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WStĘP

Przedsiębiorczość jest w gospodarce zjawiskiem wielowymiarowym. 
Bazując na indywidualnych zachowaniach, ma swój bezpośredni wpływ na 
parametry wzrostu gospodarczego. Innowacyjna przedsiębiorczość jest szcze-
gólnym czynnikiem stymulującym rozwój w warunkach gospodarki opartej 
na wiedzy. Jest ona wręcz wskazywana jako jeden z fundamentów rozwoju 
najbardziej dynamicznych gospodarek. Pozytywną relację pomiędzy przedsię-
biorczością a rozwojem gospodarczym ukazuje wiele analiz wykonywanych 
na różnych poziomach. W tym kontekście przedsiębiorczość i innowacyjność 
wymienia się jako główne źródła bogactwa i dobrobytu społecznego. Przede 
wszystkim zaś podkreśla się, że innowacyjna przedsiębiorczość pozwala na 
zapewnienie wzrostu gospodarczego w odległym horyzoncie czasowym. 
Wynika stąd niezwykła waga problematyki przedsiębiorczości i ogromne 
znaczenie poszukiwania i przekazywania wiedzy na temat mechanizmów 
kierujących przedsiębiorczymi zachowaniami.

Tym samym przedsiębiorczość staje się niezwykle istotnym elementem 
rozwoju w gospodarkach krajów transformujących się, do których należy 
Polska. Z tego względu na poziomie krajowym i regionalnym podejmuje się 
szereg inicjatyw mających na celu stymulowanie innowacyjnych zachowań 
przedsiębiorczych. Należą do nich zarówno programy rządowe, jak i działa-
nia realizowane na poziomie jednostkowym, przez stowarzyszenia, uczelnie 
wyższe czy wreszcie pojedynczych przedsiębiorców. Pomimo jednak wielu 
wysiłków skierowanych w Polsce na rozwój tego bieguna wzrostu, uzyski-
wane rezultaty wciąż plasują polską gospodarkę na końcowych miejscach 
w światowych rankingach. Nadal potrzebne jest więc poszukiwanie coraz 
bardziej efektywnych systemów dynamizacji w tym obszarze dla uzyskania 
ponadprzeciętnego wzrostu.
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Choć wydawać się może, że wiele zostało już napisane na temat przed-
siębiorczości, przedsiębiorczości akademickiej, innowacyjności w polskiej 
i światowej literaturze przedstawiającej myśl powstałą w ramach nauk 
ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu, to jednak zasoby wiedzy tłuma-
czące mechanizmy działań przedsiębiorczych warunkujących komercjalizację 
wiedzy w gospodarce i wynikające z niej efekty są wciąż niepełne. Częściowo 
jest to wynikiem trudnej natury samego pomiaru procesów przedsiębiorczych, 
szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę, iż nie są one oparte na racjonalnych 
przesłankach, lecz podlegają dynamicznym, niejednolitym mechanizmom. 
W jednej ze swoich publikacji J.R.T. Hughes pisze na ten temat:

Badanie przedsiębiorczości jest podobne do badania kreatywności w ja-
kimkolwiek obszarze, na przykład w odniesieniu do kompozycji utworu 
muzycznego. Patrząc na nią od strony wielkich koncepcji Schumpetera 
(twórcza destrukcja) czy też skromniejszych Kirznera (przedsiębiorca 
jako arbiter), to właśnie kreatywność i oryginalność stanowi główny punkt 
koncentracji badań nad przedsiębiorczością. Wkład przedsiębiorcy w go-
spodarkę opiera się bowiem na jego umiejętności odmiennego spojrzenia, 
tworzeniu nowych pomysłów, odwadze odstąpienia od istniejących zasad 
i wzorców. I właśnie dzięki nim dzieją się rzeczy nieoczekiwane1.

Podobnie, w niedawnym wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”, jeden 
ze znanych ekonomistów, prof. Ha-Joon Chang2, odnosząc się do złożonej 
i niepoznanej natury innowacyjnej przedsiębiorczości, wskazuje bezpośrednio 
faktyczny brak naukowej wiedzy dotyczącej źródeł innowacyjności w gospo-
darce3. Potwierdza dalej, iż „jest sporo przykładów państwowych i prywatnych 

1 J.R.T. Hughes, Arthur cole and entrepreneurial History, „Business and Economic 
History” 1983, vol. 12, s. 136. Tłumaczenie za: K. Łobacz, koncepcja oceny procesu komer-
cjalizacji w akademickich inkubatorach przedsiębiorczości, rozprawa doktorska, maszynopis 
powielony, s. 209.

2 wolny rynek? nie ma czegoś takiego. tego ci nikt nie powie o kapitalizmie, „Gazeta 
Wyborcza” 31.12.2011–1.01.2012.

3 Dosłownie mówi: „nie wiadomo skąd się bierze innowacyjność w gospodarce”. I do-
daje: „to jeden z najczęstszych mitów na temat kapitalizmu, jakoby ułatwianie zakładania 
przedsiębiorstw promowało wzrost gospodarczy. To ma znaczenie, ale drugorzędne. Ludzie 
zakładają przedsiębiorstwa tam, gdzie widzą szansę na zarobek. Jeśli jej nie widzą, nawet jed-
no pozwolenie w jednej instytucji to będzie o jedno za dużo. Z kolei jeśli gospodarka rozwija 
się tak szybko jak Korea w latach 90. – nawet tysiąc zezwoleń nie odstraszy […]. Prawdziwy 
innowator realizuje pomysły, na które nikt inny nie wpadł”. ibidem, s. 26–27.
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przedsiębiorstw, które bardzo skutecznie wdrożyły swoje innowacje, ale nie 
ma jednak teorii, która by to wszystko tłumaczyła”. Podobnie wielu innych 
naukowców, a często także praktyków poszukujących efektywnych narzędzi 
wsparcia, potwierdza, że wysiłek naukowy włożony w poznanie mechanizmów 
związanych z przedsiębiorczością i innowacją jest ciągle niewystarczający. 
Mając zaś na względzie ograniczoną skuteczność dotychczas stosowanych 
interwencji, wskazują oni jednocześnie konieczność nieszablonowego po-
dejścia do analizy tych zjawisk ekonomicznych. Wynika stąd konieczność 
dalszego poszukiwania prawidłowości, które dadzą się opisać, i tworzenia na 
ich fundamencie kolejnych – w nadziei na to, że w oparciu o podobny opis uda 
się stworzyć systemy gospodarcze bardziej efektywne od obecnych.

Powyższe dylematy wyznaczają cele niniejszej publikacji. Wskazane 
powyżej kwestie zostały szeroko omówione podczas forum dyskusyj-
nego w ramach Letniej Szkoły Innowacji, która odbyła się we wrześniu  
2013 roku. Przedsięwzięcie powyższe, organizowane regularnie od 2006 
roku, gromadzi przedstawicieli różnych środowisk, w tym pracowników na-
ukowych, pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości (inkubatory 
przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, centra transferu techno-
logii), administracji publicznej (Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Ośrodek Przetwarzania Informacji), związanych z tematyką innowacyjności 
i przedsiębiorczości z całej Polski, na wspólnej debacie dotyczącej szeroko 
zakrojonej problematyki przedsiębiorczości i innowacyjności w gospodarce 
opartej na wiedzy. Przedstawiona publikacja pozwoliła w sposób syntetyczny 
ująć wnioski wynikające z przeprowadzonych dyskusji.

Prezentowany wybór artykułów dotyka bardzo ważnych i aktualnych 
problemów innowacyjnej przedsiębiorczości w odniesieniu do aspektów 
rozwoju współczesnej gospodarki, a także problemów, z którymi spotykają 
się przedsiębiorcy i decydenci na co dzień, podejmując decyzje inwestycyjne, 
rozwojowe i stymulujące rozwój. Z przeprowadzonych przez Autorów analiz 
wynika wiele wniosków, które mają wymiar poznawczy, metodologiczny 
oraz praktyczny. Ich wkład do nauki i praktyki gospodarczej należy przede 
wszystkim postrzegać przez pryzmat ciągłego poszukiwania lepszego zro-
zumienia procesów związanych z przedsiębiorczością i przedsiębiorczością 
akademicką, a także uzasadnienia efektywności działań realizowanych przez 
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ośrodki wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności, tak w Polsce, jak i na 
świecie. Rozpoznanie tych zagadnień jest jednym z kluczowych zadań, jakie 
stawiają sobie współcześnie ekonomiści z uwagi na ich ogromne znaczenie 
dla rozwoju gospodarczego.

Wskazana wcześniej wielowymiarowość zagadnienia miejsca przedsię-
biorczości w innowacyjnej gospodarce skłoniła do wyodrębnienia czterech 
tematów, które zostały poruszone w niniejszej publikacji:

 – przedsiębiorczość w gospodarce – droga do innowacyjności;
 – koncepcje zachowań przedsiębiorczych w innowacyjnej gospodarce;
 – uwarunkowania innowacyjnej przedsiębiorczości w nowoczesnej go-

spodarce;
 – przedsiębiorczość i innowacyjność w praktyce życia gospodarczego.

W części pierwszej: przedsiębiorczość w gospodarce – droga do 
innowacyjności – zawarto treści dotyczące wzajemnego oddziaływania po-
między przedsiębiorcami a gospodarką oraz jego konsekwencjami dla obu 
stron. Autorzy zebranych artykułów podjęli próbę krytycznego spojrzenia 
na funkcjonowanie systemów innowacyjnych, w tym strategie wprowadzane 
na poziomie administracji publicznej, uwarunkowania gospodarcze działań, 
a także oddziaływania występujące pomiędzy aktorami gry gospodarczej. 
W swoich analizach pokazali zarówno ogólny teoretyczny kontekst gospodar-
czy, jak również konkretne przykłady działań, na podstawie których wskazali 
skuteczność podejmowanych decyzji w określonym kontekście.

W części drugiej: koncepcje zachowań przedsiębiorczych w innowa-
cyjnej gospodarce – Autorzy zaprezentowali różne aspekty mające wpływ 
na przebieg procesów przedsiębiorczych. Omówili nowoczesne koncepcje 
funkcjonowania przedsiębiorstw, zwracając szczególną uwagę na problemy 
zarządzania strategicznego we współczesnych uwarunkowaniach gospodar-
czych. Pokazali także istotę postaw przedsiębiorczych, bazując na aktualnych 
problemach związanych z kształtowaniem się nowoczesnych sektorów gospo-
darki oraz nowych pokoleń wchodzących na rynek przedsiębiorców.

Część trzecia: uwarunkowania innowacyjnej przedsiębiorczości w no-
woczesnej gospodarce – omawia szeroko czynniki wpływające na zachowania 
przedsiębiorcze, w tym szczególnie decyzje rozwojowe. Problematyka ta po-
kazana jest przez Autorów w odniesieniu do tradycyjnych biznesów, ale także 
– w opozycji do nich – w odniesieniu do komercjalizacji nowych technologii 
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i rozwoju firm technologicznych. Łącznie ujęto zarówno czynniki stymulujące 
innowacyjną przedsiębiorczość, jak i występujące w tym aspekcie bariery. 

Na końcu, w części czwartej: przedsiębiorczość i innowacyjność 
w praktyce życia gospodarczego – zestawiono treści ukazujące przykłady 
problemów związanych z realizacją procesów przedsiębiorczych w konkret-
nych uwarunkowaniach. W ten sposób podsumowano rozważania teoretyczne 
pokazujące szerokie spektrum problematyki innowacyjnej przedsiębiorczości, 
uwypuklając dodatkowo pragmatyczny aspekt przygotowanej publikacji.

Zachęcając do lektury, pragniemy podziękować wszystkim Autorom za 
wzięcie udziału w dyskusji i przedstawienie swojego spojrzenia na tak ważne 
w obecnych czasach zagadnienie, jakim jest rola przedsiębiorczości i me-
chanizmy procesów przedsiębiorczych w aspekcie budowania innowacyjnej 
gospodarki. Specjalne podziękowania należą się również Zarządowi SOOiPP 
za stworzenie platformy wymiany myśli i twórczych poszukiwań efektywnych 
rozwiązań prowadzących polską gospodarkę w kierunku efektywniejszego 
rozwoju. Wyrazy szczególnej wdzięczności należy złożyć Stowarzyszeniu 
Elektryków Polskich Oddział w Szczecinie, który – poszukując dróg innowa-
cyjnych zachowań i rozwoju przedsiębiorczości prezentowanego przez siebie 
środowiska inżynierskiego, porozumiewając się ze środowiskiem naukowym 
Uniwersytetu Szczecińskiego – inspiruje i kreuje obszary badań efektywnego 
rozwoju w układzie nauka – biznes.

dr katarzyna łobacz
łódź, poznań, szczecin, warszawa – grudzień 2013
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AKtYWNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORStW 
KLUCZEm DO WZROStU INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

1. Na scenie innowacji – bez zmian1

Według GUS, w latach 2008–2010 firmy innowacyjne stanowiły zale-
dwie 17,1% przedsiębiorstw przemysłowych, przy czym największy odsetek 
takich firm (blisko 70%) był wśród dużych i wielkich przedsiębiorstw (DWP). 
Co ciekawe, bardziej innowacyjne były podmioty w sektorze publicznym. Dla 
porównania – w latach 2006–2008 odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych 
w przemyśle wynosił 21,4%, zaś w latach 2004–2006 – 23,2%, czyli następo-
wał ciągły spadek.

Odsetek firm przemysłowych, które wprowadziły zarówno innowacje 
produktowe, jak i procesowe wynosił: 11,4% w latach 2006–2008 oraz 7,9% 
w latach 2008–2010, czyli również się zmniejszył. W roku 2010 tylko ok. 7,5% 
przedsiębiorstw przemysłowych2 wprowadziło produkty nowe w skali kraju 
(rynku). Natomiast zaledwie 2,3% firm (powyżej 9 zatrudnionych) w 2011 
roku działało w przemysłach wysokiej techniki.

1 Ta część niniejszego artykułu została przygotowana głównie w oparciu o publikacje 
GUS z lat 2010, 2012, 2013. Zdecydowana większość przytoczonych tu danych statystycznych 
dotyczy firm zatrudniających powyżej 49 osób. Niektóre dostępne dziś dane kończą się na roku 
2010, inne – na roku 2011. Dane wartościowe są podawane w cenach bieżących.

2 Szacunek własny na podstawie: działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysło-
wych w latach 2008–2010, GUS, Warszawa 2012, s. 28 i 53.
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W roku 2010 jedynie 13,8% firm przemysłowych poniosło nakłady na 
prace badawczo-rozwojowe, przy czym udział nakładów na prace B+R w na-
kładach przedsiębiorstw na innowacje wynosił tylko 14,1%. Jest tutaj pewna 
poprawa w stosunku do lat 2006–2008, gdy ten wskaźnik wynosił 9–11%, 
co zostało spowodowane intensywnym napływem środków finansowych 
z zagranicy. środki zagraniczne na B+R przedsiębiorstw bowiem „skoczyły” 
(w cenach bieżących) ze 103,9 mln zł w 2007 roku do 191 mln zł w roku 
2010, czyli o 87,1 mln zł (tj. ok. 84%) i w 2011 roku utrzymały się mniej 
więcej na tym samym poziomie ok. 187 mln zł. Nadal jednak największa część  
(aż ¾) nakładów na działalność innowacyjną idzie na zakup maszyn i urzą-
dzeń technicznych, środków transportu, narzędzi, przyrządów, ruchomości 
i wyposażenia, czyli na tzw. technikę ucieleśnioną. Stanowi ona dopiero 
podstawę dla wprowadzania innowacji.

W 2011 roku jedynie 3,1% firm przemysłowych nabyło licencje tech-
niczne, a wyniki prac B+R – jeszcze mniej, bo 1,3%. Wśród przedsiębiorstw 
zatrudniających powyżej 49 pracowników te odsetki były nieco wyższe (odpo-
wiednio: 6,9% oraz 3,3%), ale również na bardzo niskim poziomie. Dodajmy 
do tego, że w latach 2009–2011 tylko 1,2% przedsiębiorstw w przemyśle 
dokonało zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym RP, co wskazuje na 
bardzo słabą aktywność patentową polskich firm.

Najważniejszym źródłem informacji dla działalności innowacyjnej 
przedsiębiorstw w latach 2008–2010 (47% respondentów GUS) były jednost-
ki wewnętrzne firmy, natomiast najmniej ważnym – jednostki naukowe. To 
musi wielce niepokoić w sytuacji, gdy zaledwie 14,2% polskich badaczy było 
w 2011 roku zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. 

Aż 2/3 przemysłowych firm aktywnych innowacyjnie nie podjęło żadnej 
współpracy przy prowadzeniu działalności innowacyjnej w okresie 2008–2010. 
Spośród tych, które współpracowały, tylko 11,4% podjęło współpracę z insty-
tutami badawczymi (byłymi JBR-ami), 11,1% – z uczelniami, a mniej niż 
1% – z instytutami Polskiej Akademii Nauk (PAN). To niepokoi tym bardziej, 
że blisko 86% potencjału badawczo-rozwojowego Polski, mierzonego liczbą 
badaczy, tkwi poza przedsiębiorstwami. 

Zauważmy więc, jeśli chodzi o działalność badawczo-rozwojową przed-
siębiorstw przemysłowych, że w analizowanym okresie wystąpił swoisty 
syndrom 14%. Otóż 14% (w przybliżeniu) oznacza:
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 – odsetek firm, które inwestują w badania i rozwój,
 – udział nakładów na B+R w nakładach na działalność innowacyjną 

przedsiębiorstw,
 – odsetek pracowników badawczych zatrudnionych w przedsiębior-

stwach. 
Jak wynika z badań GUS, w latach 2008–2010 publiczne wsparcie ze 

środków krajowych i unijnych dla działalności innowacyjnej otrzymało 22,2% 
przedsiębiorstw przemysłowych aktywnych innowacyjnie, mniej więcej tyle 
samo co w poprzednim okresie trzyletnim (21,5%). Największy odsetek 
beneficjentów tej pomocy (23,4%) był wśród firm średnich; nieco mniejszy –  
wśród przedsiębiorstw małych i dużych. Z punktu widzenia klasyfikacji PKD 
2007, największy odsetek  firm, które skorzystały z takiego wsparcia, był 
w działach: rekultywacja i gospodarka odpadami (50%), wydobycie węgla 
kamiennego i brunatnego (44,4%) oraz poligrafia (38,9%). Drugie miejsce gór-
nictwa węgla – schyłkowego sektora – jest tu wielce niepokojące. Ale bardziej 
niepokojące jest to, że w roku 2011 zaledwie 1,2% nakładów na działalności 
innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych pochodziło z budżetu państwa.

Ogólnie rzecz biorąc, wsparcie ze strony instytucji krajowych, głównie 
jednostek szczebla centralnego, otrzymało w badanym okresie (2008–2010) 
10% aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw przemysłowych. Wspomaganie 
z programów pomocy publicznej zostało przeznaczone przede wszystkim na 
współpracę międzynarodową (wsparcie dostało 68,1% firm przemysłowych) 
i na inwestycje (22,4%). Niepokojące jest to, iż wsparcie na działalność badaw-
czo-rozwojową znalazło się dopiero na trzecim miejscu (dostało je tylko 14,3% 
firm), co odpowiada odsetkowi przedsiębiorców ponoszących nakłady na 
prace badawczo-rozwojowe. Może to oznaczać, niestety, że wydawali oni na 
badania i rozwój nie swoje (tzn. publiczne) pieniądze. Jak piszą T. Baczko i in., 
w zakresie efektywności pomocy publicznej jest jeszcze dużo do zrobienia3.

Dodajmy jeszcze, że w roku 2011 aż ¾ nakładów na działalność inno-
wacyjną przedsiębiorstw przemysłowych pochodziło z ich środków własnych. 
Jeszcze większy odsetek, bo blisko 80% nakładów na prace B+R, pochodził 
z ich źródeł własnych. Może to oznaczać, że firmy są mało zapobiegliwe i słabo 
starają się o środki z zewnątrz albo środki takie są dla nich trudno dostępne  

3 T. Baczko i in., raport o największych inwestorach w badania i rozwój w polsce w 2012 
roku, INE PAN, Warszawa 2013.
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i/lub ich zdobycie – kosztowne. Tak czy owak, wsparcie publiczne (finansowe, 
doradcze itp.) dla polskich przedsiębiorstw jest tu wielce potrzebne.

Z dotychczasowych rozważań wynika, że w ostatnich czterech badanych 
latach (2008–2011) działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw prze-
mysłowych skurczyła się. W rezultacie Polska cofnęła się i aktualnie znalazła 
się znów w grupie czterech najmniej innowacyjnych krajów UE4. 

Jakie są tego przyczyny? Główną przyczyną są spadające wydatki na 
działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach – zob. poniższa tabela za lata 
2005–2011. Jak widać, w pierwszych trzech latach badanego okresu nakłady 
przedsiębiorstw przemysłowych na działalność innowacyjną (w cenach 
bieżących) systematycznie rosły, a po roku 2008 przez trzy kolejne lata sys-
tematycznie malały. W 2011 roku nie osiągnęły poziomu z roku 2007 i były 
o 18,2% niższe niż w ostatnim „dobrym” roku (2008). Natomiast jeśli chodzi 
o nakłady firm na B+R, to w roku 2010 były one wprawdzie 2-krotnie wyższe 
niż w roku 2007, ale w 2011 roku gwałtownie spadły aż o ponad 20%. Jeszcze 
bardziej dramatycznie (o 72%) spadły wówczas zakupy wiedzy i technologii 
z zewnątrz.

Tabela 1

Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych w latach 
2005–2011 (mln zł, w cenach bieżących)

Lata   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011
Ogółem, w tym na 14.669,9 16.558,1 19.804,6 23.686,1 21.405,5 22.379,0 19.376,5
prace B+R 1.410,1 1.516,7 1.602,8 1.930,0 2.173,1 3.272,8 2.617,2
zakup wiedzy 351,1 337,6 324,2 261,5 267,8 910,6 257,8

Źródło: publikacje GUS z lat 2009 i 2012

Przyczyny malejącego wysiłku finansowego przedsiębiorstw – mimo 
znacznego dopływu środków z zagranicy, głównie w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) – mogą tkwić albo w nasile-
niu się przeszkód w innowacjach, albo w obecnym kryzysie gospodarczym. 
Jednakże, jak wynika z analizy cytowanych tu publikacji GUS, bariery 
innowacyjności w ostatnich latach nie nasiliły się. To znaczy, iż główną 

4 Innovation Union Scoreboard 2013.
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przyczyną jest kryzys. Ale czy tylko on odpowiada za wielce niepokojący 
stan aktywności B+R polskich firm? 

Ponadto, jak trafnie zauważyła M. Weresa, kryzys gospodarczy może 
w krótkim okresie stanowić dodatkową barierę rozwoju działalności inno-
wacyjnej (najłatwiej jest zaoszczędzić na wydatkach na B+R), ale w długim 
okresie – może stanowić czynnik stymulujący tę działalność5. 

Reasumując,
 – po pierwsze, nie widać poprawy poziomu innowacyjności polskich firm 

przemysłowych w ostatnich latach; są wręcz symptomy pogorszenia,
 – po drugie, wielce martwi niedostateczna współpraca przedsiębiorstw 

z jednostkami naukowymi, w których powstaje zdecydowana więk-
szość nowych rozwiązań naukowo-technicznych w Polsce,

 – po trzecie, szczególnie niepokoi znikomy potencjał badawczo-rozwo-
jowy w firmach (z ang. in-house r&d)  oraz bardzo skromny wysiłek 
finansowy przedsiębiorstw w zakresie B+R.

2. B+R w przedsiębiorstwach a innowacyjność gospodarki

Niski wysiłek badawczo-rozwojowy polskich firm niepokoi tym bardziej, 
że rzutuje wprost na poziom innowacyjności technologicznej gospodarki 
polskiej. Otóż, jak pokazuje tabela 2, kraje o największym udziale sektora 
przedsiębiorstw w nakładach na badania i rozwój (BERD/GERD) są w czo-
łówce najbardziej innowacyjnych gospodarek Unii Europejskiej.

Notabene, są to państwa, które jednocześnie cechują najwyższe współ-
czynniki udziału nakładów na B+R w dochodzie narodowym (GERD/PKB). 
Tymczasem w Polsce współczynnik BERD/GERD w 2011 roku wynosił tylko 
27,1%, a co gorsza – był niższy niż w latach wcześniejszych, np. 33,1% w 2006 
roku i 38,9% w 1999 roku. Dane te świadczą o malejącym relatywnie wysiłku 
finansowym polskich przedsiębiorstw w zakresie B+R.

5 M. Weresa, systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, PWN, 
Warszawa 2012. 
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Tabela 2

Wskaźniki nakładów na B+R i innowacji dla czołówki krajów UE i Polski

Kraj BERD/GERD (w %) GERD/PKB (w %) SII
Finlandia 68,1 3,87 0,70
Szwecja 58,8 3,42 0,75
Dania 60,2 3,06 0,74
…..
Polska 27,1 0,74 0,28

Objaśnienia:
GERD – krajowe nakłady brutto na badania i rozwój
BERD – nakłady sektora biznesu (przedsiębiorstw) na B+R
SII – syntetyczny wskaźnik poziomu innowacyjności kraju
PKB – produkt krajowy brutto (dochód narodowy) 
Źródło: Eurostat, 2012

Zależność tę potwierdził J. Czerniak6. Mianowicie, przeprowadził obli-
czenia dla 36 krajów świata i otrzymał wysokie współczynniki korelacji linio-
wej Pearsona pomiędzy syntetycznym wskaźnikiem poziomu innowacyjności 
(summary innovation index – sii) a procentowym udziałem przedsiębiorstw 
w finansowaniu B+R (0,599) oraz procentowym udziałem przedsiębiorstw 
w prowadzeniu prac B+R (0,717). Potwierdza to hipotezę o wyraźnie wyż-
szym poziomie innowacyjności tych krajów, w których badania i rozwój są 
w większym stopniu finansowane i realizowane przez firmy.

Natomiast w Polsce nie tylko wadliwa jest struktura finansowania prac 
B+R, lecz także odwrócone są proporcje. Otóż w krajach należących do tzw. 
starej Unii (U-15):7

 – ok. 1/3 nakładów na badania i rozwój (GERD) pochodzi z budżetu 
państwa, zaś ok. 2/3 z sektora przedsiębiorstw, notabene – zgodnie 
z tzw. celem barcelońskim; w Polsce – odwrotnie: 55,8% oraz 28,1%,

 – udział nakładów na badania stosowane jest wyższy niż na badania 
podstawowe; w Polsce – odwrotnie: 24,0% oraz 36,4%.

6 J. Czerniak, polityka innowacyjna w polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian, 
Difin, Warszawa 2013, s. 67.

7 Dane Eurostatu – dla roku 2010, cyt. za: J. Czerniak, op.cit. Dane dla Polski – według 
GUS dla roku 2011.
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Przy okazji warto zwrócić uwagę na zmierzające w odmiennych kierun-
kach tendencje dotyczące kształtowania się całkowitych nakładów na badania 
i rozwój w Polsce w latach 2007–2011 (zob. tabela 3). 

Tabela 3

Nakłady na badania i rozwój w latach 2007–2011 (mln zł, ceny bieżące)

Lata 2007 2008 2009 2010 2011
GERD,  
z tego 6.673 7.706 9.070 10.416 11.687

ze źródeł 
krajowych 6.225 7.288 8.571 9.185 10.122

ze źródeł 
zagranicznych 448 418 499 1.231 1.565

Tempo wzrostu 
GERD  
w stos. do roku 
poprzedniego

. 17,0% 17,6% 7,2% 10,2%

Źródło: nauka i technika w roku 2011, GUS, Warszawa 2012 oraz obliczenia własne

Nie powinniśmy tylko cieszyć się, że nakłady te – zarówno ze źródeł 
krajowych, jak i zagranicznych (w cenach bieżących) – rosną z roku na rok. 
Z tabeli tej wynikają bowiem pewne niepokojące wnioski, a mianowicie:

 – po pierwsze, w badanym okresie dopływ środków z zagranicy (głów-
nie z funduszy unijnych) wzrósł 3,5-krotnie, przy czym skok nastąpił 
w roku 2010; natomiast udział środków krajowych wyraźnie zmalał 
z 95,3% w 2007 roku do 86,6% w roku 2011 oraz

 – po drugie, tempo przyrostu nakładów krajowych spadło z 17% w 2008 
roku do ok. 7% w roku 2010 i ok. 10% w roku 2011 (w stosunku do 
poprzedniego).

Oznacza to, iż w końcu tego okresu krajowy wysiłek finansowy w za-
kresie B+R został wyraźnie przyhamowany i relatywnie maleje. Tak więc 
nie wykorzystaliśmy szansy, aby równocześnie z gwałtownym wzrostem 
dopływu środków zagranicznych dokonać skokowego zwiększenia krajowych 
nakładów na prace B+R i w ten sposób zmniejszyć dystans do Europy. Taka 
szansa może już się nie powtórzyć! 
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Więcej światła na kwestię inwestycji przedsiębiorstw w B+R rzuca 
najnowszy raport Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN o największych in-
westorach w badania i rozwój w Polsce8. Przynosi on wiele interesujących 
obserwacji.

Autorzy zidentyfikowali 795 przedsiębiorstw, które poniosły wydatki na 
B+R w 2011 roku. Wśród nich wyraźnie dominowały firmy duże i średnie 
(łącznie 80% badanej populacji). Zdecydowanie największym inwestorem był 
FIAT Auto Poland, a następnie – w kolejności – Bumar, Asseco, Comarch, 
Polfarma i TP SA; to pierwsza szóstka.

Największą intensywnością badawczą9 charakteryzowały się przedsię-
biorstwa mikro (6,12%) i małe (3,69%). średnie przedsiębiorstwa wydawały 
na B+R przeciętnie 2,60% wartości przychodów netto ze sprzedaży, zaś duże 
i wielkie firmy 0,38%. Nakłady na badania i rozwój na jednego zatrudnionego 
w 2011 roku wynosiły przeciętnie w mikro-firmach 91.500 zł, w małych 29.600 
zł, w firmach średnich rozmiarów 11.100 zł, zaś w dużych i wielkich 5.300 zł. 
Można stąd wyciągnąć wniosek, że duże i wielkie przedsiębiorstwa (DWP) 
wydają na B+R, w wielkościach bezwzględnych, więcej niż małe i średnie, 
ale MśP wydają relatywnie więcej. Innymi słowy: im mniejsza firma, tym 
większa intensywność badawcza. Oznacza to, iż mniejsze przedsiębiorstwa 
bardziej doceniają kluczowe znaczenie nakładów na B+R dla rozwoju firmy.

Jak słusznie piszą Autorzy tego raportu, sam fakt alokacji w badania 
i rozwój nie wystarcza; chodzi także o to, aby firma miała jednocześnie 
wysoką produktywność wspomnianych nakładów. A z tym, niestety, nie jest 
u nas najlepiej.

Np. J. Czerniak wykorzystał wybrane, cząstkowe wskaźniki innowacyj-
ności zawarte w innovation union scoreboard do analizy relacji: rezultaty/
uwarunkowania10. Relacja ta dla Polski w 2010 roku wynosiła zaledwie 0,59, 
podczas gdy dla liderów innowacji w Unii stanowiła 0,91. Autor interpretuje 
to jako niską wydajność w tworzeniu innowacji w naszym kraju.

Pozytywne zjawisko zauważyli autorzy raportu INE PAN, a mianowi-
cie: firmom inwestującym w badania i rozwój towarzyszy ich współpraca 

8 T. Baczko i in., op.cit.
9 Intensywność badawcza to stosunek nakładów na B+R do przychodów netto ze sprze-

daży firmy w danym roku (w procentach).
10 J. Czerniak, op.cit.
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z jednostkami naukowymi i/lub ośrodkami akademickimi. Jednakże nie 
wszystkie procesy zachodzące w środowisku inwestorów w B+R można uznać 
za pozytywne, na co mogą wskazywać dane zawarte w tabeli 4. 

Naszym zdaniem, tabela ta świadczy o występowaniu niejednoznacz-
nych tendencji w latach 2008–2011, a mianowicie: 

 – zarówno liczba firm inwestujących w B+R, jaki i nakłady na B+R 
(w cenach bieżących) rosły w tym samym tempie, tj. ok. 10% średnio-
-rocznie, co należy ocenić pozytywnie,

 – przedsiębiorstwa te tworzyły grupę o wysokiej rentowności, gdzie 
zyski (też w cenach bieżących) rosły średnio aż o 1/3 rocznie, w wy-
niku czego rentowność sprzedaży wzrosła z 5% w 2008 roku do  
ok. 10% w roku 2011, czyli 2-krotnie,

 – niestety, wzrost nakładów na badania i rozwój nie podążał za poprawą 
rentowności firm inwestujących w B+R, czego dowodem może być 
niezmiennie niska intensywność badawcza. W roku końcowym wy-
nosiła ona 0,49%, czyli mniej więcej tyle, ile w roku początkowym 
(0,45%). 

Tabela 4

Dane finansowe o rozwoju sektora firm inwestujących w B+R 
w latach 2008–2011 (ceny bieżące)

Lata 2008 2009 2010 2011
Liczba firm 593 597 671 795
Nakłady na B+R 
(mln zł) 1.602 1.614 2.108 2.185

Przychody netto 
ze sprzedaży  
(mln zł)

358.651 264.126 354.747 444.816

Wynik finansowy 
netto (mln zł) 17.966 23.194 29.974 41.742

Intensywność 
badawcza (%) 0,45 0,61 0,59 0,49

Rentowność 
sprzedaży netto 
(%)

5,01 8,78 8,45 9,38

Uwaga: dane wartościowe – w cenach bieżących
Źródło: T. Baczko i in., raport o największych inwestorach w badania i rozwój 

w polsce w 2012 roku, INE PAN, Warszawa 2013 
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Tak więc, mimo rosnącej rentowności przedsiębiorstw-inwestorów 
w B+R (w warunkach kryzysu gospodarczego!), nie towarzyszył jej odpo-
wiednio szybki wzrost nakładów na badania i rozwój, który hamowany był 
właśnie przez kryzys. W związku z tym poziom innowacyjności polskiej 
gospodarki też się nie podnosił. 

3. Rola B+R we współczesnym przedsiębiorstwie

Wprawdzie badania naukowe i prace rozwojowe realizowane są zarów-
no w przedsiębiorstwach, jak i na zewnątrz (w Polsce nawet zdecydowana 
większość „produkcji naukowej” odbywa się poza nimi), jednakże kwestia 
B+R w firmach (z ang. industrial r&d) ma zasadnicze znaczenie w procesach 
innowacyjnych. Wynika to z kilku powodów, a m.in. stąd, że:

 – po pierwsze, zachowana jest wtedy ciągłość między działalnością 
badawczo-rozwojową firmy a innowacją, która pojawia się w tym 
przedsiębiorstwie, 

 – po drugie, jak wiadomo, najlepiej realizuje się pomysły własne, a nie 
cudze, tzn. zrodzone np. w zewnętrznych placówkach badawczo- 
-rozwojowych,

 – po trzecie, prowadzone w firmach prace B+R, które zazwyczaj mają 
charakter badań stosowanych (przemysłowych) i prac rozwojowych, 
„stoją znacznie bliżej rynku” niż te prowadzone w szkołach wyższych, 
instytutach PAN czy innych instytucjach naukowo -badawczych.

Kluczowa rola badań i rozwoju w firmach – z punktu widzenia poziomu 
ich innowacyjności – wynika również stąd, że postęp techniczny w przed-
siębiorstwie jest rezultatem dokonanej własnej innowacji technologicznej  
lub/i dopływu do niego nowej technologii (ucieleśnionej lub nie) z zewnątrz jako 
przejawu transferu techniki. Aktywność badawczo-rozwojowa firmy sprzyja 
zwiększaniu zarówno zdolności do innowacji (innowacyjności) przedsiębior-
stwa, jak i jego zdolności do absorpcji technologii z rynku, czyli tzw. gotowości 
technologicznej. Jak pisze J. Kubielas, nowe generacje techniki wymagają 
akumulowania zdolności absorpcyjnych przez ich odbiorców/przedsiębiorców 
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z odpowiednim wyprzedzeniem11. Tymczasem w Polsce występuje wyraźna 
bariera zdolności do absorpcji, tkwiąca w niskich nakładach firm na B+R.

Wyjaśnienie opisanych wyżej zależności można znaleźć w tzw. nowej 
teorii wzrostu12. Jedno z jej podstawowych założeń mówi, że postęp techniczny 
jest przede wszystkim rezultatem długofalowych inwestycji przedsiębiorstw 
w badania i rozwój. Tworzenie nowych rozwiązań naukowo-technicznych 
(innowacji) jest funkcją liczby zatrudnionych w firmie badaczy i wiedzy 
zakumulowanej tamże w przeszłości. Z kolei zdolność do absorpcji nowych 
technologii zależy od posiadanego zasobu wiedzy, a ten zaś zależy głównie od 
nakładów na B+R. Każda innowacja powiększa zasoby dostępnej wiedzy i pod-
nosi produktywność (wydajność) nakładów na prace badawczo-rozwojowe13. 

J. Tidd i J. Bessant piszą, że pionierów rynkowych cały czas charak-
teryzuje wysoki poziom wydatków na badania i rozwój, i podają kolejne 
argumenty za dużym znaczeniem B+R dla rozwoju firmy14:

 –  dwa elementy wydają się wspólne dla firm zwiększających swoje wy-
datki na B+R, tj. znaczne zharmonizowanie innowacji ze strategią 
przedsiębiorstwa oraz przykładanie dużej wagi do potrzeb konsumen-
tów i rynku,

 – na poziomie firmy występuje silna korelacja między nakładami na 
B+R i liczbą nowych produktów wprowadzanych na rynek a jej wy-
nikami finansowymi,

 – stopa zwrotu z B+R wynosi blisko 33%, zysk pojawia się mniej więcej 
po 5 latach, przy czym innowacje procesowe wykazują czterokrotnie 
wyższą stopę zwrotu niż innowacje produktowe.

Jest i specyficznie polski argument za tym, by aktywność badawczo-
-rozwojowa naszych przedsiębiorstw odgrywała zdecydowanie większą niż 
dotąd rolę. Otóż kompromitująco niskie są nakłady firm na badania i rozwój, 
czemu towarzyszy wręcz śladowy potencjał B+R wewnątrz przedsiębiorstw. 

11 S. Kubielas, innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy, 
Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2009.

12 P.M. Romer, endogenous technological change, “Journal of Political Economy”, No 98 (5),  
1990.

13 Szerszy opis nowej teorii wzrostu – w kontekście innowacji – można znaleźć w pracach 
Kubielasa i Weresy – zob. Literatura.

14 J. Tidd, J. Bessant, zarządzanie innowacjami, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011, 
s. 237, 246, 547, 733.
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To chyba największa słabość narodowego systemu innowacji w naszym kra-
ju15. Jednakże wina nie leży tylko po stronie przedsiębiorców. Współwinna 
jest również polityka państwowa: niski wysiłek finansowy państwa w zakresie 
badań naukowych i prac rozwojowych, bo tylko 0,54% PKB w 2010 roku16, nie 
stymuluje bowiem przedsiębiorstw do inwestowania w B+R17. 

4. Przyczyny i niedoskonałości 

Główne przyczyny małego wysiłku badawczo-rozwojowego polskich 
przedsiębiorstw są następujące:

 – brak wolnych środków finansowych – to rutynowa odpowiedź respon-
dentów w badaniach ankietowych na temat działalności B+R. Wiele 
polskich firm jest nadal „na dorobku”,

 – niedocenianie przez menedżerów roli inwestycji w B+R dla rozwo-
ju przedsiębiorstwa w długim okresie – znalazło to potwierdzenie 
w również w naszym badaniu18,

 – naturalna obawa przedsiębiorców przed dużym ryzykiem związanym 
z ewentualnym urynkowieniem wyników badań naukowych – ryzyko 
to immanentna cecha procesów innowacyjnych,

 – brak własnego, zakładowego zaplecza B+R wśród wielu firm, nie 
tylko małych – to dziedzictwo przeszłości w tym sensie, że zdecy-
dowana większość potencjału badawczo-rozwojowego znajdowała 
się i nadal się znajduje w uczelniach, instytutach PAN i pozostałych, 
autonomicznych instytucjach badawczych (b. JBR-ach),

15 A.H. Jasiński, innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 
2006.

16 działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2008–2010, GUS, 
Warszawa 2012.

17 Także zdaniem W. Janasza i K. Kozioł-Nadolnej „polityka państwa […] nie wspomaga 
rozwoju potencjału B+R w przedsiębiorstwach” (W. Janasz, K. Kozioł-Nadolna, innowacje 
w organizacji, PWE, Warszawa 2011, s. 147). Również Baczko i in. oraz Czerniak – zob. 
Literatura. 

18 Zob. A.H. Jasiński, Analiza stosowanych w polsce narzędzi wspomagania innowacyjno-
ści, raport z badań empirycznych, w ramach projektu badawczego dla Instytutu Technologii 
Eksploatacji, Radom, grudzień 2012. 
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 – praktycznie brak wsparcia ze strony budżetu państwa, które mogłoby 
odegrać rolę bodźca do zwiększania wydatków B+R przez przedsię-
biorstwa. 

Jak wcześniej wspominano, znikoma aktywność badawczo-rozwojowa 
przedsiębiorstw powoduje niski poziom ich innowacyjności, czego rezultat 
stanowi z kolei mała innowacyjność gospodarki narodowej. Jest szereg 
powodów takiego stanu rzeczy. Wydaje się, że są to nadal utrzymujące się 
strukturalne niedoskonałości w polskiej gospodarce. Do głównych przyczyn, 
które zresztą są ze sobą wzajemnie powiązane, należałoby zaliczyć:

1) brak w pełni ukształtowanego rynku B+R i innowacji, w tym niski 
popyt na innowacje19, słabość sił konkurencji, mała skala dyfuzji 
innowacji między przedsiębiorstwami20,

2) złą lokalizację potencjału badawczo-rozwojowego, tzn. „daleko 
rynku”,

3) niedostateczną współpracę między sektorem B+R a sektorem biznesu,
4) brak kultury innowacyjnej (bez ograniczenia tego stwierdzenia tylko 

do sektora przedsiębiorstw)21.
Do tego dochodzą (5) niesprawności w polityce innowacyjnej państwa22. 

Jednakże największą słabością wydaje się (6) znikomy wysiłek badawczo-
-rozwojowy polskich firm. Nasza lista obejmuje zatem sześć zasadniczych 
przyczyn. 

Jak piszą Baczko i in., narasta świadomość konieczności dokonania 
zasadniczych zmian systemowych w sferze inwestycji przedsiębiorstw 
w badania i rozwój, chociaż kwestia wprowadzenia specjalnej instrumentacji 

19 Można by go stymulować np. poprzez system zamówień publicznych na innowacyjne 
produkty i usługi nie tylko dla administracji państwowej. 

20 D. Firszt, uwarunkowania dyfuzji innowacji w polskiej gospodarce, CedeWu, Warszawa 
2012.

21 T. Bal-Woźniak dowodzi wręcz, że podstawowe wyznaczniki wzrostu innowacyjności 
tkwią w innowacyjnych zachowaniach jednostek (ludzi) i mamy do czynienia z „błędnym 
kołem niskich skłonności do zachowań innowacyjnych” (T. Bal-Woźniak, innowacyjność 
w ujęciu podmiotowym, PWE, Warszawa 2012 s. 12 i 232). 

22 Zob. wyniki badań autora zawarte w najnowszej pracy: A.H. Jasiński, innowacyjność 
w gospodarce polski: Modele, bariery, instrumenty wsparcia, Wydawnictwo Naukowe 
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014 oraz dokonany tam 
przegląd publikacji polskich autorów na temat polityki innowacyjnej. 
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skłaniającej do inwestowania w B+R stanowi niemałe wyzwanie23. Jednakże – 
naszym zdaniem – dużo zależy od samych firm. Chodzi o zmianę ich sposobu 
myślenia/podejścia. Mianowicie, do wydatków na prace B+R należy podcho-
dzić tak, jak ekonomista pochodzi do procesu inwestycyjnego: traktując je jak 
nakłady inwestycyjne, a nie jak bieżące koszty; wariantowo; z określeniem 
stopy zwrotu; oceniając ryzyko; wykorzystując dostępne ulgi inwestycyjne; 
stosując montaż finansowy (w razie potrzeby). 

Podsumowanie

Z punktu widzenia innowacyjności gospodarki narodowej w Polsce, 
obecnie kluczową sprawą jest aktywizacja działalności firm w zakresie badań 
i rozwoju. Tędy wiedzie ważna – jeśli nie najważniejsza – droga do zwięk-
szenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Chodzi tutaj o system zachęt 
zarówno dla przedsiębiorstw (ze strony państwa), jak i dla pracowników (ze 
strony kierownictwa firmy). Wzrost wysiłku finansowego przedsiębiorców 
połączony ze zwiększeniem ich potencjału badawczo-rozwojowego powinien 
pociągnąć za sobą wzrost poziomu cywilizacyjnego polskich firm, co z kolei 
zwiększy ich zdolności zarówno do absorpcji, jak i generowania innowacji.
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Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest próba udowodnienia, że wzrost aktywności 
badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw przemysłowych jest głównym warunkiem 
zwiększenia poziomu innowacyjności gospodarki w Polsce. Po diagnozie obecnego 
stanu innowacyjności polskiej gospodarki, w szczególności przemysłu, dokonana 
została analiza zależności między nakładami na B+R firm a innowacyjnością gospo-
darki w Polsce i innych, wybranych krajach. Tłem tej analizy są rozważania na temat 
roli badań i rozwoju we współczesnym przedsiębiorstwie. Na koniec zaprezentowane  
zostały strukturalne niedoskonałości polskiej gospodarki, mające wpływ na aktualny 
stan jej innowacyjności.

Słowa kluczowe: badania i rozwój, B+R, innowacyjność.

RESEARCh AND DEvELOPmENt ACtIvItIES Of ENtERPRISES  
AS A KEY fACtOR fOR INNOvAtIvE ECONOmICS GROWth

Summary

The aim of this paper is an attempt to prove that the growth of industrial firms’ 
R&D activities is the main condition for the increase in the level of innovativeness of 
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economy in Poland. After the diagnosis of the present state of the Polish economy’s 
innovativeness, there is the analysis of relations between firms’ R&D expenditures 
and the innovativeness of economy in Poland and in some other countries. The back-
ground for this analysis are considerations on the role of R&D in a modern enterprise. 
Finally, the reader will find structural imperfections in the Polish economy that have 
influence on the state of its innovativeness.

Keywords: research and development, R+D, innovation.

translated by Andrzej H. jasiński 
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CYKL KONIUNKtURALNY A źRóDłA,  
OGRANICZENIA I EfEKtY DZIAłALNOŚCI INNOWACYJNEJ 
W WOJEWóDZtWIE mAZOWIECKIm W LAtACh 2009–2011

Wstęp

Aktualnie obserwuje się proces powolnego wychodzenia europejskiej 
gospodarki z kryzysu, co jest potwierdzane różnymi miarami ekonomicz-
nymi. Pozwala to co prawda optymistycznie spojrzeć w przyszłość, jednak 
istnieje zagrożenie, iż stan kryzysu potrwa jeszcze przez pewien czas. 
Przedsiębiorstwa, które nadal funkcjonują w tej fazie cyklu, znajdując się 
jednocześnie pod presją gospodarczą, często w krótkim okresie wybierają stra-
tegie cięcia kosztów, z kolei mniej poświęcają czasu na poszukiwanie źródeł 
długofalowej przewagi komparatywnej, która może być oparta na działalności 
innowacyjnej1. Niestety, w krótszym okresie może to oznaczać ograniczenie 
finansowania działalności innowacyjnej. Takie działanie może z kolei dopro-
wadzić do zapóźnień technologicznych, a te wpłyną na jakość oferowanych 
produktów lub usług, a nawet wstrzymanie projektów innowacyjnych.

1 C.W. Barrett, C.S. Musso, A. Padhi, upgrading r&d in a downturn, “The McKinsey 
Quarterly” 2009, No. 2, s. 67.
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Aktualna faza cyklu koniunkturalnego jest bez wątpienia istotnym 
czynnikiem mogącym wpływać na decyzje o aktywizacji lub zaniechaniu 
działalności innowacyjnej. Polskie przedsiębiorstwa, a tym samym krajowe 
województwa, ze względu na niższe zaawansowanie technologiczne, uważane 
są za regiony peryferyjne, natomiast ich rozwój częściej jest uzależniony od 
zmian zachodzących w dalszym otoczeniu, czyli na terenach lepiej rozwinię-
tych. Stanowi to zasadniczą przesłankę prowadzenia badań nad intensyw-
nością zaangażowania krajowych przedsiębiorstw w poszczególne obszary 
działalności innowacyjnej na skutek zmian faz cyklu koniunkturalnego. 

Ostatnie badania prowadzone przez Joint Research Center (Wspólnotowe 
Centrum Badawcze) nad określaniem wpływu faz koniunktury gospodarczej 
na aktywność innowacyjną firm stały się inspiracją do podjęcia próby zbadania 
i oceny analogicznych zjawisk zachodzących w Polsce2. Uzyskane w JRC wyniki 
prowadzonych badań są stosunkowo niejednoznaczne, dlatego też literatura obca 
stawia pytanie: czy ożywienie gospodarcze – czy też recesja jest zasadniczym 
czynnikiem przyspieszającym zmiany technologiczne w przedsiębiorstwach?

Metodologia OSLO wskazuje, iż do źródeł informacji o innowacjach 
zalicza się: klientów, dostawców, konkurentów, placówki naukowe (PAN, 
krajowe i zagraniczne jednostki badawcze, szkoły wyższe, stowarzyszenia 
naukowo techniczne), konferencje oraz targi, czasopisma i publikacje branżo-
we oraz wewnętrzne zasoby przedsiębiorstw3.

W odbywających się co roku badaniach Głównego Urzędu Statystycznego, 
zasadnicze i stałe znaczenie przypisuje się z kolei barierom o charakterze 
finansowym, takim jak: brak środków własnych na nowe technologie, ograni-
czony dostęp do kredytu czy zbyt wysokie koszty innowacji. Czynnik ludzki 
natomiast odgrywa ważną, ale dalszą rolę. W krajach charakteryzujących 
się podobnym etapem rozwoju jak Polska – to czynniki o charakterze in-
frastrukturalnym stanowią główne ograniczenie działalności innowacyjnej 
przedsiębiorstw. Dopiero po ich pokonaniu zauważalne są inne bariery4. 

2 M. Cincera, C. Cozza, A. Tübke, P. Voigt, doing r&d or not, that is the question (in a crisis…), 
IPTS Working Paper on Corporate R&D And Innovation, No. 12/2010, JRC Technical Notes, s. 5.

3 OECD, Eurostat, podręcznik oslo. zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczą-
cych innowacji, wyd. trzecie, MNiSW, Warszawa 2008, s. 86.

4 Por. A. świadek, regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności w prze-
myśle polskim. studium badawcze, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2007, s. 100.
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Wewnętrzne czynniki ograniczające innowacyjność przedsiębiorstw, 
jak i te, które występują w ich bliższym i dalszym otoczeniu, wskazują na 
potrzebę prowadzenia właściwie ukierunkowanej polityki gospodarczej, 
a w szczególności przemysłowej i innowacyjnej, korzystnej dla przedsię-
biorstw kreujących, poszukujących i wdrażających innowacyjne rozwiązania5. 

Poza ograniczeniami finansowymi, hamującymi innowacyjność przed-
siębiorstw, należy także wskazać inne, mające miękki charakter, takie jak: 
konserwatyzm załogi, niewłaściwe kwalifikacje kadry, brak aktualnych 
informacji o wymaganiach klientów, wysokie ryzyko związane z wdrażaniem 
innowacji czy też niedostępność półproduktów o właściwej jakości6. Tak 
szeroka gama czynników utrudniających aktywność innowacyjną znajduje 
swoje odzwierciedlenie w generalnie niskim poziomie innowacyjności po-
szczególnych regionów Polski. 

Biorąc pod uwagę zasadnicze cele skłaniające przedsiębiorców do 
wdrażania innowacji, przede wszystkim należy wymienić chęć długotrwa-
łego wzrostu wartości aktywów, gdyż część przedsiębiorców nastawiona 
jest na krótkoterminowe efekty. Aktywność innowacyjna i chęć ponoszenia 
nakładów na nią może być także związana z chęcią polepszenia parametrów 
związanych z produkcją, takich jak np. zwiększania elastyczności produkcji 
czy ograniczania energochłonności. Dzięki innowacjom przedsiębiorcy mogą 
poprawiać jakość wytwarzanych produktów, zwiększać ich asortyment lub 
wdrażać nowe lub ulepszone rozwiązania, aby dostosować się do obowiązu-
jącego prawodawstwa. Są to efekty działalności innowacyjnej i implementacji 
nowych rozwiązań, które można uznać za bezpośrednie. Oprócz wymie-
nionych efektów mogą pojawić się inne korzyści zewnętrzne. Nowe, często 
bardziej efektywne rozwiązania, dzięki rozprzestrzenianiu między firmami, 
niejednokrotnie poprawiają produktywność nie tylko przedsiębiorstwa, ale też 
jego najbliższych konkurentów, którzy absorbują najskuteczniejsze rozwiąza-
nia pojawiające się na rynku, aby się na nim utrzymać7. 

Zasadniczym celem prowadzonych badań była chęć znalezienia staty-
5 A. Lozano-Platonoff, D. Miłaszewicz, S. Sysko-Romańczuk, innowacyjność polskich firm, 

„Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 2006, nr 1, s. 55.
6 J. Dąbrowski, I. Koładkiewicz, praktyki innowacyjne polskich przedsiębiorstw, WSPiZ 

im. L. Koźmińskiego, Warszawa 1998, s. 151–153.
7 M. Bukowski, A. Szpor, A. śniegocki, potencjał i bariery polskiej innowacyjności, 

Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012, s. 4.
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stycznie istotnych kierunków wraz z siłą wpływu faz cyklu koniunkturalnego 
na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw na obszarze mazowieckiego sys-
temu przemysłowego. Pozwoliło to w konsekwencji na określenie krytycznych 
obszarów wsparcia dla funkcjonowania systemu przemysłowego w ujęciu 
regionalnym wraz z jego aktywnością innowacyjną, która uwzględniałaby 
fazy cyklu koniunkturalnego. 

Część egzemplifikacyjna niniejszego artykułu oparta została o studium 
przypadku województwa mazowieckiego. Badania przeprowadzane były 
w oparciu o formularz ankietowy w roku 2011, a dotyczyły lat 2009–2011. 
Udało się zgromadzić łącznie 674 wypełnionych poprawnie kwestionariuszy. 
Przeprowadzone badania posiadały statyczny charakter, a realizowane były 
w układzie trzyletnim, a zatem zgodnie ze standardami metodologicznymi 
badań nad innowacjami stosowanymi w krajach OECD. 

Część metodyczna przeprowadzonych analiz oparta została na rachunku 
prawdopodobieństwa, a konkretnie – modelach probitowych. Zastosowana 
metodyka pozwoliła zarówno na ocenę istotności statystycznej, jak i szans 
występowania rozpatrywanych zjawisk o charakterze innowacyjnym pod 
wpływem odmiennych faz cyklu koniunkturalnego. Cechą charakterystyczną 
regresji probitowej jest możliwość precyzyjnego szacowania wartości para-
metrów oraz określenia ich istotności dla wyrażonych binarnie zmiennych 
zależnych. Taka metoda daje zadowalające i stabilne wyniki w momencie, 
kiedy próba jest duża i statyczna, natomiast zmienna zależna ma postać jako-
ściową, czyli wówczas, kiedy trudno jest zaprezentować dynamikę w ramach 
badanych zjawisk.

Wszystkie zmienne, które zostały przyjęte do badania, zatem zarówno 
zależne, jak i niezależne, mają binarny charakter, a zatem osiągają wartości 
0 albo 1. Z tego tez względu interpretacja osiągniętych wyników przeprowa-
dzona została w oparciu o strukturalną postać modelu, czyli osiągane wartości 
prawdopodobieństwa oraz niezbędne statystki. Znak dodatni, który występuje 
przy głównym parametrze, informuje o tym, że prawdopodobieństwo zda-
rzenia o innowacyjnym charakterze jest statystycznie wyższe w wyróżnionej 
grupie przedsiębiorstw w stosunku do reszty zbiorowości. Z kolei ujemny 
znak przy głównym parametrze interpretujemy przeciwnie. 
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1. Charakterystyka próby badawczej

Zgodnie z informacją zamieszczona we wstępie, badanie zostało 
przeprowadzone wśród 674 przedsiębiorstw przemysłowych prowadzących 
działalność na terenie województwa mazowieckiego. Strukturę przedsię-
biorstw w odniesieniu do ich wielkości i reprezentowanego poziomu techniki 
przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1

Struktura badanych przedsiębiorstw przemysłowych w województwie mazowieckim 
z punktu widzenia wielkości przedsiębiorstw i klas technologicznych w latach 2009–2011 

(w procentach)

Lp. Wielkość 
przedsiębiorstwa

Województwo 
mazowieckie

Klasa 
technologiczna

Województwo 
mazowieckie

1 mikro 43,8 wysoka 8,6
2 małe 36,8 średnio-wysoka 14,4
3 średnie 16,0 średnio-niska 32,5
4 duże 3,4 niska 44,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań w terenie.

Należy w tym miejscu dodać, że – z perspektywy próby ilościowej – 
przeprowadzone badania są zbliżone do badań nad innowacyjnością prowa-
dzonych przez Główny Urząd Statystyczny.

Tabela 2

Struktura badanych przedsiębiorstw przemysłowych w województwie mazowieckim 
z punktu widzenia faz cyklu koniunktury w latach 2009–2011 (w procentach)

Lp. faza cyklu 
koniunktury

Województwo 
mazowieckie

1 ożywienie 52,1

2 recesja 24,0

3 stagnacja 23,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań w terenie.
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Biorąc pod uwagę aktualną fazę cyklu koniunkturalnego, spośród 674 
przebadanych przedsiębiorstw ponad połowa, czyli 52,1% zadeklarowało, że 
w chwili obecnej znajduje się w fazie ożywienia gospodarczego. W 24,0% 
podmiotów, co wynika z przeprowadzonego badania, przychody w ostatnich 
trzech latach spadły. Z kolei sytuacja pozostałych 23,9% przedsiębiorstw 
przemysłowych nie zmieniła się, co zostało określone jako stagnacja.

2. źródła, ograniczenia i efekty działalności innowacyjnej – ujęcie 
absolutne

Tabela 3

Źródła działalności innowacyjnej  
dla przedsiębiorstw przemysłowych województwa mazowieckiego

źródła informacji 
dla innowacji

Liczba 
przedsiębiorstw Udziały procentowe

Wewnętrzne w firmie 243 36,1

Dostawcy 226 33,5

Klienci 400 59,3

Konkurenci 211 31,3

Placówki PAN 20 3,0

JBR-y 19 2,8

Zagraniczne jednostki badawcze 49 7,3

Szkoły wyższe 42 6,2

Konferencje, targi, wystawy 246 36,5

Czasopisma i publikacje branżowe 198 29,4

Stowarzyszenia naukowo-techniczne 54 8,0

Źródło: opracowanie własne.

1. Podmioty, które wzięły udział w badaniu, największą ilość informacji 
o innowacjach otrzymują od swoich klientów, wskazało to aż 59,3% przed-
siębiorstw. Na kolejnych miejscach wskazano: konferencje, targi i wystawy, 
wewnętrzne źródła firmy, dostawców, firmy konkurencyjne oraz czasopisma 
i publikacje branżowe. Pozostałe źródła innowacji można uznać za mniej istot-
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ne. Niestety, badanie pokazuje, iż w stopniu ograniczonym zachodzi transfer 
wiedzy z jednostek naukowo-badawczych. Z tego wynika zatem, że system 
przemysłowy w obszarze innowacji opiera się silnie na relacjach sieciowych 
w jego obrębie.

Tabela 4

Ograniczenia działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach przemysłowych 
województwa mazowieckiego

typ ograniczenia Liczba 
przedsiębiorstw typ ograniczenia Liczba 

przedsiębiorstw

Brak środków własnych 274 Brak informacji 
o potrzebach rynku 32

Brak zewnętrznych źródeł 
finansowania 125 Trudności w kooperacji 50

Koszty innowacji 380 Silna pozycja innego 
przedsiębiorstwa 83

Kwalifikacje personelu 70 Niepewny popyt 219
Brak informacji 
o technologiach 46

Źródło:  opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

2. W odniesieniu do barier utrudniających prowadzenie działalności 
innowacyjnej, jak wynika z przeprowadzonego badania, można wyróżnić 
szereg czynników ograniczających implementację innowacji. Wśród przed-
siębiorstw przemysłowych w województwie mazowieckim najistotniejszym 
ograniczeniem okazały się zbyt wysokie koszty implementacji nowych 
rozwiązań (380 wskazań). Czynnik ten, wraz z brakiem odpowiedniej ilości 
środków własnych (274 odpowiedzi) oraz ograniczeniami związanymi z nie-
pewnością rynku odbiorców (219 wskazań), uniemożliwia przedsiębiorstwom 
podejmowanie działań o charakterze innowacyjnym. Należy w tym miejscu 
zwrócić uwagę, że czynniki o charakterze ekonomicznym są postrzegane 
jako kluczowe niemal w każdej gospodarce, bez względu zatem na osiągnięty 
poziom gospodarczy.
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Tabela 5

Efekty prowadzonej aktywności innowacyjnej w przedsiębiorstwach przemysłowych 
województwa mazowieckiego

Efekty aktywności innowacyjnej Liczba 
przedsiębiorstw

Udziały 
procentowe

Zwiększenie asortymentu 356 52,8

Wejście na nowe rynki 179 26,6

Poprawa jakości 359 53,3

Zwiększenie elastyczności produkcji 121 18,0

Zwiększenie zdolności produkcyjnych 162 24,0

Obniżenie jednostkowych kosztów pracy 132 19,6

Ograniczenie jednostkowej materiało- i/lub 
energochłonności produkcji 64 9,5

Ograniczenie szkodliwości dla środowiska naturalnego 81 12,0

Wypełnienie przepisów i norm 84 12,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

3. Jeżeli chodzi o efekty prowadzonej działalności innowacyjnej, 
przebadane przedsiębiorstwa przemysłowe w województwie mazowieckim 
najczęściej typowały poprawę jakości wytwarzanych produktów (53,3%), 
jak również zwiększenie asortymentu wyrobów (52,8%). Efekty działalności 
innowacyjnej, które zostały wskazane jako mniej istotne, to: wejście na nowe 
rynki (26,6%) oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych (24%). Należy 
w tym miejscu zauważyć, iż występują dość słabe wysiłki przedsiębiorstw 
w zakresie poprawy produktywności oraz wydajności pracy, mimo poprawia-
jących się uwarunkowań ekonomicznych. Produkcja jest silnie uzależniona od 
cyklu koniunkturalnego, dlatego jeśli koszty zostaną w odpowiedni sposób 
zracjonalizowane w okresie dobrej koniunktury, istnieje duże prawdopodo-
bieństwo, iż nie dojdzie do negatywnego zjawiska masowych zwolnień jako 
najprostszego środka ograniczania kosztów, w sytuacji załamania sprzedaży. 
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Tabela 6

Postać probitu przy zmiennej niezależnej „przychody w ostatnich trzech latach”  
w modelach opisujących innowacyjność przemysłu w regionie mazowieckim

Atrybut innowacyjności
Przychody w ostatnich trzech latach

wrosły spadły nie zmieniły się
1. Nakłady na działalność B+R +,61x-0,71 -,58x-0,25 -,30x-0,31
2. Inwestycje w dotychczas niestosowane 
środki trwałe (w tym): +,52x+0,35 -,32x+0,69 -,33x+0,69

  a) w budynki, lokale i grunty +,26x-0,87 -,36x-0,65
  b) w maszyny i urządzenia techniczne +,44x+0,15 -,33x+0,46 -,23x+0,43

3. Oprogramowanie komputerowe +,37x+0,11 -,33x+0,38
4. Wprowadzenie nowych wyrobów +,31x+0,22
5. Implementacja nowych procesów 
technologicznych (w tym): +,43x+0,25 -,34x+0,54

  a) metody wytwarzania -,23x-0,10
  b) systemy okołoprodukcyjne +,43x-0,72 -,55x-0,37
  c) systemy wspierające +,25x-0,99

6. Współpraca z dostawcami +,22x-0,79 -,25x-0,62
7. Współpraca z konkurentami
8. Współpraca z jednostkami PAN
9. Współpraca ze szkołami wyższymi +,55x-2,16 -,80x-1,70
10. Współpraca z krajowymi JBR-ami +,29x-1,54 -,50x-1,28
11. Współpraca z zagranicznymi JBR
12. Współpraca z odbiorcami
13. Współpraca innowacyjna ogółem +,27x-0,32

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Biorąc pod uwagę wyniki modelowania probitowego dotyczące elementów 
na tzw. wejściu i wyjściu procesu innowacyjnego związanego z ponoszeniem 
nakładów na działalność innowacyjną oraz z jej efektami w postaci nowych 
lub ulepszonych produktów lub procesów – można wywnioskować, że wyniki 
badań są zbliżone do tych prowadzonych w innych krajach. Wyraźnie widać, iż 
innowacyjność jest wyższa wówczas, gdy nastąpił wzrost przychodów w ostat-
nich trzech latach, a co za tym idzie, istniała dobra koniunktura na rynku. Dzieje 
się tak mimo wyraźnych oczekiwań czy postulatów spotykanych w literaturze 
przedmiotu – mówiących o antycyklicznym podchodzeniu do aktywności inno-
wacyjnej, w tym szczególnie do jej zasadniczego i długofalowego komponentu, 
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jakim jest aktywność badawczo-rozwojowa8. Z kolei rezygnację z rozwoju 
technologicznego można zaobserwować nie tylko w odniesieniu do pogarsza-
jących się parametrów finansowych przedsiębiorstw, lecz także w przypadku 
braku zmian w tej sferze. Warto w tym miejscu podkreślić, iż badanie zostało  
zrealizowane w okresie korzystnej, lecz jednocześnie słabnącej koniunktury, co 
może w sposób istotny wpłynąć na ilość, a także jakość nowych lub ulepszonych 
rozwiązań technologicznych w omawianym regionie w najbliższej przyszłości.

3. modelowanie probitowe w badaniu źródeł, ograniczeń i efektów 
aktywności innowacyjnej w różnych fazach cyklu gospodarczego

Analizując zależności statystyczne między wymienianymi źródłami 
informacji dla działalności innowacyjnej a aktualnym w czasie przeprowa-
dzania badania cyklem koniunktury – widać, iż siła ich oddziaływania jest 
nieco odmienna od wskazywanej w ujęciu absolutnym, jak również zmienna 
w kolejnych okresach gospodarczych.

Tabela 7

Postać probitu przy zmiennej niezależnej „źródła informacji dla innowacji”  
w modelach opisujących fazy cyklu koniunkturalnego  

w przemyśle województwa mazowieckiego w latach 2009–2011

faza cyklu koniunktury

źródła informacji dla innowacji
Ożywienie Recesja Stagnacja

Wewnętrzne w firmie x x x
Dostawcy +,21x-0,02 x x
Klienci x x x
Konkurenci x x x
Placówki PAN x x x
JBR-y x x x
Zagraniczne jednostki naukowe +,91x-0,00 -1,09x-0,66 x
Szkoły wyższe x x x
Konferencje, targi i wystawy x -,30x-0,60 x
Czasopisma i publikacje branżowe x x x
Stowarzyszenia naukowo-techniczne +,52x-0,01 x -,45x-0,68

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania

8 Por. M. Cincera, C. Cozza, A. Tübke, P. Voigt, op.cit., s. 5–9.
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Jak pokazują wyniki badań, w czasie ożywienia istotne statystycznie 
okazały się następujące źródła informacji dla innowacji: dostawcy, zagra-
niczne jednostki naukowe oraz informacje płynące ze stowarzyszenia nauko-
wo-technicznych. Wszystkie ze wskazanych źródeł wpływają aktywizująco 
na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w badanych przedsiębiorstwach 
przemysłowych. W pozostałych przypadkach źródła innowacji okazały się 
statystycznie nieistotne.

W odniesieniu do okresu recesji, zaistniały dwa przypadki istotne 
statystycznie i są nimi: zagraniczne jednostki naukowe oraz konferencje, 
targi i wystawy. Niestety, prawdopodobieństwo przepływu technologii lub 
wiedzy z tych kierunków do badanych przedsiębiorstw przemysłowych spada. 
W przypadku pozostałych źródeł nie pojawiły się statystycznie istotne modele 
probitowe.

Stagnacja to okres znacznego ograniczenia transferu wiedzy i techno-
logii do analizowanych podmiotów. Jedynie w jednym przypadku wystąpił 
model statystycznie istotny i dotyczył on informacji płynących ze strony 
stowarzyszeń naukowo-technicznych. Niestety, mimo istotności tego źródła, 
nie wpływa ono aktywizująco na podmioty pod względem ich zdolności in-
nowacyjnych. Taki stan rzeczy może być wyjaśniony ograniczaniem kosztów 
działalności, a co się z tym wiąże, rezygnacją z poszukiwania i pozyskiwania 
dostępnej aktualnie na rynku wiedzy i technologii. 

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, iż – wskazani wcześniej jako 
główne źródło informacji dla działalności innowacyjnej – klienci okazali się 
w świetle badania ekonometrycznego źródłem w nieistotny sposób wpływa-
jącym na aktywność innowacyjną badanych przedsiębiorstw przemysłowych 
w poszczególnych fazach cyklu koniunkturalnego. Jednocześnie źródła, które 
okazały się statystycznie istotne, wyraźnie charakteryzują się cyklicznym 
oddziaływaniem. W okresie ożywienia ich wpływ jest pozytywny, natomiast 
podczas recesji i stagnacji mają negatywne oddziaływanie. 
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Tabela 8

Postać probitu przy zmiennej niezależnej „ograniczenia działalności innowacyjnej” 
w modelach opisujących fazy cyklu koniunkturalnego w przemyśle województwa 

mazowieckiego w latach 2009–2011

faza cyklu koniunktury
Ograniczenia  
aktywności innowacyjnej

Ożywienie Recesja Stagnacja

Brak środków własnych -,26x+0,16 +,28x-0,82 x
Brak zewnętrznych źródeł finansowania x x +,31x-0,78
Koszty innowacji x -,22x-0,58 x
Kwalifikacje personelu x x x
Brak informacji na temat technologii x x x
Brak informacji na temat rynków x x x
Trudności w kooperacji x x x
Dominująca pozycja innego przedsiębiorstwa x x x
Niepewny popyt -,36x+0,17 +,32x-0,82 x

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania

Analizując wpływ czynników ograniczających aktywność innowacyjną 
w odniesieniu do wyróżnionych faz cyklu koniunktury, można zauważyć, że 
kierunek ich oddziaływania jest zdecydowanie bardziej zróżnicowany w po-
równaniu z wcześniej analizowanymi źródłami innowacji. Niektóre źródła 
bowiem zarówno w okresie ożywienia, jak i recesji wpływają negatywnie na 
działalność innowacyjną, a inne – co szczególnie interesujące – pozytywnie. 
Tym samym okazuje się, że nie zawsze rozumiane pejoratywnie „ograni-
czenia” mają jednoimienny kierunek oddziaływania. Ponadto ograniczenie, 
jakim są „koszty innowacji”, najczęściej wskazywane w badaniu ankietowym, 
okazuje się mieć statystycznie istotny wpływ na omawianą działalność je-
dynie w odniesieniu do okresu recesji. Może to być efektem braku wiedzy 
respondentów na temat faktycznych kosztów wdrażania innowacji.

W okresie koniunktury gospodarczej brak środków własnych nie jest 
istotnym ograniczeniem aktywności innowacyjnej. Dotyczy to także niepew-
ności popytu rynkowego. 

Podczas recesji zwraca się ponownie uwagę na czynniki ekonomiczne –  
w tym przypadku koszty innowacji. Jest to główny czynnik wpływający 
negatywnie na aktywność innowacyjną. Z kolei czynnikami, które z punktu 
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widzenia modelowania probitowego nie stanowią ograniczenia dla tej aktyw-
ności w niekorzystnych uwarunkowaniach, są: niewystarczająca ilość środków 
wlanych oraz niepewność popytu. 

W okresie stagnacji jedynie zewnętrzne źródła finansowania działalności 
innowacyjnej okazały się czynnikiem istotnym statystycznie, jednak nie ma-
jącym negatywnego wpływu na prowadzenie działalności innowacyjnej. Nie 
są one zatem przeszkodą dla wdrażania innowacji. 

Tabela 9

Postać probitu przy zmiennej niezależnej „efekty działalności innowacyjnej”  
w modelach opisujących fazy cyklu koniunkturalnego  

w przemyśle województwa mazowieckiego w latach 2009–2011

faza cyklu koniunktury

Efekty działalności innowacyjnej
Ożywienie Recesja Stagnacja

Zwiększenie asortymentu +,26x-0,09 -,30x-0,56 x
Wejście na nowe rynki +,28x-0,02 -,34x-0,62 x
Poprawa jakości +,33x-0,12 -,31x-0,55 x
Zwiększenie elastyczności produkcji x x x
Zwiększenie zdolności produkcyjnych +,24x-0,00 -,28x-0,64 x
Obniżenie jednostkowych kosztów pracy x x x
Ograniczenie jednostkowej materiało- i/lub 
energochłonności produkcji x x x

Ograniczenie szkodliwości oddziaływania na 
środowisko naturalne +,51x-0,00 x x

Wypełnienie przepisów i norm +,58x-0,02 -,75x-0,64 x
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania

Analizując efekty prowadzonej działalności innowacyjnej, można 
dostrzec ich wyraźną zależność od poszczególnych faz cyklu koniunktural-
nego. Zasięg osiąganych efektów dotyczy sześciu, ewentualnie pięciu typów 
efektów. Dla trzech pozostałych nie stwierdzono osiągnięcia istotności sta-
tystycznej. Porównując wyniki badania probitowego do danych absolutnych 
ukazanych w tabeli 5, można stwierdzić, że oszacowane modele dotyczą 
najczęściej wskazywanych w niej efektów. W tym przypadku zatem istnieje 
zgodność składanych przez respondentów deklaracji z ich realnym i istotnym 
statystycznie zachowaniem.
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W okresie ożywienia gospodarczego można zaobserwować wyraźną 
ekspansję rynkową, która cechuje się zwiększaniem asortymentu produko-
wanych wyrobów, wchodzeniem na nowe rynki zbytu czy zwiększaniem 
zdolności produkcyjnych. Te działania są poparte dodatkowo poprawianiem 
jakości oferowanych wyrobów, jak również ograniczaniem szkodliwości dla 
środowiska naturalnego oraz wypełnianiem przepisów i norm. Działania prze-
ciwne są z kolei dostrzegane w czasie recesji, z małą różnicą: w okresie recesji 
przedsiębiorstwa nie angażują się w działania ograniczające szkodliwość dla 
środowiska naturalnego. W przypadku stagnacji, żadne z efektów działalności 
innowacyjnej nie charakteryzowało się istotnością statystyczną. 

Takie zjawiska mogą świadczyć o przechodzeniu przedsiębiorstw w tryb 
swoistego „uśpienia”, polegającego na oczekiwaniu reakcji rynku na dalszy 
rozwój sytuacji. Nie jest to do końca pozytywna postawa, ponieważ zarówno 
recesja, jak i stagnacja powinny być traktowane jako okresy racjonalizacji 
i ulepszania różnych obszarów aktywności gospodarczej, a w szczególności 
działalności innowacyjnej, której efekty mogą być widoczne w przyszłości. 
Niewątpliwie można odnieść wrażenie, że badane przedsiębiorstwa przemy-
słowe potrafią działać racjonalnie jedynie w okresie ożywienia gospodarcze-
go, a co za tym idzie – koncentrować się na ekspansji rynkowej, natomiast 
w trudniejszych warunkach rynkowych ograniczają się tylko do jej spowolnie-
nia, bez szerszych lub głębszych wewnętrznych działań racjonalizatorskich. 
Być może jest to spowodowane faktem, iż krajowe podmioty nie odczuwały 
w trakcie swojej działalności negatywnych efektów faktycznej recesji, stąd 
przestawianie się w stan oczekiwania okazywał się strategią wystarczającą 
do przetrwania.

Zakończenie

Podczas realizacji procesu badawczego w województwie mazowieckim 
zidentyfikowano główne źródła, ograniczenia oraz efekty działalności inno-
wacyjnej w grupie 674 przedsiębiorstw przemysłowych.

Za zasadnicze źródła informacji dla innowacji uznano klientów, konfe-
rencje i wystawy, źródła wewnętrzne przedsiębiorstwa, a w dalszej kolejności 
dostawców, konkurentów oraz informacje zawarte w publikacjach branżo-
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wych. Odnosząc te informacje do zachowań podmiotów w poszczególnych 
fazach cyklu koniunkturalnego, można zauważyć, że zarówno rozmiar, jak 
i kierunek oddziaływania przybierają zróżnicowany w czasie charakter. 
Niektóre uwarunkowania pozytywnie oddziałują w okresie ożywienia, zaś ne-
gatywnie w czasie recesji i stagnacji. Inne natomiast nie posiadają wyraźnego 
zróżnicowania w zależności od fazy cyklu koniunktury, a ich oddziaływanie 
jest stabilne w każdym z okresów. W sytuacji, gdy warunki rynkowe ulegają 
pogarszaniu, żadne ze źródeł nie oddziałuje pozytywnie na aktywność inno-
wacyjną. Takie zjawisko pokazuje, iż w tym czasie brak jest bodźców, które 
mogłyby poprawić dynamikę w zakresie procesów innowacyjnych.

W grupie barier aktywnego prowadzenia działalności innowacyjnej ba-
dane przedsiębiorstwa przemysłowe wskazały przede wszystkim na problemy 
związane z uwarunkowaniami finansowymi (czyli na wysokie koszty nowych 
lub ulepszonych rozwiązań, brak własnych środków) oraz rynkowymi (kon-
kretnie – niepewność popytu). Czynniki te w sposób odmienny wpływają na 
aktywność w sferze innowacyjności w poszczególnych fazach cyklu. Odnosi 
się to zarówno do siły, jak i kierunku oddziaływania. Ponadto, w prawie każ-
dej z nich widać przeciwstawne zachowania, które w sposób stymulujących 
bądź hamujący oddziałują na omawiane procesy. Nie pozostaje to, rzecz jasna, 
bez wpływu na kwestię świadomego podejmowania decyzji o kierunkach 
prowadzonej polityki innowacyjnej w badanym regionie. Może to ułatwić 
dynamiczną zmianę instrumentów polityki przemysłowej i innowacyjnej 
uzależnionej od aktualnej sytuacji rynkowej.

Efekty związane z wprowadzaniem nowych lub ulepszonych rozwiązań 
technologicznych posiadają zbliżony kierunek wpływu na przedsiębiorstwa 
biorące udział w badaniu w poszczególnych fazach cyklu koniunktury, po-
dobnie do wcześniej analizowanych źródeł innowacji. Badanie pokazało, że 
osiągane efekty działalności innowacyjnej są pozytywnie skorelowane z okre-
sem ożywienia oraz negatywnie z okresem recesji gospodarczej. Skutkiem 
tego jest silna ekspansja rynkowa przedsiębiorstw przemysłowych w czasie 
prosperity oraz jej ograniczenie w pozostałych fazach cyklu koniunktury. 

Przeprowadzone badanie źródeł, ograniczeń i efektów działalności in-
nowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w województwie mazowieckim 
ukazało główne uwarunkowania determinujące zachowanie podmiotów na 
rynku. Wzbogacenie przeprowadzonych analiz o odmienność ich oddziaływa-
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nia w różnych fazach cyklu koniunktury dostarczyło dodatkowych informacji 
o zmienności ich charakteru na przestrzeni lat. Umożliwia to dynamiczne 
formułowanie odpowiednich instrumentów polityki innowacyjnej na poziomie 
regionalnym.
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Streszczenie

Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw charakteryzuje się zmiennością 
w czasie, która jest zależna od wielu zewnętrznych uwarunkowań, w tym także faz 
cyklu koniunkturalnego. Wpływ tego zjawiska nie jest w literaturze przedmiotu 
wyjaśniany w sposób wystarczający. Jeśli chodzi o kwestię teorii, można zauważyć 
odmienne koncepcje charakteryzujące wspomniane procesy. Z tego też powodu, 
zasadniczym celem artykułu jest próba określenia zależności między fazami cyklu 
koniunkturalnego a źródłami, ograniczeniami oraz efektami aktywności innowa-
cyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w województwie mazowieckim w latach 
2009–2011. Część metodyczna analiz została przeprowadzona w oparciu o mode-
lowanie probitowe, które oparte jest na rachunku prawdopodobieństwa. Wyniki 
badań przeprowadzonych badań wyraźnie wskazują na zmienny charakter zarówno 
źródeł, ograniczeń, jak i efektów aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw biorąc 
pod uwagę fakt oddziaływania faz cyklu koniunkturalnego.

Słowa kluczowe: innowacja, przemysł, region, system.

thE BUSINESS CYCLE AND thE SOURCE, LImItAtIONS AND EffECtS 
Of INNOvAtION IN mAZOWIECKIE IN thE YEARS 2009-2011

Summary

Innovative behavior of enterprises have changing nature over time depending 
on many external factors and the phases of the business cycle. This effect is not 
sufficiently explained in the literature. In theory, there are contradictory concepts 
discussing these processes. An object of this article is to attempt to determine the 
relationship between the different phases of the business cycle and the sources, 
limitations and effects of innovation activities of enterprises in the Mazowieckie 
Region. Methodological part of the analysis is carried out based on logit econometric 
modeling, based on the theory of probability. The results show the changing nature 
of the sources, limitations and effects of innovation activities of enterprises under the 
action phase of the business cycle.

Keywords: innovation, industry, region, system.

translated by katarzyna szopik-depczyńska
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INNOWACYJNOŚĆ W StRAtEGIACh ROZWOJU 
WOJEWóDZtW A POZIOm INNOWACYJNOŚCI

Wprowadzenie

Rozwój regionalny zależy od wielu czynników, które widoczne są 
w procesie historycznym. Przede wszystkim takim czynnikiem są podmioty 
gospodarcze konkurencyjne na rynku krajowym i międzynarodowym. Istotne 
są także regulacje prawne oraz gwarancje wolności ekonomicznej1 umożliwia-
jące skuteczne prowadzenie działalności. Nie mniej ważne są uwarunkowania 
organizacyjne biznesu, wśród których szczególną rolę pełnią sieci instytucji 
ekonomicznych i społecznych (w tym instytucje finansowe, badawcze, na-
ukowe czy specjalistyczne przedsiębiorstwa usługowe). Ważnym elementem 
kapitału społecznego regionu są też normy życia społecznego zachęcające 
do współpracy i doceniające rywalizację. Należy również podkreślić istotną 
rolę dojrzałości strategii politycznej oraz jakości funkcjonowania władz pu-
blicznych w rozwoju gospodarczym regionu2. Pojęcie rozwoju gospodarczego 
często odnosi się do strategii oraz programów umożliwiających jednostce  sa-

1 W najnowszym rankingu wolności gospodarczej opublikowanym przez Centrum im. 
Adama Smitha Polska znalazła się na 59. miejscu, co oznacza spadek w porównaniu z po-
przednim raportem o 11 miejsc: por.: J. Gwartney, R. Lawson, J. Hall i in.: economic freedom  
of the world. Annual report 2013, Fraser Institute 2013, s. 146.

2 T.G. Grosse, przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, „Studia 
Regionalne i Lokalne” 2002, nr 1 (8), s. 44–46.
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morządu terytorialnego przystosowanie się do zmian gospodarczych poprzez 
poprawę konkurencyjności. Skuteczny program rozwoju gospodarczego opar-
ty powinien być przede wszystkim na sprzyjającym klimacie gospodarczym, 
zachęcającym do tworzenia nowych miejsc pracy, przyciągającym inwestycje 
i pobudzającym przedsiębiorczość.

Ze względu na zróżnicowane podejście do organizacji terytorialnej, 
czas rozpoczęcia, zakres i dynamikę procesu decentralizacji oraz, w związku 
z tym, nie w pełni stabilną sytuację samorządu w państwie – w krajach Europy 
środkowej i Wschodniej trudno znaleźć modele samorządu terytorialnego 
równie przejrzyste jak na Zachodzie. Wzorcem dla budowania i reformowania 
samorządu terytorialnego w Polsce pozostają modele północnoeuropejski oraz 
południowoeuropejski3. W Polsce funkcjonują trzy poziomy władz samorzą-
dowych: gminny, powiatowy i regionalny4. Podstawową jednostką samorządu 
terytorialnego jest gmina. Konieczność decentralizacji państwa i przyznania 
samorządom znacznej części zadań publicznych wynikająca z ustawy zasad-
niczej uwidoczniła potrzebę wprowadzenia wyższych szczebli samorządu 
terytorialnego, ponieważ gminy często nie były w stanie udźwignąć zadań 
o charakterze ponadlokalnym5.

W dalszej części artykułu zostanie dokonana analiza strategii rozwoju 
województw pod kątem uwzględniania w nich zagadnień dotyczących inno-
wacyjności oraz przeprowadzona zostanie ocena poziomu innowacyjności 
poszczególnych województw.

1. Innowacyjność w strategiach rozwoju województw

Peter F. Drucker6 zwrócił uwagę, że w XXI wieku należy zrewidować 
paradygmaty zarządzania stosownie do wyzwań, jakie stawiają nam czasy 
współczesne. 

3 A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. żuk: Gospodarka samorządu terytorialnego, PWN, 
Warszawa 2007, s. 21.

4 ibidem, s. 29–30.
5 ibidem, s. 27–28.
6 P.F. Drucker, zarządzanie w XXi wieku, Muza, Warszawa 2000, s. 5–40.
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Te paradygmaty sprowadzają się obecnie do poniższych tez:
 – zarządzanie jest cechą specyficzną każdej (również publicznej) or-

ganizacji;
 – zadaniem organizacji jest przewodzenie ludziom, a nie kierowanie 

nimi;
 – nie istnieje uniwersalny model organizacji (struktura powinna być 

dostosowana do zakresu zadań, czasu i warunków); 
 – punktem wyjścia do tworzenia polityki i strategii zarządzania powin-

na być informacja o potrzebach i wartościach klientów oraz
 – zarządzanie powinno dotyczyć nie tylko wnętrza, ale także otoczenia 

organizacji.
Takie podejście sprawia, że narzędzia i metody stosowane dotychczas 

w przedsiębiorstwach znajdują zastosowanie również w instytucjach publicz-
nych. Jednostki samorządu terytorialnego, podobnie jak przedsiębiorstwa, 
mają określony cel działania, strukturę organizacyjną, kadrę oraz narzędzia 
i metody. Są systemami otwartymi: działają w określonym otoczeniu, na 
które wywierają wpływ i które wpływa na nie. Trzeba jednak też pamiętać, 
że organizacje te, podejmując decyzje, w przeciwieństwie do przedsiębiorstw, 
będą kierować się kryteriami politycznymi i społecznymi, a nie rynkowymi. 
Jednym z pierwszych etapów zarządzania strategicznego jest planowanie 
strategiczne7, które polega przede wszystkim na określeniu strategii rozwoju. 
Określenie strategii rozwoju regionalnego jest – zgodnie z ustawą8 – podsta-
wowym zadaniem samorządu województwa. 

Punktem wyjścia do analizy mechanizmów rozwoju regionalnego jest 
identyfikacja zasobów będących w dyspozycji jednostki samorządu teryto-
rialnego. Zwykle też tradycyjne czynniki wzrostu (ziemia, praca, kapitał) są 
uszczegóławiane i wzbogacane o elementy popytowe, a następnie grupowane 
w czynniki endogeniczne oraz czynniki egzogeniczne9. 

7 Planowanie strategiczne definiowane jest np. jako „systematyczna metoda radzenia 
sobie ze zmianami, budowanie konsensusu obejmującego całą społeczność oraz tworzenie 
wspólnej wizji lepszej przyszłości gospodarczej”: N.L. Berman, strategiczne planowanie 
rozwoju gospodarczego. budowanie lepszej przyszłości gospodarczej w polskich gminach, 
Municipium, Warszawa 2000, s. 9.

8 Zgodnie z art. 11 ustawy o samorządzie województwa z dn. 5 czerwca 1998 r.
9 A. Miszczuk, op.cit., s. 162–163.
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Ze względu różny (pod względem wielkości i struktury) potencjał rozwo-
jowy i zróżnicowane umiejętności jego wykorzystania, poszczególne regiony 
rozwijają się w niejednolitym tempie. W dwóch wyróżnianych grupach teorii 
rozwoju10 w odmienny sposób określa się czynniki istotnie wpływające na roz-
wój regionalny. Jedna grupa teorii wykorzystuje podejście odgórne, w którym 
to rozwój lokalny i regionalny jest efektem dystrybucji zasobów w skali kraju 
lub impulsów generowanych poza regionem. Druga grupa zawiera teorie, 
według których rozwój jest wynikiem działania czynników endogenicznych11. 

Współcześnie, w warunkach globalizacji i zarządzania procesami w zło-
żonych i zmiennych warunkach, niezbędne staje się zarządzane strategiczne, 
dla którego narzędziem jest strategia jednostki. Strategia jest długofalowym 
planem rozwoju tak sformułowanym, żeby – przy wykorzystaniu  posiadanych 
zasobów – zrealizować określone cele. Griffin zwrócił uwagę, że strategia 
powinna określać zasięg swego działania, sposób rozdziału zasobów, zde-
finiowane wyróżniające kompetencji oraz sposób, w jaki różne dziedziny 
działalności organizacji się uzupełniają12. 

Nadrzędnym dokumentem strategicznym rozwoju społeczno-gospodar-
czego Polski jest Strategia Rozwoju Kraju13 (SRK) oraz strategia długookre-
sowa14. Są one punktem odniesienia dla pozostałych strategii i programów 
opracowywanych tak na poziomie kraju, jak i jednostek samorządowych. 
Opracowana w 2006 roku strategia na lata 2007–2015 miała być aktuali-
zowana co cztery lata. Ostatnią aktualizację SRK rozpoczęto w roku 2008  
i zakończono w roku 2012. Zwrócono w niej uwagę na problemy związane 

10 Teorie te w syntetyczny sposób są omówione m. in. w: (1) G. Gorzelak, rozwój regional-
ny polski w warunkach kryzysu i reformy, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1989, s. 55–74; 
(2) K. von Stackelberg, U. Hahne, teorie rozwoju regionalnego, „Raport IPiSS” 1998, nr 16, 
s. 19–110; (3) T.G. Grosse, op.cit., s. 25–48.

11 Np.: (1) A. Miszczuk, op.cit., s. 164–166; (2) E. Nowińska, strategia rozwoju gmin 
na przykładzie gmin przygranicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 
Poznań 1997, s. 42–43.

12 R.W. Griffin., podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998, s. 234–235.
13 strategia rozwoju kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodar-

ka, sprawne państwo (srk 2020) – dokument stanowiący aktualizację Strategii Rozwoju 
Kraju 2007–2015, przyjęty 25 września 2012 r. przez Radę Ministrów, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa 2012. 

14 długookresowa strategia rozwoju kraju polska 2030. trzecia fala nowoczesno-
ści (dsrk) – dokument określający główne trendy, wyzwania oraz koncepcję rozwoju kraju 
w perspektywie długookresowej, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 lutego 2013 r. 
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z realizacją przyjętych celów ze względu na trudną sytuację gospodarczą  
na świecie15. 

Wśród priorytetów SRK wymienia się wzrost konkurencyjności i inno-
wacyjności gospodarki16. Realizacja tego i pozostałych celów ma umożliwić 
zmniejszanie dystansu rozwojowego do bogatszych państw Unii Europejskiej.

Na poziomie regionalnym zostały opracowane również Strategie 
Rozwoju Województw. Są w nich zwykle ujmowane kwestie innowacyjności 
i konkurencyjności, chociaż nacisk kładziony na te obszary rozwoju jest 
zróżnicowany.

Jak stwierdzono, przygotowane kilka lat temu strategie rozwoju wymaga-
ją aktualizacji oraz integracji przede wszystkim ze względu na zmieniające się 
warunki otoczenia. W tym celu przeprowadzono krzyżową kontrolę założeń 
oraz projektów dziewięciu strategii zintegrowanych. Analizy przeprowadzono 
pod kątem17:

 – uwzględnienia w założeniach poszczególnych strategii wymiaru re-
gionalnego;

 – zbieżności i spójności strategii (określenia obszarów, które nie zostały 
ujęte w żadnej strategii lub zostały ujęte, ale w niewystarczającym 
stopniu);

 – przewidywanych w strategiach systemów realizacji i monitorowania –  
dokonano przeglądu proponowanych narzędzi oraz wskaźników re-
alizacyjnych pod kątem spójności.

Podkreślono również, że nowy system zarządzania rozwojem opierać 
się ma na dwóch podstawowych dokumentach strategicznych (wymienionych 
wcześniej)18:

 – długookresowej strategii kraju zawierającej główne wyzwania, tren-
dy oraz koncepcję rozwoju kraju w długiej perspektywie;

 – średniookresowej strategii rozwoju kraju.

15 informacja uzupełniająca do dokumentu pn. „założenia aktualizacji strategii rozwoju 
kraju 2007–2015” przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r. (dokument 
przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 1 czerwca 2009 r.).

16 strategia rozwoju kraju 2020…, s. 49–99.
17 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/ 

polityka_rozwoju/system_zarzadzania_rozwojem/zintegrowane_strategie_rozwoju/strony/
default.aspx (30.08.2013).

18 ibidem. 
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Realizacji strategii średniookresowej mają służyć m.in. przygotowywane 
strategie zintegrowane: Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki19 oraz 
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego – Regiony Miasta Obszary Wiejskie20.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało również przewodnik 
do aktualizacji strategii rozwoju poszczególnych województw zawierający 
uwarunkowania krajowe i unijne. Za przygotowanie aktualizacji, podobnie 
jak za przygotowanie strategii, odpowiada samorząd województwa21.

Na poziomie europejskim ciągle podkreśla się potrzebę wzmocnienia 
wpływu badań naukowych i transferu wyników do otoczenia gospodarczego. 
Promuje się także działania stymulujące popyt oraz mające na celu zaangażo-
wanie jednostek publicznych i prywatnych w proces innowacyjny22. 

Także jeden z unijnych celów w strategii Europa 2020 w obszarze inteli-
gentnego rozwoju dotyczy zwiększenia łącznego poziomu inwestycji publicz-
nych i prywatnych do wysokości 3% PKB UE (dla Polski wskaźnik ten wynosi 
1,7%) oraz zapewnienia lepszych warunków badań i rozwoju oraz innowacji. 
Podkreśla się wyzwania dla Polski w obszarze innowacyjności, przede wszyst-
kim ze względu na niski poziom finansowania prac badawczo-rozwojowych 
(B+R), słabe powiązania nauki z przemysłem oraz nieprzekładanie się efektów 
innowacji na rozwój23. 

Polsce zasugerowano także przeznaczenie dodatkowych środków na za-
pewnienie rozwoju sprzyjającego innowacyjności otoczenia biznesu poprzez 
zintensyfikowanie transferu innowacji czy ustalenie priorytetów i instrumen-
tów wspierających wszystkie fazy procesu innowacyjnego24. 

19 uchwała nr 7 rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie strategii innowacyjności 
i efektywności Gospodarki „dynamiczna polska 2020”, Ministerstwo Gospodarki 2013, „Monitor 
Polski” 13.02.2013 poz. 73.

20 krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010–2020: regiony, Miasta, obszary wiejskie, 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 
13.07.2010 r., Warszawa 2010.

21 Zgodnie z ustawą z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (przyp. aut.).
22 Green paper, from challenges to opportunities: towards a common strategic framework 

for eu research and innovation funding, European Commission, Brussels 2011, s. 9–11.
23 communication from the commission europe 2020: A strategy for smart, sustainable 

and inclusive growth, European Commission, Bruksela 2010.
24 council recomendation on the national reform programme 2012 of poland and deliver-

ing a council opinion on the convergence programme of poland 2012–2015, Council of the 
European Union, Brussels, 6 July 2012, s. 12.
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W ramach pracy badawczej przeprowadzono analizę dokumentów 
strategicznych szesnastu województw w Polsce: dolnośląskiego25, kujawsko-
-pomorskiego26, lubelskiego27, lubuskiego28, łódzkiego29, małopolskiego30, ma-
zowieckiego31, opolskiego32, podkarpackiego33, podlaskiego34, pomorskiego35, 
śląskiego36, świętokrzyskiego37, warmińsko-mazurskiego38, wielkopolskiego39, 
zachodniopomorskiego40. 

Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że zwiększenie poziomu 
innowacyjności i konkurencyjności jest celem lub jednym z celów strategicz-

25 strategia rozwoju województwa dolnośląskiego do roku 2020, Wrocław 2013, s. 41–43.
26 strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020, Toruń 2012, 

s. 14–20.
27 strategia rozwoju województwa Lubelskiego (z perspektywą do 2030 r.), Urząd 

Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin 2013, s. 39–75.
28 strategia rozwoju województwa Lubuskiego 2020, Zielona Góra 2012, Załącznik do 

Uchwały nr XXXII/319/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012 r., s. 30–54.
29 strategia rozwoju województwa łódzkiego, Zarząd Województwa Łódzkiego, Łódź 

2013, s. 74–99.
30 strategia rozwoju województwa Małopolskiego na lata 2011–2020, Załącznik nr 1 do 

Uchwały nr XII/183/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011 roku, 
Kraków 2011, s. 75–135.

31 strategia rozwoju województwa Mazowieckiego do roku 2030 roku. inteligentne 
Mazowsze (projekt), red. Z. Strzelecki, Warszawa 2012, s. 56–79.

32 strategia rozwoju województwa opolskiego do 2020 roku, Zarząd Województwa 
Opolskiego, Załącznik do Uchwały nr XXV/325/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego 
z dnia 28 grudnia 2012 r., Opole 2012, s. 81–122.

33 strategia rozwoju województwa podkarpackie 2020, Samorząd Województwa 
Podkarpackiego, Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVII/697/13 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 sierpnia 2013 r., Rzeszów 2013, s. 23–85.

34 strategia rozwoju województwa podlaskiego do 2020 roku, Białystok 2013, s. 33–52.
35 strategia rozwoju województwa pomorskiego 2020, Załącznik nr 1 do Uchwały  

nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie 
przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, Gdańsk 2012, s. 28–62.

36 strategia rozwoju województwa Śląskiego „Śląskie 2020”, Katowice 2010, s. 42–59.
37 strategia rozwoju województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, Zarząd Województwa 

świętokrzyskiego, Kielce 2013, s. 84–103.
38 strategia rozwoju społeczno-Gospodarczego województwa warmińsko- Mazurskiego 

do roku 2025, Olsztyn 2013, s. 43–58.
39 wielkopolska 2010. zaktualizowana strategia rozwoju województwa wielkopolskiego 

do roku 2020, Załącznik do Uchwały NR XXIX/559/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 17 grudnia 2012 roku, Poznań 2012, s. 71–146.

40 strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego, Szczecin 2010, s. 108.
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nych większości województw. Proces tworzenia strategii można zamknąć 
w pięciu zasadniczych etapach: diagnozie, analizie strategicznej, budowie 
scenariuszy, sformułowaniu celu i wyborze wariantu scenariusza oraz kre-
owaniu projektów41.

O ile ścieżka ta przy tworzeniu strategii zasadniczo została zachowana, to 
ze względu na niejednolitą metodologię tworzenia samych strategii rozwoju – 
porównanie ich było bardzo utrudnione. Analizowane dokumenty przygotowy-
wane były z horyzontem czasowym od siedmiu do siedemnastu lat. Aktualizacja 
strategii została przeprowadzona we wszystkich województwach w ostatnich 
trzech latach, w tym w sześciu z nich zatwierdzono je w roku 2013. Bardziej 
szczegółowo kwestie związane ze zwiększeniem poziomu innowacyjności woje-
wództw są rozwinięte w Regionalnych Strategiach Innowacji. Powinny być one 
spójne ze strategiami rozwoju i zwykle równolegle z nimi są aktualizowane42.

W niektórych strategiach szczególnie podkreśla się znaczenie wykorzy-
stania potencjału regionu. Specjalizacje regionalne były przedmiotem dyskusji 
zwłaszcza przy okazji aktualizacji strategii. Również na poziomie europejskim 
zwraca się uwagę na identyfikację i wykorzystanie potencjału regionów43.

2. Poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw w województwach

Poziom innowacyjności przedsiębiorstw w pewnym stopniu przekłada się 
na ocenę poziomu innowacyjności województw oraz Polski. W najnowszym 
raporcie oceniającym innowacyjność krajów europejskich44 Polska, zaliczana 
w dwóch poprzednich raportach do grupy umiarkowanych innowatorów, obni-
żyła swoją pozycję w rankingu i została zaliczona do najsłabszej pod względem 
poziomu innowacyjności grupy krajów – „skromnych innowatorów”. 

41 Np.: (1) Miszczuk, op.cit., s. 180–190; (2) J. Penc, projektowanie strategii przedsiębior-
stwa, „Organizacja i Kierowanie” 1993, nr 2 (72); (3) E. Nowińska, strategia rozwoju gmin 
na przykładzie gmin przygranicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 
Poznań 1997, s. 44, 50–93; (4) N.L. Berman, op.cit., s. 16–20.

42 Zastrzeżenia do regionalnych dokumentów strategicznych zostały też sformułowanie  
w: zarządzanie działalnością innowacyjną, red. L. Białoń, Placet, Warszawa 2010, s. 154–155.

43 Problematyka wykorzystania potencjału regionów była szeroko dyskutowana w dn.  
14–16.05.2012 w czasie VII Sesji Hanzeatyckiej „innovation promotion and innovation stra-
tegies in regional policie around the Mare balticum”.

44 innovation union scoreboard 2013, European Union 2013, s. 5.
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Jednym z czynników decydujących o pozycji konkurencyjnej woje-
wództwa jest innowacyjność. Jej znaczenie rośnie wraz z postępującą globa-
lizacją. Zatem zapewnienie wysokiego i stabilnego poziomu innowacji oraz 
stworzenie warunków sprzyjających absorpcji innowacyjnych rozwiązań jest 
czynnikiem istotnym dla rozwoju konkurencyjności regionu. Bardzo istotna 
w tym zakresie jest polityka prowadzona w dziedzinie badawczo-rozwojowej, 
chociaż polityka regionalna może wpływać na kreowanie w województwach 
warunków do tworzenia, dyfuzji i absorpcji innowacji. Zwraca się na to także 
uwagę w aktualnej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego45. 

Niski poziom innowacyjności Polski to, między innymi, efekt przezna-
czania niewielkich środków na działalność B+R (wg danych Eurostat46 w 2011 
roku było to 0,76%). Przy zachowaniu dotychczasowego trendu, założony 
w strategii Europa 2020 poziom 1,7% Polska osiągnie za ponad 130 lat.

O poziomie innowacyjności województwa świadczyć mogą wskaźniki 
określające aktywność przedsiębiorstw, w tym na przykład:

 – nakłady na działalność innowacyjną;
 – nakłady ponoszone na działalność badawczo-rozwojową (średnia 

unijna w 2011 roku – 2,06%47) czy
 – odsetek przedsiębiorstw wprowadzających innowacje produktowe 

i procesowe (średnia unijna w 2011 roku – 38,44%48).
Analizując dane w tabeli 1, można stwierdzić, że wśród przedsiębiorstw 

usługowych największy odsetek przedsiębiorstw ponoszących nakłady na in-
nowacje w 2011 roku obserwujemy w województwie mazowieckim, śląskim, 
pomorskim, małopolskim i podkarpackim. Natomiast największy odsetek 
przedsiębiorstw przemysłowych inwestujących w działalność innowacyjną 
wystąpił w województwie lubelskim, podkarpackim, opolskim, małopolskim, 
dolnośląskim i śląskim. Należy również podkreślić, że w analizowanym 
okresie 2006–2011 sukcesywnie spadał odsetek przedsiębiorstw ponoszących 
wydatki na innowacje.

45 krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010–2020…, s. 39–43.
46 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_

indicators (31.08.2013).
47 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_

indicators (31.08.2013). 
48 innovation union scoreboard 2013…, s. 70.
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Aby jednak stwierdzić, czy takie niezadowalające wyniki są skutkiem 
nieefektywnie przeprowadzanych działań w regionach, należałoby przepro-
wadzić dodatkowe badania.

Tabela 1

Odsetek przedsiębiorstw, które poniosły wydatki na innowacje

Przedsiębiorstwa z sektora usług Przedsiębiorstwa przemysłowe
2006 2008 2009 2010 2011 2006 2008 2009 2010 2011

Polska 18,80 13,10 11,59 10,37 9,58 20,30 17,07 14,38 13,85 12,82
dolnośląskie 20,25 13,25 8,69 11,09 7,23 22,34 19,48 17,49 13,99 13,99
kujawsko-pomorskie 11,50 10,19 10,21 6,64 9,11 18,10 17,09 13,79 14,09 13,16
lubelskie 27,93 10,56 8,62 9,59 9,14 21,51 17,63 14,1 15,06 16,67
lubuskie 12,67 14,05 6,71 8,39 6,01 14,11 9,85 10,97 11,5 10,59
łódzkie 11,26 8,24 7,80 7,16 6,20 13,64 11,15 10,65 9,98 9,53
małopolskie 17,73 12,53 10,18 11,17 10,38 19,07 18,25 15,87 13,72 14,66
mazowieckie 23,53 17,94 15,50 12,76 11,90 20,21 19,81 13,72 13,38 11,69
opolskie 16,62 10,52 17,35 11,65 5,26 24,74 17,04 14,62 15,47 16,18
podkarpackie 16,38 13,30 10,73 10,76 10,04 26,39 18,03 18,93 16,12 16,65
podlaskie 19,81 8,04 7,67 7,24 6,05 23,70 19,66 15,24 13,86 11,35
pomorskie 19,68 12,69 9,58 10,79 11,49 26,55 19,12 15,51 12,64 12,02
śląskie 21,09 15,00 13,91 10,35 11,86 25,38 19,05 16,92 17,32 13,32
świętokrzyskie 24,05 8,16 5,14 9,54 6,37 19,77 15,91 12,6 13,12 12,49
warmińsko-mazurskie 15,67 10,19 7,40 6,19 7,58 18,69 14,65 13,34 14,84 11,55
wielkopolskie 14,44 10,60 12,37 9,77 8,69 17,05 15,86 12,77 13,29 13,31
zachodniopomorskie 13,68 7,66 11,99 9,41 5,60 15,10 14,87 11,14 12,76 9,30
Źródło: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks (30.08.2013)

Największy odsetek podmiotów gospodarczych ponoszących nakłady 
na działalność badawczo-rozwojową w roku 2010 zaobserwowano w woje-
wództwie podkarpackim, pomorskim i dolnośląskim. Można też zauważyć, 
że w większości województw odsetek przedsiębiorstw ponoszących nakłady 
na B+R w okresie 2003–2011 spadł. Systematyczny wzrost nakładów wystąpił 
tylko w województwie pomorskim (por. tabela 2).
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Tabela 2

Udział podmiotów gospodarczych (%) ponoszących nakłady na działalność 
badawczo-rozwojową w ogólnej liczbie podmiotów w województwach

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Polska 23,5 22,6 26,0 25,1 24,5 26,6 27,1 24,4 28,1
dolnośląskie 32,8 35,1 40,3 29,9 34,6 31,3 25,7 33,7 43,1
kujawsko-pomorskie 57,5 59,1 58,6 41,3 42,4 31,7 13,8 19,0 29,6
lubelskie 9,7 9,0 14,6 18,3 11,6 10,0 9,0 13,2 16,7
lubuskie 8,1 21,9 30,3 44,3 44,4 46,0 30,2 24,9 24,2
łódzkie 18,9 19,5 20,3 17,3 17,3 18,2 17,0 19,7 17
małopolskie 25,5 22,6 29,9 26,4 20,4 28,2 26,8 18,4 23,1
mazowieckie 18,8 17,7 19,6 19,8 18,9 23,7 25,0 22,6 26,5
opolskie 29,5 28,6 25,4 35,4 27,0 24,0 43,6 20,7 51,7
podkarpackie 71,8 61,9 69,6 53,1 51,5 59,6 44,3 48,0 52,7
podlaskie 14,9 13,0 18,2 30,6 19,5 36,2 24,7 16,2 15,8
pomorskie 28,5 28,7 39,4 45,2 45,5 43,3 46,0 46,9 43,7
śląskie 29,5 28,8 29,0 31,9 31,1 34,2 51,1 27,6 30,6
świętokrzyskie 26,5 39,1 47,2 53,3 54,2 21,4 25,3 17,9 17,3
warmińsko-mazurskie 10,3 8,2 7,8 9,9 34,8 4,7 7,8 11,2 8
wielkopolskie 21,4 23,2 23,9 21,9 29,5 25,3 18,4 19,2 22,5
zachodniopomorskie 4,9 5,7 11,6 7,7 5,8 5,4 13,7 18,0 17,5
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.htm-

l?p_name=indeks (30.08.2013)

W Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego49 ocenia się, że procesy 
dyfuzji innowacji są obecnie w Polsce ograniczone ze względu na brak koope-
racji i synergii działań realizowanych przez różne podmioty. Zatem polityka 
regionalna powinna taką współpracę umożliwiać, również poprzez wdrożenie 
nowych sposobów i technik przekazywania informacji. Analizując z kolei 
dane Głównego Urzędu Statystycznego50 dotyczące odsetka przedsiębiorstw 
przemysłowych współpracujących w procesie innowacyjnym – można stwier-
dzić, że w okresie 2005–2011 odsetek ten spadł ponad czterokrotnie (średnio 
dla Polski): z 24,5% do 5,5%. 

Zdolność do absorpcji innowacji jest jednym z głównych impulsów roz-
wojowych. Zdolność ta jest wynikiem wykorzystania możliwości tkwiących 
w kapitale ludzkim i społecznym. 

49 krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010–2020…, s. 39–43.
50 http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks (30.08.2013).
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W okresie 2006–201151 można zauważyć tendencję spadkową w udziale 
przedsiębiorstw wprowadzających innowacje produktowe w ogólnej liczbie 
przedsiębiorstw. Jedynie w roku 2007 odsetek ten był zdecydowanie wyż-
szy we wszystkich województwach. Jest to najprawdopodobniej związane 
z inwestycjami i działaniami przeprowadzanymi w związku z wydawaniem 
środków unijnych w latach 2004–2006. Z punktu widzenia oceny poziomu 
innowacyjności innowacje w skali firmy są mniej istotne. Relatywnie najwyż-
szy odsetek przedsiębiorstw wprowadzających nowe lub istotnie ulepszone 
dla rynku produkty w 2011 roku zaobserwowano w województwie opolskim, 
śląskim i wielkopolskim. Było to jednak poniżej 10% ogółu przedsiębiorstw 
przemysłowych (por. rysunek 1 i 2).

Rys. 1. Odsetek przedsiębiorstw wdrażających nowe lub istotnie ulepszone produkty 
w roku 2010 i 2011 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona. 
html?p_name=indeks (30.08.2013)

51 http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks (30.08.2013).
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Rys. 2. Odsetek przedsiębiorstw wdrażających nowe lub istotnie ulepszone dla ryn-
ku produkty w roku 2010 i 2011 

Źródło: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks (30.08.2013)

Nieco lepiej prezentują się dane dotyczące implementacji rozwiązań 
innowacyjnych w obszarze procesów, chociaż również tutaj (w okresie 
2006–2011) obserwowany jest spadek (średnio dla Polski prawie trzykrotny) 
odsetka firm wprowadzających innowacje procesowe (por. tabela 3). 

Tabela 3

Odsetek przedsiębiorstw, które wdrożyły nowe lub istotnie ulepszone procesy

2006 2007 2008 2009 2010 20011
1 2 3 4 5 6 7

Polska 32,86 19,70 25,64 17,18 13,76 12,36
dolnośląskie 31,21 20,90 26,43 20,37 17,04 11,34
kujawsko-pomorskie 27,62 15,38 23,07 15,62 12,90 13,11
lubelskie 35,03 20,15 28,71 18,46 12,65 15,78
lubuskie 27,54 14,66 22,04 11,56 8,79 10,11
łódzkie 27,04 15,82 19,23 11,48 10,32 8,59
małopolskie 30,84 18,89 26,34 18,60 15,96 14,07
mazowieckie 40,66 20,39 34,93 21,30 11,67 11,00
opolskie 33,61 25,60 26,06 18,30 13,71 16,18
podkarpackie 35,79 25,52 30,02 17,10 18,37 15,97
podlaskie 39,77 23,55 20,03 21,79 13,95 12,68
pomorskie 30,23 23,98 22,39 20,02 14,84 12,39
śląskie 40,52 22,88 28,17 17,54 15,90 11,81
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1 2 3 4 5 6 7

świętokrzyskie 35,00 18,59 22,08 16,37 13,86 11,22
warmińsko-mazurskie 31,61 18,78 30,62 14,65 13,47 12,30
wielkopolskie 29,00 16,86 20,61 15,12 12,10 14,52
zachodniopomorskie 22,04 15,77 22,17 14,50 14,76 10,27

Źródło: GUS http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks (30.08.2013)

Analizując dane statystyczne dotyczące nośników innowacyjności, daje 
się zauważyć silne zróżnicowanie regionalne. Zostało to także potwierdzone 
w trakcie badań dotyczących regionalnych systemów innowacji52. 

Jak wynika z rozmów z wieloma osobami prowadzącymi badania w ob-
szarze innowacyjności, bardzo często działalność badawczo-rozwojowa (ze 
względów formalnoprawnych) nie jest rejestrowana. 

W celu uzupełnienia wskaźnika dotyczącego badań i rozwoju, Komisja 
Europejska na wniosek przywódców UE wprowadziła wskaźnik innowa-
cyjności umożliwiający porównanie krajowych strategii innowacji. Stanowi 
on uzupełnienie obliczanych od ponad 10 lat dwóch innych wskaźników 
innowacyjności: IUS (ang. Innovation Union Scoreboard) oraz SII (ang. 
Summary Innovation Indeks). Nowy wskaźnik opiera się na czterech skła-
dowych wybranych ze względu na ich znaczenie dla polityki: innowacjach 
technologicznych mierzonych liczbą patentów, odsetku zatrudnionych w sek-
torach wymagających specjalistycznej wiedzy, konkurencyjności towarów 
i usług wymagających specjalistycznej wiedzy oraz na poziomie zatrudnienia 
w szybko rosnących przedsiębiorstwach w branżach innowacyjnych. średnia 
wartość tego wskaźnika dla UE w roku 2010 wynosiła 100 – została wyzna-
czona w oparciu o wskaźnik IUS 2013, przed przyjęciem do UE Chorwacji. 
Państwami, które najlepiej wykorzystywały możliwości stwarzane przez inno-
wacje, były: Szwecja, Niemcy, Irlandia oraz Luksemburg. Polska uplasowała 
się na 23. miejscu z wartością wskaźnika 75 i została zaliczona do najsłabszej 
– pod względem wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań – grupy państw 
(„low performers”)53.

52 B. Plawgo, T. Klimczak, P. Czyż i in.: regionalne systemy innowacji w polsce – raport 
z badań, PARP, Warszawa 2013.

53 Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Measuring in-
novation output in europe: towards a new indicator, Brussels, 13.9.2013, COM (2013) 624 final.
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Podsumowanie 

Biorąc pod uwagę fakt, ze zwiększanie poziomu konkurencyjności i in-
nowacyjności jest wpisane w strategie rozwoju województw, obraz poziomu 
innowacyjności wyłaniający się w trakcie analizy dostępnych danych staty-
stycznych nie najlepiej świadczy o wdrażaniu strategii. Można przypuszczać, 
że zmniejszenie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw (zmniejszenie od-
setka firm inwestujących w działalność innowacyjną i badawczo-rozwojową 
oraz mniej firm wdrażających innowacje) to efekt kryzysu finansowego. Aby 
jednak to stwierdzić, należałoby przeprowadzić dodatkowe badania. Warto też 
podkreślić, że Unia Europejska stara się wprowadzić nowe sposoby mierzenia 
innowacyjności, które – być może – pozwolą na poprawienie wizerunku Polski 
w tym obszarze. Jednak nie należy zapominać, że to dla polityki regionalnej 
wspieranie rozwoju potencjału tworzenia, dyfuzji i absorpcji innowacji nadal 
stanowią duże wyzwanie. Szczególnie trzeba zwrócić uwagę na wzrost finan-
sowania (lub lepszą rejestrację) działań badawczo-rozwojowych przez sektor 
prywatny, co istotnie może wpłynąć na tworzenie lepszych warunków do ko-
operacji i transferu innowacji. Wpłynie to także na zwiększenie efektywności 
wdrożeń badań naukowych. Warto o tym pamiętać w trakcie monitorowania 
i kolejnych aktualizacji regionalnych dokumentów strategicznych. środków na 
realizację działań w tym obszarze należy szukać też w funduszach unijnych 
w związku z nowym okresem programowania.
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Streszczenie

Wzrost poziomu innowacyjności jako czynnika wzrostu konkurencyjności 
jest celem (lub jednym z celów) strategicznym zarówno strategii rozwoju kraju, jak 
i strategii regionalnych. Analiza wojewódzkich dokumentów strategicznych oraz 
poziomu innowacyjności poszczególnych województw pozwala na ocenę stopnia 
wdrożenia strategii. 

Słowa kluczowe: strategie rozwoju regionalnego, poziom innowacyjności, rozwój 
regionalny.

INNOvAtIvENESS IN thE PROvINCES mANAGEmENt StRAtEGIES  
AND thE INNOvAtIvENESS LEvEL

Summary

Growth of the innovativeness level as a factor of competitiveness growth is 
a strategic goal (or one of goals) within both country and regional development 
strategies. The analysis of individual provinces strategic documents together with 
the innovativeness level estimation allow to assess strategy implementation level. 

Keywords: regional management strategy, innovativeness level, regional development.

translated by Marzena Grzesiak



ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

NR 795 2013EKONOmICZNE pROblEmY USłUG NR 109

dr renAtA LisowskA
Uniwersytet łódzki

dr robert stAnisłAwski
Politechnika łódzka
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Wprowadzenie

Ostatnia dekada udowodniła, że innowacyjność była głównym czyn-
nikiem wpływającym na rozwój gospodarek światowych, szczególnie 
w odniesieniu do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Poziom rozwoju 
innowacyjnego tego sektora, jak pokazują badania, jest bardzo zróżnicowany 
w krajach europejskich. Wynika to z odmiennych czynników zewnętrznych, 
jak i wewnętrznych – wpływających bezpośrednio lub pośrednio na jego 
potencjał innowacyjny. Rozwój innowacyjny wymusza na MSP uzupełnianie 
brakujących zasobów (i zaspokajanie zgłaszanych w tym zakresie potrzeb) 
w taki sposób, aby możliwe było budowanie przez ten sektor własnego po-
tencjału rozwojowego. Nie jest to łatwe ze względu na trudności w dostępie 
do zewnętrznych źródeł finansowania pozwalających uzupełnić istniejące 
braki w zasobach. Należy mieć jednak nadzieję, że w kilku następnych latach 
sytuacja się poprawi dzięki zdecydowanym działaniom w zakresie polityki 
innowacyjnej państwa, realizowanej obecnie w Polsce przy dość dużym  
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wsparciu środków unijnych. Pozwoliłoby to na poprawę konkurencyjności 
polskiego sektora MSP na arenie międzynarodowej.

Znaczenie innowacji dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 
w literaturze przedmiotu było do tej pory wielokrotnie omawiane, szczególnie 
w kontekście ich wpływu na kształtowanie pozycji konkurencyjnej na rynku. 
Innowacje są rozpatrywane w szerokim i wąskim znaczeniu. W polskiej 
literaturze definicje o szerokim znaczeniu można znaleźć wśród takich 
autorów, jak W. Janasz, który określa innowacje jako zmianę w produkcji po-
legającą na przyswajaniu uzyskanej wiedzy1, oraz A. Pomykalski, traktujący 
innowacje jako proces twórczego myślenia zmierzającego do zastosowania 
i użytkowania ulepszonych rozwiązań w technice, technologii, życiu społecz-
nym2. Innowacje w ujęciu wąskim oznaczają pomijanie zmian społecznych 
i organizacyjnych na korzyść rozwiązań technicznych, gdyż tylko te ostatnie 
mają kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego3. Co więcej, w ujęciu 
tym podkreśla się znaczenie niewykorzystanej dotychczas wiedzy jako za-
sadniczego elementu rozwoju metod wytwarzania (procesów produkcyjnych) 
i tym samym końcowych „efektów”, jakimi są dostępne na rynku produkty4. 
Według M. Zeleny innowacja to zmiana o charakterze radykalnym i systema-
tycznym przynoszącą nową wartość dla klientów, zdolnych do tego, aby za 
nią zapłacić5. Wyznacznikiem sukcesu rynkowego nie jest bowiem kreowanie 
nowych rozwiązań (pomysłów, idei) bez ich praktycznego wykorzystania, 
lecz tworzenie takich, które znajdą swoich odbiorców, przyczyniając się 
do wzrostu ich satysfakcji. W praktyce oznacza to, że innowacja nie musi 
oznaczać wprowadzenia całkowicie nowego produktu, lecz udoskonalenie już 
istniejącego. Przykładem takiego podejścia może tutaj być definicja J. Baruka, 

1 W. Janasz, innowacje i ich miejsce w działalności przedsiebiorstw, w: innowacje w mo-
delach działalności przedsiębiorstw, red. W. Janasz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2003.

2 A. Pomykalski, zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–
Łódź 2001. 

3 E. Stawasz, innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 
1999.

4 W. Janasz, K. Kozioł-Nadolna, innowacje w organizacji, Polskie Wydawnictwa 
Ekonomiczne, Warszawa 2011. 

5 M. Zeleny, knowledge of enterprise: knowledge management or knowledge technology? 
w: Governing and Managing knowledge in Asia, ed. T. Menkhoff, H.-D. Evers, and Y.W. Chay, 
World Scientific Vol. 3, New Jersey 2010, s. 23–57.
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który pod pojęciem innowacji rozumie wprowadzenie zmian o charakterze 
produktowym, organizacyjnym, marketingowym i procesowym (w zakresie 
nowych lub ulepszonych metod wytwarzania) oraz nowych (lub ulepszonych) 
metod organizacji pracy i zarządzania, w celu osiągnięcia określonych ko-
rzyści6. Powyższa definicja sugeruje podział innowacji na cztery podstawowe 
kategorie: innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe7. 
Pierwsze z nich polegają na wprowadzaniu nowego (lub ulepszonego) pro-
duktu na rynek, poprzez zmiany wzornictwa, zakup nowych patentów czy 
poprawę użyteczności. Drugie koncentrują się na modyfikacjach w zakresie 
metod i technik wytwarzania. Innowacje marketingowe obejmują zmiany 
w zakresie technik sprzedaży umożliwiające wejście na nowe rynki8.. Wreszcie 
innowacje organizacyjne dotyczą kwestii wewnątrz samego przedsiębiorstwa, 
wpływających na poprawę jego funkcjonowania w dłuższym okresie (nowe 
rozwiązania administracyjne, nowa polityka kadrowa, itd.). Reasumując, 
dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto definicję w węższym ujęciu 
z podziałem na cztery wspominane powyżej grupy innowacji. Z pojęciem 
innowacji związane jest pojęcie „innowacyjności”, interpretowane w różny 
sposób. Najczęściej oznacza ono zdolność organizacji do poszukiwania, wdra-
żania i upowszechniania innowacji, stanowiącą jej siłę kreatywną”9, czy też 
„skłonność firmy do innowacji lub rozwoju nowych produktów”10 lub adopcji 
innowacji11. Skłonność ta w znacznym stopniu jest zależna od zdolności przed-
siębiorców do wprowadzania (implementowania) nowych rozwiązań oraz od 
posiadanego potencjału innowacyjnego. 

6 J. Baruk, zarzadzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 
2006. 

7 R. Stanisławski, R. Lisowska, the polish sMe innovativeness against a background  
of european union countries, w: knowledge base for Management – theory and practice,  
ed. Stefan Hittmar, Scentific Monograph Collection, University of Zilina, Zilina 2010. 

8 P. Niedzielski, K. Rychlik, innowacje i kreatywność, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.

9 A. Pomykalski, op.cit.
10 R. Garcia, R. Calantone, A critical look at technological innovation typology and in-

novativeness terminology: a literature review, “Journal of Product Innovation Management” 
Vol. 19 (2002), No 2.

11 S. Morton, N. Burns, understanding and overcoming resistance to innovation,  
w: creating wealth from knowledge. Meeting the innovation challenge, eds. J. Bessant,  
T. Venables, Egward Elgar, Cheltenham 2008. 
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Aby skutecznie budować swój potencjał, przedsiębiorstwo musi współ-
pracować z otoczeniem, pozyskując potrzebne dla jego rozwoju zasoby 
o charakterze: rzeczowym, kapitałowym, ludzkim i informacyjnym itd. 

Duże znaczenie w tym względzie mają uwarunkowania zewnętrzne 
(warunki regionalne, typ sektora, w którym podmiot funkcjonuje, otoczenie 
naukowe, ekonomiczne i polityczne) oraz wewnętrzne, wśród których można 
m.in. wymienić: śledzenie dostępnych źródeł okazji do innowacji czy też pro-
mowanie postaw innowacyjnych (pomysłów i rozwiązań), co ogólnie określane 
jest mianem „kultury innowacyjnej”. Jest ona warunkiem rozwoju innowacyj-
nego organizacji, umożliwiając im współpracę z otoczeniem i pomiędzy sobą12. 

Rozwój działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw jest 
szczególnie utrudniony w przypadku lokalizacji tych podmiotów w obszarach 
zmarginalizowanych, gdzie oprócz czynników wewnętrznych i zewnętrznych mają 
dodatkowo wpływ cechy tych obszarów. Obszary zmarginalizowane w Polsce 
są zlokalizowane głównie na terenie pięciu województw Polski Wschodniej.  
Do specyficznych cech obszarów zmarginalizowanych można zaliczyć13:

 – słaby potencjał gospodarczy (głównie obszary rolnicze, niska kon-
centracja podmiotów gospodarczych, niskie nakłady inwestycyjne 
w przedsiębiorstwach, słabo rozwinięty sektor usług);

 – niską dostępność komunikacyjną (słabo rozwinięta infrastruktura dro-
gowa, niski wskaźnik gęstości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej);

 – niską jakość kapitału intelektualnego i społecznego (niskie kwalifika-
cje siły roboczej, niska efektywność kształcenia);

 – niski dostęp do usług publicznych (niewystarczający dostęp do służby 
zdrowia, mała liczba lekarzy i przychodni, niewystarczająca infrastruk-
tura oświatowa, np. niska liczba bibliotek, placówek oświatowych);

 – niekorzystną sytuację na rynku pracy (wysoka stopa bezrobocia, ni-
skie kwalifikacje siły roboczej),

 – problemy społeczne (wysokie natężenie ubóstwa materialnego, wy-
sokie natężenie zjawisk patologicznych, np. alkoholizmu, przemocy 
w rodzinie).

12 A. Samli Coskun, Generating a culture of innovation. the necessary ingredient for 
economic progress, “The Marketing Review” Vol. 12 (2012), No. 2.

13 Szerzej w opracowaniu: R. Lisowska, zarządzanie rozwojem małych i średnich przed-
siębiorstw w obszarach zmarginalizowanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 
2013.
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Celem artykułu jest analiza porównawcza innowacyjności małych 
i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarach rozwiniętych 
i zmarginalizowanych w oparciu o badania własne przeprowadzone w SMEs 
zlokalizowanych na terenie tych obszarów.

1. Działalność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw 
zlokalizowanych w obszarach rozwiniętych i zmarginalizowanych 
w świetle badań własnych

Badania własne zostały przeprowadzone w latach 2011–2012 wśród ma-
łych i średnich przedsiębiorstw z sektora prywatnego14 funkcjonujących w ob-
szarach rozwiniętych i zmarginalizowanych15. Za obszary zmarginalizowane 
uznano te, które są długo wyłączone z generowania rozwoju i partycypacji 
w dochodach z rozwoju, co powoduje wykluczenie regionalnej społeczności 
z aktywnego uczestnictwa w procesach gospodarczych, dalej zaś – ubóstwo 
w długim okresie, niezaspokojenie podstawowych potrzeb, brak jakichkolwiek 
szans na znalezienie pracy16.

Przebadano 319 małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach rozwi-
niętych oraz 271 w obszarach zmarginalizowanych. Dominowały mikrofirmy 
z udziałem 55,8% (w obszarach rozwiniętych 50,5%, w obszarach zmargina-

14 Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu badawczego „Determinanty roz-
woju małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w regionach zmarginalizowanych. 
Strategie rozwoju i polityka wsparcia”, projekt no. N N115 297738, umowa numer  977/B/
H03/2010/38, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

15 Klasyfikacji obszarów dokonano na poziomie powiatów przy wykorzystaniu metody tak-
sonomicznej Z. Helwiga, która pozwoliła na wyodrębnienie 4 kategorii obszarów ze względu 
na ich poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, tzn. obszarów rozwiniętych, obszarów śred-
nio rozwiniętych, obszarów słabo rozwiniętych oraz obszarów zmarginalizowanych. Badana 
próba została wylosowana wśród małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych w obsza-
rach rozwiniętych (na terenie 87 powiatów) i obszarach zmarginalizowanych (na terenie 101 
powiatów); szerzej na temat  koncepcji metodycznej w opracowaniu: R. Lisowska, kreowanie 
postaw przedsiębiorczych w regionach zmarginalizowanych przez władze samorządowe,  
w: kreatywność – innowacje – przedsiębiorczość. sooipp AnnuAL 2009, red. P. Niedzielski, 
J. Guliński, K.B. Matusiak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
2010. 

16 D. Stawasz, rozwój regionalny. ujęcie teoretyczne, w: psychologiczne wyznaczniki 
efektywności poszukiwania pracy i samozatrudnienia w regionach zmarginalizowanych, red. 
H. Skłodowski, E. Stawasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 53.
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lizowanych 62%), małe firmy stanowiły 26,8% (w obszarach rozwiniętych 
29,8%, w obszarach zmarginalizowanych 23,2%), zaś 17,4% to firmy średnie 
(w obszarach rozwiniętych 19,7%, w obszarach zmarginalizowanych 14,8%).

Większość, bo ok. 70%, badanych przedsiębiorstw zajmowała się dzia-
łalnością usługową i handlową, a niecałe 30% – produkcyjną. Widoczne jest 
zróżnicowanie głównego rodzaju działalności w obszarach rozwiniętych, 
gdzie największe znaczenie odgrywała działalność produkcyjna (37,9%) 
i usługowa (32,9%), przedsiębiorstwa w obszarach zmarginalizowanych miały 
największy udział w działalności usługowej (44,3%) i handlowej (37,6%). 

Badane przedsiębiorstwa operowały głównie na rynkach: regionalnym 
(52,4% wskazań), lokalnym (52% wskazań) i krajowym (44,6% wskazań), 
tylko co dziesiąta firma rozszerzyła swoją działalność na rynek międzyna-
rodowy (13,2% wskazań). Na rynkach zagranicznych operowały głównie 
przedsiębiorstwa prowadzące działalność produkcyjną (58,7% całości grupy) 
i zlokalizowane w obszarach rozwiniętych (47%). 

W dalszej części opracowania zostanie przedstawiony wycinek badań 
dotyczący innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych 
w obszarach rozwiniętych i zmarginalizowanych, który jest częścią badania 
mającego na celu identyfikację problemów funkcjonowania i rozwoju małych 
i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych17. 

Poziom innowacyjność badanych przedsiębiorstw należy ocenić bardzo 
nisko, tylko 176 firm (niecałe 30%) bowiem wprowadziło innowacje w latach 
2009–2011, z tego 109 w obszarach rozwiniętych (32,6%) i 67 w obszarach 
zmarginalizowanych (24,7%). Najwięcej innowacji zostało wdrożonych 
w średnich firmach (87,5%), które dysponują środkami finansowymi na dzia-
łalność innowacyjną, prowadząc ją we własnym zakresie lub w jednostkach 
B+R. W przypadku mikro- i małych firm ten wynik był znacznie słabszy 
i wynosił odpowiednio 17,4% i 34,5%. W obszarach zmarginalizowanych 
liczba przedsiębiorstw, która wprowadziła innowacje, była znacznie mniejsza 
niż w obszarach rozwiniętych (por. rys. 1). Przyczyn tego stanu rzeczy należy 
upatrywać w wielu czynnikach mających raczej charakter barier omówionych 
w dalszej części opracowania. 

17 Szerzej w opracowaniu: R. Lisowska, zarządzanie rozwojem małych i średnich 
przedsiębiorstw…
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Rys. 1. Wprowadzone innowacje w latach 2009–2011
Źródło: opracowanie własne.

Najczęściej w badanych przedsiębiorstwach zlokalizowanych zarówno 
w obszarach rozwiniętych, jak i zmarginalizowanych wprowadzano inno-
wacje produktowe (40,6% wskazań) i procesowe (27,2% wskazań), najmniej 
marketingowych (13,7% wskazań). Jest to powszechna tendencja potwier-
dzona wieloma badaniami omawianymi w bogatej literaturze przedmiotu18. 
Liderem w zakresie wprowadzonych innowacji były średnie przedsiębiorstwa, 
które dominowały w każdej kategorii innowacji w obszarach rozwiniętych 
i zmarginalizowanych; świadczy to o dużym potencjale innowacyjnym tych 
podmiotów. W mikro i małych przedsiębiorstwach liczba wprowadzonych 
innowacji była znacznie mniejsza ze względu na ograniczoność zasobów 
finansowych, rzeczowych i ludzkich (por. rys. 2).

18 Por. np. R. Stanisławski, instrumenty polityki innowacyjnej skierowane do Msp,  
w: polityka innowacyjna wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w polsce – 
analiza uwarunkowań i ocena realizacji, red. P. Niedzielski, R. Stanisławski, E. Stawasz, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011; W. Janasz, K. Kozioł, 
determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
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Rys. 2. Rodzaje wprowadzonych innowacji w latach 2009–2011
Źródło: opracowanie własne.

Wprowadzone rodzaje innowacji charakteryzowały się niskim stopniem 
nowości głównie na poziomie firmy, rzadziej na poziomie rynku lokalnego 
i krajowego. Taki rozkład wypowiedzi odnotowano zarówno w obszarach 
rozwiniętych, jak i zmarginalizowanych. Tylko jedna z badanych firm mogła 
się pochwalić wprowadzoną innowacją na poziomie międzynarodowym, co 
może negatywnie wpłynąć w przyszłości na pozyskanie środków finansowych 
na działalność innowacyjną funduszy unijnych.

Kolejnym obszarem badawczym było określenie przyczyn wprowadzenia 
innowacji. Rozkład wypowiedzi respondentów wskazuje na zróżnicowanie 
tych przyczyn w zależności od lokalizacji firmy w obszarach rozwiniętych 
i zmarginalizowanych. Potwierdził to również test U Manna-Whitney’a19, któ-
rego wyniki oraz prawdopodobieństwo testowe (p<0,05) świadczą o istnieniu 
wspomnianego zróżnicowania (por. tab. 1). 

19 Test U Manna-Whitney’a pozwala porównywać ze sobą dwie niezależne populacje. 
Ma zastosowanie, gdy zmienna zależna jest ilościowa, ale nie spełnia założeń związanych 
z normalnością rozkładu bądź też jest wyrażona na skali porządkowej. Test ten polega na 
rangowaniu wyników zmiennej zależnej (od najmniejszej do największej) w badanych 
grupach, a następnie grupy są ze sobą porównywane. Szerzej na temat testu: J. Kornacki, 
J. Mielniczuk, statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT, 
Warszawa 2001; R. Szwed, Metody statystyczne w naukach społecznych. elementy teorii i za-
dania, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.
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Tabela 1

Poziom prawdopodobieństwa testowego (p) według testu U Manna-Whitney’a zmiennych 
określających przyczyny wprowadzenia innowacji w badanych przedsiębiorstwach 

w obszarach rozwiniętych i zmarginalizowanych

Przyczyny wprowadzenia innowacji Prawdopodobieństwo 
testowe (p)

Presja konkurencji 0,000
Chęć zwiększenia zysków 0,000
Zwiększenie konkurencyjności firmy 0,127
Rozwój przedsiębiorstwa 0,000
Poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy 0,315
Malejące w ostatnich 3 latach koszty wdrożeń innowacji 0,162
Potrzeby rynku 0,000
Obniżenie kosztów działalności 0,097
Zwiększenie jakości i wydajności pracy 0,000
Zwiększenie sprawności i efektywności działania 0,000

Źródło: Opracowanie własne.

W obszarach rozwiniętych respondenci najczęściej wskazywali nastę-
pujące przyczyny wprowadzenia innowacji: rozwój przedsiębiorstwa (18,2% 
wskazań), zwiększenie jakości i wydajności pracy (15,8% wskazań), zwięk-
szenie sprawności i efektywności działania (13,3% wskazań), zwiększenie 
konkurencyjności (11,5% wskazań), natomiast w obszarach zmarginalizowa-
nych: presję konkurencji (21,3% wskazań), chęć zwiększenia zysków (18,9% 
wskazań), zwiększenie sprawności i efektywności działania (14,8% wskazań), 
potrzeby rynku (10,1% wskazań) – por. rys. 3. Wyniki te wskazują na różne 
potrzeby wprowadzenia innowacji w zależności od lokalizacji firmy, tj. w ob-
szarach rozwiniętych najważniejsze są działania skierowane na rozwój firmy 
i zwiększenie jakości oraz wydajności pracy, natomiast w obszarach zmargi-
nalizowanych są to działania zmierzające do poprawy sytuacji na rynku. 
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Rys. 3. Przyczyny wprowadzonych innowacji (respondenci mogli wskazać trzy naj-
ważniejsze odpowiedzi)

Źródło: opracowanie własne.

Przedsiębiorcy, którzy określili powody wprowadzenia innowacji, 
wskazali również bariery ich wdrożenia. Rozkład wypowiedzi respondentów 
wskazuje na zróżnicowanie tych barier w zależności od lokalizacji firmy 
w obszarach rozwiniętych i zmarginalizowanych. Potwierdził to również 
test U Manna-Whitney’a, którego wyniki oraz prawdopodobieństwo testowe 
(p<0,05) świadczą o istnieniu wspomnianego zróżnicowania (por. tab. 2).

W obszarach rozwiniętych jako bariery wprowadzenia innowacji respon-
denci najczęściej wskazywali: wysokie koszty przygotowania i wdrożenia inno-
wacji (22,5% wskazań), trudny dostęp do odpowiednich specjalistów i doradców 
(19,8% wskazań), zbyt duże ryzyko wdrożenia innowacji (16,9% wskazań), 
natomiast w obszarach zmarginalizowanych: wysokie koszty przygotowania 
i wdrożenia innowacji (20,7% wskazań), brak odpowiednio wykwalifikowanego 
personelu (18,5% wskazań), brak sektorowych kontaktów, tj. potencjalnych ko-
operantów (14,6% wskazań) – por. rys. 4. Wyniki te wskazują na różne problemy, 
z jakimi zmagają się przedsiębiorstwa, prowadząc działalność innowacyjną. 
Część barier wynika z szeroko rozumianego otoczenia biznesu, a w przypadku  
lokalizacji firmy w obszarach zmarginalizowanych – ze specyfiki tych obszarów, 
np. braku sektorowych kontaktów wynikający z małej liczby firm w danym 
obszarze oraz braku odpowiednio wykwalifikowanego personelu.
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Tabela 2

Poziom prawdopodobieństwa testowego (p) według testu U Manna-Whitney’a zmiennych 
określających bariery wprowadzania innowacji w badanych przedsiębiorstwach 

w obszarach rozwiniętych i zmarginalizowanych

Bariery wprowadzenia innowacji Prawdopodobieństwo 
testowe (p)

Wysokie koszty przygotowania i wdrożenia innowacji 0,487
Brak odpowiednio wykwalifikowanego personelu 0,000
Zbyt duże ryzyko związane z wdrożeniem innowacji 0,000
Niewystarczająca baza techniczna 0,167
Brak informacji na temat nowości technicznych 0,231
Brak zainteresowania nowymi produktami/usługami ze strony 
klientów/odbiorców 0,282

Brak znajomości rynku (potrzeb klientów, możliwości sprzedaży) 0,000
Trudny dostęp do odpowiednich specjalistów i doradców 0,000
Brak sektorowych kontaktów (tj. potencjalnych kooperantów) 0,000

Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 4. Bariery wprowadzania innowacji (respondenci mogli wskazać trzy najważ-
niejsze odpowiedzi)

Źródło: opracowanie własne.
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Podsumowanie 

Poziom innowacyjności badanych przedsiębiorstw zlokalizowanych 
w obszarach rozwiniętych i zmarginalizowanych należy ocenić bardzo nisko. 
Najczęściej wprowadzano w nich innowacje produktowe, które były nowością 
głównie dla firmy, co świadczy o niskim poziomie ich nowości. Na zachowa-
nia innowacyjne firm sektora MSP mają znaczący wpływ również czynniki 
wewnętrzne związane m.in. z procesem zarządzania, strukturą organizacyjną 
i osobą przedsiębiorcy, takie jak: kreatywność, otwartość na innowacje, 
zdolności organizacyjne, wytrwałość, chęć podjęcia ryzyka, gdyż pomagają 
one w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących profilu działalności, 
wyboru portfela produktowego, poziomu technicznego, wyboru kierunków 
ekspansji rynkowej itd. Inną grupę czynników wewnętrznych kształtującą 
innowacyjność firmy jest kultura organizacyjna i kwalifikacje pracowników 
oraz poziom ich zaangażowania w prace na rozwojem innowacji: umiejętność 
współpracy kierownictwa (właścicieli) firmy z pracownikami polegająca na 
włączaniu ich w proces podejmowania decyzji, współpracy z klientami oraz 
zapewnieniu wynagrodzenia, które umożliwi pełne zaangażowanie pracow-
nika w działalność firmy. Ważną barierą innowacyjności są niewystarczające 
środki finansowe i trudność ich pozyskania. Dlatego też dla małych i średnich 
przedsiębiorstw ważne jest wsparcie finansowe działalności innowacyjnej. 
Taką możliwość dają środki pochodzące z budżetu UE, które w Polsce są 
dystrybuowane za pomocą różnych programów, w tym programów operacyj-
nych. Dostęp do środków unijnych jest utrudniony szczególnie dla rozwoju 
działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw ze względu na 
niską skłonność do innowacji tych przedsiębiorstw oraz niewystarczające 
zasoby (finansowe, rzeczowe, ludzkie i informacyjne), natomiast w obszarach 
zmarginalizowanych dołączają się jeszcze specyficzne cechy tych obszarów 
w postaci np. małej liczby instytucji wsparcia biznesu o charakterze infor-
macyjnym czy doradczym oraz niskiej innowacyjności i konkurencyjności 
obszaru. Powoduje to, że niewielka liczba firm spełnia kryteria pozyskania 
środków finansowych pochodzących z programów unijnych. 
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Streszczenie

Małe i średnie przedsiębiorstwa, które działają w zmiennym otoczeniu, 
powinny charakteryzować się wysokim natężeniem innowacji i umiejętnością re-
agowania na potrzeby rynku nowymi produktami i technologiami. Na działalność 
innowacyjną przedsiębiorstw oraz tworzenie i komercjalizację innowacji mają wpływ 
zarówno uwarunkowania zewnętrzne związane z otoczeniem, jak i uwarunkowania 
wewnętrzne stanowiące potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa. Innowacyjność 
polskich małych i średnich przedsiębiorstw jest niska, a wynika to z ich trudnej sy-
tuacji finansowej oraz niechęci do ryzykownych przedsięwzięć, takich jak działalność 
badawczo-rozwojowa.

Celem artykułu jest analiza porównawcza innowacyjności małych i średnich 
przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarach rozwiniętych i zmarginalizowanych 
w oparciu o badania własne przeprowadzone w MśP zlokalizowanych na terenie 
tych obszarów.

Słowa kluczowe: MSP, obszary rozwinięte i zmarginalizowane, innowacyjność, 
potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa.

INNOvAtIvENESS Of SmALL AND mEDIUm-SIZED ENtERPRISES  
IN DEvELOPED AND mARGINALISED AREAS – COmPARAtIvE ANALYSIS 

Summary

Small and medium-sized enterprises  that operate in the changeable environ-
ment ought to be characterised by the high intensity of innovation and respond to 
market needs with new products and technologies. External conditions connected 
with the environment, as well as internal determinants constituting the innovation 
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potential of the enterprise which allows to create and commercialise innovations, are 
important for their innovation activity. Innovativeness of Polish SMEs, however, is 
at a relatively low level resulting from a difficult financial situation and their aversion 
to risky ventures such as research and development activity.

The paper aims to conduct a comparative analysis of innovativeness of small and 
medium-sized enterprises operating in developed and marginalised areas on the basis 
of the author’s own empirical research carried out in SMEs located in these areas.

Keywords: SME, developed and marginalised areas, innovativeness, innovation 
potential of the enterprise.

translated by Marta koniarek
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OtWARtE INNOWACJE ODPOWIEDZIą NA WYZWANIA 
WSPółCZESNYCh PRZEDSIĘBIORStW

Wstęp

Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw obarczone jest nie-
ustannym poszukiwaniem nowych możliwości oraz koncepcji zarządzania. 
Nowoczesne modele biznesowe powinny być zintegrowanym systemem 
uwzględniającym dynamiczny postęp technologiczny, przemiany społeczne 
oraz trendy i przesłanki wynikające z postępujących procesów globalizacji. 
Obecnie podmioty gospodarcze stoją przed wieloma nowymi wyzwaniami 
w różnych sferach działania. Odpowiedź na wiele z nich stanowią innowacje, 
które są niczym innym jak reakcją na stale zachodzące zmiany, pozwalającą 
zachować dynamiczną równowagę z otoczeniem. Znaczne przemiany zacho-
dzą w postawach i potrzebach klientów oraz w ich rosnących wymaganiach 
wobec przedsiębiorstw.

Innowacje stanowią centrum zainteresowań współczesnych rządów 
i ugrupowań gospodarczych oraz postrzegane są jako jedna z kluczowych cech 
organizacji przyszłości. Innowacyjne przedsiębiorstwa stanowią siłą napędową 
budowania nowych standardów zarządzania, a ich działalność opiera się na cią-
głym generowaniu idei, mających w istotny sposób wpłynąć na dalszy rozwój1. 

1 L. Białoń, firma innowacyjna, w: zarządzanie działalnością innowacyjną, Placet, 
Warszawa 2010, s. 179–183. 
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Są to inteligentne organizacje, znajdujące uznanie u odbiorców ze względu na 
wysoki poziom nowoczesności oraz konkurencyjności2. Innowacyjne przed-
siębiorstwa doskonale zdają sobie sprawę z konieczności wdrażania innowacji, 
deklarują potrzebę ich wprowadzania oraz aktywnie ich poszukują. 

Za sprawą innowacji dokonują się daleko idące transformacje, które 
pozwalają na szybszą, tańszą i coraz lepszą produkcję dóbr oraz usług. Joseph 
Schumpeter stanowczo twierdził, iż przedsiębiorcy będą dążyć do innowacyj-
ności w celu zdobycia przewagi strategicznej3. Porównuje on innowacyjność 
do twórczej destrukcji, która stale poszukuje nowości, w wyniku czego stare 
reguły są unicestwiane i zastępowane nowymi, będącymi bogatymi źródłami 
zysków. Samo pojęcie innowacji jest obszernie opisywane i definiowane. 
Dotyczy praktycznie większości sfer życia, począwszy od gospodarki – po 
społeczeństwo czy kulturę4. Innowacja postrzegana jest także jako proces, 
w efekcie którego dostrzeżona okazja przeradza się w pomysł, a ten znajduje 
powszechne zastosowanie w praktyce5. 

Model działalności innowacyjnej pełni kluczową rolę, która ostatnimi 
czasy przechodzi swoistą rewolucję. Dynamicznie zmieniające się uwarun-
kowania na światowych rynkach sprawiają, że przedsiębiorcy zmuszeni są 
nieustannie obserwować otoczenie oraz wychwytywać pojawiające się szanse. 
Internet zrewolucjonizował gospodarkę, sposób komunikacji czy upowszech-
niania wiedzy. Rozwój sieci warunkuje funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz 
społeczeństwa w niemal każdej sferze życia. Działalność podmiotów gospo-
darczych zależy od tego, czy będą one w stanie odnaleźć się w nowej rzeczywi-
stości, która wymaga stosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych6. 
Postępująca wirtualizacja wprowadza wszystkich w nową erę charakteryzującą 
się wzmożonym udziałem ludzi w globalnej produkcji. Nowatorskie formy 
masowego współdziałania odmieniają dotychczasowe modele biznesowe, które 

2 A. Sosnowska, S. Łobejko, A. Kłopotek, zarządzanie firma innowacyjną, Difin, 
Warszawa 2000, s. 13.

3 J.A. Schumpeter, socjalizm. kapitalizm. demokracja, PWN, Warszawa 1995, s. 162.
4 M. Zastempowski, uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych 

i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010, s. 56.
5 J. Tidd, J. Bessant, zarządzanie innowacjami. integracja zmian technologicznych, ryn-

kowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 40. 
6 D. Biniasz, wirtualizacja działalności przedsiębiorstw z wykorzystaniem technologii 

multimedialnych na przykładzie przemysłu meblarskiego, „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” 
2005, nr 22, s. 15–16. 
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są coraz bardziej otwarte na współkreowanie. Przedsiębiorcy nie mają zatem 
innej drogi rozwoju jak otwartość wobec nowej otwartej rzeczywistości7. 

1. Istota i uwarunkowania otwartych innowacji

Koncepcja koopetycji była wielokrotnie opisywana i badana z bardzo 
prostego powodu: nie istnieje organizacja, której zasoby wystarczają do 
osiągnięcia stałej przewagi rynkowej8. Nowym nurtem w zakresie kooperacji 
jest połączenie dwóch kierunków transferu wiedzy (jej zewnętrznego pozy-
skiwania i wykorzystywania – oraz udostępniania poza ramami organizacji), 
zapewniające swobodny jej przepływ. Model otwartych innowacji opiera się 
na wykorzystaniu celowego napływu i wypływu wiedzy9. Otwarte innowacje 
są poddawane licznym dyskusjom ze względu na ich rosnące zastosowanie 
w praktyce. Określa się je jako nowy paradygmat w teorii innowacji10. Coraz 
częstsze wykorzystanie tej metody skłania do podejmowania badań oraz 
analiz tego zjawiska, które jest ściśle związane z dynamicznie zmieniającymi 
się postawami, obserwowanymi nie tylko wśród przedsiębiorców, ale także 
w ich otoczeniu. Głównymi uwarunkowaniami otwartych innowacji są:

 – rozwój społeczeństwa informacyjnego, pełniącego coraz większą rolę 
również w działalności innowacyjnej (innowacje popytowe, crowdso-
urcing, np. Linux, Wikipedia)11; 

 – rosnąca rola wykształcenia (statystyki wskazują na coraz większe za-
potrzebowanie na kształcenie wyższe, co przekłada się na liczbę osób 
zainteresowanych rozwojem i wiedzą)12; 

7 D. Tapscott, A.D. Williams, wikinomia. o współpracy, która zmienia wszystko, 
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 12– 28. 

8 G. Hammel, C.K. Prahalad, przewaga konkurencyjna jutra. strategie przejmowania 
kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości, Business Press, Warszawa 1999, s. 156. 

9 H.W. Chesbrough, open innovation: researching a new paradigm, Oxford University 
Press, New York 2006, s. 1. 

10 C. Behnido, P. Hester, unraveling future research: an analysis of emergent literature in 
open innovation, „Annals of Innovation & Entrepreneurship” 2010, nr 1, s. 1–11. 

11 Świt innowacyjnego społeczeństwa. trendy na najbliższe lata, red. P. Zadura-Lichota, 
PARP, Warszawa 2013, s. 16. 

12 Eurostat, key data on education in europe 2012, www.eacea.ec.europa.eu/education/
eurydice, s. 16. (29.08.2013).
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 – wzmożona mobilność oraz rotacja pracowników13;
 – rosnąca rola podmiotów zewnętrznych, rozwój outsourcingu, w efek-

cie czego występuje szeroko zakrojona współpraca14;
 – rozwój klasteringu15 oraz współpracy z instytucjami otoczenia biznesu16;
 – rosnący przepływ zasobów ludzkich i wiedzy17; 
 – rosnący kapitał na pozyskiwanie pomysłów spoza granic firmy (na 

przykład w jednostkach badawczych)18;
 – polityka proinnowacyjna państw, wsparcie w formie projektów uję-

tych w Programach Operacyjnych UE19;
 – rosnąca wirtualizacja działalności gospodarczej20.

Otwarte innowacje jako pierwszy opisał Henry Chesbrough, którego 
publikacje poświęcone tej tematyce są obecnie bardzo często cytowane i spo-
tkały się z uznaniem na całym świecie. Profesor Chesbrough zestawił model 
otwartych innowacji ze stojącym do niego w opozycji modelem zamkniętych 
innowacji (zob. tabela 1). Otwarte podejście do procesu zarządzania innowa-
cjami stanowczo podkreśla, że liniowa sekwencja tworzenia wiedzy w ramach 
przedsiębiorstwa nie jest już możliwa wyłącznie w zamkniętych murach 
organizacji, konieczne jest wyjście poza jej granice. Tak zwana „era otwartej 
innowacji” charakteryzuje się poszukiwaniem wiedzy iteracyjnej z różnych  
 

13 creating an innovative europe, red. Esko Aho, s. 19, www.europa.eu.int/invest-in-rese-
arch/ (29.08.2013).

14 A. Baranowska-Skimina, outsourcing w polsce 2011–2012, www.egospodarka.
pl/75866,Outsourcing-w-Polsce-2011-2012,8,39,1.html (29.08.2013).

15 klastry w sektorach kreatywnych – motory rozwoju miast i regionów, red. S. Szultka, 
PARP, Warszawa 2012, s. 9. 

16 ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w polsce. raport 2012, red. A. Bąkowski, 
M. Mażewska, PARP, Warszawa 2012, s. 12. 

17 creating…, s. 19. 
18 Ł. Leśniewski, sektor badawczo-rozwojowy w polsce, Polska Agencja Informacji 

i Inwestycji Zagranicznych S.A., Warszawa 2010, s. 1–13, www.paiz.gov.pl/files/?id_ pli-
k=14298  (29.08.2013).

19 programowanie perspektywy finansowej na lata 2014–2020 – uwarunkowania strate-
giczne, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, s. 13–14, www.mrr.gov.pl/fundusze/
Fundusze_Europejskie_2014_2020/Programowanie_2014_2020/Documents/uwarunkowa-
nia_strategiczne.pdf (29.08.2013).

20 S. Łobejko, A. Sosnowska, firma innowacyjna w sieci, w: wyzwania rozwojowe małych 
i średnich przedsiębiorstw. innowacje. technologie. kryzys, red. A. Zakrzewska-Bielawska, 
Difin, Warszawa 2011, s. 111–127. 
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źródeł, takich jak dostawcy, klienci, uniwersytety, laboratoria badawcze, kon-
sorcja, konsultanci, start-upy, organizacje otoczenia biznesu czy konkurenci21.

Tabela 1

Zestawienie modeli zamkniętych i otwartych innowacji

model zamkniętych innowacji model otwartych innowacji

Zatrudniani są wyłącznie najlepsi pracownicy

Nie istnieje możliwość zatrudnienia wyłącznie 
najlepszych pracowników, potrzebni są 

zatem pracownicy spoza przedsiębiorstwa; 
należy więc nawiązać kontakty z wybitnymi 

specjalistami zewnętrznymi i zadbać należycie 
o ich współpracę z personelem firmy

Budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu 
o własne działy badawczo-rozwojowe

Zewnętrzne działy badawczo-rozwojowe 
mogą mieć ogromny wkład w rozwój 

przedsiębiorstwa; korzystanie wyłącznie 
z własnych działów B+R nie jest już 

gwarantem trwałego rozwoju, a ponadto wiąże 
się z ogromnymi kosztami, na które stać tylko 

największe firmy

Przedsiębiorstwo, które jako pierwsze wypuści 
innowacje na rynek, wygrywa

Pierwszeństwo we wprowadzeniu na rynek 
wynalazku nie jest najważniejsze; większe 

znaczenie ma model biznesowy

ścisła kontrola procesów innowacyjnych, 
zamykanie ich wewnątrz przedsiębiorstwa 

i objęcie ścisłą ochroną

Otwarty proces innowacyjny, bliska 
współpraca z podmiotami zewnętrznymi; 

czerpanie pomysłów z zewnątrz i umożliwienie 
dostępu do pomysłów własnych

Największa liczba jak najlepszych pomysłów 
stanowi o sukcesie firmy

Jak najlepsze wykorzystanie zarówno 
pomysłów wewnętrznych, jak i zewnętrznych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: H. Chesbrough, open innovation. 
researching a new paradigm, Oxford University Press, New York 2006, 
s. 4–12.

Otwarte procesy innowacyjne scalają wewnętrzne i zewnętrzne idee 
w różnego rodzaju platformy, struktury i systemy wykorzystywane w mode-
lach biznesowych. Strategiczna przewaga była niegdyś budowana dzięki we-
wnętrznemu r&d. Obecnie dynamicznie rozwijające się rynki, krótkie cykle 
życia produktów oraz zwiększona mobilność pracowników czy rosnąca rola 
instytucji okołobiznesowych przyczyniły się do spadku skuteczności dawnych 

21 D. Fasnacht, open innovation: the new business paradigm, Springer Berlin Heidelberg, 
Berlin 2009, s. 88–93.
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procesów badawczo-rozwojowych. Przedsiębiorstwa, które są zbyt skoncen-
trowane wewnętrznie, mogą przeoczyć wiele zewnętrznych możliwości22. 

W modelu otwartych innowacji zakłada się, że wartościowe rozwiązania 
innowacyjne można znaleźć wszędzie. Wyniki zewnętrznych prac B+R czy 
współpraca z podmiotami otoczenia firmy mogą tworzyć istotną wartość dla 
przedsiębiorstwa i jego klientów. Niezwykle ważne jest opracowanie optymal-
nego modelu biznesowego odpowiadającego na potrzeby konkretnej organiza-
cji. Najlepsze rezultaty przynosi łączenie wewnętrznych i zewnętrznych po-
mysłów innowacyjnych. Istotę modelu otwartych innowacji stanowi zarówno 
pozyskanie wiedzy z zewnątrz, jak i wykorzystanie poza przedsiębiorstwem 
technologii czy wiedzy, która nie jest strategiczna z punktu widzenia orga-
nizacji, ale za to – rozwijana dopiero poza ramami organizacyjnymi – ma 
szansę przynosić korzyści. Udostępniając innym podmiotom niezastosowane 
rozwiązania w postaci patentów czy licencji, przedsiębiorstwo ma okazję 
czerpać z tego wymierne korzyści; co więcej – wypracowana wiedza będzie 
wykorzystana w praktyce, dzięki czemu nie zostanie zmarnowana. W wielu 
przypadkach nośnikiem innowacji są pracownicy firmy, którzy rozpoczy-
nają własną działalność gospodarczą w formie start-up czy spółek spin-off. 
Omawiany model z powodzeniem znajduje zastosowanie w wielu firmach, 
takich jak uznane światowe giganty, na przykład P&G, Philips czy Nokia23. 
Koncepcja otwartej innowacyjności stwarza także szansę dla mniejszych 
podmiotów. Znaczącą rolę odgrywają tu nowe formy współpracy pomiędzy 
przemysłem a uczelniami czy organizacjami otoczenia biznesu, tak zwane 
sieci innowacji – jak na przykład klastering24.

Otwarte innowacje są tematem niezwykle szerokim, ogromna liczba 
form prowadzenia działalności innowacyjnej zgodnie z tą koncepcją stale 
się rozrasta ze względu na jej otwarty charakter. Model otwartych innowacji 

22 P. Lameras, M. Hendrix, D. Lengyel i in., research review on open innovation: 
Literature review and best practices, OpEx, 2012, s. 13, www.dropbox.com/s/jig4q0088cruii6/
D6.1%20%28FINAL%29.pdf (29.08.2013).

23 B. Ebersberger, J. Sverre, E. Iversen i in., Analysis of innovation drivers and barriers 
in support of better policies. economic and Market intelligence on innovation, PRO INNO 
Europe: INNO-Grips II report, Brussels: European Commission, DG Enterprise and Industry, 
Oslo 2011, s. 121. 

24 B. Sieniewska, otwarty model innowacji – nowe podejście do działalności badaw-
czo-rozwojowej, w: komputerowo zintegrowane zarządzanie, t. 2, red. R. Knosala, Oficyna 
Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2010, s. 448–455.
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zbudowany jest z trzech głównych procesów innowacyjny (patrz rysunek 1). 
Procesy określane jako skierowane do wewnątrz organizacji stanowią dzia-
łania z zewnętrznymi podmiotami, procesy na zewnątrz są różnego rodzaju 
formami udostępniania wiedzy, natomiast proces sprzężony charakteryzuje 
dwukierunkowy przepływ. Kombinacja prowadzonych działań powinna być 
dostosowana do potrzeb danego podmiotu, tworząc tym samym jego model 
biznesowy. 

Rys. 1. Filary modelu otwartych innowacji
Źródło: Opracowanie własne na podstawie P. Lameras, M. Hendrix, D. Lengyel i in., 

research review on open innovation: Literature review and best practices, 
OpEx, 2012, s. 17–23, www.dropbox.com/s/jig4q0088cruii6/D6.1%20
%28FINAL%29.pdf (29.08.2013).

Procesy innowacyjne skierowane do wewnątrz przedsiębiorstwa opierają 
się na czerpaniu wiedzy z zewnątrz, otworzeniu się na otoczenie, podjęciu 
współpracy, której formy intensywnie ewoluują. Wspólnie podejmowane 
inicjatywy innowacyjnych z klientami, dostawcami, konkurentami, uniwersy-
tetami czy organizacjami otoczenia biznesu skutkują wspólnymi projektami, 
których firma sama nie mogłaby zrealizować. Tworzone innowacje popytowe, 
które kreowane są wraz z klientami, czy kooperacja w ramach klastrów 
stwarzają nowe możliwości rozwoju przedsiębiorstw. Budowane w ten sposób 
więzi tworzą atmosferę proinnowacyjną między przedsiębiorstwem a jego 
otoczeniem. W ramach działań skierowanych na zewnątrz organizacje mogą 
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wyprowadzać poza firmę wiedzę i technologię w  ramach płatnych licencji. 
Mają także możliwość rozwijania projektów chociażby w formie start-upów. 
W ten sposób przedsiębiorstwo zdolne jest dokonać ekspansji działalności 
innowacyjnej na nowych rynkach. Proces sprzężony obejmuje natomiast 
dwukierunkowy przepływ wiedzy czy idei. Zakłada on pełne uczestnictwo 
w procesie otwartych innowacji. Współpraca daje efekt synergii, w którym 
partnerzy uczą się od siebie nawzajem. Ten filar modelu otwartych innowacji 
bazuje na takich elementach, jak zdolność absorpcyjna organizacji, społeczno-
ści innowacji czy crowdsourcing, które wzbierają na sile, czyniąc jednocześnie 
silniejszymi przedsiębiorstwa wykorzystujące je w praktyce.

2. Otwarte innowacje w ujęciu praktycznym

W nowoczesnej gospodarce opartej na wiedzy produkty i usługi stają 
się coraz bardziej złożone, ich rozwój i komercjalizację przedsiębiorcy muszą 
wspierać gamą zewnętrznych pomysłów, technologii komponentów. W celu 
spełnienia oczekiwań coraz bardziej wymagających klientów przedsiębiorstwa 
podejmują się innowacyjnych inicjatyw. Według szacunków OECD na nową 
wiedzę wydawany jest corocznie prawie 1 bilion USD. Uwarunkowania współ-
czesnego rynku popychają organizacje w kierunku rozwoju specjalistycznych 
aktywów wiedzy, wykorzystania coraz szerszego grona współpracowników 
z różnych obszarów działalności, zwłaszcza z kręgu badań i rozwoju. 
Prowadzone działania odnoszą się do otwartych rozwiązań innowacyjnych.

Otwarte innowacje są nowym obszarem badawczym, prężnie się roz-
wijającym. W latach 2010–2012 zostało przeprowadzone badanie w ramach 
międzynarodowego konsorcjum na zlecenie Komisji Europejskiej. Cel pro-
jektu o nazwie INNO-Grip („Global Review of Innovation Policy Studies”) 
stanowiło dokonanie analizy uwarunkowań, barier i sformułowanie zaleceń 
na przyszłość w obszarze otwartej innowacyjności. Przez okres trzech lat 
(2010–2012) INNO-Grip przeprowadził badania i warsztaty, których celem 
była wymiana poglądów, pomysłów i najlepszych praktyk ze stronami zainte-
resowanymi innowacjami. Kluczowe działania zostały uzupełnione serwisem 
wiadomości o sytuacji międzynarodowej polityki innowacji, obejmującej  
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około 40 krajów. Odbiorców docelowych zapraszano do przedstawienia 
wyników badań i zagadnień pokrewnych w interaktywnym środowisku 
online (INNO-Grips blog). INNO-Grip jest zatem platformą dla wszystkich 
podmiotów zaangażowanych w politykę innowacyjności, w szczególności 
decydentów innowacji w UE, na szczeblu krajowym i międzynarodowym, 
ale również dla pośredników innowacyjnych, takich jak agencje innowacji 
i centra transferu wiedzy, czy praktyków innowacji i uczelni prowadzących 
badania. Raport zbiorczy z przeprowadzonej na dużą skalę (130000 firm  
z 22 krajów europejskich) analizy empirycznej determinantów otwartych 
innowacji promuje zainicjowanie nowej dyskusji nad tymi zagadnieniami. 
Niestety – raport nie podaje danych na temat polskiej gospodarki. 

Obszerny raport z przeprowadzonego badania dostarcza wielu ciekawych 
informacji i wniosków. Analiza czynników – w tym wszystkich aspektów 
współpracy na rzecz innowacji, pozyskiwania informacji czy działań na rzecz 
ochrony własności intelektualnej – wskazuje, iż forma otwartej innowacji 
w głównej mierze zależy od rodzaju działalności, a nie od rodzaju partnera. 
Ponadto praktyczne zastosowanie otwartych innowacji jest pozytywnie po-
wiązane z innowacyjnością danego podmiotu gospodarczego. Poszukiwanie 
źródeł innowacji poza ramami organizacyjnymi firmy jest stosowane na 
większą skalę w dużych przedsiębiorstwach, mniejsze podmioty gospodarcze 
wykazują się w tym względzie skromniejszą aktywność. Odwrotnie natomiast 
dzieje się z efektami współpracy. Większe korzyści dzięki kooperacji na rzecz 
innowacji czerpią mniejsze podmioty. Najwięcej pożytku przynosi przed-
siębiorstwom nawiązywanie międzynarodowej współpracy. Intensywność 
wykorzystania otwartych rozwiązań innowacyjnych jest silnie związana 
z polityką innowacyjną przedsiębiorstwa. Międzynarodowe powiązania, 
zwłaszcza poprzez międzynarodową współpracę ze sferą nauki, pozytywnie 
wpływają na intensywność innowacji. Ponad 29% przedsiębiorstw aktyw-
nych innowacyjnie otrzymuje dofinansowanie innowacji z budżetu państwa 
w krajach o wysokich dochodach z niską intensywnością R&D, podczas gdy 
w krajach o niskich dochodach i niskim R&D liczba ta jest mniejsza niż 7%.  
Zastosowanie jednej otwartej praktyki innowacji zależy od stosowania 
innych otwartych praktyk innowacyjnych. Można wywnioskować także, 
że wzajemne zależności są wyrazem substytucji lub komplementarności  
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otwartych rozwiązań innowacyjnych, nie ma natomiast możliwości odróżnie-
nia zastępowalności od wzajemnej komplementarności25.

Dane na temat wykorzystania otwartych innowacji w Polsce nie zostały 
ujęte w wyżej opisanym raporcie. Z tego względu podjęto się próby dokonania 
analizy nowego modelu innowacyjnego na podstawie badań poświęconym 
ośrodkom innowacji i przedsiębiorczości z 2012 r. oraz statystyk GUS z 2011 r. 
na temat nauki i techniki oraz działalności innowacyjnej w latach 2009–2011. 

W świetle przeprowadzonego badania aktywności ośrodków innowacji 
i przedsiębiorczości w Polsce można je uznać za dość dobrze rozwinięte i zor-
ganizowane w sposób zadowalający, acz wymagające dalszego wzmacniania. 
Analiza zebranego materiału na temat instytucji otoczenia biznesu wskazuje 
wiele ich niedostatków. Aktywność uczelnianych inkubatorów przedsiębior-
czości zdecydowanie się kurczy, uczelnie w większości poprzestały jedynie na 
zainicjowaniu procesu prowadzenia działalności gospodarczej, nie inwestując 
w nie ani czasu, ani środków. Niepokojąca informacje płyną także ze strony 
parków technologicznych, które zmniejszają zakres świadczonych miękkich 
usług wsparcia. Wysokiej jakości usługi wsparcia biznesu oraz szerokie kon-
takty parków stanowiły o ich przewadze rynkowej; atut ten zostanie utracony, 
jeśli aktywność parków spadnie i doprowadzi do zmniejszenia zainteresowania 
ich usługami. Poziom badania potrzeb lokatorów i klientów parków pozostawia 
wiele do życzenia i nie sprzyja realizacji ich misji oraz celów. W efekcie wielu 
inwestycji infrastrukturalnych zwiększa się we wszystkich regionach kraju 
liczba profesjonalnie wyposażonych ośrodków, lecz nasycenie nimi poszcze-
gólnych obszarów nie idzie w parze z zapotrzebowaniem na usługi. Efektywność 
funkcjonowania ośrodków innowacji i przedsiębiorczości pełni znaczącą rolę 
w otwartej innowacyjności, zaczyna ona nabierać także kluczowego znaczenia 
nie tylko dla kadry nimi zarządzającej, ale dla władz lokalnych, regionalnych 
i centralnych. Rekomenduje się zatem wypracowanie i wdrażanie przez te 
instytucje systemów monitoringu ich działalności oraz badania potrzeb ich 
klientów, z uwzględnieniem wpływu na otoczenie lokalne i regionalne. W celu 
transformacji wiedzy w nowe produkty, usługi, technologie czy rozwiązania 
organizacyjne konieczne jest tworzenie właściwej infrastruktury obejmującej 
ośrodki innowacji i przedsiębiorczości (tzw. instytucje nowoczesnej gospodarki, 
instytucje otoczenia biznesu). Zasadnicze funkcje tych organizacji dotyczą dzia-

25 B. Ebersberger, J. Sverre, E. Iversen i in., op.cit., s. 31–131.
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łań w zakresie pobudzania kreatywności, przedsiębiorczości i innowacyjności, 
prowadzącej do efektywnego wykorzystania zasobów. Od 1990 liczba ośrodków 
innowacji i przedsiębiorczości stale rośnie, w połowie 2012 r. było ich 821, w tym:

 – 40 parków technologicznych i 14 inicjatyw parkowych,
 – 29 inkubatorów technologicznych,
 – 73 preinkubatory i akademickie inkubatory przedsiębiorczości,
 – 58 inkubatorów przedsiębiorczości,
 – 69 centrów transferu technologii,
 – 68 funduszy kapitału zalążkowego,
 – 10 sieci aniołów biznesu,
 – 86 lokalnych i regionalnych funduszy pożyczkowych,
 – 55 funduszy poręczeń kredytowych,
 – 319 ośrodków szkoleniowo-doradczych26.

Badania statystyczne działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przepro-
wadzono w 2012 roku, a obejmują one lata 2009–2011. Badania poświęcone były 
między innymi współpracy w zakresie działalności innowacyjnej, rozumianej 
jako aktywny udział we wspólnych projektach z innymi przedsiębiorstwami 
lub instytucjami niekomercyjnymi. Współpraca taka może mieć charakter 
perspektywiczny i długofalowy i nie musi pociągać za sobą bezpośrednich, 
wymiernych korzyści ekonomicznych dla uczestniczących w niej partnerów”27. 
Prezentowane wyniki pokazują, że w ramach działalności innowacyjnej współ-
pracowało 32,6% aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw28 przemysłowych 
(33,8% w latach 2008–2010) oraz 28,1% podmiotów z sektora usług (poprzed-
nio 32,8%). Skłonność do współpracy w zakresie działalności innowacyjnej 
w większym stopniu widoczna była w przedsiębiorstwach z sektora publicz-
nego, gdzie współpracowało 43,3% aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw 
przemysłowych oraz 46,4% jednostek z sektora usług (w latach 2008–2010 
– odpowiednio 45,5% i 38,6%). W latach 2009–2011 największy odsetek przed-

26 ośrodki innowacyjności…, s. 11–20, 179–182. 
27 działalność innowacyjna przedsiębiorstw w polsce w latach 2009–2011, GUS, Warszawa 

2012, s. 73.
28 Przez przedsiębiorstwo aktywne innowacyjnie rozumieć należy przedsiębiorstwo, które 

w badanym okresie wprowadziło przynajmniej jedną innowację lub realizowało przynajmniej 
jeden projekt innowacyjny (tzn. projekt mający na celu opracowanie i wdrożenie innowacji), 
który został przerwany lub zaniechany w trakcie badanego okresu (niezakończony sukcesem) 
lub nie został do końca tego okresu ukończony (tzn. jest kontynuowany). nauka i technika 
w polsce w 2008 roku, GUS US w Szczecinie, Warszawa 2010, s. 142.



94 Natalia Przybylska

siębiorstw przemysłowych, które prowadziły współpracę w zakresie działal-
ności innowacyjnej, odnotowano na terenie województwa śląskiego (41,7%), 
a wśród przedsiębiorstw z sektora usług największą aktywność w tym zakresie 
wykazały przedsiębiorstwa z województwa zachodniopomorskiego i łódzkiego 
(odpowiednio 36,5% i 36,4% podmiotów). Podobnie jak w latach 2008–2010, 
głównym partnerem współpracy w zakresie działalności innowacyjnej zarów-
no w przedsiębiorstwach przemysłowych, jak i z sektora usług – byli dostawcy 
wyposażenia, materiałów, komponentów i oprogramowania (patrz rys. 2). 
Wśród przedsiębiorstw współpracujących w ramach działalności innowacyjnej 
24,6% podmiotów najwyżej oceniło współpracę z tą właśnie grupą partnerów, 
natomiast w sektorze usług odsetek ten wyniósł 35,9% (w poprzednim okresie 
badawczym – odpowiednio 29,7% i 39,6%). W ogólnej liczbie podmiotów 
współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej 12,8% przedsiębiorstw 
przemysłowych i 15,1% z sektora usług współpracowało w ramach klastrów 
(więcej odpowiednio o 0,6 p. proc. i o 4,6 p. proc. niż w okresie poprzednim).

W przekroju terytorialnym największy odsetek przedsiębiorstw prze-
mysłowych współpracujących w ramach inicjatywy klastrowej dotyczącej 
działalności innowacyjnej wystąpił w województwie dolnośląskim (31,5%), 
natomiast z sektora usług – w województwie lubelskim (50%)29. 

Jeśli chodzi natomiast o transfer technologii, to rozpatrywać go można 
pod względem zakupu oraz sprzedaży:

 – licencji (z wyłączeniem licencji na standardowe oprogramowanie 
komputerowe);

 – prac badawczo-rozwojowych;
 – środków automatyzacji procesów produkcyjnych;
 – usług konsultingowych;
 – innych technologii.

W 2011 przedsiębiorstwa przemysłowe korzystały z 1751 licencji kra-
jowych i 1568 licencji zagranicznych, z których odpowiednio 71,8% i 87,8% 
stosowano w podmiotach z sektora prywatnego. Biorąc pod uwagę wielkość 
jednostek, zauważyć można, iż prawie 40% licencji krajowych i blisko 60% 
licencji zagranicznych stosowano w przedsiębiorstwach liczących powyżej 
249 pracujących30.

29 działalność…, s. 9.
30 nauka i technika w polsce w 2011 roku, GUS, Warszawa 2012, s. 140.
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Rys. 2. Rodzaje instytucji partnerskich, z którymi współpracę w latach 2009–2011 
przedsiębiorstwa oceniły jako najbardziej korzystną dla swojej działalności 
innowacyjnej w % przedsiębiorstw, które współpracowały w zakresie dzia-
łalności innowacyjnej

Źródło: działalność innowacyjna przedsiębiorstw w polsce w latach 2009–2011, 
GUS,Warszawa 2012, s. 77.

Rys. 3. Liczba przedsiębiorstw przemysłowych, które zakupiły/sprzedały technolo-
gie w Polsce w 2011 r.

Źródło: nauka i technika w polsce w 2011 roku, GUS, Warszawa 2012, s. 140.
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Inicjatywą wspierająca rozwój innowacyjności zgodnie z koncepcją 
otwartych innowacji jest klastering, który opiera się na współpracy i inte-
rakcji między organizacjami – a ich otoczeniem. Klaster jest to geograficzne 
skupisko wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych 
dostawców i kooperatorów, firm i instytucji działających w poszczególnych 
dziedzinach, zarazem współdziałających i konkurujących ze sobą. W klastrach 
aktywni są między innymi klienci (koncerny międzynarodowe, inne przed-
siębiorstwa, końcowi konsumenci), przedsiębiorstwa w sektorach podległych 
i powiązanych, producenci produktów komplementarnych, podwykonawcy, 
instytucje finansowe, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie wyższe, instytu-
cje sektora badawczo-rozwojowego, izby handlowe, zrzeszenia gospodarcze 
oraz instytucje certyfikujące i normalizacyjne. Pojęcie klastra w kontekście 
potencjału rozwoju oznacza dynamicznie zmieniające się powiązania, oparte 
na kreowaniu i wykorzystaniu wiedzy oraz generowaniu innowacji. Klastry 
charakteryzują się wysoką zdolnością do tworzenia wartości, znacznie większą 
od innych aktywności gospodarczych na danym terytorium, i silną przewagą 
konkurencyjną w danej dziedzinie w skali krajowej, a także kontynentalnej 
czy globalnej31. Zarówno uczelnie czy instytuty badawcze, jak i zrzeszenia 
przedsiębiorców uważają, iż należy wspierać tworzenie i rozwój klastrów, 
skoro są one jednymi z najbardziej efektywnych programów zwiększających 
innowacyjność32.

Zarówno koncepcja klastrów, jak i otwartych innowacji staje się istotnym 
elementem polityki gospodarczej Unii Europejskiej, wpisując się w priorytety 
Strategii „Europa 2020”. W celu pobudzenia innowacyjności wspierana będzie 
kooperacja pomiędzy przedsiębiorstwami poprzez projekty polegające na 
rozwoju otwartych innowacji, które powstają poprzez realizację innowacyj-
nego rozwiązania przez kilka podmiotów oraz z wykorzystaniem zasobów 
zewnętrznych.

Trend otwartych innowacji postanowili wykorzystać twórcy giełdy inno-
wacji InnoCentive, którzy zbudowali platformę integrującą przedsiębiorców 
poszukujących nowatorskich rozwiązań z pomysłodawcami. Zdarza się, że 
twórcy zwycięskich pomysłów mogą zarobić nawet milion dolarów. Jedno 

31 L. Palmen, M. Baron, przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w polsce, 
PARP, Warszawa 2008, s. 11.

32 regionalne systemy innowacji w polsce – raport z badań, PARP, Warszawa 2013, s. 107. 
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z haseł przewodnich InnoCentive brzmi: przełomowa myśl może nadejść 
z każdego miejsca na ziemi. Portal internetowy zrzesza przedsiębiorców, orga-
nizacje pozarządowe i instytucje państwowe. Podmioty poszukujące innowacji 
w swoich branżach umieszczają na łamach serwisu oferty, w których – oprócz 
dokładnego opisu problemu – zawierają informację o wysokości nagrody 
pieniężnej, jaką otrzyma autor najciekawszego rozwiązania. Dotychczas do 
kieszeni pomysłodawców trafiło ponad 40 milionów dolarów. Rozwiązanie 
najbardziej złożonych problemów nagradzane jest kwotami rzędu od 5 tysięcy 
do miliona dolarów. O popularności uruchomionego w roku 2001 serwisu 
świadczy nieustannie rosnąca liczba użytkowników, która przekroczyła liczbę 
300 tys. Portal skupia obecnie internautów z prawie 200 państw świata, którzy 
codziennie pracują nad zaspokojeniem największych potrzeb współczesnej 
gospodarki. W serwisie zamieszczono już ponad 1650 ofert, które otrzymały 
łącznie ponad 40 tys. odpowiedzi. Warto zwrócić uwagę na wysoki odsetek 
rozwiązanych problemów – aż 85% znajduje satysfakcjonującą odpowiedź. 
Platforma InnoCentive otwiera przed światową gospodarką olbrzymie 
perspektywy – nad innowacjami będzie mogło pracować kilkaset, a nawet 
kilka tysięcy naukowców jednocześnie. Specjaliści zarejestrowani w serwisie 
mogą nie tylko pomóc wyprzedzić rywali, ale także znaleźć jak najlepsze 
rozwiązania problemów wskazywanych przez przedsiębiorców33. 

śladami twórców InnoCentive poszedł Kujawsko-Pomorski Związek 
Pracodawców i Przedsiębiorców, tworząc projekt „Kujawsko-Pomorskie –  
Region Otwarty na Innowacje”, który jest pierwszym tego typu przedsięwzię-
ciem w województwie kujawsko-pomorskim. Celem projektu jest wspieranie 
w komplementarny sposób transferu wiedzy ze sfery nauki do gospodarki. 
Projekt pomaga przedsiębiorcom w budowie kultury współdziałania i otwarto-
ści na innowacje, sprzyjającej rozwinięciu współpracy z różnymi partnerami, 
w tym z przedstawicielami jednostek naukowych. Oferuje też wsparcie dla na-
ukowców, których działalność badawczą należy mocniej powiązać z praktyką 
gospodarczą. Przedsięwzięciem wspierającym realizację projektu jest portal 
internetowy www.otwarteinnowacje.pl, mający za zadanie upowszechnienie 
idei otwartych innowacji, informowanie naukowców i przedsiębiorców o moż-
liwości skorzystania ze wsparcia przeznaczonego na tymczasowe zatrudnie-
nie, a także zawierający bazę jednostek naukowych oraz oferty współpracy 

33 Innocentive, http://www.innocentive.com (24.08.13).
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nauki i biznesu. Działa także forum dyskusyjne, dające możliwość swobodnej 
wymiany informacji na temat wdrażania innowacji34.

Podsumowanie

Artykuł stanowi wprowadzenie do obszernego tematu, jakim są otwarte 
innowacje, poprzez zilustrowanie ich uwarunkowań, istoty oraz współcze-
snych trendów, a także poprzez przytoczenie wyników najnowszych badań 
i dobrych praktyk w tym zakresie. Wiceprezes Procter & Gamble otwarte 
innowacje określił jako „przyciąganie ludzi z zewnątrz i włączanie ich w sze-
roki proces kreatywnej współpracy”35. Otwarte innowacje są wyzwaniem 
niezwykle aktualnym, dynamicznie ewoluującym i atrakcyjnym z punktu 
widzenia badaczy oraz przedsiębiorców. 
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Streszczenie

Celem artykułu jest analiza i opis otwartych innowacji, które określane są 
mianem nowego paradygmatu w zakresie teorii innowacji. Zainteresowanie tematyką 
innowacyjności wzrasta zarówno wśród polskich, jak i zagranicznych naukowców 
oraz przedsiębiorców. Coraz więcej uwagi poświęca się również nowym modelom 
zarządzania innowacjami. Prowadzone badania i statystyki wskazują na słabą pozy-
cję Polski pod względem innowacyjności w porównaniu z pozostałymi państwami 
Unii Europejskiej. Rozwiązaniem problemu niedostatecznej innowacyjności polskiej 
gospodarki może być szerokie wprowadzenie do praktyki rozwiązań innowacyjności 
otwartej. Artykuł przedstawia wyniki badań zarówno ośrodków krajowych, jak 
i zagranicznych – oraz dobre praktyki otwartej innowacyjności.

Słowa kluczowe: otwarte innowacje, innowacyjność, kooperacja, klastering.

OPEN INNOvAtION AS RESPONSE tO thE ChALLENGES  
Of mODERN BUSINESS

Summary 

The aim of the article is to analyse and describe the open innovation model. 
Promote the emergence of area of new paradigm in innovations theory. The point of 
departure is the current notion of open innovation and the subsequent attempts made 
at transforming this firm-level management concept into more open. The paper also 
contains the descriptions of the projects using open innovation practice and the latest 
research results.

Keywords: open innovation, innovation, cooperation, clustering.
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PRZEDSIĘBIORCY POKOLENIA baby boomers  
WOBEC INNOWACYJNOŚCI1

Wstęp

O postępującym procesie starzenia się polskiego społeczeństwa mówi 
się w ostatnim czasie bardzo dużo. Robią to m.in. demografowie, ekonomiści, 
politycy społeczni, lekarze. Na szczeblu krajowym i w regionach podejmowa-
ne są działania, których celem jest z jednej strony wyhamowanie tempa tego 
zjawiska, z drugiej – ograniczenie jego negatywnych skutków. Niski wskaźnik 
dzietności2 oraz wydłużająca się długość życia (główne przyczyny starzenia 
się społeczeństwa i wyludniania kraju) wywołują zaniepokojenie o stabilność 
i konkurencyjność polskiej gospodarki w perspektywie kolejnych dekad. Jako 
zagrożenia wynikające z niekorzystnych zmian demograficznych literatura 
przedmiotu wskazuje najczęściej: wzrost wydatków publicznych z tytułu 
rosnących wypłat świadczeń emerytalnych i kosztów opieki medycznej, ob-

1 Artykuł powstał w ramach projektu Quick iGA, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Baltic Sea Region Programme 2007–2013) 
oraz środków na naukę 2012–2013 dla projektów międzynarodowych współfinansowanych.

2 Według zestawienia CIA World Factbook Polska zajmuje 212 miejsce na świecie pod 
względem dzietności; w Unii Europejskiej niższe wskaźniki dzietności odnotowują jedynie 
Rumunia, Czechy i Litwa; https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankor-
der/2127rank.html?countryn ame=Poland&countrycode=pl&regionCode=eur&rank=212#pl  
(18.09.2013).
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niżone wpływy z podatków ze względu na kurczące się zasoby pracujących 
podatników, nierównowagę na rynku pracy i niebezpieczeństwo powstania 
luki kompetencyjnej. Poza aspektami stricte makroekonomicznymi wskazuje 
się także na konsekwencje społeczne, medyczne, edukacyjne itp.

Jednym z obszarów nadal niedostatecznie zbadanych jest możliwe od-
działywanie procesu starzenia się polskiego społeczeństwa na innowacyjność 
i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Należy zadać sobie między 
innymi cztery pytania:

 – Czy, a jeżeli tak – to w jakim zakresie, rosnąca liczba pracowników 
po pięćdziesiątce, wśród wszystkich pracujących, będzie miała zna-
czenie dla zachodzących w przedsiębiorstwach procesów tworzenia 
i wdrażania innowacji?

 – Czy, a jeżeli tak – to w jakim zakresie, rosnąca liczba przedsiębior-
ców w wieku 50 lat i więcej będzie miała wpływ na konkurencyjność 
i innowacyjność polskich firm?

 – Jakie są możliwości wykorzystania potencjału wiedzy, doświadczenia 
i kompetencji osób w wieku 50+ dla wzmocnienia konkurencyjności 
i innowacyjności polskich przedsiębiorstw?

 – Jak w przedsiębiorstwach budować porozumienie i promować współ-
pracę pomiędzy osobami w wieku 50 lat i więcej a osobami młodymi, 
skoro tak bardzo się one od siebie różnią?

Niniejszy artykuł niestety nie zawiera odpowiedzi na powyższe pytania. 
Stanowi jedynie przyczynek do dyskusji. Celem, jaki postawiła sobie autorka, 
była analiza dostępnych wyników badań pod kątem relacji wieku i przed-
siębiorczości oraz wieku i potencjału twórczego. Swoje rozważania autorka 
ograniczyła do grupy osób w wieku powyżej 50. roku życia, w nomenklaturze 
anglojęzycznej określanej mianem pokolenia baby boomers. W artykule do-
wiedziono, że zdolności twórczych, innowacyjności i przedsiębiorczości nie 
powinno się przypisywać populacji w konkretnym wieku. W dużej mierze 
mają one charakter zindywidualizowany. W tej samej grupie wiekowej są 
zarówno jednostki bardzo twórcze, innowacyjne, przedsiębiorcze, jak i wy-
cofane, niekreatywne. 
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1. Pokolenie baby boomers

Pokolenie baby boomers to określenie odnoszące się do osób urodzo-
nych w latach 1946–1964, w okresie powojennego wyżu demograficznego3. 
Aktualnie przedstawiciele pokolenia baby boomers znajdują się w szczytowej 
fazie swoich osiągnięć zawodowych, zdominowali świat biznesu, finansów, 
polityki (por. rys. 1). Podejmują kluczowe decyzje polityczno-gospodarcze 
i społeczne w skali globalnej4. 
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Rys. 1. Wiek członków zarządów 100 największych spółek giełdowych w USA 
w 2004 r.

Źródło: 2004 ceo study: A statistical snapshot of Leading ceos, SpencerStuart, 
http://bus.wisc.edu/~/media/bus/mba/why%20wisconsin/statistical_snap-
shot_of_leading_ceos_relb3.ashx (12.11.2012).

Styl życia, wyznawane wartości i sposób zachowania się odróżnia baby 
boomers od ich poprzedników oraz następców5. Współcześni pięćdziesięcio-, 
sześćdziesięcio- i siedemdziesięciolatkowie wyglądają młodziej, są bardziej 
aktywni zawodowo, społecznie i towarzysko, częściej podróżują, chętniej wy-
korzystują nowoczesne technologie niż dwadzieścia lat temu6. W porównaniu 

3 baby boomers envision their retirement: An AArp segmentation Analysis, Roper 
Starch Worldwide Inc., Washington 1999; D.J. Macunovich, the baby boomers, w: Macmillan 
encyclopedia of Aging, red. D. Ekerdt, New York 2000.

4 M. Pirie, R. Worcester, the Millennial Generation, Adam Smith Institute, London 1998.
5 D. Stauffer, for generation Xers, what counts isn’t work or all play, “Management Review”, 

Vol. 86, No. 11, 1997, s. 7; J.E. Loomis, Generation X, Rough Notes Co., Indianapolis 2000.
6 E. Jacobs, R. Worcester, we british. britain under the Moriscope, Weidenfeld and 

Nicholson, London 1990. 
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z osobami reprezentującymi młodsze pokolenia, baby boomers są bardziej lojalni 
wobec partnerów biznesowych (w tym pracodawcy), ciężką i systematyczną pra-
cę w trakcie całego życia postrzegają jako jedyną skuteczną drogę do osiągnięcia 
sukcesu, ważne jest dla nich bezpieczeństwo finansowe, w tym w perspektywie 
emerytalnej7. Zróżnicowanie czynników wpływających na odczuwanie satysfak-
cji z pracy osób reprezentujących poszczególne generacje przedstawia tabela 1.

Tabela 1

Pięć priorytetowych czynników wpływających na odczuwanie satysfakcji z pracy przez 
przedstawicieli pokolenia baby boomers oraz pozostałych generacji

Wiek Pierwszy Drugi trzeci Czwarty Piąty

Pokolenie 
Y (osoby 
urodzone po 
roku 1980)

Możliwość 
wykorzystania 
posiadanych 
umiejętności

Wynagrodzenie, 
bezpieczeństwo 

zatrudnienia, 
posiadanie pracy 

jako takiej

Relacje 
i komunikacja 

pomiędzy 
pracownikami 

i kierownictwem 
firmy

Relacje 
z bezpośrednim 

przełożonym

Możliwości 
rozwoju 
kariery 

zawodowej

60% 57% 52% 51% 50%

Pokolenie 
X (osoby 
urodzone 
w latach 
1965–1980)

Możliwość 
wykorzystania 
posiadanych 
umiejętności, 

bezpieczeństwo 
zatrudnienia

Wynagrodzenie

Relacje 
i komunikacja 

pomiędzy 
pracownikami 

i kierownictwem 
firmy

Relacje 
z bezpośrednim 

przełożonym

Finansowa 
stabilność 

firmy

67% 64% 61% 57% 55%
baby 
boomers 
(osoby 
urodzone 
w latach 
1945–1964)

Możliwość 
wykorzystania 
posiadanych 
umiejętności

Bezpieczeństwo 
zatrudnienia Wynagrodzenie

Relacje 
i komunikacja 

pomiędzy 
pracownikami 

i kierownictwem 
firmy

Finansowa 
stabilność 

firmy

63% 61% 60% 59% 56%

Pokolenie 
weteranów 
(osoby 
urodzone 
przed rokiem 
1945)

Możliwość 
wykorzystania 
posiadanych 
umiejętności

Finansowa 
stabilność 

firmy, korzyści 
pozafinansowe

Wynagrodzenie

Relacje 
z bezpośrednim 
przełożonym, 

szkolenia 
związane 

z wykonywaną 
pracą

Elastyczne 
warunki 

zatrudnienia 
i pracy 

umożliwiające 
łączenie pracy 

z życiem 
prywatnym

56% 50% 47% 44% 40%
Źródło: 2012 employee job satisfaction and engagement, A Research Report by 

SHRM 2012.
7 ibidem; recruiting and Managing the Generations. creating demand. delivering 

talent. whitebook. NAS Recruitment Communications One Infinity Corporate Centre Drive, 
Cleveland 2007; the Aging of Aquarius: the baby boom Generation Matures, “Segal Special 
Report”, February, 2011.
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Pomimo że to właśnie przedstawiciele pokolenia baby boomers są przy-
wódcami państw, pełnią eksponowane funkcje w korporacjach i organizacjach 
międzynarodowych, w miejscu pracy, osoby te, urodzone w latach 1946–1964, 
w porównaniu ze swoimi młodszymi współpracownikami najczęściej postrze-
gane są jako mniej wydajne i mniej produktywne, wolniejsze w wykonywaniu 
zadań, potrzebujące więcej czasu na podjęcie decyzji, mniej skłonne do podej-
mowania ryzyka, mające trudności z przyswajaniem nowości (por. tabela 2).

Tabela 2

Wybrane cechy osób w wieku 35–65 lat mające znaczenie  
dla ich przedsiębiorczości i stosunku do innowacji

Kategoria Osoby w wieku 35–55 lat Osoby w wieku 55–65 lat
1 2 3

Specyficzne 
cechy 
osobnicze: 
somatyczne 
i psychiczne

 – obniżenie tempa pracy
 – zwiększenie ostrożności 
w działaniu

 – potrzeba uzyskiwania większej 
liczby danych przy podejmowa-
niu decyzji

 – obniżona zdolność do wysiłku 
w pracy fizycznej

 – wydłużony czas reakcji i koordy-
nacji psychoruchowej

 – rosnąca wybiórczość spostrze-
żeń, wydłużona analiza i synteza 
spostrzeżeń 

 – wzrost liczby popełnianych 
błędów

Zdolności 
intelektualne

 – maksymalny poziom sprawności 
intelektualnej

 – zastosowanie nabytych umiejęt-
ności i dostosowania własnych 
doświadczeń życiowych do usta-
lonego układu odniesienia

 – dostosowywanie nowej wiedzy 
do istniejących w świadomości 
wzorców

 – umiejętność przekazywania wie-
dzy, sprawowania patronatu

 – zachowane funkcje poznaw-
cze, pomimo stopniowego lub 
skokowego regresu inteligencji 
płynnej, utrzymujący się poziom 
inteligencji skrystalizowanej, 
rozwój mądrości

 – pojawiające się luki w procesie 
formułowania myśli lub trudno-
ści w przywoływaniu potrzeb-
nych informacji

 – trudności z przetwarzaniem in-
formacji, choć niwelowane przez 
czynnik doświadczenia i posia-
danej praktyki

Podejmowanie 
decyzji

 – szybkość i ryzykanctwo są zastę-
powane skupieniem i ostrożno-
ścią, podjęte decyzje są wyważo-
ne, przemyślane

 – wydłużenie czasu podjęcia de-
cyzji, odraczanie podejmowania 
decyzji

 – niechęć do podejmowania decyzji
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1 2 3

Postawy 
społeczne

 – osoby pozytywnie oceniające 
swoją aktualną sytuację życiową 
przejawiają najczęściej postawy: 
zachowawcze, konsekwentne, 
przywódcze, dominujące, roz-
tropne, opiekuńcze, wychowaw-
cze, mentorskie, charytatywne, 
promujące młodych

 – swoim zachowaniem wzbudzają 
respekt, szacunek, pozytywną 
reakcję ze strony innych

 – osoby, którym nie udało się 
dotychczas osiągnąć tego, co 
zamierzały, reagują w sposób 
psychosomatyczny (zapadają na 
różne schorzenia), przejawiają 
zachowania autodestrukcyjne, 
mają trudności w interakcjach 
społecznych 

 – zależność ocen i własnych zacho-
wań społecznych od płci danej 
osoby i jej aktualnej sytuacji 
życiowej

 – nadmierne angażowanie się jed-
nostki w pracę zawodową

 – postawy prospołeczne 
 – izolacja, koncentracja na zaspo-
kajaniu własnych potrzeb (posta-
wy egocentryczne)

Źródło: opracowanie własne na podstawie D. Bromley, psychologia starzenia 
się, PWN, Warszawa 1969; J. Cavanaugh, Adult development and aging, 
BrooksCole Pub. Co. 1997; D. Wechsler, the Measurement and Appraisal 
of Adult intelligence, Williams & Witkins, Baltimore 1958; D. Bacelewska, 
repetytorium z rozwoju człowieka, Kolegium Karkonoskie, Jelenia Góra 
2006; P. Marcinek, funkcjonowanie intelektualne w okresie starości, 
„Gerontologia Polska” tom 15, nr 3, s. 69–75.

Określenie baby boomers, powszechnie stosowane w literaturze angielsko-
języcznej, w literaturze polskiej wykorzystywane jest zdecydowanie rzadziej. 
Tu do opisu populacji osób urodzonych w latach 1946–1964 najczęściej używa 
się pojęć wywodzących się z psychologii, nieoddających w pełni specyfiki tej 
grupy (por. tabela 3). Stosowane określenia: osoby starsze, seniorzy, osoby 
w wieku 50+, osoby w wieku okołoemerytalnym – są nieprecyzyjne i część 
z nich wywołuje negatywne, stereotypowe skojarzenia8. Błędowski zwraca 
uwagę, że jedną z cech starości (jako przymiotnika opisującego daną jednost-
kę) jest zaprzestanie aktywności zawodowej9. Określenia wykorzystywane  
 

8 J. Staręga-Piasek, o niektórych mitach wokół ludzi starych i starości, w: zostawić ślad 
na ziemi, red. M. Halicka, J. Halicki, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2006, s. 127–137.

9 P. Błędowski, Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych, SGH, Warszawa 2002, 
s. 13.



107Przedsiębiorcy pokolenia baby boomers...

w języku polskim sugerują powolną dezaktywację i wycofywanie się z aktyw-
ności ekonomicznej i społecznej osób po pięćdziesiątce.

Tabela 3 

Określenia stosowane do opisu wieku osób urodzonych w latach 1946–1964

Autor Wiek (lata) Stosowane określenia dla danego wieku

Lewinson

45–50 początek wieku średniego, średnia dorosłość

50–55 kumulacja wieku średniego, wchodzenie w lata 
pięćdziesiąte

55–60 kumulacja średniej dorosłości
60–65 pora przejściowa, wchodzenie do późnej dorosłości
65–80 późny wiek dorosłości

80 lat i więcej bardzo późny wiek dorosłości, starość

Bromley

40–60 wiek średni późny
60–65 wiek przedemerytalny
65–70 wiek emerytalny

70 lat i więcej starość 
Harwas-Napierała, 
Trempała

34/40–55/60 okres średniej dorosłości, wiek średni
55/60 lat i więcej okres późnej dorosłości, wiek starzenia się

Źródło: opracowanie własne na podstawie D. Levinson, the seasons of a mans 
life, Ballantine Books, New York 1978; D. Bromley, psychologia starze-
nia się, PWN, Warszawa 1969; psychologia rozwoju człowieka, t. 2, red. 
B. Harwas-Napierała, J. Trempała, PWN, Warszawa 2000.

2. Innowacyjność i przedsiębiorczość jednostki w relacji do wieku

Dotychczasowe badania nie przyniosły jednoznacznej oceny relacji po-
między zmiennymi: wiek człowieka, jego innowacyjność, przedsiębiorczość 
i gotowość do podejmowania ryzyka. W literaturze przedmiotu zwraca się 
uwagę na obniżające się w starszym wieku zdolności intelektualne, w tym funk-
cje poznawcze10. Wraz z wiekiem dość specyficzne jest również obniżanie się 
gotowości do podejmowania ryzyka (por. tabela 2). Z drugiej strony, pokazywane 
są przykłady osób w wieku powyżej 50. roku życia będących autorami kreatyw-

10 E. Trypka, ponad – czasowa pamięć. jak zatrzymać młodość umysłu i radzić sobie 
z zaburzeniami pamięci u osób starszych, Biblioteka Nestora, Wrocław 2008; zachowaj ja-
sność umysłu. jakość życia, The European Dana Alliance for the Brain, AARP’s Educator 
Community, London–Washington 2009. 
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nych rozwiązań11 oraz sytuacje, w których jedynie wieloletnie doświadczenie 
zawodowe i „wyczucie” rynku pozwoliło podjąć słuszną decyzję ratującą firmę12. 

Thorndike, jeden z pierwszych psychologów teorii uczenia się, dzieląc 
życie człowieka na fazy aktywności twórczej, dowodzi, że osoby w wieku 
44–45 lat tworzą najlepsze dzieła naukowe, 51–53 lat – działają najskuteczniej 
i najbardziej efektywnie, 51–60 lat – stopniowo wycofują się z działalności 
twórczej, zaś po 65. roku życia większość ludzi podejmuje decyzję o wycofa-
niu się z działalności twórczej13. Buhler14 podaje wiek 26–57 lat jako najlepszy 
okres w życiu człowieka na skuteczną działalność twórczą. Erikson15dowodzi 
natomiast, że to w wieku 36–60 lat człowiek, ze względu na doświadczanie 
kryzysu produktywności i poszukiwania nowych możliwości wyrażania 
siebie, gotowy jest do największych osiągnięć twórczych. Lievegoed16 wśród 
okoliczności sprzyjających zachowaniom twórczym w wieku czterdziestu 
i pięćdziesięciu lat wskazuje kryzys wieku dojrzałego. Po dużej aktywności 
w wieku lat trzydziestu, lata czterdzieste i pięćdziesiąte jawią się wielu lu-
dziom jako okres spadku aktywności. Następuje rewizja dotychczasowych 
działań i osiągnięć oraz próba odpowiedzi m.in. na pytania: czy powinno 
się zmienić pracę zawodową, co należałoby zmienić w sobie, co można by 
robić inaczej, lepiej niż dotychczas. Bilans takich rozważań często stanowi 
impuls do podejmowania nowych, kreatywnych działań. Mogą one oznaczać 
gruntowne zmiany w życiu osobistym17 oraz zawodowym18.

11 J. Strelau, Maskowanie temperamentu, http://kbn.icm.edu.pl/pub/kbn/sn/archi-
wum/2007/01.html (10.01.2013); G. Ruszczyc, twórczość lat nie liczy, „świat Lekarza” 2008, 
nr 1.

12 D. Jones, does age matter when you’re ceo? http://usatoday30.usatoday.com/money/
companies /management/2008-08-12-obama-mccain-age-ceos_N.htm (01.01.2013).

13 E. Thorndike, Human Learning, The Century Psychology Series, New York 1931.
14 Ch. Buhler, bieg życia ludzkiego, PWN, Warszawa 1999.
15 E. Erikson, tożsamość a cykl życia, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2004.
16 B. Lievegoed, Man on the threshold – the challenge of inner development, Hawthorne 

Press, Stroud 1985.
17 Wg danych GUS 43% mężczyzn i 35% kobiet rozwiedzionych w 2011 r. to osoby w wie-

ku 40–59 lat; niemal 5% rozwodów dotyczy osób w wieku 60 lat i więcej (wzrost liczby rozwo-
dów w tej grupie wiekowej jest największy w ostatnich pięciu latach). rocznik demograficzny, 
GUS, Warszawa 2012.

18 Ponad 11 osób w wieku 35–44 lata i 8 w wieku 45–54 lata (na 100 w swoim prze-
dziale wiekowym) zaangażowanych jest w tworzenie biznesu lub zarządzanie młodą firmą.  
P. Zbierowski i in., Global entrepreneurship Monitor. polska, PARP, Warszawa 2012.
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Indeks Aktywności Przedsiębiorczej Kauffmana pokazuje, że szcze-
gólnie w ostatnich latach rośnie poziom innowacyjności i przedsiębiorczości 
osób ze starszych grup wiekowych. I tak, w okresie od roku 1997 do 2007 
aktywność przedsiębiorcza Amerykanów w wieku 55–64 lata była większa 
niż tych w wieku 20–34 lata i sukcesywnie wzrastała. Ponadto, założycielami 
dwóch trzecich firm w tym okresie były osoby w wieku 35–54 lata. W kon-
tekście oceny innowacyjności osób z pokolenia baby boomers, istotna wydaje 
się informacja, że wśród założycieli firm zajmujących się nowoczesnymi 
technologiami dwukrotnie częściej były osoby powyżej 50. roku życia aniżeli 
poniżej 25 lat19.

3. Polscy przedsiębiorcy pokolenia baby boomers i innowacje

Przedsiębiorczość i innowacyjność to określenia potocznie kojarzone 
z osobami młodymi. W praktyce okazuje się jednak, że w Polsce dla osób 
po pięćdziesiątym roku życia prowadzenie firmy także stanowi skuteczną 
alternatywę dla pracy najemnej, szczególnie w warunkach starzenia się 
społeczeństwa. 

Według badania Global Entrepreneurship Monitor (GEM) zrealizowa-
nego w Polsce w 2012 roku, osoby młode, tj. poniżej 25. roku życia, stanowią 
zaledwie 10% właścicieli wszystkich powstających i nowo powstałych firm20 
oraz 1% właścicieli firm dojrzałych21. Ponad połowę właścicieli dojrzałych 
firm w Polsce stanowią osoby w wieku powyżej 45 lat, w tym ponad 20% 
osoby powyżej 55. roku życia (por. rys. 2). Generalnie, odsetek osób pro-
wadzących własną działalność gospodarczą w populacji osób pracujących 
wzrasta w starszych grupach wiekowych (por. tabela 4). 

19 D. Stangler, the comming entrepreneurship boom, Ewing Marion Kauffman Foundation, 
Washington  2009, s. 4.

20 Działających na rynku krócej niż 42 miesiące.
21 Działających na rynku dłużej niż 42 miesiące.
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30%

19%

21%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

firmy dojrzałe

firmy powstające i nowo powstałe

18–24 lata 25–34 lata 35–44 lata 45–54 lata 55–64 lata

Rys.2. Struktura wiekowa właścicieli firm powstających, nowo powstałych i dojrza-
łych w Polsce w 2012 r.

Źródło: P. Zbierowski i in., Global entrepreneurship Monitor. polska, PARP, 
Warszawa 2012, s. 33.

Tabela 4

Pracujący na własny rachunek wśród pracujących ogółem według wieku  
w I kwartale 2013 r.

Wiek [lata] Odsetek pracujących na własny rachunek w danej 
grupie wiekowej osób pracujących ogółem [%]

20–29 8,9
30–44 17,7
45–59 23,7
60 lat i więcej 34,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie Aktywność ekonomiczna ludności polski 
w i kwartale 2013 r., GUS, Warszawa 2013.

Według wyników badań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(PARP), jednym z czynników sprzyjających prowadzeniu własnej działalności 
gospodarczej w Polsce jest wiek równy lub wyższy niż 35 lat22. Osoby w tym 
wieku są lepiej przygotowane do uruchomienia i prowadzenia własnego 
biznesu, głównie ze względu na zgromadzony w ciągu wcześniejszej kariery 
zawodowej kapitał finansowy, kapitał społeczny oraz wiedzę i doświadcze-
nie23. Ich firmy cechuje większa zdolność przetrwania w warunkach kryzysu24. 

22 S. Czarnik, K. Turek, wykształcenie, praca, przedsiębiorczość polaków, PARP, 
Warszawa 2012.

23 G. Singh, A. DeNoble, early retirees as the next generation of entrepreneurs, 
“Entrepreneurship Theory and Practice” 23, 2003, s. 207–223. 

24 T. Kautonen, understanding the older entrepreneur: comparing third age and prime 
age entrepreneurs in finland, “International Journal of Business Science and Applied 
Management”, Volume 3, Issue 3, 2008, s. 4. 
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Wyniki badań zrealizowanych w ramach Pomorskiego Obserwatorium 
Gospodarczego (POG)25 pokazują, że decyzja o założeniu firmy wśród osób 
w wieku powyżej 55 lat nie jest niestety efektem poszukiwania autonomii, 
tak jak w przypadku młodszych przedsiębiorców. Rzadziej niż dla przed-
stawicieli młodszych grup wiekowych oznacza możliwość poprawy swojej 
sytuacji życiowej. Najczęściej (w porównaniu z innymi grupami wiekowymi) 
własna firma stanowi alternatywę dla braku innej pracy. Przedsiębiorstwa 
prowadzone przez osoby w wieku powyżej 55. roku życia są mniejsze26, ich 
właściciele preferują stabilizację i bezproblemowe funkcjonowanie na rynku. 
Negatywną motywację i dominującą rolę czynników typu push27 w zakładaniu 
przedsiębiorstw przez osoby ze starszych grup wiekowych potwierdzają także 
wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu dojrzała przedsiębior-
czość28. Własna działalność gospodarcza, w opinii większości przedsiębiorców 
w wieku 50 lat i więcej,  nie jest ich wyborem. Była koniecznością – ostatnią 
możliwością aktywności zawodowej, która dla większości oznacza przede 
wszystkim źródło dochodów, jedynie dla nielicznych – osobiste spełnienie.

Wraz z wiekiem przedsiębiorców rośnie wyraźnie udział tych, którzy 
chcą zachować status quo w swoich firmach i spada chęć ich rozwoju. O ile 
w przedziale wiekowym 21–34 lata chęć rozwoju firmy zgłasza ponad 80% 
przedsiębiorców i jedynie 14% zamierza zachować status quo, o tyle wśród  
 
 

25 Badanie przeprowadzone w 2010 roku na próbie 1005 mikroprzedsiębiorców z terenu 
dziewięciu powiatów województwa pomorskiego, zatrudniających co najmniej jedną osobę 
i funkcjonujących przynajmniej od 2005 r. P. Dominiak i in., sektor Msp na pomorzu w wa-
runkach pogorszenia koniunktury. raport z badania małych i średnich przedsiębiorstw w ra-
mach pomorskiego obserwatorium Gospodarczego iii, Agencja Rozwoju Pomorza, Gdańsk 
2010.

26 Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach przedsiębiorców w wieku 55 lat i więcej 
wynosi 1,8 osób, w firmach prowadzonych przez osoby w wieku 21–34 lata wynosi 2,16; 
w wieku 35–44 lata – 2,09; a wśród przedsiębiorstw będących własnością osób w wieku 45–54 
lata – 2,2 osoby.

27 S. Wennekers i in., cultural and economic determinants of business ownership cross 
countries, w: W.D. Bygrave i in., frontiers of entrepreneurship, Babson College, Wellesey 
2001.

28 dojrzała przedsiębiorczość – innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 
50+. raport z badań przedsiębiorców 50+, Sopot 2012, http://www.dojrzalaprzedsiebiorczosc.
pl/badania-i-analizy/ dojrzala-przedsiebiorczosc-innowacyjny-model-preinkubacji-przedsieb
iorczej-osob-50-podsumowanie-wynikow-badan.html (12.08.2013).
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przedsiębiorców w wieku 55 lat i więcej udział odpowiedzi wynosi odpowied-
nio 50% i 45%29. 

Na podstawie wyników badań POG można stwierdzić, że przedsiębiorcy 
z grupy wiekowej 55+ są mniej innowacyjni niż przedsiębiorcy reprezentujący 
młodsze grupy wiekowe. Równocześnie, dostrzegają oni potrzebę zmian. 
Największą aktywność innowacyjną wykazują w zakresie działań na rzecz 
poprawy jakości oraz wprowadzania nowych produktów (por. rys. 3). Ci sami 
przedsiębiorcy, częściej niż pozostali, wyrażają chęć wprowadzania zmian 
w swoich organizacjach w przyszłości. Chęć zmian w zakresie poprawy 
jakości deklarowało 80% z nich, w zakresie rozwoju rynku 76%, podnosze-
nia kwalifikacji 62%, wdrażania nowych produktów i metod zarządzania –  
po 60%30.

Rys. 3. Wprowadzanie innowacji przez przedsiębiorców z grupy wiekowej 55+ na 
tle pozostałych przedsiębiorców.

Źródło: J. Wasilczuk, K. Zięba, kompetencje szarych przedsiębiorców prowa-
dzących mikrofirmy w wybranych gminach województwa pomorskiego, 
„Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce – Teoria i Praktyka” 2012, 
nr 2, s. 48.

29 A. Richert-Kaźmierska, J. Wasilczuk, zatrudnienie czy samozatrudnienie – dylematy 
wspierania aktywności zawodowej osób starszych, artykuł zgłoszony na XXX Konferencję 
Naukową Polityków Społecznych „Polityka społeczna w dobie postępu i rozwoju społecz-
no-gospodarczego” organizowaną przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w 2012 r. 
(w druku).

30 J. Wasilczuk, K. Zięba, kompetencje szarych przedsiębiorców prowadzących mikrofir-
my w wybranych gminach województwa pomorskiego, „Przedsiębiorstwo we Współczesnej 
Gospodarce – Teoria i Praktyka” 2012, nr 2, s. 49.
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Ciekawych wniosków na temat przedsiębiorczości i innowacyjności osób 
pokolenia baby boomers dostarczają także badania samooceny wybranych 
kompetencji przeprowadzone w 2012 roku w Polsce w ramach bilansu kapitału 
Ludzkiego31. O ile kompetencję „przedsiębiorczość i przejawianie inicjatywy” 
osoby w wieku powyżej 50 lat oceniały znacznie powyżej średniej32, o tyle 
wyniki dla kompetencji określonej jako „kreatywność” są zdecydowanie 
niekorzystne (por. tabela 5).

Tabela 5

średnie wartości samooceny wybranych kompetencji osób w wieku 45–64 lata w 2012 r. 
(dane wycentrowane dla każdej jednostki)

Wybrane kompetencje
Wiek respondentów [lata]

45–49 50–54 55–59 60–64
Zdolności kierownicze i organizacja pracy 0,01 0,07 0,10 0,15
Samodzielne podejmowanie decyzji 0,05 0,07 0,06 0,06
Przedsiębiorczość i przejawianie inicjatywy 0,05 0,06 0,02 0,04
Logiczne myślenie, analiza faktów 0,03 0,00 0,04 0,05
Odporność na stres 0,01 -0,02 0,01 0,10
Kreatywność 0,00 -0,02 -0,05 -0,05
Ciągłe uczenie się nowych rzeczy -0,01 -0,06 -0,12 -0,15
Obsługa komputera i internet -0,27 -0,47 -0,58 -0,75

Źródło: K. Turek, starzenie się ludności jako wyzwanie dla gospodarki, rynku pracy, 
polityki i obywateli, w: Młodość czy doświadczenie? kapitał ludzki w polsce. 
raport podsumowujący iii edycję badań bkL z 2012 roku, red. J. Górniak, 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013, s. 94.

Wśród kompetencji niezbędnych przedsiębiorcom i będących przedmio-
tem badania samooceny jedynie część wykazuje wyraźny relatywny spadek 
w kolejnych grupach wiekowych. Oceniane relatywnie wysoko wśród osób 
młodszych i nisko wśród osób starszych są m.in. kreatywność, ciągłe uczenie 

31 Młodość czy doświadczenie? kapitał ludzki w polsce. raport podsumowujący iii edy-
cję badań bkL z 2012 roku, red. J. Górniak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Warszawa 2013.

32 Analizę samooceny wybranych kompetencji zaprezentowano w oparciu o tzw. dane 
wycentrowane. Oznacza to, że oceny poszczególnych kompetencji każdego respondenta zo-
stały odniesione do średniego poziomu wszystkich jego ocen. W wyniku tego zabiegu średni 
poziom ocen wszystkich kompetencji danej osoby wynosi 0, natomiast oceny poszczególnych 
kompetencji mogą odchylać się na plus (powyżej średniej) lub minus (poniżej średniej).
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się nowych rzeczy oraz umiejętności komputerowe. Nie wykazują związku 
z wiekiem, tj. oceniane są podobnie przez osoby z różnych grup wiekowych, 
m.in. przedsiębiorczość i odporność na stres. Wyraźny relatywny wzrost 
w starszych grupach wiekowych obserwowalny jest dla takich kompetencji, 
jak zdolności kierownicze i samodzielność w podejmowaniu decyzji.

Podsumowanie

Znaczna część polskich przedsiębiorców to osoby w wieku powyżej  
50 lat. W kolejnych dekadach grupa ta będzie się jeszcze powiększać. Niestety, 
jak pokazują wyniki badań, dla wielu z tych przedsiębiorców założenie firmy 
nie było związane z potrzebą realizacji własnych planów, pomysłów, idei. 
Stanowiło jedyną alternatywę dla długotrwałego bezrobocia. Przedsiębiorcy 
po pięćdziesiątce, mimo że posiadają kompetencje w zakresie przedsiębior-
czości, raczej niechętnie wdrażają nowe rozwiązania. Dużej części zależy na 
utrzymaniu status quo. 

Mimo aktualnie relatywnie niskiej innowacyjności swoich firm, wielu 
przedsiębiorców w wieku 50+ deklaruje potrzebę wprowadzenia w nich 
zmian w przyszłości. Bez odpowiedzi w tym miejscu pozostaje pytanie, na ile 
złożone deklaracje mają charakter intencjonalny, a na ile stanowią zapowiedź 
konkretnych działań. 

Wierżyński33 w jednym ze swoich artykułów twierdzi, że osoby z genera-
cji 50+ właściwie wkomponowane w proces innowacyjny stanowią bezcenne 
źródło informacji, wiedzy i doświadczenia dla współczesnych innowatorów, 
że innowacje nie są domeną młodych. Przegląd literatury z zakresu psycho-
logii poznawczej zdaje się tę tezę potwierdzać. Uwarunkowania naturalne, 
biologiczne umożliwiają człowiekowi przejawianie zachowań twórczych co 
najmniej do 60. roku życia. 

W przypadku polskich przedsiębiorców pokolenia baby boomers i ich 
niskich skłonności innowacyjnych problem leży u źródeł, tj. genezy stawania 
się przedsiębiorcami. Presja, pod jaką powstaje większość przedsiębiorstw 
osób w wieku powyżej 50. roku życia, i stawiane sobie przez tę grupę przed-

33 W. Wierżyński, czy innowacje to domena tylko młodych? http://www.pi.gov.pl/PARP/ 
chapter_86196.asp?soid=0F4D19350F7F409AB9B3BD87FDE8E6E9 (10.03.2013).
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siębiorców minimalistyczne cele (przetrwać, zarobić na opłacenie rachunków 
i utrzymanie rodziny) – nie stanowią dobrego rokowania dla innowacyjności 
oraz konkurencyjności ich przedsiębiorstw i gospodarki jako takiej w najbliż-
szej przyszłości.
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Streszczenie

Głównym celem artykułu jest analiza wyników badań w zakresie relacji: wieku 
i przedsiębiorczości oraz wieku i twórczego potencjału jednostki. Swoje rozważania 
autorka ograniczyła do grupy osób w wieku powyżej 50. roku życia, w nomenklaturze 
anglojęzycznej określanej mianem pokolenia baby boomers. W artykule dowiedzio-
no, że zdolności twórczych, innowacyjności i przedsiębiorczości nie powinno się 
przypisywać populacji w konkretnym wieku. W dużej mierze mają one charakter 
zindywidualizowany. W tej samej grupie wiekowej są zarówno jednostki bardzo 
twórcze, innowacyjne, przedsiębiorcze, jak i wycofane, niekreatywne. 

Słowa kluczowe: pokolenie baby boomers, przedsiębiorczość osób w wieku 50+, 
innowacyjność.
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AttItUDE Of BABY BOOmERS ENtREPRENEURS GENERAtION 
tOWARDS INNOvAtION

Summary

The main aim of the article was to analyze the results of research in terms 
of relationship: age with entrepreneurship, age with creative potential. The author 
has limited her discussion to the group of people aged over 50 years old named in 
American publications baby boomers generation. The paper has demonstrated that 
the abilities of creativity, innovation and entrepreneurship should not be identified 
with the population of a certain age unreflective. In the same age group there are 
both: very creative, innovative and entrepreneurial individuals, as well as inactive 
and unwilling to implement innovations.

Key words: baby boomers generation, entrepreneurship of persons 50+, innovativeness. 

translated by Anita richert-kaźmierska
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SYStEm ZARZąDZANIA JAKOŚCIą W NOWO POWStAłYCh 
PODmIOtACh GOSPODARCZYCh

Wprowadzenie

Podejmowane przez przedsiębiorców wyzwania tworzenia podmiotów 
gospodarczych ukierunkowanych na zysk nie są już procesem tak łatwym decy-
zyjne jak w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Mimo szeregu usprawnień 
wdrażanych na gruncie powszechnie obowiązującego prawa, sprowadzających 
się do ułatwień i uproszczeń w rejestracji podmiotu gospodarczego poprzez 
dokonanie wpisu ewidencyjnego, uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej 
lub numeru statystycznego, rocznych ulg w wymiarze składek ZUS, odroczeń 
podatków bezpośrednich, dofinansowań z funduszy Unii Europejskiej oraz 
z funduszy dystrybuowanych przez urzędy pracy na tworzenie nowych miejsc 
pracy – podjęcie działalności gospodarczej i jej utrzymanie w dobie tak dużej 
konkurencji jest dużym wyzwaniem. Należy jednak podkreślić, iż sukces 
nowo powstałego przedsiębiorstwa zależy zawsze od ludzi. Oni są inicjato-
rami postępu technicznego i organizacyjnego oraz innowacyjności1. Badanie 
skutecznych i efektywnych metod zarządzania doprowadza do poszukiwania 
koncepcji, które pomagają efektywnie funkcjonować w trudnych warunkach 
dynamicznego i trudnego do przewidzenia otoczenia.

1 E. Skrzypek, zarządzanie procesami w nowoczesnym przedsiębiorstwie. wpływ zarzą-
dzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, UMCS, Lublin 2008. 
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Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zagadnień wskazują-
cych możliwości podejmowania przedsięwzięć warunkujących przygotowanie 
nowo powstałego podmiotu gospodarczego do prowadzenia działalności 
gospodarczej wykorzystującej wiedzę naukową w zakresie zarządzania przez 
jakość. Bez dobrego przygotowania wdrażanie nieprzemyślanych rozwiązań 
w zakresie zarządzania może powodować duże koszty dla firmy. Niektórym 
z nich można zapobiec, przygotowując właściwy plan przedsięwzięcia. 
Planowanie działalności jest narzędziem aktywnego sterowania procesami za-
chodzącymi w przedsiębiorstwie2. Warto w planie działania firmy uwzględnić 
procesy zarządzania przez jakość, które skierowane na zaspokojenie potrzeb 
klientów przyczynią się do sukcesu sprawnie działającego podmiotu. 

W niniejszej pracy omówiono problematykę poszukiwania nowych 
trendów w zarządzaniu dla nowo powstałych podmiotów gospodarczych 
i możliwości poszukiwania nowych rozwiązań organizacyjnych, jakie daje 
współczesna wiedza w odniesieniu do organizacji zarządzanej projakościowo.

1. Specyfika nowego podmiotu gospodarczego

W teorii ekonomii przedsiębiorczość jest rozumiana jako zorganizowa-
ny proces działań ukierunkowany w danych warunkach na wykorzystanie 
nowatorskiego pomysłu w celu generowania korzyści na rynku. W procesie 
realizacji przedsięwzięć uwaga winna być skupiona głównie na:

1. innowacji i kreatywności,
2. umiejętności wykorzystywania okazji,
3. pomysłowości,
4. ryzyku (niepewności)3.
Postępowanie człowieka wykorzystującego możliwości działania nowego 

podmiotu gospodarczego funkcjonującego na wymagającym rynku musi być 
skierowane na:

a) postrzeganie nowych szans i ich wykorzystanie,
b) aktywność,

2 A. Tokarski, M. Tokarski, J. Wójcik, jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan, 
CeDeWu, Warszawa 2007, s. 7.

3 http://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsiebiorczosc
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c) skłonność do podejmowania ryzyka (druga szansa może się już nie 
powtórzyć),

d) umiejętności asymilacji w nowych warunkach,
e) innowacyjność,
f) motorykę działania.
Przedsiębiorca to człowiek, który ciągle poszukuje nowych, twórczych 

ulepszeń. To ten, który stawia sobie ambitne cele, by dorównać najlepszym 
na rynku.

Współczesna definicja przedsiębiorczości przechodziła swoistą ewolucję, 
bowiem poszczególni uczeni wnosili do niej swój wkład. Termin „przedsię-
biorczość’ po raz pierwszy pojawił się na przełomie XVIII i XIX wieku. 
Początków przedsiębiorczości należy upatrywać w rewolucji przemysłowej 
i rodzącym się kapitalizmie. Związane to było z ekonomizacją życia spo-
łecznego, odpowiednim wykorzystaniem potencjału kapitałowego, surowco-
wego i ludzkiego. Za prekursorów przedsiębiorczości uważa się: A. Smitha,  
J.B. Saya i J. Schumpetera4. Zagadnieniami z zakresu przedsiębiorczości 
w XX wieku zajmowali się również: Frank H. Kinght (1921), H.B. Hostelitz 
(1952), A. Cole (1959), D. McClelland (1961), M. Casson (1961), W. Gartnet 
(1985), H.H. Stevenson, M.J. Roberts, H.I. Grousbeck (1989), K. Janus (1992)5. 
Oni też „ukształtowali” pojęcie przedsiębiorczości funkcjonujące w dzisiejsze 
literaturze – jako czwarty czynnik produkcji (obok kapitału, ziemi i pracy) 
lub swoistą formę pracy, będącą zespołem cech i zachowań w zakresie goto-
wości do podejmowania ryzyka poprzez wykorzystanie okazji do działania, 
umiejętności dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów.

2. Pojęcie jakości w różnych ujęciach

Termin „jakość” (z greckiego poiotes) po raz pierwszy został użyty przez 
Platona, który twierdził, że nie wszystkie zjawiska da się zmierzyć i w pełni  
 

4 współczesne tendencje w zarządzaniu – teoria i praktyka, pod. red. A. Potockiego, 
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2000, s. 19, 20.

5 ibidem, s. 19–20.
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opisać6. Później Arystoteles zaliczył jakość, obok ilości, relacji, substancji, 
miejsca, czasu, położenia, dyspozycji i procesów, do czynników opisujących 
świat7. Definicja jakości w zależności od umiejscowienia w świecie gospodar-
czym działalności rynkowej różni się od siebie. Definicję jakości wg triady 
gospodarczej prezentuje rysunek 1.

Rys. 1. Definicja jakości
Źródło: Z. Zymonik (Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, 

Zakład Zarządzania Jakością), materiał pochodzący z wykładu wygłoszone-
go we Wrocławiu w roku 2002.

Powstanie gospodarczej triady zaostrzyło konkurencję i zintensyfi-
kowało międzynarodowe współzawodnictwo we wszystkich dziedzinach 
życia gospodarczego, także w sferze postrzegania i świadomości znaczenia 
roli jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Jednym z newralgicznych 
czynników i wyznaczników tego współzawodnictwa jest właśnie jakość 
wyrobów, procesów, systemów, i także zarządzania. Armand Feigenbaum na 
Europejskim Kongresie Jakości w 2000 r. zaprezentował trzy podstawowe 

6 I.P. Rutkowski, strategie produktu. koncepcje i metody zarządzania ofertą produktową, 
PWE, Warszawa 2011, s. 117.

7 R. Karaszewski, zarządzanie jakością. koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez 
liderów światowego biznesu, Dom Organizatora, Toruń 2005.
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kierunki rozwoju, które, jego zdaniem, przyczyniły się do zmian w biznesie, 
nauce, opiece zdrowotnej, a także w innych obszarach gospodarki światowej. 
Kierunki te zdeterminują podejście do jakości w obecnym stuleciu. Są to: 

1. Rynek globalny, który będzie skoncentrowany na kliencie i tworzonej 
dla niego wartości.

2. Nowe technologie (cyfrowe), które określą wymagania, a ich spełnie-
nie będzie warunkiem sukcesu przedsiębiorstwa na globalnym rynku.

3. Innowacyjne sposoby zarządzania, które wyznaczą nowe granice 
odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw8. 

W świetle powyższych rozważań przyjąć należy, iż współczesna jakość to:
1. przewidywany stopień jednorodności i niezawodności przy możliwie 

niskich kosztach i dopasowaniu do wymagań rynku (W.E. Deming),
2. ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi, decydujący o ich zdolności 

zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb (wg normy ISO).
Rewolucja w sferze zarządzania jakością, której dokonali Japończycy, 

wykorzystując zasady sformułowane przez amerykańskiego specjalistę od 
zarządzania E. Deminga, doprowadziła do ujmowania tego zagadnienia na 
wielu płaszczyznach:

a) wartości – wysoka wartość to ta, która oddaje najwyższą zgodność 
z przyjętymi normami i jak najniższy koszt, bowiem klient będzie chciał na-
być produkt lub usługę o najwyższej jakości po możliwie jak najniższej cenie,

b) produktowej – standardy, które musi spełnić produkt wg normy ISO 
9001:2000,

c) użytkownika – spełnienie potrzeb klienta.
Wprowadzenie przez A.J. Blikle doktryny jakości sprowadziło jej ideę 

do trzech podstawowych zasad9:
 – ciągłego doskonalenia – w którą włączeni są wszyscy pracownicy,
 – współpracy – polegającej na analizie rzetelności pracy przez samych 

pracowników, bez współzawodnictwa między nimi („wyścig szczu-
rów” przekreśla szanse na dobrą jakość),

 – racjonalności – polegającej na umiejętności pomiaru jakości i później-
szej analizie możliwości jej poprawy.

8 Z. Zymonik, koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002.

9 A.J. Blikle, doktryna jakości, Warszawa 2009, s. 24.
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Kompleksowy system zarządzania jakością (TQM) dotyczy jakości 
produkcji, dystrybucji i obsługi klienta10. TQM jest narzędziem do usuwania 
błędów poprzez kompleksowe działania, które dążą do poprawy pracy we 
wszystkich sferach działania firmy, tj. w zaopatrzeniu, księgowości, marke-
tingu, kadrach, zbycie itp. TQM jest systemem zarządzania jakością, który 
tworzą narzędzia, metody, procedury i wartości. Obszarem strategicznym 
TQM objęte są dwie kategorie:

 – ludzie i zespołowe rozwiązywanie problemów,
 – strategia jakości zorientowana na klienta.

Wdrożenie kompleksowego zarządzania jakością oznacza dla nowo 
powstałej firmy poważne zaangażowanie, bowiem wymaga wiedzy o per-
sonelu, o kliencie, jego potrzebach, oczekiwaniach i preferencjach. Ważnym 
elementem jest wdrażanie systemów opartych na normach ISO. Seria norm 
ISO 9001 zawiera następujące zasady zarządzania jakością11:

 – orientacja na klienta (rozumienie jego potrzeb, oczekiwań i preferen-
cji, doskonalenie zdolności do zaspokajania potrzeb klientów),

 – przywództwo (sformułowanie misji i wypracowanie wizji przyszłości 
firmy i podanie ich do publicznej wiadomości),

 – zaangażowanie ludzi (pracownicy utożsamiają się z celami firmy, 
włączani są do podejmowania decyzji i doskonalenia procesów),

 – podejście procesowe (w firmie wyłonione zadania ułożone są w pro-
cesy, dzięki czemu efektywnie gospodaruje się ograniczonymi zaso-
bami),

 – podejście systemowe (wymaga opracowania planów działania firmy 
na wielu płaszczyznach, w tym zgodności celów wynikających z po-
szczególnych procesów z misją jednostki),

 – ciągłe doskonalenie (systemy przeglądów i auditów ukazujących 
niezgodności w celu ich wyeliminowania, analiza rzeczowa planów, 
optymalizacja funkcjonowania procesów i sterowanie procesami),

 – korzystne powiązania z dostawcami (umacnianie partnerskich sto-
sunków z dostawcami, zapewnienie niezawodności i solidności).

10 przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, J.K. Hejduk, Difin, Warszawa 
2000, s.250.

11 Polska Norma PN-EN ISO 9001, systemy zarządzania jakością. wymagania, PKN, 
Warszawa 2009.
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Systemy jakości zgodne z normami ISO 9000 zostały zdrożone w wielu 
firmach na całym świecie. Najwięcej jest ich w Wielkiej Brytanii. Obserwuje 
się również bardzo dużą liczbę firm posiadających certyfikaty jakości w USA 
i Japonii. Polscy przedsiębiorcy również sięgają po certyfikaty jakości będące 
często narzędziem przewagi konkurencyjnej. Korzyści z wdrożenia systemu 
jakości to nie tylko zwiększenie efektu sprzedaży towarów lub usług, to rów-
nież usprawnienie organizacji. Często pojawiają się słowa krytyki związane 
z kosztami wdrożenia i certyfikowania systemu, co dla nowo powstałych firm 
nie jest bez znaczenia. Można wdrażać i doskonalić system zarządzania ja-
kością bez ubiegania się w początkowym etapie działalności o potwierdzenie 
funkcjonowania systemu poprzez uzyskanie certyfikatu. 

Zarządzanie jakością to podejście do kierowania organizacją, w którym 
każdy aspekt działalności gospodarczej jest realizowany z uwzględnieniem 
spojrzenia projakościowego. Uczestniczą w nim przedsiębiorcy i ich pracowni-
cy poprzez pracę zespołową, zaangażowanie i ciągłe podnoszenie kwalifikacji. 
Podejście procesowe w zarządzaniu jakością jest obecnie konieczne i dlatego 
badania naukowe prowadzone przez uczelnie wyższe nad poszczególnymi 
rodzajami działalności gospodarczej mają doprowadzić do opracowania 
modelowej struktury w odniesieniu do produktów i usług.

Każdy rodzaj systemu zarządzania oparty na jakości stosuje metody 
i narzędzia najbardziej przydatne do uzyskania oczekiwanego rezultatu. 
Cykliczne stosowanie tzw. koła Deminga, inaczej zwanego cyklem PDCA 
(od pierwszych liter angielskich słów: plan – do – check – act, czyli planuj – 
wykonaj – sprawdź – działaj), daje gwarancje zarządzania opartego na jakości. 
Poszczególne etapy tej metody sprowadzają się do:

 – planu – przygotowania dokumentacji i założeń wymiernie określo-
nych celów,

 – wykonania – dokonania analizy danych, realizacji zaplanowanych 
działań,

 – sprawdzenia – kontroli wyników i porównania wyników z planem,
 – działania – kontynuacji doskonalenia (standaryzacji, konkluzji, pla-

nów na przyszłość)12.

12 K.Opolski, P. Modzelewski, zarządzanie jakością w usługach publicznych, CeDeWu, 
Warszawa 2012.
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Metodami stosowanymi w procesie doskonalenia jakości dla nowo po-
wstałych podmiotów mogą być:

 – Benchmarking – kreowanie lepszych rozwiązań, bazujących na wie-
dzy organizacji13. Jest on procesem porównywania wyników organi-
zacji, systemu zarządzania, procesów, produktów i usług. Jest to po-
równywanie własnych wyników z wynikami najlepszych podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą w tej samej branży.

 – Just in Time – metoda wykreowana przez Japończyków, charaktery-
zująca się redukcją zapasów do minimalnego poziomu, zsynchroni-
zowania zaopatrzenia z produkcją lub świadczeniem. Metoda stoso-
wana w celu poprawienia wyników i zyskowności oraz uproszczenia 
procesów w organizacji, w tym zbędnych czynności.

 – Reengineering – metoda przeprowadzenia szybkich, radykalnych 
zmian w celu przeprojektowania kluczowych procesów przedsiębior-
stwa dla osiągnięcia przełomowej poprawy w krótkim czasie.

 – Outsorcing – to przedsięwzięcie polegające na wyodrębnieniu ze 
struktury organizacyjnej firmy realizowanych przez nią zadań i prze-
kazaniu ich do realizacji innym podmiotom gospodarczym14.

Wymienione i opisane systemy zarządzania jakością, jak również me-
tody doskonalenia systemów zarządzania jakością mogą być realizowane we 
wszystkich nowo powstałych podmiotach gospodarczych. Wybór narzędzi 
i metod zarządzania opartego na jakości jest decyzją przedsiębiorcy. Wybór 
ten winien uwzględniać potrzeby firmy, ale przede wszystkim potrzeby 
odbiorcy – klienta. Jego satysfakcja przekłada się na sukces działającego 
podmiotu w gospodarce rynkowej.

3. Zarządzanie jakością a satysfakcja klienta

Natura i znaczenie potrzeb klienta jest kluczem do prawidłowej adaptacji 
produktów oraz usług oczekiwanych przez nabywców. Zrozumienie i pomiar 

13 J.H. Harrington, the complete bechmarking implementation Guide. total bench-
marking Management, McGraw-Hill, 1996, s. 1.

14 M. Trocki, outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, 
Warszawa 2001, s. 7.
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satysfakcji klienta stanowi przedmiot zainteresowania wielu menadżerów. 
Przedsiębiorcy nie mogą być obojętni na oczekiwania klientów, bowiem to 
od nich zależy sukces przedsięwzięć gospodarczych. Aby osiągnąć ten cel, 
bardzo ważne jest, aby nowo utworzona firma miała opracowaną strategię 
badań i konsultacji. Dzięki nim dostarczone są użyteczne informacje, na 
podstawie których organizacja może podejmować sprawne działania w tym 
zakresie. Cele i zastosowanie badań determinuje wybór odpowiednich metod. 
Nie ma jednej „najlepszej” metody badawczej. Firmy są najbardziej skupione 
na metodach ilościowych, takich jak badania ankietowe, w których kładzie 
się nacisk na to, aby z doboru próby można było wyciągnąć wnioski na temat 
opinii wszystkich klientów. Metody jakościowe natomiast pozwalają dogłębnie 
zrozumieć genezę konkretnych opinii i dostarczają danych, które wyjaśniają 
przyczyny satysfakcji lub jej braku.

Metody zarządzania jakością charakteryzują się powtarzalnymi, opar-
tymi na naukowych podstawach, zaplanowanymi sposobami postępowania 
związanymi z realizacją zadań. Metody te dzielą się na metody projektowania 
procesów oraz metody sterowania jakością. Wśród metod tych wymienić 
należy:

 – Metodę QFD (Quality Function Deployment)15, która pozwala uzy-
skać wysoką jakość projektu i zapewnić jego zgodność z oczekiwa-
niami klientów. Metoda ta jest sposobem „tłumaczenia” informacji 
pochodzących z rynku na język techniczny dla projektantów i kon-
struktorów. Zastosowana ją w 1972 r. w stoczni Mitsubishi w Kobe.

 – Metodę FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), polegającą na 
analizie przyczyn i skutków wad. Sprowadza się ona do rozpoznania 
rzeczywistych przyczyn powstania usterek i zastosowaniu środków 
prewencyjnych16.

 – Metodę DOE (Design of Experiments), polegającą na przeprowadza-
niu eksperymentów w celu znalezienia nowych, lepszych sposobów 
zlikwidowania problemu17.

Jedną z nowocześniejszych metod zarządzania jakością jest Six Sigma. 
Polega na perfekcyjnej realizacji procesu z granicą błędu zaledwie na poziomie 

15 ibidem, s. 221.
16 ibidem, s. 229.
17 ibidem, s. 237.
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0,0003. Metoda ta została po raz pierwszy opracowana i wdrożona w firmie 
Motorola w latach osiemdziesiątych. Inne korporacje, które wprowadziły ten 
system, to Ford, Sony, Nokia. Motorola nie wymyśliła wspomnianej metody, 
aby umocnić swoją pozycję na rynku – ale w momencie poszukiwania sposobu 
utrzymania się na nim. Od momentu pionierskiego wdrożenia metody Six 
Sigma wiele się zmieniło, w tym sama metoda – jej udoskonalenie spowodo-
wały, iż stała się bardziej uniwersalna. Do podstawowych cech systemu Six 
Sigma zaliczyć należy:

 – skupienie uwagi na kliencie,
 – zarządzanie poprzez dane i fakty,
 – skupienie na procesach,
 – zarządzanie z wyprzedzeniem wydarzeń,
 – pełna, niczym nieograniczona współpraca,
 – dążenie do perfekcji18.

Choć wiele podstawowych zasad i narzędzi Six Sigma można odnaleźć 
w filozofii W.E. Deminga, ta metoda zarządzania wydaje się bardziej doskona-
ła i zaawansowana. Wśród wielu korzyści, jakie oferuje Six Sigma, wymienia 
się: poprawę produktywności, zyskowności, wydajności, obniżkę kosztów, 
skrócenie czasu trwania cyklu, zmianę kultury organizacji i najważniejsze – 
wzrost satysfakcji klientów.

Narzędzia stosowane w procesie doskonalenia jakości służą do zbierania 
i przetwarzania danych związanych z różnymi aspektami jakości. W nauce 
o zarządzaniu przez jakość wyróżnia się 7 starych i 7 nowych narzędzi po-
miaru. Do tradycyjnych należą:

 – histogram,
 – diagram Ishikawy,
 – diagram Pareto,
 – wykres korelacji,
 – arkusz kontrolny,
 – karty kontrolne,
 – blok schematowy19.

18 P.S. Pande, R.R. Cavanagh, the six sigma way, McGraw-Hill, 2000, s. 6.
19 A. Hamrol, W. Mantura, zarządzanie jakością. teoria i praktyka, PWE, Warszawa, 

1999, s. 221.
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Do „nowej siódemki” narzędzi zarządzania jakością zalicza się:
 – diagram relacji,
 – diagram pokrewieństwa,
 – diagram systematyki,
 – diagram macierzowy,
 – macierzową analizę danych,
 – wykres programu procesu decyzji,
 – diagram strzałkowy20.

Nowe narzędzia nie mają zastąpić tradycyjnych, ale je uzupełnić. 
Razem tworzą zespół narzędzi do rozwiązywania problemów z różnych sfer 
organizacji21.

Satysfakcja klienta jest wyznacznikiem poziomu jakości oferowanych 
produktów. Z koncepcją satysfakcji wiąże się wiele trudności, z uwagi na to, że:22

1. satysfakcja nie jest statyczna, lecz zmienia się w czasie (nowe do-
świadczenia i poziom świadomości zmieniają potencjalny poziom satysfakcji, 
jaki można osiągnąć),

2. satysfakcja jest na ogół złożona (stanowi mieszankę doświadczeń 
przed, w trakcie i po czasie jej mierzenia),

3. satysfakcja rodzi się w społecznych kontekstach (cechują je duże 
zróżnicowanie i zmienne, które mogą być nieprzewidywalne),

4. powody satysfakcji mogą być trudne do wyrażenia (szczególnie tam, 
gdzie rozważa się mało uchwytne aspekty),

5. powody do niezadowolenia mogą być łatwiejsze do wyrażenia (szcze-
gólnie w stanach wyjątkowych),

6. bez zrozumienia powodów satysfakcji zachodzi obawa błędnej inter-
pretacji „poprawnego wyniku”, jako powód, aby niczego nie zmieniać.

Kluczowe znaczenie dla nowego przedsiębiorcy ma zrozumienie oczeki-
wań klienta i uświadomienie sobie mechanizmów ich powstawania. Czynniki 
wywierające wpływ na oczekiwania sprowadzają się do:

a) potrzeb osobistych,
b) poprzednich doświadczeń,

20 K. Opolski, P. Modzelewski, zarządzanie jakością...., s. 133.
21 M. ćwiklicki, H. Obora, kompleksowe wykorzystanie 7 „nowych” metod tQM, 

„Problemy Jakości” 2000, nr 8, s. 4. 
22 zarządzanie satysfakcją klienta. europejski poradnik praktyka, KPRM, Warszawa 

2008, s. 20.
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c) przekazywanych informacji,
d) ukrytych przekazów.
Różne metody badawcze pozwalają na analizowanie wielu elementów 

funkcjonującego systemu zarządzania satysfakcją ogólną w organizacji 
i skupienie uwagi na kliencie. Główne wyzwanie w badaniu to nie tylko 
zarządzanie, ale również kultura firmy. Wyzwaniem dla nowych podmiotów 
gospodarczych jest umiejętność przekładania zebranych danych z informacji 
na działanie. Pojęcie procesowego zarządzania przedsiębiorstwem wywodzi 
się z koncepcji Ronalda Coase’a, który pierwszy dostrzegł w przedsiębior-
stwie miniaturę rynku i zasugerował, że każde działanie wewnątrz niego nie 
może być rozpatrywane w sposób globalny, ale jako indywidualny element 
procesów, przyczyniający się jednak do sukcesu całości. Szybkie i nieustanne 
dostosowanie się nowych przedsiębiorstw do zmieniających się wymagań 
rynku, noszące miano działań w czasie teraźniejszym, jest możliwe dzięki 
szybkiemu reagowaniu na wyzwania stawiane podmiotowi i wykorzystaniu 
nowych trendów zarządzania i technik elektronicznych w wymianie informa-
cji przy wszelkiego rodzaju działaniach na wielu płaszczyznach.

4. Nowe wyzwania i trendy na rynku działalności gospodarczej

Sam pomysł na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej nie zawie-
ra w sobie wartości ekonomicznej. Nabiera jej wtedy, gdy pomyślnie zostaje 
przekształcony w biznesplan, a następnie wdrożony. Badania wykazują, iż 
autorami najbardziej oryginalnych pomysłów prowadzących do sukcesu byli 
w większości przedsiębiorcy mający niewielkie lub żadne doświadczenie 
w biznesie. Byli na początku swojej drogi, tak jak Steve Jobs i Steve Wozniak 
(Apple) lub Gordon Moore i Robert Noyce (Intel). Przebłysk geniuszu musi 
przerodzić się w dojrzałą koncepcję23, którą trzeba doskonalić w oparciu 
o oczekiwania klienta. Wartość dla klienta ma zaś to, co jest lepsze w po-
równaniu z konkurencyjnymi ofertami lub rozwiązaniami. Nie bez znaczenia 
będzie również rozmiar rynku, na którym chcemy produkt umieścić. Należy 
wskazać potencjalnych odbiorców i zgodnie z ich potrzebami produkt do-

23 A. Tokarski, M. Tokarski, J. Wójcik, jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan, 
CeDeWu, Warszawa 2007, s. 32–33.
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skonalić, nie zapominając o zachowaniu określonego stopnia odmienności od 
konkurencyjnego produktu. Przy wdrażaniu nowych produktów głównym 
celem jest ulepszenie wartości oferowanej klientom. Innowacje w systemie 
biznesowym związane są z obniżeniem kosztów i przyspieszeniem procesów, 
co daje oszczędności, na których korzystają klienci z uwagi na niższą cenę. 
Każdy dobry pomysł przed realizacją musi przejść test wykonalności. Oprócz 
czynników szczególnych, które mogą sprawić, że pomysł jest niewykonalny 
(aspekty prawne, standardy), należy poddać ocenie środki i czas niezbędny 
do jego realizacji. 

Źródłem pomysłu na dobry produkt czy usługę są badania i konsulta-
cje rynkowe. Poznanie preferencji klientów pozwala szukać sposobów ich 
zaspokojenia. Również konsultacje z ośrodkami wspierania przedsiębiorczo-
ści, centrami wspierania biznesu, firmami doradczymi, centrami transferu 
technologii, konsultantami i funduszami inwestycyjnymi dają olbrzymie 
możliwości inspiracji, wsparcia i finansowania. Współczesny rynek otwiera 
przed nowymi przedsiębiorcami duże możliwości. Umiejętne wykorzystanie 
dorobku naukowego w dziedzinie wdrażania nowoczesnych systemów zarzą-
dzania przez jakość może okazać się rozwiązaniem pozwalającym nie tylko 
przetrwać nowej firmie, ale od początku doskonalić wprowadzony produkt 
lub usługę poprzez poszukiwanie rozwiązań w celu uzyskania możliwie 
wysokiego poziomu satysfakcji klienta. 

Upowszechnienie technologii informacyjno-komunikacyjnych (w tzw. 
epoce krzemu, w której, dzięki ładunkom elektrycznym ożywiającym cząstki 
krzemu i piaskowym tworom – światłowodom, międzyludzką komunikację 
fizyczną zastąpiono informacją w postaci bitów) wywarło ogromny wpływ na 
różne przejawy życia gospodarczego. Ponieważ zmiany te mają charakter bar-
dzo dynamiczny, pojawił się szereg nowych trendów w obszarach technologii 
informatycznej. Towarzyszą nam one niemal na każdym kroku, przyczyniając 
się jednocześnie do transformacji procesów biznesowych. Nie ulega wątpliwo-
ści, że ich wykorzystanie może wymagać zmian nie tylko w sferze technicznej, 
ale też zmiany o charakterze organizacyjnym, w komunikacji z pracownikami 
i klientami, w procesie kształcenia i nabywania kompetencji, a także w innych 
obszarach funkcjonowania. Kluczową kompetencją podmiotów działających 
w zmieniającym się świecie staje się zdolność adaptacji do przemian oraz 
wykorzystania trendów. Jednym z najważniejszych narzędzi umożliwiających 
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skuteczną adaptację jest niewątpliwie zrozumienie istoty zachodzących pro-
cesów, ale też testowanie i innowacyjność, czasem właśnie działania poza 
systemem czy poza dotychczasowymi modelami organizacyjnymi i bizneso-
wymi24. Kluczowa kompetencja we współczesnej gospodarce to umiejętność 
dostrzegania trendów i źródeł zmian we wszystkich wymiarach życia oraz ich 
adaptacja do własnej praktyki organizacyjnej. Czas prostych recept dobiegł 
końca. Gospodarka oparta na wiedzy ma charakter hiperkonkurencyjny 
i jednocześnie hiperkooperacyjny. W firmie opartej na wiedzy najważniejszą 
rolę odgrywa kapitał intelektualny. Przedsiębiorca dysponujący wysokim ka-
pitałem intelektualnym, sprawnym zarządzaniem oraz posiadający rozwinięte 
i dobrze wykorzystywane relacje – zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne –  
z otoczeniem (klientami, dostawcami, interesariuszami, a także władzami 
i lokalnymi społecznościami) będzie osiągał pożądane przez siebie wyniki.

Organizacja inteligentna to przedsiębiorstwo przyszłości. Ocenia się, 
że w perspektywie kilkunastu lat nastąpi wyraźny rozwój przedsiębiorstw 
inteligentnych, a ich udział w tworzeniu produktu będzie coraz większy. 
Dochodzenie do organizacji inteligentnej będzie dotyczyło wszystkich typów 
firm, niezależnie od ich wielkości. Firmy będą się przekształcały w organiza-
cje inteligentne, dokonując przemian w zarządzaniu poprzez przechodzenie od 
zbiurokratyzowanych struktur hierarchicznych do struktur zdecentralizowa-
nych25. Warto dziś, wchodząc na rynek podmiotów gospodarczych, tworzyć 
przedsiębiorstwo przyszłości w oparciu o nowoczesne trendy.

Przedsiębiorstwa, które chcą zaistnieć na rynku nowej epoki, muszą 
mieć świadomość, że przewagą jutra jest innowacyjność, czyli umiejętność 
generowania nowych wartości. Coraz krótsze cykle produktów wymagają 
działań efektywnych na każdym z etapów ich wytwarzania. Stwarza to 
zapotrzebowanie na wszechstronną wiedzę i umiejętność przewidywania 
zmian. Cechę tę przypisywało się do niedawna przede wszystkim menedże-
rom japońskim. Przykładem mogą być m.in. wyniki badań porównawczych 
przeprowadzonych w 1989 r. w USA i Japonii, dotyczących źródeł przewagi 
konkurencyjnej nowego wieku. Niemal 80 procent amerykańskich przed-

24 cyfrowa gospodarka, kluczowe trendy rewolucji cyfrowej, red. D. Batorski, Warszawa 
2012.

25 S. Łobejko, trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce, 
Warszawa 2009, s. 5.
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siębiorstw wypowiedziało się za jakością jako podstawowym czynnikiem 
konkurencyjności, japońskie przedsiębiorstwa natomiast uznały za czynnik 
konkurencyjności „jutra” innowacyjność. W 1998 r. były prowadzone badania 
w zakresie czynników konkurencyjności „jutra” podczas trwania Europejskiej 
Konwencji Jakości w Paryżu. Respondentami było 2 tys. uczestników zjazdu –  
głównie przedstawicieli przemysłu europejskiego, ale także amerykańskiego 
i japońskiego. Ponad 80 procent ankietowanych wymieniło innowacyjność 
jako podstawowe źródło przewagi konkurencyjnej26. Zarządzanie jakością 
przez wartość dla klienta jest koncepcją wykorzystywaną współcześnie przy 
łańcuchu dostaw, relacjach z klientem i reinżynierii procesów biznesowych.

Podsumowanie

Współczesną gospodarkę cechują dynamiczne zmiany otoczenia gospo-
darczego. Skutki spowolnienia gospodarczego zapoczątkowanego w 2008 roku 
odczuwamy również dzisiaj. Wiele rozwiniętych gospodarek osiąga ujemny 
wzrost gospodarczy lub znajduje się w stagnacji, co wywołuje atmosferę nie-
pewności jutra. W takich warunkach rozpoczęcie i prowadzenie działalności 
gospodarczej jest szczególnie trudne. Aby sprostać tym wyzwaniom, przed-
siębiorcy pragnący utrzymać się na konkurencyjnym rynku winni wdrażać 
systemy zarządzania jakością, obserwować potrzeby klienta i mierzyć ich 
satysfakcję osiąganą z zakupionych przez nich produktów i usług,  rozumieć 
istotę potrzeb klientów oraz trafnie przewidywać, w jakim kierunku będą 
one ewoluowały i tę wiedzę wykorzystać w procesie podejmowania decyzji. 
Efektywne wykorzystanie potencjalnych możliwości firmy wymaga dziś 
podążania za nowymi trendami na rynku, wdrażania nowoczesnych metod 
zarządzania zorientowanych na klienta. Prowadzenie działalności gospodar-
czej opartej na wiedzy pozwoli przedsiębiorcom podejmować nowe wyzwania 
i sprostać nowym trendom na rynku.

Przejście od masowej produkcji do masowej personalizacji produktów 
(masscustomization) sprawia, że dotychczasowi konsumenci dysponują częścią 
działań do tej pory zarezerwowanych dla producentów. Mimo woli więc konsu-

26 Z. Zymonik, koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002.
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ment staje się producentem, gdyż może uczestniczyć w procesach związanych 
z realizacją produktu. Często jego wiedza i pomysły stają się decydujące, szcze-
gólnie na etapie projektowania produktu. Jako przykład może posłużyć proces 
projektowania samochodu osobowego Ford Mustang. Zespół projektowania 
wzmocniono o dwustu stałych klientów. Model ten stał się ogromnym sukcesem 
ekonomicznym koncernu Forda. Wymiana poglądów i myśli za pośrednictwem 
sieci informacyjnej przyczynia się także do zwiększenia zasobów informa-
cyjnych. Użytkownicy sieci stają się w pewnym sensie producentami przez 
samodzielne tworzenie nowych aplikacji, chociażby przy kupnie samochodu. 

Szybkie i nieustanne dostosowanie się przedsiębiorstw do zmieniających 
się wymagań rynku, noszące miano działań w czasie rzeczywistym, jest moż-
liwe dzięki zastosowaniu technik elektronicznych w wymianie informacji przy 
wszelkiego rodzaju transakcjach. Szybkość gromadzenia i przetwarzania danych 
sprawia, że baza danych może być stale uaktualniana, co zwiększa efektywność 
działań w procesach podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych. 
Wymienione reguły gospodarowania muszą zatem stanowić punkt wyjścia dla 
przedsiębiorstw opracowujących i wdrażających strategie, pozwalające im być 
konkurencyjnymi. Niezaprzeczalnie w strategiach obiektem zainteresowania 
powinna być jakość produktów, procesów, systemów i zarządzania27.
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Streszczenie

Tworzenie przez młodych przedsiębiorców nowych podmiotów gospodarczych 
ukierunkowanych na generowanie dochodów, będących swoistym źródłem utrzy-
mania, jest w XXI wieku dużym wyzwaniem. Wdrożenie w nowej firmie systemów 
zarządzania jakością może pomóc w utrzymaniu się na konkurencyjnym rynku. 
Umiejętność badania satysfakcji klientów jest kluczem poznania oczekiwań poten-
cjalnych nabywców produktów i usług. Czynniki kształtujące poziom satysfakcji 
klienta przekładające się na jakość oferowanych wyrobów pozwalają przedsiębiorcom 
w fazie rozwoju firmy podejmować nowe wyzwania i sprostać nowym trendom na 
rynku gospodarczym.

Słowa kluczowe: jakość, zarządzanie jakością, metody doskonalenia jakości, nowe 
podmioty gospodarcze,  satysfakcja klienta.
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thE qUALItY mANAGEmENt SYStEm  
IN thE NEWLY EStABLIShED BUSINESS ENtItIES

Summary

Taking up challenges by young entrepreneurs for creating new business entities 
directed at generating incomes being a peculiar source of upkeep is a big challenge in 
the 21st century. Implementing in activity the new company of quality management 
systems can help keep a company  on the competitive market. The ability of research 
the satisfaction of customers is a key of getting to know expectations of potential 
buyers of products and services. Factors shaping the level of customer satisfaction is 
reflected in the offer quality of products allow businesses in the development phase 
of aspire for new challenges and trends on the economic market.

Keywords: quality, quality management, methods for improving the quality of, new 
business entities , customer satisfaction.

translated by Arkadiusz konkolewski
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UWARUNKOWANIA PROCESóW KOmERCJALIZACJI  
NOWYCh tEChNOLOGII  

W PRZEDSIĘBIORStWACh POLSKICh I ZAGRANICZNYCh

Wstęp 

Nowe technologie, rozumiane sensu stricto, ale także jako innowacje 
technologiczne, mają dzisiaj olbrzymie znaczenie zwłaszcza dla przedsię-
biorstw działających w sektorach high-tech. Umożliwiają im zdobywanie 
przewagi konkurencyjnej na rynku, dzięki możliwości wyróżniania się. 
Czasami stanowią początek zupełnie nowych sektorów. Często umożliwiają 
korzystanie z niszy rynkowej i przynoszą przedsiębiorstwu znacznie większe 
korzyści niż w przypadku stosowania strategii niskich kosztów. 

Na tle wszystkich funkcjonujących w gospodarce przedsiębiorstw nie-
wiele firm tworzy nowe rozwiązania. Na stan taki wpływ może mieć wiele 
czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Przedsiębiorstwa – 
zwłaszcza te małe – posiadające potencjał do tworzenia nowych technologii 
i tworzące nowe rozwiązania nie zawsze wiedzą, jak je prawidłowo skomer-
cjalizować, aby w efekcie ich urynkowienia uzyskać wartość dodaną. 

Należy podkreślić, że przebieg procesów komercjalizacji nowych 
technologii w przedsiębiorstwach, które podejmują się tego wyzwania, może 
się nieco, a nawet znacznie różnić. Stan taki wynika z faktu, że odmienne 
uwarunkowania wewnętrzne lub zewnętrzne mogą mieć wpływ na decyzje 
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podejmowane przez menadżerów w procesie komercjalizacji. Literatura przed-
miotu wskazuje na takie uwarunkowania, jak: dostęp do komplementarnych 
zasobów, poziom wymaganej ochrony własności intelektualnej, wymagania 
i potrzeby klientów, krajowe i regionalne systemy instytucjonalne, charakter 
rynku, system prawny, struktura szkolnictwa wyższego, przepisy wewnętrzne 
przedsiębiorstw i wiele innych czynników. 

Celem artykułu jest prezentacja wyników badań prowadzonych w latach 
2009–2012 w ramach projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego1. Przedmiotem analiz były procesy komercjalizacji 
przeprowadzane przez przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne działające 
w sektorach zaawansowanych technologii. Poniżej zaprezentowane zostaną 
uwarunkowania komercjalizacji nowych technologii oraz podobieństwa i róż-
nice zaobserwowane w tych procesach przeprowadzanych przez podmioty 
krajowe i zagraniczne2. 

1. Próba badawcza i metodyka badań

W prowadzonym projekcie przyjęto, że analizowana zbiorowość to 
przedsiębiorstwa, które tworzą lub pozyskują wyniki badań naukowych (przed 
lub po ich opatentowaniu) lub/i wprowadzają je na rynek bądź wprowadzają na 
rynek stworzone na ich podstawie innowacje produktowe (usługowe). 

Dobierając jednostki do próby, przyjęto również, że dodatkowymi 
kryteriami wyboru przedsiębiorstw do badania, świadczącymi o ich innowa-
cyjnym charakterze, były także: aktywny udział w wydarzeniach promują-
cych innowacje i łączących partnerów biznesowych (takich jak konferencje, 
targi handlowe), przynależność do organizacji zrzeszających innowacyjne 
przedsiębiorstwa, udział w konkursach na najlepszy innowacyjny produkt 
lub technologię3. 

1 Modele i determinanty wyboru strategii komercjalizacji nowych technologii i innowa-
cyjnych rozwiązań, grant nr N N115 261936.

2 Wyniki przeprowadzonych badań szerzej opisane są w: E. Gwarda-Gruszczyńska, 
Modele procesu komercjalizacji nowych technologii w przedsiębiorstwach. uwarunkowania 
wyboru – kluczowe obszary decyzyjne, Wyd. UŁ, Łódź 2013. 

3 Szczegółowy opis doboru jednostek do próby zaprezentowany został w E. Gwarda- 
-Gruszczyńska, op.cit., s. 195–197.
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Te przedsiębiorstwa, które dokonują procesów komercjalizacji nowych 
technologii, w większości przypadków działają w sektorach podlegających 
szybkim zmianom technologicznym, określanych także mianem sektorów 
wysokich technologii lub sektorów high-tech4. Z analizy źródeł, takich jak:

 – raporty i opracowania sporządzane przez znane na świecie firmy kon-
sultingowe (np. Ernst & Young, Booz & Company), 

 – informacje udostępniane przez giełdy, na których notowane są szybko 
rozwijające się przedsiębiorstwa opierające swój rozwój na nowych 
technologiach (NASDAQ, New Connect), 

 – statystyki publikowane przez instytucje zajmujące się ochroną wła-
sności intelektualnej (WIPO, EPO), 

wynikało, że szczególnie dwie grupy sektorów mają wyjątkowo silny wpływ 
na kształtowanie przyszłości przy wykorzystaniu narzędzi, jakimi są nowe 
technologie, i to tutaj notuje się dużą intensywność procesów komercjalizacji. 
Zaliczyć do nich można:

 – sektor ochrony zdrowia (OZ), z ang. Life sciences, w skład którego 
wchodzą przedsiębiorstwa reprezentujące przemysły: farmaceutyczny, 
biotechnologiczny, kosmetyczny i produkujące sprzęt medyczny, oraz 

 – sektor technologii informacyjno-komunikacyjnych, popularnie 
zwany też ICt, z ang. information and communications technologies 
– przedsiębiorstwa działające w przemyśle informatycznym, teleko-
munikacyjnym i elektronicznym.

Szybki rozwój tych sektorów oraz ich aktywny udział procesach inno-
wacyjnych potwierdzają również dane Głównego Urzędu Statystycznego. Do 
najbardziej aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw w latach 2009–2011 za-
liczane były te, które produkują wyroby farmaceutyczne, komputery, wyroby 
elektroniczne i optyczne oraz prowadzą usługi w zakresie telekomunikacji, 
informacji, wreszcie działalność związaną z oprogramowaniem5. 

4 E. Wojnicka, P. Klimczak, M. Wojnicka, J. Dąbkowski, W. Podsiadła, perspektywy 
rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w polsce do roku 2020, 
PARP, Warszawa 2006, s. 7; K. Matusiak, wysoka technika, w: innowacje i transfer tech-
nologii. słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 379; nauka i technika 2005, Główny 
Urząd Statystyczny, Warszawa 2006, s. 208; A. Zakrzewska-Bielawska, relacje między 
strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii,  
Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011, s. 20. 

5 działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009–2011, GUS, Warszawa 2012, 
s. 22–23.
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Fakt, że zarówno ICT i OZ zaliczane są do sektorów podlegających 
szybkim zmianom technologicznym (posiadają podobną charakterystykę), 
nie musi oznaczać, że przedsiębiorstwa w nich działające stosują takie same 
modele procesu komercjalizacji. Różne, specyficzne uwarunkowania zwią-
zane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w tych sektorach mogą wpływać 
na decyzje dotyczące kształtu procesu komercjalizacji6. Z tego względu, aby 
zidentyfikować potencjalne różnice w procesach komercjalizacji, zdecydowa-
no się na wybór tych właśnie sektorów jako tła (przedmiotu) prowadzonych 
badań empirycznych. 

Wybrane sektory stanowiły podstawowe warstwy w badaniu. 
Przyporządkowanie przedsiębiorstw do kategorii OZ lub ICT dokonane zosta-
ło na podstawie deklarowanego przez nie kodu PKD 2007 lub – w przypadku 
przedsiębiorstw zagranicznych – odpowiadającego mu kodu klasyfikacji 
NACE Rev. 2. Tabela 1 pokazuje, jakie podklasy klasyfikacji PKD 2007 brano 
pod uwagę, identyfikując na potrzeby badania przedsiębiorstwa i przypisując 
je do dwóch sektorów. Załącznik 1 prezentuje bardziej szczegółowy opis 
zakresu wybranych podklas. 

Tabela 1 

Wybór sektorów do badania w kontekście polskiej Klasyfikacji Działalności 
Gospodarczej PKD 2007

Ochrona zdrowia (OZ)

Symbol z PKD 
2007 Nazwa podklasy

C. Przetwórstwo przemysłowe

20.42.Z* Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

21.20.Z* Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego 
i elektroterapeutycznego

32.50.Z* Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając 
dentystyczne

6 Do uwarunkowań tych można zaliczyć przykładowo: specyficzne regulacje prawne, 
rodzaj tworzonych innowacji lub technologii, segmenty odbiorców i ich potrzeby itp.
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m. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

72.19.Z* Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 
przyrodniczych i technicznych

technologie informacyjno-komunikacyjne (ICt)

C. Przetwórstwo przemysłowe

26.11.Z* Produkcja elementów elektronicznych

26.20.Z* Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

26.30.Z* Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

26.40.Z* Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
27.31.Z* Produkcja kabli światłowodowych
27.90.Z* Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

28.23.Z* Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów 
i urządzeń peryferyjnych 

28.99.Z* Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

J. Informacja i komunikacja

61.10.Z* Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

61.20.Z* Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem 
telekomunikacji satelitarnej

61.30.Z* Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

62.01.Z* Działalność związana z oprogramowaniem

62.09.Z* Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych

63.11.Z* Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) 
i podobna działalność

63.12.Z Działalność portali internetowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie polskiej Klasyfikacji Działalności 
Gospodarczej PKD 2007.

Ochrona zdrowia kojarzyć się może z takimi organizacjami, jak szpitale 
czy jednostki opieki medycznej (w klasyfikacji PKD zwane: opieka zdrowotna 
i pomoc społeczna). Należy w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że tego typu 
podmioty nie były przedmiotem badania. 



144 Edyta Gwarda-Gruszczyńska

Po wyłonieniu puli potencjalnych obiektów badania, w celu weryfikacji 
przyjętych założeń (dotyczących charakteru przedsiębiorstw, ich przynależ-
ności do określonych sektorów) oraz pozyskania adresów kontaktowych osób, 
które mogłyby być respondentami, przeanalizowano strony internetowe firm, 
a w niektórych przypadkach, tam gdzie było to możliwe, dokonano przeglądu 
profili przedsiębiorstw notowanych na polskiej giełdzie New Connect i ame-
rykańskiej NASDAQ. W przypadku braku jakichkolwiek informacji lub braku 
możliwości weryfikacji przyjętych założeń kontaktowano się z przedsiębior-
stwami telefonicznie. 

W rezultacie wstępnych analiz udało się zidentyfikować przedsiębiorstwa 
potencjalnie mogące uczestniczyć w badaniu, obejmujące: 706 przedsiębiorstw 
działających w obszarze zdefiniowany jako OZ oraz 697 przedsiębiorstw 
działających w sektorze ICT. 

Podobnie jak w przypadku doboru przedsiębiorstw polskich, postępo-
wano w procesie identyfikacji przedsiębiorstw zagranicznych. W efekcie 
prowadzonych analiz źródłowych stworzono bazę danych przedsiębiorstw 
zagranicznych, która obejmowała 2130 przedsiębiorstw zakwalifikowanych 
do sektora OZ oraz 1599 przedsiębiorstw zaliczanych do ICT.

Tabela 2 

Zbiorowości zidentyfikowane ze względu na cel badania

Przedsiębiorstwa polskie Przedsiębiorstwa zagraniczne
ICt OZ ICt OZ
697 706 1599 2130

1403 3729

gdzie: 

ICT – przedsiębiorstwa działające w sektorze technologii informacyjno-komunika-
cyjnych;

OZ – przedsiębiorstwa działające w sektorze ochrony zdrowia 
Źródło: opracowanie własne.

Określono dwie populacje badania, a tym samym przeprowadzono 
dwa badania empiryczne: wśród (1) przedsiębiorstw zagranicznych oraz (2) 
przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce, tworzących lub pozyskujących 
wyniki badań naukowych (przed ich opatentowaniem lub po opatentowaniu)  
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lub/i wprowadzających je na rynek bądź wprowadzających na rynek stworzone 
na ich podstawie innowacje produktowe (usługowe).

W pierwszym badaniu wśród przedsiębiorstw zagranicznych znalazły 
się firmy amerykańskie i firmy z krajów zachodnioeuropejskich, aktyw-
nych pod względem tworzenia nowych rozwiązań innowacyjnych. Badanie 
przedsiębiorstw zagranicznych miało na celu pokazanie tendencji w zakresie 
kształtowania procesu komercjalizacji w krajach, gdzie tworzy się znacznie 
więcej nowych technologii niż w Polsce. Analiza danych WIPO prowadzi do 
wniosku, że Stany Zjednoczone są w tym zakresie niewątpliwym faworytem. 
Z krajów europejskich na uwagę zasługują te zaliczane do pierwszej dwu-
dziestki pod względem ilości zgłaszanych patentów lub państwa, w których 
przedsiębiorstwa ponoszą spore nakłady na badania i rozwój7. 

Cała zbiorowość przedsiębiorstw spełniających przyjęte kryteria nie była 
możliwa do zidentyfikowania. W rezultacie analizy dostępnych źródeł udało 
się zidentyfikować 3729 przedsiębiorstw zagranicznych. Link do ankiety 
on-line rozesłano do wszystkich przedsiębiorstw badanej zbiorowości. Do 
wypełniania ankiety przystąpiło łącznie 147 przedsiębiorstw zagranicznych, 
co stanowiło około 4% wszystkich rozesłanych ankiet. Ze względu na braki 
danych w ankietach przekraczające 70%, część ankiet została odrzucona. 
W efekcie do analizy zakwalifikowano 73 przedsiębiorstwa (około 2% 
wszystkich rozesłanych ankiet). W analizowanej próbie znalazło się 49 przed-
siębiorstw reprezentujących sektor ochrony zdrowia oraz 24 przedsiębiorstwa 
z sektora ICT. 

W przypadku populacji przedsiębiorstw zagranicznych, 73 firmy to 
nieliczny odsetek innowacyjnych przedsiębiorstw komercjalizujących nowe 
technologie. Ze względu na tak małą liczebność próby zdecydowano, że nie 
zostanie przeprowadzone wnioskowanie statystyczne. Przyjęto także, że uzy-
skane wyniki porównywane będą do opisywanych w najnowszej zagranicznej 
literaturze przedmiotu tendencji w zakresie kształtowania modeli procesu 
komercjalizacji w badanych sektorach, co powinno dać dobrą ilustrację za-
chowań przedsiębiorstw zagranicznych w tym zakresie. 

W drugim badaniu przedmiotem analizy były przedsiębiorstwa polskie. 
Tak jak podkreślano, zbudowany operat losowania był wyczerpujący jeśli cho-
dzi o przedsiębiorstwa tworzące lub pozyskujące wyniki badań naukowych 

7 www.wipo.org
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(przed ich opatentowaniem lub po opatentowaniu) lub/i wprowadzające je na 
rynek bądź wprowadzające na rynek stworzone na ich podstawie innowacje 
produktowe (usługowe). Do uczestnictwa w badaniu zaproszeni zostali przed-
stawiciele wszystkich tych podmiotów – link do ankiety on-line został wysłany 
do wszystkich 1403 przedsiębiorstw. Udział w badaniu wzięło jednak (tylko) 
208 przedsiębiorstw, co stanowiło 14,82% określonej zbiorowości, a więc zna-
czącą (wystarczającą) część populacji generalnej. Problematyczne mogło być 
jednak zapewnienie losowości próby. Przeprowadzony test serii (służący do 
oceny losowości) wykazał jednak, że losowość została zapewniona (nie było 
podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, zakładającej, że dobór jednostek 
do próby był losowy – w teście serii p>0,05 dla wszystkich kluczowych dla 
badania zmiennych charakteryzujących populację)8.

W rezultacie w próbie znalazło się 128 przedsiębiorstw z sektora ochrony 
zdrowia (co stanowiło 18% analizowanych w tej grupie przedsiębiorstw) oraz 
80 przedsiębiorstw z sektora ICT (co stanowiło 11% analizowanych w tej 
grupie przedsiębiorstw). Tabela 3 prezentuje liczebności prób badawczych 
przedsiębiorstw zagranicznych i polskich.

Tabela 3

Liczebności prób badawczych przedsiębiorstw zagranicznych i polskich

Rodzaj badania Badanie przedsiębiorstw 
zagranicznych 

Badanie przedsiębiorstw 
polskich 

Liczba przedsiębiorstw, które 
przystąpiły do badania

147  
(4% zbiorowości)

208  
(14,82% zbiorowości)

Liczebność próby 73  
(2% zbiorowości)

208  
(14,82% zbiorowości)

Przedsiębiorstwa z sektora OZ 49 
(2,3 populacji generalnej)

128  
(18% populacji generalnej)

Przedsiębiorstwa z sektora ICT 24 
(1,5% populacji generalnej)

80 
(11% populacji generalnej)

Źródło: opracowanie własne.

8 Dla wieku przedsiębiorstwa p = 0,123; dla wielkości zatrudnienia p = 0,590; dla typu 
jednostki p = 0,491; dla zasięgu działalności p = 0,149; dla udziału wydatków na B+R w przy-
chodach p = 0,217.
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Po zebraniu wszystkich odpowiedzi respondentów, kolejny etap badań 
obejmował prace mające na celu ustalenie zależności korelacyjnych między 
czynnikami wpływającymi na kształt modelu a działaniami przedsiębiorstw 
dotyczącymi procesu komercjalizacji w każdym z badanych sektorów i w każ-
dej z grup przedsiębiorstw. Duża liczba potencjalnych zmiennych powodowała, 
że przyjęto określony sposób grupowania danych, aby nie nastąpiło zbyt duże 
rozproszenie badanych jednostek uniemożliwiające dalszą analizę. Wybrano 
zatem te zależności, które mogą mieć istotne znaczenie dla weryfikacji przy-
jętych hipotez. 

Istotność zależności została zbadana przy użyciu testu niezależności 
chi-kwadrat, umożliwiającego badanie korelacji między cechami o charak-
terze jakościowym, a w przypadku odstępstw od jego założeń – dokładnego 
testu Fischera. Na potrzeby określenia istotności statystycznej związku mię-
dzy dwiema cechami przyjęto współczynnik prawdopodobieństwa p = 0,10. 

2. Uzyskane wyniki

Z przeprowadzonych badań empirycznych wynika, że duży wpływ na 
przebieg procesu komercjalizacji, oprócz uwarunkowań tradycyjnie wymie-
nianych w literaturze przedmiotu, mają również: specyfika sektora, w którym 
działa przedsiębiorstwo, oraz specyfika kraju (gospodarki). 

Istotny wpływ na kształt procesu komercjalizacji ma specyfika sektora, 
w którym działa przedsiębiorstwo. Różnice między sektorami podlegającymi 
szybkim zmianom technologicznym mają związek z istnieniem pewnych 
wzorców czy schematów, według których technologie powstają, rozwijają się 
i upadają. Wzorce te – „trajektorie technologiczne” – określają dalsze możli-
wości rozwoju i doskonalenia technologii, ochrony przed naśladownictwem, 
kumulowania wiedzy technicznej. Tworzą tak zwane „reżimy techniczne”, 
różne dla poszczególnych sektorów gospodarki. Reżimy te wpływają na 
zachowania przedsiębiorstw, ich rutyny, strategie czy procesy poszukiwania 
techniki, dając projektantom, menadżerom i przedsiębiorcom możliwość 
prognozowania ścieżki rozwoju technologii i wzrostu firmy.

W literaturze przedmiotu istnienie różnic między sektorami i zachowa-
niami przedsiębiorstw w procesach innowacyjnych opisywało wielu autorów, 
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miedzy innymi K. Pavitt czy B. Danbkaar9. W wyniku analizy przedsiębiorstw 
polskich i zagranicznych działających w sektorach OZ i ICT zidentyfikowano 
szereg różnic między zachowaniami przedsiębiorstw w procesie komercjaliza-
cji związanych ze specyfiką sektorów. Różnice te można zauważyć w sposobie 
pozyskiwania B+R/technologii, w kluczowych obszarach decyzyjnych, takich 
jak: ochrona własności intelektualnej, finansowanie procesu komercjalizacji, 
strategie komercjalizacji. Respondenci wskazywali również na specyficzne 
uwarunkowania wyboru modelu procesu komercjalizacji.

Różnice w modelach procesu komercjalizacji związane ze specyfiką 
sektora, w którym działa przedsiębiorstwo, zauważyć można zarówno 
w przedsiębiorstwach polskich, jak i zagranicznych. Mimo że zaliczane są 
do tej samej grupy high-tech, to sektory OZ i ICT różnią się pod względem: 
znaczenia technologii, jakie są w nich tworzone; siły przetargowej dostawców 
dóbr i usług; struktury sektora; barier wejścia do sektora; charakteru i siły 
oddziaływania odbiorców; dostępności substytutów; wpływu otoczenia poli-
tyczno-prawnego; wybieranych strategii komercjalizacji nowych technologii.

Wymienione różnice między sektorami wpływają na odmienne zachowa-
nia przedsiębiorstw w procesie komercjalizacji. W ramach przeprowadzonych 
badań zauważono, że zarówno przedsiębiorstwa zagraniczne, jak i polskie 
należące do sektora OZ, częściej niż te z ICT, prowadzą własne prace B+R, 
współpracują z krajowymi i zagranicznymi uczelniami oraz instytutami na-
ukowo-badawczymi, a także klientami. Koszty B+R w sektorze OZ są bardzo 
wysokie, a czas stworzenia rozwiązań innowacyjnych znacznie dłuższy niż 
w ICT. Przedsiębiorstwa więcej uwagi przykładają do formalnej ochrony 
własności intelektualnej i częściej na etapie tworzenia nowych rozwiązań 
korzystają ze środków publicznych. Zarówno dla przedsiębiorstw polskich, jak 
i zagranicznych ważnymi uwarunkowaniami wyboru strategii komercjalizacji 
są struktura sektora i nasilenie konkurencji oraz wysokość barier wejścia. 

W przypadku sektora ICT przedsiębiorstwa wykazują również kilka 
podobieństw. Częściej niż przedsiębiorstwa z OZ współpracują z dostawcami 
i kooperantami w procesie tworzenia nowych technologii – i z klientami 

9 Por. K. Pavitt, sectoral patterns of technological change: towards a taxonomy and 
theory, “Research Policy” 1984, nr 13; B. Dankbaar, patterns of technology Management 
in european firms: an overview, w: technology Management  and public policy in the 
european union, red. B. Dankbaar, Office of Official Publications of the European Union, 
Oxford University Press, New York 1996, s. 28 i dalsze.
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przy ich wprowadzaniu na rynek. Nie przywiązują dużej wagi do formalnej 
ochrony własności intelektualnej. Dużo większe znaczenie ma tu ochrona 
praw autorskich niż ochrona patentowa. Przy wprowadzaniu na rynek nowych 
technologii istotne są wcześniejsze doświadczenia w komercjalizacji, reputacja 
i wymagania dostawców lub innych partnerów. 

Różnice między zachowaniami przedsiębiorstw w procesie komercjali-
zacji wynikają nie tylko z ich przynależności do określonego sektora, ale także 
z faktu, że funkcjonują w określonych gospodarkach. Wpływ na to, w jaki 
sposób przedsiębiorstwa będą przeprowadzały procesy komercjalizacji, ma 
także specyfika kraju, w jakim funkcjonują. Gospodarka, narodowy system 
innowacji, nakłady na rozwój nowych technologii, świadomość społeczna, kul-
tura innowacyjności i inne uwarunkowania mogą mieć duże znaczenie w tym 
przypadku. Uwarunkowania rozwoju procesów innowacyjnych w przedsię-
biorstwach w różnych krajach są odmienne. Inne warunki, wsparcie, kulturę 
innowacji posiadają przedsiębiorstwa w takich krajach, jak np. USA, Wielka 
Brytania, Niemcy czy Dania. Różnice między przedsiębiorstwami polskimi 
i zagranicznymi wynikają w dużej mierze z charakteru otoczenia, w jakim 
funkcjonują te pierwsze. Na kształt modeli procesu komercjalizacji polskich 
przedsiębiorstw mają wpływ, z jednej strony, siły motoryczne pozytywnie 
oddziałujące na innowacyjne przedsiębiorstwa w Polsce, a z drugiej – bariery, 
które ograniczają ich rozwój10. W Polsce na poziomie kraju, jak i w regionach 
podejmowanych jest szereg inicjatyw w celu stymulowania rozwoju innowacji 
i nowych technologii oraz ich transferu z jednostek naukowo-badawczych do 
praktyki. Przedsiębiorstwa, ze względu na zaszłości historyczne i uwarunko-
wania kulturowe, napotykają na szereg ograniczeń natury świadomościowej 
i kompetencyjnej. 

Z porównania przedsiębiorstw polskich i zagranicznych działających 
w sektorze OZ wynika, że już na etapie koncepcji w procesie komercjalizacji 
stosują one odmienne praktyki w zakresie pozyskiwania wyników badań 
naukowych/technologii na potrzeby stworzenia innowacji technologicznej. 
Ponad połowa badanych przedsiębiorstw zagranicznych prowadzi własne pra-
ce B+R. Natomiast w przypadku przedsiębiorstw polskich zadeklarowało taką 
aktywność jedynie nieco powyżej 20% przedsiębiorstw. Za to dominującym 

10 rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, 
red. K.B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Warszawa 2010.



150 Edyta Gwarda-Gruszczyńska

sposobem pozyskiwania B+R/technologii dla polskich przedsiębiorstw jest ich 
zakup od osób prywatnych, innych przedsiębiorstw, uczelni wyższych i insty-
tutów badawczych. Oznacza to, że polskie przedsiębiorstwa OZ tworzą bardzo 
mało nowych rozwiązań, które w tym sektorze są podstawą wyróżniania się 
wśród konkurentów. 

W przypadku sektora ICT również zanotowano szereg różnic między 
przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi. Tutaj, na etapie pozyskiwania 
B+R/technologii na potrzeby procesu komercjalizacji, przedsiębiorstwa pol-
skie, podobnie jak w sektorze OZ, głównie kupują nowe rozwiązania techno-
logiczne, w nieznacznym stopniu tworzą nowe technologie oraz w niewielkim 
stopniu współpracują przy ich tworzeniu. Przedsiębiorstwa zagraniczne 
zachowują się zupełnie inaczej – głównie współtworzą nowe rozwiązania 
technologiczne. Tylko 16,7% przedsiębiorstw polskich zadeklarowało, że 
współpracuje w ramach tworzenia nowych technologii, natomiast w przypad-
ku firm zagranicznych było to 78%. Sytuacja taka oznacza, że polskie firmy 
ICT są uzależnione od technologii tworzonych w innych krajach.

Kolejne różnice między zachowaniami przedsiębiorstw polskich i zagra-
nicznych z sektora OZ zauważyć można w odpowiedziach respondentów doty-
czących współpracy przy tworzeniu nowych technologii. Przedsiębiorstwa za-
graniczne znacznie częściej niż polskie współtworzą te zasoby z instytucjami 
badawczo-rozwojowymi, klientami, uczelniami wyższymi. Przedsiębiorstwa 
zagraniczne i polskie różnią się także charakterem nawiązywanej współpracy 
w zakresie tworzenia B+R/technologii. Przedsiębiorstwa polskie podejmują 
współpracę głównie tylko wtedy, gdy zaistnieje taka potrzeba, z kolei firmy 
zagraniczne wskazywały, że współpraca w ich przypadku ma charakter 
ciągły, w wielu przypadkach nastawiona jest na współdziałanie w dłuższym 
czasie. W sektorze ICT przedsiębiorstwa polskie również w niewielkim stop-
niu współpracują w zakresie tworzenia nowych technologii, a jeśli już – to 
współpraca odbywa się tylko wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba (47,9%). 

Różnice miedzy przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi uczest-
niczącymi w procesach komercjalizacji nowych technologii w sektorze OZ 
zauważyć można w ich podejściach do finansowania procesu komercjalizacji. 
Przedsiębiorstwa zagraniczne w znacznie większym zakresie wykorzystują 
w tym celu środki publiczne krajowe i międzynarodowe oraz współpracują 
z inwestorami wysokiego ryzyka. W przypadku polskich firm są to w ponad 
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80% środki własne, a około 40% stanowią kredyty bankowe. Taka struktura 
finansowania jest niekorzystna z punktu widzenia możliwości uzyskiwania 
wartości dodanej. W sektorze ICT przedsiębiorstwa polskie jeszcze bardziej 
uzależnione są od środków własnych, bo aż 94% ankietowanych wskazywało 
na to źródło finansowania we wstępnych etapach procesu komercjalizacji 
(etap koncepcji, etap rozwoju). W przypadku przedsiębiorstw polskich 20% 
w sektorze ICT korzysta z kredytów bankowych, natomiast tylko 5% przed-
siębiorstw zagranicznych wskazało na tę formę finansowania. Polskie firmy 
ICT aktywniej niż firmy z OZ korzystają ze środków publicznych i pomocy 
inwestorów wysokiego ryzyka. W porównaniu z przedsiębiorstwami zagra-
nicznymi zakres wykorzystania tych środków jest jednak znikomy. 

Kolejnym obszarem decyzyjnym, w którym zauważono różnice, była 
ochrona własności intelektualnej. Z badań wynika, że przedsiębiorstwa 
zagraniczne działające w sektorze OZ prowadzą znacznie więcej własnych 
prac B+R oraz intensywniej współpracują w zakresie tworzenia nowych 
technologii niż polskie firmy. Generując więcej nowych rozwiązań, częściej 
korzystają także z krajowej i międzynarodowej ochrony patentowej.

W przypadku strategii komercjalizacji nowych technologii również 
zaobserwowano pewne różnice między przedsiębiorstwami polskimi i zagra-
nicznymi działającymi w sektorze OZ. Firmy zagraniczne rzadko sprzedają 
nowe technologie w fazie B+R. W większości przypadków samodzielnie 
wprowadzają je na rynek, współpracują z partnerami lub stosują model mie-
szany. W przypadku przedsiębiorstw polskich prawie 11% ankietowanych 
w tym sektorze odpowiedziało, że sprzedaje nowe technologie w fazie B+R. 
Sytuacja taka nie jest korzystna dla polskich przedsiębiorstw. 

W sektorze OZ przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne wskazywały na nieco 
odmienne czynniki wpływające na wybór strategii komercjalizacji. W przypad-
ku przedsiębiorstw zagranicznych, które w większości tworzą własne rozwią-
zania innowacyjne lub je współtworzą, dość duże znaczenie miały posiadane 
zasoby i możliwości techniczne, sukces dotychczasowego modelu biznesowego 
oraz możliwości wynikające z zewnętrznej sieci współpracy. Zaś w przypadku 
przedsiębiorstw polskich wskazywano na brak odpowiednio wykwalifikowanych 
pracowników, własnego zaplecza B+R oraz brak zaufania do partnerów, co po 
raz kolejny wskazuje na istnienie barier kompetencyjnych i kulturowych wśród 
polskich przedsiębiorstw uczestniczących w procesach komercjalizacji. 
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W przypadku przedsiębiorstw działających w sektorze ICT najbardziej 
popularnym sposobem wprowadzania na rynek nowych technologii jest 
samodzielne urynkowienie. W firmach zagranicznych bardzo popularna 
jest również współpraca w tym zakresie z klientami i innymi partnerami 
biznesowymi. Firmy polskie, tak jak przy pozyskiwaniu B+R/technologii, 
mniej zainteresowane są tą strategią. Częściej niż przedsiębiorstwa zagra-
niczne natomiast deklarują sprzedaż licencji. W przypadku przedsiębiorstw 
działających w sektorze ICT przedsiębiorstwa deklarowały podobne uwarun-
kowania wyboru strategii komercjalizacji. Nie zauważono znaczących różnic 
w odpowiedziach udzielanych przez respondentów polskich i zagranicznych. 

Podsumowanie – wnioski z badań i propozycje rozwiązania problemów 

Z porównania przedsiębiorstw polskich i zagranicznych nasuwa się kilka 
wniosków. Po pierwsze, polskie przedsiębiorstwa nie wykazują dużej aktyw-
ności w zakresie tworzenia nowych rozwiązań, współpracy z ośrodkami 
naukowymi, badawczymi i partnerami biznesowymi. Tworzą one znacznie 
mniej nowych rozwiązań niż przedsiębiorstwa zagraniczne. O wiele rzadziej 
niż zagraniczne firmy współpracują z uczelniami wyższymi, instytutami 
naukowymi, innymi przedsiębiorstwami w procesie tworzenia nowych tech-
nologii oraz ich wprowadzania na rynek. Powodem takiego stanu rzeczy jest 
niechęć polskich firm do podejmowania ryzyka i stosunkowo krótki okres 
(w porównaniu z wieloma krajami europejskimi) funkcjonowania gospodarki 
rynkowej w Polsce. Od współpracy przy tworzeniu lub komercjalizacji nowych 
technologii odstraszają również nieuczciwe praktyki niektórych przedsiębior-
ców, do których doszło w ciągu ostatnich lat, lub brak odpowiednich kompe-
tencji i wiedzy kadry zarządzającej. Niechęć lub obawa przed współpracą są 
barierami dla polskich przedsiębiorstw w czerpaniu ważnych korzyści, jakie 
mogą wynikać z kooperacji: uzyskiwaniu wartości dodanej w postaci efektu 
synergicznego, krótszego czasu wprowadzania nowej technologii na rynek, 
uczenia się i zdobywania doświadczenia. 

Problem braku współpracy podkreślany jest przez wszystkich autorów 
badań prowadzonych w zakresie analizy procesów transferu technologii 
i współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Jest to niewątpliwie 
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problem świadomościowy oraz problem braku kultury innowacji w polskich 
firmach. Z prowadzonych w tym zakresie badań i analiz najczęściej reko-
mendowanym rozwiązaniem tego problemu jest budowa zaufania, współpracy 
i partnerstwa. W tym celu często proponowanymi działaniami są: tworzenie 
i prowadzenie ogólnopolskich kampanii edukacyjnych oraz promocyjnych czy 
promocja inicjatyw proinnowacyjnych przez liderów opinii. Kolejnym działa-
niem, jakie można tu zaproponować, może być zaoferowanie przedsiębiorcom 
szkoleń prowadzonych przez wykwalifikowanych psychologów dotyczących 
budowy zaufania i partnerstwa oraz przełamywania barier psychologicznych 
w tym zakresie. Sposobem na zbliżenie i zachęcenie do współpracy partne-
rów naukowych i biznesowych może być również propagowanie wspólnych 
projektów badawczych. 

Po drugie, w przypadku przedsiębiorstw polskich działających w sek-
torach OZ i ICT, dominującym sposobem pozyskiwania B+R/technologii 
na potrzeby tworzenia i nowych rozwiązań, i ich komercjalizacji jest zakup, 
a nie samodzielne ich tworzenie lub współtworzenie. Sytuacja taka jest 
niekorzystna dla firm krajowych. Oprócz wad, jakie niesie za sobą ta forma 
pozyskiwania B+R/technologii (np. opłaty licencyjne, konieczność konsultacji 
przy wdrożeniu itp.), przedsiębiorstwa polskie tracą wiele możliwości wynika-
jących z posiadania własnych, stworzonych przez siebie zasobów strategicz-
nych. Posiadanie takich zasobów daje szanse na bycie pierwszym na rynku, 
wypełnienie pojawiającej się niszy rynkowej, pobieranie opłat licencyjnych 
czy tworzenie kolejnych rozwiązań dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu. 
Tworzenie nowych, oryginalnych własnych rozwiązań mogłoby znacznie uła-
twić nie tylko podnoszenie konkurencyjności na rynku krajowym, ale również 
otwierać polskim firmom nowe możliwości na rynkach zagranicznych. 

Od wielu lat promowana jest w Polsce innowacyjność, organizuje się 
wiele konkursów na najbardziej innowacyjny produkt czy technologię. Dużo 
środków finansowych przeznacza się na wspieranie przedsiębiorstw w tym za-
kresie. Jak jednak pokazują badania, mimo wielu starań polskie przedsiębior-
stwa nie zmieniają się tak szybko, jak można by sobie życzyć. Jak wiadomo, 
tworzenie nowych technologii wymaga zwłaszcza w sektorze OZ dużych wy-
datków na B+R, a nie ma pewności, że się one zwrócą. Rozwiązaniem mogłoby 
być stworzenie systemu dofinansowania przedsiębiorstw, które chciałyby taką 
działalność prowadzić. Z drugiej strony – opisywany w rozdziale drugim –  
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paradygmat otwartych innowacji, jaki towarzyszy przedsiębiorstwom od 
lat dziewięćdziesiątych, sugeruje, że lepszym, tańszym i skuteczniejszym 
rozwiązaniem jest współpraca z innymi przedsiębiorstwami. 

Po trzecie, polskie przedsiębiorstwa uczestniczące w procesach komer-
cjalizacji nowych technologii znacznie częściej niż analizowane firmy zagra-
niczne ograniczają swoją działalność do rynku regionalnego lub krajowego. 
W przypadku wielu przedsiębiorstw sytuacja taka często wynika z braku 
znajomości języków obcych11, nieznajomości rynków zagranicznych, braku 
kapitału na rozwój i ochronę własności intelektualnej. Dotyczy to nawet tych 
przedsiębiorstw, które posiadają własne innowacje technologiczne i mogłyby 
z powodzeniem zaistnieć na rynkach zagranicznych lub znaleźć tam partnerów 
biznesowych. Polskie przedsiębiorstwa tracą w ten sposób wiele możliwości, 
jakie wynikają z ekspansji na nowe rynki. 

W Polsce od kilku lat podejmuje się wiele przedsięwzięć mających 
na celu stworzenie dodatkowych możliwości finansowania innowacyjnych 
przedsiębiorstw (np. Kredyt Technologiczny), finansowania ochrony własno-
ści intelektualnej (np. Patent Plus). W ramach szkoleń dofinansowanych ze 
środków unijnych (np. Kapitał Ludzki) mali i średni przedsiębiorcy mają rów-
nież okazję podnosić swoje kompetencje przydatne w zarządzaniu własnymi 
firmami. Obok tego typu działań duże znaczenie może mieć rozpowszech-
nianie informacji o rynkach zagranicznych, potrzebach technologicznych 
przedsiębiorstw na nich działających, możliwościach minimalizowania 
ryzyka przy wchodzeniu na te rynki. Podobne działania podejmują obecnie 
izby handlowe. Informacje udostępniane są zainteresowanym podmiotom 
gospodarczym. Nie są jednak powszechnie dostępne dla tych przedsiębiorców, 
którzy nie brali dotychczas pod uwagę ekspansji zagranicznej ze względu na 
brak świadomości w zakresie korzyści i możliwości, jakie przed nimi mogą 
się pojawić. Dlatego też warto zauważyć, że budowanie takiej świadomości 
wśród małych i średnich przedsiębiorców w przyszłości może zaowocować 
wymiernymi korzyściami.

11 Barierę językową jako powód braku chęci współpracy z partnerami zagranicznymi pod-
kreślają również wyniki badań prowadzonych w ramach projektu „Integration of Security 
Technology Supply Chains and Identification of weaknesses and untapped potential” reali-
zowanego w latach 2010–2012 w ramach FP7-CSA-SA, Theme 10 Security, grant agrement 
242417. 
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Po czwarte, polskie przedsiębiorstwa posiadają struktury finansowania 
procesu komercjalizacji nie przynoszące wartości dodanej. Z dokonanych 
porównań wynika, że podmioty krajowe chętniej niż przedsiębiorstwa zagra-
niczne korzystają z kredytów bankowych w procesie komercjalizacji. Jest to 
źródło finansowania rzadko stosowane przez przedsiębiorstwa zagraniczne, ze 
względu na jego znikomą wartość dodaną. Niemniej, w warunkach polskich, 
ze względu na bariery świadomościowo-kulturowe i obawę przed utratą au-
tonomii i elastyczności, jest to najczęściej, po środkach własnych, wybierane 
przez małe i średnie przedsiębiorstwa źródło finansowania.

Tak jak w przypadku współpracy, również od wielu lat promowane są al-
ternatywne źródła finansowania komercjalizacji nowych, innowacyjnych roz-
wiązań. Tworzone są specjalne programy i fundusze mające na celu wsparcie 
przedsiębiorców. Korzystać mogą z nich jednak ci, którzy stworzyli innowacje 
lub nowe technologie. Jak już wcześniej stwierdzono, przedsiębiorstw takich 
nie ma zbyt wiele. Dlatego też, podobnie jak wcześniej, należy zarekomendo-
wać podejmowanie działań mających na celu zmianę świadomości przedsię-
biorców w zakresie współpracy, np. z inwestorami wysokiego ryzyka, jakimi 
są firmy typu venture capital lub inwestorzy typu aniołowie biznesu. Pomocne 
może być rozpowszechnianie dobrych praktyk polskich przedsiębiorstw w tym 
zakresie (publikacje case studies, programy telewizyjne, organizacja spotkań 
z przedsiębiorcami, tworzenie portali wymiany informacji itp.). Należy jednak 
podkreślić, że dopóki przedsiębiorstwa nie zaczną tworzyć nowych rozwiązań, 
inwestorzy nie będą zainteresowani współpracą. 

Polskie przedsiębiorstwa rzadziej niż zagraniczne korzystają z między-
narodowych środków publicznych. Wynika to z braku umiejętności przygo-
towania projektu lub oceny ryzyka. Niejednokrotnie w grę wchodzą tu także 
umiejętności językowe, które stanowią przeszkodę w przygotowaniu projektu. 
W dużej części projektów finansowanych ze środków międzynarodowych 
wymagane jest utworzenie konsorcjum kilku organizacji. Polskie przedsię-
biorstwa są niechętne do współpracy, więc trudniej jest im pozyskać środki 
finansowe z tego źródła. Rozwiązaniem problemu może być już wcześniej 
zaproponowana współpraca w ramach projektów badawczych z uczelniami 
i instytutami naukowymi, które posiadają umiejętności przygotowywania 
wniosków o dofinansowanie projektów, sieć kontaktów zagranicznych i moż-
liwość dzielenia ryzyka.
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Po piąte, polskie przedsiębiorstwa nie tworzą nowych rozwiązań tech-
nologicznych, więc nie mają czego chronić, jeśli jednak to robią – to ochrona 
własności intelektualnej dokonywana jest w ograniczonym zakresie. Nowe 
technologie lub produkty stworzone na ich fundamencie stanowią podstawę 
wyróżniania się firm wśród konkurentów. Ich ochrona może przynieść ol-
brzymie korzyści, o czym świadczyć mogą przypadki patentów na leki czy 
szczepionki. Z badań wynika, że przedsiębiorstwa zagraniczne działające 
w sektorze OZ prowadzą znacznie więcej własnych prac B+R oraz intensyw-
niej współpracują w zakresie tworzenia nowych technologii niż polskie firmy. 
Generując więcej nowych rozwiązań, częściej korzystają także z krajowej 
i międzynarodowej ochrony patentowej. Polskie firmy znacznie rzadziej 
niż zagraniczne chronią swoją własność intelektualną za pomocą krajowej 
i międzynarodowej ochrony patentowej oraz ochrony znaków towarowych. 
Brak ochrony zwiększa ryzyko działalności polskich przedsiębiorstw i często 
ogranicza ich ekspansję na rynki międzynarodowe. 

W sektorze ICT, zarówno w przypadku firm polskich, jak i zagranicz-
nych, ochrona formalna ma dużo mniejsze znaczenie niż w przypadku firm 
OZ. W obydwu sektorach częściej stosowana jest ochrona nieformalna w po-
staci zachowania tajemnic handlowych i zachowania tajemnic firmy przez 
pracowników. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że w przypadku ochrony własności 
intelektualnej nie w każdym sektorze musi ona wpływać na tworzenie i odbie-
ranie wartości z innowacji. Skłonność do sięgania po ochronę formalną różni 
się w zależności od sektora. Różnice stopnia ochrony nie oddziałują jednak na 
wskaźniki innowacyjności ani rentowności12. Zróżnicowanie pod względem 
innowacyjności oraz wyników firm w obrębie tego samego sektora i o po-
dobnych systemach ochrony własności intelektualnej zdaje się wskazywać na 
to, że nie bez znaczenia są również cechy poszczególnych firm. W sektorze 
ICT na różnice w zakresie innowacyjności i wzrostu przychodów wpływają 
różnice powiązań zewnętrznych z dostawcami, klientami, konsultantami 
i innymi partnerami13. 

12 M. Pianta, A. Vaona, innovation and productivity in european industries, “Economics 
of Innovation and New Technology” 2007, nr 7 (16), s. 485–499.

13 M.A. Mansury, J.H. Love, innovation, productivity and growth in us business services: 
a firm-level analysis, “Technovation” 2008, nr 28, s. 52–62.
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W rzeczywistości przywiązywanie zbyt dużej wagi do ochrony własności 
intelektualnej może prowadzić do ograniczenia korzyści z innowacji. Firmy 
powinny dążyć do wyważenia proporcji między chęcią ochrony swojej wiedzy 
a potrzebą dzielenia się niektórymi jej aspektami na potrzeby promocji inno-
wacji. Jest to szczególnie ważne przy systematycznej innowacyjności, której 
jednym z warunków sukcesu są powiązania zewnętrzne oraz komplementarne 
produkty (usługi) – lub tam, gdzie efekty sieci powiązań już występują. 

Nie ulega wątpliwości, że ochrona własności intelektualnej powinna być 
obecna w polskich firmach w mniejszym lub większym zakresie, chociażby 
ze względu na utrzymanie lub zdobywanie pozycji konkurencyjnej. Trudno 
jednak sugerować ogólne rekomendacje, biorąc pod uwagę fakt istnienia 
bardzo różnych potrzeb przedsiębiorstw w tym zakresie. Przedsiębiorstwa 
znajdujące się na odmiennych etapach rozwoju mogą być bardziej lub mniej 
zainteresowane formalną ochroną swoich zasobów intelektualnych. W przy-
padku polskich przedsiębiorstw małe zainteresowanie ochroną formalną może 
wynikać z małej aktywności w zakresie tworzenia nowych rozwiązań. Jedyne, 
co można by zasugerować w takiej sytuacji, to budowanie świadomości do-
stępnych metod, narzędzi i procedur ochrony własności intelektualnej oraz 
skutków braku jej zabezpieczenia. 

Po szóste, polskie przedsiębiorstwa znacznie częściej sprzedają nowe 
technologie jeszcze przed ich opatentowaniem w fazie B+R. Sprzedaż nowych 
technologii na tym etapie świadczy o luce świadomościowo-kulturowej lub 
braku odpowiednich kompetencji polskich przedsiębiorstw. Może to ozna-
czać brak świadomości korzyści, jakie mogą wynikać z ochrony własności 
intelektualnej lub braku dostępu do kapitału i funduszy na ochronę. Może 
świadczyć o braku gotowości lub motywacji do podejmowania ryzyka 
związanego z komercjalizacją nowych technologii, a także słabego poziomu 
kompetencji polskich menadżerów w zakresie komercjalizacji nowych tech-
nologii. Sprzedaż nowych technologii w fazie B+R świadczy także o braku 
odpowiednich zasobów niezbędnych do komercjalizacji. Rozwiązaniem 
tego problemu może być współpraca przedsiębiorców z Centrami Transferu 
Technologii, Centrami Innowacji czy podobnymi jednostkami wspierającymi 
procesy transferu technologii i komercjalizacji oraz korzystanie ze specjali-
stycznych szkoleń oferowanych przez te jednostki. 
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Streszczenie

W artykule zaprezentowane zostały wyniki – prowadzonych w latach 2009–
2012 – badań dotyczących procesów komercjalizacji nowych technologii w przed-
siębiorstwach polskich i zagranicznych działających w sektorach zaawansowanych 
technologii. Opisano różnice, jakie występują w zachowaniach przedsiębiorstw 
polskich i zagranicznych przy uwzględnieniu specyfiki sektorów, w których działają. 
Analizie poddano takie elementy związane z komercjalizacją, jak: pozyskiwanie 
wyników badań na potrzeby stworzenia innowacji technologicznej, współpraca przy 
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tworzeniu nowych technologii, finansowanie procesu komercjalizacji, ochrona wła-
sności intelektualnej, strategie komercjalizacji. Artykuł zawiera także rekomendacje 
dla polskich przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: proces komercjalizacji, nowe technologie, finansowanie komercja-
lizacji, ochrona własności intelektualnej, strategie komercjalizacji.

DEtERmINANtS Of NEW tEChNOLOGY COmmERCIALIZAtION 
PROCESSES IN POLISh AND fOREIGN COmPANIES 

Summary

The aim of the article is  to present the results of the research project provided 
in the field of commercialization of new technologies. Polish and foreign companies 
operating in high-tech industries are being compared. The article describes the 
determinants of commercialization processes which are specific industry characte-
ristics and being a part of a specific country (economy). The author presents some 
conclusions and suggests several recommendations for Polish companies to improve 
their weak innovative position.

Keywords: commercialization process, new technologies, financing of commerciali-
zation process, intellectual property protection, commercialization strategies.

translated by edyta Gwarda-Gruszczyńska
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KLUCZOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI 
mAłYCh fIRm tEChNOLOGICZNYCh  

WOJEWóDZtWA łóDZKIEGO 

Wstęp

Współczesna rozwijająca się gospodarka, w której wiedza jest czynni-
kiem decydującym, stymuluje funkcjonowanie małych firm technologicznych 
(MFT), odgrywających obecnie istotną rolę w stosunku do pozostałych przed-
siębiorstw funkcjonujących na rynku. W tego typu organizacjach niezbędne 
są wszelkiego rodzaju działania przedsiębiorcze, badawcze oraz naukowe. Ich 
odpowiednie połączenie sprawia, że firma właściwie prosperuje i staje się 
silną jednostką. Aby jednak taka jednostka właściwie się rozwijała pod kątem 
innowacyjności, a przez to dobrze funkcjonowała w otoczeniu, konieczne jest 
posiadanie konkretnej, jasnej i konstruktywnej strategii innowacji, a także 
zdolności innowacyjnej. Nie bez znaczenia jest również zdolność konku-
rencyjna przedsiębiorstwa, od której zależy możliwość uzyskania przez nie 
dominacji nad innymi firmami działającymi w podobnej branży na rynku. 
Istotnym aspektem oprócz wyżej wymienionych jest również wsparcie finan-
sowe pozyskane z środków Unii Europejskiej. Połączenie tych elementów, 
odpowiedni dobór zasobów ludzkich oraz zaangażowanie właściciela firmy 
to kluczowe aspekty przyczyniające się do sukcesu i powodzenia działalności. 
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Celem publikacji jest próba określenia wpływu strategii innowacyjnej, 
zdolności innowacyjnej, zdolności konkurencyjnej oraz wsparcia unijnego 
w zakresie innowacji na innowacyjność małych firm technologicznych. W ar-
tykule przedstawiono także wyniki badań empirycznych dotyczących wpływu 
branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo, wielkości firmy, wieku firmy, współ-
pracy firm z ośrodkami nauki oraz korzystania ze środków publicznych na 
poziom nowości i rozwojowość wykazywaną w badanych przedsiębiorstwach 
technologicznych województwa łódzkiego. 

1. małe firmy technologiczne (mft)

Określenie wpływu różnorodnych uwarunkowań na innowacyjność 
małych firm technologicznych wymaga zdefiniowania i scharakteryzowania 
pojęcia firm technologicznych oraz zarysowania koncepcji MFT.

Małe firmy technologiczne, a szerzej – firmy oparte na nowej technologii 
(FONT), to przedsiębiorstwa „rozwijające, produkujące, sprzedające dobra 
i usługi, które ucieleśniają znaczący element współczesnej nauki”1. Obecna 
gospodarka, szczególnie krajów wysokorozwiniętych, charakteryzuje się 
przyrostem FONT. Pierwsze tego typu przedsiębiorstwa pojawiły się w końcu 
lat 50. w Stanach Zjednoczonych, a ok. 20 lat później w Europie Zachodniej. 
Natomiast w Polsce pierwsze firmy nastawione na rozwój produktów i technolo-
gii pojawiły się na przełomie lat 70. i 80. – były to tzw. jednostki innowacyjno-
-wdrożeniowe, korzystające z preferencji finansowych i podatkowych. Dopiero 
po roku 1989 uformowało się wiele firm, przeważnie prywatnych, skupionych 
na innowacjach i na transferze technologii z B+R do produkcji. Na rozkwit 
tego typu działalności miały wpływ takie uwarunkowania, jak: rozwój rynku 
kapitałowego, który finansował przedsięwzięcia opatrzone wysokim ryzykiem; 
polityka zamówień publicznych (zarówno rządowa, jaki i regionalna), a także 
wspieranie współpracy uczelni wyższych z małymi firmami oraz rozwój in-
frastruktury. Podstawową cechą firm technologicznych jest zamiana wiedzy 
naukowej w nową technikę oraz w efekcie jej rynkowa komercjalizacja. Tego 
typu przedsiębiorstwa są jednocześnie bardzo innowacyjne i wykazują się dużą 

1 E. Stawasz, firma technologiczna, w: innowacje i transfer technologii. słownik pojęć, 
red. K.B. Matusiak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, s. 49.
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przedsiębiorczością. Istotnym ogniwem formowania się firm innowacyjnych 
o charakterze technologicznym stały się uczelnie wyższe. Ich zaangażowanie 
doprowadziło do stworzenia wielu prężnie działających firm technologicznych, 
których zadaniem był transfer nowoczesnych technologii do zastosowań prze-
mysłowo-produkcyjnych. Powstają one najczęściej jako przedsiębiorstwa typu 
spin-out, spin-off lub organizacje prywatne. Z tego też względu podstawowe 
znaczenie przy ich formowaniu mają wszelkiego rodzaju instytucje akademic-
kie, publiczne instytuty badawcze oraz firmy posiadające własne zaplecze ba-
dawcze oraz techniczne – z nich niejednokrotnie powstaje wiele samodzielnych 
jednostek opartych na nowoczesnej technologii. Dla MFT kluczowe są zasoby 
ludzkie w organizacji, zarówno kompetencje techniczne właścicieli firmy, jak 
i pracowników. Doświadczenie badawcze i techniczne zdobyte na uczelni, 
w ośrodkach badawczych czy w innych firmach jest niezwykle często wyko-
rzystywane przy rozwoju technologii i innowacji w danym przedsiębiorstwie. 
Działalność tego typu wiąże się z koniecznością ciągłego angażowania nauki, 
a także skoncentrowania się na wybranych produktach o dużym stopniu nowo-
ści. MFT systematycznie wprowadzają nowe bądź unowocześnione produkty, 
technologie i korzystają z różnorodnych możliwych źródeł innowacji. Działają 
w nowych, szybko wzrastających branżach o wysokim potencjale technicznym, 
są to m.in.: usługi komputerowe, przyrządy medyczne, pomiarowe, telekomu-
nikacyjne itp., a także takie sektory, jak: budownictwo, metalurgia, energetyka, 
transport. MFT pełnią w gospodarce bardzo istotną rolę, są łącznikiem pomię-
dzy ośrodkami naukowo-badawczymi a przemysłem2.

Małe przedsiębiorstwo, aby uzyskać miano firmy technologicznej i in-
nowacyjnej, musi posiadać zdolność innowacyjną oraz strategię innowacji.  
Te aspekty są niezbędne do uformowania się organizacji na rynku. Niezmiernie 
istotna jest również zdolność konkurencyjna przedsiębiorstwa. Poprzez 
podnoszenie sprawności działania firmy oraz skuteczne realizowanie celów 
na rynku, przedsiębiorstwo ma szanse uzyskać przewagę nad innymi „gra-
czami” branżowymi. Pożądanym czynnikiem wspomagającym działalność 
B+R szczególnie małych firm technologicznych jest dofinansowanie; wsparcie 
finansowe pozyskane z środków unijnych przyczynia się do zrównoważonego 
i postępującego rozwoju organizacji. Powyższe czynniki kształtują uogólnioną 
koncepcje MFT. 

2 ibidem, s. 49–51.
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Rys. 1. Koncepcja małej firmy technologicznej
Źródło: Opracowanie własne, na podstawie T.B. Kalinowski, innowacyjność przed-

siębiorstw a systemy zarządzania jakością, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 
2010, s. 9–36.

2. Strategia innowacji a rozwój mft

Zarządzanie strategiczne w obszarze małych firm technologicznych 
obejmuje szereg procesów związanych z działalnością innowacyjną, a szcze-
gólnie z realizacją strategii innowacji. Jest ona elementem strategii rozwoju 
przedsiębiorstwa i wyznacznikiem zmian produktowych, technologicznych 
i systemowych, które szczególnie w długim okresie mogą przyczynić się do 
uzyskania silnej przewagi konkurencyjnej. Zaimplementowanie właściwego 
planu wprowadzania innowacji bardzo często i szczególnie w MFT przekłada 
się na wybór ogólnej koncepcji strategicznej ze względu na wieloletnie skutki3. 
Decydując się na wdrożenie aktywnej strategii innowacji do strategii rozwoju 
przedsiębiorstwa, należy mieć na uwadze takie kwestie, jak:

 – ulokowanie strategii innowacji w ogólnej strategii przedsiębiorstwa, 
 – typ i zakres wdrażanych innowacji, 
 – wybór źródeł innowacji, 

3 ekonomika i zarządzanie innowacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju, red. 
A.H. Jasiński, R. Ciborowski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012,  
s. 93–94.
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 – relacje z poszczególnymi klientami,
 – koszt realizacji przedsięwzięć innowacyjnych, 
 – wybór finansowania innowacji,
 – czas przeznaczony na zrealizowanie strategii4.

Po przeanalizowaniu powyższych punktów, pozycji firmy i przyjęciu 
założeń strategicznych przedsiębiorca jest w stanie określić potencjał innowa-
cyjny przedsiębiorstwa oraz zbudować strategię innowacji. Bardzo często jej 
treść, zakres i czas uzależniony jest od ogólnych celów strategicznych firmy. 
Jednakże, gdy za podstawowy cel strategiczny uważany jest wzrost przedsię-
biorstwa i wzmacnianie pozycji konkurencyjnej organizacji, innowacje pełnią 
kluczową rolę w realizacji tego nadrzędnego celu, ze względu na: oryginalność 
oraz nowość, decydujące o wyróżnieniu firmy spośród konkurencji; kreatyw-
ność i wiedzę zasobów, tworzące nową wartość organizacji oraz silne relacje 
z klientami5. Związki i relacje pomiędzy strategią innowacji oraz strategią 
rozwoju firmy przedstawia rysunek 2. 

Rys. 2. Strategia innowacji w strategii przedsiębiorstwa
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ekonomika i zarządzanie innowacjami 

w warunkach zrównoważonego rozwoju, red. A.H. Jasiński, R. Ciborowski, 
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012, s. 95.

4 ibidem, s. 94.
5 Z. Pierścionek, A. Sosnowska, rynkowe strategie konkurencji, Novum, Płock 2009, s. 95.
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Rola strategii innowacji jest szczególna przede wszystkim w MFT. Rozwój 
tych firm związany jest z scalaniem działalności badawczej, produkcyjnej 
i usługowej oraz ciągłym wdrażaniem innowacji, które decydują o losach 
przedsiębiorstwa. Strategia rozwoju MFT w dużej mierze sprowadza się do 
strategii innowacji. Ponadto strategie innowacji mogą różnić się od siebie tre-
ścią, zakresem oraz celami strategicznymi w zależności od profilu działalności 
przedsiębiorstwa. W literaturze występuje kilka ujęć podziału strategii innowa-
cji, jednakże ze względu na charakter badań ujętych w drugiej części publikacji, 
najistotniejszy wydaje się podział ze względu na typ wprowadzonej innowacji. 
Z tego względu wyróżnić można: innowacje przełomowe, platformowe oraz 
przyrostowe6. Porównanie tych typów innowacji zamieszczono w tabeli 1. 

Tabela 1 

Charakterystyka innowacji ze względu na typ podejmowanych przedsięwzięć

typ strategii
Kryterium

Strategia 
przełomowa

Strategia 
platformowa

Strategia 
przyrostowa

Poziom nowoczesności technologii globalny branżowy firmowy
Czas 10–15 lat 5–10 lat 0–5 lat
Wartość dla firmy bardzo wysoka wysoka niski przyrost wartości
Stopień ryzyka wysoki średni niski
Rynek rosnący stabilny ograniczający się

Źródło: ekonomika i zarządzanie innowacjami w warunkach zrównoważonego 
rozwoju, red. A.H. Jasiński, R. Ciborowski, Wydawnictwo Uniwersytetu 
w Białymstoku, Białystok 2012, s. 99.

Innowacja przełomowa to wprowadzenie istotnych zmian produktowych 
oraz technologicznych, powodujące stworzenie zupełnie nowej wartości dla 
klienta – użytkownika. Innowacja platformowa to unowocześnienie produk-
tów już wytwarzanych, przeznaczone dla dotychczasowych oraz nowych 
użytkowników. Innowacja przyrostowa to stałe, zrównoważone ulepszanie 
produktów już istniejących z drobnymi zmianami7.

6 T. Davila, M.J. Epstein, R. Shelton, Making innovation work, w : ekonomika i zarządza-
nie innowacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju, red. A.H. Jasiński, R.Ciborowski, 
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012, s. 97.

7 ekonomika i zarządzanie innowacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju, red.  
A.H. Jasiński, R. Ciborowski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012, s. 97–99.
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Strategia innowacji jest czynnikiem kluczowym dla rozwoju MFT. 
W współczesnych firmach technologicznych jest podstawowym elementem 
strategii przedsiębiorstwa i wpływa na jego konkurencyjność na rynku. 
Specjalistyczna, branżowa wiedza oraz umiejętność jej wykorzystania stają się 
najważniejszym elementem decydującym o powodzeniu firmy, gdyż istnieje 
duża niepewność związana z przyszłym kierunkiem rozwoju technologiczne-
go danej branży oraz zachowaniem konkurencji8. 

3. Zdolność innowacyjna przedsiębiorstwa

Aby ulepszenie zaczęło funkcjonować w przedsiębiorstwie, nie wystar-
czy sama strategia innowacji – potrzebna jest także zdolność do tworzenia 
i wprowadzenia innowacji. Zdolność ta to inaczej potencjał działalności in-
nowacyjnej, pewien zasób zarówno możliwości firmy, jaki i mocy, sprawności 
organizacji. Przedsiębiorstwo musi być zdolne do tworzenia innowacji, wpro-
wadzenia ich oraz zarządzania nimi. Cały potencjał działalności innowacyjnej 
tworzą zasoby wewnętrzne organizacji oraz umiejętności i kompetencje, które 
są niezbędne do ich wykorzystania9. Zasoby można pogrupować w sposób 
jasny na: materialne i niematerialne, jednakże w perspektywie strategicznej 
najistotniejsze dla każdej firmy są zasoby:

 – cenne (tworzą unikatową wartość, skupiają się na produktach niepo-
wtarzalnych, przynoszących wartość dodaną dla klienta),

 – rzadkie (rzadko występujące – znikomość substytutów),
 – trwałe (umożliwiając ciągłe tworzenie przewagi konkurencyjnej),
 – trudne do skopiowania10.

Rezultat i powodzenie innowacji w przedsiębiorstwie jest zatem efektem 
współdziałania wielu czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. 
Wybór odpowiedniej dla firmy strategii innowacyjnej przekłada się na sukces 
lub niepowodzenie wdrożenia innowacji. Przyglądając się czynnikom mikro-
otoczenia oraz makrootoczenia, zauważono, że na innowacyjność wpływa 

8 J. Tidd, J. Bessant, zarządzanie innowacjami. integracja zmian technologicznych, ryn-
kowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 234–235.

9 W. Janasz, K. Kozioł-Nadolna, innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011, s. 53–54.
10 E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk, H. Witczak, zarządzanie strategiczne przedsię-

biorstwem, PWE, Warszawa 2007, s. 178.
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nie tylko mechanizm rynkowy, ale również inne czynniki usprawniające ten 
proces. Według A. żołnierskiego, potencjał innowacyjny firmy skupia się 
w obszarze wewnętrznego potencjału innowacji oraz dostępu do zewnętrz-
nych źródeł wiedzy i informacji, które są konieczne i niezbędne w procesie 
innowacyjnym11. Przedstawiono to na rysunku 3. 

Rys. 3. Potencjał wewnętrzny i zewnętrzny przedsiębiorstwa
Źródło: W. Janasz, K. Kozioł-Nadolna, innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011, s. 55.

Istnieje wiele różnych definicji zdolności innowacyjnej, jednakże są one 
zbliżone i często różnią się drobnymi szczegółami, dążą zaś do podobnych 
wniosków. Potencjał innowacyjny organizacji zdecydowanie zależny jest 
od czynników wewnętrznych i zewnętrznych, na powodzenie innowacji ma 
wpływ to, co się dzieje w samej firmie, ale także to, co jest na rynku. Zdolność 
innowacyjna małego przedsiębiorstwa technologicznego zależy więc od: po-
tencjału ludzkiego, wiedzy i informacji technicznych, potencjału rzeczowego 
oraz finansowania innowacji. Są to zatem cztery kluczowe warunki potencjału 
innowacyjnego firmy i jej zdolności do tworzenia własnej strategii innowacji12.

11 W. Janasz, K. Kozioł-Nadolna, innowacje…, s. 54.
12 Ibidem, s. 55.
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4. Zdolność konkurencyjna

Zdolność konkurencyjna firmy to pewnego rodzaju potencjał przedsię-
biorstwa umożliwiający współzawodnictwo organizacji z innymi jednost-
kami gospodarczymi, prowadzący do osiągnięcia maksymalnej korzyści 
ze sprzedaży wytworzonych produktów i/lub świadczonych usług. Obecne 
zmiany zachodzące w gospodarce, nauce, elektrotechnice i informatyce mają 
olbrzymi wpływ na przedsiębiorstwa i ich odbiorców. Dostępność szerokiej 
gamy produktów/usług powoduje, że nie uzyska się już w tej chwili przewagi 
konkurencyjnej poprzez stosowanie twardego, agresywnego marketingu. 
Najważniejsza jest jakość oraz typ oferowanych dóbr, które mają zaspokoić 
bardzo wymagających klientów. Występujący w otoczeniu konkurenci, ma-
jący w ofercie substytuty, wpływają na kształt całego rynku. Istnieje szereg 
czynników i elementów charakteryzujących wpływ działania konkurencji na 
dane przedsiębiorstwo, a dokładniej na jego sukcesy bądź porażki. Z tego 
też względu firmy powinny pozyskiwać jak najwięcej informacji o swoich 
konkurentach, znać ich mocne oraz słabe strony, wdrażane strategie i warto-
ści, którymi się kierują we wciąż zmieniającym się otoczeniu13. Rozpoznanie 
czynników związanych z przewagą konkurencyjną ilustruje rysunek  4. 

Rys. 4. Czynniki przewagi konkurencyjnej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, 

zarządzanie technologiami. zaawansowane technologie i wyzwanie ich ko-
mercjalizacji, Difin, Warszawa 2008, s. 53.

13 W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, zarządzanie technologiami. zaawansowane technolo-
gie i wyzwanie ich komercjalizacji, Difin, Warszawa 2008, s. 52–53.
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Uzyskanie przewagi konkurencyjnej może być kluczowym czynnikiem 
przetrwania przedsiębiorstwa, obecnie żadna firma, szczególnie techno-
logiczna, nie może pozostać obojętna na kroki podjęte przez konkurencje. 
Obserwując branżowych przeciwników i reagując właściwie na ich zacho-
wania, doprowadza się do rozwoju organizacji. Traktując konkurenta jako 
przeciwnika i czując z jego strony zagrożenie, wiele firm stara się go ocenić 
pod kątem własnych możliwości. Diagnozę taką należy przeprowadzić, mając 
na uwadze trzy poniższe kryteria:

 – stopień umiejętności, poprzez porównanie różnych zdolności dane-
go konkurenta oraz zestawienie pomiaru umiejętności, które posiada 
przedsiębiorstwo konkurencyjne z wartościami uzyskanymi w da-
nym sektorze gospodarki: 

 – postawy wobec konkurencji, sprawdzenie, czy firma działająca na 
rynku jest aktywna czy pasywna;

 – refleks konkurencyjny, oznaczający zdolność szybkiego reagowania 
na zmiany i zagrożenia pojawiające się na rynku14. 

Zdolność konkurencyjna, zwłaszcza małych firm technologicznych, 
jest bardzo istotna, gdyż tego typu firmy są narażone na szybko ewaluujący 
rynek i często zachodzące duże zmiany. Aby przetrwać na tym rynku, należy 
stosować często twardy i agresywny marketing, jednakże aby być lepszym 
od konkurencji – należy używać technologii, procesów, produktów oferują-
cych odbiorcy zupełnie nowe wartości. Wprowadzanie unowocześnionych 
produktów i nadawanie im nowych cech powoduje, że klient otrzymuje dobro 
o większej wartości niż oferują konkurenci, co staje się kluczem do sukcesu. 

5. Wpływ wsparcia unijnego na innowacyjność mft w województwie 
łódzkim

Od wielu lat innowacyjność uważana jest za jeden z najważniejszych 
czynników rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Obecnie poprzez funkcjono-
wanie przejrzystych instytucji publicznych, efektywne zarządzanie wydatkami 
państwa oraz wspieranie rozwoju technologii i innowacyjności dąży się do 
wypełniania głównych celów unijnych realizowanych przez inteligentne spe-

14 ibidem, s. 56.
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cjalizacje regionów. Poprzez różnego rodzaju inicjatywy województwo łódzkie 
ma szansę stać się jednym z najbardziej innowacyjnych i konkurencyjnych 
regionów w kraju. Aby tak się stało, niezmiernie istotny jest kapitał, który 
stanowi podstawowy element rozwoju wszelkiej działalności innowacyjnej. 
Brak możliwości finansowania działań innowacyjnych mógłby powodować 
poważny problem związany z ograniczonym rozwojem gospodarczym kraju 
lub regionu. Poważną barierą jest również ryzyko, którym obarczone są pro-
jekty innowacyjne. Niejednokrotnie z tego względu przedsiębiorcy obawiają 
się wykorzystywać zewnętrzne źródła finansowania. Obecnie działalność 
innowacyjna jest w większości przypadków realizowana ze środków własnych 
przedsiębiorstw, jednakże występuje jej tendencja wzrostowa i zarazem coraz 
większe zainteresowanie zewnętrznymi środkami finansowania innowacji. 
Województwo łódzkie jest jednym z czterech województw, w których 
przedsiębiorstwa cechuje najmniejsze wykorzystanie własnych funduszy 
w finansowaniu działalności innowacyjnej. Oznacza to, że środki unijne mają 
duże znaczenie dla rozwoju małych firm technologicznych w województwie 
łódzkim. Do zewnętrznych źródeł finansowania można zaliczyć m.in.:

 – Regionalny Program Operacyjny,
 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
 – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
 – Bon na innowacje, 
 – Pożyczkę na innowacje. 

Wśród tych programów kluczowe dla rozwoju MFT i cieszące się naj-
większym zainteresowaniem są:

 – RPO WŁ – Priorytet III – Gospodarka, Innowacyjność, Przedsię-
biorczość,

 – POKL – Działanie 8.2 – Transfer wiedzy, 
 – POIG – Działanie 4.1 – Wsparcie i wdrożenie wyników prac B+R, 

Działanie 4.2 – Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz 
wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego15.

Właściwe zaplanowanie, pozyskanie i wdrożenie dostępnych środków 
unijnych przyczynia się do wzmocnienia sytuacji MFT w województwie 
łódzkim. Zmiana podejścia menedżerów oraz kadry zarządzającej do źródeł 

15 http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/0316b1004f4acc91b241bb8ee4bd4c8a/
RSI+LORIS+2030+final.pdf?MOD=AJPERES, s. 7 (02.09.2013).
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zewnętrznego finansowania projektów innowacyjnych przyczynia się do 
rozwoju regionu łódzkiego. Pozyskiwane środki umożliwiają wdrożenie 
innowacji przyrostowych, platformowych i przełomowych, a przez to firma 
ma szansę na umocnienie swojej pozycji konkurencyjnej. 

6. Wyniki postępowania badawczego

W województwie łódzkim obecnie zarejestrowanych jest 236 635 
podmiotów gospodarczych (stan z 31.07.2013)16, z których 2658 należy do 
branży wysokiej technologii17. Stanowi to 1,12% ogółu podmiotów. Z badań 
przeprowadzonych przez Katedrę Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej 
UŁ wynika, że wśród 2658 MFT jest 326 firm aktywnych (12,3%). Podział 
przedsiębiorstw ze względu na branżę przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2

Podział przedsiębiorstw ze względu na branżę

Lp. Branża Ilość firm % firm
1. Informatyka i oprogramowanie 98 30,0
2. Telekomunikacja i elektronika 87 26,7
3. Produkcja maszyn i urządzeń 59 18,1
4. Biotechnologia i farmaceutyki 52 16,0
5. Media i inna działalność kreatywna 30 9,2
Razem: 326 100,0

Źródło: Projekt Badawczy Katedry Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej UŁ 
polskie Młode zaawansowane technologicznie firmy z województwa łódz-
kiego, 2012, pod kierunkiem E. Stawasz.

Jak można zaobserwować, najliczniejszą grupą MFT są firmy z branży 
informatyka i oprogramowanie, obejmują 30% wszystkich aktywnych pod-
miotów technologicznych, natomiast najmniejszy udział w grupie ma branża 
Media i inna działalność kreatywna (9,2%). 

16 http://www.stat.gov.pl/bip/389_5685_PLK_HTML.htm (02.09.2013).
17 Projekt Badawczy Katedry Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej UŁ polskie 

Młode zaawansowane technologicznie firmy z województwa łódzkiego, 2012, pod kierun-
kiem E. Stawasz. 
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W badaniu uwzględniono także podział innowacji, jakie zostały doko-
nane w przedsiębiorstwach. Najwięcej firm – blisko 50% – wdrożyło je na 
poziomie krajowym. Dokładniej rozkład ten pokazuje rysunek 5.

Rys. 5. Poziom wdrażanych nowości w badanych MFT
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Projektu Badawcze Katedry 

Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej UŁ polskie Młode zaawanso-
wane technologicznie firmy z województwa łódzkiego, 2012, pod kierun-
kiem E. Stawasz.

W celu ustalenia wpływu pewnych zmiennych, takich jak: wielkość 
firmy, wiek firmy, współpraca z ośrodkami nauki oraz korzystanie z środków 
unijnych – na poziom nowości, innowacyjność i rozwój MFT, przeprowadzono 
korelacje Spearmana (dla korelacji nieparametrycznych). Poziom istotności 
w wszystkich korelacjach ma wartość 0,05. 

W pierwszej kolejności poddano analizie branżę. Zbadano, czy ma ona 
wpływ na poziom wdrażanych nowości, stopień współpracy z nauką oraz 
zaangażowanie środków publicznych – tabela 3. 
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Tabela 3 

Korelacja 1

Zmienna Branża Poziom 
nowości

Współpraca 
 z nauką

Angażowanie 
środków publicznych

Branża 1,000000  0,148092  0,280174  0,178852
Poziom nowości 0,148092  1,000000 -0,210194 -0,104708
Współpraca z nauką 0,280174 -0,210194  1,000000  0,480430
Angażowanie środków 
publicznych 0,178852 -0,104708  0,480430  1,000000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Projektu Badawczego Katedry 
Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej UŁ polskie Młode zaawansowane 
technologicznie firmy z województwa łódzkiego, 2012, pod kierunkiem  
E. Stawasz.

Z powyższej analizy wynika, że zależność pomiędzy branżą a pozio-
mem wdrażanych nowości oraz staraniem się o publiczne środki unijne jest 
dodatnia, ale niewielka i znikoma. Jednakże występuje mały, z trendem ku 
średniemu, wpływ branży, w której działa przedsiębiorstwo, na współpracę ze 
środowiskiem badawczo-naukowym. W zależności od branży, przedsiębior-
stwo częściej lub rzadziej kontaktuje się z uczelniami wyższymi. 

Kolejna korelacja zestawia wiek firmy oraz współpracę z ośrodkami 
nauki – tabela 4.

Tabela 4 

Korelacja 2

Zmienna Wiek firmy Współpraca z nauką
Wiek firmy   1,000000 -0,231605
Współpraca z nauką  -0,231605  1,000000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Projektu Badawczego Katedry 
Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej UŁ polskie Młode zaawansowane 
technologicznie firmy z województwa łódzkiego, 2012, pod kierunkiem  
E. Stawasz.

Badania pokazują, że korelacja występuje, i choć o niewysokich war-
tościach ujemnych – to można wywnioskować, że często wieloletnie, starsze 
firmy niechętnie współpracują z ośrodkami nauki, a dokładniej: im organizacja 
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robi się starsza, tym rzadziej kooperuje. Znacznie częściej po taką pomoc 
i wsparcie merytoryczne sięgają przedsiębiorcy młodsi, którzy widzą szansę 
i korzyść z wzajemnego kontaktu firmy z uczelniami wyższymi. Tego typu 
działania mogą organizacji przynieść wiele korzyści. Jednakże często firmy 
funkcjonujące dłużej na rynku uważają taki kontakt za stratę czasu i pieniędzy. 

Zestawienie trzecie skupia się na współpracy biznesu z nauką, nie tylko 
uwzględniając wiek przedsiębiorstwa, ale również inne zmienne – tabela 5. 
Należy zauważyć, że w niewielkim stopniu branża, w jakiej firma działa, 
wpływa na to, czy kontakty z środowiskiem naukowym są utrzymywane – czy 
też nie; warto jednak zwrócić uwagę na prawidłowość dość wyraźną, miano-
wicie MFT, które cenią sobie współpracę z ośrodkami naukowymi, bardzo 
często również angażują w swoją działalność środki unijne (zależność 0,48). 
Finansowanie współpracy naukowo-biznesowej z europejskich funduszy 
daje wymierne korzyści, sprawia, że firma rozwija się szybciej, częściej może 
wprowadzać innowacje oparte na wysokiej jakości technologii. 

Tabela 5

Korelacja 3

Zmienna Współpraca  
z nauką Branża Wiek firmy 

Angażowanie 
środków 

publicznych
Współpraca z nauką  1,000000  0,280174 -0,231605  0,480430
Branża  0,280174  1,000000 -0,121089  0,178852
Wiek firmy -0,231605 -0,121089  1,000000 -0,111811
Angażowanie środków 
publicznych  0,480430 -0,178852 -0,111811  1,000000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Projektu Badawczego Katedry 
Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej UŁ polskie Młode zaawansowane 
technologicznie firmy z województwa łódzkiego, 2012, pod kierunkiem  
E. Stawasz.

Angażowanie środków publicznych, finansowanie działań innowacyj-
nych i technologicznych z funduszy europejskich i właściwe rozdysponowa-
nie dotacji może często być kluczowe dla samego przetrwania firm w silnie 
zmieniającej się gospodarce. Konieczność restrukturyzacji, unowocześnienia 
technologii wiąże się z dużymi kosztami. W kolejnej tabeli (nr 6) przedsta-
wiono te zależności. 
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Tabela 6 

Korelacja 4

Zmienna
Angażowanie 

środków 
publicznych

Branża Współpraca  
z nauką Wielkość firmy

Angażowanie środków 
publicznych 1,000000  0,178852 0,480430  0,340044

Branża 0,178852  1,000000 0,280174 -0,014476
Współpraca z nauką 0,480430  0,280174 1,000000  0,264049
Wielkość firmy 0,340044 -0,014476 0,264049  1,000000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Projektu Badawczego Katedry 
Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej UŁ polskie Młode zaawansowane 
technologicznie firmy z województwa łódzkiego, 2012, pod kierunkiem  
E. Stawasz.

Wśród przebadanych firm występuje zależność średnia w sferze angażo-
wania środków publicznych, w odniesieniu do omawianej wcześniej współpra-
cy firm ze środowiskiem naukowym, ale również w odniesieniu do wielkości 
przedsiębiorstwa. Duże jednostki częściej angażują środki unijne w swoje dzia-
łania. Mają szanse uczestniczyć w większych projektach i przez to wzmacniają 
swoją zdolność konkurencyjną. Analizując wyniki, można również dostrzec 
niewielką zależność między angażowaniem środków publicznych a branżą. 
Nie wszystkie sektory są jednakowo dofinansowywane. Dostęp do projektów 
przeznaczonych dla poszczególnych beneficjentów może być łatwiejszy lub 
trudniejszy w zależności od rodzaju i profilu prowadzonej działalności. 

Ostatnim elementem poddanym analizie jest wielkość firmy – tabela 7.
Wielkość firmy nie jest kluczowym i najważniejszym czynnikiem 

wpływającym na rozwój i innowacyjność małych firm technologicznych, 
jednakże istnieją zależności, które warto dostrzec, analizując badane śro-
dowisko przedsiębiorstw. Z wielkością organizacji dodatnio skorelowane są 
współpraca z nauką i angażowanie środków publicznych. Pomiędzy tymi ba-
danymi zmiennymi występuje średnia zależność, która jednak wskazuje na to, 
że im firma większa, tym chętniej współpracuje z instytucjami naukowymi. 
Dodatkowo można zaobserwować niewyraźną ujemną korelację świadczącą, 
że im firma jest większa, tym poziom nowości relatywnie spada. Trzeba tu 
dodać, iż większość dużych firm technologicznych wprowadza innowacje 
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platformowe i przełomowe, jednak nierzadko małe wysoko rozwinięte jed-
nostki mogą funkcjonować szybciej i sprawniej reagować na postępujące na 
rynku zmiany.

Tabela 7 

Korelacja 5

Zmienna Wielkość 
firmy

Poziom 
nowości

Współpraca  
z nauką

Angażowanie 
środków 

publicznych
Wielkość firmy  1,000000 -0,225480  0,264049  0,340044
Poziom nowości -0,225480  1,000000 -0,210194 -0,104708
Współpraca z nauką  0,264049 -0,210194  1,000000  0,480430
Angażowanie 
środków publicznych  0,340044 -0,104708  0,480430  1,000000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Projektu Badawczego Katedry 
Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej UŁ polskie Młode zaawansowane 
technologicznie firmy z województwa łódzkiego, 2012, pod kierunkiem  
E. Stawasz.

Podsumowanie

Komisja Europejska w oparciu o Regionalną Tabelę Wyników 
Innowacyjności z 2012 roku oceniła województwo łódzkie jako słabego inno-
watora na poziomie średnim z progresywną dynamiką wzrostu innowacyjno-
ści18. Ta niezadowalająca ocena powoduje, że władze wojewódzkie, ośrodki 
uczelniane i sami przedsiębiorcy zastanawiają się, co zrobić, aby wskaźniki się 
poprawiły. Z roku na rok poprawa istotnie następuje, innowacyjność staje się 
priorytetowa i pożądana. Prosperujące w województwie aktywne małe firmy 
technologiczne dążą do ciągłego rozwoju i maksymalizowania zysku z dzia-
łalności. Jednakże nie jest to łatwe w obecnych warunkach gospodarczych. 
Cenne i istotne dla innowacyjności MFT są poszczególne czynniki wpływa-
jące na poziom rozwoju przedsiębiorstw. Do najważniejszych, omawianych 
w pierwszej części publikacji, należą: strategia innowacji, zdolność innowa-
cyjna, konkurencyjna oraz wsparcie unijne. Te aspekty są istotne dla każdego 

18 http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/0316b1004f4acc91b241bb8ee4bd4c8a/
RSI+LORIS+2030+final.pdf?MOD=AJPERES, s. 15(02.09.2013).
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przedsiębiorstwa. Uporządkowana konstruktywna strategia innowacji oraz 
posiadana zdolność innowacyjna przyczyniają się do wzrostu konkurencyj-
ności organizacji. Obecnie czynnikiem kluczowym, silnie wspomagającym 
funkcjonowanie organizacji – są środki unijne, często przyczyniające się do 
rozwoju, który nie byłby możliwy bez tego dodatkowego źródła finansowania. 

Przeprowadzone badanie ukazuje, że takie czynniki, jak branża, w której 
działa przedsiębiorstwo, współpraca przedsiębiorcy z środowiskiem naukowym, 
wiek organizacji, środki unijne – mają silny wpływ na rozwój innowacyjności 
MFT. Można sformułować kilka wniosków z powyższej analizy: (1) współpraca 
z środowiskiem naukowym jest zależna od branży, w której działa przedsię-
biorstwo, (2) im starsza firma, tym rzadziej chce kooperować z instytucjami 
naukowymi, a im większa – tym częściej, (3) przedsiębiorstwa, które współ-
pracują z ośrodkami wiedzy, często również korzystają z środków unijnych,  
(4) większym „graczom” łatwiej jest pozyskać dotacje. Wnioski te są kluczowe 
dla rozwoju małych firm technologicznych. Dążenie do ciągłego zrównoważo-
nego rozwoju, przemyślanych kroków zgodnych z strategią przedsiębiorstwa 
i baczne obserwowanie konkurencji przyczynia się do coraz lepszego funkcjo-
nowania organizacji, a jednocześnie do rozwoju województwa łódzkiego. 
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Streszczenie

W obecnej gospodarce opartej na wiedzy małe firmy technologiczne odgrywają 
kluczową rolę wśród wszystkich przedsiębiorstw będących na rynku. Łączą w sobie 
aspekt badawczy, naukowy oraz przedsiębiorczy – i gdy są odpowiednio zarządzane, 
tworzą silne jednostki o ugruntowanej pozycji. Aby tego typu przedsiębiorstwo 
dobrze funkcjonowało w otoczeniu, musi posiadać właściwą, jasną i konstruktywną 
strategię, zdolność innowacyjną oraz zdolność konkurencyjną. Nie bez znaczenia są 
również środki finansowe pozyskiwane z Unii Europejskiej, które działają stymu-
lująco. W publikacji omówiono wyniki badań empirycznych dotyczących wpływu 
branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo, wielkości firmy, wieku firmy, współpracy 
firmy z ośrodkami nauki oraz korzystania ze środków publicznych – na poziom no-
wości wykazywany w badanych przedsiębiorstwach technologicznych województwa 
łódzkiego. Przeprowadzona analiza wskazuje, że dążenie do ciągłego zrównoważo-
nego rozwoju, przemyślanych kroków zgodnych z strategią przedsiębiorstwa i baczne 
obserwowanie konkurencji przyczyniają się do coraz lepszego funkcjonowania 
organizacji, a jednocześnie do rozwoju województwa łódzkiego.

Słowa kluczowe: małe firmy technologiczne, strategia przedsiębiorstwa, zdolność 
konkurencyjna, zdolność innowacyjna.

KEY INNOvAtIvENESS DEvELOPmENt CONDItIONS  
Of SmALL tEChNOLOGY COmPANIES IN łóDź PROvINCE

Summary

In the current knowledge-based economy small technology companies play  
a significant role in relation to all undertakings on the market. They combine the 
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aspects of research, science and entrepreneurship and when they are managed proper-
ly, they create a strong entity with a stable position. To make such company function 
properly in the environment, it must have a proper, fair and constructive strategy as 
well as the innovation capacity and ability to compete. There are also important fun-
ding from the European Union, which acts as a stimulant. The monograph discusses 
the empirical findings concerning the impact of the industry in which the company 
operates, the company’s size, age, its co-operation with learning centers and the use of 
public funds on the level of novelty shown in the research of technological enterprises 
from the Lodz region. The analysis shows that the desire for continuous sustainable 
development, deliberate steps that are consistent with the company’s strategy and  
keeping an eye on the competition contribute to a better functioning of the organiza-
tion and to the development of the Lodz region.

Keywords: small technology companies, business strategy, competitive ability, 
innovation capacity.

translated by tomasz Miszczak
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BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
W SEKtORZE mSP

Wstęp

Ważnym problemem w rozwoju przedsiębiorczości w sektorze małych 
i średnich przedsiębiorstw jest pokonanie wielu barier blokujących w znaczny 
sposób ten proces. Bariery te są efektem występowania bardzo wielu istotnych 
uwarunkowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Uważa się bo-
wiem, że uwarunkowania wewnętrzne wpływają na poziom przedsiębiorczo-
ści, innowacyjności oraz możliwości przedsiębiorstwa w zakresie sprawności 
i skuteczności zarządzania oraz posiadanych zasobów. Natomiast uwarun-
kowania zewnętrzne to rezultat zmian w dynamicznie zmieniającym się 
otoczeniu. Wszelkie działania polegające na minimalizowaniu różnorodnych 
barier blokujących rozwój przedsiębiorczości w MSP muszą więc uruchomić 
pokłady stymulatorów, które będą jednocześnie wsparciem dla tego procesu. 

Celem artykułu jest rozpoznanie głównych barier wpływających na 
rozwój przedsiębiorczości w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. 
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1. Przegląd głównych barier i stymulatorów rozwoju przedsiębiorczości 
w sektorze mSP

Małe i średnie przedsiębiorstwa, choć stanowią jedną z największych 
i najważniejszych grup gospodarczych w Polsce, na drodze swojego rozwoju 
zmuszone są walczyć z wieloma przeszkodami. Przybierają one najczęściej 
charakter barier, będących często przyczyną występowania wielu słabości 
w tym sektorze. Można więc uznać, że wrażliwość małych i średnich przed-
siębiorstw na warunki wewnętrzne i zewnętrzne, w których muszą funkcjo-
nować, jest cechą charakterystyczną zarządzania w tym sektorze.

Jak wyżej stwierdzono, przedsiębiorcza działalność małych i średnich 
firm jest zagrożona przez szereg barier, które uniemożliwiają ich swobodny 
rozwój i konkurowanie na rynku. Bariery te przybierają charakter wewnętrzny 
bądź zewnętrzny. Ograniczenia wewnętrzne wynikają ze słabości tego sektora 
i obejmują głównie niedostatki zasobowe czy ograniczenia kompetencyjne1; 
ograniczenia zewnętrzne najczęściej są efektem wielu niedopasowań, jaki 
i dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu. Zainteresowani tym zagad-
nieniem znaleźli wiele kryteriów, które pozwoliły na sklasyfikowanie głównych 
barier rozwoju MSP. Istotne miejsce w literaturze przedmiotu zajmuje kryterium 
dzielące bariery rozwoju wspomnianego sektora ze względu na długość czasu 
ich występowania w poszczególnych fazach cyklu życia firmy. Według tego 
kryterium bariery dzieli się na bariery wejścia, rozwoju oraz wyjścia2.

Bariery wejścia występują w trakcie zakładania firmy i dotyczą problemów 
związanych z jej zaistnieniem na rynku. Do tej grupy barier najczęściej należą: 
niejasność przepisów, zła koniunktura, korupcja i niekompetencja urzędników, 
niewystarczający popyt, wysokie koszty inwestycji, prawa patentowe itp.3

1 S. Lachiewicz, M. Matejun, specyfika zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwa-
mi, Difin, Warszawa 2012, s. 30–37.

2 N. Daszkiewicz, internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw w polsce w la-
tach 2005–2006, PARP, Warszawa 2006, s. 25–28.

3 Zob. szerzej: E. Golata, Mikroprzedsiębiorstwa w badaniu sp3 oraz dodatkowych źró-
dłach informacji, w: statystyka małych obszarów w badaniach podmiotów gospodarczych, red. 
J. Paradysz , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 23. 
Według autora wskaźnik przeżycia pierwszego roku wynosi 60 % dla wszystkich firm rozpo-
czynających działalności w danym czasie, przetrwać dwa lata udaje się 50% firm, trzy – 40%,  
a cztery – 30%. Z jednej strony jest to efekt niskiego poziomu inwestycji, z drugiej – braku 
możliwości korzystania z kapitału obcego. 
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Bariery rozwoju bezpośrednio związane są z wysoką kosztochłonnością 
w generowaniu dochodów, w szczególności w mikroprzedsiębiorstwach. 
Najczęściej bariery rozwoju pojawiają są w punkcie krytycznym przetrwania, 
kiedy firma przechodzi do fazy wzrostu lub upadku. Dlatego ważne jest, aby 
przedsiębiorca dokonał oceny zasadności powstania firmy i jej możliwości ada-
ptacji do wymogów dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Na tym etapie 
może wystąpić wiele barier związanych ze zmianą faz cyklu życia przedsię-
biorstwa, jak i takich, które bezpośrednio dotyczą danego typu działalności. 

Bariery wyjścia są związane z wycofaniem się przedsiębiorstwa z dzia-
łalności w życiu gospodarczym. Najczęściej wynikają one z różnego rodzaju 
dość wysokich kosztów, które występują w trakcie rezygnacji przedsiębiorstwa 
z danego przedsięwzięcia (choćby inwestycji), branży, rynku lub konkretnej 
aktywności gospodarczej, co jest związane z wyrejestrowaniem działalności4. 

Inne kryterium podziału barier wpływających na rozwój przedsiębiorczy 
MSP zaproponowali D. Felsenstein i D. Swartz. Autorzy ci, biorąc pod uwagę cykl 
życia firmy, przeanalizowali bariery, które występują w poszczególnych fazach 
cyklu. W pierwszej fazie – koncepcji – występują bariery związane z określeniem 
przyszłej działalności firmy. W drugiej fazie – wejścia – elementem blokującym 
są finanse, gdyż na tym etapie znacznie wzrasta zapotrzebowanie na kapitał. 
Kolejna faza to etap działania, w którym pojawiają się nowe problemy, głównie 
związane z finansami. Na tym etapie najczęściej kończy się wielozadaniowa 
rola przedsiębiorcy i pojawia się konieczność zastąpienia go przez specjalistów, 
co często jest dużym problemem, w szczególności w przypadku małych firm. 
Ostatni z etapów to etap ekspansji, wymagający zwiększenia nakładów w róż-
nych obszarach działalności przedsiębiorstwa, np. w rozszerzeniu asortymentu, 
rozbudowie infrastruktury czy pozyskaniu nowych informacji5. 

Powyższy podział barier wpływających na rozwój przedsiębiorczy 
małych i średnich przedsiębiorstw należy uzupełnić jeszcze o inne ważne 
bariery, do których należą6: 

 – bariery prawne,
 – bariery rynkowe,

4 ibidem, s. 23.
5 N. Daszkiewicz, op.cit., s. 62. 
6 zarządzanie małą i średnią firmą. w teorii i ćwiczeniach, red. M. Matejun, Difin, 

Warszawa 2012, s. 233–234.
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 – bariery ekonomiczne,
 – bariery zarządzania,
 – bariery edukacyjne,
 – bariery społeczne,
 – bariery finansowe.

Bariery prawne wynikają bezpośrednio ze stanowienia i z wykonania 
prawa, a należą do nich m.in. uciążliwe przepisy podejmowania działalności 
gospodarczej w Polsce oraz skomplikowane przepisy regulujące jej później-
sze prowadzenie. Dodatkowo w tym obszarze wymienia się: niestabilność 
i niejasność polskiego prawa oraz skomplikowaną i czasochłonną procedurę 
przetargową. 

Bariery rynkowe są efektem występowania dużego nasilenia różnych 
zjawisk związanych z rynkowym otoczeniem MSP, wpływającym na za-
wężanie się rynków zbytu, duży nacisk konkurencji oraz spadek obrotów 
spowodowany silną konkurencją w tzw. szarej strefie7.

Bariery ekonomiczne pojawiają się z powodu braku spójnej polityki 
państwa wobec sektora MSP. Z jednej strony bowiem państwo ustala prze-
pisy określające narzędzia pomocy dla tego sektora, z drugiej korzystanie ze 
wsparcia jest bardzo skomplikowane. Przedsiębiorcy muszą płacić wysokie 
składki na ubezpieczenie społeczne, co w rezultacie przekłada się na wy-
sokie koszty pracy. Ciągle bowiem uważa się, że w Polsce prowadzona jest 
niestabilna, skomplikowana i restrykcyjna polityka fiskalna, która hamuje 
rozwój przedsiębiorczy MSP. Zdaniem wielu właścicieli małych i średnich 
firm jednym z największych problemów są duże obciążenia podatkowe.

Bariery zarządzania, edukacji oraz społeczne występują z powodu 
niskiego poziomu wiedzy właścicieli i pracowników MSP o rozwoju 
przedsiębiorczości. Rozwój zaawansowanych technologii, nastawienie na 
innowacyjność i narodziny nowej gospodarki opartej na wiedzy wymuszają 
na MSP podjęcie działań mających na celu rozwój oraz zdobycie przewagi 
nad konkurencją. W wyniku tych zmian przedsiębiorstwa stają się kreatorami 
wspomnianych przekształceń, nabywając umiejętność adaptacji do nowych 
sytuacji i ich antycypowania. W tym celu, aby efektywnie wykorzystać 
nowoczesne narzędzia pracy powstałe wskutek postępu technologicznego 

7 Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, red. B. Plawgo, Uniwersytet 
w Białymstoku, Białystok 2001, s. 105.
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i społecznego, koniecznością jest nieustanne podnoszenie swoich kwalifikacji 
przez właścicieli i pracowników firm.

Bariery finansowe, jak już wspomniano, stanowią podstawową przeszko-
dę utrudniającą prowadzenie przedsiębiorczej działalności gospodarczej firm 
MSP. Sektor ten ciągle napotyka na duże trudności związane z dostępem do 
zewnętrznych źródeł finansowania. Główna przyczyna tego zjawiska wynika 
z samej specyfiki MSP i jest następstwem wielu problemów, najczęściej 
związanych z8:

 – niskim poziomem zdolności akumulacyjnych, który nie daje gwaran-
cji zwrotu zainwestowanych kapitałów,

 – wysokimi kosztami funkcjonowania firm, a co za tym – idzie niskim 
poziomem rentowności,

 – ograniczeniami związanymi ze specyficzną gospodarką finansową 
przedsiębiorstw sektora MSP,

 – trudnościami w ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej, która stano-
wi główny warunek pozyskania zewnętrznych kapitałów,

 – skomplikowanymi i czasochłonnymi procedurami związanymi z po-
zyskaniem kapitałów z różnych źródeł,

 – wysokim kosztami kredytów bankowych, 
 – wysokimi zabezpieczeniami kredytów, które są wymagane przez in-

stytucje finansujące,
 – dużą ilością wymagań formalnych, z którymi borykają się przedsię-

biorstwa, oraz koniecznością wysokiego prawdopodobieństwa sukce-
su realizowanej inwestycji,

 – trudnościami z uzyskaniem kredytów na zasadach komercyjnych, 
w szczególności dla małych i średnich firm, które rozpoczynają dzia-
łalności.

Do wymienionych grup barier wpływających na rozwój przedsiębiorczy 
MSP należy również dodać grupę barier bezpośrednio związanych z zasobami 
ludzkimi, do których należą9: poziom wykształcenia i kwalifikacje personelu 

8 Por. A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. źródła finansowania, 
C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 12–15.

9 Zob. szerzej: P. Przepióra, zasoby ludzkie jako bariera rozwoju małych firm 
w wielkopolsce, w: uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsię-
biorstw, red. A. Bielawska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
2011, s. 389.
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przedsiębiorstwa, koszty pracy oraz wielkość dostępnych zasobów ludzkich. 
Dodatkowo A. Skowronek-Milczarek dzieli bariery wpływające na finanso-
wanie MSP, biorąc pod uwagę długość okresu, w którym występują. Według 
autora są to10:

 – bariery rozpatrywane w krótkim horyzoncie, do których należą: brak 
mocy przerobowych, brak kadry kierowniczej, wysokie koszty finan-
sowania działalności, brak zamówień, brak wykwalifikowanej kadry, 
brak kapitału obrotowego, zmienne kursy walut, krajowe przepisy 
prawa oraz wysokie koszty badań i rozwoju;

 – bariery analizowane w odległym horyzoncie czasu, jak: brak ciągło-
ści zarządzania, ograniczenia eksportowe, wysokie koszty finansowa-
nia rozwoju, ograniczony popyt na produkty, brak długoterminowych 
źródeł finansowania, krajowe przepisy prawa i trudności w dostępie 
do nowych rynków.

Należy również zaznaczyć, że listę barier, które utrudniają rozwój 
MSP, cyklicznie bada i uzupełnia o nowe Ministerstwo Gospodarki. Według 
najnowszego raportu Ministerstwa Gospodarki opublikowanego w sierpniu 
2012 roku, zauważa się pewne zmiany w stosunku do lat ubiegłych. Badani 
przedsiębiorcy stwierdzili znaczną poprawę w obszarach związanych z: za-
kładaniem i zamykaniem firmy, rozliczaniem z kontrahentami czy kontrolą 
działalności gospodarczej. Według respondentów niezmieniającą się barierą 
jest prawo podatkowe obowiązujące w Polsce i wysokie koszty płacy11. 

Należy również zaznaczyć, że sektor MSP może korzystać z różnych 
źródeł finansowania, których wykorzystanie w istotny sposób determinuje 
przedsiębiorcze możliwości rozwojowe nawet najmniejszych podmiotów 
gospodarczych. Jednak dostęp do znacznej części środków, pochodzących 
najczęściej z Unii Europejskiej, również napotyka bariery utrudniające stara-
nia MSP o ich uzyskanie. Czynnikami, które w znaczny sposób ograniczają 
wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej, są12:

 – rygorystyczne i sformalizowane kontrole o biurokratycznym charak-
terze, kładące głównie nacisk na spełnienie proceduralnych wymo-

10 ibidem, s. 14–16.
11 Zob. szerzej: przedsiębiorczość w polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012.
12 R. Lisowska, K. Szymańska, wsparcie działalności innowacyjnej małych i średnich 

przedsiębiorstw z funduszy unijnych, w: wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i śred-
nich przedsiębiorstw, red. M. Matejun, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 234.
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gów, bez uwzględnienia realizowanych działań czy osiąganych re-
zultatów;

 – nieprzygotowanie systemu prawnego do sprawnego wdrażania pro-
jektów inwestycyjnych/infrastrukturalnych;

 – brak, ograniczenie lub rozproszenie informacji dla potencjalnych 
wnioskodawców i beneficjentów na temat dostępnych schematów oraz 
zasad dotyczących wsparcia, 

 – chaos informacyjny – różne definiowanie tych samych pojęć na pozio-
mie programów czy działań w ramach tego samego programu,

 – procedura odwoławcza,
 – brak własnych środków wymaganych w staraniach o pomoc finan-

sową,
 – problemy związane z ostatecznym rozliczeniem dotacji.

Podsumowując powyższe rozważania, należy zaznaczyć, że wszyst-
kie podane bariery w znaczny sposób ograniczają przedsiębiorczy rozwój 
firm z sektora MSP. Dodatkowo, dynamiczne zmiany otoczenia, w którym 
funkcjonują przedsiębiorstwa, uaktywniają ciągle inne, nowe i istotne dla 
przedsiębiorczego rozwoju bariery. W celu ich pokonania koniecznością jest 
udostępnienie MSP szeregu stymulatorów, implikujących liczne szanse roz-
woju tego sektora. Należy stwierdzić, że stymulatory te na poziomie ogólnym 
dzielą się zewnętrzne i wewnętrzne. Ponadto wszystkie stymulatory mają 
charakter dość uniwersalny, a ich siła i znaczenie oddziaływania mogą się 
zmieniać wraz ze zmiana otoczenia. Do zewnętrznych stymulatorów rozwoju 
przedsiębiorczości można zaliczyć13:

 – tendencje rozwoju technologicznego w skali globalnej i możliwości 
adaptacji nowoczesnych technologii w skali kraju;

 – rozwój integracji regionalnej;
 – ogólny poziom rozwoju regionalnego kraju, w tym stopień otwartości 

oraz możliwości inwestycyjne;
 – uwarunkowania systemu społeczno-gospodarczego i prawnego;
 – zasady i praktykę prowadzenia polityki gospodarczej;

13 A. Sosnowska, innowacje – podstawowe pojęcia, w: jak wdrażać innowacje technolo-
giczne w firmie. poradnik dla przedsiębiorców, red. A. Sosnowska, S. Łobejko, A. Kłopotek, 
J. Brdulak, A. Rutkowska-Brdulak, K. żbikowska, PARP, Warszawa 2005, s. 15–16.
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 – sytuację na rynku produktów przemysłowych, konsumpcyjnych 
i usług;

 – inne czynniki wynikające z makrootoczenia firmy. 
Z kolei wewnętrzne stymulatory rozwoju przedsiębiorczego MSP dzieli 

się w zależności od tego, z czym są powiązane lub z czego wynikają. Do tej 
grupy można zaliczyć stymulatory14:

 – wynikające z osobowości przedsiębiorcy, jak kreatywność, otwartość 
na zmiany, chęć wyróżnienia się itp.;

 – wiążące się z doświadczeniem przedsiębiorcy, jak wykształcenie 
w danej dziedzinie, umiejętności zawodowe, umiejętność pracy 
z ludźmi, motywacja przedsiębiorcza, potrzeba sukcesu itp.;

 – związane z personelem firmy, jak wykwalifikowana i ambitna kadra, 
utożsamianie się z firmą, warunki pracy i płacy, motywacja do roz-
woju itp.;

 – związane bezpośrednio z otoczeniem rynkowym, jak współpraca 
z klientami, innowacyjność konkurencji, dostęp do rynków, sytuacja 
na rynku pracy itp.;

 – wynikające z lokalizacji, jak dogodna infrastruktura, konieczność 
współdziałania z władzami lokalnymi oraz instytucjami naukowymi 
itp.15;

 – związane z przyszłymi i bieżącymi wynikami działalności firmy, jak 
wynik finansowy, płynność finansowa, wartość eksportu, zobowią-
zania na rzecz dostawców itp.;

 – związane z uwarunkowaniami prawnymi i finansowymi dotyczące 
firmy, jak prawo podatkowe, prawo rejestracji firmy, warunki kredy-
towania, uprawnienia klientów, prawna ochrona własności intelektu-
alnej itp.

14 ibidem, s. 20.
15 Zob. szerzej: współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność 

regionu łódzkiego, red. J. Różański, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2013. W publikacji tej 
prezentowane są wyniki badań literaturowych i empirycznych dotyczących współpracy sfery 
nauki i biznesu w regionie łódzkim. W pracy oceniono główne bariery występujące we wdra-
żaniu innowacji w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego.
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Podane stymulatory nie zamykają ogólnej listy czynników, dzięki któ-
rym może nastąpić rozwój przedsiębiorczy MSP. Warto również wymienić:

 – Kulturę organizacyjną, która – właściwie zbudowana – ma wspie-
rać wszelkie działania przedsiębiorcze w firmie. Dodatkowo należy 
uznać, że kultura organizacyjna powinna stanowić czynnik moty-
wujący MSP do współpracy ze sferą nauki i administracji publicznej. 
Dla MSP jest to zagadnienie szczególnie ważne, gdyż ze względu na 
ograniczone możliwości finansowe w zakresie tworzenia i komercja-
lizacji zarówno innowacji, jak i nowych technologii – współpraca ta 
powinna stać się dla nich priorytetem. Widoczna jest zatem zależ-
ność zachodząca między kulturą organizacyjną MSP a rozwojem ich 
współpracy ze sferą nauki i administracją publiczną. świadomość 
tej zależności wydaje się szalenie istotna, zwłaszcza dla MSP, gdyż 
efektem jej jest oczekiwany rozwój w zakresie przedsiębiorczości16. 

 – Otwartość i gotowość do zmian przedsiębiorczych, co jest koniecz-
nością w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, gdyż pomiędzy 
MSP a ich otoczeniem zachodzi swoista wymiana opierająca się na 
zasadzie sprzężeń zwrotnych (otoczenie – firma, firma – otoczenie). 

 – Nastawienie na wysoką jakość produktów/usług, co powinno stanowić 
istotny problem w obecnej fazie rozwoju polskich małych i średnich 
przedsiębiorstw. Jego rozwiązanie prowadzić będzie do zwiększenia 
poziomu innowacyjności technologicznej, nowoczesności produktów 
oraz konkurencyjności na rynku globalnym.

Przedstawione powyżej stymulatory, które sprzyjają rozwojowi przed-
siębiorczych MSP, odnaleźć można w różnych obszarach funkcjonowania tego 
sektora. Występują one bowiem w samym przedsiębiorstwie, jak i instytucjach 
oraz podmiotach jego otoczenia. Istotną rolę odgrywa unijna i krajowa polity-
ka wsparcia dla MSP, instytucje otoczenia biznesu, narzędzia i instrumenty 
pomocowe czy procesy wsparcia transferu technologii. Jak już wspomniano, 
duże znaczenie ma również utworzenie pewnej sieci swoistych powiązań 
zachodzących między sferą nauki, biznesu (MSP) i administracji publicznej.  
 

16 Zob. szerzej: współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie, red. A. Adamik, 
Difin, Warszawa 2012. W podanej publikacji, w rozdziale kultura organizacyjna Msp jako 
narzędzie kształtujące rozwój regionu, zwrócono uwagę na stymulator rozwoju przedsiębior-
czego w MSP, jakim jest kultura organizacyjna i zinterpretowano główne jej składniki.
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Należy bowiem zauważyć, że małe i średnie firmy posiadają liczne powiąza-
nia zewnętrzne obejmujące, oprócz standardowych ogniw (dostawca, klient, 
konkurencja, urzędy), również takie, do których zalicza się wymienione sfery. 
Głównym aktorem tych relacji powinien być przedsiębiorca, który, chcąc 
rozwijać swą firmę, musi uczestniczyć w łańcuchu działań przedsiębiorczych. 
Tylko tak postrzegana współpraca jest sposobem na rozwój i doskonalenie 
działań przedsiębiorczych w zakresie zarządzania i rozwiązywania wielu 
problemów na co dzień występujących w MSP.

2. Identyfikacja barier i stymulatorów rozwoju przedsiębiorczości 
w sektorze mSP – wyniki i wnioski z badań

W celu identyfikacji głównych barier i stymulatorów rozwoju wpływają-
cych na działalność przedsiębiorczą MSP, w latach 2011–2013 przeprowadzo-
no badania ankietowe wśród właścicieli i współwłaścicieli małych i średnich 
przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwie łódzkim. W pierwszym 
etapie badania wylosowano z rejestru REGON 1000 podmiotów gospodar-
czych spełniających następujące kryteria: 

 – przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku co najmniej jeden rok (tzn. 
założone zostało przed 31 grudnia 2010 roku),

 – przedsiębiorstwo należy do sektora prywatnego,
 – przedsiębiorstwo należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, 

tj. liczba pracujących nie przekracza 249 osób.
Nie została zastosowana selekcja ze względu na rodzaj działalności, tj. do 

populacji zalicza się podmioty ze wszystkich sekcji PKD – pod warunkiem, że 
nie należą do sektora publicznego. Do wszystkich wylosowanych podmiotów 
wysłano pocztą tradycyjną i elektroniczną kwestionariusz ankiety i otrzyma-
no zwrot na poziomie 112 ankiet (stopa zwrotu 11,2%).

W badanej grupie przedsiębiorstw dominowały mikrofirmy – 49,2%, 
małe firmy stanowiły 36,9%, zaś 13,9% to firmy średnie. Większość badanych 
przedsiębiorstw zajmowała się działalnością usługową i handlową – 61,2%, 
a niecałe 40% produkcyjną. Analiza obszaru działania badanych przedsię-
biorstw ujawniła, że większość z nich operowała na rynku regionalnym i kra-
jowym – 86,6%, w niewielkim zakresie na rynku międzynarodowym – 13,4%. 
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W jednym z obszarów badawczych oceniono bariery, które mogą wpły-
wać na rozwój przedsiębiorczości w sektorze MSP. Respondenci wskazane 
bariery oceniali w skali od 1 do 5, gdzie 1 to bariera najmniej istotna, 5 znaczne 
utrudnienie (bariera uniemożliwiająca wdrażanie inicjatyw) – por. tabela 1.

Tabela 1

Bariery rozwoju z zakresu przedsiębiorczości MSP

Bariery utrudniające rozwój z zakresu 
przedsiębiorczości mSP

1 2 3 4 5

% wskazań 
Utrudniony dostęp do środków finansowych na 
wdrażanie inicjatyw przedsiębiorczych 2 6 28 36 42

Trudności w nawiązaniu współpracy 
z administracją publiczną, ośrodkami 
naukowymi i badawczymi

9 10 18 41 23

Brak dostępu do informacji na temat 
stymulatorów rozwoju z zakresu 
przedsiębiorczości

9 13 26 39 13

Wysoki poziom biurokratyzacji procesów 
i procedur, trudności administracyjne 11 15 22 46 11

Skomplikowany system prawny i polityka 
fiskalna 8 10 12 38 26

Brak kluczowej wiedzy i kompetencji 
z zakresu wdrażania innowacji 13 7 32 36 12

Tworzenie klimatu dla rozwoju 
przedsiębiorczego  7 14 26 31 35

Wysokie koszty wprowadzania nowych 
inwestycji 7 12 16 33 48

Silna konkurencja 6 11 17 29 36
Ograniczony rynek zbytu na nowe 
(przedsiębiorcze) rozwiązania 11 23 23 22 21

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań17.

W ocenie badanych przedsiębiorców wdrażanie inicjatyw z zakresu 
przedsiębiorczości ograniczone w największym stopniu jest przez wysokie 
koszty prowadzenia inwestycji (81% wskazań, z tego 33% w stopniu dużym 
i 48% w stopniu kluczowym). Na podobnym poziomie został oceniony 
utrudniony dostęp do środków finansowych na wdrażanie wszelkich inicja-

17 Badani mogli wskazać więcej niż 1 czynnik. 



192 Katarzyna Szymańska

tyw przedsiębiorczych (78% wskazań, z tego 36% w stopniu dużym i 42% 
w stopniu kluczowym). Trzecią istotną w opinii respondentów barierą 
jest silna konkurencja występująca w sektorze (75% wskazań, z tego 29% 
w stopniu dużym i 36% w stopniu kluczowym). Kolejną wskazaną barierą 
jest brak klimatu do rozwoju przedsiębiorczości, który mógłby sprzyjać MSP 
(66% wskazań, z tego 31% w stopniu dużym i 35% w stopniu kluczowym). 
W następnej kolejności respondenci stwierdzili, że barierą blokującą rozwój 
przedsiębiorczości ich firm są trudności w nawiązaniu współpracy z admini-
stracją publiczną, ośrodkami naukowymi i badawczymi (66 % wskazań, z tego 
36% oceniono w stopniu dużym i 12% w stopniu kluczowym). Na podobnym 
poziomie podano trudności związane z niezrozumiałym systemem prawnym 
i polityką fiskalną (62% wskazań, z tego 38% oceniono w stopniu dużym i 26% 
w stopniu kluczowym). Wysoki poziom biurokratyzacji procesów i procedur 
oraz trudności administracyjne to kolejna wskazana bariera (57% wskazań, 
z tego 46% w stopniu dużym i 11% w stopniu kluczowym). Następna bariera to 
brak dostępu do informacji na temat stymulatorów rozwoju przedsiębiorczości 
(52% wskazań, z tego 39% w stopniu dużym i 13% w stopniu kluczowym). 
Na ostatnich miejscach respondenci podali, że dużym problemem rozwoju ich 
firm jest brak kluczowej wiedzy i kompetencji z zakresu wdrażania innowacji 
(48% wskazań, z tego 36% w stopniu dużym i 12% w stopniu kluczowym) 
oraz ograniczony rynek zbytu na nowe (przedsiębiorcze) rozwiązania (43% 
wskazań, z tego 22% w stopniu dużym i 21% w stopniu kluczowym).

Po przeprowadzonych badaniach należy stwierdzić, że oceniane przez 
respondentów czynniki były dla części barierami, a dla innych stymulatorami 
rozwoju przedsiębiorczego firm z sektora MSP. Dodatkowo można spostrzec, 
że podane przez respondentów bariery zaliczają się do ogólnych grup barier, 
do których należą: 

 – bariery finansowe, wśród których respondenci wymieniali: wysokie 
koszty pozyskania informacji o nowych technologiach, brak środków 
finansowych na zakup nowych technologii i utrudniony dostęp do 
środków finansowych;

 –  bariery prawne, bezpośrednio związane z dużymi trudnościami ad-
ministracyjnymi respondentów i wysokim poziomem biurokratyzacji 
procesów oraz procedur, które wspierają procesy technologiczne;
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 – bariery zarządzania, edukacji oraz społeczne, które występowały naj-
częściej z powodu niskiego poziomu wiedzy właścicieli oraz pracow-
ników małych i średnich firm w zakresie przedsiębiorczości;

 – bariery rynkowe, związane z tzw. „zawężaniem się ” rynków zbytu 
czy szybkim wzrostem konkurencji.

Proces zlikwidowania opisanych powyżej barier powinien uruchomić 
niezbędne stymulatory, dzięki którym będzie możliwy rozwój i wsparcie 
w zakresie przedsiębiorczości MSP. Stymulatory te muszą więc być zorien-
towane na: tworzenie klimatu sprzyjającego zmianom i współpracy z innymi 
podmiotami; pogłębianie wiedzy oraz umiejętności przez właścicieli i pra-
cowników MSP; rozwijanie tolerancji dla ryzyka, niepewności i ciągłych 
poszukiwań nowych przedsiębiorczych rozwiązań; wspieranie budowania 
atmosfery uznania i szacunku dla innowatorów; wspieranie twórczych spo-
sobów myślenia i rozwiązywania problemów; kształtowanie świadomości 
dotyczącej wprowadzania zmian; propagowanie bezpośrednich kontaktów 
i wymiany poglądów oraz dzielenie się wiedzą i informacją

Podsumowanie

Konkludując: aby rozwój w zakresie przedsiębiorczości stał się wyznacz-
nikiem sukcesu działalności MSP, należy eliminować wszelkie bariery oraz 
aktywizować stymulatory, które dają szanse rozwoju tego procesu. Jest to na 
pewno proces złożony, polegający na dostosowaniu zarówno strategii, struk-
tury, zasobów, jak i technologii do wymagań kreowanych przez dynamicznie 
zmieniające się otoczenie. Dodatkowo, dla zapewnienia rozwoju przedsiębior-
czego MSP istotny jest rozwój wszelkich relacji zachodzących między sferami 
biznesu, nauki i administracji publicznej. Dla sektora małych i średnich firm 
jest to zagadnienie szczególnie ważne, gdyż ze względu na ograniczone możli-
wości finansowe w zakresie tworzenia i komercjalizacji – zarówno innowacji, 
jak i nowych technologii – współpraca ta pozwoli na eliminacje głównych 
barier, co powinno stać się priorytetem.
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Streszczenie

Rozwój przedsiębiorczości w sektorze MSP jest blokowany przez szereg 
istotnych barier, które wpływają na ten proces. Dlatego więc należy dążyć do ich 
likwidacji, uruchamiając jednocześnie pokłady stymulatorów napędzających szeroko 
rozumiany rozwój przedsiębiorczości w MSP. Celem artykułu jest rozpoznanie głów-
nych barier i stymulatorów wpływających na rozwój w zakresie przedsiębiorczości 
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w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Aby zrealizować przyjęty cel, sporzą-
dzono kwestionariusz ankiety. Na podstawie uzyskanych wyników określono główne 
bariery i stymulatory rozwoju, które w latach 2011–2013 wpływały na działalność 
przedsiębiorczą MSP zlokalizowanych w województwie łódzkim.

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, innowacyjność, sektor małych i średnich przed-
siębiorstw.

BARRIERS AND DEvELOPmENt StImULAtORS  
Of ENtREPRENEURShIP IN thE SmE SECtOR

Summary

This article aims to identify the main barriers the development of entrepreneur-
ship in the SME sector. To this end, in the years 2011 -2013 was conducted surveys 
of owners and co-owners of small and medium-sized enterprises located in the Lodz 
region. Respondents recognized the major barriers of development in the tested range. 
The study confirmed the assumption that the development of entrepreneurship has 
become a determinant of business success of SMEs should eliminate all barriers and 
activate promoters that provide opportunities for the development of this process.

Keywords: entrepreneurship, innovation, SME sector.
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INNOWACJE W ENERGEtYCE – KONCEPCJA PROSUmENtA

Wprowadzenie

Energetyka scentralizowana dominująca w okresie gospodarki przemy-
słowej zaczyna ustępować modelowi energetyki rozproszonej. Energetyka 
rozproszona to inaczej grupa wielu źródeł generacyjnych o małej mocy, 
współpracujących ze sobą, zasilających małe terytoria, bazująca na odnawial-
nych źródłach energii. Tendencja ta wynika z szeregu czynników, do których 
zaliczyć należy przede wszystkim:

 – konieczność ograniczenia eksploatowania nieodnawialnych zasobów, 
 – ochronę środowiska naturalnego, 
 – możliwość wykorzystania i spożytkowania lokalnych, odnawialnych 

zasobów energetycznych, 
 – postęp technologiczny w zakresie urządzeń umożliwiających produk-

cję energii z zasobów odnawialnych, 
 – politykę UE w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, ochrony śro-

dowiska. 
W kierunku energetyki rozproszonej idą propozycje w projekcje ustawy 

o odnawialnych źródłach energii (OZE) i tzw. „trójpaku energetycznym”1.

1 „Mały trójpak” energetyczny to zmiany w ustawie prawo energetyczne uchwalone 
w sierpniu 2013 roku i podpisane przez Prezydenta RP.
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Opracowanie niniejsze składa się z pięciu części merytorycznych. 
Pierwsza poświęcona jest pojęciu prosumenta. Druga obejmuje rozważania 
na temat potencjału energetyki odnawialnej i możliwości rozwoju energetyki 
prosumenckiej. Kolejna część dotyczy potencjału energetyki prosumenckiej 
w Polsce. Czwarta obejmuje rozważania na temat korzyści z energetyki 
prosumenckiej. Ostatni fragment poświęcony jest determinantom rozwoju 
energetyki prosumenckiej.

1. Koncepcja prosumenta 

Wprowadzenie do obiegu pojęcia „prosument” przypisuje się  
A. Tofflerowi2, który pierwszy użył tego określenia w latach osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku. Dotychczas pojęcie to funkcjonowało w marketingu i było 
wyrazem zmian we współczesnym biznesie. W tym ujęciu prosument to osoba 
zaangażowana we współtworzenie i promowanie produktów, będąca jedno-
cześnie producentem i konsumentem dóbr i usług. Dzięki technologii może 
mieć aktywny udział w tworzeniu oraz w promowaniu produktów i usług. 
Prosumenci są twórcami np. opakowań produktów. To wiąże się czasem 
z innym pojęciem – crowdsourcing (ang. crowd – tłum, ang. sourcing –  
czerpanie źródeł). Oznacza to proces, w ramach którego organizacja (firma, 
instytucja publiczna, organizacja non-profit) przydziela zadania wykonywane 
dotychczas przez pracowników firmy niezidentyfikowanej, zwykle bardzo 
szerokiej grupie ludzi. Umożliwia to zainteresowanym użytkownikom inter-
netu partycypację w zadaniach, które kiedyś były zarezerwowane dla wąskiej 
grupy specjalistów.

Pojęcie prosumenta zyskało popularność i nowy wymiar wraz z poja-
wieniem się koncepcji energetyki rozproszonej, zakładającej istnienie wielu 
rozproszonych źródeł generacyjnych o małej mocy, współpracujących ze 
sobą, zasilających małe terytoria w energię. „Mały trójpak” energetyczny 
wprowadza to pojęcie, definiując prosumenta jako osobę fizyczną, prawną 
lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej i będącą 
wytwórcą energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne 
lub sprzedaż. Działalność prosumenta nie jest działalnością gospodarczą, 

2 A. Toffler, trzecia fala, PIW, Warszawa 1985, s. 309 i nast. 
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nie musi on rejestrować się jako wytwórca zgodnie z przepisami ustawy 
o działalności gospodarczej3, w której zapisano, iż produkcja energii wymaga 
koncesji. Prosumenta ten zapis nie dotyczy. Działalność prosumencka jest 
możliwa dzięki inwestycjom w mikroinstalcje odnawialnych źródeł energii, 
które definiowane są jako odnawialne źródło energii o łącznej zainstalowanej 
mocy elektrycznej nie większej niż 40 kW lub o łącznej zainstalowanej mocy 
cieplnej nie większej niż 70 kW. Mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii 
jako kluczowe technologie prosumenckie to: 

1. Kolektory słoneczne, zamieniające promieniowanie słoneczne na 
ciepło; można je wykorzystać do podgrzewania wody użytkowej i wspoma-
gania ogrzewania. Podstawowym elementem kolektora jest absorber, prze-
chwytujący promieniowanie słoneczne i zamieniający je na ciepło czynnika 
grzewczego, którym może być np. krążący w instalacji wodny roztwór glikolu. 
Ilość pozyskiwanej energii zależy od godzinowych i sezonowych sum promie-
niowania słonecznego docierającego do absorbera, a także od usytuowania 
kolektorów i sprawności urządzeń.

2. Kotły na biomasę; przeznaczone są do spalania drewna odpadowego, 
gałęzi, wierzby energetycznej, brykietów drzewnych, brykietów ze słomy i in-
nych odpadów roślinnych. Energia pochodząca ze spalania biomasy roślinnej 
jest wykorzystywana do centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej 
wody użytkowej. 

3. Małe elektrownie wiatrowe (mikrowiatraki), czyli przydomowe wia-
traki, które mogą być montowane na dachach, ścianach domów. 

4. Mikrosystemy fotowoltaiczne; podstawowym elementem modułu jest 
ogniwo fotowoltaiczne, ilość energii produkowanej przez moduły fotowol-
taiczne zależy od poziomu nasłonecznienia, umiejscowienia instalacji oraz 
wydajności samych modułów. Urządzenia można łatwo zmontować oraz 
zintegrować z innymi instalacjami.

5. Mikrosystemy kogeneracyjne na biogaz i biopłyny (do zasilania 
agregatów prądotwórczych z różnymi silnikami wewnętrznego spalania).

6. Pompy ciepła; są to urządzenia wykorzystywane do ogrzewania, 
które wymuszają, dzięki przemianom termodynamicznym, przepływ ciepła 

3 ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r., Dz.U. 2004 Nr 
173 poz. 1807 (z późn. zmianami), art. 46. 
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między obszarami o różnej temperaturze. Pompa nie wytwarza więc ciepła, 
tylko je przekazuje z dolnego do górnego źródła.

7. Małe elektrownie wodne o mocy poniżej 5 MW; do ich zbudowania 
wystarczy próg piętrzący wodę, mały obiekt z siłownią, kanał do turbiny. 
Wpływ tego typu elektrowni na środowisko jest znikomy w przeciwieństwie 
do dużych elektrowni wodnych budzących kontrowersje środowiskowe.

2. Potencjał energetyki prosumenckiej w Polsce

Potencjał rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce w wersji prosumenc-
kiej determinują liczne czynniki. Są to, po pierwsze, dostępne rozwiązania 
technologiczne, które pozwalają praktycznie w każdym gospodarstwie do-
mowym, rolnym, przedsiębiorstwie usługowym zainstalować przynajmniej 
jeden rodzaj źródła energii odnawialnej. W systemie energetyki prosumenc-
kiej buduje się instalacje na własne potrzeby, a nadwyżki energii można 
sprzedać. Ocenę efektywności takiej instalacji determinuje fakt, iż projekt 
inwestycyjny nie ma na celu generowania dochodowości, można natomiast 
mówić o oszczędnościach, np. w kosztach energii elektrycznej. Wtedy okres 
zwrotu mierzy się czasem niezbędnym na pokrycie nakładów na instalacje 
przynoszące oszczędności kosztów zużycia energii.

Po drugie, rozwój mikroinstalacji i energetyki prosumenckiej jest 
nierozerwalnie związany z potencjałem budynków, których liczba w Polsce 
przekracza 5,6 mln, z czego 3,3 mln znajduje się na terenach wiejskich4. 
Ponad 80 % to domy jednorodzinne, one stanowią grupę obiektów najbardziej 
atrakcyjnych pod względem instalacji prosumenckich ze względu na wiele 
rodzajów potrzeb energetycznych tam występujących. W budynkach potrze-
by te koncentrują się w czterech grupach: a) ogrzewanie pomieszczeń (c.o.),  
b) przygotowanie ciepłej wody użytkowej (c.w.), c) oświetlenie, d) potrzeby 
bytowe (gotowanie, inne urządzenia elektryczne). Wg szacunków, budynek 
jednorodzinny 83,8% energii przeznacza na ogrzewanie, 12,7% na ciepłą 
wodę użytkową, 0,9% to oświetlenie i 2,6% inne. Wymienione rodzaje potrzeb 
energetycznych różnią się sposobem ich zaspokajania (energia elektryczna, 

4 GUS, zamieszkane budynki. narodowy spis powszechny Ludności i Mieszkań, 
Warszawa 2011, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14347_PLK_HTML.htm (23.07.2013).
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gaz, paliwa stałe itp.) oraz wielkością zapotrzebowania na energię w cyklu 
dobowym i rocznym. Centralne ogrzewanie oraz ogrzewanie wody do celów 
użytkowych to dwa różne cele energetyczne i trudno znaleźć jedno urządzenie 
mogące zaspokoić oba typy potrzeb przez cały rok bez utraty sprawności. To 
zróżnicowanie daje duże możliwości zastosowania różnych źródeł OZE. 

Budynki modelu energetyki „rozsianej” stają się nie tylko zielonymi 
ciepłowniami, ale także elektrociepłowniami i zielonymi elektrowniami. 
Można na nich instalować ogniwa solarne, ogniwa fotowoltaiczne. Według 
raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej5, szacunkowa liczba potencjalnych 
prosumentów dysponujących budynkami i obiektami pozwalającymi na sto-
sowanie mikroinstalacji OZE, przy uwzględnieniu możliwości rodzajowych 
i lokalizacyjnych budynków, wynosi prawie 3 mln, a do 2020 roku powstanie 
ok. 700 tys. nowych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. 
Oczywiście możliwości zastosowania mikroinstalacji w miastach są inne niż 
na obszarach wiejskich, ze względu na strukturę obiektów, dostępność róż-
nych źródeł energii (mikrobiogazownie mogą znaleźć zastosowanie tylko na 
obszarach wiejskich, inaczej systemy fotowoltaiczne i kolektory solarne). Dziś 
wykorzystywanie biomasy w postaci drewna i odpadów drzewnych do celów 
bytowych wynika raczej z braku technicznych możliwości podłączenia do 
sieci gazowej oraz łatwej dostępności i niskiej ceny drewna, a nie świadomej 
chęci korzystania z odnawialnych źródeł energii, do jakich należy biomasa.

Po trzecie, koszt instalacji energetycznych dla OZE systematycznie 
spada, co szczególnie dobitnie widać na przykładzie ogniw fotowoltaicznych. 
W latach 1977–2013 ceny ogniw spadły 100-krotnie – z 76,67 USD/wat do po-
ziomu 0,74 USD/wat, powodując dynamiczny rozwój tego sektora przemysłu 
OZE6. Uważa się, iż każde podwojenie zdolności produkcyjnych powoduje 
spadek ceny ogniw fotowoltaicznych o 20%. W 2012 roku koszt instalacji 
w zależności od typu wahał się od 900 zł/kW (małe piece na biomasę) do 8000 
zł/kW (za systemy fotowoltaiczne). średnio wynosił 4,7 tys. zł/kW7. Do dziś 
w Polsce około 40 tys. gospodarstw domowych zainstalowało kolektory sło-

5 krajowy plan rozwoju mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do 2020 roku, 
Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO), Związek Pracodawców Forum Energetyki 
Odnawialnej, Warszawa 2013. 

6 Za: pricing sunshine, “The Economist” [online] 28.12.2012, http://www.economist.
com/blogs/graphicdetail/2012/12/daily-chart-19 (10.06.2013). 

7 krajowy plan rozwoju mikroinstalacji…, s. 12.
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neczne, można założyć, iż jest to wynik kalkulacji opłacalności ekonomicznej 
oraz po części dotychczasowej polityki wspierania inwestycji w OZE. 

Po czwarte, inwestycje w OZE dotowane są z funduszy takich insty-
tucji, jak: Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej 
(NFOśiGW) oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony środowiska i Gospodarki 
Wodnej (WFOśiGW). Wsparcie finansowe dla instalacji fotowltaicznych mon-
towanych na budynkach użyteczności publicznej może wynosić nawet 80% 
wartości inwestycji. NFOśiGW pracuje nad programem wsparcia o nazwie 
„Prosument”, w ramach którego z dofinansowania będą mogły skorzystać 
gospodarstwa domowe zainteresowane montażem mikroinstalacji „odna-
wialnych źródeł energii do produkcji energii cieplnej i elektrycznej (kotły na 
biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne, małe 
elektrownie wiatrowe i wodne na istniejących stopniach wodnych”8. Wsparcie 
ma dotyczyć gospodarstw domowych i wspólnot mieszkaniowych. Program 
ma udostępnić dofinansowanie w postaci preferencyjnych pożyczek, których 
wartość ma wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Program 
ma być realizowany w latach 2014–2018, a dofinansowanie w jego ramach 
będzie można uzyskać na montaż:

 – małych elektrowni i elektrociepłowni opalanych biomasą pochodze-
nia leśnego i rolniczego,

 – kolektorów słonecznych o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kW,
 – systemów fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 

40kW,
 – małych elektrowni wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej 

do 40kW,
 – mikrobiogazowni o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW.

Po piąte, w Polsce rozwija się intensywnie energetyka odnawialna. 
Jak podaje IEO, w Polsce mamy dziś 3200 małych elektrowni wiatrowych,  
32 biogazownie rolnicze, w tym 2 mikrobiogazownie typu off-grid9 o mocach 
30 kW, 130 instalacji PV (fotowoltaicznych). Co ciekawe, duży odsetek tych 
źródeł nie jest przyłączonych do sieci elektroenergetycznej. Z badań IEO za 

8 http://gramwzielone.pl/trendy/7384/prosument-nfosigw-dofinansuje-mikroinstalacje-
niezaleznie-od-ustawy-o-oze.

9 Instalacje tzw. off-grid, czyli poza siecią, wykorzystywane na potrzeby własne gospo-
darstw domowych.
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2010 rok wynika, że zaledwie ok. 6% z ogólnej liczby sprzedanych małych 
turbin stanowiły urządzenia przeznaczone do przyłączenia do sieci elek-
troenergetycznej. W segmencie mikroinstalacji w Polsce na koniec 2012 r.  
zainstalowanych było 270 koncesjonowanych i otrzymujących świadectwa po-
chodzenia odnawialnych źródeł energii. średnia moc OZE w tym segmencie 
to 25 kW, a łączna moc to 6,7 MW. Jest to sytuacja szczególnie nietypowa 
w UE, zarówno pod względem niewielkiej mocy zainstalowanej off-grid, jak 
i bardzo wysokiego odsetka instalacji nieprzyłączonych do sieci. Może ona 
świadczyć o olbrzymich, trudnych do pokonania barierach dla właścicieli 
mikroinstalacji OZE w dostępie do sieci oraz do krajowego systemu wsparcia 
zielonej energii świadectwami pochodzenia10. 

Po szóste, w sektorze „zielonego ciepła” (kotły na biomasę, pompy 
ciepła i kolektory słoneczne) inwestorów-prosumentów nie ogranicza duża 
liczba barier proceduralnych oraz nieracjonalnie wysokie bariery w dostępie 
do sieci, jak to się dzieje w energetyce komercyjnej. Na podstawie badań 
przeprowadzonych przez Urząd Regulacji Energetyki wśród podmiotów, które 
eksploatują OZE lub też są w trakcie ich realizacji, zidentyfikowano m.in. 
takie bariery, jak: 

 – często brak lokalnego pakietu informacji dla potencjalnych inwesto-
rów o możliwości lokalizacji źródeł OZE w terenie (82% ankietowa-
nych wskazało tę przyczynę jako istotną), 

 – brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub brak 
wyznaczenia w nich przez lokalne organy samorządowe terenów pod 
lokalizację OZE (73%), 

 – sformalizowana procedura uzyskania decyzji w zakresie zabudowy 
i zagospodarowania terenu (55%) oraz negatywne nastawienie spo-
łeczności lokalnej (45%), 

 – brak technicznych (55%) i ekonomicznych (45%) warunków przyłą-
czenia do sieci oraz odmowa przez operatora przedłużenia okresu 
obowiązywania umów o przyłączenie do sieci (55%), 

 – brak systemu rekomendacji technologii (45%) i upowszechniania wie-
dzy techniczno-ekonomicznej wśród potencjalnych inwestorów, 

10 krajowy plan rozwoju mikroinstalacji…
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 – brak zróżnicowania w zakresie wymagań formalnoprawnych w pro-
cesie koncesjonowania w zależności od mocy źródła (18%)11.

3. Polacy wobec koncepcji prosumenta energetycznego i wdrażania 
mikroistalacji

Powodzenie rozwoju OZE i koncepcji prosumenta zależy w znacznym 
stopniu od gotowości potencjalnych inwestorów do realizacji projektów. 
Wydaje się, iż w Polsce panuje dostatecznie dobry klimat do tego typu 
inwestycji. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez TNS OBOP dla 
Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO). Na pytanie 
o gotowość do inwestycji w OZE, aż w 81% odpowiedziach znalazły się źródła 
OZE (badani mogli wskazać dwie odpowiedzi). Na energię słoneczną wska-
zało 31% badanych, wiatru 12%, geotermii 5%. Utrzymuje się dość wysoki 
stopień zainteresowania energią z węgla (24%), co zapewne wynika z faktu, 
iż dla 90% odbiorców jest to podstawowe źródło energii. Wyniki sugerują 
pro-prosumenckie nastawienie badanych, którzy wykazują chęć szukania 
alternatyw dla tradycyjnego nośnika, jakim jest węgiel. Uwagę zwraca nikłe 
zainteresowanie energetyką atomową (1%). Oznacza to, iż „polskie społeczeń-
stwo ma już dość dobrze sprecyzowane stanowisko dotyczące preferowanych 
źródeł energii, a znaczna część obywateli chce aktywnie wpływać na wybór 
źródła i szuka możliwości samodzielnej produkcji energii”12.

Drugi wniosek z cytowanych badań jest taki, iż poparcie dla OZE 
wyrażane jest przez większość respondentów. Zwolennikami mikroinstala-
cji są głównie mieszkańcy miast powyżej 100 tys. mieszkańców, ale także 
mieszkańcy miast poniżej 20 tys. mieszkańców, osoby aktywne zawodowo 
(w tym przede wszystkim kierownicy/specjaliści, prywatni przedsiębiorcy, 
pracownicy administracji i usług, robotnicy i rolnicy).

11 Urząd Regulacji Energetyki, raport prezesa urzędu regulacji energetyki, Warszawa, 
28 czerwca 2013 r., s. 66.

12 polacy o źródłach energii odnawialnej. wyniki badania opinii publicznej – 2013 
r., Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa 2013, http://www.ieo.pl/pl/ekspertyzy/
doc_details/652-wyniki-bada-opinii-publicznej-polacy-o-rodach-energii-odnawialnej.
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Rys. 1. Gotowość do korzystania z OZE w gospodarstwie domowym
Źródło: polacy o źródłach energii odnawialnej…, s. 2.

Trzeci wniosek z badania dotyczy gotowości do zainwestowania w małe, 
przydomowe, odnawialne źródła energii. Okazuje się, że 45% badanych jest 
gotowych na takie inwestycje, 21% chciałoby poczynić takie inwestycje nie 
później niż za 2 lata, a 24% – mogłoby poczekać dłużej. Najwięcej osób wy-
rażających gotowość zainwestowania w małe przydomowe OZE znajdowało 
się wśród: rolników (56%), osób młodych (57%), osób aktywnych zawodowo 
(53%), mieszkańców domów jednorodzinnych (56%), osób, których zamiesz-
kiwany lokal nie jest podłączony ani do sieci gazowej, ani ciepłowniczej 52%. 
Tylko 30% nie byłoby zainteresowanych OZE w ogóle.

Ostania konkluzja z cytowanych badań jest taka, iż inwestowanie w mi-
kroinstalacje zdeterminowane jest oczekiwanym okresem zwrotu kosztów 
inwestycji. Wg 50% respondentów nie powinien on przekroczyć 7 lat, 73% 
gotowych jest czekać maksymalnie 4 lata na zwrot poniesionych kosztów. 
Czas oczekiwania 5 lat lub więcej deklarowali najczęściej właściciele domów 
jednorodzinnych (30%), dalej zaś – właściciele mieszkań w blokach (18%), 
wynajmujący i lokatorzy domów (11%) i mieszkań (16%). Rolnicy należeli do 
tej grupy respondentów, którzy w stosunkowo najwyższym odsetku (10%) 
akceptowali najdłuższy możliwy okres oczekiwania na zwrot kosztów – po-
wyżej 10 lat13.

13 ibidem.
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Rynek mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii to dobry i rosnący 
segment rynku, którego wartość dziś jest szacowana na 4,5 mld złotych, a do 
2020 r., przy realizacji zapisów rządowego planu działania, może się zwiększyć 
nawet sześciokrotnie (26,5 mld zł). Szacuje się, że inwestycje w przydomowe 
mikroźródła tylko do produkcji energii elektrycznej wyniosłyby 12 mld zł 
i dałyby 1,9 GW nowych mocy –  tyle, ile największe planowane obecnie 
w Polsce bloki na węgiel w Elektrowni Opole. Do tej pory już 223 tysiące 
Polaków zainwestowało w mikroinstalacje OZE (kolektory słoneczne, pompy 
ciepła, małe elektrownie wiatrowe, kotły na biomasę, mikrobiogazownie czy 
domowe systemy fotowoltaiczne). 

4. Korzyści z energetyki prosumenckiej 

Rozwój mikroinstalacji OZE może przynieść szereg korzyści w makro- 
i mikroskali. Makroekonomiczne efekty ekonomiczne i społeczne sprowadzają 
się głównie do:

 – zmiany struktury produkcji energii,
 – zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego,
 – wzrostu aktywności gospodarczej obywateli wskutek pobudzenia in-

westycji prywatnych,
 – zwiększenie świadomości ekologicznej,
 – wypełnienia zobowiązań wobec UE w zakresie OZE,
 – wzrostu zatrudnienia (sfera produkcji urządzeń, instalatorzy…); we-

dług badań IEO, w Polsce obroty na rynku OZE w 2011 roku wynio-
sły 3,05 mld euro, a zatrudnienie 34,6 tys. osób,

 – redukcji zanieczyszczeń,
 – rozwoju rynku urządzeń (systemy pomiarowe, instalacje hybrydowe).

W skali mikroekonomicznej rozwój mikroinstalacji oznacza:
 – Aktywizację wielu drobnych inwestorów. W scenariuszu IEO do 

2020 roku liczba prosumentów wzrośnie ponad 10-krotnie z 223 tys. 
dziś do 2 523 tys. Największe zmiany w strukturze posiadaczy mi-
kroinstalacji w latach 2013–2020 dotyczyć będą szybkiego przyrostu 
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użytkowników kolektorów słonecznych (wzrost o niemalże 948 tys. 
instalacji i uzyskanie 38% udziału w rynku)14.

 – Szansę uzyskania dodatkowych dochodów przez prosumentów za wy-
produkowaną i sprzedaną energię nadwyżkową. Ustawa przewiduje 
taką możliwość, jednak wprowadza pewne ograniczenia. Prosumenci 
będą mogli sprzedać do sieci co najwyżej 30% wyprodukowanej ener-
gii, a dochód ze sprzedaży każdej jednostki energii zostanie ogra-
niczony do 80% średniej ceny energii na rynku konkurencyjnym 
z roku poprzedniego pomnożonej przez maksymalną wielkość współ-
czynnika dla danej technologii, z dodatkową premią dla wszystkich 
mikroinstalacji 0,5%. W praktyce, za sprzedaż nadwyżek w postaci  
1 MWh energii np. z ogniwa fotowoltaicznego otrzyma on ok. 342 
zł, a z mikrobiogazowni rolniczej ok. 263 zł. Ma to odbywać się bez 
żadnych formalności, odbiór energii zaś ma być zagwarantowany po 
cenie, którą kształtuje się według średniej opłaty za energię elektrycz-
ną na rynku konkurencyjnym z poprzedniego roku. Kolejna zasada, 
sprzedaż energii przez prosumentów, nie zostanie objęta systemem 
zielonych certyfikatów, a współczynniki korygujące wartość certyfi-
katów dla firm produkujących zieloną energię będą przysługiwać pro-
sumentom dla średniej ceny energii z roku poprzedniego, ogłaszanej 
przez URE corocznie do końca marca. Oznacza to, że w efekcie nie-
objęcia prosumentów systemem świadectw pochodzenia ich dochód 
za sprzedaną energię będzie mniejszy niż w przypadku firm, którym 
będą przysługiwać certyfikaty, choć wraz ze wzrostem cen energii, 
z roku na rok ich dochód obliczany przez pomnożenie średniej ceny 
energii i współczynnika korygującego będzie systematycznie rósł15. 
Nie doprecyzowano jeszcze okresu korzystania ze współczynników 
korygujących, które mogą być wyznaczane przez żywotność danej 
instalacji16. System zielonych certyfikatów dla danej instalacji ma 

14 krajowy plan rozwoju mikroinstalacji…
15 Np. jeżeli średnia cena energii w 2020 roku wzrośnie do 350 zł (tak jak prognozuje 

MG), dochód z systemu fotowoltaicznego prosumenta w roku 2021 może być obliczany w na-
stępujący sposób (350 zł × 0,7) × 2,5 (zakładając, że wartość współczynnika obowiązująca 
w momencie oddania instalacji do użytku nie zmieni się przez cały okres jej użytkowania). 
Cyt. za: MG pokazało projekt ustawy o oze. co zawiera? w: http://gramwzielone.pl.

16 MG pokazało projekt ustawy o oze… 
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obowiązywać przez maks. 15 lat. Oznacza to odmienne traktowanie 
osób fizycznych (właścicieli przydomowych mikroinstalacji) oraz du-
żych firm. 

Jako wzór dla polskiej polityki prosumenckiej podaje się Wielką 
Brytanię, gdzie w 2009 roku, po wprowadzeniu programu stałych taryf dla 
prosumentów, liczba mikroinstalacji wzrosła z 98 tys. w 2008 r. do 358,3 tys. 
w 2012 r. Dziś moc brytyjskich mikroinstalacji wynosi już 1,66 GW. 
Konkludując, należy stwierdzić, iż:

 – Skutki dzisiejszych decyzji w sprawie OZE będą odczuwalne przez 
kilkadziesiąt lat. Pytanie, na ile polityka rządu i prace nad ostateczną 
wersją projektu OZE będą zbieżne z założeniami. Obserwując dys-
kusję wokół ustawy i coraz to nowsze propozycje rozwiązań, można 
odnieść wrażenie, że trwa spór pomiędzy różnymi stanowiskami. 

 – Stworzenie systemu energetyki prosumenckiej ułatwi realizację dy-
rektyw UE. Przypomnijmy, iż w stosownej dyrektywie17 zobowiązuje 
się państwa członkowskie do zagwarantowania inwestorom pewności 
i do stwarzania im zachęt do ciągłego rozwijania technologii, które 
wytwarzają energię ze wszystkich rodzajów źródeł odnawialnych 
(teza 14). I dalej czytamy: celem dyrektywy jest ułatwienie transgra-
nicznego wspierania energii z tych źródeł bez wpływania na krajowe 
systemy wsparcia i połączenia miedzy sieciami poszczególnych kra-
jów (teza 25). Z kolei Komunikat energia odnawialna: ważny uczest-
nik europejskiego rynku energii18 wskazuje obszary, w których należy 
zintensyfikować wysiłki do 2020 r. dla osiągnięcia celów UE w za-
kresie energii ze źródeł odnawialnych, przy jednoczesnym zachowa-
niu racjonalności kosztów. Są to m.in.: a) rynek energii (konieczność 
utworzenia wewnętrznego rynku energii oraz potrzeba stworzenia 
zachęt dla inwestycji w wytwarzanie energii); b) ulepszenie systemów 
wsparcia (systemy zachęcające do zmniejszania kosztów OZE); c) me-
chanizmy współpracy i wymiany handlowej oraz większe wykorzy-
stanie mechanizmów współpracy w zakresie obrotu energią z OZE).

17 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE, z dnia 23 kwietnia 2009.
18 Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, 

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, energia odnawial-
na: ważny uczestnik europejskiego rynku energii, Bruksela, dnia 06.06.2012, KOM(2012) 271.
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 – Dziś OZE cieszą się wysoką akceptacją społeczną ze względu na swój 
rozproszony charakter oraz korzyści środowiskowe i społeczno-eko-
nomiczne. Mikroinstalacje mogą tę tendencję podtrzymać, w prze-
ciwieństwie do dużych projektów OZE i związanych z nimi obaw 
– dotyczących wykorzystania gruntów pod OZE oraz innych skutków, 
np. dla gospodarki żywnościowej.

 – Rosnący udział elektryczności z OZE może oznaczać trudności z in-
tegracją źródeł odnawialnych z siecią energetyczną, która zbudowana 
była w czasach energetyki scentralizowanej, kiedy dostawa energii 
opierała się na krajowych systemach przesyłowych, a przepływy 
energii i dostawy były względnie dobrze kontrolowane. Wraz z roz-
wojem OZE konieczna będzie rozbudowa sieci elektroenergetycznej 
i nadanie jej nowych funkcji.

5. Determinanty rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce

Rozwój energetyki prosumenckiej niesie za sobą liczne wyzwania 
i problemy, wymaga redukcji wielu barier instytucjonalnych, prawnych 
i świadomościowych. Rozwój mikroinstalacji jest punktem wyjścia do two-
rzenia mikrosieci, inteligentnych sieci energetyki prosumenckiej. To wymaga 
inwestycji w sieci oraz rozwoju systemów etapami.

Poważnym problemem jest niestabilność systemów OZE zależnych od 
warunków meteorologicznych (siły wiatru, nasłonecznienia, szczególnie 
w przypadku fotowoltaików), co jest znaczną przeszkodą w rozwoju mikro-
instalacji i wymaga magazynowania energii oraz jej bilansowania. Wymusza 
to zastosowanie technologii nie tylko do pozyskiwania energii, ale także do 
jej okresowego magazynowania. W opracowaniach na temat mikroinstalacji 
wskazuje się na konieczność tworzenia systemu wymiany energii pomiędzy 
prosumentami (budynkami) i dzielenia się nadwyżkami energii. Niezbędne 
są także zmiany mentalnościowe właścicieli budynków, którzy – montując 
instalacje OZE – stają się nie tylko konsumentami, ale także producentami 
energii, a ich budynki przekształcone zostają w mikroelektrownie. 



212 Stanisław M. Szukalski

Konieczne działania w omawianych kwestiach wymagają zmian na 
poziomie regulacyjnym, prawnym. W małym trójpaku znalazły się zapisy, 
o które wnosili specjaliści od OZE. Chodzi tutaj o: 

 – zwolnienie z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 
mikroinstalacji OZE i związanej z nimi infrastruktury; 

 – w przypadku mikroinstalacji OZE do wytwarzania energii elektrycz-
nej – wyeliminowanie barier prawnych: zwolnienie z konieczności 
uzyskiwania koncesji oraz wpisu do rejestru działalności regulowa-
nej, zwolnienie z konieczności rejestracji działalności gospodarczej 
w celu sprzedaży nadwyżki energii elektrycznej do sieci energe-
tycznej, nałożenie na operatora systemu dystrybucyjnego wszelkich 
obowiązków z tytułu rejestracji instalacji w wymaganych rejestrach 
i dokumentach, zapewnienie możliwości przyłączenia do sieci budyn-
ków i obiektów posiadających przyłącze elektryczne na podstawie 
zgłoszenia;

 – zwolnienie prosumentów z opłat za przyłączenie wraz z nieodpłatną 
instalacją układów pomiarowych przez operatora sieci.

Nierozstrzygnięta została kwestia systemu wsparcia dla mikroinstalacji, 
takich jak choćby19: 

 – zapewnienie wsparcia systemem stałych (dla danej inwestycji) taryf 
gwarantowanych, z czasem gasnących dla nowych inwestorów (do 
zera w 2020 roku);

 – zapewnienie wieloletniego wsparcia dotacjami z funduszy ekologicz-
nych oraz możliwością skorzystania z kredytów preferencyjnych, po-
zwalających prosumentom na uzyskanie okresu zwrotu inwestycji na 
poziomie nie dłuższym niż 6–8 lat (krokiem w tym kierunku wydaje 
się opisany wczesnej program „Prosument” przygotowywany przez 
NFOśiGW); 

 – objęcie kosztem kwalifikowanym systemów magazynowania energii 
(głównie w postaci ciepła) oraz nakładów na integrację mikroinsta-
lacji w systemy hybrydowe; 

 – przyznanie priorytetu finansowaniu zakupu i montażu mikroinsta-
lacji OZE przez osoby fizyczne oraz małe i średnie przedsiębiorstwa 
w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO).

19 Zob. krajowy plan rozwoju mikroinstalacji…
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Wdrożenie do realizacji idei prosumenta będzie możliwe tylko wów-
czas, gdy uchwalona zostanie ustawa o OZE w wersji zbliżonej do projektu 
Ministerstwa Gospodarki z października 2012 roku. Obserwując poczynania 
organów państwowych, trudno oprzeć się wrażeniu, iż polityka ich zmierza 
w kierunku tworzenia rozwiązań prawnych sprzyjających umacnianiu pozycji 
tradycyjnej energetyki oraz koncernów energetycznych i stanowi przykład 
walki o własne interesy zainteresowanych stron. 

Kolejnym warunkiem powodzenia idei prosumenta jest możliwie szybkie 
uruchomienie kampanii informacyjno-szkoleniowej, pozwalającej na popula-
ryzację idei mikroinstalacji oraz dającej szanse poznania zarówno systemów 
wsparcia (o ile takie zostaną ostatecznie stworzone), jak i potencjału oraz 
możliwości wyboru mikroinstalacji OZE. To powinno ułatwić podejmowanie 
decyzji przez prosumentów.

I wreszcie, uruchomienie strategicznego programu badawczego w obsza-
rze rozwoju technologii mikroinstalacji, tworzenia systemów hybrydowych, 
sieci, magazynowania ciepła i energii elektrycznej. Warunkiem skuteczności 
badawczej programu powinno być zintegrowanie badań rozproszonych ośrod-
ków badawczych i firm.

Podsumowanie 

Rozwój energetyki odnawialnej jest nieodwracalnym kierunkiem 
działania UE i poszczególnych państw. W rozwoju energetyki coraz większą 
rolę odgrywają rozproszone źródła generacyjne o małej mocy. Propozycje 
w projekcie ustawy o OZE idą właśnie w kierunku energetyki rozproszonej. 
Jej powodzenie zależeć będzie od rychłego uchwalenia i wdrożenia nowej 
ustawy o odnawialnych źródłach energii – w kształcie, który może stymu-
lować zarówno rozwój sprzyjających im warunków w naszym kraju, jak 
i konsekwentne wdrażania idei prosumenta. Działania te wyznaczą kształt 
energetyki w naszym kraju.
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Streszczenie

Energetyka scentralizowana dominująca w okresie gospodarki przemysłowej 
zaczyna ustępować modelowi energetyki rozproszonej. Energetyka rozproszona to 
inaczej grupa wielu źródeł generacyjnych o małej mocy, współpracujących ze sobą, 
zasilających małe terytoria, opierająca się na odnawialnych źródłach energii. Stanowi 
nowe, innowacyjne rozwiązania w energetyce. Opracowanie porusza problem roz-
woju energetyki rozproszonej w wersji prosumenckiej. Omówiony został potencjał 
energetyki prosumenckiej w Polsce, mikro- i makroekonomiczne korzyści z tego typu 
rozwiązań. Ostatni fragment artykułu poświęcony jest zagadnieniom determinant 
rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce.

Słowa kluczowe: prosument,energetyka rozproszona, odnawialne źródła energii.

INNOvAtIONS IN ENERGEtICS – PROSUmENtAL CONCEPt

Summary

Centralised energetics that prevailed in the period of industrial economy is now 
being replaced by the model of dispersed energetics. Dipersed energetics is a group 
of many energy sources that collaborate with each other, supplying small territories 
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and basing on renewable energy sources. The text describes the problem of dispersed 
energy development in prosumental version. The author also describes the potential of 
prosumental energetics in Poland as well as micro- and macroeconomical benefits that 
come with this type of solution. The last part of the article concernes the determinants 
of development of prosumental energetics in Poland.

Keywords: prosumer, dispersed energetics, renewable energy sources.
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Wprowadzenie

Bardzo dynamiczny rozwój rynku, pojawiające się na nim coraz bardziej 
atrakcyjne i innowacyjne produkty, klienci świadomi swych potrzeb – powo-
dują, iż przed przedsiębiorcami stanęło wyzwanie polegające na poszukiwa-
niu nowoczesnych kanałów komunikacyjnych. Przy wyborze formy dialogu 
firma – klient brana jest pod uwagę znacznie większa liczba czynników, niż 
było to jeszcze do niedawna. Determinantami wyboru są oczywiście przede 
wszystkim skuteczność i efektywności danego nośnika przekazu, ale postrze-
gane z punktu widzenia ich roli w kreowaniu aktu komunikacyjnego, który 
jest unikatowy i nastawiony na interaktywność. Taka sytuacja wydaje się jak 
najbardziej zrozumiała w dobie globalizacji rynku i hiperkonkurencji.

Firmy, którym nie uda się zbudować własnej tożsamości opartej na 
zaufaniu klientów, ich przywiązaniu i w końcu lojalności – nie będą w stanie 
utrzymać się na rynku. Tak więc celem nadrzędnym jest kreacja dobrych 
relacji firma – klient i nie jest to już tylko i wyłącznie dodatkowe działanie 
promocyjne firmy – w chwili obecnej ciągła komunikacja zajmuje pozycję 
priorytetową w strategii organizacji.
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Jednym z obecnie najbardziej popularnych narzędzi wykorzystywanych 
właśnie w osiągnięciu wcześniej wspomnianych celów jest komunikacja przy 
użyciu nowych technologii: internetu i (w jego ramach) social media. Dają one 
możliwość dotarcia z przekazem do niemal nieograniczonej grupy odbiorów, 
a jednocześnie są synonimem nowoczesności, faktycznego zainteresowania 
odbiorców i niezwykłej kreatywności działania, czyli tego, co może gwaran-
tować sukces rynkowy.

Celem artykułu jest przedstawienie sposobów wykorzystania nowych 
technologii w kreowaniu przekazów komunikacyjnych opartych o pełne 
zaangażowanie odbiorców na przykładzie social media. 

1. Wizerunek firmy

Odpowiedni wizerunek organizacji jest w chwili obecnej tym elementem, 
na który kładzie się największy nacisk przy budowaniu strategii komunikacyj-
nych z klientem, ponieważ w dość oczywisty sposób przekłada się na sukces 
firmy. To, z czego należy sobie zdawać sprawę, to fakt, iż wizerunek nie jest 
tworem jednorodnym i występuje wiele jego rodzajów. Wszystkie rodzaje wi-
zerunków wzajemnie na siebie oddziałują i w pewien sposób uzupełniają się. 
Warto podkreślić, iż wizerunek produktu nie jest autonomiczny, znaczna jego 
część jest kształtowana przez obraz firmy. Z drugiej strony, w dużym stopniu 
wyobrażenie o samej firmie zależy od wizerunku jej produktu. Zasadne więc 
wydaje się dokonanie przeglądu typów wizerunku, z jakimi można się spotkać 
w praktyce marketingu. Wyróżniamy kilka rodzajów wizerunku1:

 – Wizerunek marki/produktu (z ang. brand image) – sposób postrze-
gania określonej marki na tle innych. Przedsiębiorstwo może np. 
sprzedawać swoje produkty pod jedną marką lub stosować strategię 
wielomarkową.

 – Wizerunek grupy produktów (z ang. product image) – wyobrażenie 
o całej grupie dóbr. Pozytywny wizerunek mają np. produkty ekolo-
giczne.

 – Wizerunek firmy/przedsiębiorstwa (z ang. company’s image) – spo-
sób, w jaki ludzie postrzegają daną firmę we wszystkich aspektach 

1 J. Tkaczyk, J. Rachwalska, wszystko jest obrazem, „Marketing i Rynek” 1997, nr 5, s. 22.
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jej działania. Pożądany wizerunek może np. oznaczać nowoczesne 
przedsiębiorstwo, zatrudniające wykształconych i dynamicznych pra-
cowników, wytwarzające nowoczesne produkty, wrażliwe na zagad-
nienia ekologii.

 – Wizerunek organizacji (z ang. corporate image) – sposób, w jaki 
firma jest oceniana ze względu na swe powiązania z otoczeniem, 
jako członek pewnej społeczności. Dobry wizerunek oznacza w tym 
wypadku przyjazne kontakty ze społecznością lokalną, działalność 
społecznie użyteczną, opiekę nad pracownikami. Wizerunek ten jest 
często utożsamiany z wizerunkiem firmy. Wizerunek organizacji 
rozumiany bywa także jako wizerunek powiązanych między sobą 
przedsiębiorstw (np. kapitałowo).

 – Wizerunek oferty marketingowej (z ang. marketing image) – sposób, 
w jaki ludzie postrzegają jakość działań marketingowych danej firmy. 
Jeżeli wizerunek jest pozytywny – konsumenci wierzą, że zyskają na 
kontaktach z firmą. Pozytywny wizerunek może w tym przypadku 
oznaczać np. dobrą jakość oferowanych produktów, rozsądne ceny itp.

 – Wizerunek branży (z ang. branch image) – wyobrażenie o wszystkich 
przedsiębiorstwach działających w danej branży, np. wizerunek biur 
podróży.

Jest jednak pewien sektor rynku, w przypadku którego sytuacja nieco 
się komplikuje – to sektor usług. Z powodu ich niematerialnego charakteru 
trudniej jest uplasować je w świadomości klientów jako samodzielne marki, 
jednak nie jest to niemożliwe. Z drugiej jednak strony, utrzymanie dobrego 
wizerunku usług jest znacznie utrudnione ze względu na ich niejednorodność 
(kwestia utrzymania jednakowej jakości). Wyobrażenie o świadczonych przez 
przedsiębiorstwo usługach jest więc utożsamiane z jego wizerunkiem. Dlatego 
właśnie, jak pokazuje praktyka rynkowa, tak ważne jest kreowanie go od 
samego początku funkcjonowania samej usługi, często jeszcze na poziomie 
jej konceptu.

Sama kreacja wizerunku nie załatwia jednak sprawy i nie gwarantuje 
sukcesu, bowiem w wyniku tych działań wizerunek może być:

 – Silny lub słaby; silny wizerunek oznacza, że przedsiębiorstwo ma 
wyraźnie określone miejsce w świadomości otoczenia, że jego obraz 
jest wyrazisty i spójny.
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 – Pozytywny, negatywny, nijaki; pozytywny wizerunek oznacza, że 
otoczenie ma w stosunku do przedsiębiorstwa pozytywne odczucia, 
wynikające z dobrych doświadczeń. Nijaki oznacza brak jakichkol-
wiek emocji, które organizacja wywoływałaby klienta.

 – Własny lub obcy; własny wizerunek oznacza sposób postrzegania 
przedsiębiorstwa przez samo siebie, obcy zaś – wyobrażenia otocze-
nia o przedsiębiorstwie.

 – Aktualny i planowany; aktualny wizerunek to obraz taki, jaki jest 
widziany w chwili obecnej, planowany zaś – to wizerunek docelowy2.

Według typologii przedstawionej przez W. Budzyńskiego mamy do 
czynienia z czterema rodzajami wizerunku:

 – zwykły – czyli to, jak widzą firmę klienci;
 – lustrzany – czyli to, jak widzi siebie firma;
 – pożądany – czyli sposób, w jaki firma chciałaby być widziana;
 – optymalny – czyli kompromis możliwy do osiągnięcia3.

Wizerunek pożądany jest wizerunkiem docelowym, do którego przedsię-
biorstwo dąży w długim okresie. W krótkim okresie jest ono w stanie zazwy-
czaj osiągnąć co najwyżej wizerunek optymalny w danym momencie, który 
jest kompromisem możliwym do realnego osiągnięcia. Podczas niniejszego 
wywodu skupiono się przede wszystkim na wizerunku pożądanym – jako 
tym, który stanowi niejako wyznacznik komunikacyjnej strategii firmy w dzi-
siejszych czasach. Ważnym elementem jest refleksja nad tym, w jaki sposób 
organizacja kreuje pozytywny wizerunek. Z punktu widzenia realizacji celów 
marketingowych istotne jest, aby klient bardzo dokładnie wiedział o niej 
tylko to, co należy. Z jego punktu widzenia musi ona być partnerem godnym 
zaufania. Ta nienachalność działań powoduje, iż nabywcy będą chcieli kupo-
wać jej wyroby lub korzystać z jej usług znaczniej chętniej niż w przypadku 
firmy zupełnie obcej. Jeśli zaś przestanie się im podobać sposób jej działania, 
udadzą się do konkurencji. 

Uwzględniając rozważania E.L. Grubba, H.L. Grathhwohla oraz  
E.L. Landona odnoszące się do składowych wizerunku jednostki, można zało-
żyć, iż wizerunek własny firmy (tak jak ona siebie postrzega) jest wypadkową:

2 ibidem, s. 55.
3 W. Budzyński, sztuka kreowania reputacji firmy (część 1), „Marketing w Praktyce” 

1996, nr 4, s. 22.
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 – wizerunku idealnego – jaki chciałaby mieć;
 – wizerunku przewidywanego – takiego, jaki zdaniem samej firmy ma 

w swoim otoczeniu;
 – wizerunku realnego – obiektywnego wizerunku firmy, czyli jej rze-

czywistego postrzegania samej siebie4.
Znajomość samej typologii wizerunku jest bardzo ważna, ponieważ 

pomaga ona w doborze narzędzi, które w optymalny sposób pozwolą na 
wykreowanie go na pożądanym poziomie. To, co w chwili obecnej jest naj-
istotniejsze na rynku z punktu widzenia zarówno klienta, jak i organizacji, to 
możliwość współkreowania wizerunku i angażowanie odbiorcy komunikatów 
wizerunkowych w takie działania. Dlatego tak istotne jest, by wybrać formy, 
które dają szansę na interaktywność kontaktów i tym samym ciągły komuni-
kat zwrotny, czyli jest istotne nie tylko przekazywanie informacji na rynek, 
ale przede wszystkim reakcja i komentarze odbiorców (mające decydujące 
znaczenie).

Narzędziem, które doskonale się tu sprawdza, jest internet i wykorzysty-
wane w jego ramach działania social media. 

2. Internet jako narzędzie komunikacji z klientem

W chwili obecnej to właśnie internet jest jednym z najszybciej i najpręż-
niej rozwijających się mediów komunikacyjnych na świecie. Nieograniczony 
niemal dostęp do jego zasobów, mobilność narzędzi, za pomocą których 
możemy się z nim łączyć, a także dostępność samego internetu chociażby za 
pomocą wszechpanującego Wi-Fi powodują ciągły progres jego popularności. 
Niemal każdy, poszukując informacji na wybrany przez siebie temat, swoje 
pierwsze kroki kieruje właśnie w stronę internetu. Co więcej, runął mit do-
tyczący ograniczonego dostępu do internetu w grupie seniorów, szczególnie 
50+, tak więc zasięg jego działania rośnie z dnia na dzień. Szybkość, mnogość 
informacji, możliwość szybkiego reagowania powodują, iż staje się on ulubio-

4 E.L. Grubba, H.L. Grathhwohl, consumer self concept, symbolism and Market 
behaviour. A theoretical Approach, “Journal of Marketing” 1967, Vol. 34; E.L. Landon, 
self-concept, ideal self concept, and consumer purchase intentions, “Journal of Consumer 
Research” 1974, Vol. 9; M. Urbaniak, wizerunek dostawcy na rynku dobr produkcyjnych, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 67.
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nym narzędziem komunikacyjnym dzisiejszego klienta. Faktu tego nie mogli 
nie zauważyć przedsiębiorcy.

Okazało się bowiem, iż jest interet świetnym narzędziem budowania 
spójnego i pozytywnego wizerunku firmy, a przy tym niedrogim (jeśli użyć 
go pomysłowo i starannie) oraz pozwalającym na dwustronną komunikację. 
Dlatego, między innymi, stał się ulubionym medium wiele firm. Tym samym 
w pełni uzasadniona wydaje się refleksja nad zaletami internetu.

Do niekwestionowanych jego zalet możemy między innymi zaliczyć:
 – globalny zasięg oddziaływania, czyli możliwość docierania do wielu 

milionów ludzi na całym świecie;
 – szybkość reakcji – możliwość natychmiastowej odpowiedzi, np. na 

zapytanie ofertowe potencjalnego klienta;
 – multimedialny charakter – możliwość przekazania informacji teksto-

wej, dźwiękowej i w postaci krótkiego filmu wideo prezentującego 
zalety nowych produktów;

 – brak ograniczeń czasowych, czyli też przestrzeni (na przykład w te-
lewizji istnieją ograniczenia – maksymalnie do 20% czasu emisji);

 – elastyczność działania – możliwość stałego modyfikowania stron in-
ternetowych firmy w sieci WWW;

 – interaktywność – dwustronny sposób komunikowania się przedsię-
biorstwa;

 – niski koszt przekazu – koszt stworzenia własnej strony internetowej 
jest znacznie niższy niż np. koszt produkcji czy emisji filmu reklamo-
wego w telewizji, co umożliwia prowadzenie działań promocyjnych 
w skali międzynarodowej małym i średnim przedsiębiorstwom;

 – przyjazny dla środowiska naturalnego charakter – wykorzystanie cy-
berprzestrzeni do przekazywania informacji i brak potrzeby druko-
wania materiałów informacyjnych, brak zużycia papieru itp.5

Internet świadczy ponadto szeroka gamę usług. Wyróżnić można:
 – transmisje plików oraz możliwość zdalnego korzystania z danych za-

wartych w komputerach;
 – wymianę poczty elektronicznej, dzięki której zwiększą się szybkość 

przesyłania korespondencji, a zmniejsza się jej koszt;
 – dostęp do informacji i możliwość korzystania z niej przez WWW; 

5 B. Juga, Media, komunikacja, biznes elektroniczny, Difin, Warszawa 2001, s. 54.
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 – transmisje dźwięków, obrazów i filmów video;
 – tzw. grupy dyskusyjne, będące swego rodzaju tablicami informacyj-

nymi, z których użytkownik może przy pomocy specjalnego progra-
mu przeczytać interesujące go wiadomości, sklasyfikować je według 
różnych kryteriów – bądź umieścić tam swoje informacje, by dalej 
udostępnić je innym użytkownikom;

 – tzw. systemy komunikacyjne, dające możliwość prowadzenia wie-
loosobowych dyskusji w rzeczywistym czasie (online) poprzez sieć 
internet6.

Firmy, decydując się na zaistnienie w internecie, najczęściej rozpoczynają 
od założenia własnej witryny internetowej, kolejnymi najczęściej wykorzysty-
wanymi narzędziami są:

 – poczta elektroniczna;
 – FTP, czyli protokół przesyłania plików w sieciach.

Rozważając cechy i zalety internetu, należy wspomnieć o opracowa-
nej przez Ernest&Young tzw. Koncepcji mEDIUm. Internet został w niej 
określony jako narzędzie komunikacji, charakteryzujące się zestawem cech 
w większości niedostępnych dla tradycyjnych mediów komunikowania. Jego 
unikatowość definiowana jest przez następujące cechy kluczowe:

mass (masowy, globalny);
Economical (ekonomiczny, tani);
Direct (bezpośredni);
Interactive (interaktywny);
Ultrafast (ultraszybki);
measurable (mierzalny)7 .
Teraz, kiedy już zdefiniowano pojęcie internetu i przybliżono jego 

istotę, zajmijmy się nim jako medium, które może zostać wykorzystane jako 
kanał komunikacji firma – klient na poziomie komunikacji wizerunkowej. 
W rozważaniach skupiono się na narzędziu, które w chwili obecnej bardzo 
chętnie wykorzystują organizacje nie obawiające się nowych technologii 
i korzystające z ich potencjału w kreowaniu swoich wizerunków.

6 B. Gregor, M. Stawiszyński, e-commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 
2002, s. 33.

7 ibidem, s. 78.
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3. Nowoczesne technologie social media w komunikacji

social media marketing jest w chwili obecnej narzędziem budzącym na 
rynku komunikacyjnym wiele kontrowersji. Z jednej strony budzi zachwyt 
marketerów stawiających na nowe technologie i pełną komunikację, z dru-
giej nadal istnieją osoby, które widzą w tym narzędziu wyłącznie chwilową 
modę. social media polegają na wykorzystaniu do działań marketingowych 
lub sprzedażowych sieci społecznych, społeczności internetowych, blogów, 
serwisów wiki lub innego rodzaju kanałów pozwalających na interakcję użyt-
kowników ze sobą. SMM jest tworzeniem treści i jej zewnętrzną promocją 
w obrębie społeczności internetowych8. Bardzo ważne, iż przy zaangażowaniu 
podmiotu kreującego przekaz w social media niemal natychmiast obserwuje-
my zawiązywanie się społeczności. Na obecnym rynku komunikacyjnym jest 
to jedno z najbardziej dynamicznie i kreatywnie rozwijających się działań. 
Opiera się nie tylko na przedstawieniu samej oferty firmy czy jej propozycji 
(ponieważ te można przekazać za pomocą klastycznej witryny internetowej), 
ale przede wszystkim skupia się na stymulowaniu klienta do podjęcia dzia-
łania, w tym wypadku dialogu – wypowiedzenia się, a także szczerej oceny. 
Jednak siłę social media budują przede wszystkim kreujące się samoistnie 
dialogi między odbiorcami – wymiana poglądów, odczuć, czyli nic innego jak 
wzajemne angażowanie się w daną organizację. Są to atrybuty niezbędne do 
wykreowania odpowiednich relacji z klientem, które staną się fundamentem 
budowania odpowiedniego wizerunku danej marki.

Decydując się na działania z grupy social media marketing, firma przede 
wszystkim powinna mieć na uwadze, iż musi je charakteryzować ogromna 
kreatywność, ale i – co niezwykle istotne – także płynność formułowania 
konkretnych strategii oraz ich elastyczność w dostosowywaniu do aktualnej 
sytuacji na rynku, a co najważniejsze – regularność samych podejmowanych 
działań. Wybierając ten kanał komunikacji z klientem, trzeba mieć świado-
mość, iż zdecydowano się na działania, z których trudno będzie zrezygnować. 
Samo ich zaniechanie może być odebrane jako brak pomysłu na dalsze działa-
nia, brak zainteresowania klientem, a to już może przynieść szkodę w postaci 
nadszarpnięcia wizerunku marki lub zmianę jej wizerunku na negatywny. 

8 socialmediaguide.pl (20.06.2013).
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Co więc powoduje, iż social media są tak popularne i tym samym chętnie 
wykorzystywane?

1. Należą do grupy działań permission marketing i tym samym nie wy-
muszają na kliencie konieczności skupienia się na przekazie, a jedynie dają mu 
taką szansę – to klient sam zadecyduje, czy ma ochotę na kontakt z przekazem, 
czy woli go uniknąć.

2. Przekaz kierowany do klienta może być dla niego bardziej warto-
ściowy – przede wszystkim dlatego, iż nie ma w nim ograniczeń czasowych, 
tym samym odbiorca bez problemu może do niego powrócić, kiedy ma na to 
ochotę.

3. Dają realną szansę na kreowanie przekazów, które zawierają treści 
działające na niemal wszystkie zmysły klienta, dodatkowo zaś na ogromną 
interaktywność dialogu z klientami.

4. Marka może niemal natychmiast dokonać pomiaru skuteczności 
prowadzonych kampanii.

5. Komunikat przekazywany jest na zasadzie relacji one-to-one – tym 
samym odbiorca nie jest rozpraszany innymi przekazami komunikacyjnymi.

6. Odpowiednio skonstruowany przekaz daje możliwość pełnej indywi-
dualizacji, mimo masowości wynikającej z internetowego charakteru samego 
medium.

Idąc w ślad za jednym z najbardziej znanych, a zarazem cenionych spe-
cjalistów zajmujących się komunikacją wewnętrzną – S.Crescenzo, można 
stwierdzić, że media społeczne stały się czymś więcej niż jedynie narzę-
dziem wspomagającym komunikację. W obecnych czasach są one również 
narzędziem biznesowym, często wykorzystywanym podczas prowadzenia 
przedsiębiorstw i różnego typu instytucji9. Nie powinien więc dziwić fakt, 
że firmy coraz częściej decydują się na promowanie swoich produktów za 
pomocą social media.

Różnorodność oferty, jaką proponują social media, oraz dynamika za-
mieszczanych komunikatów są w stanie zaspokoić oczekiwania najbardziej 
wybrednych internautów. Według raportu Instytutu MillwardBrown, 61% 
osób korzystających z portali społecznościowych robi to w celu podtrzymania 

9 S. Crescenzo, Media społeczne i ich konsekwencje dla komunikacji wewnętrznej, 
tłum. A. Lewandowska, http://www.gfmp.com.pl/servlet/upload?path=Baza_wiedzy/GFMP_
BW_K_Media_spoleczne_i_ich_konsekwencje_dla_komunikacji.pdf s. 5 (20.03.2013). 
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znajomości, 41% kieruje się ciekawością, 31% próbuje w ten sposób zabić 
nudę, 22% poszukuje nowych znajomości, a jedynie 18% chce prowadzić 
za ich pośrednictwem dyskusje na interesujące ich tematy10. Z tego samego 
raportu wynika, iż osoby nawiązujące kontakty z innymi użytkownikami 
portali społecznych nie zastępują w tej sposób tradycyjnych relacji z ludźmi. 
Co więcej, takie osoby nie tylko cechują się większą aktywnością w życiu 
społecznym, większą tolerancją i otwartością, ale także w łatwiejszy sposób 
przychodzi im nawiązywanie kontaktów poza internetem11.

Wyniki badania doskonale obrazuje przykład miejsca OFF Piotrkowska, 
którego wizerunek jest kreowany właśnie za pomocą nowoczesnych technolo-
gii komunikacyjnych – social media.

4. Off Piotrkowska Center, czyli jak wykorzystać nowe narzędzia 
komunikacyjne w praktyce

OFF Piotrkowska Center to projekt, którego pomysłodawcą jest OPG 
Orange Property Group. 

Celem projektu jest aktywizacja łodzian poprzez prowadzenie szeroko 
pojętych działań kulturalnych zainicjowanych na terenie dawnej Fabryki 
Ramischa w Łodzi. Projekt ma skupiać muzyków, artystów, designerów, 
animatorów kultury, projektantów mody i innych działaczy szeroko pojętej 
kultury offowej.

Dawne mury fabryki mają stanowić miejsce rozwoju kultury, sztuki 
i twórczego biznesu. Lokalizacja ma pomóc w rozwoju kreatywnej działalno-
ści, a kreatywna działalność zapewnić aktywizację miejsca. Celem projektu 
jest także ukształtowanie tego obszaru na wzór bohemy tętniącej życiem 
w sobie tylko właściwym tempie, a więc stworzenie alternatywy dla głów-
nego konsumenckiego nurtu. Ludzie i ich wyobraźnia mają stać się jedynym 
ograniczeniem działalności kulturalnej. Wszyscy uczestnicy poprzez swoje 
działania będą współtworzyć specyfikę miejsca, z poszanowaniem własnej 

10 narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXi wieku. przykłady aplikacji 
w wybranych organizacjach non profit, red. naukowa K. śliwińska, M. Pacut, Oficyna, 
Warszawa 2011, s. 49.

11 ibidem, s. 78.
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odrębności12. Alternatywny charakter opisanych działań został nagrodzony 
w plebiscycie Energia Kultury 2013.

Jednak OFF to nie tylko miejsce rozwoju biznesów kreatywnych, to 
przede wszystkim miejsce spotkań osób odnajdujących w nim przestrzeń, 
w której dobrze się czują i lubią do niej regularnie wracać. W jaki sposób 
więc tego dokonano?

Przede wszystkim ogromny nacisk położono na transfer informacji, już 
na poziomie planowania samego przedsięwzięcia. Działania wizerunkowe roz-
poczęto, zanim jeszcze fizycznie miejsce zaczęło funkcjonować. Od początku 
nacisk położono właśnie na social media, szczególnie Facebook. Stworzenie 
fanpage stało się równoznaczne z udostępnieniem przestrzeni potencjalnym 
bywalcom – na razie jeszcze w świecie wirtualnym, jednak dającym możli-
wość prowadzenia dialogu, która niedługo przerodził w kontakty w świecie 
realnym. OFF dba także bardzo profesjonalnie o prowadzenie fanpage, nie 
zapominając o regularnym informowaniu fanów o wydarzeniach, jakie się 
odbędą, o planowanych nowych przedsięwzięciach biznesowych. Miejsce to – 
poprzez różnorodność swojej oferty, ale przede wszystkim wizerunek, jaki już 
wytworzono – stało się czymś więcej niż tylko kolejną przestrzenią spędzania 
wolnego czasu. Stało się znaczącym punktem na mapie Łodzi, przyciągając 
fotoreporterów i dziennikarzy z popularnych magazynów światowych, którzy 
doceniają jego wyjątkowość i unikatowość, często doszukując się analogii 
z Nowym Jorkiem czy Londynem. 

Bardzo ważny ponadto jest fakt, iż każdy nowy biznes startujący w OFF 
nie tylko wyjątkowo uważnie dba o własny swój wizerunek, ale i stara się 
mocno wpisać w wizerunek całości przestrzeni. 

W chwili obecnej fanpage OFF to niemal 13.000 tysięcy fanów. 
Oczywiście wydawać mogłoby się, iż to tylko liczby. Jednak w tym kon-
kretnym przypadku za każdym z „lajków” stoi osoba, która nie tylko lubi 
sam fanpage, ale przede wszystkim bywa w tym miejscu. Atrakcyjność oferty 
i jej różnorodność zaspokajają potrzeby bardzo szerokiej grupy odbiorców. 
Udostępnianie wydarzeń zamieszczanych przez OFF na profilach prywatnych 
użytkowników przez nich samych stanowi dowód, jak ważne jest dla nich to 
miejsce, a także – jak ważna jest sama społeczność osób, która wokół miejsca 
została wytworzona.

12 https://www.facebook.com/OFFPiotrkowska?fref=ts (30.08.2013).
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Podsumowując: zaangażowanie, odpowiedzialność za niesiony komu-
nikat, dynamika i jasno sprecyzowana strategia to przymioty działań social 
media, które jednoznacznie przypisać można OFF Piotrkowska Center.
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Streszczenie

Nowoczesność codziennych działań rynkowych firmy nie przejawia się już tyl-
ko i wyłącznie w jakości jej produktów bądź oferowanych przez nią usług. Dzisiejszy 
klient doskonale wie, czego chce, i – co ważne – z dnia na dzień staje się coraz bardziej 
wymagający, a jego potrzeby można zaspokoić tylko w najbardziej wysublimowany 
sposób. Towarzyszące przedsiębiorcom procesy globalizacyjne każdego dnia pro-
wadzą do rosnącej konkurencji w walce o klienta – jego atencję i zainteresowanie 
ofertą. Dotychczas wykorzystywane kanały komunikacji firma – klient stają się mało 
nowatorskie, powodując u klienta znudzenie i w efekcie niechęć do samej firmy. 

Rzeczywistość rynkowa pokazuje, iż tylko firma dbająca o swego klienta, 
prowadząca z nim nieustający dialog ma szanse na utrzymanie się na rynku. social 
media doskonale wpisują się w ten trend i dają możliwość pełnego i spektakularnego 
osiągnięcia zamierzonego celu. Budowanie relacji one-to-one, które fantastycznie 
przekładają się na pozytywny wizerunek firmy, stało się już niemal standardem. 
W dobie społeczeństwa informacyjnego szybkość komunikacji przy rosnącej jakości 
przekazu odgrywają ogromną rolę. Internet staje się szansą na tworzenie całych 
społeczności danego produktu, jednocześnie nadając im wymiar bardzo indywi-
dualny. Takie połączenie aspektów społecznościowych doskonale oddaje potrzeby 
dzisiejszego klienta, zyskującego poczucie, iż każdy komunikat umieszczany przez 
firmę na portalu społecznościowym kieruje się właśnie do niego, a motywem jest 
stworzenie optymalnej oferty, która trafi w najbardziej wysublimowane oczekiwania.

Słowa kluczowe: social media, komunikacja marketingowa, nowe media, fanpage, 
inbound marketing.

thE USE Of NEW tEChNOLOGIES IN ImAGE COmmUNICAtION 
(BRAND COmmUNICAtION) ON EXAmPLE Off PIOtRKOWSKA CENtER

Summary

Modernity’s daily market activity does not manifest itself only in and only in the 
quality of its products, or its services. Today’s customer is the one who knows what 
she wants and what is important from day to day it becomes more and more deman-
ding, and their needs can only be met in the most sublime way. The accompanying 
entrepreneurs globalization processes each day lead to increased competition in the 
battle for the customer – its targeted attention and interest in the offer. So far, the 
communication channels used company – the customer are becoming less innovative 
causing boredom and his client as a result of, dislike of the company itself.
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The reality of the market shows that only a company that cares about its cu-
stomers, leading to the continuous dialogue has a chance to stay in business. Social 
media fits in perfectly with this trend and give you the opportunity to achieve this 
goal of full and in many cases a resounding success. Building relationships one-to 
one, which fantastically translate into a positive corporate image has become almost 
standard. In the era of the information society communication speed while increasing 
the quality of communication play a huge role. The Internet is an opportunity to create 
a whole community of the product at the same time giving them a very personal 
dimension. This combination of social aspects perfectly captures the client’s needs, 
while keeping a sense that every message placed by the company on a social network 
is sent back to him, and the motive is to create the best offer that hits the most sophi-
sticated expectations.

Keywords: social media, marketing communication, new media, fanpage, inbound 
marketing.

translated by kinga stopczyńska
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AKADEmICKIE BIURA KARIER A PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wstęp

Pogorszenie sytuacji na rynku pracy widoczne jest niemalże we wszyst-
kich krajach Unii Europejskiej – również w Polsce. Ciągle wzrasta liczba osób 
mających problem ze znalezieniem stabilnego, spełniającego oczekiwania 
zatrudnienia.

Stopa bezrobocia według Eurostatu w sierpniu 2013 r. w UE wynosiła 
10,9%, zaś w Polsce ten sam wskaźnik kształtował się na poziomie 10,3%. 
Jednak statystyki określające poziom bezrobocia w grupie osób młodych, 
czyli w wieku 15–24 lat, są znacznie bardziej niepokojące. Liczba osób po-
zostających bez pracy w omawianej grupie wiekowej w całej UE sięga już 
blisko 5,499 milionów, a stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie 23,3%, 
podczas gdy w Polsce wskaźnik ten wynosi aż 26%1. Jednakże, pomimo tak 
wysokiego poziomu bezrobocia, pracodawcy wskazują na trudności w pozy-
skaniu pracowników spełniających ich oczekiwania. Sytuacja ta przyczynia 
się do zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy oraz wzrostu znaczenia 
umiejętności osobistych.

Uczelnie wyższe, dostrzegając oczekiwania studentów oraz pracodaw-
ców, podejmują wysiłki na rzecz kształtowania postaw przedsiębiorczych 

1 euro area unemployment rate at 12.0%, “Eurostat News Releases”, http://epp.eurostat.
ec.eu ropa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-01102013-AP/EN/3-01102013-AP-EN.PDF (20.10.2013).
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studentów, absolwentów oraz doktorantów. Celem artykułu jest ukazanie 
roli biur karier, funkcjonujących w większości uczelni wyższych w Polsce, 
będących instytucjami powołanymi do wzmacniania pozycji środowiska 
akademickiego na rynku pracy m.in. poprzez udział w procesie kształtowania 
postaw przedsiębiorczych.

1. Przedsiębiorczość, przedsiębiorczość…

Przedsiębiorczość to bardzo szerokie pojęcie. W kontekście rynku pracy 
szczególnie istotna jest definicja określająca przedsiębiorczość jako: 

zdolność do podejmowania różnych działań, przy wykorzystaniu poten-
cjału człowieka w postaci jego zaangażowania, kreatywności i wewnętrz-
nej motywacji. Przedsiębiorczość można definiować jako właściwe wyko-
rzystanie posiadanych zasobów. Przedsiębiorczość to forma aktywności 
polegająca na obserwacji, analizie otoczenia i korzystaniu z pojawiają-
cych się okazji, czego efektem mogą być zarówno korzyści ekonomiczne, 
jak i pozaekonomiczne2. 

W związku z powyższym można stwierdzić, iż przedsiębiorczość jest 
złożoną kompetencją osobistą, a pod pojęciem „przedsiębiorczy/a” kryje się 
zestaw cech osobowości. Do cech tych zalicza się m.in.: pomysłowość, inno-
wacyjność, odwagę, zdolność dostrzegania szans, zdolność do kalkulowania 
i podejmowania decyzji, upartość, wytrwałość, konkurencyjność, pozytywne 
myślenie3. 

Z uwagi na to, iż przedsiębiorczość to zbiór cech charakterologicznych, 
nie można jej tak po prostu przekazać, trudno też jej nauczyć. Przedsiębiorczość 

2 R.M. Borkowski, Akademicki inkubator przedsiębiorczości instrumentem rozwijania 
przedsiębiorczości oraz działań innowacyjnych studentów i absolwentów szkół wyższych 
w polsce – prezentacja wyników badań, w: Młodzi przedsiębiorczy – inspiracje, koncep-
cje i uwarunkowania, pod red. J. Pasiecznego, B. Glinki, A. Brzozowskiej, Wydawnictwo 
Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 110–111.

3 W. Filipiuk, Motywy podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej jako de-
terminanty przedsiębiorczości, w: Młodzi przedsiębiorczy…, s. 190.
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należy ukształtować, podobnie jak kształtuje się postawy i charakter4. Jest to 
proces niezwykle istotny nie tylko z punktu widzenia uczelni, ale i kraju, ponie-
waż – jak twierdzi A. Malinowski, prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej 
Polskiej:

Kluczem do sukcesu polskiej gospodarki jest kształtowanie pośród 
Polaków przekonania, że przedsiębiorczość powinna być rozumiana jako 
postawa życiowa, która jest niezbędna, aby państwo mogło się prawidło-
wo rozwijać5. 

Cel uczelni wyższych wydaje się zatem oczywisty – jest nim kształcenie 
przedsiębiorczych pracowników, gdyż walor przedsiębiorczości jest kluczem 
do sukcesu zawodowego i kariery w biznesie6. 

W kontekście tym można zastosować także termin „przedsiębiorczości 
akademickiej”, którą według J. Bagińskiego można zdefiniować jako „przed-
siębiorczość studentów, kadry akademickiej oraz wszystkich pracowników 
uczelni i jej wydziałów”7. Definicja ta pozwala na szersze spojrzenie na 
problematykę przedsiębiorczości środowiska akademickiego w Polsce. 

2. Przedsiębiorczość osób młodych

W krajach Europy środkowo-Wschodniej rozwój przedsiębiorczości 
uzależniony był od panujących stosunków politycznych oraz gospodarczych 
i wynikał bezpośrednio z przemian społeczno-gospodarczych, które zaszły 
po 1989 roku. Uwarunkowania te wpływały również na podejmowane przez 

4 J. Olearnik, obszary i formy działań uczelni dla wykształcenia przedsiębiorczego ab-
solwenta, w: kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, pod red.  
P. Wachowiaka, M. Dąbrowskiego, B. Majewskiego, Fundacja Promocji i Akredytacji 
Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007, s. 114.

5 A. Malinowski, rozwój przedsiębiorczości jako podstawowy element wzrostu gospodar-
czego i poprawy sytuacji materialnej społeczeństwa, w: kształtowanie postaw przedsiębior-
czych…, s. 14.

6 przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem, red. M. Pluta-Olearnik, Difin, 
Warszawa 2009, s. 21. 

7 Z. Chyba, W.M. Grudzewski, przedsiębiorczość akademicka w polsce, Wyższa Szkoła 
Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, Warszawa 2011, s. 109–110.
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obywateli tych państw decyzje zakładania własnej działalności gospodarczej8. 
Polska jest krajem, w którym brakuje tradycji w zakresie przedsiębiorczości. 
Dodatkowo nakłada się na to niska kultura ekonomiczna społeczeństwa oraz 
niski poziom wiedzy z zakresu funkcjonowania gospodarki9. 

Jednak pomimo tego, jak wynika z badań dotyczących przedsiębiorczości 
przeprowadzonych przez Uniwersytet Monachijski dla Firmy Amway Europe 
w 2012 r., pozytywne nastawienie do samozatrudnienia deklaruje aż 73% Polaków 
biorących udział w badaniu, podczas gdy średni wynik w Europie wynosi 69%. 
Należy natomiast zwrócić uwagę na to, iż w Polsce istnieje duża rozbieżność mię-
dzy potencjałem związanym z samozatrudnieniem oraz stosunkiem liczbowym 
osób samozatrudnionych – 46% ankietowanych wyobraża sobie rozpoczęcie 
pracy na własny rachunek, ale zaledwie 6% potwierdza, że już prowadzi własną 
działalność. Dysproporcja ta jest największa w Europie10. Taka sytuacja wyni-
kać może nie tylko z niewystarczających środków finansowych lub wiedzy, ale 
również z braku odpowiednich cech osobowościowych. Dlatego też istotne jest 
wszechstronne udzielanie wsparcia osobom młodym w rozpoczynaniu kariery 
zawodowej oraz w procesie zakładania własnej działalności gospodarczej.

Jak zauważa K. Pawłowski: 

[…] decydujący okres dla kształtowania postaw przedsiębiorczych to 
pierwsze klasy szkoły podstawowej. Wówczas najszybciej i najłatwiej 
można ukształtować cztery cechy, tj. odwagę osobistą, wiarę we własne 
możliwości, umiejętność rozwiązywania problemów i kreatywność, które 
później złożą się na postawę przedsiębiorczą u dorastającego i dojrzałego 
człowieka11. 

8 I. Kowalska-żakieta, Ł. Kutyło, przedsiębiorczość absolwentów, w: badanie aktywności 
zawodowej absolwentów w kontekście realizacji programu „pierwsza praca”. Analiza wyni-
ków badania. cz. iii, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2007, http://www.
mpips.gov.pl/userfiles /File/rynek%20pracy%20proramy/Cz%20III%20_rozdzial%20V_%20
VIII_.pdf (20.10.2013).

9 J. Witkowski, najważniejsze wyniki badania – podsumowanie i wnioski, w: badanie 
aktywności zawodowej absolwentów w kontekście realizacji programu „pierwsza praca”. 
Analiza wyników badania. cz. i, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2007, 
http://www.mpips.gov.pl/gf x/mpips/userfiles/File/rynek%20pracy%20proramy/Cz%20I%20_
spis%20tresci%20tabel%20wykresow_.pdf (20.10.2013).

10 A. Fandrejewska, przedsiębiorczość zduszana przez biurokrację, „Rzeczpospolita” 
2012, nr 265, http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/951106.html (20.10.2013).

11 Z. Chyba, W.M. Grudzewski, op.cit., s. 109–110.
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Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenie, należy zwrócić szczegól-
ną uwagę na kompleksowe i systemowe wychowywanie dzieci w duchu 
przedsiębiorczości od początku ich nauki, aby w przyszłości, jako studenci 
posiadający zespół odpowiednich cech charakterologicznych, wykazywali 
się przedsiębiorczością w podejmowanych działaniach. Studentom można 
przekazać wiedzę na temat zakładania i prowadzenia własnej firmy, badania 
rynków, poszukiwania źródeł finansowania działalności, natomiast nie jest 
możliwe efektywne i kompleksowe ukształtowanie postaw przedsiębiorczych 
na tym etapie rozwoju osobowościowego12. 

Pomimo tych uwarunkowań, uczelnie wyższe podejmują wysiłki, któ-
rych celem jest wspieranie kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród 
środowiska akademickiego, ponieważ przedsiębiorczość młodych ludzi jest 
istotnym czynnikiem warunkującym ich sytuację na rynku pracy. Postawa 
aktywna w kreowaniu własnego miejsca pracy pozwala uniknąć statusu osoby 
bezrobotnej, który jest najbardziej niszczący dla młodego człowieka13.

3. Akademickie biura karier w służbie przedsiębiorczości (akademickiej)

Choć poprzez przedsiębiorczość akademicką rozumie się zazwyczaj aktyw-
ność studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych uczelni wyższych 
w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej, to pojęcie to obejmu-
je również działania na rzecz wspierania relacji pomiędzy nauką a gospodarką. 
W związku z powyższym uczelnie wyższe tworzą instytucjonalne zaplecze 
przedsiębiorczości akademickiej w postaci ośrodków przedsiębiorczości, np. 
inkubatorów przedsiębiorczości, parków technologicznych i naukowo-techno-
logicznych, centrów transferu technologii oraz akademickich biur karier14.

Kluczowym zadaniem akademickich biur karier jest współpraca z przed-
siębiorstwami na rzecz podnoszenia konkurencyjności studentów i absolwentów 
na rynku pracy. W związku z tym, wspomniane instytucje pełnią rolę koordyna-

12 ibidem, s. 109–110.
13 J. Witkowski, op.cit.
14 K. Pado, stan przedsiębiorczości akademickiej w polsce – akademickie inkubatory 

przedsiębiorczości, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2008, 
http://www.wsiz.rzeszo w.pl/pl/Dokumenty_WSIiZ/Uczelnia/Wydzialy/ZBnSW/raporty/
Stan_przedsiebiorczosci_akademickiej_w_Polsce.doc (20.10.2013).
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tora kształtującego stosunki pomiędzy środowiskiem akademickim (władzami 
uczelni, kadrą naukową, studentami, absolwentami) a pracodawcami.

Rola omawianych instytucji została również określona w ustawie z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, której 
zapisy stanowią, iż akademickie biura karier to „jednostki działające na rzecz 
aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów szkół wyższych, prowadzo-
ne przez szkołę wyższą lub organizację studencką”15. Do zadań ww. jednostek 
według zapisów ustawy należy w szczególności: 

a) dostarczanie studentom i absolwentom szkoły wyższej informacji 
o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

b) zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk 
zawodowych,

c) prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zaintere-
sowanych znalezieniem pracy,

d) pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na 
wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe,

e) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy16.
Dzięki przedsięwzięciom realizowanym przez akademickie biura karier 

studenci mają możliwość świadomego budowania kariery zawodowej i zdo-
bywania doświadczenia zawodowego oraz rozwoju umiejętności interperso-
nalnych podczas studiów. 

Wszystkie wymienione działania mają przyczyniać się do efektywnego 
przygotowania studentów/absolwentów do stawiania pierwszych kroków na 
rynku pracy, ale również rozwijania postaw przedsiębiorczych. Stawanie 
się przedsiębiorczym, kreatywnym to proces długofalowy, w którym bierze 
udział wiele osób i na który składa się ogrom przedsięwzięć. W proces ten 
aktywnie włączają się również akademickie biura karier17. Celowe wydaje się 
zatem zwiększanie roli omawianych instytucji przy jednoczesnym rozwoju ich 
zaplecza infrastrukturalno-kadrowego.

15 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
t.j. Dz.U. z 2013, poz. 674.

16 ibidem.
17 Aktywizacja zawodowa studentów w Akademickich biurach karier, pod red.  

S.M. Kwiatkowskiego, M. żurka, Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Technologii 
Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy Warszawa–Radom 2008, s. 101.
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4. Przedsiębiorcze budowanie ścieżki kariery zawodowej

Przedsiębiorczość to zespół cech, który jest niezbędny nie tylko podczas 
prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ale również, a może przede 
wszystkim, podczas budowania ścieżki kariery zawodowej. 

W ujęciu naukowym „kariera” to: „sekwencja pełnionych rozmaitych ról 
społecznych, zawodowych i odpowiadających im pozycji w społeczeństwie”, 
o której mówi się w „kategoriach rezultatów, stanu docelowego wcześniej 
podjętych działań człowieka w odniesieniu do jego aktywności społecznej i za-
wodowej”18. Definiując pojęcie „kariera”, należy dokonać rozróżnienia na karierę 
życiową oraz karierę zawodową. Poprzez termin „kariery życiowej” rozumie się 
nie tylko przebieg pracy zawodowej, ale „obejmujący całe życie człowieka proces 
rozwoju jego postawy, wartości, umiejętności, zdolności, zainteresowań, cech 
osobowości oraz wiedzy odnoszący się zarówno do pracy […], jak i do zadań 
realizowanych w wolnych chwilach wypoczynku”19. Zasadniczą częścią kariery 
życiowej jest „kariera zawodowa”, będąca w gruncie rzeczy procesem wspinania 
się pracownika po szczeblach hierarchii zakładowej20. R.W. Griffin przez pojęcie 
„kariery zawodowej” rozumie zestaw doświadczeń, zachowań i postaw związa-
nych z pracą, jakie dany człowiek przejawia w życiu zawodowym21. 

W Polsce pojęcie „kariera” w związku z licznymi nadużyciami charakte-
rystycznymi dla poprzedniego systemu gospodarczego ma często negatywne 
konotacje, gdyż wówczas kryteria jej osiągania były (lub według niektórych na-
dal są) niejasne i nieczytelne. Należy zatem budować przekonanie, iż karierę ro-
zumianą jako sukces zawodowy można odnieść dzięki swoim umiejętnościom,  
zdolnościom i zainteresowaniom, które powinno się przez cały czas rozwijać 
i doskonalić22.

W kontekście zgłaszanych przez pracodawców oczekiwań szczególną 
uwagę należy zwrócić jednak na konieczność uświadamiania studentom i ab-

18 H. Januszek, J. Sikora, socjologia pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu, Poznań 2000, s. 100.

19 ibidem, s. 100.
20 ibidem, s. 100.
21 R.W. Griffin, podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 1996, s. 762.
22 E. Niemiec, zarządzanie własną ścieżką kariery, w: poradnik młodego przedsiębiorcy, 

red. A. Nowak, Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej, Szczecin 2013, s. 110.
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solwentom wartości aktywności podejmowanych w trakcie studiów, których 
celem jest rozwój umiejętności interpersonalnych oraz wykorzystania zdobytej 
wiedzy w praktyce. Aktywności te są de facto przejawem przedsiębiorczości 
młodych ludzi.

W świadomym budowaniu ścieżki kariery zawodowej studentów i absol-
wentów wspierają akademickie biura karier, oferując doradztwo zawodowe, 
ale również organizując szkolenia, praktyki i staże, targi pracy itp. 

5. Szkolenia

Według pracodawców biorących udział w badaniu realizowanym przez 
Szkołę Główną Handlową, Amerykańską Izbę Handlową w Polsce (American 
Chamber of Commerce in Poland – AmCham) oraz Ernst & Young – absol-
wentom najbardziej brakuje takich umiejętności, jak: umiejętność organizacji 
pracy, poprawna samoocena (rozumienie własnych mocnych stron i ograni-
czeń), efektywna komunikacja, umiejętności formułowania i rozwiązywania 
problemów, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie oraz umiejętność 
zarządzania projektami23. Większość z wyżej wymienionych przymiotów 
przypisuje się osobom przedsiębiorczym.

Tematyka ta jest również najczęściej poruszana podczas szkoleń organi-
zowanych przez akademickie biura karier dla studentów i absolwentów. Udział 
w proponowanych formach rozwoju osobistego pozwala studentom kształto-
wać cechy przedsiębiorcze, które będą mogli z powodzeniem wykorzystać na 
rynku pracy, spełniając jednocześnie wymagania pracodawców.

6. Praktyki i staże

Według wyników IV edycji badania studentów w 2012 r. ponad 60% 
studentów podejmuje praktykę, ponieważ chce zdobyć doświadczenie zawo-
dowe, natomiast dla 20% respondentów motywacją jest zdobycie atrakcyjnego 

23 kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół 
wyższych wchodzących na rynek pracy. wyniki badania przeprowadzonego przez szkołę 
Główną Handlową w warszawie, Amerykańską izbę Handlu w polsce oraz ernst & young, 
Warszawa 2012 http://firma.sgh.waw.pl/pl/Documents/RKPK_raport_2012.pdf (20.10.2013).
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wpisu do CV. Zaledwie 5,7% ankietowanych postrzega praktyki jako obowią-
zek narzucony przez uczelnie24.

O tym, że praktyki i staże są istotne również z punktu widzenia praco-
dawcy, świadczą nie tylko liczne opinie osób odpowiedzialnych za rekrutację 
prezentowane na łamach portali i w czasopismach branżowych, ale przede 
wszystkim fakt, iż firmy zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Zarządzania 
Kadrami, wzorem Europejskiej karty jakości praktyk i staży25, przyjęły 
Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk, czyli zbiór norm dotyczących realizacji 
wysokiej jakości programów staży i praktyk w firmach26. Przyjęte rozwiązanie 
ma być odpowiedzią na niedobór kompetencji zgłaszany przez pracodawców. 

Należy jednak zauważyć, iż – choć większość firm wskazuje praktyki 
i staże jako wartościowy element rozwoju przyszłego pracownika – część 
pracodawców nie wykazuje zainteresowania przyjęciem praktykanta/stażysty 
lub zorganizowaniem programu praktyk we własnej firmie27. Rośnie natomiast 
wśród pracodawców, jak i samych studentów oraz absolwentów, świadomość 
konieczności podnoszenia jakości realizowanych praktyk i staży. 

Zdobywanie doświadczenia podczas studiów jest jednym z elementów 
procesu stawania się przedsiębiorczym. Wymienione formy zdobywania do-
świadczenia zawodowego przygotowują nie tylko do wykonywania zawodu, 
ale – co najistotniejsze – dają studentom i absolwentom możliwość rozwoju 
swoich umiejętności osobowych oraz zapoznania się z przyszłym pracodawcą,  
z jego potrzebami i wymaganiami28. Ponadto, jest to też sposób wymiany osób 
i idei między sferą nauki i gospodarki29.

24 badanie studentów. edycja iV, ConQuest Consulting, http://www.badaniestudentow.pl/
wyniki/ (20.10.2013).

25 europejska karta jakości praktyk i staży, http://www.ruralyoutheurope.com/attach 
ments/article/229/internship_charter_PL.pdf (20.10.2013). 

26 polskie ramy jakości staży i praktyk przyjęte przez członków instytucjonalnych pszk, 
Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, http://www.pszk.org.pl/polskie-ramy-jakosci-
-stazy-i-praktyk (20.10.2013).

27 kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów…
28 Aktywizacja zawodowa studentów w Akademickich biurach karier…, s. 101.
29 ibidem, s. 93.
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7. Przyszłość akademickich biur karier

Oczekiwania wobec akademickich biur karier w ostatnim czasie znacz-
nie wzrosły. Wynika to nie tylko z przeprowadzonej reformy szkolnictwa 
wyższego, ale również z obecnej sytuacji na rynku pracy. Oba te czynniki 
przyczyniają się do zwiększenia wysiłków na rzecz wzmocnienia powiązań 
uczelni z rynkiem pracy, których efektem ma być ułatwienie absolwentom 
startu zawodowego30. 

Ponadto, akademickie biura karier w większości polskich uczelni wyż-
szych odpowiedzialne są za realizację ustawowego obowiązku dotyczącego 
monitorowania karier zawodowych absolwentów (art. 13a ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym)31. Wykonanie tego zadania 
pozwoli na dostosowanie do oczekiwań rynku pracy nie tylko oferty akade-
mickich biur karier, ale przede wszystkim programów kształcenia.

8. Podsumowanie

Przedsiębiorczość, rozumiana jako zespół cech osobowościowych, w obli-
czu trudnej sytuacji na rynku pracy zyskiwać będzie na znaczeniu. Dlatego tak 
istotne jest jej kształtowanie od najmłodszych lat. Bez odpowiedniego zespołu 
cech, składających się na postawę przedsiębiorczą, niemożliwe będzie budo-
wanie aktywnego społeczeństwa, jak również rozwijanie przedsiębiorczości 
akademickiej na poziomie gwarantującym wzrost gospodarczy w oparciu 
o działalność innowacyjną. Rozwijanie oraz promowanie postaw przedsię-
biorczych powinno być zatem jednym z kluczowych zadań uczelni wyższych, 
gwarantującym nie tylko sukces absolwentów na rynku pracy, ale także zapew-
niającym odpowiedni poziom rozwoju gospodarczego całego kraju. 

W kształtowaniu działalności uczelni wyższych oraz akademickich biur 
karier należy również zwrócić uwagę na fakt, iż „pracodawcy oczekują od  
 

30 B. Banaszak, po kongresie biur karier, „Forum Akademickie” 2013, nr 1, http://foruma-
kademickie.pl/fa/2013/01/po-kongresie-biur-karier/ (20.10.2013).

31 ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym, t.j. Dz.U. z 2012,  
poz. 572.
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uczelni lepszego przygotowania absolwentów do pracy, a od absolwentów 
lepszych postaw – zaangażowania”32. 

Według J. Olearnika, uczelnia może prowadzić działania wpływające na 
proces wykształcenia przedsiębiorczego absolwenta w sześciu obszarach – są 
to: „treści nauczania, metody dydaktyczne, pozadydaktyczne formy działań, 
praktyki zawodowe, współdziałanie uczelni ze środowiskiem zewnętrznym, 
inkubatory przedsiębiorczości”33. 

Należy zmierzać do tego, aby jednym z kluczowych ośrodków szeroko 
rozumianej przedsiębiorczości stawały się działające na uczelniach akademic-
kie biura karier. Celowe wydaje się opracowanie standardów funkcjonowania 
tych instytucji w oparciu o sprawdzone wzorce zachodnie, w wyniku czego 
akademickie biura karier skuteczniej będą pełnić rolę integratorów oczekiwań 
wszystkich podmiotów rynku pracy.
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Streszczenie

Przedsiębiorczość akademicka zwykle przedstawiana jest jako aktywność 
biznesowa środowiska akademickiego w zakresie komercjalizacji badań nauko-
wych. W prezentowanym artykule zwrócono natomiast uwagę na inny aspekt tego 
zagadnienia, ukazując przedsiębiorczość studentów, absolwentów, doktorantów jako 
postawy i umiejętności osobiste. Głównym celem autorki jest podkreślenie roli aka-
demickich biur karier, które stanowią ośrodki przedsiębiorczości, w kształtowaniu 
postaw przedsiębiorczych oraz przygotowywaniu studentów i absolwentów do budo-
wania kariery zawodowej poprzez łączenie oczekiwań pracodawców oraz przyszłych 
pracowników. Rozwijanie zachowań przedsiębiorczych przez uczelnie wyższe staje 
się obecnie determinantą sukcesu na rynku pracy, zwłaszcza w kontekście rosnącego 
poziomu stopy bezrobocia osób młodych w Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe: akademickie biura karier, przedsiębiorczość, przedsiębiorczość 
akademicka.

ACADEmIC CAREER OffICES AND ENtREPRENEURShIP

Summary

Academic entrepreneurship is usually understood as a business activity of 
the academic community in the field of commercialization of research. However, 
in this article the attention has been paid to another aspect of issue of the academic 
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entrepreneurship associated with entrepreneurship students, graduates, postgraduates 
expressed in attitudes and personal skills. The aim of this article is to pay attention 
to the role of the Career Services which are specific business centers in the efficient 
development of entrepreneurial behavior and in preparing students and graduates 
for build a career by combining the needs of employers and prospective employees. 
Developing by universities of entrepreneurial behavior among academic community 
becomes determinant of labor market success especially in the context of rising levels 
of youth unemployment rate in the European Union.

Keywords: Careers Service, entrepreneurship, academic entrepreneurship.
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