektywność funkcjonowania tych jednostek. 

W tej sytuacji można więc próbować postawić najprostsze pytanie – w jaki 
sposób mierzyć efektywność działań inkubatora? Najprościej jest odnieść się do funkcji 
inkubatora i sprawdzić, określić czy dana funkcja jest realizowana czy nie… Takie 
rozwiązanie powoduje jednak pojawienie się kolejnych pytań: jaki jest zakres usług,  
w jaki sposób są one realizowane, kto i w jakim wymiarze z nich korzysta.  

Dlatego też warto podjąć próbę zarysowania metod, przy pomocy których 
można by obiektywnie określać poziom rozwoju danego inkubatora, uwzględniając 
szereg mierzalnych aspektów jego działalności.  

Tematyka ewaluacji rozwoju inkubatora technologicznego była jednym  
z zagadnień, które zostały poruszone podczas szkolenia towarzyszącego otwarciu 
Inkubatora Technologicznego PPNT FUAM w 2006 r. Prowadząca je Barbarę Harley – 
amerykanka, która tworzyła międzynarodowe inkubatory przedsiębiorczości w Dolinie 
Krzemowej  
w Kalifornii – na podstawie swoich wieloletnich doświadczeń przedstawiła propozycje 
policzalnych wyników inkubatora. Warto dokładniej przyjrzeć się tym propozycjom, są to:  

1. Liczba nowo utworzonych przedsiębiorstw;  
2. Liczba stworzonych nowych technologii; 
3. Wskaźnik „przeżywalności” przedsiębiorstw; 
4. Liczba miejsc pracy stworzonych przez w inkubatorze; 
5. Sprzedaż i zyski inkubowanych firm; 
6. Wydatki publiczne poniesione na stworzenie jednego miejsca pracy; 
7. Zyskowność inkubatora; 
8. Sprzedaż i zyski inkubowanych firm; 
9. Kwota podatków (w tym lokalnych) odprowadzanych przez inkubator; 
10. Liczba studentów korzystających ze szkoleń; 
11. Liczba studentów otrzymujących oferty pracy dzięki uczestniczeniu w inicjatywach 

inkubatora; 

12. Wartość pracy wolontariuszy (liczona, jako równowartość pensji).7  

Niektóre z wymienionych powyżej elementów są specyficzne dla inkubatorów 
przedsiębiorczości (punkty 10 i 11), niektóre rzadko spotykane w polskich inkubatorach 
(wsparcie wolontariuszy). Wszystkie jednak, gdyby chcieć je wykorzystywać operacyjnie, 
wymagają doprecyzowania. 

Inne podejście do zagadnienia zaprezentowano w zamówionej na potrzeby 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ekspertyzie „Potencjał regionów w zakresie 
rozwoju przedsiębiorczości akademickiej”. W części dotyczącej kryteriów i narzędzi 

                                                      
 

7 Business incubator development, management and research – materiały szkoleniowe, Barbara 
Harley, Poznań 2006. 
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ewaluacji ośrodków przedsiębiorczości akademickiej, autorzy zaproponowali 
kilkuelementowe kryterium ewaluacji działań ośrodków przedsiębiorczości akademickiej8. 
Zostały one zebrane w pięć grup: 

1. Sprawność adaptacyjna; 
2. Efektywności inkubacyjna; 
3. Efektywności organizacyjno-finansowa; 
4. Potencjał innowacyjny; 
5. Kreowanie nowych miejsc pracy. 

Każdy z aspektów przytoczonych powyżej może być wykorzystany w procesie 
oceny efektywności działań podejmowanych przez inkubator technologiczny. 
Zaproponowane zestawienie, choć bardzo ogólne, stanowi ciekawą próbę zmierzenia się 
z tą tematyką.  

Już dwa przedstawione powyżej zestawienia dowodzą, jak różne może być 
podejście do omawianego zagadnienia. Na podstawie przytoczonych powyżej opracowań 
można także zaproponować inną systematykę, w której bazą do rozważań byłby by trzy 
obszary:  

1. Organizacja i zarządzanie inkubatorem; 
2. Analiza firm-lokatorów inkubatora; 
3. Oddziaływanie na otoczenie. 

Chcąc dokonać bardziej szczegółowej analizy powyższych obszarów należałoby 
skupić się na zdiagnozowaniu aspektów zawartych w poniższej tabeli (tabela 3).  

Tabela 3 
Obszary działalności inkubatora technologicznego 

Obszar 
badania Aspekty działalności 

Organizacja  
i zarządzanie 
inkubatorem 

" rodzaje wsparcia, jakie oferuje IT – tematy, zasady, korzystania przez 
inkubowanych,  

" tworzenie powiązań networkingowych pomiędzy lokatorami a zespołem 
inkubatora, 

" skala efektu synergii, 
" tworzenie sieci otoczenia biznesu wokół małych przedsiębiorstw, 
" % wynajętej powierzchni, 
" źródło finansowania (stopień samodzielności finansowej, źródła dochodów, 

dotacje, subwencje), 
" dochodowość inkubatora, 
" sposób zarządzania inkubatorem (liczebność zespołu, struktura zadań, źródła 

finansowania etatów). 
Analiza firm-
lokatorów 
inkubatora 

" liczba nowo utworzonych przedsiębiorstw, 
" liczba nowo utworzonych przedsiębiorstw technologicznych,  
" zyski/obroty/sprzedaż firm inkubowanych, 
" nagrody zdobywane przez firmy, 
" wskaźnik „przeżywalności” przedsiębiorstw, 

                                                      
 

8 Por.: Ekspertyza: Potencjał regionów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, Radom 
2007, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007, s. 42. 
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" prestiżowe kontrakty podpisywane przez firmy, 
" losy firm inkubowanych po wyjściu z inkubatora (czy prowadzą nadal 

działalność, gdzie mają zlokalizowane biura, jaka jest ich kondycja finansowa), 
" ilość firm, które po wyjściu z inkubatora utrzymują się na rynku.  

Oddziały- 
wanie na  
otoczenie 

" współpraca z władzami lokalnymi i regionalnymi, 
" współpraca z uczelniami wyższymi, 
" współpraca z jednostkami otoczenia biznesu, 
" współpraca z instytucjami finansowymi (banki, fundusze seed i venture 

capital), 
" zaangażowanie inkubatora w promowanie idei przedsiębiorczości 

akademickiej. 

Źródło: Opracowanie własne  

BENCHMARKING INKUBATORÓW – DOŚWIADCZENIA EUROPEJSKIE 

Innym sposobem monitorowania osiągnięć inkubatorów jest przeprowadzenie 
badań benchmarkingowych, czyli identyfikowanie dobrych praktyk. 

Warto wspomnieć o dwóch ogólnoeuropejskich próbach zmierzenia się z tym 
zagadnieniem – „Benchmarking Study on Technology-Based Incubators”, opracowanym 
przez Forum Inkubatorów przy projekcie Gate2Growth (grudzień 2006) oraz 
„Benchmarking of Business Incubators” przygotowanym przez Center for Strategy & 
Evaluation Services na zlecenie Komisji Europejskiej (luty 2002).  

W benchmarkingu przeprowadzonym przez „Gate2Growth Incubator Forum”, 
którego wyniki opublikowano w grudniu 2006 r., wzięły udział inkubatory z Brazylii, Chin, 
Czech, Meksyku, Nigerii, Polski i Turcji. Badanie opierało się na siedmiu tematach, które 
stanowiły bazę do badania poziomu rozwoju inkubatora oraz do porównywania 
inkubatorów. Autorzy wskazywali, że do kompleksowej analizy inkubatora niezbędne jest 
odwołanie się pól opisanych w tabeli 4. 

Tabela 4 
Dziedziny benchmarkingu inkubatora technologicznego 

Wprowadzenie Stopień rozwoju firmy w momencie rozpoczęcia współpracy z inkubatorem, wraz 
z korzyściami wynikającymi z inkubacji wirtualnej. 

Zapewnienie  
pomieszczeń 
 

Związek pomiędzy zapewnieniem przez inkubator przestrzeni oraz usług  
z korzyściami, jakie czerpią z tego inkubowane przedsiębiorstwa. Związek ten 
może dotyczyć roli pomieszczeń i wyposażenia, udogodnień oraz lokalizacji we 
wspieraniu rozwoju inkubowanych przedsiębiorstw.  

Zarządzanie  
inkubatorem 
 

Model zarządzania inkubatorem, np. właściciel będący jednocześnie zarządcą, 
kontrakt na zarządzanie przez osobę trzecią.  
Zasady wynagradzania, np. uzgodnione wartości kontraktów lub kontrakty 
dotyczące typów ryzyka i wynagrodzenia.  
Kwalifikacje zawodowe osób zarządzających inkubatorem oraz rozwój 
umiejętności, które są niezbędne, aby osoby te mogły skutecznie zarządzać 
inkubatorami.  
Pozostałe kwestie mogą dotyczyć poziomów zatrudnienia, wsparcia 
wewnętrznego lub korzystania z usług firm zewnętrznych. 
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Usługi 
 

Usługi oferowane inkubowanym przedsiębiorstwom wraz z ich potencjalnym 
wpływem na firmy będące lokatorami inkubatora. Dostarczanie tych usług (np. 
formalne lub nieformalne). 

Rola 
inkubatorów 
 

Rola zespołu inkubatora we wspieraniu i stymulowaniu interakcji pomiędzy 
lokatorami inkubatora oraz instytucjami szkolnictwa wyższego, zaangażowanie 
we współpracę z instytucjami szkolnictwa wyższego, interakcje z kluczowymi 
graczami (wiodącymi badaczami), instytutami i grupami badawczymi zarówno w 
odniesieniu do wsparcia działalności, jak i firm inkubowanych w ramach 
inkubatorów.  

Wyniki Wyniki działania inkubatorów pod względem liczby utworzonych firm, liczby 
utworzonych miejsc pracy, liczby firm, które rozwijają się po opuszczeniu 
inkubatora, wskaźników wzrostu, itd.  

Źródło: Benchmarking Study on Technology-Based Incubators, s. 6  

W opracowaniu tym, na podstawie literatury stworzono także model działania 
inkubatora, dzięki któremu można było wyróżnić kilka kluczowych dobrych praktyk. Na 
ich podstawie przygotowano wskazówki, dotyczące wyboru wskaźników, które mogą być 
wykorzystane w benchmarkingu inkubatorów. Tworząc wspomniane wskaźniki należy 
zadbać by były one: 
! stosowne – powinno istnieć wyraźne połączenie pomiędzy wskaźnikiem, a celem, 

który ma zostać osiągnięty, poprzez wykorzystanie odpowiednich wskaźników 
zainteresowani uzyskają lepszy obraz wyników inkubatora, jako że będzie on 
odzwierciedlał raczej wyniki/oddziaływanie niż nakłady; 

! kompletne – zestaw wybranych wskaźników powinien obejmować wszystkie główne 
aspekty dotyczące wykonania zadania; 

! akceptowalne – wskaźniki powinny zostać przedyskutowane z różnymi partnerami 
inkubatora oraz zainteresowanymi stronami; 

! wiarygodne – wskaźniki powinny być łatwe do interpretacji i wiarygodne dla celów 
sprawozdawczych; ważne jest, aby upewnić się, że wskaźniki te są jednoznaczne dla 
wszystkich zainteresowanych; 

! łatwe – zbierane dane powinny być łatwe do pozyskania, tj. powinny być łatwo 
mierzalne; idealnie byłoby gdyby zostały zdobyte poprzez monitoring w trakcie 
funkcjonowania inkubatora, a nie poprzez oceny ex ante, i gdyby dopuszczały 
możliwość niezależnych weryfikacji;  

! niezawodne i solidne – wykorzystanie wskaźników powinno zapewnić trafność  
i niezawodność zebranych informacji, tj. dawać pewność, że nie doszło do 
manipulacji danymi; 

! spójne i porównywalne – wskaźniki powinny być spójne z roku na rok, choć powinno 
się je również, jeśli będzie to konieczne, udoskonalać i modyfikować, tak aby 
odzwierciedlały dokonujące się zmiany9.  

                                                      
 

9 Benchmarking Study on Technology-Based Incubators, Gate2Growth Incubator Forum. 
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Inny aspekt benchmarkingu – który uzupełnia przytoczone powyżej rozważania 
– był przedmiotem badań „Benchmarking of Business Incubators”. Jedną spośród 
czterech płaszczyzn, które podlegały analizie była ewaluacja rozwoju inkubatora oraz 
jakości usług oferowanych przez inkubator.  

Według autorów opracowania działalność inkubatorów powinna być oceniana 
głównie przez pryzmat rezultatów, jakie te jednostki osiągają, przede wszystkim  
w kontekście wyników długoterminowych. Skuteczne oszacowanie postępów, jakie 
osiąga inkubator jest możliwe tylko w sytuacji, gdy obok danych gromadzonych przez 
kadrę inkubatora, pozyskuje się też informacje zwrotne od inkubowanych firm10.  

Tabela 5 
Sugerowane wskaźniki rozwoju inkubatora oraz benchmarki 

Założenie i działalność 
operacyjna inkubatora  

koszt inwestycji 
koszty działalności operacyjnej 
% środków pozyskiwanych z dotacji publicznych 
powierzchnia inkubatora 
liczba firm inkubowanych 

Funkcje inkubatora 

% wynajętej powierzchni inkubatora 
długość pobytu w inkubatorze 
liczebność zespołu zarządzającego  
proporcja pracowników inkubatora do liczby firm inkubowanych 
% czasu, jaki zespół zarządzający inkubatorem poświęca na 
doradztwo dla inkubowanych firm 

Ocena usług i działań 

wskaźnik przeżywalności przedsiębiorstw 
średni wzrost obrotów firm inkubowanych 
średnie zatrudnienie w inkubowanych firmach 
liczba miejsc pracy dla absolwentów stworzonych w inkubatorze 
koszt stworzenia miejsca pracy 

 

Źródło: Benchmarking of Business Incubators. Final Report. Appendix 
 

Przedstawione w tabeli 5 sugerowane wskaźniki rozwoju inkubatora oraz 
benchmarki, stanowią skondensowane źródło informacji. Dają dość szeroki obraz wielu 
płaszczyzn działania inkubatora.  

Metodologia wypracowana w badaniu „Benchmarking of Business Incubators” 
jest tym cenniejsza, że od 2002 r. wykorzystuje się ją do oceny instytucji zgłaszających 
się do konkursu „Best Science Based Incubator Award”. Procedurze poddało się już 
ponad 250 inkubatorów z całego świata, a formularz według którego analizowane są ich 
osiągnięcia bazuje właśnie na tym badaniu. 

                                                      
 

10 Benchmarking of Business Incubators. Final Report. Appendix, Centre for Strategy & Evaluation 
Services, European Commission, Enterprise Directorate General, Brussels 2002. 
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PODSUMOWANIE 

Mimo, że samo tworzenie i prowadzenie inkubatora technologicznego jest już 
nie lada wyzwaniem, to do prawidłowego funkcjonowania tego typu instytucji konieczny 
jest jeszcze jeden warunek – działalność IT musi być nieustannie monitorowana,  
a z pozyskanych tą drogą danych muszą być wyciągane wnioski, przekładające się 
później na doskonalenie działalności operacyjnej IT.  

Niekiedy podejmowanie takich działań jest niejako wymuszone oczekiwaniami 
jednostek nadrzędnych wobec inkubatora (właścicieli, przedstawicieli fundatorów, 
udziałowców). Rzadziej jest świadomym procesem wdrażanym w organizacji. 

Monitorowanie efektywność działań IT wymaga przede wszystkim świadomości 
kadry zarządzającej. Kolejnym etapem jest wybór wskaźników. Można go dokonać 
bazując na propozycjach zawartych w literaturze, bądź szukać własnych dróg. Aby 
wybrane w ten sposób wskaźniki miały wartość poznawczą, trzeba na bieżąco zbierać 
dane, prowadzić analizy, poddawać swoje działania ewaluacji. I na koniec, aby wszystkie 
te elementy współgrały konieczne jest, aby ocena efektywności działań podejmowanych  
w inkubatorze technologicznym bezpośrednio wynikała z jego strategii. Dzięki tym 
działaniom możliwe będzie stałe monitorowanie mocnych i słabych stron organizacji.  

SUMMARY 

The first technology incubator was established in Poland in 1990. Since then 
year by year the number of incubators has increased. However, this quantitative gain 
was not synonymous with the qualitative growth. What was more, incubator’s managers 
were focused more on service development than on results verification. 

In this article the author makes an attempt to describe the selected problems of 
technology incubator effectiveness evaluation. Through desk research the author 
describes good practices, which are fundamentals to propose technology incubators 
development indicators. 

Translated by Anna Tórz-Rzepczyńska 
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WPŁYW INKUBATORA PRZEDSIEBIORCZOŚCI NA ROZWÓJ  

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGIONU – STUDIUM PRZYPADKU 

WSTĘP 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z marca 2005 roku w sprawie 

śródokresowej rewizji Strategii Lizbońskiej stanowi, iż Parlament Europejski jest głęboko 

przekonany, że Unia Europejska, w kontekście globalnego dążenia do zrównoważonego 

rozwoju, może być światłem przewodnim na drodze do światowego postępu 

gospodarczego
1
. W latach 2007-2013 na realizację celu spójności zostanie 

udostępnionych 347 miliardów euro
2
. Polska otrzyma z UE największe w historii środki. 

W ramach trzech funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności Polska otrzyma aż 67,3 

miliarda euro. 

Dziś małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią podstawę wszystkich 

współczesnych gospodarek europejskich. Cele w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, które 

mają odzwierciedlenie w dokumencie implementacyjnym Krajowego Programu Reform 

na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, to między innymi zmniejszenie 

barier administracyjnych, poprawa otoczenia regulacyjnego dla prowadzenia działalności 

gospodarczej, powstawania nowych przedsiębiorstw i zwiększania zatrudnienia, a także 

obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwój rynku innowacji 

i otoczenia instytucjonalnego
3
. Diagnoza sytuacji Polski w obszarze inkubatorów 

przedsiębiorczości jako instytucji świadczących wsparcie dla przedsiębiorstw wskazuje, iż 

pomimo funkcjonowania znaczącej liczby takich instytucji ich rozmieszczenie nie jest 

równomierne, natomiast oferta nie zawsze dostosowana do potrzeb przedsiębiorców. 

                                                      

 

1
 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie śródokresowej rewizji Strategii Lizbońskiej, 

P6_TA(2005)0069, Parlament Europejski, 9 marca 2005. 

2
 KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ, Sprawozdanie strategiczne na temat odnowionej 

Strategii Lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: rozpoczęcie nowego etapu 

2008-2010, Bruksela, dnia 11.12.2007 r., s. 7-11. 

3
 Dokument Implementacyjny Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji 

Strategii Lizbońskiej przyjęty przez Radę Ministrów 17 października 2006 r. 
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W Polsce pierwsze inkubatory zaczęły powstawać w latach 90
4
. W ten sposób inkubator 

przedsiębiorczości jako instrument w rozwoju działalności gospodarczej regionu dostępny 

jest w Polsce od blisko 20 lat. W związku z długim już okresem funkcjonowania tego 

rodzaju ośrodków w Polsce oraz poprzez ciągły wzrost ich ilości i przestrzenne 

rozszerzenie stają się one coraz istotniejszym czynnikiem mającym wpływ na rozwój 

działalności gospodarczej regionu.  

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONTEKŚCIE ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ REGIONU 

Inkubatory przedsiębiorczości są jedną z podstawowych, sprawdzonych od lat 

w krajach o wysoko rozwiniętej gospodarce instytucji, wspierających rozwój działalności 

gospodarczej regionu. Istnieje cały szereg definicji opisujących inkubator 

przedsiębiorczości zarówno w literaturze, jak i definicji utworzonych przez odpowiednie 

instytucje. W Unii Europejskiej od roku 1990 stosuje się następującą definicję: Inkubator 

przedsiębiorczości jest miejscem gdzie nowotworzone firmy są skoncentrowane na 

ograniczonej przestrzeni. Jego celem jest zwiększenie szans rozwoju i współczynnika 

przeżywalności tych firm poprzez zapewnienie im modułowej powierzchni ze wspólnym 

wyposażeniem jak również wsparcia merytorycznego i zaplecza. Główny nacisk jest 

położony na rozwój lokalny i tworzenie miejsc pracy
5
. W literaturze przedmiotu brak 

jednak jednoznacznych, jasnych, ekonomicznych kryteriów pozwalających na 

uporządkowaną klasyfikację inkubatorów przedsiębiorczości. Oprócz pojęcia inkubator 

przedsiębiorczości używa się także między innymi pojęć inkubator innowacji, inkubator 

technologiczny, inkubator przedsiębiorczości akademickiej. W praktyce w wielu 

wypadkach różnice pomiędzy, na przykład inkubatorem przedsiębiorczości a inkubatorem 

technologicznym, ograniczają się do nowocześniejszej dostępnej infrastruktury dla 

przedsiębiorstw w przypadku tego ostatniego. W Polsce w ostatnich latach powstają 

głównie inkubatory technologiczne, co jest związane z tym, iż innowacja to jeden  

z priorytetów polityki europejskiej. To z kolei przekłada się na dofinansowywanie  

z funduszy europejskich budowy takich innowacyjnych ośrodków jak to miało miejsce  

w przypadku Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności 

Przedsiębiorstw” działanie 1.3. Począwszy od czerwca 2008 r. przeprowadzano nabór 

ciągły do działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka mającego na 

celu dofinansowanie inkubacji nowych innowacyjnych przedsięwzięć. 

Po analizie działalności wielu inkubatorów w Polsce i za granicą, a także 

przestudiowaniu wielu teoretycznych definicji zarówno w literaturze polskiej jak  

i zagranicznej proponuje się, w kontekście rozwoju działalności gospodarczej regionu, 

                                                      

 

 

5
 T. Copp, Kierunki rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości i innowacji [w:] Zeszyty Naukowe 

Politechniki Śląskiej, „Organizacja i Zarządzanie”, z. 29/2006, Gliwice, s. 37. 
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rozumienie inkubatora przedsiębiorczości jako elementu wyjściowego i podstawowego 

dla wszystkich modeli inkubatorów. Przedsiębiorczość oraz jej wspieranie ma bowiem 

miejsce we wszystkich rodzajach inkubatorów. Inkubatory technologiczne oraz 

inkubatory przedsiębiorczości akademickiej proponuje się uznać jako wyspecjalizowany 

rodzaj inkubatorów przedsiębiorczości wyróżniony na podstawie dodatkowych kryteriów. 

Przed nowoczesnym inkubatorem, w kontekście wspierania rozwoju działalności 

gospodarczej regionu pojawiają się aktualnie nowe wyzwania. Inkubator z zasady 

powinien wspierać w pierwszym rzędzie nowo powstające przedsiębiorstwa. W praktyce 

jednak nie ma to w wielu wypadkach miejsca, gdyż najczęściej w inkubatorach 

przedsiębiorstw tych, którzy rozpoczynają jest zdecydowana mniejszość. 

Polskie inkubatory otrzymują zazwyczaj dofinansowanie od ich właściciela np. 

w postaci podniesienia wartości udziałów założycielskich jedynie w kryzysowych 

przypadkach. Nie posiadają więc stałego dofinansowania ze strony właściciela na 

realizację celów statutowych, jak to ma miejsce np. we Francji, gdzie inkubatory 

przedsiębiorczości wspierane są na szczeblu rządowym. Nowe przedsiębiorstwa  

w inkubatorze powinny mieć tak zwane „okresy przejściowe” płacąc przez pierwszy, 

najtrudniejszy dla nich okres dwóch do trzech lat znacznie niższy czynsz od cen 

rynkowych. Mając na uwadze realizację powyższego, w przypadku naboru do inkubatora 

przedsiębiorczości jedynie przedsiębiorstw nowo powstałych, podmiot ten chcąc 

zapewnić wszystkim dogodne warunki popadłby w kłopoty finansowe. Dlatego 

najbardziej uzasadnioną wydaje się sytuacja, kiedy w inkubatorze część powierzchni pod 

wynajem przeznaczona jest z zasady dla przedsiębiorstw ustabilizowanych rynkowo, 

traktowanych na zasadach komercyjnych. Dodatkowo w takiej sytuacji istnieje możliwość 

zwielokrotnienia efektów synergii poprzez podsycanie nawiązywania współpracy nowych 

przedsiębiorstw z tymi ustabilizowanymi rynkowo. Przy większych przychodach 

inkubatora z tytułu czynszu, który dla przedsiębiorstw stabilnych rynkowo powinien być 

wyższy, a także dzięki możliwości dodatkowej sprzedaży dojrzałym rynkowo 

przedsiębiorstwom innych usług, inkubator w większym stopniu ma szansę prawidłowo 

wspierać rozwój działalności gospodarczej regionu. W świetle powyższych rozważań 

proponuje się definicję inkubatora przedsiębiorczości uwzględniającą aspekt rozwoju 

działalności gospodarczej regionu. 

 Inkubator przedsiębiorczości cechuje się odpowiednim, modyfikowalnym zapleczem 

infrastrukturalnym oraz doradczym, realizuje cel rozwoju działalności gospodarczej 

regionu, w taki sposób by efektywnie wspierać przede wszystkim przedsiębiorstwa 

rozpoczynające działalność gospodarczą oraz przedsiębiorstwa lokalne, umożliwiając im 

przez określony czas rozwój w ramach inkubatora, tworzy warunki sprzyjające do 

wzajemnej współpracy i generowania efektów synergii.  

W powyższej definicji określenie, iż inkubator powinien „wspierać przede 

wszystkim przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność gospodarczą oraz 

przedsiębiorstwa lokalne” dopuszcza możliwość zarezerwowania w inkubatorze pewnej 

powierzchni do wynajmu dla ustabilizowanych rynkowo podmiotów gospodarczych. 
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Procent tej powierzchni powinien być określany w zależności od uwarunkowań mających 

wpływ na poszczególne inkubatory jak np. ilość dostępnej powierzchni do wynajmu czy 

przewidywana sytuacja finansowa w kontekście planu strategicznego inkubatora. Nie 

wyklucza się także sytuacji, w której wpływy z czynszu nie są głównym źródłem dochodu 

inkubatora przedsiębiorczości. W latach 2008-2013 do polskiej gospodarki oraz 

przedsiębiorstw wpłynie ponad 67 mld euro. Aktualnie środków jest znacznie więcej niż 

do tej pory
6
. Dlatego w sytuacji obecnej coraz więcej inkubatorów przedsiębiorczości 

uczestniczy w realizacji projektów europejskich, angażując w nie swoją kadrę oraz inne 

zasoby. Koszty realizacji projektu, w tym koszty osobowe są refinansowane z funduszy 

UE w całości, bądź w określonym procencie zdefiniowanym dla każdego projektu. 

Inkubator przedsiębiorczości posiadając odpowiednie zaplecze czerpie dochody 

z organizacji eventów i konferencji, a także z organizacji szkoleń. Wiele jednostek 

sporządza także wnioski unijne, studia wykonalności oraz dokumentację na zlecenie 

gmin i powiatów. Jednakże przy realizacji tego typu zamierzeń nie należy zapomnieć, że 

inkubator ma do spełnienia misję jaką jest rozwój działalności gospodarczej regionu,  

a dodatkowe źródła dochodu powinny być przeznaczone na realizację tej misji.  

W końcowej części powyższej definicji występuje odniesienie do „tworzenia warunków 

sprzyjających współpracy i generowania efektów synergii.” Jest to jedno z kluczowych 

zadań jakie powinien sobie postawić każdy zarząd inkubatora zarówno w stosunku do 

własnej kadry jak i w stosunku do relacji inkubatora z przedsiębiorstwami 

wynajmującymi w nim powierzchnię, a także relacji z szeroko pojętym otoczeniem.  

W szczególności ma to kluczowe znaczenie ze względu na obserwowany deficyt  

w zakresie odpowiednio kształtowanej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w polskich 

inkubatorach przedsiębiorczości co prowadzi do znacznego obniżenia ich sprawności. 

Inkubator powinien tworzyć warunki przyjaznego środowiska i podsycać wzajemną 

współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami w inkubatorze, pełniąc funkcję przekaźnika  

i inicjatora ważnych kontaktów gospodarczych. 

HISTORIA PROCESÓW INKUBACJI W POLSCE I NA ŚWIECIE 

Historia procesów inkubacji sięga lat pięćdziesiątych. Za pierwszy uznaje się 

założony przez przedsiębiorcę Massey Fergussona inkubator przedsiębiorczości Batavia 

Industrial Center w Nowym Jorku w roku 1959. Było to miejsce wynajmujące 

powierzchnię przedsiębiorstwom, inicjując tym samy rozwój gospodarzy w regionie  

i kreując nowe miejsca pracy. Na początku lat 80. w USA działało 12 inkubatorów od 

tego też okresu następował  ciągły wzrost ich znaczenia w świecie
7
.  

                                                      

 

6
  T. Copp, Fundusze unijne krok po kroku [w:] Biuletyn zarządu głównego SITG, „Wspólne 

Sprawy”, Nr 2 (178) kwiecień 2008 r., Katowice 2008, s. 8-9. 

7
  T. Copp, Kierunki rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości i innowacji [w:] Zeszyty Naukowe 

Politechniki Śląskiej, „Organizacja i Zarządzanie” z. 29/2006, Gliwice, s. 38. 
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W Polsce pierwsze inkubatory zaczęły powstawać w latach 90. w ramach tak 

zwanego programu TOR#10. W latach 1990-1993 powstało ponad 40 grup inicjatywnych 

dążących do stworzenia różnego rodzaju centrów innowacji, inkubatorów 

przedsiębiorczości i parków przemysłowych
8
. Decyzją pełnomocnika rządu ds. popierania 

przedsiębiorczości z dnia 9 kwietnia 1991 roku powołano Radę Inkubatorów 

Przedsiębiorczości. Zadaniem Rady było opracowywanie opinii i stanowisk na zlecenie 

Pełnomocnika Rządu, a także wykonywanie zadań z zakresu opracowywania warunków 

organizacyjno-finansowych dla istniejących i nowotworzonych inkubatorów 

przedsiębiorczości
9
. 

Od 1990 r. liczba ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, w tym inkubatorów 

przedsiębiorczości, systematycznie rośnie. W ramach 694 zidentyfikowanych w roku 

2007 ośrodków wyróżnia się 47 inkubatorów przedsiębiorczości oraz 16 inkubatorów 

technologicznych
10

.  

1990 1993 1996 1999 2002 2005

27 43 61
98

127

174

223
261

285273263

327
365

446

507
542

667
694

 

Rysunek 1. Dynamika rozwoju ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Polsce w latach  

1990-2007 
 

Źródło: K. B. Matusiak, Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. SOOIPP Raport 2007 r., 

Łódź/Kielce/Poznań 2007, s. 22. 

                                                      

 

8
 M. Fic, Rola Ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym oraz promocji małych 

i średnich przedsiębiorstw, Zielona Góra 1994, s. 5-9.   

9
 Decyzja Nr 1/0rg/91 Pełnomocnika ds. Popierania Przedsiębiorczości z dnia 9 kwietnia 1991 roku 

w sprawie powołania zakresu i trybu działania Rady Inkubatorów Przedsiębiorczości. 

10
 K. B. Matusiak, Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. SOOIPP Raport 2007, 

Łódź/Kielce/Poznań 2007, s. 383-428. 
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ROLA INKUBATORA TECHNOLOGCIZNEGO W ROZWOJU DZIAŁANOŚCI  

GOSPODARCZEJ REGIONU 

Szczególnym rodzajem inkubatora przedsiębiorczości, także w rozumieniu 

definicji zawartej powyżej, jest inkubator technologiczny. W praktyce w wielu 

przypadkach funkcjonujących w Polsce i Europie ośrodków różnice między inkubatorem 

przedsiębiorczości a inkubatorem technologicznym są jedynie pozorne i ograniczają się 

do nazewnictwa. W niektórych przypadkach powodowane jest to względami 

marketingowymi w innych związane jest z dodatkowymi możliwościami dofinansowania  

z funduszy europejskich. W wielu przypadkach funkcjonujące inkubatory technologiczne 

są swego rodzaju połączeniem typowego inkubatora przedsiębiorczości z modelowym 

ujęciem inkubatora technologicznego. Dla przykładu Niemieckie Stowarzyszenie ADT 

Bundesverband Deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren e.V. 

zrzeszające niemieckie ośrodki przedsiębiorczości i innowacji stosuje ogólną definicję 

centrum innowacji zawierającą elementy inkubatora przedsiębiorczości oraz inkubatora 

technologicznego
11

. Z powyższych względów, także w związku z podobieństwami  

w zakresie finansowania działalności inkubatorów w Polsce i w Niemczech, proponuje się 

zgodnie z rozwiązaniami niemieckimi, wprowadzenie w obieg rozważań teoretycznych 

modelu pośredniego czyli inkubatora przedsiębiorczości z elementami technologicznymi 

lub inkubatora przedsiębiorczości i innowacji
12

.  

Zarówno w przypadku inkubatora przedsiębiorczości jak i inkubatora 

technologicznego mamy do czynienia ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości.  

W przypadku inkubatora przedsiębiorczości powinno być to wsparcie szeroko pojętej 

przedsiębiorczości, w przypadku inkubatora technologicznego wsparcie 

przedsiębiorczości przede wszystkim innowacyjnej i przedsiębiorstw technologicznych. 

Infrastruktura oraz usługi biznesowe oferowane dla przedsiębiorstw powinny być  

w inkubatorze technologicznym bardziej rozbudowane i ukierunkowane technologicznie.  

                                                      

 

11
 http://www.adt-online.de/homepage.html, 04.09.2008. 

12
 T. Copp, Kierunki rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości i innowacji [w:] Zeszyty Naukowe 

Politechniki Śląskiej, „Organizacja i Zarządzanie” z. 29/2006, Gliwice, s. 37. 
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Tabela 1 

Kryteria wyróżniające inkubator przedsiębiorczości i inkubator technologiczny  

Kryterium Inkubator przedsiębiorczości Inkubator technologiczny 

Przedsiębiorstwa w Inkubatorze nowe firmy  MSP 

Branża przedsiębiorstw w Inkubatorze usługi, produkcja 
brak określonych punktów 

ciężkości 

Okres pobytu w Inkubatorze ograniczony częściowo ograniczony 

Zasięg  Inkubatora bardziej lokalny regionalny 

Orientacja technologiczna 

przedsiębiorstw oraz infrastruktury 

Inkubatora 

zarówno słaba jak i silna 

orientacja 
silna orientacja 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sternberg, R: Technologie- und Gründerzentren als 

Instrument kommunaler Wirtschaftsförderung. Bewertung auf der Grundlage von Erhebung in 31 

Zentren und 117 Unternehmen, Dortmund, 1995, s. 203. 

Jak wynika z przeprowadzonych przez Sternberga w 1995 roku badań,  

w typowym niemieckim inkubatorze przedsiębiorczości lokują się przede wszystkim 

nowopowstające przedsiębiorstwa działające w obrębie usług i produkcji. Pobyt  

w inkubatorze przedsiębiorczości jest ograniczony a jego zasięg lokalny. W Inkubatorze 

tym znajdują swoje miejsce zarówno przedsiębiorstwa nie działające w obszarze 

technologii, jak i te zaawansowane technologicznie. Inkubator technologiczny w świetle 

badań Sternberga wynajmuje powierzchnię przede wszystkim przedsiębiorstwom małym 

i średnim działającym w różnych branżach o profilu technologicznym. Okres pobytu 

przedsiębiorcy w takim inkubatorze jest częściowo ograniczony, a sam inkubator ma 

zasięg regionalny. W świetle literatury przedmiotu inkubator technologiczny definiuje się 

jako typ programu inkubacji przedsiębiorczości, rozwijany w otoczeniu lub powiązaniu  

z instytucjami naukowo-badawczymi. Główne funkcje obejmują wspomaganie rozwoju 

nowopowstałych przedsiębiorstw oraz optymalizację warunków dla transferu  

i komercjalizacji technologii poprzez tworzenie właściwego klimatu dla podejmowania 

działalności gospodarczej i realizacji przedsięwzięć innowacyjnych oraz usługi 

wspierające biznes, np. doradztwo finansowe, marketingowe, prawne, organizacyjne  

i technologiczne. Inkubator technologiczny dostarcza odpowiedniej do potrzeb 

powierzchni na działalność gospodarczą, świadczy pomoc w pozyskiwaniu środków 

finansowych, w tym funduszy ryzyka oraz przekazuje wartościowe kontakty do instytucji 

naukowych. Podstawowym zadaniem inkubatora jest asysta w tworzeniu oraz pomoc  

w pierwszym okresie działania małego technologicznego przedsiębiorstwa.
13

  

                                                      

 

13
 Mian SA, Technology Business Incubation: Learning from the US Experience [w:] Technology 

Incubators: Nurturing Small Firms, OECD, Paris 1997, s. 106-129. 
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W opublikowanym przez amerykańskie zrzeszenie NBIA w 2003 roku raporcie 

zbadano siedemdziesiąt dziewięć amerykańskich inkubatorów technologicznych pod 

kątem ich ukierunkowania technologicznego. Sprawdzono także czy klienci inkubatora to 

przedsiębiorstwa o profilu produkcyjnym czy usługowym oraz dokonano rozgraniczenia. 

Jak wynika z badania trzydzieści osiem inkubatorów (48%) skupiało swą działalność na 

przedsiębiorstwach z branży IT oraz branży elektronicznej. W dziewiętnastu (24%) 

dominowały przedsiębiorstwa z branży biotechnologii oraz biomedyki. Pozostałe 

dwadzieścia dwa przyjmowały podmioty gospodarcze działające w różnych dziedzinach 

technologii bez konkretnego profilowania inkubatora. Znaczna większość inkubatorów, 

bo aż trzydzieści pięć (44%) wynajmowała powierzchnię przede wszystkim 

przedsiębiorcom specjalizującym się w dostarczaniu na rynek produktów. W czternastu 

inkubatorach (18%) dominowały przedsiębiorstwa usługowe. Natomiast w trzydziestu 

inkubatorach (38%)  znajdowały miejsce przedsiębiorstwa z obydwu wymienionych 

powyżej grup
14

.  

Tabela 2  

Korelacja między profilem inkubatora a specjalizacją działających w nim przedsiębiorstw 

Profil Inkubatora 

Specjalizacja przedsiębiorstw w inkubatorze 

produktowa usługowa 
Produktowa/ 

usługowa 
Razem 

liczba odsetek Liczba odsetek liczba odsetek liczba odsetek 

IT/ Elektronika 

Biotech./Biomed. 

Różne 

12 

11 

12 

31,6% 

57,9% 

54,5% 

8 

2 

4 

21,1% 

10,5% 

18,2% 

18 

6 

6 

47,4% 

31,6% 

27,3% 

38 

19 

22 

100% 

100% 

100% 

Razem 35 44,3% 14 17,7% 30 38% 79 100% 

 

Źródło: The National Business Incubation Association: A national benchmarking analyses of 

business technology incubator performance and practices, NBIA, OHIO 30 września 2003, s. 2. 

 

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 2 w inkubatorach 

technologicznych w USA ukierunkowanych na branże IT oraz elektronikę w większym 

stopniu niż w pozostałych wynajmuje się powierzchnię przedsiębiorstwom usługowym.  

W inkubatorach ukierunkowanych na przedsiębiorstwa z dziedziny biotechnologii  

i biomedyki skupiają się podmioty gospodarcze specjalizujące się w dostarczaniu na 

rynek produktów.   

Według danych z badań przeprowadzonych w 2007 roku zawartych w raporcie 

Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce 

                                                      

 

14
 The National Business Incubation Association: A national benchmarking analyses of business 

technology incubator performance and practices, NBIA, OHIO 30 września 2003, s. 2. 
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SOOIPP wynika, że przeciętny polski inkubator technologiczny zajmuje powierzchnię 

4989,1 m
2
 (wzrost od 2005 o ponad 1150 m

2
) z czego 64,7% to powierzchnia netto pod 

wynajem dla przedsiębiorstw i innych użytkowników. Poziom wykorzystania powierzchni 

wynosi 69,5%. Jednocześnie inkubatory w większych ośrodkach aglomeracyjnych są  

z reguły obecnie w pełni zagospodarowane, a na zwalniane miejsce jest często kolejka 

chętnych. We wszystkich inkubatorach technologicznych działa łącznie ok. 336 

podmiotów tworzących 1728 miejsc pracy, w tym 39,1% najemców to przedsiębiorstwa 

nowoutworzone
15

.  

Tabela 3  

Dane porównawcze inkubatorów technologicznych z lat 2005 oraz 2007  

Rok Liczba  

Powierzchnia 

(w m
2
/ha) 

 

Zatrudnienie 

 

Przedsiębiorstwa/ 

projekty 

 

Miejsca 

pracy 

 

Roczny 

budżet 

(w tys. zł) 

2005 7 3 828,4 7 156 783 985,3 

2007 16 4 989,1 6 336 1728 2 067 4 

 

Źródło: K. B. Matusiak (red.), Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, SOOIPP Raport – 

2007 s. 427-433 

 

pozostałe firmy
49,0%

firmy nowo 
utworzone

39,1%

lokatorzy 
strategiczni

9,5%

inne instytucje
2,0%

Rysunek 1. Struktura lokatorów inkubatorów technologicznych (w %) w 2007 r. 

Źródło: K. B. Matusiak (red.), Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, SOOIPP Raport – 

2007 s. 427-433 

 

                                                      

 

15
 K. B. Matusiak (red.), Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, SOOIPP Raport 2007,  

Poznań 2007, s. 427-433. 
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Jak wynika ze zobrazowanych na wykresie 1 danych 39,1% firm w polskich 

inkubatorach przedsiębiorczości to podmioty nowo utworzone. Lokatorzy strategiczni 

stanowią 9,5% wszystkich najemców. Blisko połowa to pozostałe firmy. 

GENEZA POWSTANIA RUDZKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. został powołany aktem 

notarialnym z dnia 15.03.2004 na podstawie uchwały Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 11 

grudnia 2003 roku
16

. Inkubator działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Działalność swoją rozpoczął 15 marca 2004 roku z chwilą zawarcia aktu notarialnego  

i powołania jednoosobowego zarządu spółki oraz rady nadzorczej. Spółka otrzymała 

kapitał w wysokości 1 820 tysięcy złotych z czego 1 420 tysięcy to wartość budynku 

wniesionego aportem. Pozostałe 400 tysięcy to środki obrotowe. Siedziba Rudzkiego 

Inkubatora Przedsiębiorczości mieści się w Rudzie Śląskiej przy ulicy Szyb Walenty 32  

w rejonach po byłej kopalni Walenty Wawel
17

. Remont i dostosowanie wyposażenia – 

infrastruktury budynku przy ul. Szyb Walenty 32 w Rudzie Śląskiej zostało 

dofinansowane w ramach programu PHARE 2000, który to projekt zrealizowano przed 

zawiązaniem spółki. Całkowita powierzchnia biurowa do wynajęcia jaką dysponował 

inkubator w roku 2004 to 326 m
2
. Inkubator działa w oparciu o akt założycielski spółki nr 

1902/04 z dnia 15.03.2004 r. oraz akt notarialny nr 1909/04 stanowiący umowę prawa 

do użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku. Spółka działa także  

w oparciu o Regulamin Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości. 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA RUDZKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

SPÓŁKA Z O.O.  

W marcu 2004 r. wraz z zawiązaniem autor niniejszego artykułu obejmuje 

funkcję prezesa zarządu spółki. W maju zatrudniony zostaje pierwszy oprócz prezesa 

pracownik pełniący funkcję kierownika administracyjno-technicznego odpowiedzialnego 

za prowadzenie sekretariatu, kwestie administracyjno techniczne, wystawianie faktur 

oraz sprawy kadrowe. Następnie po utworzeniu działu doradztwa biznesowego w lipcu 

zatrudniony zostaje kierownik działu doradztwa biznesowego odpowiedzialny za 

prowadzenie doradztwa dla rudzkich przedsiębiorców oraz sporządzanie wniosków 

aplikacyjnych o środki pomocowe z UE. W dalszej kolejności wyodrębniony zostaje dział 

szkoleniowy. W grudniu zatrudniony zostaje kierownik tego działu, którego zadaniem 

jest organizacja szkoleń oraz realizacja projektów europejskich. Te cztery osoby 

stanowią trzon kadry inkubatora przez kolejne lata.  

                                                      

 

16
 Uchwała Rady Miasta Ruda Śląska numer 383/VVII/2003 z dnia 11.12.2003 r. 

17
 Akt notarialny Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. nr 1902/04 z dnia 15 marca 

2004 r.  
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W roku 2005 wraz z rozwojem inkubatora oraz realizacją kilku projektów 

europejskich zatrudniony zostaje specjalista do spraw projektów europejskich pracujący 

w ramach działu szkoleniowego. Począwszy od roku 2004 prowadzenie księgowości 

zlecone zostaje na zewnątrz na zasadach outsourcingu. W 2006 roku ze względu na 

rozwój inkubatora oraz realizację dużych projektów inwestycyjnych zatrudniona zostaje 

księgowa w wymiarze pół etatu. Z obsługi prawnej inkubator korzysta w przypadku 

wystąpienia takiej potrzeby. Począwszy od 2004 roku zostaje nawiązana współpraca 

z przedsiębiorstwem świadczącym usługi ochroniarskie celem ochrony obiektów spółki, 

a także z przedsiębiorstwem świadczącym usługi czystościowe w części wspólnej 

budynku oraz pomieszczeniach zajmowanych przez pracowników inkubatora.  

 
Rysunek 2. Struktura organizacyjna Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości (2004) 

ROZWÓJ RUDZKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2004- 

2008 Z UWZGLĘDNIENIEM ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW EUROPEJSKICH  

Pierwszym działaniem Zarządu Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp.  

z o.o. po jego powołaniu w marcu 2004 roku jest oprócz działań zmierzających do 

rejestracji spółki nakreślenie biznes planu wraz ze szczegółowym harmonogramem 

działań na kolejne lata. Tuż po założeniu spółki sprecyzowano następujące obszary 

problemowe.   

! zbyt mała powierzchnia budynku inkubatora do prawidłowej działalności, 

! zły stan drogi dojazdowej (2 kilometry), 

! brak doprowadzenia kabla telefonicznego do budynku inkubatora. 

Celem rozwiązania powyższych problemów czyni się starania w kierunku 

poprawy nawierzchni drogi dojazdowej. Jednocześnie wyegzekwowano od TP SA 

inwestycję polegającą na położeniu 3 km bieżących kabla doprowadzając do inkubatora 

światłowód. Koszty inwestycji w całości pokrywa TP SA. 

Prezes  Zarządu 

Kierownik administracyjno-

techniczny 

Kierownik Centrum Szkoleniowego 

księgowość (outsourcing) 

Kierownik Centrum 

Doradztwa Biznesowego 

obsługa prawna (outsourcing) 

ochrona budynku, 

sprzątanie (outsourcing) 
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Budynek jaki otrzymała aportem spółka, dysponujący 326 m
2
 2powierzchni 

biurowej jest zbyt mały by inkubator mógł skutecznie działać. Wpływy z czynszu z tak 

małej powierzchni są niewystarczające, praktycznie niezależnie od tego jak wysokie 

byłyby stawki czynszu. Podjęta została polityka polegającej na wspieraniu 

przedsiębiorstw z Rudy Śląskiej, oferując im czynsz w wysokości 4 zł/m
2
 w pierwszym 

etapie działania oraz liberalne warunki wyjścia z inkubatora. Głównym problemem 

nowopowstających przedsiębiorstw są narastające koszty prowadzenia działalności i to  

w tym obszarze należy w miarę możliwości tym podmiotom pomóc. W krótkim okresie 

budynek inkubatora zostaje wynajęty w stu procentach. Jednocześnie uruchamia się 

dział doradztwa biznesowego, oferujący bezpłatne doradztwo w zakresie zagadnień 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym zagadnień związanych  

z tematyką funduszy unijnych dla przedsiębiorców z inkubatora oraz miasta Rudy 

Śląskiej. Dla przykładu w pierwszym półroczu 2007 r. zrealizowano 105 usług 

informacyjnych i doradczych. W celu realizacji misji inkubatora, ale również w celu 

pokrycia kosztów, inkubator angażuje się w realizację szeregu projektów europejskich. 

Inkubator prowadzi także szeroko zakrojoną działalność szkoleniową, co zapewnia spółce 

dodatkowe źródło przychodów. Na przykład w I półroczu 2007 r. inkubator 

przeprowadził 12 szkoleń, w wyniku których 27 osób bezrobotnych pozyskało 

dofinansowanie z Funduszu Pracy na otwarcie swojej działalności gospodarczej,  

a kolejnych 12 otrzymało wsparcie ze środków europejskich na inwestycje i prowadzenie 

przedsiębiorstwa
18

. Realizuje się ponadto projekty międzynarodowe oraz misje 

gospodarcze, między innymi na zlecenie Ministerstwa Gospodarki i Technologii  

w Berlinie
19

. W ten sposób Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości staje się rozpoznawalny 

w mieście i regionie jako czynnik istotnie wspierający lokalną przedsiębiorczość,  

a powyższe działania pozwalają w roku 2006 osiągnąć stan, w którym przychody niemal 

bilansują się z kosztami. Strata z działalności rzeczywistej spółki w 2006 roku wynosi 

1249,08 zł
20

, przy możliwościach wynajmu jedynie 326 metrów powierzchni biurowej.  

Oprócz realizacji misji rozwoju działalności gospodarczej miasta i regionu 

drugim ważnym celem jest osiągnięcie stanu, w którym przychody w dłuższej 

perspektywie na stałe równoważyłyby koszty. Wobec braku odpowiedniego budynku 

czynione są starania celem pozyskania środków z Unii Europejskiej na rozwój  

i rozbudowę inkubatora. Inkubator rozpoczyna realizację szeregu projektów europejskich 

angażując w nie własne zasoby i pokrywając w ten sposób znaczną część swoich 

kosztów.   

                                                      

 

18
 Sprawozdanie z rzeczowego wykonania biznes planu Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości  

Sp. z .o.o. na lata 2006-2007 za I półrocze 2007. 

19
 T. Copp, Misja gospodarcza [w:] „Wiadomości Rudzkie”, Ruda Śląska 15.06.2005. 

20
 Rachunek zysków i strat spółki Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości za 2006 r. 
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Tabela 4 

 Projekty realizowane przez Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

Nazwa projektu Cel projektu 
Wartość  

projektu 

Termin 

realizacji 
Priorytet 

1. Utworzenie Górnośląskiego 

Inkubatora Technologicznego  

w Rudzie Śląskiej 

Modernizacja obiektów  

w celu utworzenia 

Inkubatora 

Technologicznego 

15 997245,00 

zł 

01.10.2005-

30.06.2007 

SPO WKP 

1.3 

2. Sporządzenie dokumentacji 

mającej na celu utworzenie 

Górnośląskiego Inkubatora 

Technologicznego  

Przygotowanie studium 

wykonalności i oceny 

oddziaływania na 

środowisko inwestycji 

128 890,30 zł 
01.12.2004-

30.06.2005 

SPO WKP 

1.3 

3. Wspomaganie zarządzania  

i funkcjonowania Górnośląskiego 

Inkubatora Technologicznego   

Usługi doradcze 107 000,00 zł 
01.10.2005- 

31.08.2006 

SPO WKP 

1.3 

4. IT-@ccess  

Szkolenia e-learningowe 

dla MŚP (projekt 

międzynarodowy przy 

współpracy z partnerami 

z Niemiec i Francji) 

33 701,90 

euro 

15.10.2004 – 

15.06.2006 

Interreg 

IIIC 

5. I-Net-I 

Tworzenie 

międzynarodowej sieci 

Inkubatorów (projekt 

międzynarodowy przy 

współpracy z partnerami 

z Niemiec i Francji) 

35 534,30 

euro 

1.06.2005 – 

31.12.2006 

Interreg  

III C 

6. „Mainstreaming CSR among 

SMEs”   

Wzmacnianie idei 

społecznej 

odpowiedzialności 

biznesu wśród MSP  

Projekt prowadzony  

z inkubatorem 

technologicznym  

z Niemiec 

11 000 euro 
01.12.2005-

01.02.2007 

projekt 

między-

narodowy 

7. Vademecum menedżera 
Szkolenia menedżerskie 

dla przedsiębiorców 
62 077,69 zł 

09.12. 2005 – 

10.07.2006 

SPO RZL 

2.3 

8. Punkt Konsultacyjny w 

Strzelcach Opolskich 

Utworzenie infrastruktury 

oraz świadczenie usług 

doradczych dla 

przedsiębiorstw 

143 698,07 zł 
01.10.2005 - 

31.12.2007 

SPO WKP 

1.1.1 

9. ABC Przedsiębiorcy  
Analiza zapotrzebowania 

na usługi doradcze 
120 450,60 zł 

01.02.2007-

31.05.2008 

SPO WKP 

1.1.2 

10. Zostań Przedsiębiorcą!  

Szkolenia i pomoc 

finansowa dla 

zakładających działalność 

gospodarczą 

258 634,32 zł 
01.01.2007-

30.11.2007 
ZPORR 2.5 

11. Kobieta aktywna – nie 

pasywna! 

Przeszkolenie 

bezrobotnych kobiet 
74 155,60 zł 

01.06.2006 – 

31.01.2007 

SPO RZL 

1.6 
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Ze względu na niewystarczającą powierzchnię do wynajmu przy pojawianiu się 

pierwszej możliwości, z działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost 

Konkurencyjności Przedsiębiorstw podejmuje się starania celem zwiększenia bazy 

materialnej RIP Sp. z o.o. W roku 2005 podpisana zostaje umowa użyczenia, na 

postawie której pozyskuje się od skarbu państwa do użytkowania budynek po byłych 

zakładach poligraficznych, mieszczący się przy ul. Karola Goduli 36 w Rudzie Śląskiej  

o powierzchni łącznej przekraczającej 6200 m
2
. Umowa stanowi, iż użyczenie budynku 

następuje w celu utworzenia w Rudzie Śląskiej Górnośląskiego Inkubatora 

Technologicznego oraz pozyskania środków na tę inwestycję w ramach działania SPO 

WKP 1.3.  

Począwszy od roku 2004 Spółka czyni szereg starań, aby pozyskać dotację na 

utworzenie Górnośląskiego Inkubatora Technologicznego, będącego zgodnie z planem 

strategicznym oddziałem RIP Sp. z o.o. W pierwszym etapie w Agencji Rozwoju 

Przemysłu SA wdrażającej działanie SPO WKP 1.3. złożone zostają dokumenty 

aplikacyjne w celu uzyskania dofinansowana na wykonanie studium wykonalności 

inwestycji oraz oceny oddziaływania na środowisko oraz na realizację projektu 

doradczego dotyczącego funkcjonowania inkubatora technologicznego. Projekt 

Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości zostaje zakwalifikowany z pierwszego miejsca 

listy rankingowej, uzyskując najwyższą liczbę punktów wśród projektów złożonych w tym 

okresie w ramach działania 1.3 SPO WKP w Polsce
21

. Na sporządzenie dokumentacji 

mającej na celu utworzenie Górnośląskiego Inkubatora Technologicznego pozyskuje się 

128 890 złotych. Łącznie dofinansowanie stanowi 87,5 procent całkowitej wartości 

projektu.  

Następnie po otrzymaniu promesy kredytowej i wykonaniu przedmiotowego 

studium wykonalności oraz oceny oddziaływania na środowisko, a także zrealizowaniu 

projektu doradczego, Spółka składa w  Agencji  Rozwoju Przemysłu opracowany projekt 

inwestycyjny dotyczący remontu budynku poligrafii przy ul. Karola Goduli 36. Całościowy 

remont i modernizację przekazanych umową użyczenia budynków wraz z wydatkami na 

inżyniera kontraktu szacuje się na kwotę 15 801 182
22

. W roku 2005 z funduszy 

europejskich w ramach działania 1.3 SPO WKP Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości 

pozyskuje 87,5 procent tej kwoty. W ten sposób spółka pokrywa jedynie 12,5 procent 

całkowitych kosztów inwestycji. Po zakończeniu inwestycji i prawidłowym rozliczeniu 

dotacji dnia 3 sierpnia 2007 roku następuje uroczyste otwarcie Górnośląskiego 

Inkubatora Technologicznego. Rozpoczynającym działalność gospodarczą 

przedsiębiorstwom informatycznym zapewnia się warunki znacznie korzystniejsze od 

rynkowych. Przedsiębiorstwa te otrzymują w pełni wyposażone i umeblowane 

                                                      

 

21
 A. Widera, Najlepszy w Polsce, „Goniec Górnośląski”, Chorzów 8.10.2004 r. 

22
 Sprawozdanie z rzeczowego wykonania biznes planu Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości  

Sp. z o.o. na lata 2006-2007 za I półrocze 2007. 
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pomieszczenia płacąc miesięczny czynsz w wysokości 6 zł/m
2
. W Górnośląskim 

Inkubatorze Technologicznym na warunkach rynkowych wynajmowana jest powierzchnia 

dla dużych, przedsiębiorstw, w tym firmom informatycznym (np. spółce Ericsson). Celem 

zarządu jest utworzenie w ramach inkubatora mikroklastra informatycznego oraz 

nastawienie inkubatora na wynajem powierzchni przedsiębiorstwom z branży IT. Inicjuje 

się szereg działań mających na celu rozwój inkubowanych przedsiębiorstw oraz 

nowopowstałego inkubatora. Na podstawie doświadczeń uzyskanych po zrealizowaniu 

kilkunastu projektów europejskich oraz wieloletniej współpracy z zagranicznymi 

instytucjami i inkubatorami technologicznymi, jak na przykład inkubator technologiczny 

Technopolis w Helsinkach czy stowarzyszenie ADT, wdrażane są konkretne rozwiązania 

sprawdzone w Europie. Działania te zgodne są z wyżej przytoczoną definicją inkubatora 

przedsiębiorczości jako narzędzia w rozwoju działalności gospodarczej regionu. Do 

dyspozycji przedsiębiorstw oddane zostają nowoczesne sale komputerowe  

i konferencyjne wyposażone w kabiny do tłumaczeń symultanicznych, restauracja, 150 

miejsc parkingowych oraz nowoczesna infrastruktura teleinformatyczna
23

. Inkubator 

technologiczny posiada recepcję oraz całodobową ochronę budynku. Do dyspozycji 

przedsiębiorstw oddanych zostaje ponad 6200 m
2
 powierzchni co stanowi ponad 

dwudziestokrotny wzrost wielkości inkubatora w stosunku do stanu początkowego. 

Koszty jakie ponosi spółka to 12,5 procent inwestycji. Do końca września 2007 cała 

powierzchnia w Górnośląskim Inkubatorze Technologicznym zostaje wynajęta  

i zagospodarowana. 

KLUCZOWE CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA ROZWÓJ RUDZKIEGO INKUBATORA 

PRZEDSIEBIORCZOŚCI SP. Z O.O. W LATACH 2004-2008 

Jednym z głównych czynników mających wpływ na wyniki rozwoju Rudzkiego 

Inkubatora Przedsiębiorczości są kwalifikacje pracującej w tym okresie kadry 

zarządzającej inkubatorem oraz jej znaczące zaangażowanie w rozwój spółki. Podobne 

zaangażowanie wykazywali wszyscy zatrudnieni w tym okresie w inkubatorze 

pracownicy. Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest modelowym przykładem 

tak zwanej „instytucji uczącej się”. Zdecydowana większość pracowników w opisywanym 

okresie nie przekroczyła 30 roku życia. Zaangażowanie Rudzkiego Inkubatora 

Przedsiębiorczości w projekty europejskie powoduje, oprócz realizacji misji jaką jest 

rozwój działalności gospodarczej regionu, ciągły wzrost kompetencji merytorycznych 

kadry pracowniczej oraz wymianę doświadczeń także międzynarodowych. Realizacja 

projektów europejskich, poprzez refundację z funduszy europejskich poniesionych 

kosztów, głównie tych największych osobowych, powoduje ponadto znaczne obniżenie 

kosztów funkcjonowania spółki. Pełniąc w opisywanym okresie funkcję prezesa zarządu 

                                                      

 

23
 T. Malkowski, Jaskółka Doliny Krzemowej w Rudzie Śląskiej, Katowice, „Gazeta Wyborcza”  

z dn. 11.06.2007 r. 
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w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości Sp. z o.o. autor artykułu stwierdza, że  

z punktu widzenia efektywności ekonomicznej oraz rozwoju inkubatora optymalna ilość 

zatrudnionych w inkubatorze docelowo osób to 5 do 7 etatowych pracowników. 

Stwierdza się, iż kluczowym czynnikiem mającym wpływ na właściwy rozwój  

i zapewnienie sprawności inkubatora przedsiębiorczości jest odpowiednio prowadzona 

komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna. Zaleca się osobom zarządzającym inkubatorami 

przedsiębiorczości przywiązywanie szczególnej wagi do tego czynnika, gdyż ma on 

bezpośredni wpływ na poprawę bądź pogorszenie innych elementów funkcjonowania 

inkubatora przedsiębiorczości. Stwierdza się, iż niezwykle istotnym czynnikiem 

decydującym o powodzeniu inkubatora przedsiębiorczości jest także zrozumienie misji 

inkubatora przedsiębiorczości przez organy właścicielskie. Przyjazne nastawienie 

polityczne  zapewniające zarządowi inkubatora samodzielność decyzyjną, nie 

ingerowanie przez właściciela w sprawy kadrowe, organizacyjne, finansowe oraz bieżące 

jak i przychylność i pomoc w ramach prawnych możliwości jest również jednym  

z kluczowych czynników stanowiących o powodzeniu przedsięwzięcia.  

 W świetle doświadczeń i przytoczonych danych istotnym jest kontynuowanie  

wytyczonej drogi rozwoju Rudzkiego inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o.  

PODSUMOWANIE 

Inkubatory Przedsiębiorczości tworzą kompleksowe narzędzie wsparcia rozwoju 

działalności gospodarczej regionu. Obok komponentów infrastruktury materialnej  

i technicznej udostępnianej przedsiębiorcom narzędzie to zapewnia dostarczenie im 

doradztwa i informacji oraz wsparcia finansowego. Inkubatory przedsiębiorczości  

w idealnym przypadku pełnią funkcję przydatnego narzędzia w pokonywaniu barier  

i problemów związanych z powstawaniem i rozwojem przedsiębiorstw.  W konsekwencji 

wpływają pozytywnie na rozwiązywanie problemów lokalnych firm oraz sprzyjają ich 

wzrostowi i innowacyjności, przyczyniając się do inicjowania kolejnych, nowych 

przedsięwzięć gospodarczych. Jako skutek zainicjowany zostaje proces wspierania 

innowacyjnej działalności gospodarczej regionu. Stwierdza się, biorąc także pod uwagę 

doświadczenia empiryczne, że inkubator przedsiębiorczości po spełnieniu odpowiednich 

warunków będzie funkcjonować jako przydatne narzędzie w rozwoju działalności 

gospodarczej regionu. Intencją niniejszego artykułu nie jest wskazanie sposobów  

i metod działań w obrębie realizacji przedsięwzięcia jakim jest inkubator 

przedsiębiorczości. Jednakże dokonana analiza teoretycznych modeli inkubatorów 

przedsiębiorczości,  wyników badań empirycznych, a także przedstawienie doświadczeń 

praktycznych w tworzeniu i rozwoju inkubatora przedsiębiorczości dają wskazania, które 

mogą być wykorzystane w tworzeniu nowych inkubatorów przedsiębiorczości  

w przyszłości. 
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SUMMARY 

Business incubators constitute a comprehensive tool of supporting the 

development of business activity in the region. Apart from the infrastructure, the 

facilities ensure advice, information and financial support for entrepreneurs. Ideally, 

business incubators serve as a useful tool for overcoming barriers and problems related 

to establishing and developing small businesses. This results in solving problems of local 

enterprises, facilitating their growth as well as stimulating their innovativeness; 

incubators contribute to the initiation of new business enterprises. As a result, the 

process of supporting regional business activity is initiated. It should be observed, also 

on the basis of empirical experience, that an incubator, meeting appropriate 

requirements, may function as a useful instrument of developing regional business 

activity. The intention of this article was not to show the ways and methods of action in 

the area of realization of an enterprise which is a business incubator. However, the 

analysis of theoretical models of incubators and the results of empirical research, as well 

as acquainting the reader with practical experiences related to establishing and 

developing the business incubator, show some certain directions which can be used in 

the establishment of new incubators in the future. 

Translated by Tomasz Copp 
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EDWARD STAWASZ 

WYBRANE PROBLEMY REALIZACJI POLITYKI INNOWACYJNEJ  
W REGIONIE ŁÓDZKIM  

WSTĘP  

Współczesna polityka innowacyjna jest nakierowana na wspieranie 
innowacyjności gospodarki, to znaczy niesienie pomocy we wprowadzaniu nowych 
produktów, usług, procesów technologicznych i technik zarządzania. Jej głównym 
przedmiotem oddziaływania są przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie, które 
ponoszą ryzyko podejmowania innowacji, w przypadku ich niepowodzenia. Służy temu 
tworzenie klimatu sprzyjającego innowacjom, wspieranie kultury innowacyjnej firm oraz 
rozwijanie usług na rzecz innowacji1.  

Jej cechą charakterystyczną jest promocja szeroko pojętych innowacji i dyfuzji 
technologii, traktowanie innowacji jako proces sieciowy, będący udziałem wielu 
współzależnych aktorów. Zauważalne jest odchodzenie od bezpośredniego finansowania 
procesów tworzenia i transferu technologii na rzecz “miękkiego” wsparcia użytkowników 
technologii, obejmującego wspieranie usług konsultingowych, szkoleniowych, 
informacyjnych i promocji, przepływu ludzi między firmami, a różnymi instytucjami 
współpracującymi z nimi itp. Ważną rolę mają tutaj do odegrania instytucje 
pośredniczące w dziedzinie innowacji. Państwo działa bardziej jako koordynator i czynnik 
ułatwiający, który tworzy instytucjonalne ramy dla samoregulacji przebiegu i dyfuzji 
innowacji. Współczesna polityka innowacyjna jest w coraz szerszym stopniu polityką 
horyzontalną, ponadsektorową, w miejsce wcześniej dominującego podejścia 
koncentrującego się na zagadnieniach sektorowych (np. sektory problemowe, 
infrastruktura techniczna, sfera nauki i techniki) oraz wsparciu firm i instytucji 
uczestniczących w procesie innowacyjnym. Ważnym celem stało się zdobywanie 
akceptacji społecznej dla nauki i techniki.  

Współczesna polityka innowacyjna jest w większości krajów wysoko rozwiniętych 
domeną polityki regionalnej. Wynika to z tego, iż struktury innowacyjne mają przede 
wszystkim charakter regionalny. Na tym poziomie występują więc najbardziej 
odpowiednie warunki i czynniki dla tworzenia klimatu dla przedsiębiorczości  

                                                 
1 E. Stawasz, Innowacje, a mała firma, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999, s. 139 i dalsze;  
R. Chabbal, Characteristics of Innovation: Policies, Namely for SMEs, [w:] “Science, Technology, 
Industry”, 16/1995, s. 106. 
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i innowacyjności. Bliskość regionalnej administracji, lepsza znajomość lokalnych 
problemów i uwarunkowań sprawia, że więzi między aktorami systemu pochodzącymi  
z różnych dziedzin działalności, współpraca między przemysłem, instytucjami naukowymi 
i administracją są o wiele łatwiej rozwijane na poziomie regionalnym czy lokalnym, niż 
ogólnokrajowym. Oczywiście nie oznacza to, że administracja centralna nie ma nic lub 
niewiele do zaoferowania polityce innowacyjnej. Do zadań instytucji rządowych należy 
przede wszystkim kształtowanie ogólnych ram ekonomicznych, prawnych  
i instytucjonalnych sprzyjających podejmowaniu działalności innowacyjnej w gospodarce 
oraz bezpośrednie wspieranie rozwoju potencjału badawczo-rozwojowego i naukowego 
kraju.  

Polityka innowacyjna w Polsce nie jest stricte sformalizowana na poziomie 
krajowym. Aktualnie funkcjonujący model krajowej polityki innowacyjnej jest 
utożsamiany przez przedstawicieli administracji z polityką naukową. Sytuacja, w której 
Ministerstwo Gospodarki koordynuje politykę innowacyjną państwa, a Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego ją finansuje, dodatkowo skutkuje brakiem koordynacji działań  
w zakresie jej stymulowania2. W rezultacie brakuje obecnie programów wspierających 
działalność B+R i skierowanych bezpośrednio do przedsiębiorstw. Znana jest natomiast 
koncepcja strategicznego myślenia o odpowiedniej polityce innowacyjnej jako kluczowym 
czynniku warunkującym konkurencyjność gospodarki, co zostało wyraźnie 
zasygnalizowane w trzech dokumentach i programach rządowych, a mianowicie 
„Założeniach polityki innowacyjnej państwa do 2002 roku”3, programie „Zwiększanie 
innowacyjności gospodarki w Polsce do 2006 roku”4 oraz najnowszym dokumencie 
„Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013”, przedstawionym 
we wrześniu 2006 roku5. Ten ostatni dokument zawiera ocenę stanu innowacyjności 
polskiej gospodarki oraz rekomenduje kierunki działań, których wdrożenie umożliwi 
stworzenie gospodarki opartej na wiedzy z wysoko innowacyjnymi przedsiębiorstwami. 
Zgodnie z przyjętymi założeniami, realizacja polityki innowacyjnej zapisanej w tym 
dokumencie powinna przyczynić się do zbudowania w Polsce gospodarki opartej na 
wiedzy. 

Aktualnie, polityka innowacyjna w Polsce formułowana jest także na poziomie 
regionalnym. Zagadnienia innowacyjności zawarte są głównie w analizach i planach 
odnoszących się do sfery ekonomicznej. Ważne znaczenie posiadają dokumenty na 

                                                 
2 E. Stawasz, J. Kornecki, R. Lisowska, J. Ropęga, Entrepreneurship and Innovation Policy in 
European Countries. The Case of Poland. Report, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, 
Łódź, sierpień 2007, s. 20-21; A. Żołnierski (red.), Innowacyjność 2006. Stan innowacyjności, 
metody wspierania, programy badawcze. Raport, PARP, Warszawa 2006, s. 112. 
3  Założenia polityki innowacyjnej państwa do 2002 roku, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 
1999. 
4  „Zwiększanie innowacyjności gospodarki w Polsce do 2006 roku”, Ministerstwo Gospodarki, 
Warszawa 2000. 
5 Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, 
Warszawa 2006. 
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poziomie województw, takie jak: Regionalne Strategie Innowacji (RSI), regionalny 
foresight technologiczny, programy rozwoju infrastruktury wspomagania badań, 
technologii i innowacji, itp. 

POLITYKA INNOWACYJNA W REGIONIE ŁÓDZKIM  

Polityka innowacyjna w województwie łódzkim zawarta jest głównie w analizach  
i planach odnoszących się do sfery ekonomicznej. Głównym dokumentem kształtującym 
strategiczne działania władz województwa łódzkiego jest “Strategia rozwoju 
województwa łódzkiego na lata 2007-2020”6. Po społecznych konsultacjach, mających 
miejsce jesienią 2005, dokument ten został przyjęty przez sejmik województwa 
łódzkiego w styczniu 2006 roku. W strategii rozwoju regionalnego znaczenie 
innowacyjności postrzegane jest przede wszystkim poprzez pryzmat rozwoju 
przedsiębiorczości i konkurencyjności gospodarki regionu. Stąd też zagadnienia 
dotyczące innowacyjności zawarte są głównie w analizach i planach odnoszących się do 
sfery ekonomicznej, w ramach której sformułowano cel główny: Poprawa pozycji 
konkurencyjnej gospodarki województwa. W ramach tej sfery zawarte zostały dwa 
(z sześciu) obszary priorytetowe: 

1. Baza gospodarcza, w ramach, którego sformułowany został cel strategiczny: 
Tworzenie nowoczesnej, prorozwojowej i innowacyjnej bazy gospodarczej. Odnosi 
się częściowo do ogólnie rozumianego budowania innowacyjności regionu 
szczególnie poprzez: rozwój innowacyjnego środowiska przedsiębiorczości oraz 
wzmocnienia relacji pomiędzy przedsiębiorstwami a sferą nauki. 

2. Społeczeństwo informacyjne w ramach, którego sformułowany został cel 
strategiczny: budowa społeczeństwa informacyjnego. Odnosi się głównie do 
włączenia we wszystkie sfery życia społeczno-gospodarczego technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, co ma ułatwić m.in.: wdrażanie innowacyjnych, 
interaktywnych usług publicznych oraz wspierać potencjał innowacyjny regionu 
poprzez promocję innowacyjnych form kształcenia (e-learning). 

Założenia strategii zostały wykorzystane przy budowie Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-20137. Odnosi się on do 
zagadnienia innowacyjności gospodarki regionu w ramach III osi priorytetowej 
„Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość” oraz celu szczegółowego „Rozwój 
innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki w województwie”. Dodatkowo RPO zawiera IV 
oś priorytetową „Społeczeństwo informacyjne” zbieżną z obszarem priorytetowym o tej 
samej nazwie, zawartym w strategii rozwoju regionalnego. 

                                                 
6 Strategia rozwoju województwa łódzkiego na lata 2007-2020, Urząd Marszałkowski, Łódź 2006. 
7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Urząd 
Marszałkowski, Łódź 2006. 
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Sama strategia nie wskazuje bezpośrednio działań, jakie będą podejmowane  
w ramach rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości regionu. Wskazuje natomiast na 
kierunki tychże działań. Potwierdza znaczenie i funkcje regionalnych instytucji wspierania 
innowacji i otoczenia biznesu w procesie nowych uruchomień biznesowych (start-up), 
rozwijania postaw innowacyjnych oraz przedsiębiorczych obywateli i – co bardzo ważne 
– we wspieraniu i rozwoju przedsięwzięć proinnowacyjnych i tych, które opierają rozwój 
regionu o działania dużych inwestorów. Jednocześnie wskazuje się na słabe strony, które 
wymagają poprawy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. W tabeli zawierającej analizę 
SWOT regionu, można znaleźć informację o tym, że istnieje „nadmierny indywidualizm  
i konkurencja pomiędzy instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość”, a także słaba 
inicjatywa ośrodków B+R w kierunku komercjalizacji swojej działalności badawczej  
i innowacyjnej, skutkująca w przewadze zewnętrznych źródeł innowacji transferowanych 
do firm regionu. 

Założenia wskazane w strategii są rozwijane poprzez działania podejmowane  
w ramach programu „Strategia rozwoju klastra w Łodzi na lata 2007-2015”8. Projekt ma 
na celu zwiększenie potencjału rozwojowego Łodzi i regionu łódzkiego poprzez 
zaangażowanie większości władz samorządowych w województwie, przedstawicieli 
lokalnych ośrodków naukowo-badawczych, przedstawicieli szkół wyższych, jak również 
regionalnego świata biznesu do realizacji polityki rozwojowej zmierzającej w kierunku 
gospodarki lokalnej opartej na wiedzy, co w konsekwencji doprowadzi do powstania 
znacznej liczby nowych miejsc pracy. Koordynacji i ukierunkowaniu działań istniejących 
w Łodzi inicjatyw i instytucji stymulujących przedsiębiorczość w zakresie innowacyjności 
służyć ma Rada Koordynacyjna ds. Innowacyjności. 

Dokumentem odnoszącym się bezpośrednio do polityki innowacyjności na 
poziomie regionu łódzkiego jest dokument Regionalna Strategia Innowacji Regionu 
Łódzkiego LORIS9. Został on przygotowany w ramach projektu finansowanego wspólnie 
przez władze województwa oraz przez Komitet Badań Naukowych (obecne Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Strategia LORIS nie została przyjęta jako oficjalny 
dokument polityki regionu, jednak jest ona stosowana jako punkt odniesienia dla 
inicjatyw regionalnych związanych z innowacyjnością. Strategia LORIS koncentruje się 
na:  

! zwiększeniu nakładów, zwłaszcza publicznych, na B+R, 
! zwiększeniu efektywności regionalnego potencjału B+R,  
! tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi przemysłów wysokich technologii; 
! zdecydowanemu podniesieniu poziomu naukochłonności tradycyjnych przemysłów  

i rolnictwa; 
! rozbudowie usług społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. 

                                                 
8 Uchwała Nr IX/155/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2007 roku. 
9 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego, RSI LORIS 2005-2013, Urząd 
Marszałkowski 2004. 



 Wybrane problemy realizacji polityki innowacyjnej…  

 

273 

Tym priorytetom towarzyszą działania mające na celu kreowanie i wspieranie kultury 
innowacyjnej. Projekt LORIS zakończony został w roku 2004. Jednocześnie jest 
realizowany kolejny projekt LORIS PLUS, nastawiony głównie na implementację strategii 
LORIS. Jest on skierowany do przedsiębiorców, naukowców, administracji regionalnej  
i przedstawicieli władzy lokalnej. Jego efektem ma być zwiększenie skuteczności 
Regionalnej Strategii Innowacji przygotowanej w ramach programu RSI LORIS. Ma 
wspomóc rozwój mocnych stron regionu, a pośrednio przyczynić się do budowy 
wizerunku regionu łódzkiego jako dynamicznie rozwijającego się i przyjaznego dla nauki  
i biznesu. W ramach tego projektu realizowane są działania w kierunku rozbudowy 
strategii innowacji związane szczególnie z wykorzystaniem w procesie planowania 
foresightu regionalnego10. 
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Rysunek 1. Dziedziny polityki innowacyjnej w regionie łódzkim 

Źródło: E. Stawasz (red.), Entrepreneurship and Innovation in Poland. Report, Fundacja Rozwoju 
Przedsiębiorczości w Łodzi, Łódź, lipiec 2007, maszynopis powielony 

Ocena polityki innowacyjnej prowadzonej w regionie łódzkim, dokonana w 2007 
r. według metodologii oceny zakresu i wszechstronności polityki innowacyjnej IPREG, 
jest niejednoznaczna (zob. rysunek 1)11. Silną jej stroną są działania podejmowane  
w zakresie wsparcia innowacyjnego biznesu, finansowania nowych innowacyjnych 

                                                 
10 A. Rogut, B. Piasecki, Regional Innovation Strategy for the Łódź Province RSI LORIS PLUS, 
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2008, s. 12. 
11 A. Lundstrom, M. Almerud, L. Stevenson, Entrepreneurship and Innovation Policies. Analysies 
measuring in European cuntries, Swedish Foundation For Small Business Research, Orebro 2008;  
E. Stawasz (red.), Entrepreneurship and Innovation in Poland. Report, Fundacja Rozwoju 
Przedsiębiorczości w Łodzi, Łódź, lipiec 2007, maszynopis powielony. 
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przedsięwzięć oraz edukacji i podnoszenia świadomości przedsiębiorczości. Najsłabsze 
oceny uzyskały natomiast takie obszary, jak: ukierunkowanie na grupy celowe (np. 
inicjatywy skierowane do: kobiet, ludzi młodych, mniejszości etnicznych, bezrobotnych, 
ludzi starszych, imigrantów itd.), promocja innowacji i nowych przedsięwzięć, 
dokonywanie przeglądu skuteczności prowadzonej polityki, badania w zakresie 
innowacyjności, a także usuwanie barier w podejmowaniu i realizacji działalności 
innowacyjnej. 

INSTYTUCJE REGIONALNE NAKIEROWANE NA WSPARCIE DLA DZIAŁAŃ 
INNOWACYJNYCH 

Sfera instytucji nakierowanych na wsparcie innowacyjności regionalnej 
gospodarki jest ilościowo dobrze rozwinięta. W 2007 roku na terenie województwa 
łódzkiego działały 43 instytucje i ośrodki zajmujące się wspieraniem innowacji  
i przedsiębiorczości12. Są to fundacje, spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, izby 
gospodarcze i inne. Instytucje te podzielone są na typu non-profit oraz instytucje 
komercyjne. Według rodzajów prowadzonej działalności instytucje wspierania innowacji 
przedsiębiorczości można podzielić na: ośrodki szkoleniowo-doradcze, centra transferu 
technologii i informacji, inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne, izby 
gospodarcze regionalne i branżowe. Ponadto dostępnych jest 11 linii pożyczkowych,  
5 funduszy poręczeniowych i 1 fundusz typu venture capital. W ich ofercie znajduje się 
ogólnodostępna działalność w zakresie informacji, doradztwa i szkoleń. Do instytucji  
i ośrodków zajmujących się stricte wspieraniem innowacyjności regionalnej gospodarki 
należy 17 jednostek, z tego: 6 centrów transferów technologii, 2 preinkubatory 
akademickie, 4 inkubatory przedsiębiorczości, 3 inkubatory technologiczne oraz 2 parki 
technologiczne. Wśród usług specjalistycznych oferowanych w ramach wsparcia 
innowacyjności w regionie łódzkim występują13:  

! asysta przy tworzeniu i pomoc nowopowstałym firmom innowacyjnym, 

! doradztwo i szkolenia dla MSP, 

! promocja gospodarcza na poziomie regionu, konkretnych branż czy sektorów, 

! kojarzenie partnerów: nauka-biznes, 

! transfer i komercjalizacja technologii, doradztwo technologiczne i patentowe, 

! pomoc w finansowaniu przedsięwzięć gospodarczych, dostęp do funduszy 
europejskich. 

                                                 
12 K. B. Matusiak, Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. SOOIPP Raport – 2007, SOOIPP, 
Łódź/Kielce/Poznań 2007, s. 29. 
13 Na podstawie danych zawartych w KSU na poziomie wojewódzkim; K. B. Matusiak, Rozwój 
systemów wsparcia przedsiębiorczości – przesłanki, polityka i instytucje, Instytut Eksploatacji – 
Państwowy Instytut Badawczy, Radom-Łódź 2006. 
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Szczególne znaczenie w profesjonalnej obsłudze przedsiębiorców i realizacji 
koncepcji popierających rozwój innowacji i przedsiębiorczości w regionie zajmują 
instytucje należące do sieci Krajowego Systemu Usług (KSU). Obecnie w tym regionie 
zarejestrowanych jest 11 ośrodków KSU (jeden z nich, tj. Fundacja Inkubator znajduje 
się w trakcie istotnych zmian organizacyjnych, ograniczających aktualnie jego 
działalność)14. Zakresy usług, w których zarejestrowane są ośrodki KSU w regionie 
łódzkim jest bardzo szeroki i obejmuje: doradztwo o charakterze ogólnym, doradztwo  
o charakterze proinnowacyjnym (KSI), szkolenia, usługi informacyjne oraz finansowe – 
udzielanie pożyczek. W tym wykazie usług przeważają jednak usługi doradcze  
o charakterze ogólnym, usługi szkoleniowe oraz usługi informacyjne, słabiej rozwinięte 
są natomiast usługi o wysoko specjalistycznym charakterze, poszukiwane zwłaszcza 
przez przedsiębiorstwa innowacyjne, operujące na rynkach zagranicznych15. Sześć 
jednostek należy do Krajowej Sieci Innowacji (KSI) świadczącej usługi o charakterze 
proinnowacyjnym.  

Słabością regionalnej infrastruktury otoczenia biznesu jest zbyt duża 
koncentracja instytucji wspierających innowacje i przedsiębiorczość w aglomeracji 
łódzkiej (na sześć jednostek KSI, pięć z nich działa w aglomeracji łódzkiej) oraz 
nadmierny indywidualizm i istniejąca konkurencja między instytucjami. Także ciągle 
jeszcze mała skala działalności i słabe podstawy organizacyjno-finansowe instytucji 
wspierania przedsiębiorczości, niedostatek doświadczenia, słabe kontakty z otoczeniem. 
Działania instytucji tej sfery są słabo skoordynowane, brak zwłaszcza koordynacji między 
aktywnością związaną z przedsiębiorczością, a wspieraniem przedsięwzięć 
innowacyjnych. Działania podejmowane w zakresie wspierania biznesu  
i przedsiębiorczości w niewystarczającym stopniu kreują obszar badań i innowacji  
w regionie, nie tworząc tzw. innowacyjnego środowiska przedsiębiorczości, nie 
wspierając skutecznie budowania nowoczesnych zasobów pracy (kapitał ludzki) oraz nie 
wspierając mechanizmów transferu wiedzy16.  

Z przeglądu działań wybranych (głównych) instytucji zajmujących się 
wspieraniem przedsiębiorczości w regionie łódzkim wynika, iż gros z nich zorientowanych 
jest na promocję innowacji oraz wsparcie doradcze i informacyjne istniejących 
przedsiębiorstw (głównie MSP), związane z innowacjami w regionie (zob. tabela 1),  
a w mniejszym zakresie na wsparcie finansowe innowacji. Wskazuje to na głównie 
„miękki” charakter regionalnej sfery wsparcia innowacji, aktywny udział instytucji  

                                                 
14 M. Gajewski, J. Szczucki, Rozwój usług realizowanych przez ośrodki Krajowego Systemu Usług dla 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Pentor-PAG Uniconsult, Warszawa 2006. 
15 M. Babińska, Usługi świadczone przez instytucje otoczenia biznesu a rzeczywiste potrzeby 
przedsiębiorstw (na przykładzie regionu łódzkiego), [w:] Nauka-Innowacje-Gospodarka, SOOIPP 
Annual 2007, Zeszyty Naukowe nr 480, Ekonomiczne Problemy Usług nr 13, Szczecin 2007. 
16 A. Jewtuchowicz, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2005. 
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w udzielaniu informacji, promocji i pośrednictwie w uzyskiwaniu pomocy finansowej. 
Należy zauważyć niewielkie znaczenie aktywności edukacyjnej instytucji we wspieraniu 
innowacji, istotne zwłaszcza z uwagi na wskazaną wyżej słabość regionalnej polityki 
innowacyjnej w tej dziedzinie. Cztery wyróżnione instytucje zajmują się grupami 
celowymi (ich działalność adresowana jest do kobiet, ludzi młodych, mniejszości 
etnicznych, bezrobotnych, ludzi starszych, imigrantów itd.), co pozytywnie świadczy  
o działaniu tej sfery instytucjonalnej w kontekście ubiegania się o środki pomocowe UE, 
podejmowanie projektów o charakterze międzynarodowym17. Nieliczne zajmują się 
udzielaniem wsparcia finansowego ważnego dla powodzenia działań innowacyjnych, 
podobnie jak tylko dwie instytucje dokonują przeglądu skuteczności prowadzonej  
w regionie polityki w zakresie innowacyjności. Tylko jedna instytucja zajmuje się analizą  
i oceną barier podejmowania i realizacji innowacji, niezmiernie ważnych dla skuteczności 
regionalnej polityki innowacyjnej. 

Tabela 1  
Wybrane instytucje wspierania innowacji w regionie łódzkim,  

a dziedziny polityki innowacyjnej 

  Promocja Edukacja Bariery 
Finanso- 
wanie 

Wsparcie 
Grupy 

docelowe 
Badania 

Bełchatowsko-
Kleszczowski Park 
Przemysłowo-
Technologiczny 

x    x   

Fundacja Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

x x   x x x 

Centrum Innowacji 
Uniwersytetu Łódzkiego 

x x   x   

Fundacja Inkubator  
Centrum Transferu 
Technologii  

x    x x x 

Łódzka Agencja Rozwoju 
Regionalnego 

x  x x x   

Ośrodek Innowacji NOT x   x    

Akcelerator Technologii 
Uniwersytetu Łódzkiego 

    x x  

Centrum Transferu 
Technologii Politechniki 
Łódzkiej 

x    x x  

Źródło: E. Stawasz (red.), Entrepreneurship and Innovation in Poland. Report. Fundacja Rozwoju 
Przedsiębiorczości w Łodzi, Łódź, lipiec 2007, maszynopis powielony 

                                                 
17 Lundstrom A.,  Almerud M., Stevenson L., Entrepreneurship and Innovation Policies. Analysies 
measuring in European countries, Swedish Foundation For Small Business Research, Orebro 2008. 



 Wybrane problemy realizacji polityki innowacyjnej…  

 

277 

Dla poprawy skuteczności realizacji polityki innowacyjnej na 
poziomie regionalnym duże znaczenie miałaby zatem koordynacja i wzmocnienie 
regionalnych instytucji wspierających instytucje i przedsiębiorstwa, których rozwój jest  
w większości hamowany przez problemy finansowe i organizacyjne. Wskazane byłoby 
przechodzenie od dotychczas realizowanej polityki wsparcia sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw w kierunku rzeczywistej polityki innowacyjnej, obejmującej poza 
prowadzonymi już działaniami na rzecz MSP, także eliminację barier wejścia na rynek dla 
przedsiębiorstw, tworzenie nowych struktur, produktów i usług zorientowanych na 
potrzeby firm rozpoczynających działalność gospodarczą, w tym wysoko innowacyjnych, 
grup docelowych (takich jak kobiety-przedsiębiorcy, mniejszości etniczne itd.) oraz 
promocję w zakresie innowacji i przedsiębiorczości. Występuje także pilna potrzeba 
koordynacji między aktywnością regionalnych instytucji otoczenia biznesu związaną  
z przedsiębiorczością, a wspieraniem przedsięwzięć innowacyjnych w regionie. Podobnie 
ważne znaczenie ma promocja i wspieranie współpracy między przemysłem i regionalną 
sferą nauki i badań. 

SUMMARY 

Innovation policy in the Lodz region is generally described in economical analyses, 
studies as well as development plans and strategies. Assessments of innovation policy in 
the Lodz region are not very equivocal. Strengths of this policy are activities maintained 
to support innovations in business. The lower rate in our research was achieved by 
initiatives prepared especially for target groups, promotion of innovation and new 
activities, policy auditing and research in the field of innovations. Institutional classes 
which support the regional innovation are properly developed in the context of their 
large number, but the true weakness is the unnecessary concentration of these 
institutions, which support entrepreneurship and innovation, in the Lodz agglomeration 
as well as individualism and competition between them. 

Translated by Edward Stawasz 
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ALEKSANDRA NOWAKOWSKA, ZBIGNIEW PRZYGODZKI,  
MARIUSZ E. SOKOŁOWICZ 

STAN ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE W UJĘCIU REGIONALNYM 

WPROWADZENIE   

Klastry stanowią niewątpliwie jedno z istotnych ogniw wzrostu konkurencyjności 

i innowacyjności polskiej gospodarki. Ze względu na swą organizację (partnerstwo  

i współpracę wielu członków z różnych środowisk), stają się często jedyną płaszczyzną, 

łączącą dotąd izolowane w polskich warunkach światy: świat nauki, świat administracji 

publicznej z gospodarką, przy współudziale instytucji otoczenia biznesu. Ważne jest 

zatem aby taką współpracę rozwijać i promować. Jak należy ocenić w tym kontekście 

stan i rozwój klastrów w Polsce? Można zaryzykować wniosek, że liczba i potencjał 

polskich klastrów są adekwatne do nakładu, jaki został poczyniony w tym zakresie. 

Jakość polityki proklastrowej odzwierciedla poziom organizacji lokalnych i regionalnych 

środowisk przedsiębiorczości. Wciąż potrzebują one oddolnych, pierwotnych impulsów, 

aby wprawić system (klaster) w proces samoorganizacji, ponieważ taką właśnie zdolność 

posiada dobrze funkcjonujący klaster.1 

Z punktu widzenia definicyjnego, klaster to geograficzne skupisko wzajemnie 

powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm 

działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład 

uniwersytetów, jednostek normalizujących, stowarzyszeń branżowych, instytucji 

wspierających), konkurujących między sobą, ale również współpracujących (na zasadzie 

kooperacji lub kooperencji2). Klaster to jedna z terytorialnych form organizacji 

środowiska przedsiębiorczości3, która definiowana jest przede wszystkim przez dwa 

podstawowe parametry: sieć i terytorium. Terytorium oznacza, że klaster określony jest  

i powstaje dzięki konkretnej lokalizacji w przestrzeni, która tworzy jego wartość  

i potencjał rozwojowy. Klaster jest ściśle związany z terytorium, na którym działa, jest 

zakorzeniony regionalnie. Sieć natomiast pozwala w szybki i tani sposób wykorzystywać  

                                                 
1  D. Maillat, S-H Bataini, Competitivite des systemes territoriaux de production: le role du milieu, 
Communication pour le XXXVIIIe Colloque annuel de l’ ASRDLF, s. 8. 
2 Kooperencja – sytuacja w której zjawisko kooperacji i konkurencji występuje jednocześnie.  
Cygier J., Kooperencja – Nowy typ relacji miedzy konkurentami, „Organizacja i Kierowanie”  
Nr 2(128), 2007. 
3 Szerzej: A. Jewtuchowicz, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 72-94. 
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dostępne w otoczeniu zasoby (materialne i niematerialne), stosowane jako czynniki 

produkcji dóbr i usług. Działanie w sieci, szczególnie w przypadku małych i średnich 

przedsiębiorstw, stwarza warunki do podejmowania wyrównanej rywalizacji rynkowej  

z dużymi podmiotami gospodarczymi. Klastry stanowią bowiem alternatywny sposób 

organizacji łańcucha wartości, gdyż w przeciwieństwie do kontaktów i transakcji 

rynkowych, ze względu na bliskość przedsiębiorstw i instytucji oraz powtarzalną wymianę 

między nimi, pogłębia się współpraca oraz zaufanie. W konsekwencji, funkcjonowanie  

w ramach klastra znacząco minimalizuje koszty transakcyjne i zwiększa zdolność 

internalizacji efektów zewnętrznych oraz zdolność do absorpcji, produkcji i dyfuzji 

innowacji. W dobie globalizacji, klastry są zatem jedną z odpowiedzi na wyzwania 

współczesności, w zakresie nowej organizacji przedsiębiorstw.  

METODOLOGIA IDENTYFIKACJI KLASTRÓW  

Klastry zyskały już miano skutecznego narzędzia realizacji polityki rozwoju 

zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Wykorzystywane są zarówno w zakresie 

realizacji polityki innowacyjnej, polityki regionalnej, jak i polityki przemysłowej.   

W Polsce natomiast, historia klastrów i polityki wspierającej ich rozwój, nie jest jeszcze 

zbyt długa. Pierwsze spotkania i konferencje w tym obszarze zaczęły być organizowane  

z inicjatywy OECD w 2000 roku. Musiało jednak upłynąć kilka lat, aby polityka w tym 

zakresie nabrała bardziej wymiernego i realnego kształtu zarówno na szczeblu 

rządowym, jak i regionalnym.  

Przyjmując zatem, że już dziś można obserwować w Polsce pierwsze efekty tej 

polityki, przeprowadzono badanie, którego celem była identyfikacja (inwentaryzacja) 

wszystkich klastrów działających na obszarze całej Polski. Badanie zrealizowano na 

przełomie października i listopada 2008 roku. Podstawowym jego celem była 

identyfikacja klastrów faktycznie działających w Polsce.4 Podstawowymi wyzwaniami 

metodologicznymi w zakresie inwentaryzacji klastrów były dwa problemy. Pierwszy 

dotyczył metody identyfikacji klastrów, drugi wskazania faktycznych klastrów  

i odróżnienia ich tym samym od innych zjawisk o charakterze klastrowym5. 

                                                 
4  Z uwagi na dużą fragmentaryczność i różnorodność metodologiczną dotychczas realizowanych 
badań, podjęto próbę kompleksowej identyfikacji zjawiska klastrów w Polsce. Badanie 
„Inwentaryzacja klastrów w Polsce” zostało zrealizowane na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości i było współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego „Upowszechnianie i promowanie 
innowacyjności” (PO Kapitał Ludzki, działanie 2.1.3.). 
5  Identyfikację i badania klastrów prowadzi się za pomocą różnorodnych metod, jednak najczęściej 
używane są trzy z nich: metoda przepływów międzygałęziowych (nput-output), metoda badania 
skupień oraz metoda oparta o analizę studiów przypadku. Metoda Input/Output umożliwia 
zidentyfikowanie klastrów i ich zasięgu w obiektywny sposób, opierając się na analizie powiązań 
pomiędzy sektorami. W tradycyjnym podejściu wykorzystuje się macierze przepływów produkcji. 
Jednak obecnie jej istotnym mankamentem, szczególnie w przypadku Polski, jest brak dostępności 
danych statystycznych o wystarczającym poziomie dezagregacji. Metoda oparta o współczynnik 
lokalizacji (tzw. LQ – location quotient) pozwala w łatwy i szybki sposób zidentyfikować 
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W związku z powyższym, inwentaryzacji klastrów dokonano przy użyciu metody 

eksperckiej, opartej na analizie jakościowej, która pozwoliła jednocześnie 

zminimalizować ryzyko pominięcia (niezidentyfikowania) klastra działającego, jak i ryzyko 

zaliczenia do grupy klastrów podmiotów, które nimi nie są. W celu uzyskania 

wiarygodnych wyników identyfikacji klastrów w Polsce, niezbędne było przeprowadzenie 

wieloetapowego badania i połączenie w analizie różnorodnych źródeł danych, metod 

badawczych oraz perspektyw badawczych, tzn. zastosowanie triangulacji 

metodologicznej. Podejście to umożliwiło obserwację i analizę przedmiotu badania,  

a w konsekwencji podwyższyło wiarygodność i rzetelność uzyskanych wyników. 

Badania prowadzone były przez grupę ekspertów i polegały na analizie i ocenie 

dostępnych dokumentów i źródeł danych o charakterze wtórnym oraz pozyskaniu, 

uzupełnieniu i weryfikacji wiedzy w trakcie wywiadów bezpośrednich w regionach. 

Wywiady środowiskowe przeprowadzone zostały wśród kluczowych aktorów w regionie, 

zaangażowanych w realizację polityki przemysłowej, innowacyjnej i regionalnej na 

danym terytorium, zarówno wśród podmiotów publicznych, prywatnych, jak  

i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Dodatkowo przeprowadzono także wywiady 

z wybranymi przedstawicielami świata nauki, którzy zajmują się w poszczególnych 

regionach badaniem klastrów. Najważniejszym elementem badania były jednak 

indywidualne wywiady pogłębione, zrealizowane wśród wybranych uczestników 

zidentyfikowanych, potencjalnie funkcjonujących klastrów (koordynatora lub lidera 

klastra). Wywiady te pozwoliły określić liczbę faktycznie funkcjonujących klastrów  

i innych inicjatyw podejmowanych w tym kierunku.  

Przedmiotem inwentaryzacji były zarówno klastry działające w sektorze 

produkcyjnym, usługowym, jak i rolniczym, spełniające podstawowe kryteria 

identyfikacyjne, do których zaliczono:6 

! koncentrację wokół dominującej branży; 

! geograficzną koncentrację i świadomość terytorialnej tożsamości klastra (klaster jest 

zakorzeniony terytorialnie); 

! trwałość współpracy (przynajmniej w zakresie rdzenia klastra); 

                                                                                                                        
występowanie koncentracji przedsiębiorstw w określonych sektorach. Jednakże, metoda ta stanowić 
może jedynie podstawę dla bardziej pogłębionych analiz, ponieważ identyfikuje jedynie skupienia 
podmiotów w określonych branżach, nie mówiąc nic o strukturze i funkcjonowaniu potencjalnego 
klastra (jakości i organizacji sieci). Tym samym,, zarówno metoda input-output, jak i metoda 
współczynnika lokalizacji LQ, są często wykorzystywane głównie jako podejścia  pomocnicze  
w identyfikacji klastrów, ułatwiające poszukiwanie potencjalnych klastrów,  i mogą stanowić dobry 
grunt do zainicjowania realnie funkcjonującego klastra. 
6  Kryteria te wynikają z przyjętej definicji klastra wskazanej we wstępie opracowania, są także 
zgodne z definicjami używanymi przez różnych autorów zajmujących się problematyką klastrów, 
np.: M. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 266, A. Jewtuchowicz, Terytorium  
i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 72-94, 
A. Hsaini, Le depassement des economies d’agglomeration comme seules sources explicatives de 
l’efficacite des systemes de production territorialises, Revue d’Economie Regionale et Urbaine n° 2-
2000, s. 218-219.   
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! wspólność inicjatyw – realizację wspólnych projektów (np. w zakresie promocji, 

organizacji rynku zbytu, wspólnego zaopatrzenia, szkoleń, transferu technologii, 

lobbingu, itp.) oraz istnienie wspólnych elementów łańcucha wartości między 

przedsiębiorstwami / instytucjami działającymi w klastrze. 

Dodatkowo przyjęto, że przedmiotem inwentaryzacji są zarówno klastry formalnie 

zarejestrowane pod postacią określonej formy organizacyjno-prawnej (dedykowanej 

działalności klastra), klastry nie posiadające formy organizacyjno-prawnej, jak i takie, 

które występując w obrocie cywilno-prawnym, korzystają z osobowości prawnej innego 

podmiotu. Identyfikacja postaci formalnej lub nieformalnej działalności klastra 

dokonywana była przez deklarację osoby udzielającej wywiadu. W przypadku 

identyfikacji klastra nieformalnego, jego uczestnicy musieli mieć świadomość 

przynależności i działania w klastrze, oraz jednocześnie musiała istnieć wiedza o istnieniu 

klastra w regionie. Klastry nieformalne najczęściej wskazywano jako te, które 

funkcjonują w oparciu o zawarte porozumienie ustne między członkami. 

Tabela 1  

Klasyfikacja zjawisk klastrowych w Polsce (stan listopad 2008) 

Typy: Liczba 

Klaster 47 

Inicjatywa utworzenia klastra 74 

Inicjatywa „papierowa” utworzenia klastra 20 

Projekt noszący nazwę „klaster” 9 

Źródło: Opracowane własne 

W Polsce występuje szereg inicjatyw, które nazywane są klastrami, jednak nie 

wszystkie z nich spełniają podstawowe warunki definicyjne tego zjawiska. Dlatego do 

celów realizacji badania wyróżniono następujące typy zjawisk klastrowych: klaster 

(spełniający kryteria definicji klastra), inicjatywa utworzenia klastra, klaster będący 

inicjatywą „papierową” (funkcjonujący jedynie w źródłach wtórnych, który jednak  

w rzeczywistości nigdy nie zaistniał), projekt błędnie noszący nazwę „klaster” (błędnie 

nazwany klastrem lub inicjatywa, która na obecnym etapie rozwoju nie spełnia  

kryteriów podstawowych definicyjnych). Łącznie zidentyfikowano 150 różnego rodzaju 

przedsięwzięć o charakterze klastrowym działających w Polsce. Z grupy tej wyłoniono 47 

klastrów faktycznie działających i spełniających wymogi stawiane tej formie organizacji 

działalności gospodarczej (tabela 1). 
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CHARAKTERYSTYKA I POTENCJAŁ KLASTRÓW W POLSCE 

Spośród 47 zidentyfikowanych klastrów zdecydowana większość (37 na 47) ma 

charakter formalny. Jedynie 10 przedsięwzięć klastrowych funkcjonuje w nieformalnej 

strukturze organizacyjno

funkcjonujące na zasadach nieformalnych mogą cechować się większym kapitałem 

społecznym – zaufaniem, otwartością, doświadczeniem współpracy, co czyni je bardziej 

dojrzałą i trwałą formą klastrową, wyrosłą na endogenicznym potencjale. Uwzględniając 

jednak polskie uwarunkowania 

struktury klastra wskazywać 

terytorialnej formy organizacji produkcji. 

Dominującą formą organizacyjno

W ramach tej formy funkcjonuje niemalże połowa klastrów w Polsce. Dużą popularnością 

cieszy się także formuła porozumienia, którą wybrał niemalże co trzeci klaster w Polsce. 

W nielicznych przypadkach klastry funkcjonują w formie spółek, fundacji, konsorcjum 

na podstawie innej umowy cywilno

Rysunek 1. Formy organizacyjno

Źródło: Opracowanie własn
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CHARAKTERYSTYKA I POTENCJAŁ KLASTRÓW W POLSCE  

Spośród 47 zidentyfikowanych klastrów zdecydowana większość (37 na 47) ma 

charakter formalny. Jedynie 10 przedsięwzięć klastrowych funkcjonuje w nieformalnej 

strukturze organizacyjno-prawnej. Powszechnie uznaje się, że przedsięwzięcia 

dach nieformalnych mogą cechować się większym kapitałem 

zaufaniem, otwartością, doświadczeniem współpracy, co czyni je bardziej 

dojrzałą i trwałą formą klastrową, wyrosłą na endogenicznym potencjale. Uwzględniając 
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struktury klastra wskazywać może raczej na słabość ram współpracy, w ramach tej 

terytorialnej formy organizacji produkcji.  
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cieszy się także formuła porozumienia, którą wybrał niemalże co trzeci klaster w Polsce. 

W nielicznych przypadkach klastry funkcjonują w formie spółek, fundacji, konsorcjum 

umowy cywilno-prawnej.  
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aktywności klastra (np. w zakresie promocji, organizacji rynku zbytu, wspólnego 

zaopatrzenia), opartych w dużej mierze na tworzeniu łańcucha wartości między 

przedsiębiorstwami i instytucjami działającymi w klastrze, a zarazem wskazywać na 

mniejszą koncentrację aktywności

transferze technologii. 

Rysunek 2. Rok utworzenia klastrów w Polsce

Źródło: Opracowanie własne
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aktywności klastra (np. w zakresie promocji, organizacji rynku zbytu, wspólnego 

opartych w dużej mierze na tworzeniu łańcucha wartości między 

przedsiębiorstwami i instytucjami działającymi w klastrze, a zarazem wskazywać na 

koncentrację aktywności klastra na tworzeniu zasobów wiedzy i innowacji oraz 

2. Rok utworzenia klastrów w Polsce 

Źródło: Opracowanie własne 
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przedsięwzięcia klastrowe w Polsce stanowią relatywnie młodą formę organizacji 

Spośród 47 zidentyfikowanych klastrów, jedynie 9 powstało przed 2006 r. 
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z naturalnych mechanizmów rynkowych. 
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aktywności klastra (np. w zakresie promocji, organizacji rynku zbytu, wspólnego 

opartych w dużej mierze na tworzeniu łańcucha wartości między 

przedsiębiorstwami i instytucjami działającymi w klastrze, a zarazem wskazywać na 

tworzeniu zasobów wiedzy i innowacji oraz 
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o fazie dojrzałości, charakteryzującej się względną trwałością współpracy i powiązań 

wewnętrznych oraz rynkowymi, wymiernymi efektami 

Rysunek 3. Inicjatorzy klastrów

Źródło: Opracowanie własne

W grupie klastrów charakteryzujących się doświadczeniem współdziałania 

(tj. 47 klastrów na 150 zidentyfikowanych przedsięwzięć)
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wewnętrznych oraz rynkowymi, wymiernymi efektami ich współdziałania.  
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(zatrudniających od 50 do 249 osób). 

jednoznacznie wnioskować o

a innowacyjnością klastra 

Znaczącą rolę w budowaniu klastrów mają

jednostki badawczo-rozw

oddziałuje na współprac

wskazuje się wspólne prace badawczo

Rysunek 4. Uczestnicy (członkowie) klastrów w Polsce według rodzaju podmiotu

Źródło: Opracowanie własne

Z punktu widzenia

klastrów jest zróżnicowana, 

(29 podmiotów) to klastry

i angażujących się w działania inicjowane pr

Liczba członków ogółem w klastrze

Źródło: Opracowanie własne
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od 50 do 249 osób). Na podstawie zgromadzonych danych trudno jest 

jednoznacznie wnioskować o związku pomiędzy wielkością przedsiębiorstw 

a innowacyjnością klastra (określoną przez sektor działalności). 

rolę w budowaniu klastrów mają instytucje otoczenia biznesu

rozwojowe. Zaangażowanie tych ostatnich w sposób pozytywny 

współpracę podejmowaną przez członków klastra, w ramach któr

prace badawczo-rozwojowe. 

Rysunek 4. Uczestnicy (członkowie) klastrów w Polsce według rodzaju podmiotu 

ódło: Opracowanie własne 

punktu widzenia liczby członków w klastrze, wielkość zidentyfikowanych 

klastrów jest zróżnicowana, jednak można przyjąć, że zdecydowana ich większość 

(29 podmiotów) to klastry, które mają od 21 do 60 członków (zdeklarowanych 

i angażujących się w działania inicjowane przez klaster). 

Wielkość klastrów mierzona liczbą podmiotów uczestniczących w 

iczba członków ogółem w klastrze Liczba klastrów 

1 - 20 9 

21 - 40 19 

41 - 60 10 

61 - 80 4 

81 - 100 3 

101 - 190 2 

Źródło: Opracowanie własne 
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Na podstawie zgromadzonych danych trudno jest 

przedsiębiorstw  

instytucje otoczenia biznesu, a także 

aangażowanie tych ostatnich w sposób pozytywny 

przez członków klastra, w ramach której często 

 

wielkość zidentyfikowanych 

jednak można przyjąć, że zdecydowana ich większość  

które mają od 21 do 60 członków (zdeklarowanych  

Tabela 2  

podmiotów uczestniczących w klastrze 
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Wewnętrzny potencjał klastrów w Polsce charakteryzują także dane dotyczące 

wielkości zatrudnienia generowanego przez przedsiębiorstwa będące ich członkami. 

Pamiętać należy jednak przy tym, iż klastry w Polsce nie są narzędziem polityki rynku 

pracy, a więc sam poziom zatrudnienia nie jest dobrym miernikiem oceny ich rozwoju  

i konkurencyjności. Dane te mają charakter jedynie szacunkowy. W grupie 47 klastrów, 

5 klastrów wskazało, że zatrudnienie to wynosi do ok. 100 osób; w przypadku 16 

klastrów zatrudnienie to kształtuje się w granicach od 101-1000 osób; w 14 przypadkach 

przedsiębiorcy będący członkami klastrów zatrudniają od 1001 do 10 tys. osób, 

natomiast w 4 przypadkach wskazano, że jest to liczba powyżej 10 tys. osób.  

W 8 przypadkach nie uzyskano informacji. 

Tabela 3  

Zasięg oddziaływania rynkowego klastrów 

Zasięg oddziaływania Liczba klastrów 

Lokalny 6 

Regionalny 17 

Ponadregionalny 19 

Krajowy 19 

Europejski 8 

Globalny 7 

Źródło: Opracowanie własne 

Potencjał rozwojowy i jednocześnie siłę konkurencyjną klastrów można ocenić 

także poprzez analizę ich zasięgu oddziaływania rynkowego.8 Zidentyfikowane klastry 

mają zwykle charakter krajowy (krajowy zasięg działania wskazało 19 jednostek). Tyle 

samo podmiotów określiło swój zasięg oddziaływania rynkowego jako ponadregionalny. 

Jedynie 5 klastrów wskazało, że funkcjonuje jedynie w oparciu o rynek lokalny  

i regionalny. Warto także zauważyć, iż 4 klastry ukierunkowane są wyłącznie na rynek 

globalny (Stowarzyszenie Klaster Mebel-Elbląg, Tarnowski Klaster Przemysłowy SA 

„Plastikowa Dolina”, Life Science Klaster Kraków i Śląski Klaster Drzewny). Natomiast 

dodatkowo kolejne 3 działają między innymi na rynku globalnym (Stowarzyszenie Grupy 

Przedsiębiorstw Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza", Klaster "Dolina Ekologicznej 

Żywności", Klaster Medialny). W grupie tej są zarówno klastry z branż 

charakteryzujących się wysokim poziomem innowacyjności (4 podmioty), jak  

i klastry z branż tradycyjnych (3 podmioty). 

                                                 
8 Klastry określiły zasięg swojego oddziaływania rynkowego zgodnie z przyjętą przez siebie 
strategią, co oznacza, że przedsiębiorstwa mogą działać jednocześnie na kilku rynkach. 
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Rysunek 5. Zasięg oddziaływania rynkowego polskich klastrów w ujęciu regionalnym 

Źródło: Opracowanie własne 

REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE AKTYWNOŚCI KLASTROWEJ W POLSCE 

Analiza aktywności klastrowej w Polsce w ujęciu regionalnym według stanu na  

koniec roku 2008 wskazuje, że średnio w każdym z polskich województw działa jedynie 

kilka klastrów. Ponadto, w dwóch polskich regionach (lubuskim oraz 

zachodniopomorskim), nie zidentyfikowano tego typu podmiotów. Najwięcej klastrów 

funkcjonuje w regionach: lubelskim (6), świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim (po 5) 

oraz po 4 w regionach: łódzkim, małopolskim, podkarpackim, podlaskim oraz 

wielkopolskim. 

Jednocześnie dostrzega się istotny wzrost aktywności w postaci 

podejmowanych nowych inicjatyw, mających na celu kreowanie nowych klastrów, jednak 

również w tym wypadku zwraca uwagę ich regionalne zróżnicowanie. Regionem 

przodującym pod względem liczby nowych inicjatyw klastrowych jest województwo 

lubelskie, w którym na koniec roku 2008 zidentyfikowano ich 19 (przy średniej dla Polski 

rzędu 5 inicjatyw w regionie). Siedem inicjatyw zidentyfikowano ponadto  



Stan rozwoju klastrów w Polsce w ujęciu regionalnym 289

w podkarpackim oraz po 6 w województwach: dolnośląskim i łódzkim. Najmniej nowych 

przedsięwzięć zainicjowano natomiast w mazowieckim i opolskim (po 2). Należy 

podkreślić, że inicjatywy klastrowe zaobserwowano także w regionach,  w których 

dotychczas nie zidentyfikowano klastrów (po 5 inicjatyw w lubuskim oraz 

zachodniopomorskim). Zwraca uwagę również fakt, że w wielu polskich województwach 

realizowane są przedsięwzięcia, które pozostają inicjatywami „papierowymi”, tj. klaster 

został zainicjowany, ale w rzeczywistości nie funkcjonuje. Liczne są także projekty 

noszące nazwę „klaster”, które w praktyce jednak klastrami nie są, bowiem nie spełniają 

one podstawowych wymogów określonych dla tej formy współdziałania (zob. rysunek 6). 

 

Rysunek 6. Klastry oraz inicjatywy klastrowe w ujęciu regionalnym w Polsce w roku 2008 

Źródło: Opracowanie własne 

Przestrzenna analiza lokalizacji koordynatorów i liderów klastrów ujawniła, iż  

w większości przypadków funkcjonują one w miastach będących stolicami regionów, co 

wskazuje na istotny poziom koncentracji funkcji zarządczych i decyzyjnych klastra 

właśnie w tych ośrodkach. Pewien niewielki poziom „dekoncentracji” lokalizacji liderów 
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klastrów zaobserwowano jedynie w kliku regionach, przede wszystkim w lubelskim oraz 

małopolskim (por. rysunek 6). Ponadto, w jednym przypadku klastrów zaobserwowano 

lokalizację siedziby lidera w innym regionie, niż region będący obszarem działalności firm 

w ramach rdzenia. Sytuacja ta dotyczy klastra funkcjonującego na terenie województwa 

świętokrzyskiego, którego koordynator ma siedzibę w gminie graniczącej wprawdzie  

z tym województwem, jednak administracyjnie zlokalizowanej w południowej części 

mazowieckiego. 

Analiza lokalizacji uczestników klastra pozwoliła także stwierdzić, że w 8 

polskich województwach, działalność ich koncentruje się w granicach jednego regionu, 

natomiast w pozostałych ośmiu, uczestnicy klastra zadeklarowali udział w nim 

podmiotów pochodzących także z innych województw. W większości tych przypadków 

uczestnicy klastra zlokalizowani byli jednak w regionach bezpośrednio graniczących  

z regionem lokalizacji rdzenia, co stanowi naturalną konsekwencję lokalnych powiązań 

kooperacyjnych przedsiębiorstw, działających w powiatach, gminach i miastach leżących 

w pobliżu granic między województwami. Wyjątek dotyczy jednego klastra branży 

produkcji okien, którego rdzeń zlokalizowany jest w województwie warmińsko-

mazurskim, a którego powiązania kooperacyjne sięgają regionów: podkarpackiego, 

podlaskiego oraz lubelskiego. 

Aktywność polskich klastrów z punktu widzenia branży działalności gospodarczej 

pozostaje także zróżnicowana w ujęciu regionalnym. W regionach, w których 

zidentyfikowano więcej niż jeden klaster, pojawiają się zarówno działalności wysoko 

innowacyjne, jak i branże tradycyjne. Częściowo jednak dostrzega się, że funkcjonujące 

w poszczególnych regionach klastry funkcjonują w tych obszarach, które wiążą się z ich 

specyfiką i historią gospodarczą. 

Tabela 4  

Branże działania polskich klastrów w ujęciu regionalnym 

Województwo Branża  dominująca Branże pokrewne i wspierające 

dolnośląskie 
kosmetyczna, chemiczna, 

farmaceutyczna 

spożywcza, weterynaryjna, gospodarka 

odpadami i inne 

kujawsko-

pomorskie 

chemiczna i narzędziowa, 

przetwórstwo tworzyw 

sztucznych 

pośrednictwo finansowe, elektronika, 

informatyka, usługi konsultingowe 

lubelskie 

produkcja ekologicznej żywności 
marketing ekologicznej żywności, 

spożywcza, handel, usługi dla ekorynku 

piekarnictwo cukiernictwo 

gastronomia i hotelarstwo 
dostawcy towarów i usług oraz instytucje 

kultury 

lotnicza, exin-cargo edukacja 

drzewna – 

turystyka hotelarstwo 
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łódzkie  

włókienniczo-odzieżowa 
produkcja maszyn, produkcja barwników  

i środków chemicznych  

produkcja warzyw i owoców dystrybucja, handel 

produkcja i przetwórstwo 

owoców 
– 

film, multimedia, telewizja – 

małopolskie 

przetwórstwo tworzyw 

sztucznych 

produkcja farb i lakierów, produkcja 

konstrukcji stalowych, produkcja szkła, 

produkcja wyrobów styropianowych, 

produkcja mebli 

biotechnologia i biomedycyna 
farmakologia, służba zdrowia, ochrona 

środowiska 

informatyka – 

informatyka – 

mazowieckie 
informatyka  badania rynku 

poligraficzna i reklamowa IT i papiernicza 

opolskie drzewna usługi przeciwpożarowe 

podkarpackie 

przemysł lotniczy – 

przemysł lotniczy przemysł maszynowy i metalowy 

informatyka – 

odlewnictwo, obróbka 

mechaniczna 

produkcja materiałów i komponentów 

odlewniczych 

podlaskie 

ochrona środowiska 

ekoturystyka, odnawialne źródła energii, 

produkty regionalne, przydomowe 

oczyszczalnie ścieków, budownictwo 

drewniane, naturalne pokrycia dachowe, 

recykling śmieci 

przemysł spożywczy 
opakowania, dystrybucja, reklama, 

informatyka 

obróbka metali usługi informatyczne i doradcze 

bieliźniarstwo – 

pomorskie 

produkcja energii elektrycznej/ 

cieplnej, produkcja urządzeń dla 

energetyki, wdrażanie nowych 

technologii energetycznych 

budowlana 

budowlana 
ochrony mienia, zarządzanie kadrami, 

handel częściami samochodowymi 

informatyka – 

śląskie 

górnictwo i energetyka koksownictwo i inne przetwórstwo węgla 

wodociągowa i kanalizacyjna 
nanotechnologie, ochrona środowiska, 

informatyka 

przemysł lotniczy – 
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Źródło: Opracowanie własne 

 Sytuacja taka ma miejsce m. in. w łódzkim, w którym zidentyfikowano klaster  

w charakterystycznej dla stolicy regionu branży włókienniczo-odzieżowej oraz Klaster 

Medialny, nawiązujący do łódzkich tradycji filmowych. Ponadto w województwie łódzkim 

działają 2 klastry z branży przetwórstwa owoców na obszarach znanych z tego typu 

działalności. Podobną specjalizację branżową dostrzec można w regionie podkarpackim, 

w którym zidentyfikowano 2 klastry branży lotniczej, tworzone na bazie długoletnich 

tradycji tego przemysłu oraz np. w regionie warmińsko-mazurskim, gdzie koncentracja 

przedsiębiorstw branży spożywczej stanowi naturalną konsekwencję wysokiej jakości 

żywności pochodzącej z najczystszego ekologicznie obszaru kraju, a koncentracja firm  

z sektora meblarskiego wiąże się m.in. z dostępem do źródeł surowcowych (drewno). 

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że branżą najmniej „odporną” na specyfikę 

regionalną pozostaje branża informatyczna i IT, w której tendencje do tworzenia 

lokalnych powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw pozostają silne w niemal każdym 

regionie.  

PODSUMOWANIE 

Obecnie istnieje duże zainteresowanie problematyką klastrów, co jest widoczne 

w liczbie i natężeniu ich powstawania w ostatnich dwóch latach. Jest to szczególnie 

ważne, gdyż zainteresowanie to przejawiają w dużej mierze bezpośrednio podmioty ze 

„świata gospodarki”, które upatrują w tym swojej realnej szansy na wsparcie 

konkurencyjności. 

świętokrzyskie 

budowlana – 

turystyka i hotelarstwo – 

kamieniarstwo – 

ciepłownictwo, ekoenergetyka  
produkcja biomasy, uprawa roślin 

wysokoenergetycznych  

wystawiennicza, targowa  

i kongresowa 
hotelarstwo, gastronomia, promocja 

warmińsko-

mazurskie 

produkcja okien i drzwi 
produkcja rolet, bram i drzwi 

antywłamaniowych 

produkcja piwa produkcja szkła 

branża ciepłownicza – 

branża mleczarska rolnictwo, chów bydła 

meblarska marketing, pośrednictwo finansowe 

wielkopolskie 

motoryzacyjna – 

mechaniczna  elektronika, handel 

informatyka – 

poligraficzna i reklamowa opakowania 



Stan rozwoju klastrów w Polsce w ujęciu regionalnym 293

Aktualna informacja dotycząca ilości i stanu polskich klastrów jest wiedzą 

użyteczną przede wszystkim dla władz publicznych, które niejednokrotnie podejmują 

działania w zakresie wsparcia konkurencyjności regionalnych środowisk. Dzięki tej 

informacji z większą skutecznością można świadomie organizować narzędzia wsparcia 

dla klastrów, które już działają, wiedząc jednocześnie, czego oczekują i jaki jest obszar 

ich zainteresowań. Klastry z pewnością nie są jedynym sposobem organizacji środowiska 

przedsiębiorczości, nie są też jedynym sposobem realizacji polityki innowacyjnej czy 

przemysłowej, są jednak ważnym narzędziem wspierającym rozwój i konkurencyjność 

lokalnych środowisk bazujących na swoich specyficznych zasobach. 

SUMMARY 

 More and more often, clusters are perceived as effective tools of development 

policy in Europe and the rest of the world. They are important for industrial, innovative 

as well as regional development policies. In Poland, a history of clusters policy remains 

relatively short. First governmental conferences concerning cluster issues were organized 

by OECD in 2000. However, since that time the clusters policy has become more and 

more substantial at both governmental and regional level. 

There is no doubt that clusters can contribute to competitiveness and innovativeness of 

the Polish economy as well. Their characteristics, such as a partnership-oriented view or 

multilateral and territorially-embedded cooperation, often become an important 

platform, where hitherto isolated: the world of science, the world of public sector and 

the world of enterprises meet together. Thus, support and promotion of cluster 

initiatives remain very important development policy issues. 

Following these aspects, in October and November 2008, research aimed at creating  

a complex map of clusters in Poland, was conducted. It has led to identification of 47 

currently existing clusters and 74 new cluster initiatives dispersed throughout the 

country. Moreover, 20 virtual (existing only in documents) clusters were identified. 

Finally, there were also 9 projects using the name “cluster” but not fulfilling definition 

criteria. The research has also revealed a regional and sectoral variability of clusters  

 

(initiatives of both traditional and innovative sectors of the economy existing in Polish 

regions). This paper is a complex review of the research results as well as its 

methodological issues. The knowledge provided by this research can be useful for 

creating more effective tools of the cluster policy in Poland and in Europe. 

Translated by Aleksandra Nowakowska, Zbigniew Przygodzki,  
Mariusz E. Sokołowicz 
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MARCIN FELTYNOWSKI 

OCENA ZDOLNOŚCI INNOWACYJNEJ REGIONU ŁÓDZKIEGO  

PRZY UŻYCIU WSKAŹNIKÓW SYNTETYCZNYCH 

WPROWADZENIE 

Poprzez realizację poszczególnych polityk cząstkowych władze regionalne 

starają się doprowadzić do kompleksowego rozwoju społeczno-gospodarczego 

zarządzanej przez nie jednostki terytorialnej. Rozumowanie takie prowadzi do 

stwierdzenia, że polityki regionalne realizowane są w konkretnej przestrzeni. Wynika to 

z faktu, iż każda działalność człowieka odbywa się w określonej przestrzeni, którą ludzie 

użytkują. Przestrzenny aspekt rozwoju społeczno-gospodarczego może być wykorzystany 

tylko w przypadku, gdy będzie miał on odpowiednio silną podbudowę w sferze 

instytucjonalnej i decyzyjnej.1 

Rozwój regionalny determinowany jest wzrostem gospodarczym regionu, czyli 

zwiększeniem produkcji dóbr i usług wskutek zwiększenia wykorzystywanych czynników 

produkcji oraz poprawy ich efektywności. Ilościowym zmianom produkcji powinny towarzyszyć 

zmiany jakościowe i strukturalne.2 W literaturze przedmiotu wskazuje się, że podstawą 

rozwoju społeczno – gospodarczego staje się innowacja3, która ma kompleksowy 

charakter i odnosi się do zjawisk technicznych, ekonomicznych i społecznych. Wysoka 

innowacyjność sektora przedsiębiorstw przekłada się na wyższy stopień innowacyjności 

w odniesieniu regionalnym oraz krajowym. Nie jest to jednak jedyna zmienna 

warunkująca rozwój, który warunkowany jest również przez inne czynniki, które 

wpływają na wyniki gospodarcze np. system prawny, nieformalne instytucje zawierające 

kulturę, kapitał społeczny, infrastrukturę czy bogactwa naturalne.4 

                                                 
1  A. Kukliński, W sprawie programu badań naukowych i szkolenia kadr w zakresie gospodarki 
przestrzennej [w:] A. Kukliński, E. Z. Zdrojewski (red.), Gospodarka przestrzenna morska  

i regionalna, KPZK PAN, Warszawa 1982, s. 10. 
2  W. Kosiedowski, Wprowadzenie do teorii i praktyki rozwoju regionalnego lokalnego [w:] 

W. Kosiedowski (red.), Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, 
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom 

Organizatora”, Toruń 2005, s. 20. 
3 J. A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 45. 
4  T. Gössling, R. Rutten, Innovation in Regions [w:] European Planning Studies, luty 2007, Vol. 15 
Issue 2, s. 253-270, EBSCO Academic Search Premier. 
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W gospodarce opartej na wiedzy regiony odgrywają wiodącą rolę stając się 

obszarami, na których dochodzi do implementacji procesów innowacyjnych z uwagi na 

fakt, że procesy te rozumiane są jako zjawisko nierozerwalnie powiązane z regionem. 

Regiony stają się swoistym integratorem procesów innowacyjnych zachodzących 

w różnych gałęziach gospodarki oraz w świecie nauki. To właśnie na ich obszarze 

dochodzi do przenikania się procesów związanych z wprowadzaniem innowacji. Zgodne 

jest to z koncepcją systemów innowacji, których struktura opiera się na rozwijaniu 

współpracy pomiędzy aktorami wchodzącymi w skład tego układu, składającego się 

przede wszystkim z przedsiębiorstw, sektora B+R, sektora naukowego oraz organizacji 

wspierających innowacje.5 

Sektor B+R

Nauka

Przedsiębiorstwa

Instytucje 
wspierania innowacji

 i transferu technologii

Region

 
Rysunek 1. Powiązania w systemie innowacji 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie K. Suorsa, Regionality, innovation policy and peripheral 
regions in Finland, Sweden and Norway [w:] Fennia, 2007, Vol. 185 Issue 1, s. 15-29, EBSCO 
Academic Search Premier 

Wzajemne relacje pomiędzy aktorami pozwalają na osiąganie pozytywnych 

zmian w regionie, które są warunkiem wyższego stopnia innowacyjności regionu, a co za 

tym idzie wyższego stopnia konkurencyjności jednostki. Dochodzi bowiem wtedy do 

pewnego rodzaju interaktywnego procesu uczenia się pomiędzy aktorami 

współdziałającymi w danym systemie opartym na innowacji.6 Proces podnoszenia 

konkurencyjności regionu związany jest z potencjałem innowacyjnym danej jednostki, 

który należy rozumieć jako dostępność zasobów ludzkich, rzeczowych, kapitałowych oraz 

informacyjnych, pozwalających na budowanie zdolności innowacyjnej regionów. Ostatnie 

z pojęć (zdolność innowacyjna regionu) najczęściej rozumiane jest jako zdolność do 

wykorzystania, absorpcji i dyfuzji innowacji w przestrzeni regionu. Zdolności te stają się 

niewątpliwie pochodną innowacyjności mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych 

zlokalizowanych w regionie. 

                                                 
5  K. Suorsa, Regionality, innovation policy and peripheral regions in Finland, Sweden and Norway 

[w:] Fennia, 2007, Vol. 185 Issue 1, s. 15-29, EBSCO Academic Search Premier. 
6  Ibidem. 
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ZRÓŻNICOWANIE INNOWACYJNOŚCI W REGIONACH7 

Do określenia stopnia innowacyjności regionu używane są różne miary. 

Zróżnicowanie innowacyjności określone przy pomocy wybranych wskaźników uwypukla 

różnice między regionami. Dlatego też innowacja w niniejszym artykule prezentowana 

jest jako zmienna zależna, na którą mają wpływ określone wskaźniki. 

W celu oceny potencjału innowacyjnego polskich regionów wykorzystano 

wskaźnik Perkala oraz taksonomiczną miarę rozwoju Hellwiga. Zastosowanie metod 

opierało się na zobrazowaniu zmienności grupy cech w zbiorze różnych obiektów  

w jednym roku. Konstrukcja obu wskaźników syntetycznych opiera się o piętnaście 

wskaźników cząstkowych, skonstruowanych w oparciu o dane dostępne w rocznikach 

i opracowaniach statystycznych oraz na stronach Banku Danych Regionalnych. Należy 

również podkreślić, że metody porządkowania liniowego (do których zalicza się metoda 

Perkala oraz taksonomiczna miara rozwoju Hellwiga) odznaczają się wysoką 

przydatnością w zakresie pomiaru poziomu rozwoju regionów – w przypadku niniejszego 

opracowania – pomiaru  potencjału innowacyjnego regionów.8 

Użycie w badaniu piętnastu wskaźników cząstkowych wynikało z kierowania się 

zasadą rozłączności wskaźników, które nie powinny powielać informacji, co 

zweryfikowano przy użyciu wskaźnika korelacji. Wskaźniki cząstkowe przyporządkowane 

zostały do trzech grup obrazujących: 

! innowacyjność podmiotów gospodarczych; 

! sektor B+R; 

! zasoby ludzkie (tabela 1). 

Tabela 1 
Wskaźniki obrazujące innowacyjność polskich regionów wykorzystane w badaniach 

Innowacyjność podmiotów gospodarczych 

X1 Nakłady na działalność B+R przedsiębiorstw (w mln zł)  na 10 tys. przedsiębiorstw 

X2 
Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych zatrudniających 
powyżej 49 osób (w mln zł) na 10 tys. przedsiębiorstw (zatrudniających powyżej 49 osób) 

X3 
Zatrudnieni w działalności B+R w sektorze przedsiębiorstw (sekcje CDE) na 10 tys. 
pracujących w sektorze przemysłowym (sekcje CDE) 

X4 
Nakłady zewnętrzne (ceny bieżące) na działalność innowacyjną w przemyśle do ogółu 
nakładów  (w %) 

Sektor B+R 

X5 Nakłady na działalność B+R (w mln zł) do PKB ogółem regionu (w mld zł) 

X6 Jednostki sektora B+R na 10 tys. przedsiębiorstw 

                                                 
7 W artykule wykorzystano wyniki badań, realizowanych w ramach projektu badawczego 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 11402232/1867, pt. Budowanie zdolności 
innowacyjnej regionów, realizowanego pod kierunkiem dr Aleksandry Nowakowskiej. 
8 M. Obrębalski, Mierniki rozwoju regionalnego [w:] D. Strahl D. (red.), Metody oceny rozwoju 
regionalnego, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 26-37. 
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X7 Nakłady na prace rozwojowe w nakładach ogółem (w %) 

X8 
Zatrudnieni w B+R (pracownicy naukowi techniczni i równorzędni) na 10 tys. aktywnych 

zawodowo 

X9 Liczba doktoratów i habilitacji na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym 

Zasoby ludzkie 

X10 Populacja z wyższym wykształceniem do ludności w wieku produkcyjnym w % 

X11 Udzielone patenty na 1mln ludności 

X12 Uczący się w wieku 25 lat i więcej w ogóle populacji w wieku 25 lat i więcej (w %) 

X13 
Gospodarstwa domowe z komputerem i łączem internetowym w ogóle gospodarstw 
domowych (w %) 

X14 Szkoły wyższe na 1mln ludności w wieku produkcyjnym 

X15 Studenci szkół wyższych na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym 

Źródło: Opracowanie własne 

Podział ten wynika z faktu, że właśnie innowacyjne podmioty gospodarcze 

zgodnie z odniesieniem teoretycznym stają się podstawą innowacji w regionie. Sektor 

B+R jest również siłą napędową innowacji. Potencjał sektora B+R uzależniony jest od 

jakości kadry naukowo-technicznej, jej wiedzy i doświadczenia zawodowego oraz od 

stanu infrastruktury. Duży wpływ na poprawę stanu tego sektora ma też napływ 

inwestycji zagranicznych. Właśnie sektor B+R staje się najważniejszym generatorem 

wiedzy oraz głównym czynnikiem ekonomicznej produktywności.9  

Również wzrastająca rola kapitału ludzkiego w kontekście innowacji pozwala różnicować 

zdolności innowacyjne regionów. Wynika to z dążenia przedsiębiorstw do poszukiwania 

specyficznych zdolności, umiejętności i kwalifikacji pracowników. Koncentracja kapitału 

ludzkiego przyciąga do regionu inwestorów przyczyniając się do wzrostu endogenicznego 

regionów.10 

Badając zróżnicowanie zdolności innowacyjnych regionów przy użyciu metod 

taksonomicznych posłużono się klasyfikacją regionów i wyodrębniono 3 klasy obiektów.  

W przypadku obu metod wykorzystano technikę podziału opierającą się o wartości 

średniej arytmetycznej i odchylenia standardowego. Do tego celu zastosowano własności 

krzywej rozkładu normalnego, z których wynika, że 68% wielkości cechy usytuowanych 

jest w przedziale 
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, 95,3% wielkości w przedziale 














± S xx 2

_
, a 99,5% w zbiorze 

                                                 
9 R. Chmielewski, Sektor badawczo-rozwojowy w Wielkopolsce a innowacyjność regionu [w:]  
W. M. Gaczek (red.), Innowacje w rozwoju regionu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 

w Poznaniu, Poznań 2005, s. 108. 
10 W. M. Gaczek, J. W. Komorowski, Kapitał ludzki i społeczny regionu jako element rozwoju 

gospodarki [w:] W. M. Gaczek (red.), Innowacje w rozwoju regionu, Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 54-55. 
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zmiennych przyjmuje wartości z przedziału 
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W rankingu regionów otrzymanym przy pomocy taksonomicznej miary rozwoju 

Hellwiga czołowe miejsca zajęły wymienione już województwa mazowieckie, małopolskie 

i łódzkie, dla których wartość syntetycznego wskaźnika zdolności innowacyjnej wynosiła 

odpowiednio: 0,886; 0,723 i 0,670. Ostanie miejsce w rankingu przypadło regionowi 

warmińsko-mazurskiemu (0,485), lubuskiemu (0,495) oraz opolskiemu (0,507). 

Zgodnie z wykonanymi przekształceniami na potrzeby interpretacji należy 

stwierdzić, że w klasie 1H znalazły się cztery regiony, wśród których oprócz trzech 

czołowych znajduje się również województwo dolnośląskie. W grupie województw 

o najsłabszych zdolnościach innowacyjnych znalazło się sześć województw. Pomijając 

wskazane już trzy najsłabsze regiony w klasie tej znalazły się również świętokrzyskie, 

kujawsko-pomorskie i podkarpackie. Pozostałe sześć regionów zostało zakwalifikowanych 

do klasy o średnim poziomie zdolności innowacyjnych. 

Analiza taksonomicznej miary rozwoju pozwala stwierdzić, że zróżnicowanie pod 

względem zdolności innowacyjnej rozwoju jest największe w klasie regionów 

o najwyższym rozwoju innowacyjności. W klasie drugiej i trzeciej zróżnicowanie 

wewnątrzgrupowe regionów jest znacznie mniejsze. 

Tabela 2 
Pozycje regionów uzyskane przy użyciu metody Hellwiga i Perkala 

Lp. Województwo TMR Lp. Województwo 
Wskaźnik 

Perkala 

Klasa 1H (0,657; 1) Klasa 1P (0,284; ∞) 

1 mazowieckie 0,886 1 mazowieckie 1,662 

2 małopolskie 0,723 2 małopolskie 0,741 

3 łódzkie 0,670    

4 dolnośląskie 0,664    

Klasa 2H < 0,554; 0,657>; Klasa 2P < -0,284; 0,284>; 

5 pomorskie 0,648 3 pomorskie 0,275 

6 śląskie 0,638 4 śląskie 0,255 

7 wielkopolskie 0,631 5 dolnośląskie 0,163 

8 lubelskie 0,589 6 łódzkie 0,088 

9 zachodniopomorskie 0,575 7 podkarpackie 0,029 

10 podlaskie 0,571 8 wielkopolskie 0,025 

                                                 
11 J. J. Parysek, L. Wojtasiewicz, Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego, 
Studia KPZK PAN Tom LXIX, PWN, Warszawa 1979, s. 18-20; J. Runge, Metody badań  

w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, s. 344-348. 
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   9 lubelskie 0,019 

   10 podlaskie -0,181 

   11 zachodniopomorskie -0,194 

   12 kujawsko-pomorskie -0,194 

Klasa 3H (0 ; 0,554) Klasa 3P (-∞; -0,284) 

11 podkarpackie 0,547 13 świętokrzyskie -0,477 

12 kujawsko-pomorskie 0,539 14 lubuskie -0,634 

13 świętokrzyskie 0,521 15 opolskie -0,685 

14 opolskie 0,507 16 warmińsko-mazurskie -0,893 

15 lubuskie 0,495    

16 warmińsko-mazurskie 0,485    

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR i GUS 

Należy stwierdzić, że ocena zdolności innowacyjnej regionów przy użyciu wzorca 

rozwoju plasuje województwo łódzkie w ścisłej czołówce polskich regionów. Region ten 

zajmuje trzecie miejsce w sporządzonym rankingu, które przyporządkowane zostało 

zgodnie z przyjętymi kryteriami do pierwszej, najwyższej klasy województw. 

W rankingu regionów otrzymanych metodą Perkala czołowe miejsca, podobnie 

jak w przypadku porządkowania przy pomocy wzorca rozwoju Hellwiga, zajmują 

województwa mazowieckie i małopolskie, które charakteryzują się zdolnościami 

innowacyjnymi na poziomie (odpowiednio): 1,662 i 0,741. Klasa o najmniejszych 

zdolnościach innowacyjnych regionów ma mniejszą liczebność niż w przypadku metody 

Hellwiga. Złożona jest z czterech województw: warmińsko-mazurskiego (-0,893), 

opolskiego (-0,685), lubuskiego (-0,634) i świętokrzyskiego (-0,477). Najliczniejszą grupę 

stanowią województwa o średnim poziomie zdolności innowacyjnych mierzonych przy 

pomocy metody Perkala. Klasa ta złożona jest z dziesięciu regionów. 

W przypadku metody Perkala i analizy zróżnicowania w poszczególnych klasach, 

należy stwierdzić, że podobnie jak w przypadku taksonomicznej miary rozwoju Hellwiga, 

największe zróżnicowanie wewnątrzklasowe stwierdzono w klasie najsilniejszej. 

Pozostałe dwie klasy charakteryzują się mniejszym zróżnicowaniem. W przypadku użycia 

metody Perkala w celu określenie zdolności innowacyjnej regionów, województwo 

łódzkie znalazło się na pozycji szóstej. Pozycja w rankingu pozwoliła przyporządkować 

region łódzki do grupy gmin o średnim poziomie zdolności innowacyjnej.  

Należy stwierdzić, że nie można porównywać między sobą wartości wskaźników 

syntetycznych otrzymanych przy pomocy dwu wykorzystanych metod taksonomicznych. 

Porównaniu ulegać mogą pozycje uzyskane przez poszczególne regiony w użytych 

analizach. Zbieżność porządkowania pomiędzy metodą Perkala i taksonomiczną miarą 

rozwoju Hellwiga wyraża współczynnik korelacji, który wynosi 0,938. Otrzymana wysoką 

wartość współczynnika korelacji świadczy o uzyskaniu zbliżonych wyników 

porządkowania regionów Polski przy wykorzystaniu metody wzorca rozwoju Hellwiga 
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oraz metody Perkala. Badając zdolności innowacyjne regionów można więc 

wykorzystywać jedną z zaproponowanych metod. 

O ile różnice porządkowania widoczne są w liczebności klas opracowanych 

w poszczególnych metodach, stwierdzić należy, że pod względem zdolności 

innowacyjnej, niezależnie od użytej metody, najsilniejsze są województwo mazowieckie  

i małopolskie. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku klasy trzeciej, gdzie na ostatnich 

miejscach znajdują się województwa świętokrzyskie, opolskie, lubuskie i warmińsko – 

mazurskie. Największe zróżnicowanie w wynikach widoczne było w przypadku klas 

opisujących regiony o średniej zdolności innowacyjnej. 

PODSUMOWANIE 

Zaproponowany zestaw wskaźników pozwalający na ocenę zdolności 

innowacyjnych regionów, pozwala w sposób całościowy określić badaną wielkość. Należy 

stwierdzić, że w badaniu użyte zostały ogólnodostępne miary, które pozwoliły na 

wygenerowanie listy piętnastu wskaźników, spełniających kryteria formalno-statystyczne. 

Użycie metod należących do grupy wielowymiarowej analizy porównawczej, 

pozwoliło na zbudowanie wskaźników syntetycznych, umożliwiających porządkowanie 

regionów Polski. W obu przypadkach w sposób jednoznaczny można było wskazać 

regiony najsilniejsze oraz najsłabsze pod względem posiadanych zdolności 

innowacyjnych, przypisanych do trzech grup wskaźników opisujących: innowacyjność 

podmiotów gospodarczych, sektor B+R oraz zasoby ludzkie poszczególnych regionów. 

Województwo łódzkie pod względem zdolności innowacyjnych regionu 

w sporządzonych rankingach zajęło miejsce trzecie w przypadku metody Hellwiga oraz 

miejsce szóste w przypadku metody Perkala. Pomimo rozbieżności w pozycjach 

zajmowanych w dwu rankingach przez województwo łódzkie należy stwierdzić, że 

zaproponowane metody w ogólnej ocenie, dokonanej przy pomocy wskaźnika korelacji, 

wykazały dużą zbieżność uzyskiwanych wyników. Podkreślić należy, że w przypadku 

województwa łódzkiego na miejsce zajmowane w rankingach miała użyta metoda, 

pomimo stosowania tego samego zbioru danych wejściowych. Badając zdolności 

innowacyjne regionów można kierować się wyborem jednej z prezentowanych metod, 

jednakże należy pamiętać, że o ile w przypadku porównań metod w sposób 

kompleksowy, otrzymywane są rezultaty wskazujące na ich dużą zbieżność, o tyle 

w przypadku porównań cząstkowych (dotyczących jednego regionu) może dochodzić do 

pewnych rozbieżności. 

Wyniki empiryczne pokazują również, że władze regionu łódzkiego, posiadają 

zdolności pozwalające budować innowacyjność regionu i przy ich wykorzystaniu region 

ten może podnosić swoje pozycje w rankingach oceniających ten walor. Aktorzy 

funkcjonujący w regionie muszą dążyć do coraz szerszej współpracy w kontekście 

innowacyjności. Współpraca i wymiana doświadczeń doprowadzić mogą do osiągnięcia 

pozytywnych zmian warunkujących wyższy stopień konkurencyjności regionu. 
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SUMMARY 

The regional development is being determined with the economical growth of 

region, that is with increasing the production of goods and services as a result of growth in 

used production factors and improvements to its effectiveness. Quantitative changes should 

be a result of the production quality and structural changes. In the literature on this subject 

it is pointed out that the basis of  the socio–economic development is every kind of  

innovation.  

The article is an attempt of the presentation of the innovative ability of the Łódź 

province against the background of the Polish regions with methods belonging to 

methods of the multidimensional comparative analysis. To allow synthetic indicators to 

be introduced, this way can afford to create the ranking of provinces in terms of 

innovative abilities and to determine whether the suggested methods are giving 

similarity of estimating in particular in the case of the Łódź region.  

Translated by Marcin Feltynowski 
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MOŻLIWOŚCI WYTWORZENIA POLICENTRYCZNEGO  
ŚRODOWISKA INNOWACYJNEGO NA GÓRNYM ŚLĄSKU 

WIZERUNEK AGLOMERACJI 

Ludzie często najpierw wyciągają wnioski, a potem starają się znaleźć sposób, 
aby je potwierdzić. Można również powiedzieć, że ludzie widzą to, co wiedzą. Jaki obraz 
mamy w głowie myśląc o Górnym Śląsku? Często jest on negatywny. Widzimy szary 
region, nękany bezrobociem, problemami z restrukturyzującym się przemysłem. 
Wizerunek regionu tworzony jest przez protestujących na ulicach Warszawy górników, 
którzy chętnie podejmują wątpliwej jakości „dialog” ze starającymi się ich uciszyć 
służbami porządkowymi. O doniosłej roli dobrze wypromowanego wizerunku nie trzeba 
nikogo przekonywać. Stał się on szczególnie istotny w czasach, gdy miasta i regiony 
rozpoczęły intensywną konkurencję ze sobą. Faktem stał się fenomen konkurujących ze 
sobą miast. Konkurujących nie tylko o inwestycje, ale przede wszystkim o przyciąganie 
kasy kreatywnej1.  

Kazimierz Kutz często mówi o tym, że Ślązacy, choć pracowici, nie potrafią 
chwalić się swoimi dokonaniami. Od pewnego czasu na terenie Aglomeracji Górnośląskiej 
działa GZM – Górnośląski Związek Metropolitalny. Ugruntowują swoją pozycję liczne 
agencje i instytucje doradcze wspomagające rozwój innowacji. Chciałbym podzielić się 
kilkoma przemyśleniami dotyczącymi tego miejsca, rodzącymi się w momencie dużej 
dynamiki różnego rodzaju projektów mających w swoim szyldzie słowo „innowacyjny”.  

Jeśli porównamy dane Głównego Urzędu Statystycznego z roku 2008 na temat 
polskich województw, możemy łatwo zweryfikować stereotypy o Górnym Śląsku. Otóż 
okazuje się, że średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw w tym regionie wynosi 3387,26 
PLN i jest porównywalna z płacą w województwie dolnośląskim (3513,82 PLN), a większa 
niż w województwach małopolskim (2951,88 PLN) i wielkopolskim (2922,89 PLN). Stopa 
bezrobocia jest niższa od tej w województwie dolnośląskim (10,1%), natomiast 

                                                      
 

1 Pojęcie klasy kreatywnej jest rozwijane przez Richarda Floridę w książkach „The Rise of Creative 
Class”, czy też „Creative Class and the City”. W szczególności pierwsza z tych książek wydana 
w Stanach Zjednoczonych w roku 2004 zainicjowała dyskusję na temat roli artystów, przedstawicieli 
wolnych zawodów, badaczy i naukowców w kształtowaniu miast.  
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identyczna z tą w województwie małopolskim (7,4%)2. Można wywnioskować, iż 
podstawowe wskaźniki ekonomiczne nie są niekorzystne. Jeśli jest tak dobrze to, 
dlaczego jest tak źle? Pozostają jeszcze czynniki „miękkie”, niemierzalne, których rola 
dramatycznie wzrosła w ostatnim czasie – wizerunek regionu, o którym wspomniałem na 
początku. Mając zakodowany w pamięci, najzdolniejsi studenci wybierają uniwersytety 
we Wrocławiu i w Krakowie, chociaż rankingi podpowiadają inne rozwiązania. Podobnie 
dzieje się z międzynarodowymi korporacjami, które pozostają pod wrażeniem Krakowa. 
Często dzieje się tak, że firma ma swój oddział na terenie Górnego Śląska, natomiast 
kadra zarządzająca mieszka w Krakowie.  

Aglomeracja Górnośląska zlokalizowana jest na południu Polski. Jest to region, 
którego rozwój związany był bardzo silnie z przemysłem ciężkim. Region ten położony 
jest na styku trzech kultur: niemieckiej, czeskiej oraz polskiej. 

Atrakcyjnym wyznacznikiem lokalizacji Górnego Śląska jest jego położenie 
geograficzne zapewniające korzystne kontakty z innymi regionami położonymi na terenie 
Polski, jak i Europy Środkowej. Zdecydowanie zaletą tego regionu jest dobra dostępność 
rozwiniętej infrastruktury komunikacyjnej. Jej główne elementy to: autostrada A4, 
Drogowa Trasa Średnicowa, Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice oraz 
planowane inwestycje takie jak autostrada A1.  

Na terenie aglomeracji zlokalizowanych jest kilka uczelni. Dwoma głównymi są 
Politechnika Śląska i Uniwersytet Śląski. Ważnymi uczelniami są również zlokalizowane 
na terenie Katowic: Akademia Ekonomiczna, Akademia Sztuk Pięknych czy Akademia 
Muzyczna z jedynym w Polsce Wydziałem Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Sieć uczelni 
wyższych uzupełniona jest również instytucjami badawczymi związanymi głównie  
z przemysłem surowcowym (np. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach). 

Od kilku lat można zaobserwować tu dużą dynamikę nowych projektów 
związanych z innowacjami. Spośród najprężniej rozwijających się na uwagę zasługuje 
Technopark w Gliwicach. Jest to projekt realizowany przez powołaną spółkę celową, 
w której udziałowcami są Politechnika Śląska, Miasto Gliwice oraz Katowicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna (KSSE). Od roku 2006 trwają tam prace budowlane, a na teren 
Technoparku wprowadzają się pierwsze firmy związane z sektorem badawczo-
rozwojowym.  

Na uwagę zasługują również działające parki przemysłowe. Wymienić warto 
dwa z nich: Śląski Park Przemysłowy i Górnośląski Park Przemysłowy. Dynamicznie 
rozwijającą się inicjatywą jest Park Przemysłowy „Euro – Centrum” w Katowicach 
zarządzany przez spółkę „Euro – Centrum”. Gdy sięgniemy do historii rozwoju tych 
zespołów okazuje się, że ich powstanie znacznie ułatwiła dostępność różnego rodzaju 
funduszy unijnych.  

                                                      
 

2 Na podstawie danych zawartych na stronie www.gus.pl. 
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Bardzo ciekawą inicjatywą jest Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości, który 
od 2005 funkcjonuje w Cieszynie. Jest to nietypowa jednostka komunalna, która za swój 
cel stawia sobie wykorzystanie potencjału projektantów i artystów dla pobudzenia 
rozwoju gospodarczego Śląska i wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstw3.  

 

 
Rysunek 1. Lokalizacja Aglomeracji Górnośląskiej w kontekście regionu 

Źródło: Opracowanie własne  

                                                      
 

3 Klubokawiarnia Presso w Cieszynie, związana z zamkiem, otrzymała w maju 2008 roku nagrodę  
w prestiżowym konkursie „7 Cudów Unijnych Funduszy”. Misja klubokawiarni związana jest  
z promocją dobrego polskiego design’u w ramach projektu „Design Alive!”.  
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Rysunek 2. Czynniki lokalizacyjne parków technologicznych na terenie Aglomeracji Górnośląskiej 

Źródło: Opracowanie własne  

POLICENTRYCZNOŚĆ SZANSĄ NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ REGIONU 
I AGLOMERACJI  

Współpraca parków przemysłowych, technologicznych, czy też inkubatorów na 
terenie aglomeracji jest faktem. Z analizy strony internetowej Górnośląskiej Agencji 
Przekształceń Przedsiębiorstw, można się dowiedzieć się o inicjatywie o nazwie 
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Nie do przecenienia wydaje się 
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również inicjatywa o nazwie Śląski Klaster Czystych Technologii Węgłowych w ramach, 
którego współpracować będą lokalne instytucje badawczo-rozwojowe, przemysł i sektor 
samorządowy. Warto zadać sobie jednak pytanie, jakie wymierne korzyści przynoszą te 
inicjatywy dla środowiska zbudowanego4 na Śląsku? 

Na czym może polegać policentryczność na Górnym Śląsku? Powinna być oparta 
o współpracę różnych zorientowanych innowacyjnie podmiotów, mającą na celu 
powiększenie swojej oraz regionu zasobności i konkurencyjności. Współpraca pomiędzy 
tymi partnerami powinna polegać na wspólnych działaniach mających na celu 
podniesienie swojej konkurencyjności, swojej pozycji rynkowej, ale również dla poprawy 
jakości środowiska zbudowanego, w którym funkcjonują. Poprawa jakości środowiska 
zbudowanego może być postrzegana jako inwestycja w przyszłość tych podmiotów.  

Dobrym przykładem współpracy różnych podmiotów jest rewitalizująca się 
dzielnica Poblenou w Barcelonie. Projekt 22@Barcelona stawia na innowacje związane 
z trzema sektorami: planowaniem miasta, ekonomią i socjologią. Harmonijne 
współistnienie tych trzech elementów zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu projektu, 
sukcesu dla miasta jako środowiska zbudowanego, jako miejsca rozwoju biznesu i jako 
miejsca życia.  

POLICENTRYCZNE ŚRODOWISKO INNOWACYJNE W PRAKTYCE  

W jaki sposób powinniśmy scharakteryzować środowisko innowacyjne? Peter 
Hall w swojej książce „Cities in Civilization” rozwija teorię środowiska innowacyjnego 
(innovative milieu)5. Castells i Hall są zgodni, co do kilku podstawowych jego cech. 
Poprzez środowisko innowacyjne należy rozumieć społeczne, organizacyjne, 
ekonomiczne, przestrzenne struktury, które tworzą podstawy dla współpracy pomiędzy 
jednostkami produkcyjnymi (biznesem), a jednostkami badawczymi. Zaletą środowiska 
innowacyjnego jest zmniejszanie ryzyka inwestycyjnego związanego z badaniami i ich 
zastosowaniem w produkcji. Dzieje się tak dzięki procesowi opisywanemu, jako „co-
operative learning” (Simmie, 2001). Proces ten oparty jest na idei umożliwienia  
i stymulowania bezpośrednich kontaktów / relacji pomiędzy przedstawicielami sektora 
przemysłowego, R&D oraz uczelni. Charakterystyczne dla środowiska innowacyjnego jest 
również wytwarzanie atmosfery sprzyjającej zawieraniu znajomości, inicjowaniu 
współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu oraz zacieśnianiu, również nieformalnych, 
więzów pomiędzy ludźmi. Tworząca się w ten sposób swoista „kolektywna” atmosfera 

                                                      
 

4 E. Niezabitowska definiuje środowisko zbudowane jako środowisko, które zostało wytworzone  
w procesie budynek wraz z działką i najbliższym otoczeniem, przestrzenie wytworzone wewnątrz 
budynku i pomiędzy budynkami (Niezabitowska 2007).  
4 Idea środowiska innowacyjnego była rozwijana już w latach 80. ubiegłego wieku przez badaczy 
skupionych wokół Groupe de Recherche sur les Milieux Innovateurs (GREMI) oraz przez: Philippe 
Aydalot, Manuel Castells, Peter Hall. 
5 Ibidem.  
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jest szczególnie sprzyjająca dla młodych firm. Celem działania środowiska 
innowacyjnego jest, jak definiuje to Castells, generowanie nowej wiedzy, opracowywanie 
nowych procesów, tworzenie nowych produktów. 

 

 

Zdjęcie 1. Rewitalizacja dzielnicy Poblenou w Barcelonie 

Źródło: www.22barcelona.com  

Obserwując dynamikę powstających na terenie Śląska projektów „parkowych” 
nasuwa się automatycznie pytanie: czy i kiedy instytucje te przekształcą się w sprawnie 
funkcjonujące parki na wzór zachodni, wyposażone w niezbędną do ich funkcjonowania 
infrastrukturę, przynoszące konkretne korzyści dla społeczeństwa? Ciekawą skalę 
porównawczą dla powstających w Polsce i na Śląsku parków daje sytuacja takich 
instytucji w Hiszpanii. Tam droga od idei poprzez jej realizację do kompleksowych 
projektów, wykorzystujących potencjał parków naukowych do transformacji miasta 
(projekt 22@Barcelona6), zajęła około 20 lat.  

Najciekawsze i najbardziej wartościowe dla środowiska zurbanizowanego parki 
są ściśle związane ze środowiskiem miejskim. Tworzone są nie przez pojedynczy 
inkubator, czy też park technologiczny, ale przez ściśle współpracujące ze sobą tego typu 
zespoły. Z takim przykładem mamy do czynienia w Barcelonie (wymieniony powyżej 
projekt 22@Barcelona) w Oslo (dzielnica Nydalen) w Berlinie (Adlershof), czy też 
klasyczny przykład z Helsinek – Otaniemi. Wytworzone w takiej dzielnicy środowisko 

                                                      
 

6 22@Barcelona to projekt zainicjowany w roku 2001 przez miasto Barcelona, mający na celu 
transformację starej dzielnicy przemysłowej Barcelony Poblenou w nowoczesne miasto, w którym 
łączy się przemysł wysokich technologii, laboratoria, uczelnie z tradycyjnymi funkcjami miasta, 
takimi jak tereny mieszkaniowe i rekreacyjne.  
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innowacyjne pozytywnie wpływa na pozycję miasta i regionu oraz przyczynia się do 
polepszenia jego konkurencyjności w wyścigu z innymi.  

W przypadku tych zespołów interesująca wydaje się być również metoda ich 
tworzenia oparta o partnerstwo publiczno-prywatne. W najmniejszym stopniu występuje 
ono w przepadku Nydalen w Oslo. Tam dzielnica rozwijana jest przez kapitał prywatny. 
Ramy jego działalności zostały jednak precyzyjnie określone przez włodarzy miasta. 
Zmiany w ustawodawstwie dotyczącym PPP, które zapowiadane są w Polsce ułatwią 
realizację tego typu kompleksowych projektów na terenach polskich miast.  

PODSUMOWANIE 

Doświadczenia europejskie wskazują, że parki technologiczne lokujące się na 
terenie Aglomeracji Górnośląskiej powinny zmierzać do jak największej integracji 
przestrzennej ze środowiskiem zbudowanym. Miasta aglomeracji mają szanse stworzyć 
podstawy do rozwoju dobrze funkcjonującego środowiska innowacyjnego. Będzie to  
z korzyścią zarówno dla parków technologicznych, jak i dla środowiska zbudowanego na 
Górnym Śląsku.  

Co powinno się zmienić, aby możliwe stały się realne przemiany? Warto zwrócić 
uwagę na trzy elementy: 

! zaufanie; 
! otwartość na zmiany; 
! biurokracja. 

Zaufanie 
Oto historia chętnie przytaczana przez najbardziej prestiżową organizację 

grupującą parki naukowo-technologiczne w Finlandii – Technopolis. Ari Pakarinen 
właśnie miał wsiąść do autobusu w Helsinkach, gdy usłyszał znajomy dźwięk swojego 
telefonu komórkowego. Właśnie otrzymał wiadomość tekstową od swojej bliskiej 
przyjaciółki. W tej samej chwili przyszło mu do głowy, że życie stało by się o wiele 
prostsze, gdyby przy pomocy SMS-a można było zakupić bilet komunikacji publicznej. 
Zarząd transportu publicznego w Helsinkach zgodził się z nim, że jest to niezły pomysł. 
Obecnie już około 55% sprzedawanych biletów to bilety „telefoniczne”. Okazuje się, że 
większość z korzystających obecnie z tej usługi, to byli gapowicze. W jaki sposób 
skorzystał na tym pomyśle Ari? Firma o nazwie Plusdial powstała z jego udziałem. Jej 
mottem stało się tworzenie usług, które czynią codzienne życie łatwiejszym  
i przyjemniejszym. Czy taka prosta, wręcz banalna droga od pomysłu poprzez jego 
realizację do sukcesu jest możliwa na Śląsku? Czy społeczeństwo jest dostatecznie 
otwarte na zmiany? 
 

Otwartość na zmiany 
Castells odnosząc się do rewolucji przemysłowej opisuje przełom w rozwoju, 

który od 1750 do 1940 stał się udziałem świata zachodniego. Wiedza naukowa, która 
legła u podstaw I rewolucji przemysłowej na przełomie XVII i XVIII wieku była znana 
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dużo wcześniej. Rewolucja zaistniała, gdy wytworzyły się dogodne dla niej warunki 
społeczne (Castells 2004). W dobie globalizacji dostęp do wiedzy jest znacznie 
ułatwiony, ale czy na terenie Aglomeracji Górnośląskiej istnieją sprzyjające warunki 
społeczne do rozwoju? 
 

Biurokracja 
Według światowego indeksu wolności gospodarczej przygotowywanego 

dorocznie przez Instytut Frasera z Vancouver Polska zajęła w 2006 roku 69 miejsce pod 
względem wolności gospodarczej. Przed nami w tym rankingu jest większość naszych 
sąsiadów z Europy Środkowej i Wschodniej. Dodatkowo w ostatnich latach nasza pozycja  
w tym rankingu pogarsza się. Wnioski z tego raportu są niepokojące – Polska nie jest 
najlepiej zarządzana, a oczekiwany skok cywilizacyjny staje pod znakiem zapytania. Na 
znaczenie „skoku cywilizacyjnego” dla transformujących się regionów poprzemysłowych 
zwraca uwagę Manuell Castells. Podstawą tych zmian powinno stać się budowanie 
wzajemnego zaufania pomiędzy różnymi sektorami. Dobrą ku temu okazją jest 
udrożnienie projektów realizowanych w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne.  

 

SUMMARY 

In a modern economy science and technology parks are playing a great role in 
improving regions’ competetiveness. Upper Silesia, as a post – industrial region, has to 
use this opportunity to improve its situation.  

Creation of the polycentric innovative milieux in Upper Silesia could be a chance 
for more sustainable development of this region. Three crucial factors are important for 
that process: trust, society’s openness and flexibility and reduction of bureaucracy. To 
establsh the polycentric innovative milieus in Upper Silesia, science and technology parks 
emerging in this region should integrate more with the urban fabric of the cities.  

Translated by Marcin Spyra 
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MAŁGORZATA MATUSIAK 

KIERUNKI DYSKUSJI NAD KAPITAŁEM LUDZKIM  
W NAUKACH SPOŁECZNYCH 

Koncepcjami operującymi hasłami kapitałów różnego rodzaju – ludzkiego, społecznego, 
intelektualnego – jako tych w sposób nierozerwalnie związanych z człowiekiem,  
w odróżnieniu od kapitału ekonomicznego czy infrastrukturalnego – interesują się 
szczególnie silnie w ostatnich dziesiątkach lat przedstawiciele nauk społecznych. Głównie 
z dziedzin ekonomii, zarządzania, socjologii, a także psychologii, choć przedstawiciele tej 
ostatniej większy nacisk kładą na „samego człowieka”, ekonomiści z kolei – na wartości 
jakie przynieść może – zarówno przedsiębiorstwu, jak i gospodarce inwestowanie  
w kapitał ludzki, czyli jakie jest przełożenie inwestycji w kapitał ludzki na wzrost 
gospodarczy. Socjologowie z kolei – choć także kapitał ludzki jest dla nich istotny – 
bardziej „eksploatują” kapitał społeczny, innymi słowy – „nie to, co ludzie mają 
w głowach”, ale to jak potrafią z tego korzystać we wspólnym działaniu z innymi. 
Akcenty padają na inne elementy, perspektywa oglądu jest w różnych dziedzinach różna, 
natomiast bodaj najwięcej zainteresowania przekładającego się na niemały dorobek 
teoretyczny i empiryczny mają ekonomiści. 

Analiz dotyczących kapitału ludzkiego w warunkach globalizacji dokonuje się w skali 
mikroekonomicznej (jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku), jak 
również w skali makroekonomicznej (jako stosowaną politykę gospodarczą promującą 
wydatki na rozwój kapitału ludzkiego, kształcenie, badania naukowe itp.; (…)  
a „wyposażenie w kapitał ludzki z odpowiednimi kwalifikacjami pozawala krajom 
wiodącym przodować w kreacji kierunków rozwoju współczesnej techniki i cywilizacji”.1 
„Więcej edukacji i nauki, to podstawowy postulat teoretyczny koncepcji kapitału 
ludzkiego, a więcej nakładów na te cele to główna jej dyrektywa praktyczna.”2 
W kontekście nasilonego zainteresowania regionami, jako jednostkami będącymi 
szczególnym źródłem rozwoju, także odnaleźć można w literaturze zagadnienia kapitału 
ludzkiego jako warunkujące rozwój tych pierwszych.  

                                                           
1 J. Gierczycka, Rola kapitału ludzkiego w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej w dobie globalizacji 
[w:] F. Piontek (red.), Kapitał ludzki w procesie globalizacji a w zrównoważonym rozwoju, Akademia 
Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katowice 2003, s. 114. 
2 S. R. Domański, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993, s. 258-259. 
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ŹRÓDŁA ZAINTERESOWANIA KAPITAŁEM LUDZKIM  

W większości dostępnych źródeł uznaje się, iż generalnie model kapitału ludzkiego 
zakłada twórczą, kreatywną, chętną do rozwoju i doskonalenia naturę człowieka. Tak 
wyposażona jednostka jest w przedsiębiorstwie edukowana, co oczywiście przynosi zyski, 
jak i ma swoje koszty – ponoszone zarówno przez pracownika, jak i firmę. Kosztami są 
rzecz jasna inwestycje poniesione na szkolenia, kursy, edukację, a niewątpliwym zyskiem 
– odpowiednio wykwalifikowani ludzie, przyczyniający się do rozwoju przedsiębiorstwa; 
pod warunkiem wszakże, iż mają świadomość i chęć konieczności dzielenia się swoją 
wiedzą z innymi. To szczególnie istotna kwestia wobec zachodzących zmian  
w funkcjonowaniu gospodarek (GOW), a tym samym przedsiębiorstw (organizacje 
uczące się). Bez dzielenia się wiedzą z innymi rozwój jest niepełny i ograniczony.  

Sam kapitał ludzki najczęściej określany jest jako całokształt wiedzy i umiejętności 
jednostki zdobyty w toku nauki i praktyki zawodowej. Przez wielu autorów podkreślana 
jest nieostrość pojęcia, jego wewnętrzna niejednorodność, stosowanie różnych znaczeń, 
co w naukach społecznych nie jest wszakże rzadkością, a mimo to od kilkudziesięciu lat 
podejmuje się liczne próby jego pomiaru. Także problematyczność określenia 
wskaźników warunkujących poziom kapitału ludzkiego – rzeczywisty, potencjalny, 
perspektywiczny w odniesieniu do założeń rozwojowych – jest przedmiotem licznych 
studiów.  

Większość opracowań podających moment pojawienia się kapitału ludzkiego w analizach 
wskazuje na prace I. Fiszera (1867-1947), część badaczy natomiast sięga jeszcze 
wcześniej i wiąże to z W. Petteyem (1623-1678). Natomiast za autorów kategorii 
kapitału ludzkiego uważa się G.S. Beckera, J. Mincera i T.W. Schultza (lata 60. i 70.  
XX w.). Odnosząc kapitał ludzki do teorii wzrostu endogenicznego wiąże się go z takimi 
nazwiskami jak R. Lucas, P. Romer, R. Solow.3 Zatem współczesna teoria kapitału 
ludzkiego powstała w latach 60 i częściowo 70., i wtedy właśnie mamy do czynienia z jej 
szybkim rozwojem i dostarczeniem argumentów na poparcie tezy, iż człowiek jest 
najwartościowszym elementem w zasobach przedsiębiorstwa. W Polsce i Europie 
Środkowo-Wschodniej rozwój koncepcji, a głównie inwestowania w kształcenie i rozwój 
kwalifikacji pracowników, zachodzi szczególnie silnie od przełomu lat 80. i 90.4 

Samo pojęcie kapitału ludzkiego, ukształtowane na dobre w latach 60. XX w., zaczęto 
właśnie wtedy wiązać z inwestycjami, które ludzie czynią w samych siebie poprzez 
edukację, zdobywanie umiejętności czy inne działania owocujące w przyszłości wyższą  
 
 

                                                           
3 D. Graniewska, Kapitał ludzki jako cel polityki strategicznej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 
Instytut Polityki Społecznej UW, Warszawa 1999, s. 9. 
4 W. Jarecki, Koncepcja kapitału ludzkiego [w:] D. Kopycińska (red.), Kapitał ludzki w gospodarce, 
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003, s. 30-31. 
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wydajnością pracy i wyższymi dochodami. Przełożenie zmian formowania kapitału 
ludzkiego na jakość pracy, nie było przez długi czas dostrzegane. Pierwsze badania  
w tym zakresie dotyczyły zależności czasu kształcenia z uzyskiwanymi dochodami jako 
świadectwo wyższej wydajności pracy. Późniejsze prace zwracały uwagę także na inne 
czynniki (rosnące koszty kształcenia, znaczenie selekcji w doborze do niektórych form 
edukacji itd.); jeszcze później badania dotyczyły prób określenia udziału zmian  
w wykształceniu (kapitał edukacyjny) we wzroście gospodarczym.5 

Sama waga czynnika ludzkiego dostrzegana była od początku rozważań ekonomicznych 
przez poszukujących determinantów wzrostu gospodarczego, aczkolwiek różni myśliciele 
nadawali czynnikowi kapitału ludzkiego różną rangę. Całościowego przeglądu koncepcji 
kapitału ludzkiego w myśli ekonomicznej (jako istoty i roli człowieka w procesach 
gospodarczych, nie jako spójny system myślowy teorii kapitału ludzkiego), tych koncepcji 
których autorzy mimo niestosowania samego terminu kapitał ludzki włączali w swoje 
rozważania ludzkie umiejętności i wiedzę (np. zaliczanie „inwestowania w człowieka do 
zasobów kapitału determinujących bogactwo narodów”6), dokonuje Władysław Miś7: 

1. Teoretyk merkantylizmu T. Mun (1571-1641) – uzasadniał konieczność 
odpowiedniego wykorzystania zasobów ludzkich; 

2. W. Petty (1623-1687) – podkreślał, iż człowiek sam w sobie stanowi kapitał  
i bogactwo; kwalifikacje czynią pracę wydajniejszą; 

3. A. Smith (1723-1790) – podkreślał potrzebę nakładów na kształcenie człowieka, 
które stają się „kapitałem trwałym jakby zawartym w człowieku”, a ów kapitał 
trwały przynosi korzyści zarówno osobie zdobywającej wykształcenie  
i kwalifikacje, jak i całemu społeczeństwu; 

4. D. Ricardo (1772-1823) – przedstawił jeden z pierwszych modeli wzrostu 
gospodarczego, w którym wyraził znaczący wpływ kwalifikacji na rozmiary wyników 
pracy oraz różnice w ocenie jakości pracy w zależności od poziomu wykształcenia 
pracownika; 

 
 

                                                           
5 J. Orczyk, System edukacyjny a jakość kapitału ludzkiego [w:] M. Juchnowicz (red.), Kapitał ludzki 
a kształtowanie przedsiębiorczości, Poltext, Warszawa 2004, s. 121-127. 
6 Autor przyjmuje cezurę czasów nowożytnych uzasadniając, iż średniowieczne i starożytne 
dociekania ekonomiczne zdominowane były przez etyczno-normatywistyczny sposób myślenia;  
a dopiero w epoce nowożytnej nastąpił dynamiczny wzrost zainteresowania życiem ekonomicznym  
i procesami wzrostu gospodarczego, o czym zadecydowały m.in. znaczące odkrycia naukowo-
techniczne i geograficzne, a także załamanie się u progu lat 30. XX w. koncepcji bezkryzysowego 
rozwoju kapitalizmu. Szerzej: G. B. Spychalski, Zarys historii myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 
1999 [w:] Wł. Miś, Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Podstawy koncepcji kapitału ludzkiego  
w historii myśli ekonomicznej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej  
w Warszawie, Warszawa 2007, t. 1, s. 6.  
7 Wł. Miś, Kapitał ludzki…, s. 6-63. 
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5. C. L. Simone de Sismondi (1773-1842) – podkreślał różnicę pomiędzy pracą 
fizyczną i umysłową, nadając tej drugiej priorytet i twierdząc, że to dzięki niej 
powstały sposoby produkcji, które (…) „otrzymały nazwę sił naukowych i które 
każą wykonać o wiele potężniejszym od nas czynnikom robotę, której ludzkość 
nigdy nie byłaby w stanie przedsięwziąć przy pomocy własnych tylko ramion”; 

6. C. H. de Saint-Simon (1760-1825) – jego model państwa i społeczeństwa  
w przyszłości zakładał sprawowanie w nim władzy przez dwie grupy społeczne: 
uczonych i industrialistów; jak podkreśla Spychalski8 był olśniony niemal do granic 
mistycyzmu możliwościami rozwoju społeczno-gospodarczego determinowanego 
postępem nauki i techniki, a za zasadniczy czynnik kształtujący międzyludzkie 
stosunki społeczno-gospodarcze i polityczne uważał nie tyle ogólny rozwój sił 
wytwórczych, ile osiągnięcia nauki; 

7. J. B. Say (1767-1832) – postęp wiedzy i rozwój oświaty uważał za warunek 
tworzenia bogactwa narodów; postulował rozpatrywanie czynnika pracy ludzkiej 
niezależnie od kapitału; umiejętność indywidualna (przyswojona wiedza) stanowi 
fundusz produkcyjny, rodzaj kapitału, z którego jednostka czerpać będzie zyski; 
przyszłe losy narodów zależeć będą od zasobów wiedzy; rząd powinien 
przeciwdziałać emigracji zasobów ludzkich, których umiejętności należą do majątku 
narodowego i określają losy kraju; zgłosił nowatorski postulat możliwości 
szacowania wartości specyficznych rodzajów kapitału ludzkiego; rozwinięte przez 
Saya tezy Smitha (oddzielnie traktującego człowieka i kapitał trwały w nim zawarty) 
oraz sugestia szacowania wartości (wykształcenie, kwalifikacje itp.) stały się 
podstawą późniejszego pojęcia kapitału ludzkiego (human capital); 

8. J. S. Mill (1806-1873) – dobitnie wskazywał znaczenie wykształcenia  
w procesach produkcji i wzrostu gospodarczego; doszedł do wyróżnienia dwóch 
składników kapitału ludzkiego: zasobów umiejętności ludzi, które zaliczał do 
majątku narodowego oraz indywidualnych zasobów osobowości człowieka; 
dodatkowo o wiodącej roli wiedzy, świadczy zaliczenie do nakładów pracy ludzkiej 
kształcenia, zarówno pracy nauczycieli jak i pracy uczących się; 

9. A. H. Müller (1779-1829) – obok czynników materialnych w skład sił wytwórczych 
wchodzą jego zdaniem także czynniki niematerialne (zgromadzone w przeszłości: 
tradycje narodowe, kultura, prawo, język, motywacje, charakter narodowy, a także 
uzdolnienia ludzi, stan wiedzy i technologii) tworzące kapitał duchowy 
społeczeństwa; obok trzech tradycyjnych czynników produkcji wyróżniał również 
kapitał duchowy, skłaniając się do nadania mu rangi głównego determinanta sił 
wytwórczych; 

 
 
 

                                                           
8 G. Spychalski, Zarys historii myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 1999, s. 153. 
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10. F. List (1789-1846) – określany jako jeden z prekursorów kształtowania teorii 
kapitału ludzkiego; jednoznacznie uwypuklał rolę wiedzy i skumulowanych 
umiejętności ludzkich w procesach rozwoju gospodarczego; mimo, iż traktował je 
jako kapitał niematerialny, to przyznając wiedzy i umiejętnościom ludzi 
podstawowe miejsce wśród składników narodowych sił wytwórczych „rozszerza 
pojęcia kapitału na całość stosunków intelektualnych”9;  

11. K. Marks (1818-1883) – marksistowskie określenia elementów sił wytwórczych, 
kategorii siły roboczej pojmowanej jako zdolność do pracy i nagromadzone  
w tym celu umiejętności, powodują, że jest ona źródłem pracy niezbędnej lub 
kwalifikowanej (prostej lub złożonej); ogólna gloryfikacja pracy ludzkiej  
u Marksa jest związana ze współczesnym pojmowaniem kategorii kapitału 
ludzkiego; 

12. C. Menger (1840-1921) – prowadził badania nad rolą i wpływem wiedzy na 
rozwój dobrobytu ludności, zbliżając się przez to do analizy ich znaczenia jako 
czynnika wzrostu gospodarczego;  

13. A. Marshall (1842-1924) – zagadnienia zalążków kapitału ludzkiego przybrały  
u niego rozwinięty charakter dzięki rozszerzeniu liczby czynników produkcji (obok 
tradycyjnych wprowadził przedsiębiorczość i organizację); dostrzegał 
indywidualne bodźce człowieka do zwiększania kwalifikacji i jednocześnie 
makroekonomiczne znaczenie takiego zwiększania; współcześnie, określane jako 
oczekiwane wielkości przyszłych dochodów, uznawane są za jedną  
z istotnych przesłanek inwestowania w kapitał ludzki; orzekał, iż najbardziej 
efektywny jest kapitał zainwestowany w istoty ludzkie; 

14. J. M. Keynes (1883-1946) – w kontekście funkcjonowania gospodarki 
kapitalistycznej przyjmował jako dane zasoby siły roboczej, jej ilość i jakość 
(kwalifikacje), istniejący stan techniki wraz z wyposażeniem kapitałowym oraz 
poziom wiedzy i nauki; 

15. I. Fisher (1867-1947) – uważał, że inwestycje poniesione na wykształcenie 
zawodowe pracownika zwiększą przyszły strumień jego dochodu; zaliczał do 
kapitału nagromadzone umiejętności, wiedzę i zdolności, kwalifikacje, 
innowacyjność i umiejętności ich wykorzystania;  

16. J. A. Schumpeter (1883-1950) – akcentował wpływ dynamicznej 
przedsiębiorczości ludzi na rozwój gospodarczy dając do zrozumienia, że 
pracodawcy powinni tworzyć warunki sprzyjające rozwijaniu postaw 
współprzedsiębiorczych wśród pracowników, co spowoduje, iż przedsiębiorstwo 
będzie dysponowało zaangażowanym, wydajnym i innowacyjnym kapitałem 
ludzkim; 
 

 

                                                           
9 S. R. Domański, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993, s. 38. 
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17. S. G. Strumilin (1877-1974) – zapoczątkował próby badań efektywności 
ekonomicznej wykształcenia; oszacował potencjalny wpływ kształcenia kadr na 
wzrost dochodu narodowego, zakładając oddziaływanie kwalifikacji na poziom 
wydajności pracy; 

18. Wśród polskich naukowców problematyką wpływu kwalifikacji pracowniczych na 
efekty pracy zajmowali się: K. Opaliński (1609-1655), A.M. Fredro (1620-1679), 
S. Staszic (1755-1826), W. Surowiecki (1769-1823), F. Skarbek (1792-1866),  
J. Supiński (1804-1893), J. Mittelstaedt (1818-1890), M. Kalecki (1899-1970),  
a także Komisja Edukacji Narodowej (1773-1794), która nie bezpośrednio 
zajmowała się analizą kapitału ludzkiego, ale jej działania bezpośrednio się do 
jego kształtowania przyczyniły. 

Z powyższego przeglądu zaprezentowanego tutaj w bardzo dużym skrócie, a szeroko 
omówionego przez Wł. Misia wynika, iż z dostrzeganiem roli i zainteresowaniem 
owocującym uwzględnieniem w analizach czynnika ludzkiego jako determinującego 
wzrost gospodarczy mamy do czynienia na przestrzeni od XVII do początku XX w. dosyć 
często. Jego „odkrycie” zatem nie jest zasługą jedynie badaczy współczesnych, choć to 
oni przyczynili się do rozwinięcia i spopularyzowania wcześniej stworzonych koncepcji, 
czy wątków analitycznych. Gros opracowań na omawiany temat przyjmuje za początek 
funkcjonowania w nauce kapitału ludzkiego lata 60., których autorzy zapominają lub 
wcale nie szukają pierwotnych źródeł zainteresowania tym rodzajem kapitału. Jest to bez 
wątpienia wynikiem pojawienia się w tych latach zaawansowanych prac (nazywających 
kapitał ludzkim kapitałem ludzkim) wspomnianych Mincera czy Backera. Nie należy 
jednak zapominać o tym, iż podwaliny pod ich dokonania przygotowali badacze 
zajmujący się znacznie wcześniej przyczynami wzrostu gospodarczego.  

Z kolei modele matematycznego podejścia do zagadnień kapitału ludzkiego w ramach 
współczesnej ekonomii systematyzują K. Cichy i K. Malaga10: 

1. Pierwsze modele z lat 60.: model J. Mincera – opisuje wpływ inwestycji  
w kapitał ludzki na rozkład dochodów; G.S. Beckera11 – analizuje inwestycje  
w kapitał ludzki poprzez szkolenia w pracy; 

2. J. Ben-Poratha – uważany za model do rozwiązywania technikami sterowania 
optymalnego; 
 

                                                           
10 K. Cichy, K. Malaga, Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego [w:] M. Herbst 
(red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Uniwersytet Warszawski, Scholar, 
Warszawa 2007, s. 18-51; Szerokiego przeglądu modeli kapitału ludzkiego dostarcza także 
opracowanie S.R. Domańskiego, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993. 
11 Zasługą Beckera było rozróżnienie kapitału ludzkiego ogólnego (koszt nabywania wiedzy związany 
z czasem kształcenia się) i kapitału ludzkiego specyficznego (specjalistyczne umiejętności, 
ukształtowanie odpowiednich interakcji w pracy, zbudowanie zespołów pracowniczych) zob.:  
J. Orczyk, System edukacyjny…, s. 125. 



Kierunki dyskusji nad kapitałem ludzkim…  

 
 

317 

3. Lucasa – uważany obecnie za najbardziej klasyczny, a szczególnej jego wartości 
upatruje się w tym, iż Lucas pokazał, iż akumulacja kapitału ludzkiego może być 
modelowana jako nauka w szkole lub jako zdobywanie doświadczenia w pracy, i że 
prowadzi to do podobnych wniosków ekonomicznych; 

4. Jonesa – przedstawił model wzrostu gospodarczego opartego na kapitale ludzkim  
i postępie technicznym, pokazując, że te dwa czynniki są ze sobą ściśle powiązane; 
kapitał ludzki jest potrzebny do rozwoju technologii, a rozwój technologii przyczynia 
się do wzrostu zasobu kapitału ludzkiego; 

5. Hendricksa – wskazał możliwość wnioskowania o poziomie kapitału ludzkiego na 
podstawie zarobków osób wykształconych w różnych krajach, ale pracujących na 
tym samym rynku pracy; 

6. Modele dyfuzji Nelsona-Phelpsa i Benhabiba-Spiegla, gdzie wielkość efektu dyfuzji  
z kraju lidera technologicznego do rozważanego kraju, zależy od zasobu kapitału 
ludzkiego w tym kraju; 

7. Manuellego i Seshadriego – gdzie nowością jest wprowadzenie drugiego aspektu 
kapitału ludzkiego – jego jakości – obok rozważanej w innych modelach ilości. 

Budujący modele łączą rozważania nad kapitałem ludzkim z postępem technicznym. 
Wskazują jednocześnie, iż konstrukcja zadowalającej teorii kapitału ludzkiego i postępu 
technicznego, ze względu na wysoką złożoność zjawiska, nie jest rzeczą łatwą, choć  
z pewnością pozwoliłaby na lepsze, pełniejsze zrozumienie istoty wzrostu 
gospodarczego. 

ROLA KAPITAŁU LUDZKIEGO W GOSPODARCE 

Trzy podstawowe, najczęściej stosowane, sposoby mierzenia kapitału ludzkiego to: 

1. Określenie kosztu zdobycia okresowego wykształcenia lub kwalifikacji, mierzonego 
np. czasem (ilością lat) spędzonym w kręgu instytucji edukacyjnych (czasem nie 
spożytkowanym na działalność zarobkową);  

2. Sprawdzenie ludzkich umiejętności i wiedzy (przy pomocy różnego rodzaju testów);  
3. Pośrednie szacowanie „produktywności” jednostki w oparciu o różnego rodzaju 

wskaźniki (dochody, pewność zatrudnienia, status w hierarchii prestiżu itp.).12 

Jakość zasobów kapitału ludzkiego według powszechnie panującego przekonania jest 
skorelowana z poziomem wzrostu gospodarczego. Miarami stosowanymi  
w porównaniach międzynarodowych zasobów kapitału ludzkiego edukacji są np. długość 
i dostępność edukacji. I choć związek ten jest nie tylko „intuicyjnie wyczuwalny”, ale 
także wielokrotnie badaniami potwierdzony, to część specjalistów zwraca uwagę, iż 
współwystępowanie wysokiego PKB oraz wysokiego poziomu kapitału ludzkiego nie musi 
oznaczać zależności przyczynowo-skutkowej między nimi, a wywołane może być przez 

                                                           
12 R. Czyszkiewicz, M. Molewicz, Kapitał ludzki…, s. 20-22 [za:] Measuring what people know, 
Human capital accounting for the knowledge economy, OECD 1996, s. 21. 
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inne czynniki nie uwzględniane w analizach. Część badaczy uznaje wpływ kapitału 
ludzkiego na dochód narodowy za statystyczny artefakt. 

Jak wskazuje M. Herbst, odpowiedzi na pytanie o zależność poziomu PKB z poziomem 
kapitału ludzkiego poszukuje się w badaniach rynków pracy (przedmiotem są 
indywidualni pracownicy), skoncentrowanych na dokumentowaniu wpływu (lub braku 
wpływu) kapitału ludzkiego (np. pod postacią wykształcenia) na dochody poszczególnych 
osób; oraz w badaniach makroekonomicznych poświęconych określaniu determinant 
wysokości dochodu narodowego i tempa wzrostu gospodarczego, celem sprawdzenia czy 
prywatne korzyści ze zwiększania zasobów kapitału ludzkiego są tożsame z korzyścią 
społeczną (czyli czy poziom edukacji przekłada się na bogactwo całej gospodarki w takim 
samym stopniu jak na dochody indywidualne). Jeśli chodzi o badanie rynków pracy, 
analizy prowadzone są w oparciu o równanie Mincera, a badania na tzw. naturalnych 
eksperymentach, potwierdziły jednoznacznie wpływ lepszego wykształcenia jednostki na 
jej sukces finansowy. Wpływ kapitału ludzkiego na rozwój gospodarczy (badania 
makroekonomiczne) to np. praca Mankiwa, Romera i Weila z 1992 r., która polegała na 
poddaniu empirycznemu testowi neoklasycznego modelu wzrostu gospodarczego Solowa 
i zaproponowaniu poszerzenia go o kapitał ludzki. Również ten eksperyment potwierdził 
powyższe założenie, jak i kolejne, obejmujące próby ulepszające stosowaną metodologię 
(np. praca Bernanke i Gürkaynaka). Jak wskazuje dalej M. Herbst, jakkolwiek badania 
empiryczne oparte na ulepszonym modelu Solowa wskazują na duże znaczenie zasobów 
kapitału ludzkiego w determinowaniu dochodu narodowego, to czynnik ten nie ma 
żadnego wpływu na długookresową stopę wzrostu gospodarczego, a więc tempo 
osiągania dochodu na jednego mieszkańca. Wzrost ma tu charakter egzogeniczny  
i zależy wyłącznie od stopy postępu technologicznego, wspólnej dla wszystkich krajów. 
Podejście neoklasyczne nie przypisuje bowiem znaczącej roli polityce nastawionej na 
pobudzanie wzrostu. Wszystko, co taka polityka może osiągnąć, to krótkookresowe 
odchylenia od zdeterminowanej z góry ścieżki rozwoju. Inwestowanie w kapitał ludzki 
przyczynia się do zwiększenia docelowego bogactwa gospodarki, jednak, wobec braku 
wpływu na tempo wzrostu, korzyści te będą odczuwalne w nieokreślonej przyszłości.13 

W związku z tym zadaje pytanie M. Herbst czy możliwy jest wzrost endogeniczny 
wynikający z inwestowania w edukację i inne formy kapitału ludzkiego? I odpowiada, iż 
wobec tak postawionego pytania badania przekrojowe ostatnich lat poświęcone 
omawianej tematyce przyjmują formę tzw. regresji wzrostu – będąc próbą weryfikacji 
trafności modeli wzrostu endogenicznego opartych na kapitale ludzkim. Pierwsza 
kategoria regresji wzrostu: analizy Temple (2001), Barro (1998), Chen i Dahlman 
(2004), Barro i Sala- i Martin (2004) (modele służące zweryfikowaniu wpływu  
 
 
                                                           
13 Por.: M. Herbst, Kapitał ludzki, dochód i wzrost gospodarczy w badaniach empirycznych [w:]  
M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Uniwersytet Warszawski, 
Scholar, Warszawa 2007, s. 98-123. 
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początkowego poziomu kapitału ludzkiego na stopę wzrostu w kolejnych okresach) 
potwierdziły założenie, choć też spotykają się z silną krytyką, głównie metodologiczną  
i nie uwzględnianiem innych czynników (dłuższe zatrudnienie, wzrost odsetków 
pracujących kobiet). Druga kategoria regresji wzrostu opiera się na badaniu zależności 
pomiędzy rozwojem gospodarczym a przyrostem zasobów kapitału ludzkiego 
w określonym czasie (podejście inspirowane badaniami rynków pracy) – wyniki są tu 
mniej jednoznaczne – np. praca Lucasa (1998), bądź zaprzeczające wpływowi kapitału 
ludzkiego na stopę wzrostu – prace Benhabiba i Spiegla (1994), także badania Kruegera  
i Linadhla (1999). Zatem modele pierwszego typu dowodzą wpływu kapitału ludzkiego 
na wzrost, natomiast analizy makroekonomiczne dostarczają wyników odwrotnych. 
Niezgoda wśród badaczy zarówno na przyznanie wiodącej roli kapitałowi ludzkiemu we 
wzroście, jak i próbie dowiedzenia, że jest on bez znaczenia spowodowała poszukiwanie 
przyczyn rozbieżności. Upatruje się ich w: jakości informacji wykorzystywanych 
w międzynarodowych badaniach (różnice w liczbie lat edukacji, nadużycie ekstrapolacji 
jako metody uzupełniania danych, błędy pomiaru); liniowej specyfikacji modeli 
makroekonomicznych zakładających, że wpływ edukacji na wzrost we wszystkich krajach 
jest podobny; niezrozumieniu natury kapitału ludzkiego i jego oddziaływania na rozwój 
gospodarczy (brak połączenia różnych rodzajów kapitału ludzkiego – szkolnego  
i nabywanego w pracy); uwzględnianiu w analizach krajów „nietypowych”. W efekcie 
dowiadujemy się, iż możemy mieć do czynienia z oddziaływaniem poziomu kapitału 
ludzkiego na stopę wzrostu na dwa sposoby (Engelbrecht 2001): 1. wyższy poziom 
wiedzy stymuluje prace nad nowymi technologiami, co podnosi wydajność wszystkich 
czynników produkcji, wobec czego należy oczekiwać, iż wpływ kapitału ludzkiego na 
wzrost będzie pozytywny; 2. kraje słabo rozwinięte mogą technologie importować  
i dzięki temu łatwiej rozwijać, i choć absorpcja jest bardziej efektywna przy 
wykształconych kadrach, to jednak jej efekt krańcowy jest większy, im „słabszy” jest kraj 
importujący. Stąd efekt oddziaływania kapitału ludzkiego na wzrost jest bardziej złożony 
niż się wydaje, i przy dużych badaniach przekrojowych prowadzonych na podstawie 
danych z różnych krajów zależność nie zawsze musi być pozytywna. Engelbrecht 
estymując regresję wzrostu dla krajów OECD pokazuje, że czynnik importu wyraźnie 
dominuje nad efektem innowacji krajowych, co częściowo tłumaczy słabe oddziaływanie 
przyrostów kapitału ludzkiego na stopę wzrostu we wcześniejszych badaniach. Jeśli 
ponadto model obejmuje kapitał ludzki w ujęciu Nelsona-Phelpsa (import i tworzenie 
technologii), jak i Lucasa (oddziaływanie na produktywność pracy) oba podejścia 
znajdują potwierdzenie w empirii. Kapitał ludzki mierzony zmienną H(Ymax/Y) i zmienną 
∆H ma pozytywny, istotny statystycznie wpływ na tempo rozwoju gospodarczego.14 

 
 

                                                           
14 H(Ymax/Y) import technologii, gdzie H krajowe innowacje, Ymax dochód narodowy w najbardziej 
rozwiniętym kraju w próbie, Y dochód kraju badanego; ∆H przyrost kapitału ludzkiego w badanym 
okresie [w:] M. Herbst, Kapitał ludzki…, 110-118. 
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Z powyższego wynika, co z resztą nie takie rzadkie w przypadku analiz prowadzonych na 
gruncie nauk społecznych, na co także wskazuje M. Herbst, iż przyjęcie różnych założeń 
metodologicznych może prowadzić do podobnych wniosków, jak również przyjęcie 
podobnych założeń metodologicznych może prowadzić do różnych wniosków.  

KAPITAŁ LUDZKI JAKO CZYNNIK ROZWOJU REGIONU 

Podobne analizy jak prowadzone w odniesieniu do poszczególnych krajów stały się 
ostatnio szeroko wykorzystywane przez zajmujących się rozwojem regionalnym. Na 
skutek wzrostu znaczenia regionów i spadku znaczenia państwa narodowego, a także 
rosnącej autonomii regionów i ośrodków metropolitarnych, to regiony stają się obszarem 
badań i analiz wpływu kapitału ludzkiego na osiągane efekty gospodarcze. Intensyfikacja 
metropolizacji jest w znacznym stopniu wynikiem wzrostu znaczenia kapitału ludzkiego  
w gospodarce – tworzony w miastach (szkoły uczelnie), absorbowany w nich (migracje)  
i wykorzystywany także tam (rynek pracy). Jak pokazują analizy, współzależność 
kapitału ludzkiego i tempo wzrostu gospodarczego jest szczególnie widoczna w analizach 
prowadzonych na szczeblu regionalnym; nie różniących się w sensie metodologicznym 
od prowadzonych na szczeblu międzynarodowym. Regresje wzrostu oparte na danych 
regionalnych można podzielić na te, których przedmiotem jest zróżnicowanie wzrostu  
w ramach jednej gospodarki krajowej oraz badania międzynarodowe, obejmujące 
regiony z wielu państw.15 

Kwestie kapitału ludzkiego ujmuje się także jako element szerszych koncepcji. 
Przykładowo jako jego rozwój poprzez realizację koncepcji sustainable development (SD) 
w wymiarze regionalnym. Pomijając kwestie definiowania rozwoju jako takiego oraz 
regionalizmu powiedzieć należy, iż zrównoważony i trwały rozwój określa proces zmian  
w stanie dynamicznej równowagi między lokalnym rozwojem gospodarczym  
i społecznym, a ekologiczno-przestrzennym, którego celem jest poprawa szeroko 
rozumianej jakości życia, która z kolei stanowi istotę rozwoju kapitału ludzkiego  
i społecznego16. K. Malik podkreśla, że w odniesieniu do koncepcji zrównoważenia  
i trwałości rozwoju w jego ładach etycznym, społecznym, ekonomicznym i ekologicznym 
rozróżnia się następujące zasoby kapitału rozwoju regionalnego: ludzki, społeczno-
organizacyjny, rzeczowy (antropogeniczny) i ekologiczny (naturalny), a zależności 
między ładami i odpowiadającymi im kapitałami rozwojowymi mają charakter 
wielowymiarowy. Jak podkreśla dalej autor zgodnie z teorią kapitału ludzkiego oraz 
teorią wzrostu endogenicznego, zapewnienie warunków ładu społecznego stanowi 

                                                           
15 M. Herbst, Kapitał ludzki…, s. 118-123. 
16 K. Malik, Rozwój kapitału ludzkiego przez realizację koncepcji SD w wymiarze regionalnym [w:] 
K. Heffner, K. Malik (red.), Kapitał ludzki w rozwoju regionu. Uwarunkowania makro-  
i mikroekonomiczne, Politechnika Opolska, Opole 2005, s. 87-88 
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kluczową inwestycję w kapitał ludzki w procesie zrównoważonego rozwoju jednostki 
terytorialnej.17  

Autor podkreśla również, iż w kontekście regionalnych celów rozwoju (zawartych  
w strategiach rozwoju regionów) kapitał ludzki należy do grupy zasobów 
trudnoodnawialnych i jako taki stanowi zarówno cel, jak i środek regionalnych procesów 
rozwoju, a warunkiem koniecznym jego trwałości jest zrównoważona poprawa jakości 
życia ludzi. Natomiast warunkiem wystarczającym trwałości kapitału ludzkiego jest 
kreowanie stymulantów – warunków do rozwoju wiedzy, kreatywności, innowacyjności, 
jak i wypoczynku, rozwoju więzi społecznych, zainteresowań etc. Tak stymulowany 
kapitał ludzki staje się regionalnym czynnikiem postępu technicznego. Zatem zachowanie 
trwałości i rozwój kapitału ludzkiego i kapitału społecznego jest możliwe poprzez 
realizację strategii rozwoju lokalnego (regionalnego) zgodnie z zasadami SD. 

W omawianym kontekście kapitał ludzki można zdefiniować jako jakość mieszkańców 
danego regionu i uczestników procesów zachodzących na jego terenie, mierzoną np. 
poziomem wykształcenia, kwalifikacjami, umiejętnościami i predyspozycjami 
zawodowymi. Wykształcenie wszystkich (naturalny, materialny, finansowy, ludzki) 
rodzajów kapitału uznaje się za warunek konieczny rozwoju danego regionu  
|i społeczności – rozwoju rozumianego jako zwiększenie możliwości (jakościowych  
i ilościowych) zaspokajania zmieniających się i różnicujących potrzeb ludzi tworzących  
i żyjących w ramach pewnej zbiorowości.18 

KAPITAŁ LUDZKI JAKO CZYNNIK ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW 

Pojęcie kapitału ludzkiego (human capital) w koncepcjach zarządzania zasobami ludzkimi 
jest jedną ze składowych kapitału intelektualnego (intellectual capital). Obok zasobów 
materialnych (personel, finanse, majątek rzeczowy) wyróżnia się zasoby niematerialne 
(kapitał intelektualny), do których, włącza się: kapitał ludzki (human capital), kapitał 
kliencki (nazywany także relacyjnym – customer capital) oraz kapitał 
organizacyjny/strukturalny (organizational/structural capital), na który składają się 
kapitał innowacji i kapitał procesów.19 

 
 
 

                                                           
17 Zapewnienie ładu społecznego następuje, gdy system społeczny i związane z nim polityki 
zapewniają każdemu mieszkańcowi akceptowalny przez niego poziom: bezpieczeństwa, praw 
człowieka, opieki zdrowotnej i wykształcenia [za:] K. Malik, Rozwój kapitału…, s. 89. 
18 R. Czyszkiewicz, M. Molewicz, Kapitał ludzki – czynnik rozwoju regionalnego, Tom IV Roczników 
rozwoju samorządów województwa zachodniopomorskiego 2003-2004, Stowarzyszenie Rozwoju 
Regionalnego Pomerania, Instytut Rozwoju Regionalnego, Szczecin 2006, s. 19-21. 
19 M. Matusiak, Kapitał intelektualny [w:] K. B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. 
Słownik pojęć, wydanie drugie poprawione, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Warszawa 2007, s. 116. 
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Jak wskazują A. Sopińska i P. Wachowiak z pierwszymi praktycznymi próbami 
zdefiniowania kapitału intelektualnego mamy do czynienia w latach 80., kiedy Karl-Erik 
Sveiby i stworzona przez niego tzw. Grupa Konrada opublikowała w 1989 r. Raport 
Konrada, który „podważył zasadność stosowania dotychczasowych wskaźników 
finansowych do przedstawiania kondycji firmy i jej pozycji konkurencyjnej. Autorzy 
raportu zalecili uwzględnianie niefinansowych wskaźników i informacji 
charakteryzujących niematerialne aktywa przedsiębiorstwa, a tworzących tzw. know-
how. Pionierami w dziedzinie badań nad kapitałem intelektualnym były firmy szwedzkie: 
WM-Data i Skandia AFS. WM-Data jako pierwsza organizacja na świecie opublikowała  
w 1989 r. dodatek do raportu rocznego poświęcony kapitałowi intelektualnemu. 
Natomiast Skandia AFS w 1991 r., jako pierwsza formalnie wprowadziła do struktury 
organizacyjnej stanowisko dyrektora ds. kapitału intelektualnego, określając 
jednocześnie misję dla kapitału intelektualnego. Równolegle do prac prowadzonych  
w Szwecji, w Stanach Zjednoczonych powstała Zbilansowana Karta Dokonań (Balanced 
Scorecard - BSC). Do spopularyzowania koncepcji kapitału intelektualnego dodatkowo 
przyczynił się model autorstwa Roberta Kaplana i Davida Nortona, a także liczne artykuły 
Thomasa Stewarda. W tym samym czasie na rynku japońskim Hiroyuki Itami prowadził 
badania zasobów niematerialnych”.20 

Zarządzanie zasobami ludzkimi obok nacisku na strategiczne dopasowanie, spójność, 
zaangażowanie, kulturę korporacyjną, monolityczne stosunki pracownicze, 
odpowiedzialność kadry kierowniczej; kładzie także nacisk na traktowanie ludzi jako 
kapitał, w który można inwestować przez szkolenia i programy rozwoju, by zwiększyć ich 
zainteresowanie organizacją i poprawić perspektywy kariery – co oznacza rozwijanie 
kwalifikacji pracowników w zależności od potrzeb organizacji i zarządzanie wiedzą.21 

Obecnie wielu autorów za podstawowy czynnik tworzenia wartości firmy uznaje kapitał 
ludzki, czyli wiedzę, kwalifikacje, umiejętności i predyspozycje, jakich posiadaczami są jej 
pracownicy. Wiedza jako czynnik oddziaływujący na szeroko rozumiany rozwój, postęp 
zgromadzona jest przede wszystkim w głowach ludzi, i to od ich chęci, motywacji  
i predyspozycji zależy, jak zasób ten zostanie spożytkowany.  

Wobec znacznej dynamiki zmian w otoczeniu przedsiębiorstw znaczenie kapitału 
ludzkiego w budowaniu przewagi konkurencyjnej jest nie do przecenienia. To 
odpowiednio wyposażeni i zarządzani ludzie wykorzystując swoją wiedzę, kompetencje, 
umiejętności są rękojmią funkcjonowania firmy na rynku.  

Przedsiębiorstwa traktują obecnie kapitał ludzki jako aktywa (nabywane, utrzymywane, 
rozwijane, oceniane, nadzorowane), które w odróżnieniu od innych nie ulegają 
deprecjacji, przeciwnie – nabierają mocy, dzięki temu, że ludzie są zdolni do uczenia się  

                                                           
20 A. Sopińska, P. Wachowiak, Jak mierzyć kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie? www.e-
mentor.edu.pl; 12.01.2008. 
21 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, ABC, Kraków 2000, s. 24. 
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i rozwoju. Dobrze zarządzane mogą w znacznie większym stopniu niż inne zasoby 
przyczyniać się do tworzenia wartości dodanej.22 

Działania związane z kierowaniem karierą pracowników w przedsiębiorstwach dzieli się 
na trzy grupy: 1. Analiza kapitału ludzkiego (rozpoznanie potencjału kwalifikacji 
zatrudnionych i grupowanie danych); 2. Wykorzystanie kapitału ludzkiego 
(dopasowywanie możliwości pracowników do wymagań stanowisk dzięki tworzeniu 
struktury przepływu kadr wewnątrz przedsiębiorstwa); 3. Rozwój kapitału ludzkiego 
(zwiększanie potencjału kapitału ludzkiego w firmie).23 Podejścia do rozwoju kapitału 
ludzkiego w przedsiębiorstwach zależą od zastosowanego modelu polityki personalnej. 
Przyjęcie modelu sita powoduje, iż doskonalenie pracowników stanowi element 
dodatkowy zapewniający rozwój pracownika, natomiast szkolenie nie jest 
najistotniejszym sposobem podwyższania jego kwalifikacji. Podczas gdy przyjęcie modelu 
kapitału ludzkiego powoduje, iż zatrudnienie pracownika nie wynika jedynie z jego 
kwalifikacji, ale z powodu jego potencjału intelektualnego, doskonalonego później  
w procesach szkoleniowych.24 

Jak słusznie zauważa J. Strużyna, zajmowanie się kapitałem innym, niż zapisany  
w księgach rachunkowych firmy jest często określane mianem „dzielenia włosa na 
czworo” lub poszukiwaniem sztucznej oryginalności, a dodatkowo nieufność wobec 
podkreślania roli kapitału ludzkiego jego zdaniem wzmacniają25: 

! rozbieżność pomiędzy praktyką a teorią w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi 
(dostrzegana powszechnie konieczność inwestycji w pracowników nie jest 
podważana, natomiast w momencie pogorszenia wyników finansowych firmy wydatki 
na szkolenia i rekrutację maleją); 

! postawa badaczy kapitału ludzkiego wprowadzających w miejsce dowodów 
argumenty ideologiczne. 

Ponadto, konkluduje dalej autor, badacze kapitału ludzkiego na poziomie mezzo i makro 
mają łatwiejsze zadanie, gdyż przekonują jedynie polityków i makroekonomistów, nie 
muszą natomiast przekonywać swoich księgowych. 

Jednym z podstawowych celów stosowania strategii personalnej w firmie jest: nacisk na 
kształcenie i rozwój oraz dążenie do redundacji kompetencji pracowników i zespołów.  
 
 
 
                                                           
22 M. Rybak, Zarządzanie kapitałem ludzkim a kluczowe kompetencje [w:] M. Rybak (red.), Kapitał 
ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 2003, s. 53. 
23 B. Jamka, Kierowanie karierą pracowników instrumentem stabilizacji kadr [w:] M. Rybak (red.), 
Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 2003, s. 107-108. 
24 A. Sajkiewicz, Kreacja kapitału ludzkiego przez kulturę [w:] M. Rybak (red.), Kapitał ludzki 
a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 2003, s. 139. 
25 J. Strużyna, Zawiłość relacji kapitał ludzki przedsiębiorczość [w:] M. Juchnowicz (red.), Kapitał 
ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Poltext, Warszawa 2004, s. 23-34. 
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Stworzenie i utrzymanie załogi, którą można określić jako kapitał ludzki na wysokim 
poziomie jest marzeniem każdego menedżera czy właściciela. Strategie konkurencyjne 
pomiędzy firmami są różne – między innymi konkurują one właśnie kapitałem ludzkim. 
Aby móc konkurować kapitałem ludzkim należy być w tej samej branży, segmencie  
i działać podobnie – w tym sensie nie może konkurować firma stawiająca na model 
kapitału ludzkiego z firmą, która inwestycji w kapitał ludzi nie czyni, z uwagi na koszty,  
a w konsekwencji możliwość przeżycia na rynku (obciążenia tej pierwszej będą dużo 
wyższe niż tej drugiej – szkolenia, integracja, wyjazdy itd.).26 

Jak zauważa z kolei M. Zieliński, to czy przedsiębiorstwo decyduje się na inwestowanie  
w kapitał ludzki zależy od wielu czynników27: 

! jego ogólnej strategii funkcjonowania na rynku; 
! od tego czy inne funkcjonujące wokół firmy inwestują w kapitał ludzki (firmy 

konkurują podobnie jak inne firmy w regionie, szczególnie te małe); 
! nie bez znaczenia jest również ogólna sytuacja na rynku – okresy wzrostów sprzyjają 

inwestowaniu w tzw. miękkie obszary; okresy spowolnienia odwrotnie, obfitują  
w ograniczenia kosztów działalności, w pierwszej kolejności dotykając właśnie tych 
obszarów działalności firmy i koncentracji na podstawowych obszarach działalności; 

! istotny jest również rodzaj działalności przedsiębiorstwa. 

Teoretycznie mówiąc o strategiach personalnych firmy – w odniesieniu do głównego 
tematu rozważań – nie można pominąć stwierdzenia, że przedsiębiorstwa wybierają 
pomiędzy dwoma skrajnymi modelami strategii personalnej: strategią marketingu 
personalnego i strategią kosztową28. Pierwsza z nich przyjmuje założenie, iż pracownicy 
firmy są jej „wewnętrznymi” klientami, a przedsiębiorstwo nastawione jest na 
zabezpieczenie ich interesów i zaspokojenie ich potrzeb, w konsekwencji czego 
pracownicy są lojalni, wydajni, oddani firmie i dbają o jej wizerunek na zewnątrz. Z kolei 
druga strategia (kosztowa) dotyczy sytuacji, w której przedsiębiorstwo ogranicza do 
niezbędnego minimum koszty personelu, zabezpieczając jedynie utrzymanie 
pracowników wewnątrz przedsiębiorstwa. Jak słusznie wskazuje dalej M. Zieliński29  
 
 

                                                           
26 J. Stankiewicz, R. Kwiatkowski, Polityka personalna a rozwój wiedzy w organizacji [w:] 
J. Stankiewicz (red.), Współczesne problemy i koncepcje zarządzania, Oficyna Wydawnicza 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2003, s. 39; G. Bartkowiak, Proces postrzegania 
strategii personalnej przez kadrę kierowniczą i pracowników [w:] B. Kożusznik (red.), Kapitał ludzki 
w dobie integracji i globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s. 201. 
27 M. Zieliński, Związki między strategiami personalnymi a rynkiem pracy [w:] Z. Wiśniewski, 
A. Pocztowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Oficyna 
Ekonomiczna 2003, s. 141-148. 
28 Tamże. 
29 M. Zieliński, Wykorzystanie zasobów pracy w małych przedsiębiorstwach [w:] K. Heffner, K. Malik 
(red.), Kapitał ludzki w rozwoju regionu. Uwarunkowania makro- i mikroekonomiczne, Politechnika 
Opolska, Opole 2005, s. 234-235. 
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elementem różnicującym obie strategie jest gotowość do ponoszenia przez firmę 
kosztów personalnych, choć w rzeczywistości firmy stosują raczej podejścia pośrednie, 
zbliżając się do jednego z krańców kontinuum. Ponoszenie tych kosztów jest nie bez 
znaczenia wobec takich czynników jak wielkość i pozycja przedsiębiorstwa na rynku. 
Przedsiębiorstwa, w których wymagania wobec personelu są wyższe, głównie  
w odniesieniu do kompetencji, a pozycja firmy jest silna, będą zbliżały się w kierunku 
strategii marketingu personalnego, przedsiębiorstwa o słabszej pozycji, biedniejsze, 
mniejsze, stawiające wobec swoich pracowników niższe wymagania kompetencyjne, 
będą raczej eliminowały koszty personalne. 

Jak wskazują liczni autorzy, inwestowanie w kapitał ludzki – głównie przez większe  
i o lepszej pozycji rynkowej firmy – powoduje, że oprócz tego, że ponoszą koszty, 
wypracowują również zyski – w postaci lepiej wykształconego, bardziej lojalnego, 
zadowolonego, oddanego firmie zespołu, co w konsekwencji może przekładać się na 
lepsze wskaźniki działalności firmy. Z drugiej strony, przedsiębiorstwa mniejsze, 
stawiające pracownikom niższe wymagania kompetencyjne, decydując się na strategię 
kosztową (lub zbliżając do niej), automatycznie pozbawiają się możliwości czerpania 
zysków z inwestycji, której nie podjęły. Konsekwencją może być pogłębianie się 
nierówności, rosnąca luka między firmami dużymi, bogatszymi a biedniejszymi, małymi  
i średnimi – oczywiście wynikająca z wielu jeszcze innych czynników – nie tylko  
z zastosowanej strategii personalnej.  

Teoretycy zarządzania zasobami ludzkimi wskazują, iż nie bez znaczenia jest fakt, iż 
pozyskiwanie kapitału ludzkiego w firmach małych i dużych ma swoją specyfikę, co 
pociąga za sobą konsekwencje opisane powyżej. Liczne badania potwierdzają, iż 
poszukiwanie, rekrutacja i zatrudnianie w małych firmach odbywa się kanałami 
prywatnymi, nieformalnymi, najczęściej po zasięgnięciu przez właściciela opinii 
środowiskowej wśród znajomych bądź rodziny, kiedy to on sam decyduje o przyjęciu 
kandydata na dane stanowisko30.  

Pewien niekorzystny ciąg zdarzeń dotyczący szczególnie firm mikro, małych i średnich, 
wygląda w tym przypadku następująco: praca zdobyta dzięki „znajomości” odpowiednich 
ludzi, niskie wymagania (swoich się nie krzywdzi nawet jeżeli źle pracują), ale wysokie 
wymagania lojalnościowe (praca po godzinach, wykonywanie czynności nie należących 
do obowiązków itp.); efekt – słaby kompetencyjnie, ale lojalny personel. Skoro zatem 
ponad dziewięćdziesiąt procent firm w Polsce, to przedsiębiorstwa małe i średnie,  
a według badań31 zatrudnianie w nich „swoich”, to odsetek ponad 
pięćdziesięcioprocentowy, to wnioski nasuwają się same i nie są one budujące  

                                                           
30 Por. M. Matusiak, Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach [w:] 
E. Kryńska (red.), Kapitał ludzki w małych i średnich przedsiębiorstwach – przystosowania do 
technologii informatycznych. Wyniki badań empirycznych, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 
Warszawa 2007, t. 2, s. 59-103. 
31 Tamże, s. 77. 
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w kontekście powszechnego nawoływania do budowania przewag poprzez inwestycje  
w kapitał ludzki.  

Z drugiej strony, aby nie popadać w przesadny pesymizm i zachować właściwe 
proporcje, należy uwzględnić także fakt podnoszony przez analityków, iż firmy małe  
z reguły nie potrzebują wysokiej klasy specjalistów, pozyskiwanych na drodze 
wieloetapowej rekrutacji, wymagających poniesienia wysokich kosztów (uposażenia). 
Pracodawcom raczej zależy na tym, aby były to osoby umiejące wykonywać różne 
specyficzne czynności niezbędne na danym stanowisku pracy, często po godzinach 
(ograniczanie kosztów); ale co za tym idzie często nie mające ani potrzeby, ani 
motywacji, ani możliwości (finansowych, czasowych) inwestowania w siebie. W takich 
firmach właściciel nie deleguje uprawnień na innych zatrudnionych (podwładnych), bo 
sam działa według schematu dyrektor=człowiek orkiestra.  

Jak zauważa K. Makowski inwestycje w kapitał ludzki muszą się przedsiębiorstwu opłacać 
(pracodawca pragnie osiągnąć nadwyżkę krańcowej produktywności pracy nad 
krańcowym kosztem pracy). Porównanie poniesionych kosztów i osiągniętych z tego 
korzyści musi być jednoznaczne, choć nie jest łatwe do oszacowania, głównie ze względu 
na przesunięcie efektów w czasie. Poniesienie przez przedsiębiorstwo kosztów inwestycji 
w kapitał ludzki jest odczuwalne od razu – jednocześnie z podjęciem takiej inwestycji – 
oczywiście trudniejsze dla małego niż dla dużego przedsiębiorcy. Efekty natomiast, jak 
się należy spodziewać korzystne, są odroczone w czasie, co powoduje, że decyzję  
o świadomym inwestowaniu w kapitał ludzki podejmują firmy mające długofalowe 
strategie działania,32 o co trudno „podejrzewać” przedsiębiorstwa małe. Często  
w firmach takich brak jest strategicznego myślenia we wszystkich dziedzinach 
działalności firmy (pojawiające się problemy zaskakują właściciela w momencie kryzysu), 
a w dziedzinie inwestowania w kapitał ludzki w szczególności. 

Jak pisze M. Rybak z punktu wodzenia konkurencyjności przedsiębiorstwa istotna jest 
wartość i unikalność kapitału ludzkiego; przy czym wartościowy kapitał ludzki to taki, 
który umożliwia firmie realizację strategii poprawiających organizacyjną wydajność  
i ekonomiczną efektywność oraz wykorzystanie rynkowych okazji i/lub neutralizowanie 
potencjalnych zagrożeń. Unikalność z kolei polega na posiadaniu specyficznych 
umiejętności przypisanych do konkretnych osób dysponujących wiedzą 
spersonalizowaną, opartą na własnych doświadczeniach, umiejętnościach itp., 
nabywanych w wyniku specyficznych procesów uczenia się, dlatego pozyskanie ich na 
otwartym rynku pracy jest zazwyczaj niemożliwe.33 

                                                           
32 K. Makowski, Kapitał ludzki w skali mikroekonomicznej [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim  
w przedsiębiorstwie, Monografie i opracowania, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, 
Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000, s. 15. 
33 M. Rybak, Zarządzanie kapitałem ludzkim a kluczowe kompetencje [w:] M. Rybak (red.), Kapitał 
ludzki…, s. 45-46. 
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Odrębnym zagadnieniem, na którego szczegółowe omówienie nie ma tutaj miejsca – jest 
rachunek kosztów kapitału ludzkiego. Przy pomiarach jego wartości w kontekście 
mikroekonomicznym znajduje zastosowanie koncepcja wartości ekonomicznej, oparta na 
przyszłej lub teraźniejszej wartości historycznych kosztów utrzymania. Jak pisze 
M. Leszczyński na wartość kapitału ludzkiego decydujący wpływ wywiera skapitalizowana 
wartość historycznego kosztu utrzymania i wykształcenia. Płace stanowią pochodną 
wartości kapitału ludzkiego. A ich właściwe rozmiary pozwalają zachować substancję 
kapitału i nie powodują jego deprecjacji.34 

Trudności w analizowaniu i stosowaniu podejścia akcentującego wagę kapitału ludzkiego 
w powiązaniu z przedsiębiorczością wskazuje J. Strużyna, choć przedsiębiorczość nie jest 
przedmiotem niniejszego tekstu, zasadne wydaje się przytoczyć wyartykułowane przez 
autora argumenty:35 

1. kapitał ludzki i przedsiębiorczość mogą być rozpatrywane z wielu punktów widzenia 
mikro, mezzo i makro; 

2. trudno jednoznacznie rozstrzygnąć zasadność i trafność pomysłu na specjalne 
wyodrębnianie kapitału ludzkiego i przedsiębiorczości jako najważniejszych 
czynników rozwoju organizacyjnego; 

3. nieostrość pojęć kapitału ludzkiego i przedsiębiorczości; 
4. dynamika rozwoju obu zjawisk wymaga modelowania, które w zasadzie znajduje 

się w fazie początkowej. 

Z kolei do oceny efektów programów szkoleniowych w firmach funkcjonujących na rynku 
polskim wykorzystuje się najczęściej model D. L. Kirkpatricka, charakteryzujący się oceną 
efektów szkolenia na czterech poziomach: reakcji na szkolenie, efektów uczenia się, 
wpływu szkolenia na zmianę postaw i zachowań, wpływu szkolenia na wynik finansowy 
firmy.36 Z racji ograniczonej objętości tekstu nie będą tu one szczegółowo omawiane, 
choć warto nadmienić, iż same w sobie stanowią bardzo interesujący teren dociekań 
poznawczych. 

Omawiając zagadnienia kapitału ludzkiego w skali mikro (przedsiębiorstwa), warto także 
wskazać na podnoszoną zasadność inwestowania w kapitał ludzki. Mianowicie sprawa 
komplikuje się kiedy uwzględnimy, iż inwestowanie w kapitał ludzki w przedsiębiorstwie 
może dotyczyć inwestowania weń dwojakiego rodzaju – inwestycji w kapitał ludzki 
ogólny, bądź inwestycji w kapitał ludzki specyficzny. Według części autorów, firma 
powinna inwestować w kapitał ludzki specyficzny (podnoszenie umiejętności związanych 
z pracą w danej firmie np. specyficzny i tylko w niej stosowany program komputerowy), 

                                                           
34 M. Leszczyński, Inwestowanie w kapitał ludzki. Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii 
Świętokrzyskiej, Kielce 2007, s. 23. 
35 J. Strużyna, Zawiłość relacji…, s. 23-34 
36 D. Danilewicz, Zastosowanie nowoczesnych programów szkoleniowych. Metody pomiaru 
efektywności [w:] M. Juchnowicz (red.), Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, 
Poltext, Warszawa 2004, s. 78. 
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a unikać raczej inwestowania w kapitał ludzki ogólny (umiejętności powszechnie 
pożądane przez wszystkich pracodawców np. obsługa popularnego edytora tekstu), gdyż 
wiąże się to z pewnym ryzykiem na jakie naraża się firma – wzrost atrakcyjności 
pracownika na rynku pracy, żądanie podwyżki, zmiana pracodawcy. Takie podejście 
rzecz jasna stoi w sprzeczności z zasadami solidarności społecznej i ogólnym trendem 
inwestowania w kapitał ludzki powszechnym na poziomie makro, trudno jednak odmówić 
w tym względzie racji inwestującym. Niemniej istnieją w tej sferze pewne rodzaje działań 
zabezpieczających przed stratą w przypadku inwestycji w kapitał ludzki (np. odpowiednie 
klauzule w umowach zatrudnienia).  

PODSUMOWANIE 

Celem artykułu było zaprezentowanie podstawowych podejść do analizowania kapitału 
ludzkiego na różnych poziomach (mikro, mezzo, makro), jak i wskazanie barier jego 
rozwoju. O dwóch typach barier nie wspomniałam wcześniej, natomiast – ponieważ 
uważam je za kluczowe – odniosę się do nich poniżej. 

Kapitał ludzki, to wartość trudna do przecenienia, zarówno dla jednostki ludzkiej – jej 
osobistego i zawodowego rozwoju – jak i jej bliższego i dalszego otoczenia społecznego. 
Ze stwierdzeniami takimi spotykamy się na co dzień i zdają się już dzisiaj być truizmem. 
Mimo braku zgody co do stopnia wpływu inwestycji w kapitał ludzki na wzrost, 
przyjmujemy a priori założenie, iż taki związek występuje, i co więcej zaniechanie takich 
inwestycji może mieć katastrofalne skutki dla rozwoju społecznego i gospodarczego. 
Warto zatem na koniec zwrócić uwagę na fakt, iż poza wymienionymi barierami takich 
inwestycji na poziomie mikro (firm) i makro (państw), występują w moim przekonaniu 
dwie bariery o zdecydowanie większym znaczeniu, o których do tej pory nie było mowy. 
Pierwszą z nich jest nasza mentalność; drugą można określić jako swego rodzaju 
bezrefleksyjną presję na inwestowanie w kapitał ludzki.  

Co do drugiej z wymienionych powyżej barier: jak mantrę powtarzają liczni badacze 
stwierdzenie, iż „Inwestowanie w kapitał ludzki powinno być traktowane przez 
pracodawców z taką samą starannością jak inwestowanie w badania i rozwój”37. 
Stwierdzenie z gruntu logiczne, z którym trudno się nie zgodzić, nabiera dodatkowego 
znaczenia, kiedy uświadomimy sobie fakt, iż nie zawsze takie inwestycje są konieczne, 
albo już zostały poczynione. Nadmierny nacisk na ciągłe doskonalenie i inwestowanie  
w kapitał ludzki, prowadzi coraz częściej do markowania, czy też działań pozornych, 
polegających na przeszkalaniu niepotrzebnym dla uzyskania dodatkowych środków 
szczególnie w małych firmach. To problem stosunkowo nowy, ale przybierający  
w ostatnim czasie na sile, na który składa się rosnące niezadowolenie z usług  
świadczonych przez firmy szkoleniowe, niezadowalająca jakość usług z jednoczesną 
presją na ilość. Powoduje to niejednokrotnie marnotrawienie środków, niezadowolenie 

                                                           
37 M. Rybak, Zarządzanie kapitałem ludzkim a kluczowe kompetencje [w:] M Rybak (red.), Kapitał 
ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 2003, s. 40. 
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pracodawców z efektów szkoleniowych, poczucie zmarnowanej energii u pracodawcy,  
a jednocześnie zamazuje obraz faktyczny, gdyż zestawienia i wykazy dają informację  
o licznie odbytych przez pracowników szkoleniach, kursach itp., a rezultat bywa 
wątpliwy. 

Co do pierwszej z wymienionych barier: niepokoi wcale nierzadki sposób podejścia do 
problemu inwestowania w kapitał ludzki ze strony samych pracowników (szczególnie  
w firmach małych). Polega on na przerzucaniu jedynie na pracodawcę obowiązku 
inwestowania w kapitał ludzki. Pracownicy nierzadko prezentują postawy bierne lub 
roszczeniowe, zdecydowanie rzadziej aktywne. Zasadne wydaje się zatem 
uświadamianie, edukowanie, a co za tym idzie zmiana postaw w kierunku zrozumienia, iż 
za jakość kapitału ludzkiego odpowiadają nie tylko pracodawcy, ale także my sami – 
pracownicy. Z badań wynika (cytowanych także w tym artykule), iż pracodawcy chcący 
inwestować w kapitał ludzki spotykają się niejednokrotnie z oporem ze strony 
pracowników, niechęcią, a jeżeli już pracownicy aprobują konieczność podnoszenia 
swoich kwalifikacji, to chcą aby odbywało się to z inicjatywy i przy finansowaniu ze 
strony pracodawcy, a także w godzinach pracy. Problematyka ta często podnoszona jest 
niejako z zewnątrz (próba narzucenia podnoszenia kwalifikacji), zamiast położenia 
większego nacisku właśnie na edukację, uświadamianie, zmianę postaw i mentalności, 
tak aby pracownicy sami chcieli się doskonalić. Pracownicy nie są maszynami, które 
można zaprogramować i nakazać dokształcanie; narzucanie bez edukowania  
i uświadamiania konieczności samodoskonalenia nie przyniosą dobrych efektów. Właśnie 
w zmianie mentalności i postaw jest klucz do sukcesu. Chodzi o to, abyśmy wszyscy 
zrozumieli, że nie chodzi o to, żebyśmy uczyli się w szkole, ale o to, że nauka jest naszą 
codziennością. Nie liczba certyfikatów, świadectw, kursów jest tak naprawdę wartością 
(chociaż te łatwo ująć w statystykach czy cv), ale rzeczywiste umiejętności i wiedza. 
Musimy zrozumieć, jako pracownicy, że edukacja i podnoszenie kwalifikacji jest 
koniecznością, a dopiero później pracodawca może z odpowiednią pieczołowitością 
inwestować. Przyjmowane jest przy tej okazji nagminnie milczące założenie (moim 
zdaniem błędne), że pracodawca nie chce inwestować w kapitał ludzki (oszczędza), choć 
pracownik bardzo chętnie posiadłby nowe umiejętności, ale z powodu skąpstwa szefa nie 
może. Niestety nie zawsze tak jest, ten romantyczny obraz pracownika jaki mamy  
i zdecydowanie negatywny pracodawcy, co potwierdzają cytowane badania 
empiryczne38, często ma niewiele wspólnego z rzeczywistością.  

Zatem zanim po raz kolejny napiszemy, że pracodawca „powinien…” warto przypomnieć 
słowa starego powiedzenia „Jeżeli nie będziesz nauczał tego, który na to zasługuje – 
zmarnujesz człowieka, a jeśli będziesz nauczał, tego który na to nie zasługuje – 
roztrwonisz tylko swoją energię” – co oczywiście odnosi się nie tylko do sytuacji 
sabotowania inicjatyw pracodawców, ale także do sytuacji, w których takie inwestycje 
zwyczajnie nie są konieczne, bo albo już zostały poczynione.  

                                                           
38 Por. przypis nr 30. 
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Przezwyciężenie obu wymienionych barier pozwoli na pełniejsze i efektywniejsze 
wykorzystanie i rozwijanie kapitału ludzkiego. Domański stwierdza, że „kolejne 
społeczeństwa i regiony wyrywają ku przyszłości, mając za bazę jakość zasobów ludzkich 
determinowaną intensywnością kapitału ludzkiego”39. Kontynuując tę myśl należy 
stwierdzić, iż nie pozostaje nam nic innego, jak mądrze i odpowiedzialnie dołączyć do 
nich, innej drogi do szeroko rozumianego sukcesu gospodarczego i społecznego 
najprawdopodobniej nie ma. 

SUMMARY 

Scientists and practitioners for many years have been repeating that investing in human 
capital is crucial to the growth in the economy. Lately, we have been dealing with the 
pressure on a kind of investing in human capital. The article contains the main directions 
of deliberations on social sciences concerning human capital. These directions of the 
contemporary discussion about human capital were presented at three levels: micro, 
mezzo and macro instruction. The article concludes with two issues - rarely brought up 
in deliberations – influencing practical abilities of effective investing in human capital; i.e. 
firstly, the problem of human mentality, and secondly, the problem of ill-considered 
investing in human capital. 

Translated by Małgorzata Matusiak 
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PIOTR NIEDZIELSKI, MONIKA WOJTKIEWICZ 

INNOWACJE MARKETINGOWE JAKO DETERMINANTA 
KONKURENCYJNOŚCI 

IDEA INNOWACYJNOŚCI 

Współczesna gospodarka stawia przed przedsiębiorstwami wiele trudnych 
wyzwań. Intensywne przemiany gospodarcze, ulegające dynamicznym przeobrażeniom 
sytuacje na rynkach lokalnych oraz globalnych, czy też otoczenie przedsiębiorstw 
wymagające ustawicznego dążenia do podnoszenia konkurencyjności, stanowią 
przestrzeń dla rozwoju, ale i obszar wielu potencjalnych zagrożeń. By sprostać 
zaistniałym okolicznościom konieczne stało się budowanie silnej pozycji konkurencyjnej, 
przez podejmowanie działań, które pozwolą w konsekwencji na uzyskanie stabilnej 
przewagi konkurencyjnej na wymagającym rynku.  

Na aspekt innowacji jako czynnika determinującego konkurencyjność wskazują 
zarówno literatura przedmiotu, jak i panujące realia gospodarcze. Zdolność 
przedsiębiorstw zarówno do tworzenia jak i absorpcji innowacji stanowi obecnie 
niewątpliwe wyzwanie, ale i odpowiedź na panującą sytuację gospodarczą1.  

Pojęcie innowacji coraz częściej pojawia się w kontekście wyzwań stojących 
przed przedsiębiorcami, jak i stricte budowy przewagi konkurencyjnej. Innowacje 
obejmują swoim zakresem zarówno wprowadzanie do produkcji nowych wyrobów jak  
i udoskonalanie już istniejących, wprowadzanie zupełnie nowej, bądź udoskonalanie 
posiadanej już metody produkcji, jak również otwarcie nowego rynku, zastosowanie 
nowego sposobu sprzedaży lub zakupów, czy też zastosowanie nowych surowców, bądź 
wprowadzenie nowej organizacji produkcji2. Jak zasygnalizował więc prekursor 
innowacji, autor powyższej definicji A. J. Schumpeter, jest to obszar bardzo szeroki, 
który daje potencjał szeregu nowym, wizjonerskim rozwiązaniom. Przenikając tym 
samym jak twierdził P. Drucker wszelkie sfery działalności przedsiębiorstwa, zarówno te 
obejmujące technologie, produkcję, jak i zarządzanie3. 

Innowacje stanowią bezmiar pomysłów na to jak wzbogacić zarówno materialny 
jak i niematerialny stan przedsiębiorstwa o nowatorskie, dotychczas nie stosowane 

                                                 
1 E. Stawasz, Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytet Łódzki, Łódź 1999, s. 37-41.  
2 A. J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 103-104.  
3 P. F. Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 5-10. 
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rozwiązania i idee tak, by zyskać jak najwięcej, czyniąc tym samym ogromny wkład  
w swą konkurencyjność, oraz wzbogacając wizję przedsiębiorstwa o nowe horyzonty.  

Obserwowana jest ścisła współzależność pomiędzy wzrostem konkurencyjności 
przedsiębiorstw jak i podejmowanymi przez nie procesami innowacyjnymi, które potrafią 
stanowić główny kierunek zmian oraz wpływać zarówno na aktualną oraz przyszłą, 
pożądaną sytuację ekonomiczną firmy4.  

Współcześnie presja innowacji dotyczy już wszystkich przedsiębiorstw, w wielu 
różnych dziedzinach, zarówno takich jak wprowadzanie nowych technologii, jak  
i organizacji czy zarządzania. Intensywne tempo zachodzących zmian w tak wielu 
obszarach sprawia, że jedynie przedsiębiorstwa innowacyjne, zdolne do wprowadzania 
skutecznych działań innowacyjnych, właściwe reagujące na zachodzące w otoczeniu 
przemiany, poszukujące zmian i okazji do ich wprowadzania, będą potrafiły osiągać 
znaczące sukcesy, które nierzadko przesądzać będą  o ich istnieniu5. 

Jak wspomniano wcześniej, cechą charakterystyczną współczesnych procesów 
gospodarczych jest silne oddziaływanie otoczenia na przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo 
jest coraz bardziej uzależnione od otoczenia, co jest szczególnie istotne w warunkach 
zachodzących procesów m.in.: globalizacji procesów gospodarczych, wirtualizacji 
przestrzeni funkcjonowania, interakcyjności oddziaływania itp. Czynniki te  powodują, że 
przedsiębiorstwa muszą opierać się na innowacyjności, elastyczności, przedsiębiorczości 
oraz ciągłym dostosowywaniu się, z wyprzedzeniem, do nadchodzących, dynamicznych 
zmian6. 

Obszar występowania elementów otoczenia jest coraz szerszy. Te elementy, 
które jeszcze niedawno nie miały istotnego znaczenia stają się tymi, których nie można 
zignorować. Postępująca globalizacja i relatywne zmniejszanie się odległości  
(z punktu widzenia informacyjnego, transportowego) powodują potęgowanie zjawiska, 
które można określić jako „poszerzanie się” otoczenia. 

Dynamika zmian wymaga coraz szybszych reakcji przedsiębiorstwa na zjawiska 
zachodzące w jego otoczeniu. Przedsiębiorstwo ma coraz mniej czasu na opracowanie 
prawidłowego zachowania się. Jednocześnie dynamika zmian oraz stopień ich 
komplikacji powoduje wydłużanie czasu potrzebnego dla wypracowania określonego 
zachowania7. Fakt ten można zobrazować graficznie.   

 

 

                                                 
4 W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWN Warszawa 
2007, s. 44-46. 
5 P. Niedzielski, K. Rychlik K., Innowacje i kreatywność, Wydawnictwo US, Szczecin 2005,  
s. 137-140. 
6 M. Brzeziński, Proces uczenia się w nowoczesnej organizacji, „Przegląd Organizacji” nr 4/1999. 
7 A. Piotrowicz, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, marzec 2002, s. 3-12. 
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Rysunek 1. „Nożyce” czasu reakcji wg K. Bleichera 

Źródło: Na podstawie: Piotrowicz A., Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3, marzec 2002 
s. 5, za K. Bleicher, Das Konzept integriertes Menagement, Campus Verlag, Frankfurt/Main 1991,  
s. 20 

Jeśli, punkt przecięcia zilustrowanych na powyższym rysunku prostych nastąpił 
w latach 80., to powstaje pytanie co nastąpi dalej i jak przedsiębiorstwo na zaistniałą 
sytuację zareaguje? 

Dysponowany czas reakcji jest coraz krótszy (jako skutek dynamiki)  
a niezbędny czas reakcji jest coraz dłuższy (jako skutek złożoności). Przedsiębiorstwo 
musi poszukiwać doskonalszych niż dotychczas sposobów analizy  i diagnozy otoczenia 
oraz musi uczyć się jak można skutecznie oddziaływać na otoczenie. Jednym z narzędzi 
dostosowywania się, czy też zauważania okazji w następujących zmianach otoczenia 
przedsiębiorstwa stają się innowacje. 

Jak zauważa R. M. Grant „wzrastająca niezdolność do planowania skutkuje 
coraz większym zainteresowaniem zrozumieniem przyszłości”8. Można wręcz zauważyć 
pewien paradoks, który przejawia się tym, że wraz ze wzrostem dynamiki i złożoności 
otoczenia (a zatem i jego niepewności) oraz niemożliwości przewidzenia skutków 
realizacji działań, następuje wzrost długości horyzontu planowania.  

                                                 
8 R. M. Grant, Contemporary Strategy Analysis. Concepts, Techniques, Applications, Blackwell 
Business, Oxford 1998, s. 255. 
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Wdrażanie innowacji, może przełożyć się na lepsze przystosowanie 
przedsiębiorstwa do otoczenia oraz podniesienia jakości wyrobów, czy też usług, jak  
i konkurencyjności ich sprzedaży. Co więcej widoczna jest również likwidacja barier  
i aktywizacja zasobów poprzez zwiększenie ogólnej sprawności i efektywności działania, 
usprawnianie organizacji i metod pracy, poprawa warunków bezpieczeństwa pracy, 
substytucja pracy żywej w następstwie lepszej organizacji i wyższej wydajności opartej 
na bogatszym i bardziej nowoczesnym wyposażeniu technicznym oraz zwiększanie 
zdolności eksportowych9.  

WSPÓLNY CEL INNOWACJI I MARKETINGU 

Bariera popytu, jak i rosnąca konkurencja wymuszają ciągłe zabieganie  
o nabywców, żaden produkt, czy też usługa nie ma zapewnionej sprzedaży, żadne 
przedsiębiorstwo tym samym nie ma zagwarantowanej swej pozycji rynkowej.  
W warunkach takich niewątpliwie pomaga znajomość reguł oraz zasad marketingu, 
definiowanego jako zarówno proces społeczny, jak i zarządczy, dzięki któremu konkretne 
osoby i grupy otrzymują to czego potrzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, 
oferowanie i wymianę posiadających wartości towarów10.  

Marketing określany jest również jako system osiągania sukcesów na rynku, 
orientacji na nabywców, ciągłego badania i poznawania ich potrzeb, a co za tym idzie 
wytwarzania produktów najlepiej zaspokajających istniejące, jak i wykreowane potrzeby 
oraz dostarczenia ich nabywcom wraz z informacją i promocją we właściwym czasie, 
miejscu oraz po odpowiednich cenach. Marketing posiada tym samym niezwykłą siłę 
kreacyjną, wyzwalając ukryte potrzeby, kreując jednocześnie dotąd nieznane i zupełnie 
nowe, przyczyniając się tym samym do kreacji popytu11.  

Marketing przenika więc wszelkie dziedziny działalności przedsiębiorstwa od 
produkcji, przez zarządzanie, co mimo wielu przemian jakie zaszły w tej dziedzinie nauki 
nadal określić można zasadniczo mianem 4P, bądź 5P lub 7P szczególnie w aspekcie 
usługowym (z ang. product – produkt, price – cena, promotion – promocja, place – 
dystrybucja, people – ludzie, processes – proces, personalization – personalizacja)12. 
Zachodzące na rynku przemiany, presja wzrastającej konkurencji, wytycza coraz to 
nowsze wyzwania, przez co istnieje silna potrzeba marketingowego myślenia oraz 
postępowania. Wynika to z konieczności ukierunkowania celowej działalności 

                                                 
9 W. Grudzewski, I. Hajduk, Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2001,  
s. 451-453. 
10  P. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2005, s. 35, 42. 
11 Por. S. Kaczmarczyk, R. Pałgan, Marketing w przedsiębiorstwie, Ośrodek Doradztwa  
i Doskonalenia Kadr Gdańsk 2005, s. 8, Mruk H. (red.), Podstawy marketingu, Akademia 
Ekonomiczna Poznań 1999, s. 9-10. 
12  J. Karwowski, Podstawy Marketingu, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 2003, s. 9-11. 
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pojedynczych podmiotów gospodarczych funkcjonujących na rynku w sprawny  
i skuteczny mechanizm13.  

Marketing od zawsze stanowił siłę napędową, kreacyjną przedsiębiorstwa, 
pobudzając jego działalność poprzez dostarczanie nowych pomysłów, informacji 
płynących zarówno od pracowników, jak i z rynku poprzez ich badanie. Jego idea ma 
więc wiele wspólnego z ideą innowacyjności. Szczególnie, że należy mieć na uwadze, iż 
nie tylko innowacje technologiczne, które są szeroko poruszane w literaturze, ale  
i innowacje nietechnologiczne w tym marketingowe, odgrywają istotne znaczenie  
w obecnej gospodarce. Innowacje wymagają gotowości, poszukiwania zmian jako 
sposobności bardziej efektywnego działania. Aspekt wprowadzania innowacji 
marketingowych w sposób szczególny dotyczy zaś przedsiębiorstw handlowo-
usługowych. 

Niewskazane jest umniejszanie znaczenia innowacji nietechnologicznych, a tym 
samym pomijanie ich np. w badaniach. Definicja, jak i sam zakres innowacji rozszerza 
się, co doprowadziło do wprowadzenia pojęć innowacji organizacyjnych oraz 
marketingowych, jak również do powstania głównych idei mierzenia tego rodzaju 
innowacyjności. 

Międzynarodowy podręcznik metodologiczny z zakresu badań statystycznych 
innowacji – Oslo Manual służy licznymi definicjami jak i wytycznymi badawczymi. 
Zawarta w podręczniku metodologia, stanowi aktualnie powszechnie przyjęty 
międzynarodowy standard w zakresie badań statystycznych innowacji w przemyśle  
i w tzw. sektorze usług rynkowych. Zaleca ona przede wszystkim tzw. podejście 
podmiotowe (subject approach), w którym tematem badań jest działalność innowacyjna 
i zachowania innowacyjne przedsiębiorstwa jako całości.  

Oslo Manual 2005 wprowadza nową typologię (taksonomię) innowacji 
obejmującą cztery rodzaje innowacji, a mianowicie14:  

! innowacje - produkty (product innovation),  

! innowacje - procesy (process innovation),  

! innowacje organizacyjne (organisational innovation),  

! innowacje marketingowe (marketing innovation).  

Według Oslo Manual 2005 innowacje marketingowe stanowią zastosowanie  
w działalności przedsiębiorstwa nowej metody marketingowej, która wcześniej nie była 
przez firmę stosowana, a która wynika z nowej strategii marketingowej, istotnie 
różniącej się od dotychczasowej15. 

                                                 
13 J. Perenc (red.), Marketing. Sposób myślenia i działania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu  
Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 13-14. 
14 The Measurement of Specyfic and Technological Activities Oslo Manual Guidelines for Collecting 
and Interpreting Data, 3 rd Edition, OECD/EUROSTAT 2005, s. 95-96.  
15 Ibidem. 
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Innowacja marketingowa odnosi się do marketingowego modelu 5P oznaczając  
zmiany w produkcie, które nie wpływają na jego cechy funkcjonalne, czy też 
wprowadzenie nowych kanałów dystrybucji lub punktów sprzedaży, jak i nowych metod 
promocji produktu oraz jego prezentacji, czy też zastosowanie nowych polityk cenowych. 
Definicja ta nie pomija również bardzo ważnego w przedsiębiorstwach handlowo-
usługowych piątego elementu marketingu w postaci personelu, w wymiarze 
wykorzystania nowatorskich koncepcji np. marketingu relacji, w celu usprawnienia 
komunikacji z klientami. 

ZASTOSOWANIE INNOWACJI MARKETINGOWYCH 

Obszar innowacji marketingowych może być więc w przedsiębiorstwach nie tyle 
obszarem rzadko występującym, co słabo zbadanym i bliżej niezdefiniowanym. Potencjał 
zaś jaki ze sobą niesie może stanowić przyczynek do tego by właściwe go ukierunkować, 
tak by stanowił skuteczne dynamo dla podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw.  
W obecnej sytuacji rynkowej, gdzie warunkiem sukcesu bardzo często bywają 
podejmowane działania o charakterze nieszablonowym, mającym na celu wyróżnienie się 
oraz jak najlepsze zapisanie się w pamięci klienta, oczywistym staje się fakt, iż powinny 
to być jak najbardziej innowacje. Zastosowanie innowacji pomaga w lepszym 
dostosowaniu się do warunków burzliwego otoczenia, potrafi również usprawniać 
działania w takich obszarach jak organizacja przedsiębiorstwa, czy kontakty  
z klientami, bądź wejście na nowe rynki16. Przydatne jest dodatkowo prowadzenie badań 
w obszarze innowacji oraz procesu dyfuzji innowacyjności jak i stała analiza otoczenia. 
Innowacje marketingowe w związku ze swoją specyfiką stanowią bardzo dogodne 
rozwiązanie, które charakteryzuje łatwość zastosowania przede wszystkim przez 
mniejsze oraz średnie przedsiębiorstwa o specyfice handlowo-usługowej, choć nie 
zawsze są przez nie doceniane. Co więcej innowacje marketingowe posiadają tą cechę, 
iż na swój sposób wymuszają bardziej strategiczne myślenie przedsiębiorstw, tak 
potrzebne w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej, szczególnie gdy  obecne otoczenie 
rynkowe jest niepewne. 

Dlatego też poruszane powyżej aspekty dotyczące innowacyjności,  
w  szczególności innowacji marketingowych celem uzyskania jak najbardziej stabilnej 
przewagi konkurencyjnej dotyczą również w bezpośredni sposób firm  należących do 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 

Poszukiwanie innowacji bywa procesem czasochłonnym, wiążącym się  
z przeprowadzaniem wielu badań, nakładami na działania ukierunkowane na rozwój,  
a także wieloma działaniami metodą prób i błędów. Jednakże przedsiębiorstwa, bez 

                                                 
16 E. Krawiec, Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin Warszawa , s. 3-5. 
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względu na swoją wielkość muszą starać się podejmować to wyzwanie oraz postępujące 
za nim ryzyko, jeżeli chcą być konkurencyjne na rynku17.  

Zachodzące zmiany w tendencjach rozwoju gospodarki światowej powodują, że 
problemy związane ze wzmacnianiem pozycji konkurencyjnej dotyczą również właśnie 
sektora firm małych i średnich, odgrywającego znaczną rolę w gospodarce światowej. 
Podobnie w polskiej gospodarce znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw jest coraz 
większe. Tworzą one filar każdej gospodarki wolnorynkowej, poprawiając jej zdolność do 
konkurowania oraz tworząc szereg nowych miejsc pracy18. Posiadają one również 
charakterystyczne dla siebie atuty. Małe i średnie przedsiębiorstwa cechuje przewaga 
elastyczności w reagowaniu na zmiany zachodzące na rynku, jak również mniejsza 
biurokracja w procesie zarządzania działaniami w ramach badań i rozwoju, czy też brak 
konfliktu celów na poziomie właściciel i zarządzający19.   

Poza tym małe podmioty napotykają jednak wiele barier w procesie wdrażania 
innowacji. Mogą one wynikać m.in. z braku możliwości realizacji korzyści wielkiej skali, 
utrudnionego wejścia na rynki zbytu, mniejszej możliwości stosowania drogich 
technologii, a także słabszej pozycji w stosunku do instytucji finansowych, rządowych, 
czy też władz lokalnych20. Mniejsze prawdopodobieństwo wprowadzania innowacji  
w małych i średnich przedsiębiorstwach wynika również z samego zakresu ich działania, 
ponieważ częściej opierają się one, na jednym rodzaju produktu czy usługi.  

Jak wskazują przeprowadzone dotychczas badania istnieje silne 
zapotrzebowanie na usługi doradcze, przedsiębiorcy coraz częściej przekraczają granicę 
np. braku zaufania i coraz silniej skupiają się w organizacjach, czy też poszukują pomocy 
merytorycznej w instytucjach otoczenia biznesu, deklarując potrzebę wymiany 
doświadczeń oraz wsparcia. Pomoc niekoniecznie musi tu oznaczać aspekt finansowy, ale 
podstawową wiedzę o tym jak pojawić się, skutecznie zaistnieć i znaleźć swoje miejsce 
na rynku w dłuższym okresie. Odpowiedź może stanowić zaś upowszechnienie myślenia  
o innowacyjności w obszarach nietechnologicznych.  

Potrzeba wiedzy nie oznacza jednak, iż przedsiębiorcy nie podejmują na własną 
rękę oraz własną odpowiedzialność zabiegów, które w teorii ekonomii, czy zarządzania 
są powszechne. Niski poziom znajomości innowacji w aspekcie marketingu nie musi 
oznaczać ich braku w firmach. Rozprzestrzenianie się innowacyjności poprzez transfer 
technologii, w regionie, który jest chłonny na wiedzę nie musi stanowić jedynej recepty 
na kształtowanie konkurencyjności.  

 

                                                 
17 J. Hozer, I. Markowicz, Małe firmy: analizy i diagnozy, Wyd. Naukowe US, Szczecin 2002,  
s. 12-15.  
18 Ibidem. 
19 S. Pyciński, A. Żołnierski (red.), Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce,  
w latach 2005-2006, PARP, Warszawa 2007, s. 20-21. 
20 S. Pyciński, A. Żołnierski (red.), Raport o stanie..., s. 21-23. 
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INNOWACJE MARKETINGOWE A KONKURENCYJNOŚĆ 

Jak wynika z wielu raportów, pochodzących zarówno ze źródeł instytucji 
krajowych, jak i zagranicznych, innowacyjność polskiej gospodarki nadal określana jest 
jako bardzo niska21. Pomimo, iż Polska znajduje się w grupie krajów usilnie pracujących 
nad zmniejszaniem dystansu do grupy krajów stanowiących liderów innowacyjności oraz 
ustawicznie pozycję swą poprawia, nadal w generalnym ujęciu plasuje się w końcówce 
zestawienia22. Jak wskazują dane jedynie około jedna trzecia polskich przedsiębiorstw 
podjęła w ubiegłych latach jakiekolwiek działania mające na celu wdrożenie nowych 
wyrobów czy też procesów, dodatkowo nie zawsze kończyły się one sukcesem. Wśród 
małych podmiotów ilość przedsiębiorstw podejmująca podobne działania była jeszcze 
mniejsza23. Niestety porównując innowacyjność małych i średnich firm w Polsce oraz 
krajach UE, to wypada ona zdecydowanie na niekorzyść polskich przedsiębiorstw. 
Zbliżona, trudna sytuacja dotyczy całej polskiej gospodarki, również analiza rankingów 
dotyczących konkurencyjności wskazuje, na jej niski poziom na rodzimym rynku24.  

Poszukując rozwiązań, coraz częściej w procesie podnoszenia i umacniania 
innowacyjności oraz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw podkreśla się rolę 
regionów, dyktujących zarówno tempo jak i warunki rozwoju przez swoją specyfikę. 
Zauważa się, iż siłę napędową innowacji stanowi otoczenie, czyli głównie potrzeby oraz 
przekonania i aspiracje przede wszystkim lokalnych konsumentów25. Tu zaś niestety 
pojawiają się komplikacje w postaci trudu znalezienia odpowiednich funduszy, 
czasochłonności badań czy też braki kadrowe, bądź nieodpowiednie przygotowanie 
pracowników. Paradoksalnie to właśnie w tych przedsiębiorstwach, które szczególnie są 
narażone na borykanie się z przytoczonymi problemami, upatruje się głównej siły  
w podnoszeniu konkurencyjności oraz innowacyjności regionu. Co więcej badania 
innowacyjności z reguły skupiają się na innowacyjności technologicznej, należy więc 
zwrócić dodatkową uwagę na specyfikę oraz warunki geoekonomiczne regionów, które 
sprawiają, że dominującymi i najsilniej rozwijającymi się branżami mogą być np. handel  
i usługi. W tych obszarach zaś częściej mogą i są wdrażane innowacje nietechnologiczne, 
czyli np. organizacyjno-menedżerskie oraz marketingowe.  

W związku z faktem, iż innowacje obejmują szereg zasygnalizowanych 
aspektów, w tym w Polsce, a szczególnie w regionach, jeszcze mało dostrzegane 
innowacje w ramach marketingu ważne jest zasygnalizowanie powoli rodzącej się idei 
właśnie w tym obszarze. Jest to o tyle istotne, gdyż zaobserwować można obok takiej 

                                                 
21 www.proinno-europe.eu/doc/?EIS2006,_final.pdf, 20.09.2008. 
22 Raport o innowacyjności 2008, PARP, Warszawa 2008, s. 3-4. 
23 Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim, ZARR, Szczecin 
2005, s. 4-6. 
24 Ibidem, s. 6-7. 
25 J. Penc, Strategie zarządzania, Placet, Warszawa 1995, s. 73-74.  
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potrzeby realne podejmowanie przez przedsiębiorców podobnych inicjatyw, pomimo ich 
nieznacznej znajomości pojęcia innowacji marketingowych. Doskonalenie  
i upowszechnianie metod pomiaru w obszarze innowacji marketingowych mogłoby zaś 
pomóc przedsiębiorstwom, szczególnie działającym w obszarze usług, na podnoszenie 
poziomu innowacyjności i wykorzystywaniu tego narzędzia do kształtowania swojej 
konkurencyjności.  

SUMMARY 

Nowadays the situation on global as well as on local markets is very 
unpredictable. Such situations can create space for development but also can pose many 
threats. Both a corresponding literature and the market surroundings confirm that 
innovation can be a solution for the present situation. Initiating innovations can be an 
answer to a problem with products, services quality, and can also solve problems of 
competitiveness of selling. Marketing was always the creative force of a company. 
Nowadays in the literature appeared the first definition of marketing innovation as a new 
term describing changes in a company which could be helpful especially for smaller 
companies. 

Improvement in the method of measurement of marketing innovation could 
help many of especially smaller service companies to deal with unpredictable situations 
on local and even global markets as well as it can be a solution for them to be 
competitive.  

Translated by Piotr Niedzielski and Monika Wojtkiewicz 
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ALEKSANDRA LASKOWSKA-RUTKOWSKA 

INNOWACJE W SEKTORZE USŁUG W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ – 
POLITYKA I STATUS QUO 

WSTĘP 

Wzrost ekonomiczny, wzrost dochodów oraz postęp technologiczny  przyczyniły 
się do szybkiego rozwoju przedsiębiorstw z sektora usług. Zgodnie z prognozami,  trend 
ten będzie się utrzymywał. 1  Generalnie  sprawdza się zasada: im wyżej rozwinięta 
gospodarka danego kraju, tym wyższy udział usług w tworzeniu Dochodu Narodowego 
Brutto. Tempo wzrostu sektora usług prześcignęło tempo ogólnego wzrostu 
ekonomicznego w krajach OECD. Również w krajach Unii Europejskiej usługom przypada 
istotna rola: 70% wartości dodanej w gospodarce Unii Europejskiej powstaje w sektorze 
usług. Z danych wynika, że 50%  wartości dodanej jest generowanych przez „usługi 
rynkowe”, a 20% przez usługi publiczne. 

DEFINICJA USŁUG 

Tradycyjnie, różnicę pomiędzy “produktem” a “usługą” postrzegano  
w materialnym charakterze produktów oraz niematerialnym – usług oraz możliwości 
odroczenia konsumpcji produktów versus konieczności natychmiastowej konsumpcji 
usług. 2  W tradycyjnych usługach relacje sprzedający – kupujący charakteryzują się 
powiązaniami na poziomie organizacyjnym oraz „fizycznym”. W tradycyjnej „sytuacji 
produkcyjnej” – przeciwnie, relacje kupujący – sprzedający charakteryzują się 
rozdzielnością na poziomie „fizycznym” i organizacyjnym. Z tego względu, do finalizacji 
sprzedaży potrzebny jest łańcuch dostaw lub kanał dystrybucji. 

                                                 
1  R. L. Chapman and C. Soosay, “Innovation in logistic services and the new business model.  
A conceptual framework. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management”,  
Vol. 33, No. 7, 2003, p. 631. 
2  J. Goldhar, Y. Braunstein, D. Berg, “Services innovation in the 21st century: it all begins with 
defining services vs. products and factory vs.service operations”, UC Berkeley – Tekes Service 
Innovation Conference, April 26-28 2007, p. 1. 
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Na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat można jednak zaobserwować postępujący proces 
upodabniania się sfery produkcji do sfery usług. Profesor Levitt rozwinął koncepcję    
„powiększonego produktu”  (ang. augmented product). Łączy ona specyfikę produktu 
i usługi. Przykładem takiej oferty mogą być buty szyte na miarę 3. Obecnie wiele firm 
łączy produkty i usługi w postaci jednej hybrydowej oferty. Firma Xerox oferująca 
produkty (kopiarki, drukarki i materiały biurowe), załącza do nich usługi (usługi 
serwisowe, konfigurację sprzętu i wsparcie dla klienta)4.   

KLASYFIKACJA USŁUG W POLSCE I EU 

Zgodnie z przyjętą w Polsce Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) rodzaje 
działalności gospodarczej klasyfikuje się na pięciu poziomach: sekcji, działów, grup, klas 
i podklas (tabela 1). 

 Tabela 1 
Podział rodzajów działalności na podstawowe sekcje i sektory według PKD 

Oznaczenie Sekcja Sektor 
A Rolnictwo, Łowiectwo, Leśnictwo, Sektor I : rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo, rybactwo B B  Rybactw          Rybactwo 
C Górnictwo Sektor II: przemysł 

budownictwem D Przetwórstwo przemysłowe 
E Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, wodę 
F Budownictwo 
G Handel hurtowy, detaliczny; naprawa 

pojazdów, samochodów, motocykli oraz  
artykułów użytku osobistego i domowego 

Sektor III:  usługi 

H Hotele i restauracje 
I Transport, gospodarka magazynowa  

i łączność 
J Pośrednictwo finansowe 
K Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi 

związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej 

L Administracja publiczna i ochrona narodowa, 
obowiązkowe ubezpieczenie społeczne  
i powszechne ubezpieczenie zdrowotne 

M Edukacja 
N Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 

                                                 
3 Op. cit., p. 6. 
4 V. Shankar, L. L. Berry, T. Dotzel, Creating and managing hybryd innovations. UC Berkeley – 
Tekes Service Innovation Conference, April 26-28 2007, p. 1. 
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O Działalność usługowa komunalna, społeczna  
i indywidualna 

P Gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników 

Q Organizacje i zespoły eksterytorialne 
 

Źródło: Dane GUS  

11 spośród tych sekcji (od G do Q) są to sekcje usługowe, tworzące sektor III, sektor I 
(rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo) tworzą sekcje A i B, a sektor II (przemysł 
z budownictwem) – sekcje od C do F. 

Statystyki Eurostatu podają dane o wartości dodanej brutto i zatrudnieniu 
według następującej klasyfikacji: 

! rolnictwo, leśnictwo i rybactwo, 
! przemysł, wytwarzanie energii i budownictwo, 
! handel, transport i komunikacja, 
! usługi biznesowe i finansowe, 
! pozostałe usługi. 

W statystykach Eurostatu w grupie pozostałych usług wykazuje się wszystkie 
sekcje usług nierynkowych. Jest to zatem odpowiednik „usług nierynkowych” 
w statystykach Głównego Urzędu Statystycznego, a zalicza się do nich trzy sekcje:  
L – administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenie społeczne 
i powszechne ubezpieczenie zdrowotne, M – edukacja, N – ochrona zdrowia. W innej 
klasyfikacji są to usługi publiczne. 

Usługi publiczne, nierynkowe – to usługi nabywane nieodpłatnie lub częściowo 
odpłatnie (po cenach nierynkowych), świadczone przez sektor publiczny, nadzorowane 
przez państwo i organy samorządowe oraz w ramach inicjatyw pozarządowych (non-
profit).5  

W klasyfikacjach UE istotnym sub-sektorem są tak zwane usługi biznesowe, 
obejmujące szerokie spektrum działań. Zalicza się do nich:  

! handel detaliczny oraz pośrednictwo, hotelarstwo, usługi restauracyjne, transport, 
składowanie oraz komunikację, finanse i bankowość, nieruchomości, wynajem oraz 
działalność doradczą i badawczą. 

Coraz większą rolę przypisuje się Knowledge Intensive Business Services. Do tej 
grupy usług zalicza się: działania związane z branżą komputerową, badania i rozwój, 

                                                 
5  I. Lichniak, H. Godlewska-Majkowska, P. Bartoszczuk, A. Komor, B. Żelazko, Procesy zmian 
strukturalnych w polskiej gospodarce. Perspektywa tworzenia gospodarki usług, SGH, Kolegium 
Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Przedsiębiorstwa, Warszawa, październik 2007. 
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działania związane architekturą, inżynierią oraz doradztwem, a także techniczne testy 
i analizy6. 

INNOWACJE W USŁUGACH 

Przez wiele lat uwaga kreatorów polityki proinnowacyjnej w UE koncentrowała 
się na innowacjach technologicznych, występujących w sferze produkcji. Sferę usług 
postrzegano jako mało innowacyjną. Tymczasem usługi są innowacyjne, tyle tylko że ich 
ścieżka rozwoju przebiega odmiennie, niż ta sfery produkcyjnej.  

W tym miejscu warto przedstawić podstawowe kwestie związane z rozumieniem 
pojęcia innowacyjności. Celem tego skróconego przeglądu nie jest wyczerpanie bardzo 
rozległych i wieloaspektowych zagadnień związanych z innowacjami, lecz dokonanie 
krótkiego wprowadzenia dotyczącego kwestii innowacyjności dla potrzeb niniejszego 
opracowania. 

RODZAJE INNOWACJI  

Istnieje wiele koncepcji, dotyczących tego czym jest innowacyjność, szczególnie 
w kontekście “biznesowym”. Goffin i Szwejczewski wyróżniają cztery typy innowacji7: 

! nowe produkty,  
! nowe usługi,  
! procesy produkcyjne, co należy rozumieć jako usprawnienie realizacji procesów  

produkcyjnych lub procesów dostarczania usług, 
! procesy biznesowe,  ułatwiające funkcjonowanie wewnątrz organizacji. 

Kinkel, Lay and Wengel wyróżniają innowacje produktowe i procesowe oraz  
innowacje techniczne i nie-techniczne8. Innowacje produktowe i procesowe definiuje się 
jako innowacje techniczne. Innowacje typu produkt – usługa oraz innowacje 
organizacyjne reprezentują innowacje nie-techniczne. Innowacja produktu oznacza 
rozwój nowych produktów i technologii wspieranych przez sferę B+R firmy. Innowację 
usługa – produkt rozumie się jako dostarczenie wyłącznie nowych usług lub usług wraz 
z produktami (np. zaopatrzenie lub usługi operacyjne). Innowacja procesowa jest 
ukierunkowana na znalezienie nowych technologii procesowych, które stwarzają 
możliwość produkowania taniej, szybciej i w lepszej jakości. Innowacje organizacyjne są 
związane z rozwojem i wdrażaniem nowych struktur i procesów organizacyjnych. Mogą 

                                                 
6 Comission Staff Working Dokument, Towards a European strategy In suport of innovation In 
services: Challenges and key issues for  future actions. Comission of the European Communities, 
Brussels, 27.07.2007, p. 9.  
7 H. Armbruster, E. Korner, G. Lay, at all, Patterns of Organisational Change in European Industry 
(PORCH), Final Report, Karlsruhe, August 2006, p. 70. 
8 Ibidem, p. 22. 
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one dotyczyć centralizacji głównych działów lub pracy grupowej w produkcji. Innowacje 
organizacyjne wdraża się, aby zaoferować klientom większą elastyczność i wydajność. 

PROINNOWACYJNA POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ W SEKTORZE USŁUG 

Z uwagi na znaczenie usług w rozwoju gospodarczym zaawansowanych 
ekonomicznie krajów, w UE zdecydowano się stworzyć politykę promującą 
innowacyjność w sferze usług. 

Nie jest to zadanie proste, gdyż same usługi charakteryzują się dużą 
heterogenicznością. Trudność sprawia także oddzielenie sfery produkcyjnej od usługowej. 
Do niedawna brakowało również mierników innowacji w usługach, a wiadomo, że nie 
można zarządzać czymś, czego nie można zmierzyć. Doskonalony od 6 lat wskaźnik 
European Innovation Scoreboard (EIS), będący ważnym instrumentem w porównywaniu 
funkcjonowania innowacji w poszczególnych krajach UE oraz z konkurencją na całym 
świecie, nie rozróżniał produktów i usług. 

W roku 2006 po raz pierwszy pojawił się raport na temat innowacji 
w europejskim przemyśle usług biznesowych. Autorzy raportu zdefiniowali nowe 
wskaźniki, które lepiej niż dotychczasowe odzwierciedlają innowację w sektorach 
usługowych. Wskaźnik Service Sektor Innovation Index (SSII) obejmuje 25 państw 
członkowskich UE oraz Bułgarię, Rumunię i Norwegię9. Wskaźnik SSII wymagał nowego 
podejścia do pomiaru innowacji. Tylko 4 z wybranych 24 wskaźników pokrywają się 
ze wskaźnikami EIS. 24 wskaźniki obejmują siedem obszarów: zasoby ludzkie, 
zapotrzebowanie na innowację wiedzę techniczną, zmiany nietechnologiczne (np. 
innowacja organizacyjna), źródła wiedzy, komercjalizację, własność intelektualną10. 

Stworzenie wskaźników służących wyłącznie do pomiaru innowacyjności usług 
należy uznać za istotny krok w rozwoju polityki proinnowacyjnej w sferze usług. 
Wymagają on jeszcze korekt i ulepszeń, ale już teraz stanowią istotne narzędzie 
wspomagające zarządzanie w tym obszarze. 

Za ważny składnik polityki proinnowacyjnej UE należy także uznać 
przygotowanie oceny stanu innowacyjności usług, sformułowanie wniosków 
korygujących oraz przedstawienie propozycji szeroko zakrojonej strategii promującej 
innowacyjność w usługach. 

Strategia ta bazuje  na czterech elementach: 

! Potrzebie lepszego zrozumienia specyfiki innowacji w usługach.  

Podstawę do uzyskiwania informacji  o innowacjach w usługach biznesowych stanowi 
The Fourth Community Innovation Survey (CIS-4). Pomiar innowacji w sektorze usług 

                                                 
9 M. Kanerva, H. Hollanders, A. Arundel, 2006 Trendchart report: Can we measure and compare 
innovation In services?, Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology, 
June 8, 2006. 
10 Innowacja: w Twojej ofercie, do usług, http://cordis.europa.eu. 
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wymaga jednak dalszych wysiłków w celu wypracowania lepszych instrumentów 
służących do pomiaru i porównania innowacji w usługach i produkcji. 

! Potrzebie wspierania wszystkich form innowacji, a nie tylko innowacji 
technologicznych.  

Większość działań skoncentrowanych na wspieraniu innowacyjności skupia się na ich 
aspekcie technologicznym. Wymagana jest zmiana takiego podejścia, uwzględniająca 
specyfikę sektora usług. 

! Potrzebie rozwoju specyficznych mechanizmów wsparcia dla innowacyjnych usług 
z potencjałem wzrostu. 

Istniejące mechanizmy wspierania innowacyjności faworyzują sektor produkcyjny MSP. 
Z tego względu należy przygotować, przetestować i wdrożyć lepsze instrumenty dla 
promocji i rozwoju innowacyjnych usług. Rolą UE jest wspieranie innowacji w sektorze 
usług oraz rozwinięcie nowej polityki ukierunkowanej na promowanie innowacji 
w usługach oraz rozpowszechnienie dobrych praktyk w tym obszarze. 

! Potrzebie zwiększenia międzynarodowej kooperacji dla wypracowania “lepszej 
polityki” wspierania innowacji w europejskich usługach.  

W wielu przypadkach programy wspierające innowacyjność, poszerzono o usługi, nie 
tworząc ich jednak z myślą o nich. Z tego względu są one często niedoskonałe i nie 
uwzględniają w pełni specyfiki usług. Kooperacja na szczeblu międzynarodowym oraz 
wymiana doświadczeń pomiędzy poszczególnymi państwami powinna przyczynić się do 
przyspieszenia budowy systemu wspierającego paneuropejską innowacyjność 
w usługach.11 

Istotnym aspektem proinnowacyjnej polityki europejskiej w usługach jest  
sformułowanie agendy na najbliższe lata. Oprócz wyżej wymienionych elementów 
strategii proinnowacyjnej w usługach, pojawiły się następujące wytyczne12:  

! Udoskonalanie regulacji dotyczących funkcjonowania wewnętrznego rynku usług 
m.in. znoszenie barier dotyczących wejścia na rynek oraz wspieranie nowych form 
innowacji w usługach.  

Poza pewnymi wyjątkami takimi jak: usługi finansowe, telekomunikacja i media, rynek 
wewnętrzny usług nie funkcjonuje zbyt dobrze. Bariery dla działalności w usługach 
oddziałują szczególnie negatywnie na małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). Są one 
w większym stopniu, niż duzi gracze, narażone na wycofanie się z działań na skalę 
międzynarodową. Biorąc pod uwagę, iż MSP dominują w sektorze usług, oczywiste staje 
się, że restrykcje na narodowych rynkach usług uczynią innowacje w sektorze usług  
mniej opłacalnymi.  

                                                 
11 Comission Staff Working Dokument, Towards a European strategy In suport of innovation In 
services: Challenges and key issues for  future actions. Comission of the European Communities, 
Brussels, 27.07.2007, p. 5-6. 
12 Ibidem, s. 13-17, 22-28, 34. 
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! Pomoc firmom usługowym w ochronie ich IPRs (patentów, znaków firmowych 
i zarejestrowanych wzorów). 

! Promowanie nabywania usług innowacyjnych w ramach zakupów publicznych. 

Zakupy publiczne odgrywają istotną rolę także w przypadku usług. Z tego względu 
powinny być w większym stopniu przyjazne dla innowacji i wykorzystywane do 
zwiększania popytu na innowacyjne produkty i usługi. 

! Promowanie umiejętności zarządzania innowacjami.  

Zwykle menedżerowie i przedsiębiorcy nie są trenowani w zakresie zarządzania 
innowacjami. Szczególnie istotna dla zarządzających innowacjami w sektorze usług jest 
wiedza na temat zmian organizacyjnych, kompetencji i motywowania pracowników 
sektora usług   oraz typów nowych struktur pracowniczych, mogących poprawić te 
umiejętności.  

" Lepsza synchronizacja B+R oraz innowacji z uwzględnieniem specyficznych wymagań 
innowacji w usługach.   

Firmy usługowe powinny w większej mierze korzystać z bazy wiedzy i nauki. Należy 
wziąć pod uwagę hetegeroniczność usług. Niektóre z nich, takie jak usługi komputerowe, 
telekomunikacyjne, B+R oraz usługi inżynierskie istotnie inwestują w B+R. Inne typy 
usług są zdominowane przez innowacje modeli biznesowych oraz zmiany organizacyjne. 

! Przywiązywanie szczególnej uwagi do specyficznych potrzeb szybko rozwijających się 
firm z sektora usług. Wsparcie powinno obejmować: wsparcie publiczne, publiczne 
programy innowacyjne, fazę inkubacyjną, finansowanie. 

! Rozwój oraz testowanie nowych narzędzi i instrumentów wspierania innowacyjności 
w usługach przy wsparciu Komisji Europejskiej. Nowe mechanizmy mają być mniej 
zbiurokratyzowane i bardziej zintegrowane od istniejących. 

! Ułatwienie identyfikacji i upowszechniania dobrych praktyk w obszarze usług przez 
Komisję Europejską. 

! Utworzenie Europejskiej Platformy Innowacyjnej dla usług o dużej zawartości wiedzy 
(Knowledge Intensive Services). 

POLITYKA PROINNOWACYJNA POLSKI 

Innowacyjność polskiej gospodarki na tle innych krajów europejskich 

Polska obecnie wciąż nie kwalifikuje się do gospodarek opartych na wiedzy 
(knowledge-based economy), ponieważ nie osiągnęła minimalnego poziomu sektorów – 
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nośników GOW13. Niemniej jednak, dynamika procesów rozwojowych świadczy o jej 
dużym potencjale. 

Do czynników determinujących poziom innowacyjności w Polsce należy zaliczyć: 

! niski poziom zatrudnienia w sektorach stanowiących nośniki GOW (9,3% w 2000 r.), 
! niewystarczającą współpracę środowisk gospodarczych i naukowych, 
! niską liczbę wdrożeń nowych technologii, 
! niską liczba przedsiębiorstw tworzonych w oparciu o nowe technologie.14 

W świetle badań międzynarodowych 15 , poziom innowacyjności polskiej gospodarki 
istotnie wzrósł w porównaniu z rokiem 2005. Polska znalazła się wśród krajów 
zakwalifikowanych jako „doganiające” (catching up), razem z krajami takimi jak: 
Portugalia,  Litwa, Czechy, Łotwa, Grecja i Słowenia.  

Baza statystyczna K4D Banku Światowego umożliwia dokonanie porównania sytuacji 
polskiej gospodarki z innymi krajami UE za pomocą przyjętej miary KEI (Knowledge 
Economy Index). KEI jest średnią wyliczoną z miar opisujących funkcjonowanie czterech 
filarów gospodarki opartej na wiedzy: reżimu ekonomiczno-instytucjonalnego (Economic 
Incentive Regime), edukacji (Education), systemu innowacji (Innovation) oraz 
technologii informatyczno-komputerowej ICT (ICT). 

Polska zajęła ostatnie miejsce w rankingu z wartością wskaźnika KEI 3,02. Warto zwrócić 
uwagę na udziały poszczególnych filarów gospodarki opartej na wiedzy, które zostały 
przedstawione na rysunku 1. 

                                                 
13  Gospodarkę uznaje się za opartą na wiedzy wówczas gdy poziom zatrudnienia w sektorach, 
uznanych za nośniki Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW)  przekracza 15%. Cztery z tych sektorów 
obejmują sferę usług. Należą do nich: usługi biznesowe związane z GOW, usługi społeczeństwa 
informacyjnego, edukacja oraz nauka i działalność badawczo-rozwojowa. Piątym nośnikiem są 
gałęzie przemysłu tzw. wysokiej techniki.  
14  Ministerstwo Gospodarki, Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013,  
Warszawa, 19 sierpnia 2006 r. 
15 European Innovation Scoreboard 2006. 
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Rysunek 1. Struktura tworzenia gospodarki opartej na wiedzy w układzie czterech jej filarów 
w wybranych krajach Unii Europejskiej według Knowledge Assesment Methodology 2006, dane 
udostępnione z 15.12.2006 r. 

Źródło: M. Dzierżanowski, M. Rybacka, S. Szulika, Inwestycje polskich przedsiębiorstw 
w nowoczesne technologie – przegląd opracowań, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 
Gdańsk 2007 

 Jak wynika z rysunku 1, w Polsce, w odróżnieniu od innych krajów europejskich, 
najwyższy udział (43,41%) przypada na edukację, rozumianą jako wykształcone  
i o wysokim poziomie umiejętności społeczeństwo. W dalszej kolejności plasuje się 
system innowacji, na który składa się m.in.  efektywny system innowacyjny firm, 
centrów badawczych, uniwersytetów, konsultantów i innych organizacji nastawionych na 
tworzenie nowych technologii (20,55%), na miejscu trzecim reżim ekonomiczno-
instytucjonalny, dostarczający bodźców dla efektywnego wykorzystywania istniejącej  
i nowej wiedzy (18,65%) oraz technologie ICT, ułatwiające efektywne tworzenie, 
rozpowszechnianie i przetwarzanie informacji (17,48%). Dysproporcje pomiędzy 
poszczególnymi sferami należy uznać za niekorzystne zjawisko. Brak odpowiednich 
warunków dla tworzenia i korzystania z nowej wiedzy, może powodować negatywne 
tendencje odpływu kapitału ludzkiego. W państwach o wyższym wskaźniku KEI, udziały 
poszczególnych filarów są bardziej do siebie zbliżone, zapewniając gospodarkom 
zrównoważony rozwój.16  

                                                 
16 M. Dzierżanowski, M. Rybacka, S. Szulika, Inwestycje polskich przedsiębiorstw w nowoczesne 
technologie – przegląd opracowań, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2007,  
p. 7-9. 
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Rola usług w polskiej polityce proinnowacyjnej  

W polityce gospodarczej Polski poprawa innowacyjności polskiej gospodarki 
zajmuje czołowe miejsce. W roku 2000 przyjęto do realizacji program rządowy 
„Zwiększanie innowacyjności w Polsce do 2006 roku”. Jego kontynuację stanowi obecnie 
dokument “Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013”, 
zawierający ocenę innowacyjności polskiej gospodarki oraz rekomendację kierunków 
działań17.  

Polska polityka proinnowacyjna jest uwarunkowana kierunkami rozwoju 
wytyczanymi przez Komisję Europejską. Jednak, podobnie jak w przypadku każdego 
kraju – członka UE, na ogólne wytyczne unijne nakłada się gospodarcza specyfika Polski.  

Polska nie może się jeszcze poszczycić wielkimi osiągnięciami w sferze innowacyjności 
usług. We wspominanym raporcie na temat innowacji w europejskim sektorze usług 
biznesowych, zatytułowanym: „Czy można zmierzyć i porównywać innowacje 
w usługach?”  z  2006 roku  brakło polskich danych dotyczących Ogólnego Wskaźnika 
Innowacji w Sektorze Usług (SSII). W raporcie, przygotowywanym rok później pojawił 
się SSII dla naszego kraju. Wynosi on 0,33 co plasuje nas na czwartym miejscu od końca. 
Dla porównania: najniższy wskaźnik w grupie ma Bułgaria – 0,15, najwyższy Luxemburg 
-0,89 

Jeśli chodzi o Ogólny Wskaźnik Innowacji w Sektorze Usług dla Usług 
Biznesowych o Dużej Zawartości Wiedzy – Polska wypada w tym zestawieniu najgorzej 
ze wskaźnikiem na poziomie 0,26. Najwyższy wskaźnik w grupie wynosi 0,72. 

Także w sferze polskich regulacji dotyczących innowacji istnieje duża luka 
w porównaniu z unijnym status quo. W „Kierunkach zwiększania innowacyjności 
gospodarki na lata 2007-2013” z sierpnia 2006 roku – dokumencie, który zawiera ocenę 
stanu innowacyjności polskiej gospodarki oraz rekomenduje kierunki działań, usługi nie 
zajmują poczytnego miejsca. Owszem wspomina się o nich, ale niejako „przy okazji”. 
Brak w nim oddzielnej sekcji poświęconej usługom. W dokumencie „Program Operacyjny 
Innowacyjna Gospodarka” występuje podobna sytuacja. Słowo „usługi” pojawia się w tle 
nie będąc żaden sposób eksponowane.  

Takie postawienie sprawy innowacyjności w usługach nie eliminuje 
proinnowacyjnych rozwiązań w tym obszarze gospodarki, ale też im nie sprzyja. 
W kluczowych dokumentach poświęconych innowacjom w Polsce brak akcentów, które 
można by uznać za promujące świadomość istotności rozwoju usług dla innowacyjności 
gospodarki.  

 Wydaje się jednak, że sytuacja ta będzie ulegać zmianie. Optymistycznie, 
w kontekście innowacyjności w usługach, brzmią niedawne wypowiedzi wicepremiera 
Waldemara Pawlaka oraz dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarki w Ministerstwie 

                                                 
17  Ministerstwo Gospodarki, Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013,   
Warszawa, 19 sierpnia 2006, p. 7. 
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Gospodarki. Podczas briefingu prasowego z ministrem spraw gospodarczych Finlandii 
Maurim Pekkarinenem, który odbył się 12 maja 2008 roku, Wicepremier Waldemar 
Pawlak powiedział: „dążymy do tego, aby innowacyjność naszej gospodarki rozwijała się 
nie tylko w produkcji, ale także w usługach”. Tego samego dnia, w ramach  seminarium 
poświęconego innowacyjności, Krzysztof Gulda – dyrektor Departamentu Rozwoju 
Gospodarki w Ministerstwie Gospodarki, przedstawił innowacje w usługach jako jedną 
z inicjatyw, która będzie wspierana przez MG w najbliższej przyszłości.  

Jeśli wraz za tymi zapowiedziami podążą konkretne działania, sektor polskich usług zyska 
szanse na przyspieszony rozwój. 

SUMMARY 

This paper concentrates on policy of supporting innovation in services  in the 
UE and in Poland. It contains short characteristics of services and innovation. 

This paper is aimed at: 

! presenting the main elements of the European Union  innovation policy in services, 
! picturing the role of services in Poland’s innovation policy. 
 

Translated by Aleksandra Laskowska-Rutkowska 
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JOANNA RZEMPAŁA, ARTUR RZEMPAŁA 

ROLA INNOWACJI W PROCESIE ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM 
INTELEKTUALNYM 

Rosnąca konkurencja krajowa i międzynarodowa wymusza wzrost 
zainteresowania osiągnięciami nauki pod postacią nowych rozwiązań w dziedzinie 
zarządzania. Polska kadra średniego menagementu stanowi podstawę przyspieszenia 
zmian strukturalnych w gospodarce regionu, jak również jest decydującym czynnikiem 
generującym przewagę konkurencyjną na rynku. W gospodarce opartej na wiedzy 
menedżerowie i pracownicy przedsiębiorstw, chcąc utrzymać swoją pozycję na rynku 
bądź pozyskać nowe rynki powinni, doskonalić swoje umiejętności, aby optymalnie 
wykorzystać istniejące na całym świecie nowatorskie rozwiązania technologiczne.1   

Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia i struktury kapitału intelektualnego 
jako zasobu, który odgrywa coraz większą rolę w praktyce życia gospodarczego. Obecnie 
coraz częściej podkreśla się, że prawdziwa wartość przedsiębiorstwa tkwi w jej 
niematerialnych zasobach, takich jak wiedza i umiejętności pracowników, zadowolenie 
klientów, innowacyjność produktów i systemów zarządzania. Artykuł w szczególności 
koncentruje się na innowacyjności, jako tym elemencie kapitału intelektualnego, który  
w decydującym stopniu przyczynia się do uzyskania pozycji konkurencyjnej. 

Kapitał intelektualny zawiera się w różnicy między rynkową, a księgową 
wartością przedsiębiorstwa (rysunek 1).  

                                                 
1 Por. J. Patalas, S. Kłos, S. Stryjski, Ocena efektywności wdrożeń systemów klasy ERP w MSP, [w:] 
R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t. 2, Wydawnictwo Naukowo-
Techniczne, Warszawa 2005. 
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Rysunek 1. Struktura wartości przedsiębiorstwa 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie L. Edvinsson, Developing Intellectual Capital at Skandia, 
„Long Range Planning” 1997, No. 3 

We współczesnej literaturze pojawia się wiele terminów, które określają wielkość zwaną 
kapitałem intelektualnym (Inteliectual Capital), co obrazuje przedstawiony poniżej 
rysunek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2. Kapitał intelektualny 

Źródło: L. Edvinsson, M. S. Malone, Kapitał Intelektualny, WN PWN, Warszawa 2001, s. 18 
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Istnieje wiele definicji kapitału intelektualnego. Według jednej z nich kapitał 
intelektualny to źródło finansowania niematerialnych zasobów firmy przyczyniających się 
do generowania strumienia przyszłych korzyści, a więc wpływających na proces 
kreowania wartości firmy.2  

Natomiast M. Bratnicki kapitał intelektualny uznaje jako sumę wiedzy 
posiadanej przez ludzi tworzących społeczność przedsiębiorstwa oraz umiejętność 
praktycznego przekształcenia tej wiedzy na wartość firmy. Według tego autora kapitał 
intelektualny dzieli się na dwie zasadnicze części. Pierwsza to kapitał organizacyjny oraz 
kapitał społeczny, zawierająca zasoby i procesy. Druga to kapitał ludzki, który 
odzwierciedla wiedzę i umiejętności pracowników.3 

Podobne podejście prezentuje E. Skrzypek, który za podstawę kapitału 
intelektualnego przyjmuje wiedzę użyteczną dla przedsiębiorstwa, ale uwzględnia 
również intuicję, komunikację międzyludzką oraz uczucia i pragnienia. Wyróżnia on trzy 
elementy kapitału intelektualnego: 

! kapitał pracowniczy, obejmujący wiedzę indywidualnych pracowników, która wpływa 
na możliwości zaspokojenia potrzeb klienta, 

! kapitał strukturalny, obejmujący istniejące w firmie procesy i systemy działania, 

! kapitał rynkowy, obejmujący relacje z klientem.4 

Niemniej jednak najbardziej uznaną definicję kapitału intelektualnego stworzył 
L. Edvinsson, który uznał, że kapitał intelektualny składa się z dwóch składowych tj. 
kapitału ludzkiego i kapitału strukturalnego.  

Kapitał ludzki to połączona wiedza, umiejętności, innowacyjność i zdolność 
poszczególnych pracowników przedsiębiorstwa do sprawnego wykonywania zadań. 
Zawiera w sobie również wartości  przedsiębiorstwa, kulturę organizacyjną i filozofię. 

Kapitał strukturalny obejmuje sprzęt komputerowy, oprogramowanie, bazy 
danych, patenty, znaki handlowe, strukturę organizacyjną oraz wszystko to, co jest 
zdolnością przedsiębiorstwa i wspiera produktywność pracowników (kapitał 
organizacyjny) oraz relacje z klientami (kapitał klienta). Kapitał strukturalny może być  
własnością przedsiębiorstwa.5 

Kapitał organizacyjny możemy podzielić jeszcze na kapitał innowacyjny, który jest sumą 
dwóch tradycyjnych rodzajów aktywów niefizycznych – własności intelektualnej (np. 
wzory, nazwy handlowe) i pozostałych aktywów nieprzeliczalnych (np. teoria, zgodnie  
z która jest kierowana firma). Natomiast kapitał procesowy to procedury, techniki, 

                                                 
2 Por.: D. Dobija, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Zarządzanie 
wiedzą, Warszawa 2003, s. 10. 
3 Por.: M. Bratnicki, J. Stuzyna, Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001, s. 71. 
4 E. Skrzypek, Wpływ zarządzania wiedzą na jakość, „Problemy Jakości”, nr 11, 1999, s. 5. 
5 Por. L. Edvinsson, M. Malone, Kapitał…, s. 45. 
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programy pracownicze, które są wykorzystywane w danym przedsiębiorstwie. Układ 
zależności  pomiędzy składowymi kapitału intelektualnego opisuje rysunek 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3. Struktura kapitału intelektualnego 

Źródło: L. Edvinsson, Developing Intellectual Capital at Skandia, „Long Range Planning” 1997, No. 3 
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rolę odgrywa sam produkt, którego cechy są łatwe do skopiowania, a w związku z tym  
w coraz mniejszym stopniu stanowią trwałe źródło przewag konkurencyjnych. Dlatego 
też w procesie ich budowania coraz bardziej istotny  staje się kapitał innowacyjny.  

We wszystkich teoriach i modelach dotyczących konkurencyjności 
przedsiębiorstwa kluczową rolę odgrywa właśnie przewaga konkurencyjna. Jak pisze  
M. E. Porter, jest ona „duszą wyników firm na konkurencyjnym rynku”. Wśród badaczy 
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trwale odróżniają firmę od jej konkurentów i pociągają za sobą lepsze wymierne wyniki 
finansowe6. 

Podkreślenia wymaga, iż przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa w różny 
sposób przedstawia się dla poszczególnych grup interesariuszy. Dla klientów jej 
postrzeganie ogranicza się do oceny atrakcyjności produktu lub usługi, natomiast dla 
akcjonariuszy, dostawców i zarządzających ma zupełnie inny wymiar. Obejmuje ogół 
funkcjonowania przedsiębiorstwa, gdyż są oni zainteresowani powodzeniem firmy jako 
całości. Względność przewagi konkurencyjnej dotyczy również obszaru czasowego. 
Oznacza to, że firma mająca przewagę konkurencyjną w jakiejś dziedzinie, nie musi 
utrzymać jej na zawsze. Z czasem przyjęte rozwiązania, wykorzystane zasoby, które były 
podstawą osiągniętych wyników, w naturalny sposób stracą swą wartość7.  

J. Kay uważa, ze długookresową przewagę konkurencyjną można zbudować 
przy pomocy zdolności wyróżniających, lub przy wykorzystaniu zasobów strategicznych. 
W kontekście budowania przewagi konkurencyjnej przy pomocy kapitału innowacyjnego 
należałoby poruszyć obszar dotyczący zdolności firmy, ponieważ są one niczym innym 
jak zasobami niematerialnymi firmy. O zdolnościach przedsiębiorstwa mówi się, że są 
wyróżniające jeżeli związane są z cechą, której nie posiada inna firma, oraz jest ona 
trwała i stanowi własność tego konkretnego przedsiębiorstwa. Zdolność wyróżniająca 
staje się przewagą konkurencyjną gdy jest wykorzystana na konkretnym rynku. J. Kay 
wyróżnia trzy rodzaje zdolności wyróżniających się8: 

! architekturę, 

! reputacje, 

! innowację. 

Do architektury możemy zaliczyć ogół kontaktów wewnątrz firmy oraz wszelkie 
relacje z otoczeniem zewnętrznym. Architektura pozwala przedsiębiorstwu uzyskać 
odpowiednią wiedzę organizacyjną, aby mogło elastycznie reagować na zmiany 
wewnątrz firmy, jak i poza nią. Zdolność ta przyczynia się do stworzenia etyki 
współdziałania  w firmie. Pozytywnym wynikiem poprawnych stosunków międzyludzkich 
w przedsiębiorstwie oraz budowania relacji z innymi firmami, które najczęściej znajdują 
się w sąsiedztwie, jest proces tworzenia tzw. sieci. Sieć powoduje łatwiejszy przepływ 
szeroko rozumianej informacji. 

Reputacja natomiast to bardzo ważny instrument handlowy służący do 
przekazywania klientom informacji na temat firmy i jej produktów. Dobra reputacja 
wiąże się z trwałym pozytywnym odczuciem do przedsiębiorstwa i jego produktów, co 
zapewnia wielostronne i długotrwałe korzyści.  

                                                 
6 W. Wrzosek, Przewaga konkurencyjna, „Marketing i rynek” nr 7/1999. 

7 Materiały konferencyjne „Wpływ zasobów informacyjnych na wartość firmy. VALUE 2003”, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2003, s. 69. 
8 Por. J. Kay, Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996, s. 29-32. 
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Innowacje stanowią podstawową zdolność mogącą wyróżnić firmę spośród konkurentów 
i być stałym źródłem przewagi na rynku. Jednak ze względu na złożoność i wysokie 
koszty procesu wdrażania innowacji tylko niektórym udaje się zbudować przewagę 
konkurencyjną za pomocą tej właśnie zdolności. Najważniejszymi rodzajami innowacji 
mającymi znaczenie w budowaniu przewagi konkurencyjnej są9: 

! innowacje w sferze zarządzania, 

! innowacje produktowe, 

! innowacje procesowe. 

Innowacje w sferze zarządzania odnoszą się do lepszych sposobów organizowania 
działalności badawczej, produkcyjnej i usługowej oraz zarządzania nią.10 Mają za zadanie 
usprawnić pracę w przedsiębiorstwie, poprawić stan bezpieczeństwa. 

Innowacje produktowe dotyczą dóbr lub usług oferowanych przez przedsiębiorstwo. 

Innowacje procesowe oznaczają zastosowanie w przedsiębiorstwie nowych ulepszonych 
metod produkcji lub dystrybucji produktów.  

Innowacje i świeże idee są najcenniejszym towarem zarówno w tradycyjnej gospodarce, 
jak i w gospodarce opartej na wiedzy. Brak ciekawych pomysłów oznacza dla każdej 
firmy zepchnięcie do lamusa biznesu. Innowacyjna firma dąży nie tylko do 
usystematyzowania procesu tworzenia i wypróbowania nowych pomysłów, ale również 
sprawia, że proces ten nadaje się do szerokiego wykorzystania praktycznie w każdym 
kontekście. Jego istotą jest bowiem dobra organizacja i odpowiednie nastawienie 
pracowników, a nie hołubienie samotnych geniuszy.11 

W procesie zdobywania i zarządzania kapitałem intelektualnym istotną rolę 
odgrywa dobrze zorganizowana działalność badawcza i rozwojowa (B+R). Tworzy ją 
ogół instytucji i osób podejmujących prace twórcze dla zwiększenia zasobu wiedzy, jak 
również dla znalezienia nowych zastosowań dla dotychczasowej wiedzy. W ostatnim 
czasie wraz z rozwojem społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, działalność B+R 
nabiera z każdym rokiem coraz większego znaczenia, szczególnie w krajach OECD i Unii 
Europejskiej. W Polsce działalność B+R realizują przede wszystkim: jednostki naukowe   
i rozwojowe, uczelnie oraz laboratoria badawczo-rozwojowe dużych firm. Działalność 
badawczo-rozwojowa obejmuje trzy rodzaje badań12: 

! badania podstawowe – prace teoretyczne i eksperymentalne nie ukierunkowane na 
uzyskanie konkretnych zastosowań praktycznych; 

                                                 
9 Por.: Pomiar kapitału intelektualnego, praca zbiorowa pod red. P. Wachowiaka, Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005, s. 21-24. 
10 Por. A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami. Globalizacja, konkurencja, technologia 
informacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Łódź 2001, s. 20. 
11 A. Hargadon, R. I. Sutton, Twoja Firma też może stać się fabryką innowacji, Harvard Business 
Review, nr 9, 2003, s. 99. 
12 J. Rudnicki, B. Siuta, Zarządzanie wiedzą w procesach innowacyjnych przedsiębiorstw 
produkcyjnych, Zarządzanie Przedsiębiorstwem nr 2 (2008), s. 45. 
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! badania stosowane – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, 
mającej konkretne zastosowania praktyczne; 

! badania rozwojowe – polegające na zastosowaniu istniejącej wiedzy do opracowania 
nowych lub ulepszenia istniejących wyrobów i procesów. 

Coraz częściej jednak przełomowe pomysły na produkty lub usługi nie powstają 
wyłącznie w znakomicie wyposażonych laboratoriach lub działach badawczo-
rozwojowych dużych firm. Mogą się pojawić równie dobrze w nowo powstałej, 
niezależnej firmie. Wiele firm, opierających swoją działalność na innowacji, w reakcji na 
zwiększenie konkurencji „zwiera szeregi” i ukrywa własną działalność badawczo-
rozwojową, aby zapobiec kradzieży największych pomysłów. Wydaje się jednak, że nie 
jest to najlepsze posunięcie. Dziś informacje tanio i szybko przepływają przez Internet. 
Błyskotliwi ludzie są jednocześnie bardziej rozproszeni, ale ściślej ze sobą współpracują 
niż kiedykolwiek. Dlatego też o zgromadzony w firmie kapitał ludzki, należy dbać bardziej 
niż kiedykolwiek, ponieważ pracownicy działający w sferze wiedzy i nowych idei, są coraz 
bardziej skłonni do oferowania swoich zdolności każdej firmie, która zechce je rozwijać.13 

Innowacyjność przedsiębiorstw ma swoje korzenie w odpowiedniej kulturze 
organizacyjnej spółki. Innowacje „będą się mnożyły” wszędzie tam, gdzie pracownicy 
będą mieli warunki i finansową motywację, by czerpać dobre pomysły ze wszystkich 
źródeł, jakie istnieją w firmie i poza nią.  

Oczywiście nie każda innowacja jest kapitałem innowacyjnym. Podstawą kapitału 
innowacyjnego jest innowacja użyteczna dla firmy. Innowacje nabierają cech 
kapitału innowacyjnego dopiero wtedy, gdy można ja przetworzyć  
i wykorzystać do osiągnięcia sprzedaży i zysków dla przedsiębiorstwa. Proces 
generowania wartości poprzez innowacyjność przedstawia rysunek 4 poniżej. 

 

 

 

                                                 
13 H. W. Chesbrough, Sezamie innowacji otwórz się, Harvard Business Review, nr 10, 2003, s. 23. 
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Rysunek 4. Proces generowania wartości poprzez innowacyjność 

Źródło: T. Davila, M. J. Epstein, R. Shelton, Making Innovation Work. How to manage it, measure it, 
and profit from it, Wharton School Publishing, 2006 

W ostatnich latach obserwuje się wzrost aktywności innowacyjnej polskich 
przedsiębiorstw, mierzony zarówno udziałem przedsiębiorstw, które wprowadziły 
innowacje techniczne w postaci nowych i ulepszonych wyrobów i procesów, jak  
i udziałem wartości  nowych zmodernizowanych wyrobów w sprzedaży ogółem. W latach 
2004-2006 wskaźnik innowacyjności przemysłu w Polsce wynosił 42,5%.14 Podane 
wielkości świadczą, iż ponad 42% firm efektywnie zarządza jednym z najistotniejszych 
zasobów czyli kapitałem innowacyjnym. Notowany w Polsce wzrost innowacyjności może 
być spowodowany również napływem inwestycji zagranicznych. Należy zdawać sobie 
sprawę, że tendencja ta utrzyma się jedynie wtedy, gdy przedsiębiorstwa w Polsce będą 
w stanie utrzymać odpowiednio wysoką pozycję konkurencyjną. Realizowane w Polsce 
inwestycje zagraniczne stymulowane są zwłaszcza przez tanią pracę, niemniej jednak  
rodzi się nadzieja, że wzrost inwestycji spowoduje szybszy wzrost innowacyjności 
polskich przedsiębiorstw. 

Żyjąc w dobie królowania informacji, firmy muszą umieć budować kapitał innowacyjny 
organizacji, czyli wykorzystywać zewnętrzne źródła wiedzy oraz udostępniać innym  
i wymieniać swoją wiedzę ekspercką. Z obu tych sytuacji powinny czerpać profity, tzn. 
mieć pożytek z cudzych pomysłów oraz odnosić korzyści z dzielenia się własnymi 
                                                 
14 Nauka i Technika w 2006 roku, Informacje opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2008. 
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zasobami wiedzy. Dynamika przemian zmusza pracowników do realizowania w praktyce 
uczenia się przez całe życie. Przeciwdziałanie dezaktualizacji wiedzy staje się jednym  
z najważniejszych wyzwań cywilizacyjnych, jakie stawia przed człowiekiem 
społeczeństwo informacyjne. 

Znaczenie zasobów niewidzialnych dla sukcesu przedsiębiorstwa jest niekwestionowane.  

Zarządzanie kapitałem innowacyjnym jest jedną z najważniejszych metod służących do 
zwiększenia potencjału intelektualnego.  

W warunkach konkurencyjnego rynku, przedsiębiorstwa poszukują takich 
zasobów, w oparciu o które mogą tworzyć narzędzia konkurowania zapewniające 
osiągnięcie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej nad rywalami. Obecnie większe 
znaczenie w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przypisuje się zasobom niematerialnym, 
ze względu na ich szczególne właściwości. Bo o ile zasoby materialne podlegają obrotowi 
rynkowemu, ewentualnie są łatwe do skopiowania, o tyle zasoby intelektualne trudno 
nabyć na rynku, imitować lub zastąpić. W związku z czym często stanowią źródło 
przewagi konkurencyjnej decydując o przyszłości przedsiębiorstwa. 

SUMMARY 

The article presents the role of innovation  in management of intellectual capital. The 
paper describes the idea of innovation capital as an element influencing a company’s 
competitive advantage. Various definitions of intellectual capital are discussed according 
to the one of which the following elements may be distinguished: 

! labour capital, including the knowledge of individual employees which affects the 
possibilities of meeting clients’ needs; 

! structural capital, including processes and working practices already implemented at 
the company and just capital of innovation, 

! market capital, including relationship with a client. 

The capital of innovation has influence on the increase of a company’s value and its 
market rivalry. 

Translated by Joanna Rzempała and Artur Rzempała 
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JOANNA KOCHANOWSKA 

KOMPETENCJE MANAGERÓW A KONKURENCYJNOŚĆ 
PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH OBSZARU TRIADY 

KOMPETENCJE JAKO ELEMENT PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ 

Przewaga konkurencyjna to zdaniem M. Bartnickiego „asymetryczność lub 
wyróżnienie w dowolnym wymiarze przedsiębiorstwa, dzięki któremu jest ono w stanie 
lepiej od innych obsłużyć klientów, przydać więcej wartości oraz osiągnąć wyższy poziom 
efektywności. W celu osiągnięcia względnie trwałego wysokiego poziomu efektywności 
trzeba sięgnąć do wielorakich źródeł konkurencyjności, trzeba stworzyć i odnawiać 
konfigurację wielorakich przewag nad konkurentami.”1 Konkurencyjność firma może 
osiągnąć zarówno dzięki czynnikom otoczenia (zewnętrznym) jak i zasobom posiadanym 
przez przedsiębiorstwa (czynniki wewnętrzne)2. Przewaga konkurencyjna (widoczna na 
zewnątrz przedsiębiorstwa) znajduje swoje źródła wewnątrz przedsiębiorstwa przez 
odpowiednie wykorzystanie posiadanych zasobów.3 Tak więc dla przedsiębiorstw 
kluczowymi czynnikami konkurencyjności są: 

! posiadane zasoby, 
! zdolność do ich wykorzystywania, 
! sprawność mechanizmu rynkowego, 
! struktura rynku, 
! poziom rozwoju instytucji, 
! rozwój gałęzi pokrewnych, 
! możliwości kooperacyjne, 
! strategia firmy.4 

 Podchodząc inaczej do tego tematu można powiedzieć, iż budowanie 
przewagi konkurencyjnej polega na posiadaniu wyjątkowych zasobów, szczególne 

                                                           
1 M. Bartnicki, Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu 
w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2003, s. 15. 
2 A. Chmielak, Próba interpretacji konkurencyjności systemowej, [w:] J. Szabłowski (red.), Strategia 
konkurencyjności przedsiębiorstw, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 
Białystok 2004, s. 12. 
3 M. J. Stankiewicz (red.), Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, TNOiK „Dom 
Organizatora”, Toruń 1999, s. 110-119. 
4 B. Bakier, K. Meredyk, Istota i mechanizm konkurencyjności, [w:]  H. Podedworny, J. Grabowiecki, 
H. Wnorowski (red.), Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii 
Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000, s. 41. 
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wiedzy oraz umiejętności ich wykorzystania. Mówiąc o wyjątkowych zasobach można 
wykorzystać takie czynniki jak np. park maszynowy, sieć handlowa, marka, zasoby 
ludzkie czy finansowe.5 Wiedza polega na umiejętności odpowiedniego wykorzystania 
posiadanych zasobów w taki sposób, aby wspierały one przewagę konkurencyjną.6 

Managerowie (będący zasobami ludzkimi) zaliczają się do grupy zasobów 
przedsiębiorstwa, a więc mają wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw. To ich 
potencjał intelektualny jest źródłem wiedzy o sposobach skutecznego wykorzystania 
wszystkich zasobów firmy. Kompetencje managerów są więc w dwojaki sposób źródłem 
przewagi konkurencyjnej.  

Warto również w tym miejscu powtórzyć za P.F. Druckerem, iż w dzisiejszych 
czasach wartość jest tworzona przez innowacje oraz produktywność, aby jednak były 
one możliwe konieczna jest wiedza i kompetencje. Dlatego właśnie niezbędnym zasobem 
przedsiębiorstwa są wykwalifikowani managerowie.7 Ich rola rośnie coraz bardziej, 
ponieważ coraz większe znaczenie mają obecnie formy organizacji przedsiębiorstw, 
w których kompetencje te mają kluczowe znaczenie. Przykładem może być tutaj 
organizacja ucząca się, oparta na pięciu kluczowych elementach: 

! mistrzostwo osobiste, 
! modele myślowe, 
! wspólna wizja, 
! zespołowe uczenie się,  
! myślenie systemowe.8 

Coraz szybszy rozwój wiedzy, większe znaczenie informacji oraz nowe koncepcje 
przedsiębiorstw (opartych na wiedzy, uczących się) powodują, iż kompetencje 
managerów stają się coraz bardziej istotnymi elementami konkurencyjności 
przedsiębiorstw. 

Oczywistym jest więc fakt, że konkurencyjność przedsiębiorstw zależy również 
od kompetencji managera. Powstaje jednak pytanie jak istotny jest to wpływ. 

CZYM SĄ KOMPETENCJE? 

W literaturze dotyczącej tego zagadnienia możemy odnaleźć stwierdzenie, iż 
ilość definicji kompetencji jest tak samo duża jak ilość badaczy tego tematu.9 Poniżej 
przedstawiam przykładowe definicje. Kompetencje to połączenie zarówno wiedzy jak  

                                                           
5 W. Wrzosek, Przewaga konkurencyjna, „Marketing i Rynek” nr 7/99, s. 3. 
6 K. Obłój, Strategia organizacji. W poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2001, 
s. 86. 
7 P. F. Drucker, Społeczeństwo prokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999, s. 14. 
8 P. Sange, Piąta dyscyplina: teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wyd. ABC, Warszawa 
1998, s. 10-15. 
9 B. H Schneider, K. H. Rubin, J. E. Ledingham, Children’s peer relation, Issues in assessment and 
intervention. Springer-Verlag, New York 1985, s. 3-22. 
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i umiejętności oraz uzdolnień i stylów działania. Zawierają się w nich również takie 
elementy jak osobowość, zainteresowania, zasady, a także inne cechy, które mogą  
i powinny być wykorzystywane i rozwijane zarówno w pracy jak i poza nią, aby móc 
osiągnąć założone cele, które są spójne ze strategią przedsiębiorstwa.10 Inną definicję 
proponuje M. Armstrong, który wskazuje takie elementy składowe jak wiedza na temat 
tego, jakie są obowiązki oraz jak je należy wykonać (wraz z wszystkimi elementami 
potrzebnymi do tego wykonania).11 

Kompetencje w pełnym ujęciu można podzielić bardziej szczegółowo na: 

! uzdolnienia, 
! umiejętności i zdolności, 
! kompetencje fizyczne, 
! style, 
! osobowość, 
! wartości oraz zasady, 
! zainteresowania.12 

Można też inaczej scharakteryzować składowe kompetencji, dzieląc je na: 

łatwiej obserwowalne: 

! umiejętności, 
! wiedza, 

trudniej obserwowalne: 

! wrodzone zdolności, 
! postrzeganie siebie, 
! przekonania, 
! wartości, 
! cechy osobowości, 
! motywy.13 

Można zastosować również inny podział kompetencji:  

! kompetencje kluczowe: 
! komunikacja, 
! tworzenie dochodu, 
! elastyczność, 

! kompetencje specyficzne dla roli: 
! myślenie strategiczne, 
! negocjowanie, 

                                                           
10 M. Juchnowicz (red.), Jakość zasobów pracy, Poltext, Warszawa 2002, s. 90. 
11 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC,  Kraków 2001, s. 243. 
12 A. Rzymska, Zarządzanie kompetencjami i zarządzanie talentami na przykładzie Glaxo Smith Kline 
Beecham Polska Sp. z o.o., materiały konferencyjne HR z dnia 5 czerwca 2001 r. 
13 M. Juchnowicz, Ł. Sienkiewicz, Jak oceniać pracę, Difin, Warszawa 2006, s. 136. 
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! styl zarządzania, 
! budowanie zespołu,  
! współdziałanie z zespołem, 

! kompetencje specyficzne dla funkcji: 
! wiedza techniczna (pozyskana dzięki wykształceniu i doświadczeniu), 
! wiedza marketingowa (pozyskana dzięki wykształceniu i doświadczeniu).14  

W literaturze występują również inne koncepcje - H. Knootz i W. Weihrich dzielą 
kompetencje managerów na: 

! umiejętności techniczne – pozwalające na zrozumienie działań danej organizacji; 
! umiejętności interpersonalne – grupa umiejętności wiążących się z kontaktami  

z drugim człowiekiem (autorzy jako przykład podają umiejętność nawiązywania 
kontaktów, komunikowania się, rozwiązywania konfliktów, motywowania, oceniania, 
budowania zespołu i współdziałania z nim oraz współpracy z partnerami 
zewnętrznymi); 

! umiejętności koncepcyjne – umiejętność myślenia abstrakcyjnego, strategicznego 
oraz nastawienie na cele;  

! umiejętności diagnostyczne i analityczne – zdolność określania, a następnie 
analizowania zaistniałych sytuacji w celu podania optymalnego rozwiązania i podjęcia 
poprawnej decyzji.15 

W dalszej części określane są dodatkowe cechy wpływające na 
konkurencyjność: 

! wiara we własne siły, 
! oddanie się pracy z pasją, 
! miłość do ludzi.16 

Według praktyków różne kompetencje są istotne na różnym poziomie 
zarządzania. Dla managerów wysokiego szczebla są to: 

! kompetencje strategiczne, 
! umiejętność kształtowania relacji, 
! kreatywność i innowacyjność, 
! umiejętność podejścia całościowego,  
! analizowanie i diagnozowanie, 
! kompetencje interpersonalne, 
! predyspozycje osobowościowe. 

Dla średniej kadry wyliczane są: 

! kompetencje integratora, 
! harmonizowanie celów, 

                                                           
14 M. Juchnowicz (red.), Jakość zasobów…, s. 106. 
15 H. Knoontz, W. Weihrich, Essentials of Management, MCGrwa-Hill, New York 1990, s. 6-7. 
16 Ibidem, s. 34. 
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! kompetencje interpersonalne, 
! kompetencje strategiczne, 
! kompetencje osobowościowe. 

Na najniższym szczeblu kierowniczym wymienia się: 

! kompetencje zawodowe (techniczne), 
! kompetencje interpersonalne, 
! budowanie i kierowanie zespołem. 

Dla wszystkich szczebli wspólne są: 

! osiąganie celów, 
! kompetencje interpersonalne, 
! elastyczność, 
! odpowiednie budowanie i motywowanie zespołu.17 

Jeszcze inny podział zaproponował D. Goleman. Podzielił on kompetencje na 
osobiste (dotyczące samego siebie) oraz społeczne (dotyczące kontaktów z otoczeniem). 
Do pierwszej grupy zaliczył następujące elementy: 

! samoregulacja, w tym: 
! sumienność, 
! samokontrola, 
! spolegliwość, 
! możliwość przystosowania się, 
! innowacyjność, 
! kreatywność, 

! motywacja ,w tym: 
! osiąganie celów, 
! zaangażowanie, 
! pasja, 
! optymizm, 
! inicjatywa, 

! samoświadomość, 
! samoocena, 
! wiara we własne możliwości, 
! świadomość emocjonalna. 

Do drugiej grupy, kompetencji społecznych, zaliczył zaś: 

! umiejętności społeczne w tym: 
! umiejętności zespołowe, 
! tworzenie więzi, 
! współpraca, 

                                                           
17 A. Ludwiczyński, Szkolenie i rozwój pracowników, a sukces firmy, Polska Fundacja Promocji Kadr, 
Warszawa 1999, s. 75-77. 
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! przywództwo, 
! zarządzanie zmianą, 
! umiejętność rozwiązywania konfliktów, 
! porozumienie, 
! wywieranie wpływu na innych, 

! empatia, w tym: 
! świadomość polityczna, 
! nastawienie usługowe, 
! wspieranie różnorodności, 
! rozumienie innych, 
! doskonalenie innych.18 

Można wyróżnić również bardziej ogólny podział na kompetencje: 

! intrapsychiczne, 
! interpsychiczne, 
! profesjonalne.19 

KTÓRE KOMPETENCJĘ SĄ ISTOTNE? 

Co więc cechuje skutecznego managera? W literaturze pojawia się wiele 
odpowiedzi i tak naprawdę każdy autor posiada swoje zdanie na ten temat. Warto 
przyjrzeć się niektórym teoriom. Według Petera Druckera istotne są takie elementy jak: 

! zarządzanie czasem, 
! odpowiednie reakcje na otoczenie i współdziałanie z nim, 
! budowanie przewagi na zaletach, 
! koncentracja na najistotniejszych elementach działania, 
! umiejętność podejmowania decyzji, 
! wizjonerstwo, 
! myślenie strategiczne, 
! umiejętność budowania zespołu i współdziałania z nim, 
! umiejętność ustalania celów, 
! umiejętności organizacyjne, 
! motywowanie, 
! informowanie,  
! kontrolowanie, 
! rozwój pracowników.20 

                                                           
18 D. Goleman, Inteligencja emocjonalna w praktyce, Media rodzina, Poznań 1999, s. 48-50. 
19 S. Konarski, Kompetencje społeczno-psychologiczne ekonomistów i managerów, SGH, Warszawa 
2006, s. 164-166. 
20 P. F. Drucker, Praktyka zarządzania, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1994, s. 360-368. 
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Henregy Mintzberg z kolei, na podstawie swoich obserwacji skutecznych 
dyrektorów przedsiębiorstw, wydzielił następujące elementy istotne w skuteczności 
managerów: 

! reprezentacja przedsiębiorstwa zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz, 
! przywództwo, 
! kontakt z otoczeniem, 
! wiedza merytoryczna (w tym wykształcenie) oraz doświadczenie, 
! przekazywanie informacji (komunikacja werbalna), 
! myślenie strategiczne i analityczne, 
! arbitraż, 
! umiejętność alokowania zasobów, 
! zdolności negocjacyjne.21 

W przeprowadzonych przeze mnie badaniach postanowiłam skoncentrować się 
na sprawdzeniu istotności wybranych kompetencji managerów zgodnie z podziałem na 
kompetencje intrapsychiczne, interpsychiczne i profesjonalne.  Badaniem objęte zostały: 

! kompetencje intrapsychiczne 
! pasja w działaniu, 
! aspiracje,  
! upór w dążeniu do celu,  
! przyzwyczajenie do ciężkiej pracy, 
! umiejętność działania w warunkach stresu,  
! otwartość,  
! kreatywność,  

! kompetencje interpsychiczne   
! umiejętność budowania zespołu, 
! komunikacja werbalna, 
! asertywność, 
! zdolności negocjacyjne, 
! współdziałanie-współpraca z zespołem, 
! umiejętność rozwiązywania konfliktów, 

! kompetencje profesjonalne  
! motywowanie, 
! przywództwo, 
! zdolność podejmowania decyzji, 
! myślenie strategiczne, 
! wykształcenie kierunkowe,  
! doświadczenie zawodowe, w tym kierownicze,  

 

                                                           
21 H. Minzberg, Managerial Work, Analysis from Observation, „Management Science” 1971, October,  
s. 97-110. 
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! profesjonalizm, 
! odpowiedzialność.  

Na podstawie powyżej omówionych teorii badani zostali zapytani przez autorkę 
artykułu o znaczenie kompetencji według tego podziału. Dobór kompetencji został 
dokonany na podstawie wcześniejszych analiz teoretycznych. Badani zostali poproszeni 
o przyporządkowanie w skali od 1-10 intensywności wpływu danej kompetencji 
managerów na konkurencyjność przedsiębiorstw, gdzie 1 - nieważne, 10 – kluczowe. 
Osobno przyporządkowywano znaczenie dla konkurencyjności mikro przedsiębiorstw, 
osobno dla korporacji. W metryczce zapytani zostali o rejon świata, w którym znajduje 
się ich firma, zajmowane stanowisko oraz wielkość firmy, dla której pracują.  

Niniejsze badania prowadzone były przez autorkę tego artykułu w okresie od 
sierpnia 2007 do stycznia 2008. Badania były prowadzone w formie anonimowej ankiety 
internetowej. Badaniem zostały objęte kraje z obszaru Triady (z Ameryki Północnej, 
Europy Zachodniej i Azji), z którymi porównane zostały wyniki uzyskane dla Polski. 
W celu uzyskania wyników badań wysłane zostały maile z prośbą o wypełnienie ankiety 
do 10 000 firm, z czego po 3000 z Ameryki Północnej, Europy Zachodniej i Azji oraz 
1000 z Polski. Ponadto prośba o jej wypełnienie została umieszczona na około 500 
międzynarodowych forach internetowych oraz 100 forach polskojęzycznych. Ankieta była 
rozpowszechniania w dwu wersjach – polskojęzycznej oraz anglojęzycznej. Uzyskano 650 
odpowiedzi w tym 350 dla ankiety anglojęzycznej (w tym 115 z Azji, 106 z Europy 
Zachodniej oraz 129 z Ameryki Północnej) oraz 300 odpowiedzi dla Polski. Wyniki 
przeprowadzonej ankiety zaprezentowane są poniżej. Potwierdzają one znaczenie 
kompetencji managerów dla konkurencyjności przedsiębiorstw.  

Z wymienionej grupy obszarów geograficznych największe znaczenie mają, 
zdaniem badanych, kompetencje managerów dla konkurencyjności przedsiębiorstw 
w Ameryce Północnej. Znaczenie to wynosi średnio 8,97 w skali 10-punktowej.  Kolejne 
miejsce zajmują Europa ze średnią 8,05 oraz Azja - 7,27. Ostatnie miejsce zajmuje 
Polska z wynikiem 7,04. Jak widać, porównując średnie obliczone dla poszczególnych 
obszarów geograficznych, można zauważyć, że im bardziej konkurencyjna jest dana 
gospodarka, tym większe znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw jest 
postrzegane przez badanych. Można pokusić się o wniosek, iż zrozumienie ogromnego 
znaczenia kompetencji managerów (a zatem także inwestycja w nie oraz ich rozwój) dla 
pozycji rynkowej firmy jest warunkiem konkurencyjności przedsiębiorstw, a więc 
prowadzi do poprawy ich sytuacji, a co za tym idzie do rozwoju całej gospodarki danego 
obszaru. Niezależnie jednak od obszaru geograficznego wszyscy badani wykazywali duże 
znaczenie kompetencji. Najniższy wynik średni dla obszaru jest większy od 7. Oznacza, 
to, że wszyscy przebadani zdają sobie sprawę z tego, iż kompetencje mają istotny wpływ 
na konkurencyjność przedsiębiorstw. Różnice wykazywane są tylko w wysokości tego 
znaczenia.  

Warto przeanalizować również kompetencje obliczając średnie znaczenie dla 
poszczególnych grup kompetencji. W przypadku podziału według typów kompetencji 
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największe ich znaczenie widzą pracownicy z Ameryki Północnej (odpowiednio dla 
kompetencji intrapsychicznych – 8,91, interpsychicznych – 8,98 oraz profesjonalnych-
9,01). Następne miejsca zajmują Europa (wyniki odpowiednio: 7,88; 8,20; 8,10) oraz 
Azja (7,18; 7,40; 7,26). Również przy zastosowaniu podziału na kompetencje 
intrapsychiczne, interpsychiczne i profesjonalne ostatnie miejsce w tym zestawieniu 
zajmuje Polska z wynikami odpowiednio 6,84; 7,32; 7,01. Podział ten potwierdza 
powyżej stwierdzony trend- nie występują w tym miejscu żadne odchylenia od niego. 
Zmienność między znaczeniem rodzajów kompetencji w obrębie obszarów jest niewielka. 
Największe znaczenie badani przypisują kompetencjom interpsychicznym, następnie 
profesjonalnym, a na końcu intrapsychicznym. Jedyny wyjątek stanową tutaj wyniki 
uzyskane w Ameryce Północnej, gdzie największe znaczenie mają kompetencje 
profesjonalne, zaś kompetencje interpsychiczne zajmują drugie miejsce, intrapsychiczne 
z kolei trzecie. Różnica ta jest jednak minimalna – wynosi 0,03. Związana ona jest 
z silnym nastawieniem Amerykanów i Kanadyjczyków na profesjonalizm oraz modą na 
niego.  

Powstaje pytanie w jakim typie firm kompetencje managerów są istotniejsze dla 
ich konkurencyjności – w korporacjach czy mikro przedsiębiorstwach? Również 
dokonując podziału na znaczenie kompetencji managerów dla konkurencyjności 
korporacji i mikro przedsiębiorstw utrzymuje się trend: Ameryka Północna (odpowiednio 
korporacje: 8,91; mikro przedsiębiorstwa:  9,02), Europa (7,97; 8,14), Azja (7,25; 7,30) 
i znów na końcu znajduje się Polska (7,17; 6,92). Większość badanych wykazuje większe 
znaczenie kompetencji dla mikro przedsiębiorstw, co jest spowodowane faktem, iż 
managerowie w mikro firmach, ze względu na ich rozmiar, mają znacznie większy wpływ 
na działalność firmy. Jest tak w przypadku Ameryki Północnej, Europy oraz Azji. Większe 
znaczenie kompetencji w korporacjach wykazują tylko obywatele Polski. Jednak w tym 
przypadku różnice są niewielkie.  Przyczyną, dla której Polska wykazuje odwrotny trend 
niż reszta badanego obszaru jest fakt, iż w Polsce wiele mikro przedsiębiorstw nie 
posiada jeszcze odpowiedniej klasy managerów, którzy posiadaliby odpowiednie 
kompetencje i wpływali pozytywnie na konkurencyjność przedsiębiorstw. Z drugiej też 
strony często w środkach masowego przekazu pojawiają się opisy niezwykle skutecznych 
managerów z wielkich korporacji międzynarodowych, którzy w taki czy inny sposób 
wpłynęli pozytywnie na losy firmy odnosząc ogromny sukces. Należałoby tutaj 
uwzględnić również panującą modę (obserwowaliśmy to przed kilkoma laty w krajach 
wysoko rozwiniętych, jednak ten trend tam już się zakończył). Wielu studentów marzy 
o pracy w korporacjach, które intensywnie o sobie przypominają i kuszą mitem 
genialnego, odnoszącego sukcesy managera. Ten wizerunek silnie utrwala się 
w świadomości wielu młodych ludzi. Wystarczy zaobserwować, gdzie polscy studenci 
kierunków ekonomicznych często kierują swoje pierwsze kroki po studiach. Te powody 
skłaniają badanych do zauważania większego wpływu kompetencji na korporacje. 

Badani proszeni byli również o podanie informacji na temat wielkości firmy, 
w której są zatrudnieni. W przypadku wydzielenia znaczenia w zależności od wielkości 
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firmy ogólny trend zostaje zachowany, podtrzymana zostaje więc teoria o tym, że im 
bardziej konkurencyjna gospodarka, tym większe znaczenie widzą badani (na pierwszym 
miejscu zawsze znajduje się Ameryka Północna). Zgodnie z trendem Polska zawsze 
zajmuje ostatnie miejsce. Jedyna istotna zmiana występuje w przypadku pracowników 
mikro przedsiębiorstw. Na ostatnim miejscu znajduje się tam Azja, jednak różnica między 
wynikami dla tego obszaru i Polski jest niewielka i wynosi zaledwie 0,13. Przyczyny 
takiego stanu rzeczy należy szukać w doświadczeniach Azjatów, dla których 
managerowie mogący znacząco poprawić sytuację przedsiębiorstwa, kojarzą się 
z Amerykanami lub Europejczykami. Tacy managerowie nie są zatrudniani z reguły 
w mikro przedsiębiorstwach, dlatego pracownicy takich firm dostrzegają znaczenie 
kompetencji managerów w mniejszym stopniu, choć nadal wysokim – ponad 7. Widać, iż 
nawet pracownicy, którzy ze względów kulturowych powinni widzieć mniejsze znaczenie 
kompetencji managerów dla konkurencyjności przedsiębiorstw wskazują bardzo wysokie 
znaczenie (powyżej 7). Dowodzi to tezy, iż kompetencje managerów mają bardzo duży 
wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na 
fakt, że większość badanych pracowników korporacji podawała najniższe odpowiedzi 
w swoim regionie. Można to uzasadnić faktem, iż korporacje są przedsiębiorstwami 
rozległymi i często pracownicy tychże korporacji nie mają bezpośredniego kontaktu 
z managerami, którzy mają szanse wpływać na konkurencyjność przedsiębiorstw, lecz 
tylko z managerami niższego szczebla, stąd też wynik ten jest najniższy, choć ponownie 
wykazuje on duże znaczenie (powyżej 7 w większości przypadków – wyjątek stanowi 
Azja - 6,78 i Polska - 6,73).  Najwyższą ilość punktów przyznawali zarówno pracownicy 
mikro jak i małych przedsiębiorstw, ponieważ to oni najłatwiej mogą ocenić wpływ 
kompetencji managerów na konkurencyjność ich przedsiębiorstwa. Wyjątek w tym 
wypadku stanowi Polska, gdzie największy wynik podali badani zatrudnieni w dużych 
przedsiębiorstwach. Związane jest to z niedostatkiem kompetencji wielu managerów 
w małych i mikro przedsiębiorstwach w Polsce. Niezależnie więc od wielkości firmy, 
pracownicy wykazują duże znacznie kompetencji.  

Badanych poproszono również o podanie zajmowanego przez nich stanowiska. 
Dokonując podziału znaczenia w zależności od zajmowanego przez badanych stanowiska 
ogólny trend zostaje zachowany, można więc wnioskować, iż wysnuta na początku teza 
mówiąca o tym, że im gospodarka jest bardziej konkurencyjna tym wyższe jest też 
znaczenie kompetencji managera jakie widzą badani (pierwsze miejsce ponownie 
zajmuje Ameryka Północna, na drugim znajdują się odpowiedzi z Europy, następnie  
w trzecim kwartylu przeważają odpowiedzi z Azji, w czwartym zaś z Polski). Widać 
również w tym podziale, iż znaczenie kompetencji postrzegane jest przez pracowników 
jako wysokie, niezależnie od miejsca zamieszkania czy zajmowanego stanowiska – dane 
wahają się w granicach 6,56 do 9,45.  

Warto również przyjrzeć się jak kształtuje się sytuacja dla poszczególnych 
kompetencji. 
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Tabela 1 
Znaczenie poszczególnych kompetencji managerów dla konkurencyjności przedsiębiorstw 

(wartość średnia dla wszystkich badanych obszarów) 

Lp. Kompetencje 
Wartość średnia dla 
wszystkich badanych 
obszarów 

1 Odpowiedzialność 8,27 

2 Zdolność podejmowania decyzji 7,92 

3 Umiejętność działania w warunkach stresu 7,91 

4 Umiejętność rozwiązywania konfliktów 7,91 

5 Myślenie strategiczne 7,89 

6 Współdziałanie, współpraca z zespołem 7,86 

7 Umiejętność budowania zespołu 7,85 

8 Komunikacja werbalna 7,82 

9 Zdolności negocjacyjne 7,82 

10 Profesjonalizm 7,76 

11 Kreatywność 7,68 

12 Przywództwo 7,65 

13 Motywowanie 7,62 

14 Upór w dążeniu do celu 7,61 

15 Asertywność 7,60 

16 Otwartość 7,58 

17 Pasja w działaniu 7,45 

18 Przyzwyczajenie do ciężkiej pracy 7,38 

19 Doświadczenie zawodowe, w tym kierownicze 7,23 

20 Aspiracje 6,86 

21 Wykształcenie kierunkowe 6,76 

Źródło: Opracowanie własne 

Powyższe dane pokazują znaczenie poszczególnych kompetencji dla 
konkurencyjności przedsiębiorstw niezależnie od wielkości firmy oraz stanowiska pracy 
i miejsca zamieszkania (jest to średnia dla całego badanego obszaru). Najważniejsza 
zdaniem badanych jest odpowiedzialność 8,27, następnie zdolność podejmowania decyzji 
(7,92). Na poziomie 7,91 plasują się umiejętności rozwiązywania konfliktów 
i umiejętność działania w warunkach stresu. W pierwszej dziesiątce znajdują się też: 
myślenie strategiczne 7,89, współdziałanie, współpraca z zespołem 7,86, umiejętność 
budowania zespołu 7,85, komunikacja werbalna 7,82, zdolności negocjacyjne 7,82 
i profesjonalizm 7,76. Większość kompetencji ma wyniki znaczenie powyżej 7,50. 
Wyjątek tutaj stanowią pasja w działaniu 7,45, przyzwyczajenie do ciężkiej pracy 7,38, 
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doświadczenie zawodowe (w tym kierownicze) 7,23, aspiracje 6,86 oraz wykształcenie 
kierunkowe 6,76. Wyciągając średnią dla całego badanego obszaru można zauważyć, iż 
wszystkie kompetencje uznawane są jako ważne (poza dwoma ostatnimi, znaczenie 
wszystkich kompetencji uznawane jest na poziomie powyżej 7). W pierwszej 10 znajduje 
się 5 kompetencji interpsychicznych, 4 profesjonalne oraz 1 intrapsychiczna. Wymienione 
jako najważniejsze cechy obejmują różne obszary działania managerów, co pokazuje 
kompleksowe znaczenie tych cech. Wyniki te pokazują, iż w ogólności kompetencje 
intrapsychiczne są oceniane jako najmniej ważne. Warto jednak przyjrzeć się jak to 
przebiega przy szczegółowym podziale.  

Ogólny trend omawiany już wielokrotnie w tym artykule, nawet przy tak 
szczegółowym podziale, zostaje zachowany.  

W przypadku Ameryki pierwsze dziesięć miejsc jest zajmowanych przez 
następujące kompetencje: 

! odpowiedzialność - 9,21, 
! profesjonalizm - 9,16, 
! umiejętność działania w warunkach stresu - 9,15, 
! zdolność podejmowania decyzji - 9,12, 
! komunikacja werbalna - 9,11, 
! przywództwo - 9,07, 
! myślenie strategiczne - 9,05, 
! upór w dążeniu do celu - 9,00, 
! umiejętność budowania zespołu - 9,00, 
! umiejętność rozwiązywania konfliktów - 8,97. 

Jak widać pierwsze 10 kompetencji oscyluje w granicach znaczenia ponad 9 
(poza ostatnią, która zbliża się do tej wartości). Porównując z pierwszą dziesiątką dla 
całego badanego obszaru brak tutaj współdziałania i współpracy zespołowej (są na 
pozycji 12) i zdolności negocjacyjnych (pozycja 14), na rzecz uporu w dążeniu do celu 
(w średniej światowej pozycja 14) oraz przywództwa (pozycja 12). Są to jednak 
odchylenia niewielkie. Ciekawa zmiana występuje w przypadku profesjonalizmu, który 
w średniej światowej znajduje się na dziesiątym miejscu, tu zaś zajmuje miejsce drugie. 
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest ogólny kult tej cechy (profesjonalizm we wszystkim) 
panujący w Ameryce Północnej. Warto również zauważyć, że ze względu na 
indywidualizm i nastawienie na jednostkę, panujące w Ameryce Północnej, kompetencje 
związane z pracą zespołową oceniane są niżej, niż w przypadku średniej ogólnej. 
Amerykański mit ciężkiej pracy („od pucybuta do milionera”) powoduje również wysokie 
(11 w porównaniu ze światowym 18 miejscem) znaczenie przyzwyczajenia do ciężkiej 
pracy. Ostatnie miejsca zajmują aspiracje  - 8,69 oraz wykształcenie kierunkowe - 8,65. 
Są to dane identyczne jak dla całego obszaru. Przyczyną jest prawdopodobnie fakt, iż 
przy niewielkim wysiłku każdy może je mieć (zarówno aspiracje jak i wykształcenie). 

 



Kompetencje managerów a konkurencyjność…  377 

W przypadku Europy w pierwszej dziesiątce znajdują się:  

! odpowiedzialność – 8,76, 
! myślenie strategiczne – 8,45, 
! współdziałanie, współpraca z zespołem – 8,39, 
! zdolność podejmowania decyzji – 8,35, 
! motywowanie – 8,32, 
! zdolności negocjacyjne – 8,31, 
! umiejętność rozwiązywania konfliktów – 8,28, 
! umiejętność działania w warunkach stresu – 8,26, 
! przywództwo – 8,19, 
! komunikacja werbalna – 8,19. 

Wyniki te są porównywalne do średniej ogólnej. Zawarte są tutaj przywództwo 
(średnia światowa 12 pozycja), motywowanie (13 pozycja), kosztem umiejętności 
budowania zespołu (16) i profesjonalizmu (pozycja 13 Europa). Różnice te są na tyle 
niewielkie, iż można je pominąć. Interesujący jest wpływ europejskiego nastawienia na 
pracę zespołową – wyżej oceniane są kompetencje związane z zespołem, pojawia się też 
przywództwo i motywowanie, które nie występowały w najwyższej dziesiątce średniej 
ogólnej. Na ostatnich miejscach znajdują się, podobnie jak w Ameryce i w całym 
badanym obszarze, aspiracje i wykształcenie kierunkowe (7,28; 7,16). Dane poza tym 
nie wykazują odchyleń od średniej światowej.  

W Azji pierwsze 10 miejsc zajmowanych jest przez następujące kompetencje: 

! odpowiedzialność – 8,09, 
! umiejętność budowania zespołu – 7,67, 
! komunikacja werbalna – 7,57, 
! umiejętność działania w warunkach stresu – 7,49, 
! umiejętność rozwiązywania konfliktów – 7,47, 
! przywództwo – 7,45, 
! myślenie strategiczne – 7,41, 
! pasja w działaniu – 7,34, 
! upór w dążeniu do celu – 7,31, 
! motywowanie – 7,31. 

W tym przypadku w porównaniu ze średnią ogólną następują pewne zamiany. 
Pojawiają się w pierwszej dziesiątce następujące kompetencje: przywództwo (miejsce 
12), pasja w działaniu (17), upór w dążeniu do celu (14), motywowanie (13). Nie ma 
tam z kolei zdolności podejmowania decyzji (w grupie Azji miejsce 12), współdziałania, 
współpracy z zespołem (11), zdolności negocjacyjnych (14), profesjonalizmu (16). 
Większość zmian jest nieznaczna. Widać tu jednak, iż wpływy kulturowe pozostają w tym 
wypadku nie bez znaczenia. Interesującym faktem jest niska pozycja profesjonalizmu na 
rzecz pasji w działaniu. Spowodowane jest to dłuższym okresem zatrudnienia w jednej 
firmie w tym regionie świata (aż do zatrudnienia przez całe życie w Japonii). 
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Managerom, aby mogli efektywnie wykonywać tak długo tę samą pracę, niezbędna jest 
pasja, dlatego właśnie oceniana jest ona stosunkowo wysoko. Ostatnie miejsce 
zajmowane jest przez aspiracje (6,65) i wykształcenie kierunkowe (6,43). Stosunkowo 
nisko oceniana jest kreatywność (17), związane jest to z modelem starszeństwa 
panującym w tamtym rejonie świata. Innowacyjność pracowników nie jest tak doceniana 
jak w krajach zachodnich. Pokazuje to silny wpływ tamtejszego modelu biznesu.  

W przypadku Polski wyniki pierwszej dziesiątki są najbardziej podobne do 
układu w średniej światowej: 

! odpowiedzialność – 7,76, 
! zdolność podejmowania decyzji – 7,49, 
! umiejętność rozwiązywania konfliktów – 7,47, 
! współdziałanie, współpraca z zespołem – 7,42, 
! zdolności negocjacyjne – 7,40, 
! umiejętność działania w warunkach stresu – 7,38, 
! myślenie strategiczne – 7,38, 
! umiejętność budowania zespołu – 7,35, 
! profesjonalizm – 7,27, 
! kreatywność – 7,22. 

Jedyna różnica która, występuje między składem tej dziesiątki i drugiej dla 
średniej ogólnej, to brak komunikacji werbalnej (miejsce 11) na rzecz kreatywności 
(miejsce 11 w średniej światowej). Dwa ostatnie miejsca tradycyjnie zajmują aspiracje  
i wykształcenie kierunkowe (5,97 i 5,89). Powodem takiego podobieństwa jest fakt, iż 
Polska znajduje się w kulturze europejskiej, zachodu, z drugiej jednak strony poziom 
rozwoju gospodarki jest znacznie opóźniony w stosunku do zachodu, jest on bliższy 
średniej krajów azjatyckich.  

PODSUMOWANIE 

Podsumowując badania przeprowadzone w niniejszej pracy można stwierdzić, iż 
hipoteza mówiąca o wysokim znaczeniu kompetencji managerów dla konkurencyjności 
przedsiębiorstw we wszystkich krajach Triady oraz o występującym sprzężeniu zwrotnym 
między świadomością tego znaczenia a rozwojem gospodarczym danego obszaru jest 
stwierdzeniem prawdziwym. Trend ogólny wykazany na początku pracy jest zachowany, 
niezależnie od zastosowanego podziału - im bardziej konkurencyjna jest dana 
gospodarka, tym większe znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw widzą badani. 
Znaczenie kompetencji dla konkurencyjności przedsiębiorstw jest wysokie niezależnie od 
obszaru geograficznego. Względy kulturowe oraz czynniki zmienne (wielkość 
przedsiębiorstwa czy stanowisko) mają pewien wpływ na wyniki, jednak główną zmienną 
jest tutaj wykazany w punkcie pierwszym trend ogólny. Znaczenie kompetencji dla 
korporacji  jest z reguły wykazywane jako niższe niż dla mikro przedsiębiorstw, co jest 
spowodowane faktem, iż w mniejszym organizmie jeden czynnik jest bardziej istotny niż 
w większym. W kolejności określając grupy kompetencji najistotniejsze (niezależnie od 
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miejsca) są kompetencje interpsychiczne, następnie profesjonalne i na końcu 
intrapsychiczne. W zależności od stanowiska znaczenie kompetencji najbardziej 
doceniane jest przez prezesów i dyrektorów generalnych. Wydaje się również, iż ich 
ocena jest najtrafniejsza ponieważ mogą oni najbardziej realnie ocenić ten wpływ. 
Niezależnie od zajmowanego stanowiska wszyscy pracownicy widzą wysokie znaczenie 
kompetencji. Nie można również określić stanowiska, dla którego znaczenie określane 
byłoby spójnie najniżej. Wielkość przedsiębiorstwa, w którym zatrudnieni są badani nie 
wypływa na zmiany trendu. Niezależnie od wielkości firmy wszyscy badani wskazują 
wysokie znaczenie kompetencji. Porównując poszczególne kompetencje najważniejszymi 
(pod względem ustawienia zarówno zbiorczo, jak i w poszczególnych obszarach 
geograficznych) są: odpowiedzialność, zdolność podejmowania decyzji, umiejętność 
rozwiązywania konfliktów, umiejętność działania w warunkach stresu, myślenie 
strategiczne oraz kompetencje związane z pracą zespołową (w zależności od rejonu 
geograficznego współdziałanie, współpraca z zespołem i/lub umiejętność budowania 
zespołu). W pierwszej dziesiątce w większości przypadków znajdują się również zdolności 
negocjacyjne i komunikacja werbalna oraz profesjonalizm. Widać tutaj szeroki zakres 
kompetencji ze wszystkich trzech grup, co pokazuje, iż wszystkie one istotnie wpływają 
na konkurencyjność przedsiębiorstw. Najmniej istotnymi kompetencjami są aspiracje  
i wykształcenie kierunkowe. Wykształcenie w dzisiejszych czasach zdobyć może każdy, 
niezależnie od zdolności i wieku. Nie daje ono też gwarancji posiadania niezbędnej 
wiedzy i kompetencji do piastowania stanowiska managera. Aspiracje są przykładem 
kompetencji, której posiadanie jest nisko skorelowane z osiągnięciami. Można ją mieć  
i nie osiągnąć sukcesu lub ich nie mieć i dzięki pozostałym kompetencjom skutecznie 
zarządzać zespołem. Można więc stwierdzić, iż kompetencje managera są niezwykle 
istotnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw niestety w Polsce jest on 
wciąż niedoceniany.  

SUMMARY 

The article covers the topic of the influence of managerial competences on 
competitiveness of companies in the countries of the Triad region. A brief explanation of 
theoretical aspects of competences is given, including numerous categorizations of 
them. Moreover, a theoretical reasoning behind the hypothesis that competences should 
be considered a crucial element of companies’ competitiveness is given. The second part 
of the article presents the results of studies conducted throughout North America, 
Europe and Asia, with cross-references to those obtained for Poland, in an attempt to 
discern the opinion of their employees on the influence of managerial competences on 
the competitiveness of small- and medium-sized enterprises as well as multinational 
corporations. The hypothesis stating that the more competitive a given national 
economy is, the more important the perceived managerial competences become, is also 
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proven valid on the basis of the aforementioned studies. Understanding the crucial role 
of managerial competences – and thus investing in them and their development – for 
the market position of a company is a key element of competitiveness, leading to 
improvement of their standing, and hence to an intensified growth of the whole of the 
national economy. 

Translated by Joanna Kochanowska 
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MARIUSZ ORNOWSKI 

KSZTAŁTOWANIE KULTURY INNOWACYJNEJ  
NA PRZYKŁADZIE TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ 

WSTĘP 

W artykule omówione zostaną działania wspierające innowacyjność, które były  
i są podejmowane w spółkach Grupy Telekomunikacji Polskiej na przestrzeni ostatnich 
kilku lat. W pierwszej części scharakteryzowano firmę, w kontekście jej historii  
i otoczenia. Określono również czynniki, które wpływają na to, że zajmuje się ona 
problematyką innowacyjności. Następnie przedstawiono podstawowe założenia modelu 
zarządzania innowacjami, który opracowano na potrzeby TP. W dalszej kolejności 
wymieniono najważniejsze działania, jakie podjęto w ramach przyjętego modelu. 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA TP 

Telekomunikacja Polska jest firmą wywodzącą się z przedsiębiorstwa 
państwowego Polska Poczta, Telegraf i Telefon – w swoim czasie monopolisty w zakresie 
usług telekomunikacyjnych. Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku część 
telekomunikacyjna tej instytucji została wydzielona jako odrębna spółka skarbu państwa 
i niecałą dekadę później sprywatyzowana. W roku 2000 partnerem strategicznym 
Telekomunikacji Polskiej zostało konsorcjum France Telecom i Kulczyk Holding SA. Po 
czterech latach France Telecom zwiększył swój udział w Telekomunikacji Polskiej do 47,5 
procenta, odkupując akcje od Kulczyk Holding [1]. 

Obecnie Telekomunikacja Polska, wraz ze spółkami wchodzącymi w skład 
utworzonej przez nią grupy kapitałowej, to największy operator telekomunikacyjny  
w Europie Środkowej. Grupa TP to ponad 31 tysięcy pracowników, 18 miliardów złotych 
skonsolidowanych przychodów, w czym ponad 2 miliardy stanowi zysk netto (dane za 
2007 rok). Z racji powiązań właścicielskich Telekomunikacja Polska jest również częścią 
światowej grupy telekomunikacyjnej France Telecom. Aktualna strategia spółki na 
najbliższe trzy lata, zawierająca się w haśle „Enhance core, go for more”, stawia zarówno 
na wzmocnienie pozycji firmy w zakresie podstawowej jej działalności, jak i na ciągłe 
poszukiwanie nowych możliwości biznesowych [2]. 

Na przestrzeni ostatnich dwudziestu kilku lat znacznie zmieniło się również 
otoczenie firmy. W wyniku liberalizacji rynku i działań regulacyjnych państwa wzrosła  
i nadal rośnie, presja konkurencyjnych operatorów telekomunikacyjnych. Na koniec 
trzeciego kwartału 2007 roku już 20 procent przychodów z usług telefonicznych w sieci 
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stacjonarnej, 36 procent przychodów z usług dostępu do Internetu oraz 65 procent 
przychodów z usług telefonii ruchomej wypracowały firmy konkurujące z Grupą TP. 
Usługi teleinformatyczne stają się również coraz ważniejszym elementem gospodarki 
światowej. W Polsce rynek ten od lat odznacza się kilkuprocentowymi wzrostami –  
w roku 2006, na przykład, wskaźnik ten wyniósł 5,2 procenta. Nie bez znaczenia dla tego 
wzrostu jest również aktywność Unii Europejskiej w zakresie budowy społeczeństwa 
informacyjnego. Założeniem tego programu jest zapewnienie społeczeństwu 
odpowiedniej przestrzeni informacyjnej, a ta nie może się obejść bez rozwoju 
infrastruktury i badań nad nowymi technologiami teleinformatycznymi. Rozszerzającemu 
się rynkowi towarzyszy również spadek cen usług. Według wyników analiz Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej, w przypadku usług mobilnych Polska odnotowała jeden  
z najwyższych spadków cen w latach 2005-2007. Dla koszyka usług post-paid i pre-paid 
łącznie wskaźnik ten osiągnął aż 36% [12, 13]. 

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE INNOWACYJNOŚĆ 

Jak widać, ostatnie dwie dekady to dla Telekomunikacji Polskiej okres daleko 
idących przeobrażeń, od państwowego monopolu, do nowoczesnej korporacji 
wchodzącej w skład światowej grupy telekomunikacyjnej. To również dostosowywanie 
się do warunków nowoczesnej gospodarki rynkowej, odznaczającej się nie tylko 
nieustającą walką o klienta, ale także ciągłym dbaniem o interesy akcjonariuszy. 
Naturalnym wyzwaniem, jakie pojawiło się przed menadżerami w tej sytuacji była 
potrzeba zwiększania innowacyjności organizacji, którą kierowali. Presja na bycie 
innowacyjnym pochodziła z różnych kierunków. Pojawiała się ona zarówno ze strony 
klientów, „głodnych” rozwiązań coraz lepiej dopasowanych do ich rosnących potrzeb, jak 
i ze strony akcjonariuszy, którzy umiejętność spółki do wprowadzania innowacji 
odczytywali jako jeden z wyznaczników jej potencjału do zwiększania swojej wartości. 
Innym istotnym czynnikiem, który wpłynął na zainteresowanie w Telekomunikacji 
Polskiej tym tematem był wpływ głównego właściciela, francuskiego potentata 
nowoczesnych usług telekomunikacyjnych na świecie – France Telecom. Korporacja ta 
szczyci się inwestowaniem pokaźnych środków w badania i rozwój. W tej chwili w swoich 
ośrodkach R&D rozrzuconych po całym świecie zatrudnia około 4 tysiące pracowników, 
którzy wyprodukowali do tej pory już 8,5 tysiąca patentów [3]. 

W takich właśnie warunkach, w roku 2004 został powołany do życia projekt 
mający na celu kompleksową analizę aktualnego stanu zarządzania innowacjami w TP 
oraz stworzenie propozycji dalszego jego rozwoju. Sponsorem projektu był członek 
zarządu ds. inwestycji. Zewnętrzna firma doradcza natomiast miała stworzyć 
odpowiednie analizy i rekomendacje. 

Projekt skupiał się na dwóch rodzajach innowacji: produktowej, przekładającej 
się bezpośrednio na wzrost konkurencyjności oferty oraz organizacyjnej, pozwalającej na 
ciągłe zwiększanie efektywności procesów zachodzących w firmie. Na etapie analizy 
przeprowadzono serię warsztatów i wywiadów z menadżerami spółki. Dzięki nim 
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sformułowano założenia do modelu kluczowych obszarów zarządzania innowacjami. 
Model ten posłużył w dalszej kolejności do opracowania mapy działań mających  
w praktyce poprawić innowacyjność firmy. Do tego ostatniego zaangażowano także 
pracowników spółki. 

W opracowanej finalnie rekomendacji model zarządzania innowacjami składał 
się z pięciu głównych obszarów. Najważniejszym z nich była strategia innowacji. Miała 
ona zwierać określenie docelowej wizji rynku i pozycjonowania na nim Telekomunikacji 
Polskiej. Ta wizja zaś przekładałaby się na odpowiednie kierunki działalności 
innowacyjnej. Kolejne dwa obszary to procesy innowacji produktowej i organizacyjnej. 
Według autorów, powinny one uwzględniać: zauważanie szans i potrzeb, napędzanie 
kreatywności, ocenę i rozwój pomysłów, efektywne wdrażanie najlepszych z nich oraz 
monitorowanie efektów omawianych procesów. Następnym wyróżnionym obszarem była 
architektura innowacyjności. Określała ona struktury, role oraz zasoby wymagane do 
efektywnego wspierania procesów innowacyjnych w firmie. Klimat innowacyjny, jako 
następny obszar modelu, dotykał tematu odpowiedniej, sprzyjającej ciągłemu tworzeniu 
i efektywnemu wdrażaniu nowych pomysłów kultury organizacyjnej. Ostatnim 
elementem był pomiar wyników. Miał to być system mierników obrazujących 
efektywność zarządzania innowacjami w TP [4]. 

Przygotowane w trakcie projektu wytyczne miały bardzo szeroki zakres i były 
pierwszą od wielu lat próbą globalnego, na poziomie całej firmy, spojrzenia na problem 
innowacyjności. Do tej pory wdrożono zaledwie część pomysłów zawartych  
w opracowaniu będącym wynikiem tego projektu. Nie zmienia to jednak faktu, że 
zaproponowany model nie stracił na swojej aktualności i wciąż naznacza kierunek 
dalszych działań w zakresie wspierania innowacyjności w Telekomunikacji Polskiej. 

INNOWACJE DZISIAJ – CZTERY ASPEKTY WSPIERANIA INNOWACYJNOŚCI  
W TP 

W aktualnych inicjatywach wspierających innowacyjność w całej Grupie TP 
można wyróżnić cztery pola aktywności. Pierwsze dotyczy kształtowania klimatu 
innowacyjnego, czyli warunków sprzyjających innowacyjności, tak pracowników, jak  
i całych jednostek organizacyjnych w środowisku firmy. Pojęcie klimatu wiąże się ze 
stopniem, w jakim pracownicy angażują się zarówno w tworzenie nowych pomysłów, jak 
i we wspieranie efektywnego ich wdrażania. TP bada cyklicznie ten klimat i podejmuje 
różnego rodzaju działania, aby go wzmocnić. Identyfikowanie kolejnych, potencjalnych 
źródeł innowacji tworzy kolejny aspekt omawianego tematu. Zarząd spółki kładzie 
ogromny nacisk na jak najszersze pozyskiwanie nowych idei, co przekłada się na 
wykorzystywanie coraz liczniejszych ich źródeł. Kolejnym polem działań jest zarządzanie 
pomysłami. Ze względu na duże rozmiary firmy, zadbanie o sprawne zbieranie i ocenę 
wszystkich pojawiających się pomysłów staje się nie lada wyzwaniem. W Grupie TP  
w sposób ciągły doskonali się metodykę i narzędzia informatyczne służące do tego celu. 
Elementem decydującym o sukcesie innowacji jako takich, jest skuteczne wdrażanie 
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pomysłów. Tutaj firma stawia na odpowiednią konstrukcję organizacyjną firmy, ciągle ją 
unowocześniając pod tym kątem oraz na tworzenie odpowiednich procesów, co jest 
szczególnie widoczne w przypadku wdrażania innowacji produktowych [6]. 

KLIMAT INNOWACYJNY 

W organizacji tej skali co Grupa TP (31 tysięcy pracowników) niezwykle ważnym 
staje się kontekst socjologiczny procesów zachodzących wewnątrz firmy, również 
w zakresie innowacyjności. Załoga spółki tworzy rozbudowaną społeczność, zbiorowisko 
wąskich specjalizacji, formalnych i nieformalnych struktur i wzajemnych relacji. To 
zjawisko, w powiązaniu ze stylem zarządzania firmą reprezentowanym przez jej 
kierownictwo, przekłada się bezpośrednio na klimat innowacyjny, który ma duże 
znaczenie dla zdolności przedsiębiorstwa do wdrażania nowych produktów i doskonalenia 
sposobu swojego działania. 

W Telekomunikacji Polskiej cyklicznie bada się klimat innowacyjny. Do tej pory 
przeprowadzono dwa sondaże w tej materii. Metodologia badania przygotowana została 
przez specjalną jednostkę w Pionie Centrum Badawczo-Rozwojowe TP, zajmującą się 
badaniami socjologicznymi realizowanymi na potrzeby firmy. Metodologia ta czerpie ze 
skandynawskiej szkoły badania kultury korporacyjnej skupionej wokół profesora 
Hofstede. Model ten, przewiduje badanie dziewięciu wskaźników zebranych w trzech 
kategoriach. Wśród pytań dotyczących zasobów, pracownicy oceniają, czy firma  
zapewnia im czas na pomysły, czy bierze je pod uwagę, i czy pozwala na angażowanie 
się w interesujące nowe projekty, nawet jeśli nie znajdują się one w zakresie 
obowiązków danego pracownika. W kategorii czynników motywujących, pracownicy są 
pytani o to, czy ich przełożeni jasno określają swoje oczekiwania, czy w firmie panuje 
efektywna współpraca, oraz czy doceniane są dobre pomysły i inicjatywy, niezależnie od 
kogo pochodzą. Presja na osiągnięcia stanowi ostatni składnik badania. Ocenia się tutaj, 
czy pracownikom stawiane są ambitne wyzwania, czy umożliwia się im swobodę 
działania tak, aby mogli osiągać stawiane przed nimi cele jak najbardziej efektywnie,  
a także czy firma toleruje podejmowanie ryzyka, nawet gdy oznacza to potencjalnie 
popełnianie błędów. W każdym pytaniu ankietowany określa prawdziwość 
przedstawionego mu stwierdzenia w skali od 1 (fałsz) do 10 (prawda) – powstaje w ten 
sposób ocena aktualnego poziomu badanego wskaźnika. W drugim kroku ankietowany 
proszony jest o podanie wartości według niego pożądanej, jaką ten wskaźnik powinien 
osiągać. Zebrane dane analizowane są zarówno w skali całej firmy, jak  
i w poszczególnych jej działach oraz grupach zawodowych [5]. 

Wyniki tak przeprowadzonego badania dają nie tylko obraz aktualnego stanu 
klimatu innowacyjnego, ale też stanowią podstawę do dalszych działań. Po ostatniej 
edycji sondażu przeprowadzone zostały warsztaty z jednostkami organizacyjnymi, które 
wyróżniły się w badaniu jako te szczególnie sprzyjające innowacyjności swoich 
pracowników. Celem warsztatów było zidentyfikowanie praktyk, które powodują ten stan  
i w dalszej perspektywie, rozpowszechnienie ich na całą organizację. 
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Oprócz badania klimatu innowacyjnego Grupa TP stara się aktywnie go 
kształtować. Robi się to na wiele sposobów, jednym z nich jest promowanie innowacji  
i innowacyjności. Specjalnie do tego celu w 2006 roku utworzono Ogrody Innowacji 
Grupy TP. Jest to miejsce dedykowane prezentacji wybranych prototypów usług 
będących przedmiotem zainteresowania jednostek badawczo-rozwojowych całej grupy 
France Telecom. Odbiorcami przygotowywanych tam prezentacji są nie tylko sami 
pracownicy Grupy TP, ale też dziennikarze, politycy i inni przedstawiciele środowisk 
opiniotwórczych. Ogrody mają być potwierdzeniem dla środowiska samej firmy, jak i jej 
otoczenia, że jej kierownictwo bardzo poważnie traktuje poszukiwanie i rozwijanie 
innowacyjnych rozwiązań oraz, że te pozytywne nastawienie daje wymierne efekty. 
Dodatkową funkcją, którą realizuje to miejsce jest także wewnątrzorganizacyjna 
promocja wyników prac R&D, która sprzyja w jeszcze lepszym ich wykorzystaniu. 

Duże znaczenie dla klimatu sprzyjającego innowacjom mają posiadane przez 
pracowników umiejętności, a w szczególności te w zakresie kreatywnych technik pracy. 
Promowaniu i rozwijaniu takich kompetencji służy uruchomiony w 2007 roku projekt 
„Kraina Kwitnącej Innowacyjności”. Jego celem jest  przede wszystkim podniesienie 
praktycznych umiejętności kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów. Formuła 
szkolenia jest połączeniem e-learningu oraz stacjonarnych szkoleń i warsztatów. To 
połączenie, uwzględnione w zintegrowanym programie szkolenia, było celowym 
zabiegiem, który miał zapewnić istotny wzrost poziomu innowacyjności pracowników 
Telekomunikacji Polskiej [10]. 

Ostatnią wartą odnotowania inicjatywą z obszaru klimatu innowacyjnego,  
z którą eksperymentuje się obecnie w Grupie TP jest tworzenie i udostępnianie 
pracownikom specjalnie przygotowanych przestrzeni do pracy kreatywnej. Pierwsze takie 
rozwiązanie funkcjonuje od niedawna w Katowicach pod nazwą „Gabinet Projektowy”.  
W większej skali idea ta zrealizowana będzie także w budynku siedziby spółki  
w Warszawie. Idea przestrzeni kreatywnej zakłada takie kształtowanie fizycznego 
otoczenia pracy, aby sprzyjało ono kreatywności i efektywności realizacji zadań 
pracowników z niego korzystających. Ważny jest tu aspekt zarówno psychologiczny 
(odejście od rutyny standardowego biurka), jak i praktyczny (maksymalna elastyczność 
dostosowywania przestrzeni do potrzeby chwili). Na efekty tego eksperymentu przyjdzie 
jednak jeszcze poczekać. 

ŹRÓDŁA INNOWACJI 

Jeszcze nie tak dawno temu, bo na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku, rynek telekomunikacyjny w Polsce nie przedstawiał się zbyt imponująco na tle 
państw zachodnich. W 1991 roku w kraju funkcjonowało nieco ponad 3,5 miliona linii 
telefonii stacjonarnej, a infrastruktura telekomunikacyjna była uznawana za jedną 
z najmniej rozwiniętych w Europie. Naturalną konsekwencją tego stanu rzeczy było to, 
że jedyny na rynku operator telekomunikacyjny, jakim była Telekomunikacja Polska, 
skupiał się bardziej na rozbudowie i unowocześnianiu infrastruktury, niż na poszukiwaniu 
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innowacyjnych usług. W konsekwencji głównym źródłem nowych rozwiązań byli 
dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego. Rola TP ograniczała się przede wszystkim do 
oceny  
i wyboru odpowiedniej technologii, czy też usług zaproponowanych przez producenta. 

W miarę upływu czasu, w warunkach coraz bardziej zaostrzającej się 
konkurencji i zwiększających się potrzeb społeczeństwa na usługi teleinformatyczne, 
samo tylko poleganie na inwencji producentów sprzętu przestało wystarczać. W TP 
zauważono potrzebę rozszerzenia wachlarza eksploatowanych źródeł innowacji  
i postanowiono wykorzystać w następnej kolejności potencjał wszystkich pracowników. 
Począwszy od 2002 roku firma organizuje co roku konkurs na nowe projekty pod nazwą 
„Telekreator”. Pracownicy mogą zgłaszać tam swoje pomysły w czterech głównych 
kategoriach: usługi, usprawnienia organizacyjne, wizerunek firmy i innowacje techniczne. 
Spółka chwali się, że już ponad 90 pomysłów, które zgłoszone zostały do tego konkursu 
zostało wcielonych w życie. Za sztandarowy przykład służy „Telefon do mamy”, czyli 
akcja instalowania automatów telefonicznych, które udostępniają małym pacjentom 
szpitalnych oddziałów dziecięcych darmowe połączenia do domu. Od 2007 roku formuła 
konkursu pozwala również uczestniczyć w nim coraz liczniejszej grupie pracowników firm 
podwykonawczych świadczących usługi na rzecz TP. W ten sposób firma chce sięgnąć do 
kolejnej grupy osób, które mogą być potencjalnym źródłem nowych rozwiązań [11]. 

Poprzez swoją jednostkę badawczo-rozwojową Grupa TP współpracuje również 
szeroko ze światem nauki. Odbywa się to głównie na zasadzie zlecania poszczególnym 
uczelniom konkretnych prac badawczych, ale pojawiają się także inicjatywy idące dalej. 
We współpracy z Politechniką Łódzką na przykład, Telekomunikacja Polska utworzyła  
w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technicznym ośrodek o nazwie „Software 
Quality Assurance Center”. Jest to specjalistyczne laboratorium, wyposażane  
i utrzymywane przez TP, które zajmuje się rozwojem i zapewnieniem jakości 
oprogramowania tworzonego na potrzeby firmy. Nowatorską ideą, która została tutaj 
zastosowana jest fakt, że ośrodek nastawiony jest na zatrudnianie, na zasadach stażu, 
studentów łódzkich uczelni. Korzyść jest obopólna, studenci zyskują w ten sposób dostęp 
do profesjonalnego środowiska pracy i zdobywają praktykę w międzynarodowej 
korporacji, a firma, oprócz konkretnych wyników ich zaangażowania, ułatwia sobie 
eksplorowanie i wykorzystywanie wiedzy tworzonej przez regionalne ośrodki naukowe. 
Mimo to, że laboratorium funkcjonuje od niedawna, można już znaleźć pierwsze 
przykłady udanego transferu pomysłów. Jeden z projektów Politechniki Łódzkiej, który 
dotyczył ułatwień w obsługiwaniu telefonu dla osób niedowidzących i niewidomych, 
spotkał się z pozytywną opinią jednostek biznesowych firmy i przygotowywany jest w tej 
chwili do wdrożenia [7,8]. 

Wzorując się na innych przedsiębiorstwach, nie tylko z branży 
telekomunikacyjnej, Grupa TP stara się zaangażować w poszukiwanie innowacji także 
swoich klientów. Przykładem zmierzających do tego inicjatyw jest system sugestii 
uruchomiony na głównych portalach internetowych Grupy TP. Zachęca on użytkowników 
do wyrażania opinii i propozycji na temat funkcjonowania tych właśnie portali. Inny 
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przykład, to „Rada Klientów Grupy TP”, która działa od początku tego roku. Rada składa 
się w tej chwili z siedemnastu przedstawicieli klientów najważniejszych segmentów usług 
oferowanych przez spółki grupy kapitałowej. W zamyśle firmy, ciało to ma być źródłem 
pomysłów, które poprawią w przyszłości jej relacje z klientami [9]. 

ZARZĄDZANIE POMYSŁAMI 

Sięganie do wielu źródeł nowych koncepcji, w tak dużej organizacji powoduje, 
że kolejnym problemem związanym z innowacyjnością firmy jest zarządzanie pomysłami, 
które się w niej pojawiają. Wprawdzie zaledwie drobny procent wszystkich 
zidentyfikowanych pomysłów ma szanse na wdrożenie i przeobrażenie się w prawdziwą 
innowację, lecz to wcale nie oznacza, że pozostałe z nich nie muszą być odpowiednio 
przeanalizowane i ocenione. Efektywne zarządzanie pomysłami wymaga stworzenia 
ustalonej metodyki i narzędzi służących do tego celu. 

W Grupie TP stosuje się klika podejść do tego tematu. W przypadku konkursu 
„Telekreator” mamy do czynienia z wieloetapowym procesem wyłaniania zwycięskich 
projektów, który ma miejsce każdego roku. W pierwszym kroku pomysłodawca wypełnia 
formularz, którego konstrukcja pomyślana jest w taki sposób, aby w znacznej mierze 
ułatwić późniejszą ocenę opisanej w nim idei. Poprawność wypełnienia formularza 
sprawdzana jest przez zespół organizujący konkurs i jest warunkiem rejestracji, a co za 
tym idzie, przyjęcia zgłoszenia. Drugi etap to ocena projektów przez komisję 
kwalifikacyjną złożoną z ekspertów powołanych z różnych jednostek firmy. Wynikiem 
pracy komisji jest rekomendacja około pięciu pomysłów wybranych z każdej kategorii. 
Autorzy tych zgłoszeń dostają szansę zaprezentowania swojej koncepcji jury konkursu, 
złożonemu z powołanych przez prezesa spółki dyrektorów. Jury rozdziela wśród 
nominowanych nagrody w każdej z kategorii. 

Inną formą zbierania pomysłów, obecną w Telekomunikacji Polskiej od 2006 
roku, są tak zwane „kampanie innowacyjne”. Do ich przeprowadzania służy specjalne 
narzędzie informatyczne pod nazwą „Innowatorium”, dostępne każdemu pracownikowi 
w sieci komputerowej firmy. Idea „kampanii” zasadza się na organizacji, na życzenie 
dowolnej jednostki organizacyjnej, sesji zbierania pomysłów na bardzo konkretny, 
interesujący tę jednostkę temat. Stawiane pracownikom w ten sposób wyzwanie może 
być zarówno problemem, którego rozwiązania się poszukuje, jak i zidentyfikowaną przez 
firmę szansą, która wymaga optymalnego wykorzystania. Zebrane pomysły oceniane są 
przez zespół ekspertów powołanych przez zamawiającego. Zaletą takiego podejścia jest 
fakt, że kreatywność pracowników znajduje ujście w tych obszarach, które najbardziej 
interesują przedsiębiorstwo. Do odnotowanych do tej pory wad można zaliczyć niechęć 
menadżerów do zamawiania tego rodzaju wewnętrznej usługi. Wydaje się, że wynika 
ona z obawy przed uznaniem zamawiającego kampanię menedżera za osobę nie radzącą 
sobie ze stojącymi przed nim wyzwaniami. Przekłada się to na wciąż niskie 
wykorzystanie tej formy pozyskiwania pomysłów. 
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Najnowszym przykładem procesu mającego na celu pozyskiwanie i ocenę 
pomysłów jest A-TTM (Anticipation Time To Market). Proces ten, wciąż w fazie 
konstrukcji, ma w praktyce zapewniać stałe źródło propozycji nowych komercyjnych 
usług. Pomysły na nie mają być pozyskiwane od pracowników całej Grupy TP, a ich 
ocena przeprowadzana będzie przez zespół przedstawicieli jednostek odpowiedzialnych 
za badania i rozwój, strategię firmy oraz marketing. Proces ma być uruchomiony do 
końca 2008 roku [14]. 

WDRAŻANIE INNOWACJI 

Innowacją jest tworzenie dodanej wartości, zwiększenie przychodów lub 
ograniczenie kosztów, poprzez wdrażanie z sukcesem nowych pomysłów. Ostatnim 
zatem wyzwaniem, z jakim firma musi się zmierzyć w temacie innowacyjności jest 
zadbanie, aby wszystkie zgłoszone i pozytywnie ocenione pomysły zostały wdrożone.  
W dużych korporacjach problem ten jest szczególnie widoczny, gdyż ze względu na 
rozproszoną odpowiedzialność każda zmiana wymaga szerokiej koordynacji.  
W Telekomunikacji Polskiej można zidentyfikować dwa kierunki działań zmierzających do 
zwiększenia efektowności wdrażania innowacji. 

Pierwszym z nich jest odpowiednia konstrukcja organizacyjna firmy. W ostatnich 
latach utworzone zostały specjalne jednostki organizacyjne, które odpowiedzialne są za 
efektywne rozszerzanie oferty produktowej lub unowocześnianie procesów działających 
w firmie. W zakresie oferty najlepszym przykładem jest Pion Rozwoju Produktów  
i Innowacji. Jego misja zawiera między innymi: definiowanie strategii długoterminowej 
dla rozwoju produktów dla rynku masowego, opracowanie krótkoterminowych planów 
dla tych produktów i ich realizowanie. Udoskonalanie procesów jest natomiast domeną 
Departamentu Jakości, Wydajności Procesów i Innowacji Grupy TP. Zadaniem tej 
jednostki jest dbanie o ciągłe poprawianie efektywności działania spółek całej grupy 
kapitałowej. 

Efektywność wdrażania innowacji produktowych wspierana jest w Grupie TP 
również przez proces TTM (Time To Market). Jest to, w dużym stopniu sformalizowana 
i obdarzona przez zarząd spółki wysoką rangą, procedura określająca uruchamianie, 
realizację oraz dostarczanie produktów cząstkowych projektów z zakresu poszerzania 
oferty firmy. Każdy projekt nowej usługi w tym procesie przechodzi na poszczególnych 
etapach jego realizacji przez szereg przeglądów. Celem tych przeglądów jest zadbanie 
o to, aby realizacja wdrożeń odbywała się bez przeszkód, a decyzje dotyczące projektów 
zapadały szybko. Ciałem decyzyjnym jest tutaj tak zwany „Product Board”, w którego 
kompetencjach jest nadzór wszystkich projektów od momentu utworzenia wstępnej 
analizy marketingowej, aż od analiz poimplementacyjnych danego produktu [15]. 

PODSUMOWANIE – SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ 

Wydaje się, że kierunek obrany przez spółki Grupy TP w zakresie budowania 
kultury innowacyjnej nie zmieni się, a intensywność działań w przyszłości nie tylko nie 
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osłabnie, ale będzie coraz większa. Wynika to z kilku czynników. Pierwszy, dotyczący 
całej gospodarki, wiąże się z coraz większym znaczeniem wiedzy dla potencjału 
konkurencyjnego firm. Najlepsze wyniki w przyszłości będą osiągać przedsiębiorstwa, 
które będą potrafiły wytworzyć, odpowiednio zabezpieczyć i wykorzystać wiedzę mającą 
zastosowanie do ich obszaru funkcjonowania. Telekomunikacja Polska już poczyniła 
pewne kroki w tym kierunku. Budowany jest na przykład system patentowania 
najbardziej obiecujących pomysłów technicznych. Wciąż myśli się również o dalszym 
rozszerzaniu listy eksploatowanych źródeł innowacji. 

Kolejnym bodźcem, który może mieć wpływ na akcelerację działań 
proinnowacyjnych jest przyjmowana przez TP w swojej działalności biznesowej 
społeczna odpowiedzialność firmy. Zarząd spółki od dawna zabiega, aby Grupa TP była 
postrzegana nie jako dominujący operator, ale jako rodzime przedsiębiorstwo dbające  
o rozwój technologiczny kraju. Wynikiem tych zabiegów jest udział w projektach 
europejskich i wykorzystywanie krajowych grantów naukowych, co też przekłada się na 
zdolność innowacyjną firmy. 

Należy się również spodziewać, że wpływ głównego udziałowca, France 
Telecom, też odciskać będzie się w przyszłości na polityce innowacyjnej Telekomunikacji 
Polskiej. Już teraz wiadomo, że francuska korporacja będzie dążyła do zwiększenia roli 
jednostki badawczo-rozwojowej funkcjonującej w ramach Grupy TP. Jednostka ta ma 
stać się lokalnym liderem dla wybranych obszarów badawczych w skali całej Grupy FT. 

 

Powyżej opisane, usystematyzowane działania już teraz wspierają rewolucyjne 
przekształcenia dokonujące się w Telekomunikacji Polskiej. W tym opisywanym 
przykładzie, tradycyjny operator telekomunikacyjny sieci telefonicznej (PSTN) staje się 
aktywnym uczestnikiem rynku usług opartych na sieci pakietowej IP. Należy zakładać, że 
postępująca konwergencja usług i mediów elektronicznych oraz koncepcja sieci 
następnej generacji spowoduje jeszcze dalej idące rynkowe przeobrażenia. To postawi 
wszystkich operatorów telekomunikacyjnych – również TP – przed ogromnymi 
wyzwaniami, którym w sposób innowacyjny trzeba będzie sprostać. 

SUMMARY 

The liberated market of telecommunication services, growing pressure from 
other competitors and increasing needs of customers cause that even an incumbent 
telecom operator has to put innovation in the first place. Telekomunikacja Polska, the 
biggest operator in Poland, makes every effort to change its organization culture toward 
bigger innovativeness. The article presents the current situation in that company in the 
field of innovation acceleration. Basic elements of an innovation model, which was 
developed inside the firm a few years ago, were listed and the main activities done so 
far were described. At the end, the main factors which may shape the future approach 
of the company to the subject of innovativeness were mentioned. 

Translated by Mariusz Ornowski 
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