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WST"P

Wspó!czesne procesy rozwojowe w&coraz wi#kszym zakresie przebiegaj$ w&specy"cznym uk!adzie powi$za(, 
obejmuj$cym sieci przedsi#biorstw, instytucje naukowo-badawcze i&pozarz$dowe oraz administracj# publicz-
n$ i&inicjatywy obywatelskie. Ro%nie rola relacji sieciowych u!atwiaj$cych przenikanie idei i&wymian# informacji. 
W&tych procesach coraz istotniejsz$ rol# maj$ do odegrania o%rodki innowacji i&przedsi#biorczo%ci, rozwijaj$ce 
si# w&Polsce od pocz$tków lat 90 tych XX w. Na infrastruktur# wsparcia rozwoju przedsi#biorczo%ci w&Polsce 
sk!adaj$ si# obecnie ró'ne rodzaje o%rodków innowacji i&przedsi#biorczo%ci: parki i&inkubatory technologiczne, 
inkubatory przedsi#biorczo%ci, preinkubatory, centra transferu technologii, o%rodki doradczo – szkoleniowe, 
fundusze po'yczkowe, por#czeniowe, zal$'kowe itp. G!ówne zadania tego typu instytucji dotycz$ ró'norod-
nych dzia!a( s!u'$cych zwi#kszaniu tkwi$cej w& ludziach kreatywno%ci, przedsi#biorczo%ci i& innowacyjno%ci, 
prowadz$cych do efektywniejszego wykorzystania lokalnych czynników wzrostu. Od pocz$tku transformacji 
systemowej liczba o%rodków innowacji i&przedsi#biorczo%ci systematycznie ro%nie, osi$gaj$c w&po!owie 2012 r. 
liczb# 821. Jednak proces tworzenia systemu wsparcia rozwoju przedsi#biorczo%ci wci$' jeszcze trwa, pojawia-
j$ si# nowe inicjatywy i&nowe obszary aktywno%ci o%rodków innowacji i&przedsi#biorczo%ci. Obserwacje zacho-
dz$cych zmian oraz analiza do%wiadcze( „liderów gospodarki wiedzy” wskazuj$ na rosn$c$ rol# infrastruktury 
wsparcia w& procesie wzrostu innowacyjno%ci polskiej gospodarki. Przedsi#biorstwa w& dobie intensywnych 
zmian technologicznych i&dynamicznego poszerzania zakresu innowacji na obszary us!ug, organizacji, marke-
tingu oraz kwestii spo!ecznych poszukuj$ nowych rozwi$za( w&czym o%rodki innowacji i&przedsi#biorczo%ci 
maj$ do odegrania nie bagateln$ rol#.

Przedk!adamy kolejn$, dziewi$t$ edycj# Raportu o&O%rodkach Innowacji i&Przedsi#biorczo%ci w&Polsce. Raport 
przygotowany zosta! przez ekspertów Stowarzyszenia Organizatorów O%rodków Innowacji i&Przedsi#biorczo%ci 
w&Polsce w&ramach projektu systemowego „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer 
i&upowszechnianie innowacji” realizowanego przez Polsk$ Agencj$ Rozwoju Przedsi#biorczo%ci. Raporty od sie-
demnastu lat stanowi$ podstawowe -ród!o informacji i&wiedzy o&kierunkach rozwoju systemu wsparcia w&Pol-
sce. Prezentowany materia! zawiera w&sobie nie tylko diagnoz# obecnego stanu infrastruktury wsparcia przed-
si#biorczo%ci w&Polsce, ale równie' szerok$ analiz# tendencji zmian, na przestrzeni kilkunastu lat, w&aktywno%ci 
o%rodków innowacji i&przedsi#biorczo%ci. W&trakcie prac nad raportem dokonano syntetycznej charakterystyki 
dzia!alno%ci ka'dego rodzaju o%rodków odnosz$c si# do wyników analiz z& lat poprzednich. Przeanalizowano 
równie' stoj$ce przed nimi bariery i&opracowano rekomendacje do dalszego dzia!ania.

W& ramach prac analitycznych nad Raportem w&pierwszym kwartale 2012& r. zaktualizowano dane teleadre-
sowe lokalnych i& regionalnych instytucji wsparcia rozwoju gospodarczego. Do zidenty"kowanych podmio-
tów zosta!y rozes!ane ankiety wraz z&formularzem informacyjnym dotycz$cym ich aktywno%ci. Cz#%+ danych 
ze wzgl#du na przepisy "nansowe dotyczy ko(ca 2011 roku, pozosta!e odzwierciedlaj$ stan o%rodków na po-
!ow# 2012 r. Zebrane informacje statystyczne, uwagi i&sugestie zarz$dzaj$cych prawie 500 o%rodkami pos!u'y-
!y do opracowania analitycznych cz#%ci raportu. Udzia! w&badaniach mia! charakter dobrowolny. Dane o%rod-
ków, które mimo kilku pró%b nie wzi#!y w& nich udzia!u, zosta!y zamieszczone jako uzupe!nienie zestawie( 
informacyjnych. Tradycyjnie starali%my si# dotrze+ do wszystkich instytucji i&inicjatyw na terenie kraju. Wyniki 
przeprowadzonych bada( pos!u'$ do aktualizacji danych na Portalu Innowacje PARP (www.pi.gov.pl).

Dzi)kujemy za wspó(prac) wszystkim uczestnicz+cym w" badaniach dyrektorom/kierownikom 
o*rodków innowacji i"przedsi)biorczo*ci, których wiedza i"do*wiadczenie wspomog(y nas w"opra-
cowaniu niniejszej publikacji. Jednocze%nie chcieliby%my zaprosi+ wszystkich zajmuj$cych si# omawian$ 
problematyk$ do dalszej wspó!pracy i&redakcji kolejnego Raportu.

Aleksander B$kowski

Marzena Ma'ewska

Pozna(/Warszawa, 28 sierpnia 2012&r.
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UWARUNKOWANIA ROZWOJU INFRASTRUKTURY 
WSPARCIA W#POLSCE 

Poj$cie i#zadania o%rodków innowacji i#przedsi$biorczo%ci
We wspó!czesnej gospodarce za kluczowe czynniki pozycji konkurencyjnej przedsi#biorstw uznawana jest 
wiedza i& innowacje. Instrumenty polityki gospodarczej przesuwaj$ si# w& tym kierunku tworz$c podstawy 
prorozwojowych systemów wsparcia. Wspieranie przedsi#biorczo%ci i& procesów innowacyjnych obejmuje 
dostarczanie specy"cznych us!ug oraz kszta!towanie %rodowiska ekonomiczno-spo!ecznego przychylnego 
przedsi#biorcy i&sprzyjaj$cego podejmowaniu samodzielnej dzia!alno%ci gospodarczej.1 Dzia!ania w&tym za-
kresie obejmuj$ tak'e tworzenie i&rozwój wyspecjalizowanych instytucji wsparcia. 
Dla podmiotów aktywnych w&obszarze wsparcia przedsi#biorczo%ci, innowacyjno%ci i&konkurencyjno%ci naj-
cz#%ciej u'ywa si# w&Polsce nazwy „o*rodki innowacji i"przedsi)biorczo*ci”2. W!a%ciwie nie ma jednoznacz-
nej i&jednorodnej de"nicji dla tego typu instytucji. S!ownik poj#+ „Innowacje i&transfer technologii”3 podejmuje 
tak$ prób#, jednak w&zale'no%ci od rozpatrywanego aspektu ich aktywno%ci de"nicja mo'e przyjmowa+ nieco 
inn$ posta+. Patrz$c z&punktu widzenia niniejszej publikacji uznano za w!a%ciwe pos!u'y+ si# charakterystyk$ 
najlepiej oddaj$c$ ide# i&zadania o%rodków w&procesie rozwoju gospodarczego. Tak wi#c „analizuj$c ró'norod-
no%+ podejmowanych zada(, docelowe grupy odbiorców us!ug, czy te' potrzebne kompetencje kadr, mo'na 
dokona+ klasy"kacji instytucji wsparcia na4:
1. O%rodki przedsi#biorczo%ci – szeroka promocja i&inkubacja przedsi#biorczo%ci (cz#sto w&grupach dyskrymi-

nowanych), dostarczanie us!ug wsparcia do ma!ych "rm i&aktywizacja rozwoju regionów peryferyjnych lub 
dotkni#tych kryzysem strukturalnym; 

2. O%rodki innowacji – szeroka promocja i& inkubacja innowacyjnej przedsi#biorczo%ci, transfer technologii 
i& dostarczanie us!ug proinnowacyjnych, aktywizacja przedsi#biorczo%ci akademickiej i& wspó!pracy nauki 
z&biznesem;

3. Instytucje "nansowe – u!atwienie dost#pu do "nansowania dzia!alno%ci nowo powsta!ych oraz ma!ych "rm 
bez historii kredytowej, dostarczanie us!ug "nansowych dostosowanych do specy"ki innowacyjnych przed-
si#wzi#+ gospodarczych. 

W&ka'dej z&tych grup mo'na wyró'ni+ okre%lone co do sposobu i&zakresu funkcjonowania kategorie instytucji 
wsparcia charakteryzuj$ce si# specy"czn$ misj$, celami dzia!ania i&struktur$. 

1 K. B. Matusiak, Budowa powi$za( nauki z&biznesem w&gospodarce opartej na wiedzy, SGH w&Warszawie, Warszawa, 2010, 
str. 109
2 &Okre%lenie „o%rodki innowacji i&przedsi#biorczo%ci” po raz pierwszy pojawi!o si# w&trakcie dyskusji krajowych i&zagranicz-
nych ekspertów na polsko-niemieckim seminarium w&marcu 1991&r. w&Rydzynie pod Poznaniem. To spotkanie mo'na uzna+ 
za pocz$tek ruchu organizatorów o%rodków innowacji i&przedsi#biorczo%ci w&Polsce. 
3 K.B. Matusiak (red.), Innowacje i&transfer technologii, S!ownik poj#+, Polska Agencja Rozwoju Przedsi#biorczo%ci, Warszawa 
2011
4 K. B. Matusiak, Rozwój systemów wsparcia przedsi#biorczo%ci. Przes!anki, polityka i&instytucje, IE, Radom-*ód- 2006;

Marzena MA&EWSKA, 
Aleksander B'KOWSKI
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Schemat 1. Klasy-kacja o*rodków innowacji i"przedsi)biorczo*ci

Instytucje -nansowe
Regionalne i lokalne  

fundusze po'yczkowe
Fundusze Por#cze( 

Kredytowych
Fundusze kapita!u 

zal$'kowego
Sieci Anio!ów Biznesu

O*rodki Innowacji
Centra Transferu Technologii

Akademickie Inkubatory 
Przedsi#biorczo%ci

Inkubatory Technologiczne 
e – inkubatory

Parki technologiczne,  
naukowe, badawcze, przemys!owo-

-technologiczne, technopole,

O*rodki Przedsi)biorczo*ci 
O%rodki szkoleniowo-doradcze,

O%rodki przedsi#biorczo%ci,  
centra biznesu, 

kluby przedsi#biorczo%ci,  
punkty konsultacyjne,  

punkty konsultacyjno-doradcze,
preinkubatory,  

inkubatory przedsi#biorczo%ci

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości

. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Wszystkie przedstawione wy'ej kategorie instytucji wsparcia zostan$ zaprezentowane w&niniejszym raporcie 
wraz z&ich ogóln$ charakterystyk$, pro"lem dzia!ania, osi$gni#ciami i&barierami w&funkcjonowaniu oraz plana-
mi na przysz!o%+.
Cech$ charakterystyczn$ instytucji wsparcia jest ich dzia!alno%+ nie nastawiona na osi$ganie zysku, równie' 
w&przypadku instytucji korzystaj$cych z&formy prawnej w&oparciu o&Kodeks Handlowy5. Ze wzgl#du na swoj$ 
specy"k# i&spo!eczne pod!o'e ich powstania s$ one wa'nym elementem wype!niaj$cym luk# mi#dzy mecha-
nizmami rynkowymi, a&dzia!aniami administracji publicznej. Spe!niaj$ one na rynku funkcje us!ugowe, tworz$c 
specy"czn$ sieciow$ infrastruktur# instytucjonaln$, umo'liwiaj$c$ przedsi#biorcom dynamizacj# procesów 
rozwojowych oraz realizacj# wyznaczonych strategii. 
Instytucje te na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat przesz!y d!ug$ drog# od o%rodków opartych na entuzja-
zmie i&dobrowolnej aktywno%ci ich twórców, po profesjonalnie dzia!aj$ce instytucje wsparcia funkcjonuj$ce 
równie skutecznie co podmioty komercyjne. Infrastruktura wsparcia przedsi#biorczo%ci w& Polsce ci$gle si# 
rozwija i&ulega pewnym przegrupowaniom, pojawiaj$ si# nowe formy aktywno%ci i&sposoby dzia!ania. Tak wi#c 
rynek ten jest wci$' aktywny i&kreatywny. Ze wzgl#du na elastyczno%+ podmiotów na nim dzia!aj$cych jest 
najodpowiedniejszym partnerem dla przedsi#biorców. 
Bardzo istotny jest fakt, 'e w&wyniku prowadzonej w&ostatnich kilkunastu latach planowej polityki budowy 
infrastruktury wsparcia ró'norodno%+ o%rodków innowacji i&przedsi#biorczo%ci pozwala na udzielanie pomocy 
wszystkim rodzajom podmiotów gospodarczych, od start-upów, poprzez ma!e i& %rednie przedsi#biorstwa 
po "rmy high-tech, praktycznie w&ka'dym regionie kraju. Ró'norodno%+ form aktywno%ci instytucji wsparcia 
sprzyja rozwojowi przedsi#biorczo%ci i&stymuluje przedsi#biorstwa do ci$g!ego rozwoju na równi z&konku-
rencj$ rynkow$. Przedsi#biorcy bowiem s$ wiecznymi poszukiwaczami szans rynkowych, a&o%rodki innowacji 
i&przedsi#biorczo%ci umiej#tnie im ich dostarczaj$ poprzez oferowanie coraz to nowych us!ug. 

Organizacja systemu wsparcia
Wspieranie przedsi#biorczo%ci i&procesów innowacyjnych w&ostatnich latach istotnie przybiera na znaczeniu, 
zarówno w&aspektach rozwoju spo!eczno – gospodarczego jak i&wobec wyzwa( technologicznych stoj$cych 
przed polskimi "rmami. Niespotykany dot$d post#p techniczny powoduje, 'e nawet ma!e "rmy we wczesnej 
fazie rozwoju wchodz$ na poziom globalnych kontaktów biznesowych. Za% zmiany w& technologii produk-
cji i& %wiadczeniu us!ug nast#puj$ niepomiernie szybciej ni' dot$d. Wszystko to powoduje, 'e dostarczanie 
specy"cznych us!ug oraz kszta!towanie %rodowiska ekonomiczno-spo!ecznego, przyjaznego przedsi#biorcy 
i&podejmowaniu samodzielnej dzia!alno%ci gospodarczej nabiera coraz wi#kszego znaczenia. Dzia!ania w&tym 
zakresie obejmuj$ bardzo wiele instrumentów – od stymulatorów wkomponowanych w&system ekonomicz-
no-spo!eczny i&!ad prawny, poprzez programy i&zadania podejmowane bezpo%rednio przez administracj# pu-
bliczn$ ró'nych szczebli, po wyspecjalizowane instytucje sektora obywatelskiego6. W&rezultacie tych wszyst-
kich dzia!a( w&Polsce ukszta!towa! si# system wsparcia polegaj$cy na niezale'nej aktywno%ci samodzielnych 
podmiotów punktowo zasilanych %rodkami na realizacj# zada( uwzgl#dnianych w&planach strategicznych na 
ró'nych szczeblach decyzyjnych.
Takie rozwi$zanie ma swoje zalety i&wady. Zalet$ jest daleko id$ca samodzielno%+ i&niezale'no%+ dzia!ania in-
stytucji wsparcia w&kszta!towaniu swojej aktywno%ci i&mo'liwo%+ szybkiego reagowania na potrzeby przedsi#-
biorców bez konieczno%ci uzyskania akceptacji organu zarz$dzaj$cego. Wad$ natomiast jest fakt niestabilnego 

5 Cz#%+ instytucji wsparcia ze wzgl#du na mo'liwo%+ pozyskania %rodków "nansowych dla realizacji swoich celów statutowych 
przyj#!o form# spó!ki kapita!owej. Ich statuty jednak obliguj$ je do przekazywania ca!o%ci zysku na realizacj# celów statutowych
6 K.B. Matusiak (red.) „O%rodki innowacji i&przedsi#biorczo%ci w&Polsce – Raport 2010”, PARP, Warszawa 2010
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zasilania "nansowego, co cz#sto zmusza o%rodki do okresowego zawieszania %wiadczenia cz#%ci us!ug lub 
podejmowania dzia!a( w&obszarach marginalnie zwi$zanych z&ich wiod$c$ aktywno%ci$. Wydaje si# jednak, 
'e zalety przewa'aj$ nad niedostatkami, a&na pewno wskazane niedostatki s$ istotnym stymulatorem dla ak-
tywno%ci i&rozwoju o%rodków.
Jednak bior$c pod uwag# fakt, 'e w&ci$gu kilkunastu lat wiele o%rodków okrzep!o na rynku i&znalaz!o sposób 
na realizacj# swoich zada( przy wykorzystaniu kombinowanych -róde! "nansowania, oraz skal# poczynionych 
dot$d inwestycji nale'a!oby zastanowi+ si# nad wdro'eniem ogólnopolskiego zintegrowanego programu 
wspieraj$cego ich dzia!ania, którego istotnym elementem by!by niezale'ny system monitorowania aktyw-
no%ci o%rodków. Jak wynika z&obserwacji realizacji Inicjatywy „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu”7 
specy"ka dzia!ania OIiP powoduje, 'e adaptowalno%+ programów edukacyjnych stosowanych w&odniesieniu 
do podmiotów gospodarczych w&zakresie organizacji i&zarz$dzania jest ograniczona. Wymaga to opracowania 
dedykowanych programów edukacyjnych po!$czonych z&wymian$ do%wiadcze( mi#dzy o%rodkami i&upo-
wszechnianiem dobrych praktyk. Istotn$ cech$ o%rodków jest du'a rotacja personelu merytorycznego, dla-
tego potrzebuj$ one sta!ego wsparcia w&podnoszeniu kwali"kacji swoich pracowników i&osób z&nimi wspó!-
pracuj$cych. Program ten, zakrojony w&d!u'szej (4-5 letniej) perspektywie powinna charakteryzowa+ bardziej 
systematyczno%+, ani'eli intensywno%+. Jego bene"cjentami powinny by+ wszystkie typy o%rodków. Pozwo-
li!oby to na upowszechnienie aspektów innowacyjno%ci na obszarach poza du'ymi aglomeracjami i&istotnie 
wzmocni!o wi#zi kooperacyjne na poziomach regionalnych. Wa'nym jego elementem by!oby aktywne w!$-
czenie o%rodków zarówno w&okre%lanie zakresu merytorycznego i&sposobu kszta!cenia ich personelu, jak i&re-
alizacj# zada(. Takie podej%cie przyczyni!oby si# do tworzenia formalnych i&nie formalnych sieci wspó!pracy. 
Wydaje si# bowiem, 'e obecny potencja! nie s!u'y przedsi#biorcom i&gospodarce w&sposób w& jaki móg!by 
si# przyczynia+ do rozwoju gospodarczego kraju. Szczególn$ cech$ polskiej praktyki w&zakresie konstruowa-
nia i&realizacji polityki wsparcia jest przechodzenie na coraz wy'sze poziomy rozwoju us!ug z&jednoczesnym 
zaniedbywaniem tych ni'szych. Tak jak dzieje si# to obecnie w&odniesieniu do o%rodków szkoleniowo-dorad-
czych i& inkubatorów przedsi#biorczo%ci. Pomimo tego, 'e jak wykazuj$ przeprowadzone badania oba typy 
o%rodków w!$czy!y w& swój obszar aktywno%ci wsparcie innowacyjnych przedsi#biorstw, to w& programach 
wsparcia mog$ zafunkcjonowa+ prawie wy!$cznie wtedy gdy powo!aj$ do tego celu zupe!nie now$ jednost-
k# organizacyjn$. Taka polityka powoduje, 'e poszczególne poziomy pozostaj$ w& dezintegracji trac$c tym 
samym mo'liwo%ci dalszego rozwoju i&zamykaj$c si# w&raz wyznaczonym obszarze dzia!ania. 
Dzia!ania na rzecz przedsi#biorczo%ci i& innowacyjno%ci wymagaj$ d!u'szego horyzontu czasowego. Dla za-
pewnienia stabilno%ci i&efektywno%ci takich programów niezb#dnym wydaje si# opracowanie strategii rozwoju 
infrastruktury wsparcia przedsi#biorczo%ci i&w!$czenie jej elementów do programów dzia!ania poszczególnych 
ministerstw wraz z&zapewnieniem okre%lonych i&stabilnych -róde! ich "nansowania. Elementem stabilizuj$cym 
system wsparcia powinien by+ niezale'ny monitoring realizowany na poziomie krajowym i&regionalnym.

Dynamika rozwoju infrastruktury wsparcia w#Polsce
Od pocz$tku transformacji systemowej w&1990 roku liczba o%rodków innowacji i&przedsi#biorczo%ci systema-
tycznie ros!a (poza okresem 1998-2000), osi$gaj$c w&po!owie 2010&r. liczb# 735. W&2012 dokonano ponownej 
wery"kacji stanu instytucji wsparcia w&oparciu o&badania ankietowe i&wywiad telefoniczny. W&wyniku tych 
dzia!a( zdiagnozowano aktywne dzia!anie 821 o%rodków. W%ród nich nale'y wyró'ni+ nast#puj$ce grupy: 

�� 40 parków technologicznych i&14 inicjatyw parkowych;

�� 29 inkubatorów technologicznych;

�� 73 preinkubatory i&akademickie inkubatory przedsi#biorczo%ci;

�� 58 inkubatorów przedsi#biorczo%ci;

�� 69 centrów transferu technologii;

�� 68 funduszy kapita!u zal$'kowego;

�� 10 sieci anio!ów biznesu;

�� 86 lokalnych i&regionalnych funduszy po'yczkowych; 

�� 55 funduszy por#cze( kredytowych;

�� 319 o%rodków szkoleniowo-doradczych i&informacji.

7 Celem inicjatywy „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu” by!o przekrojowe wsparcie instytucji tworz$cych 
system otoczenia innowacyjnego biznesu (IOIB). Planowane dzia!ania by!y skierowane bezpo%rednio do kierownictwa 
i&pracowników IOIB: parków technologicznych, inkubatorów, centrów transferu technologii, centrów innowacji, funduszy 
venture/seed. W koncepcji inicjatywy przyj#to, 'e powinny one skuteczniej stymulowa+ powstawanie nowych innowa-
cyjnych "rm, wspó!prac# pomi#dzy przedsi#biorstwami, a&uczelniami, jak równie' pomi#dzy samymi przedsi#biorstwami, 
przyczyniaj$c si# do budowy gospodarki opartej na wiedzy. Wsparcie instytucji prowadzone by!o poprzez szereg dzia!a(, 
pomagaj$cym o%rodkom w&kompetentnym dzia!aniu.
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Wykres 1. Dynamika rozwoju o*rodków innowacji i"przedsi)biorczo*ci w"Polsce w"latach 1990-2012 
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. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Istotna zmiana liczby o%rodków zdiagnozowana w&po!owie 2012 roku jest wynikiem zmian w&grupach fundu-
szy kapita!u zal$'kowego oraz parków i&inkubatorów technologicznych. W&tych grupach przyrost aktywnych 
o%rodków w&ostatnim czasie by! wyj$tkowo intensywny. Jest to przede wszystkim wynikiem zako(czenia prac 
inwestycyjnych w&wielu parkach, w&2010 roku b#d$cych na etapie przygotowania do uruchomienia (w&2010 
roku takich parków by!o 21). W&zakresie Funduszy zal$'kowych wp!yw na zwi#kszenie ich liczebno%ci mia!y 
konkursy w&ramach PO IG dzia!anie 3.1., które zainicjowa!y do%+ szybkie ich powstawanie.

Mapa 1. O*rodki Innowacji i Przedsi)biorczo*ci w Polsce w 2012 roku
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W&uk!adzie rodzajowym od pocz$tku dominuj$ o%rodki szkoleniowo-doradcze, stanowi$ce aktualnie 38,8% 
wszystkich aktywnych podmiotów. S$ to o%rodki z& najd!u'sz$ tradycj$ dzia!ania, powstaj$ce najcz#%ciej 
w&oparciu o& lokalne zasoby. Ten typ o%rodków zdecydowanie przewa'a! w&pierwszych latach transformacji, 
kiedy szczególne znaczenie mia!a potrzeba rynkowej edukacji, rozwijania wiedzy o&przedsi#biorczo%ci i&pro-
wadzeniu dzia!alno%ci gospodarczej. W&po!owie lat 90. XX&w. OSD stanowi!y prawie 2/3 wszystkich podmio-
tów. Z&czasem obok OSD pojawi!y si# bardziej wyspecjalizowane instytucje wprowadzaj$ce na rynek us!ugi 
odpowiadaj$ce rosn$cemu zapotrzebowaniu podmiotów gospodarczych, zdolne do budowy oferty us!ug 
w&zakresie wsparcia innowacyjnej przedsi#biorczo%ci, transferu i&komercjalizacji wiedzy. 

Tabela 1. Rozwój ilo*ciowy poszczególnych typów o*rodków innowacji i"przedsi)biorczo*ci

Wyszczególnienie 1995 1997 1999 2000 2004 2007 2009 2010 2012

Parki technologiczne 
1 1 3 3 12 15

23 24 40

Inicjatywy parkowe 23 21 14

Inkubatory technologiczne 4 5
49 44 53

16 17 20 29

Inkubatory przedsi#biorczo%ci 29 49 47 46 45 58

Preinkubatory i&akademickie 
inkubatory przedsi#biorczo%ci

* * * * * 49 51 62 73

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

Fundusze kapita!u zal$'kowego * * * * * 6 9 12 68

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

Lokalne i&regionalne fundusze 
po'yczkowe

*
48 51

33 76 84 82 82 86

Fundusze por#cze( kredytowych * 24 57 64 54 54 55

O%rodki szkoleniowo-doradcze * 153 147 142 280 326 318 317 319

*$cznie 35 261 273 266 517 694 717 735 821

* w danym roku taka kategoria nie wyst#powa!a w analizach
. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Jak wynika z&przedstawionego zestawienia proces rozwoju infrastruktury wsparcia post#powa! od najprost-
szych form wsparcia poprzez stopniowe wprowadzanie na rynek coraz to bardziej wyspecjalizowanych us!ug. 
W&ostatnich latach najszybciej przyrasta liczba parków technologicznych, funduszy kapita!u zal$'kowego, pre-
inkubatorów i&inkubatorów technologicznych. Zwi#kszaj$ca si# od po!owy bie'$cej dekady dost#pno%+ fun-
duszy europejskich i&wprowadzanie w&Polsce rekomendacji rozwoju zalecanych przez Uni# Europejsk$ sta!y si# 
przyczynkiem do rozwoju wielofunkcyjnych, zaawansowanych organizacyjnie i&koncepcyjnie typów o%rod-
ków. Spadek liczby podmiotów ma miejsce w&odniesieniu do centrów transferu technologii g!ównie z&powo-
du zako(czenia projektu wsparcia doradczego innowacyjnych przedsi#biorstw przez NOT, który nie podtrzy-
ma! tej dzia!alno%ci i&po zako(czeniu "nansowania zlikwidowa! aktywno%+ w&obszarze transferu technologii.
Instytucje oferuj$ce us!ugi "nansowe, obejmuj$ce po'yczki i&por#czenia kredytowe, udzia!y kapita!owe dla 
pocz$tkuj$cych przedsi#biorców i&ma!ych "rm stanowi$ obecnie 26,7% wszystkich OIiP. Natomiast co pi$ta 
inicjatywa dotyczy programu wspierania inkubacji "rm (preinkubatory, inkubatory przedsi#biorczo%ci i&tech-
nologiczne), która !$czy w&jednym miejscu ró'nego typu „mi#kkie” us!ugi z&ofert$ pomieszcze( dla "rm. 
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Wykres 2. Rozk(ad o*rodków innowacji i"przedsi)biorczo*ci wed(ug typów w"2012"r. (w"%)
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. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Liczba podmiotów oferuj$cych us!ugi wsparcia przedsi#biorczo%ci innowacyjnej, wed!ug ostatniego bada-
nia wynosi 34,2 % wszystkich o%rodków8. Fakt ten %wiadczy o&utrzymywaniu si# tendencji rozwoju systemu 
wsparcia ukierunkowanej na %wiadczenie us!ug rozwijaj$cych innowacyjno%+ i& potencja! technologiczny 
sektora MSP. Proces ten trwa od 2007 roku obejmuj$c zarówno obszar infrastruktury technicznej w&postaci 
parków technologicznych i&naukowych, inkubatorów technologicznych, jak i&instytucji wsparcia "nansowego 
szczególnie w& obszarze budowy "rm high tech. W& najbli'szym czasie nale'y oczekiwa+ dalszego rozwoju 
systemu w&kierunku dzia!a( na rzecz innowacji, transferu technologii i&przedsi#biorczo%ci akademickiej oraz 
powstawania instytucji "nansuj$cych bardziej ryzykowne innowacyjne przedsi#wzi#cia. Rozwój wyspecjali-
zowanych us!ug proinnowacyjnych jest zgodny z&kierunkami strategicznymi rozwoju zjednoczonej Europy9. 

Wykres 3. Udzia( o*rodków innowacji w*ród wszystkich OIiP w"latach 1995-2012 (w%)
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. r ó d ! o: opracowanie w!asne

W*ród o*rodków prym wiod+ instytucje jednofunkcyjne (61,72% – o"17,2 % mniej ni& przed dwoma 
laty), prowadz+ce jeden typ o*rodka. Instytucje dwufunkcyjne (np. o*rodek szkoleniowo-doradczy 
i"fundusz po&yczkowy) stanowi+ 11,22%, a"trzy i"wi)cej wyodr)bnionych podmiotów prowadzi po-
zosta(e 26,43%o*rodków. W" ostatnim okresie wyra.nie wzros(a liczba instytucji posiadaj+cych 3 
i"wi)cej komponentów (w"2010 roku by(o ich 8,9%). !wiadczy to o"umacnianiu si) instytucji na rynku 
i"widocznym ich rozwoju w"miar) zmieniaj+cych si) potrzeb ich klientów. Na poziomie regionalnym 

8 Do o%rodków innowacji w&tym wypadku zaliczono: parki technologiczne, centra transferu technologii, inkubatory tech-
nologiczne, akademickie inkubatory przedsi#biorczo%ci, fundusze zal$'kowe i&sieci anio!ów biznesu.
9 Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union, COM(2010) 546 "nal.
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pojawi!o si# te' kilka instytucji dzia!aj$cych sieciowo tj. posiadaj$cych od 5 do nawet 18 o%rodków ró'nego 
typu dzia!aj$cych na obszarze ca!ego województwa jak na przyk!ad Lubelska Fundacja Rozwoju dysponuj$ca 
kilkoma komponentami infrastruktury co pozwala jej %wiadczy+ kompleksowe us!ugi dla "rm na wszystkich 
poziomach rozwoju. 

Wykres nr 4. Struktura o*rodków wed(ug form prawnych w"2012 roku
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. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Formy prawne o%rodków s$ bardzo zró'nicowane w& zale'no%ci od specy"ki typu o%rodka oraz jego wiel-
ko%ci i&maj$tku w!asnego. Najpopularniejsz$ form$ organizacyjn$ instytucji wsparcia pozostaj$ stowarzysze-
nia (23%) i&fundacje (19%) o&charakterze lokalnym i&regionalnym. Dzieje si# tak poniewa' wci$' najliczniejsz$ 
grup$ o%rodków s$ O%rodki Szkoleniowo Doradcze. Nast#pn$ w&kolejno%ci pod wzgl#dem liczebno%ci form$ 
prawn$ s$ spó!ki z&o.o. i&spó!ki akcyjne, g!ównie oparte na partnerstwie publiczno-prywatnym reprezentowa-
n$ odpowiednio przez sp. z&o.o. (18%) i&spó!ki akcyjne (15%) podmiotów. Wi#kszo%+ tych spó!ek przeznacza 
wypracowane nadwy'ki "nansowe na cele statutowe. Forma spó!ki jest najcz#%ciej spotykan$ w%ród fun-
duszy por#czeniowych i& kapita!u zal$'kowego, parków i& inkubatorów technologicznych oraz inkubatorów 
przedsi#biorczo%ci. 

Tabela 2. Struktura rodzajowa podmiotów zarz+dzaj+cych o*rodkami innowacji i"przedsi)biorczo*ci 
w"latach 1999-2012. 

Wyszczególnienie 1999 2001 2004 2007 2009 2010 2012

Stowarzyszenie 40% 40% 29% 20% 19% 20% 23%

Fundacja 35% 35% 20% 14% 14% 14% 19%

Spó!ka akcyjna 11% 13%
24%&

12% 11% 12% 15%

Spó!ka z&o. o. 2% 3% 19% 23% 23% 18%

Jednostka administracji publicznej 8% 8% 4% 8% 7% 7% 6%

Jednostka instytucji naukowo-badawczej *& *& 6% 11% 10% 11% 10%

Instytucja przedstawicielska biznesu 
(izba przemys!owo-handlowa, cech 
rzemios! itp.) 

4% 2% 16% 17% 16% 14% 9%

* w danym roku taka kategoria nie wyst#powa!a w analizach
. r ó d ! o: opracowanie w!asne



18

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury wsparcia w&polsce 

Nale'y podkre%li+ malej$c$ rol# organizacji pozarz$dowych w& rozwijaj$cym si# systemie wsparcia. Jeszcze 
w&1999&r. t$ formu!$ organizacyjno-prawn$ obj#tych by!o / wszystkich o%rodków, a&pozosta!e formy odgrywa-
!y wówczas praktycznie marginaln$ rol#. Fundacje i&stowarzyszenia w&szerszym zakresie pozwalaj$ podkre%li+ 
niekomercyjny charakter przedsi#wzi#cia i&kszta!towa+ dobry wizerunek inicjatywy. Niezale'nie od formu!y 
organizacyjno-prawnej kluczowe znaczenie odgrywaj$ ludzie, zaanga'owani i&zdolni po%wi#ci+ energi# oraz 
swój czas na analizowane dzia!ania, które wymagaj$ cz#sto improwizacji i&ci$gle nowych pomys!ów.10 
Coraz cz#%ciej do systemu w!$czaj$ si# szko!y wy'sze i&placówki B&+&R oraz instytucje samorz$du gospodar-
czego (w&postaci izb, cechów, stowarzysze( i&zrzesze( pracodawców). Aktywno%+ tej grupy podmiotów doty-
czy g!ównie dzia!alno%ci szkoleniowo-doradczej i&informacyjnej oraz projektów preinkubacji. Udzia! inicjatyw 
bezpo%rednio zarz$dzanych przez administracj# publiczn$ utrzymuje si# na poziomie 6–7%. Jednocze%nie 
tendencj# rosn$c$ zaczyna wykazywa+ ich zaanga'owanie w& formie udzia!owców w&przedsi#wzi#cia infra-
struktury technicznej jakimi s$ parki i&inkubatory technologiczne. Popularniejsze staje si# równie' wykorzysty-
wanie formy prawnej – jednostki bud'etowej samorz$du terytorialnego – dla organizacji i&zarz$dzania takimi 
o%rodkami.
Rozk!ad terytorialny o%rodków innowacji i&przedsi#biorczo%ci jest do%+ nierównomierny. Na terenach wiejskich 
dzia!a zdecydowanie najmniej o%rodków, co drugi powiat i&ponad 3/4 gmin (g!ównie wiejskich) ci$gle nie po-
siada instytucji wspierania rozwoju. Podejmowane administracyjnie próby (np. gminne centra informacji itp.) 
by!y realizowane niekonsekwentnie, g!ównie projektowo bez trwa!ego zamocowania w& lokalnych spo!ecz-
no%ciach. Zazwyczaj koniec "nansowania by! jednoznaczny z&likwidacj$ o%rodka. W&konsekwencji nast#puje 
wzrost koncentracji instytucji wsparcia w&aglomeracjach i& %rednich miastach. Najsilniejsza koncentracja ma 
miejsce wokó! aglomeracji (Katowice, Warszawa, Trójmiasto, Kraków). Na terenach wiejskich i&w&ma!ych mia-
stach (do 50 tys. mieszka(ców) dzia!a jedynie 23% podmiotów i&stan taki trwa od kilku lat. 

Tabela 3. Struktura % o*rodków innowacji i"przedsi)biorczo*ci wed(ug rodzaju lokalizacji w" latach 
2005-2012.  

# 2005 2007 2009 2010 2012

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

Miasta do 50 tys. mieszka(ców i&gminy 
miejsko wiejskie

 28,4  27,1  24,3  22,6  20,0

)rednie miasta 50-300 tys. mieszka(ców  39,7  37,4  34,3  34,5  39,0

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

 18,1  19,1  10,0

Aglomeracje pow. 800 tys. mieszka(ców  22,1  23,1  28,0

. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Wykres 5. Rozk(ad o*rodków innowacji i"przedsi)biorczo*ci wed(ug miejsca dzia(alno*ci w"2012"r. (w"%)
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10 Raport 2010...
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Wed!ug województw najwi#ksze nasycenie o%rodkami innowacji i&przedsi#biorczo%ci identy"kujemy obecnie 
na )l$sku (96) oraz na Mazowszu (92) i& w& Wielkopolsce (71), a& najmniejsze w& województwie opolskim (15), 
lubuskim (22) i&%wi#tokrzyskim (24). Liczba o%rodków jest zazwyczaj zwi$zana wielko%ci$ regionu i&jego poten-
cja!em spo!eczno – gospodarczym, dynamik$ procesów transformacji oraz zaanga'owaniem w!adz regional-
nych i&lokalnych. 

Wykres 6. Rozk(ad o*rodków innowacji i"przedsi)biorczo*ci wed(ug województw w"2012"r. (w"%)
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Analizuj$c dost#pno%+ us!ug o%rodków zestawiono liczb# mieszka(ców w& regionie z& liczb$ o%rodków oraz 
liczb# "rm z&liczb$ o%rodków. Na jeden o%rodek niezale'nie od typu przypada przeci#tnie na 47,68 tys. miesz-
ka(ców kraju. Sytuacja ulega poprawie, gdy' jest to oko!o 10% mniej ni' w&roku 2010. Jednak zró'nicowanie 
w&regionach jest wci$' du'e, najgorsza sytuacja jest w&województwie opolskim (ok. 68,5 tys.) i&mazowieckim 
(ok. 59,5 tys.), a&najlepsza w&podlaskim (36 tys.) i&warmi(sko-mazurskim (36,5 tys.). 

Wykres nr 7. Liczba mieszka,ców przypadaj+ca na 1 o*rodek wed(ug województw na koniec 2011 roku
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Rozpatruj$c zaspokojenie potrzeb "rm stwierdzono, 'e sytuacja uleg!a pogorszeniu. W& porównaniu do 
2010&roku liczba "rm przypadaj$ca na 1 o%rodek zwi#kszy!a si# dwukrotnie (%redni poziom dla Polski 4,85 tys. 
"rm w&2012r. i&2,4 tys. "rm na jeden o%rodek w&2010r.). Najgorsza sytuacji jest na Mazowszu (ok. 7,3 tys.), w&opol-
skim (ok. 6,5 tys.), a&najlepsza na Podlasiu (ok. 2,7 tys.) oraz w&warmi(sko-mazurskim (ok. 2,9 tys.).
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Wykres nr 8. Liczba -rm przypadaj+ca na 1 o*rodek wed(ug województw na koniec 2011 roku
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Sytuacja taka najprawdopodobniej jest wynikiem coraz cz#stszej zmiany statusu pracowników z&zatrudnienia 
etatowego na samozatrudnienie, z&jednej strony powszechnie promowane, z&drugiej za% ch#tnie wykorzysty-
wane narz#dzie w&r#kach pracodawców. Liczba o%rodków nie przyrasta w&takim tempie.
Na uwag# zas!uguje tak'e wska-nik udzia!u o%rodków innowacji w%ród wszystkich podmiotów. Pokazuje on 
tempo przestawiania si# systemu wsparcia na us!ugi proinnowacyjne i&potrzeby gospodarki wiedzy. Pod tym 
wzgl#dem najlepiej prezentuje si# województwo ma!opolskie (54,4%) oraz mazowieckie (50%), a& najgorzej 
lubuskie (22,7%). Wyra-nie wida+, 'e na przyrost potencja!u w&pierwszych dwóch regionach mia!o wp!yw po-
wo!anie do 'ycia kilkudziesi#ciu funduszy kapita!u zal$'kowego (FKZ) wspieraj$cych dzia!ania innych o%rod-
ków innowacji.

Tabela 4. Nasycenie polskich regionów o*rodkami innowacji i"przedsi)biorczo*ci w"latach 2007-2012"r.

Lp. Województwo 2007
2009 2010 2012

()cznie
w#tym OI 

(w#%)
()cznie

w#tym OI 
(w#%)

()cznie
w#tym OI 

(w#%)

1 )l$skie  75  87  19,5  88  28,4  96  31,3

2 Mazowieckie  65  65  41,5  67  41,8  92  50,0

3 Wielkopolskie  64  64  29,7  66  34,9  71  39,4

4 Ma!opolskie  47  56  33,9  55  42,9  68  54,4

5 Dolno%l$skie  51  53  24,5  54  37  67  44,8

6 Lubelskie  42  51  17,7  51  27,5  53  32,1

7 Zachodniopomorskie  45  44  18,2  49  34,7  46  41,3

8 Podkarpackie  45  42  11,9  42  21,4  52  30,8

9 Pomorskie  49  42  14,3  45  26,7  51  33,3

10 *ódzkie  43  40  12,5  44  36,4  48  33,3

11 Kujawsko-Pomorskie  35  37  24,3  39  33,3  43  32,6

12 Warmi(sko-Mazurskie  37  37  13,5  38  26,3  40  25,0

13 Podlaskie  35  36  22,2  35  28,6  33  24,2

14 )wi#tokrzyskie  23  23  13  24  25  24  25,0

15 Lubuskie  21  22  13,6  22  27,2  22  22,7

16 Opolskie  16  17  23,5  17  29,4 15  26,7

& Razem  693  716  20,86  736  31,34 821  34,2

. r ó d ! o: opracowanie w!asne
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Wykres 9. Udzia( o*rodków innowacji w"ogólnej liczbie o*rodków w"2012r. 
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Wci$' utrzymuje si# koncentracja o%rodków innowacji w&regionach o&du'ym potencjale gospodarczym i&sil-
nym rynku. Regiony s!abe ekonomicznie pozostaj$ na niskim poziomie wyposa'enia w&infrastruktur# wspiera-
j$c$ innowacyjne przedsi#wzi#cia.
Przedstawione dane wskazuj$, 'e rozwijany w&Polsce system wsparcia w&dalszym ci$gu aktywizuje obszary, 
które s$ ju' dynamiczne, prowadz$c tym samym do dalszego pog!#bienia dysproporcji rozwojowych w&uj#ciu 
przestrzennym. Ostatnie dwa lata s$ potwierdzeniem tej tezy, chocia'by poprzez skoncentrowanie funduszy 
zal$'kowych prawie wy!$cznie w&2 regionach (mazowieckim i&ma!opolskim). Zak!adaj$c, 'e jednym z&g!ów-
nych zada( stymulowanego przy pomocy funduszy europejskich systemu wsparcia innowacyjnej gospodarki 
jest zwi#kszenie dost#pno%ci "rm do us!ug o%rodków innowacji i&przedsi#biorczo%ci nale'y wzi$+ pod uwag#, 
'e liczba potencjalnych klientów tych instytucji wci$' jest na tyle du'a, 'e nie s$ one w&stanie zaspokoi+ po-
trzeb swoich klientów.

Wykres 10. Liczba -rm przypadaj+ca na 1 o*rodek innowacji wed(ug województw na koniec 2011"roku
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Wykres nr 11. Liczba mieszka,ców przypadaj+ca na 1 o*rodek innowacji wed(ug województw  
na koniec 2011 roku
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Obraz nasycenia wymaga jednak uwa'nej obserwacji struktury o%rodków w&poszczególnych regionach, dla 
wyci$gni#cia w!a%ciwych wniosków nale'y porówna+ nasycenie ró'nymi typami o%rodków w&poszczególnych 
województwach. Dla przyk!adu województwo mazowieckie dysponuje obecnie 46 o%rodkami, jednak ich 
struktura jest istotnie zaburzona, co powoduje w&grupie funduszy zal$'kowych powa'ne problemy z&pozy-
skaniem projektów do "nansowania.

Wykres nr 12. Struktura rodzajowa o*rodków innowacji w"województwie mazowieckim w"2012 roku
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Jak wynika z&przedstawionych wy'ej danych polityka podnoszenia innowacyjno%ci polskiej gospodarki po-
winna w& szczególny sposób uwzgl#dnia+ opracowanie i& wdro'enie specjalnych programów adekwatnych 
do potrzeb poszczególnych regionów wraz z&szerok$ palet$ instrumentów aktywizuj$cych zmian# my%lenia 
i&wzrost innowacyjno%ci, ze szczególnym uwzgl#dnieniem regionów peryferyjnych. 

Perspektywy rozwoju
Instytucje wsparcia silnie wpisuj$ si# we wspó!czesn$ logik# rozwoju ekonomiczno-spo!ecznego. Umo'liwia-
j$ przede wszystkim aktywizacj# endogenicznych zasobów regionów i&pe!niejsze wykorzystanie lokalnych 
czynników wzrostu. W&nowoczesnych strategiach rozwoju przechodzi si# do relacji sieciowych u!atwiaj$cych 
przenikanie idei i&wymian# informacji. Dotychczasowy rozwój polskich o%rodków innowacji i&przedsi#biorczo-
%ci nale'y uzna+ za sukces lokalnych spo!eczno%ci i&osób bezpo%rednio zwi$zanych z&tymi inicjatywami. Wno-
sz$ one now$ jako%+ w&swoje otocznie uaktywniaj$c lokaln$ spo!eczno%+, transferuj$c nowe do%wiadczenia 
i&pomoc zewn#trzn$, a&przede wszystkim pomagaj$c ludziom w&realizacji ich biznesowych planów. Wymierne 
efekty, o&których mowa w&Raporcie to tylko cz#%+ spo!ecznych i&ekonomicznych korzy%ci z&ich dzia!ania.
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W&ostatnich latach nast#puje wzrost liczby o%rodków. Dysponuj$ one coraz wi#kszymi bud'etami. W&ich dzia-
!alno%ci wyra-niej widoczna jest koncentracja na realizacji celów statutowych. Wszystko to dzi#ki niespotyka-
nej w&dotychczasowej historii o%rodków dost#pno%ci funduszy europejskich, w&których s$ one wskazanymi 
formalnie bene"cjentami. W& ich strukturze "nansowania %rodki publiczne stanowi$ w&zwi$zku z& tym coraz 
wi#ksz$ pozycj#. Towarzyszy temu spadek poziomu samo"nansowania (pokrycia wydatków dochodami w!a-
snymi). Stan ten, który zapewne utrzyma si# przez najbli'sze lata, prowadzi do pozytywnych zmian w&zakre-
sie form dzia!ania o%rodków, stanowi$c szans# na konsolidacj# systemu wsparcia. Trzeba jednak pami#ta+, 'e 
prowadzi to równie' do negatywnego zjawiska – uzale'nienia od "nansowania publicznego. W&niedalekiej 
przysz!o%ci o%rodki b#d$ musia!y si# zmierzy+ z&tym wcale nie !atwym problemem.
W&ostatnich latach wzros!a ró'norodno%+ instytucjonalnych form wsparcia. W&systemie pojawi!y si# preinku-
batory, inkubatory technologiczne i&fundusze kapita!u zal$'kowego. Otoczenie innowacyjnych "rm wzboga-
ci!o si# równie' sieciami anio!ów biznesu, wzros!a aktywno%+ funduszy venture capital. Nast$pi!a dynamiczna 
poprawa w&zakresie praktycznie wszystkich parametrów oceny funkcjonowania instytucji – od zasobów ludz-
kich, przez organizacyjne, na technicznych ko(cz$c. Poprawie ulegaj$ równie' wska-niki dotycz$ce efektów 
dzia!ania tych instytucji.
W&kolejnych latach nale'y oczekiwa+, 'e nast#powa+ b#dzie dalszy wzrost liczby o%rodków, zw!aszcza w&wy-
niku powstawania nowych o%rodków akademickich. O%rodki b#d$ rozwija+ si# w&kierunku profesjonalizacji 
%wiadczonych us!ug. W&swoich planach wskazuj$ one na szereg dzia!a( wewn#trznych, które b#d$ podej-
mowane w&tym kierunku. Planowane jest tworzenie spó!ek celowych uczelni dla realizacji zada( akademic-
kich o%rodków wsparcia. Powinno to sprzyja+ zarówno poprawie sposobu zarz$dzania, jak i&profesjonalizacji 
dzia!ania. Zaczyna równie' rozwija+ si# horyzontalna wspó!praca pomi#dzy o%rodkami polegaj$ca na podej-
mowaniu wspólnych inicjatyw, b$d- wymianie do%wiadcze( i& „dobrych praktyk”. Jest to niezwykle wa'ny 
kierunek dla stabilizacji i&rozwoju systemu wsparcia. Sytuacja dojrza!a do procesowego podej%cia do us!ug 
%wiadczonych przez OIiP i&stworzenia standardowych procedur procesów transferu technologii i&komercjali-
zacji wiedzy.
Wci$' niewystarczaj$ce jest zaanga'owanie do%wiadczonych praktyków biznesu w& dzia!ania OIiP, jak rów-
nie' wspó!praca z&przedsi#biorstwami sektora MSP. Zw!aszcza ten drugi problem mo'e si# pog!#bia+ w&sy-
tuacji wzrostu liczby o%rodków akademickich, które ze swej natury bardziej koncentruj$ si# na dzia!alno%ci 
wewn$trz instytucji macierzystej. Niezb#dne b#dzie wdro'enie instrumentów stymuluj$cych wspó!prac# 
z&przedsi#biorstwami. 
O%rodki innowacji i& przedsi#biorczo%ci wprowadza+ b#d$ i& rozwija+ nowe us!ugi pro-innowacyjne. Raport 
wskazuje np. na dynamiczny wzrost zainteresowania doradztwem w&zakresie internacjonalizacji oraz rozwoju 
mi#dzynarodowych kontaktów i&wspó!pracy. Ci$gle niewykorzystanym potencja!em rozwoju us!ug wsparcia 
dysponuj$ instytucje przedstawicielskie biznesu, a&w&otoczeniu samorz$dów – Gminne Centra Informacji. 
Dla wzmocnienia istniej$cych i&tworzenia nowych instytucji wspierania innowacji i&przedsi#biorczo%ci, kluczo-
we znaczenie od lat posiadaj$ dzia!ania w&zakresie:

�� Tworzenia bardziej skutecznych programów wspierania przedsi#biorczo%ci, innowacyjno%ci i&rozwoju ma-
!ych i& %rednich "rm na poziomie krajowym, regionów i& powiatów, bazuj$cych na dotychczasowych do-
%wiadczeniach i&potrzebach grup docelowych. Odpowiednie programy powinny zak!ada+ pomoc o%rod-
kom innowacji i&przedsi#biorczo%ci w&mniejszych miejscowo%ciach, gdzie liczba potencjalnych klientów nie 
pozwala na samowystarczalno%+ "nansow$. 

�� Po!o'enie nacisku na trwa!o%+ instytucji, ci$g!o%+ programów i&stworzenie stabilnych warunków rozwoju.

�� Tworzenie instrumentów wsparcia dostosowanych do poziomu rozwoju o%rodka, uwzgl#dniaj$cych znacz-
ne ich zró'nicowanie w&zakresie potencja!u i&mo'liwo%ci %wiadczenia ró'nych us!ug, zw!aszcza proinno-
wacyjnych. Stymulowanie sieciowania i& integracji ró'nych kategorii instytucji wsparcia, np. akademickich 
centrów transferu technologii, preinkubatorów i&funduszu kapita!u zal$'kowego, wsz#dzie tam gdzie jest to 
uzasadnione ograniczeniem rozproszenia zasobów i&zwi#kszeniem efektywno%ci. 

�� Doprowadzenie do przejrzystej i&jednoznacznej interpretacji zagadnie( pomocy publicznej w&odniesieniu 
do OIiP.

�� Podnoszenia kwali"kacji personelu OIiP w& ramach programów typu „Skuteczne Otoczenie Innowacyjne-
go Biznesu”, w&zakresie %wiadczenia us!ug, zw!aszcza specy"cznych us!ug specjalistycznych, takich jak: co-
aching, mentoring, broker technologii.

�� Stymulowanie i&wykorzystanie wspó!pracy horyzontalnej pomi#dzy o%rodkami dla profesjonalizacji us!ug, 
podnoszenia kwali"kacji personelu, gromadzenia zasobów wiedzy i&do%wiadczenia.
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�� Stymulowanie wspó!pracy o%rodków na poziomie regionalnym w&ramach regionalnych systemów innowa-
cji jako sieci wspó!pracy administracji, instytucji naukowo-badawczych oraz o%rodków innowacji i&przedsi#-
biorczo%ci. Promowanie nowoczesnych instrumentów wsparcia w%ród administracji i&dzia!aczy samorz$do-
wych w&gminach i&regionach.

�� Pomocy w&przygotowaniu studiów wykonalno%ci i&biznesplanów nowych o%rodków oraz dba!o%+ o&równo-
mierny ich rozwój na terenie ca!ego kraju.

�� Stopniowe wdra'anie nowych us!ug rozumianych jako elementy procesów transferu technologii i&komer-
cjalizacji wiedzy, a&nie jako odr#bne i&niezwi$zane „us!ugi pro-innowacyjne”.

�� Opracowanie i&wdro'enie modeli monitoringu i&samooceny instytucji i&programów.
Wyzwaniem dla Polski i&rozwijanego systemu wsparcia, jest rozwój przedsi#biorczo%ci na styku nauki i&gospo-
darki. To innowacyjne podmioty dzia!aj$ce w&sferze zaawansowanych technologii s$ kluczem do poprawy 
konkurencyjno%ci, restrukturyzacji i&modernizacji gospodarki. Rewolucja informatyczna i&biotechnologiczna 
ostatnich lat zosta!a zainicjowana przez m!odych ludzi, cz#sto po raz pierwszy próbuj$cych swoich si! w&biz-
nesie. Istniej$ce o%rodki innowacji i&przedsi#biorczo%ci du'o mniejszymi %rodkami b#dzie mo'na przestawi+ 
na nowe formy dzia!ania, zbli'aj$ce sfer# nauki i&bada( do rynku. Nie wszystkie instytucje wsparcia s$ jed-
nak przygotowane do podj#cia tego typu dzia!a(. Wiele z&nich jest zbyt s!aba merytorycznie i&nie dysponuje 
odpowiednimi zasobami. Widoczna jest potrzeba kompleksowych, dostosowanych do potrzeb odbiorców 
dzia!a( i&programów rz$dowych oraz regionalnych w&tym zakresie.
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Parki technologiczne (PT) s$ najbardziej organizacyjnie i koncepcyjnie rozwini#tym typem o%rodków innowa-
cji i przedsi#biorczo%ci. Samo poj#cie park technologiczny posiada systematyzuj$ce znaczenie w odniesieniu 
do zorganizowanych kompleksów gospodarczych, w ramach których realizowana jest polityka w zakresie:

�� wspomagania m!odych innowacyjnych przedsi#biorstw nastawionych na rozwój produktów i metod wy-
twarzania w technologicznie zaawansowanych bran'ach;

�� optymalizacji warunków transferu technologii i komercjalizacji rezultatów bada( z instytucji naukowych 
do praktyki gospodarczej1

Rola i de*nicja parków
Rola parków polegaj$ca na stwarzaniu warunków do efektywnego transferu technologii i&stymulowania roz-
woju innowacyjnych przedsi#biorstw jest realizowana, przede wszystkim przy wykorzystaniu umiej#tnie do-
branych elementów infrastruktury wsparcia w&postaci:

�� instytucji naukowo-badawczych oferuj$cych nowe rozwi$zania technologiczne i&innowacyjne "rmy poszu-
kuj$ce nowych szans rozwoju;

�� szerokiego otoczenia biznesu w&zakresie "nansowania, doradztwa, szkole( i&wspierania rozwoju innowa-
cyjnych "rm;

�� "nansowych instytucji wysokiego ryzyka (venture capital);

�� wysokiej jako%ci infrastruktury i&walorów otoczenia;

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

�� rz$dowych, regionalnych i&lokalnych programów wspierania przedsi#biorczo%ci, transferu technologii i&roz-
woju nowych technologicznych "rm2;

Mi#dzynarodowe Stowarzyszenie Parków Naukowych (IASP) przyj#!o w&listopadzie 2002&r. de"nicj#, mówi$c$ 
'e park technologiczny (naukowy, badawczy itp.) jest organizacj+ zarz+dzan+ przez wykwali-kowa-
nych specjalistów, której celem jest podniesienie dobrobytu spo(eczno*ci, w"której dzia(a, poprzez 
promowanie kultury innowacji, konkurencji w*ród przedsi)biorców i"instytucji opartych na wiedzy. 
Aby osi$gn$+ te cele Park3:

�� stymuluje i&zarz$dza przep!ywem wiedzy i&technologii pomi#dzy szko!ami wy'szymi, jednostkami badaw-
czo-rozwojowymi, przedsi#biorstwami i&rynkami;

�� u!atwia tworzenie i&rozwój przedsi#biorstw opartych na wiedzy przez inkubowanie i&proces p$czkowania 
(spin-o& i'spin-out);

�� dodaje przedsi#biorstwom warto%ci poprzez wysokiej jako%ci us!ugi oraz obiekty i&terytorium o&wysokim 
standardzie.

W&Polsce poj#cie parku technologicznego zde"niowano w&2002& r.4 jako zespó! wyodr#bnionych nierucho-
mo%ci wraz z& infrastruktur$ techniczn$, utworzony w& celu dokonywania przep!ywu wiedzy i& technologii 

1 K. B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii S!ownik poj#+, PARP, Warszawa s. 111
2 Por. K.& B.& Matusiak, J.& Guli(ski, Parki technologiczne [w:] K.& B. Matusiak (red.), O%rodki innowacji i& przedsi#biorczo%ci, 
SOOIPP-Raport 2004, *ód--Pozna( 2004, s. 335–337. 
3 Zob.K.&B.&Matusiak, Wp!yw parków technologicznych na rozwój ekonomiczno-spo!eczny [w:] K. B. Matusiak, A.&B$kowski 
(red.), Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w&Polsce i&na %wiecie, PARP, Warszawa 2008.
4 Ustawa z&dn. 20 marca 2002 r. o&"nansowym wspieraniu inwestycji, Dz. U&z&2002 r., Nr 41, poz. 363, nr 141, art. 2, p.&15, poz. 
1177 oraz Dz. U&z&2003 r., Nr 159, poz. 1537., ju' nie obowi$zuj$ca.

Marzena MA&EWSKA, 
Anna TÓRZ
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pomi#dzy jednostkami naukowymi5 a& przedsi#biorcami, na którym oferowane s$ przedsi#biorcom, wyko-
rzystuj$cym nowoczesne technologie, us!ugi w&zakresie: doradztwa w&tworzeniu i&rozwoju przedsi#biorstw, 
transferu technologii oraz przekszta!cania wyników bada( naukowych i&prac rozwojowych w&innowacje tech-
nologiczne, a&tak'e tworzenie korzystnych warunków prowadzenia dzia!alno%ci gospodarczej przez korzysta-
nie z&nieruchomo%ci i&infrastruktury technicznej na zasadach umownych.
Na podstawie analizy stanu prawnego i&organizacyjnego polskich parków mo'na stwierdzi+, 'e s$ to podmio-
ty dzia!aj$ce na prawnie uregulowanej i&wyodr#bnionej, samodzielnie zarz$dzanej nieruchomo%ci obejmu-
j$cej konkretny teren i/lub budynki wraz z&infrastruktur$ techniczn$ posiadaj$ce koncepcj# jego zagospoda-
rowania oraz plan rozwoju w&obszarze aktywno%ci naukowo-badawczej i&produkcyjnej zwi$zanej z&kreacj$ 
nowej wiedzy i&technologii. W&sferze merytorycznej parki posiadaj$ formalne i&nie formalne powi$zania z&in-
stytucjami naukowo-badawczymi i&edukacyjnymi, lokaln$ i&regionaln$ administracj$ publiczn$, dzia!aj$cymi 
w&regionie instytucjami wspierania przedsi#biorczo%ci i&transferu technologii oraz "nansowania ryzyka (ven-
ture capital). Prowadz$ swoj$ dzia!alno%+ udost#pniaj$c przedsi#biorcom na zasadach umownych mo'liwo%+ 
korzystania z&powierzchni u'ytkowych i&infrastruktury technicznej, oraz s!u'$ im wsparciem merytorycznym 
oferuj$c us!ugi w&zakresie doradztwa, transferu technologii oraz tworzenia i&rozwoju przedsi#biorstw zlokali-
zowanych w&obr#bie nieruchomo%ci.
Skupienie na wyodr)bnionym obszarze wielu przedsi)biorstw o"wysokim potencjale rozwojowym 
i" udost)pnienie odpowiednio dobranych us(ug oko(obiznesowych wywo(uje efekty synergiczne, 
co jest jedn+ z" podstawowych przewag parków nad innymi mniej kompleksowymi instrumentami 
wsparcia.
Do%+ precyzyjne a&jednocze%nie szerokie ramy de"nicyjne odno%nie parków powoduj$, 'e w&praktyce charak-
teryzuj$ si# one wielk$ indywidualno%ci$ wynikaj$c$ zarówno ze %rodowiska w&jakim funkcjonuj$, warunków 
kulturowych i&ekonomicznych, przyj#tej specjalizacji i&sposobu zarz$dzania. Wspólnym elementem s$ dla nich 
misja, cele, formy dzia!ania i&zasady organizacji. Nie mo'na wskaza+ jednego uniwersalnego modelu parku, ani 
szablonu organizacyjnego gwarantuj$cego sukces. Poszczególne inicjatywy odzwierciedlaj$ specy"k# lokal-
nego %rodowiska naukowego i&biznesu, typ gospodarki i&tradycje przemys!owe oraz kulturowe uwarunkowa-
nia przedsi#biorczo%ci.
Pierwszym polskim parkiem technologicznym by( Pozna,ski Park Naukowo-Technologiczny powo(a-
ny w"maju 1995 roku, przez Fundacj) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zlokalizowany na obsza-
rze nieco oddalonym, ale dobrze skomunikowanym z"centraln+ cz)*ci+ miasta, wcze*niej nale&+cym 
do gazowni miejskiej. Po niezb)dnych pracach adaptacyjnych w"ramach Parku uruchomiono: Zak(ad 
Do*wiadczalny Syntezy Chemicznej, Centrum Technologii Wydzia(u Chemii UAM oraz Centrum Ba-
da, Archeologicznych.

Nasycenie zapotrzebowania na us(ugi parkowe
Przez 15 kolejnych lat pojawi!o si# w&Polsce 66 inicjatyw parkowych. Cz#%+ z&nich nie wytrzyma!a próby czasu 
i&z&ró'nych przyczyn zaniechano lub wstrzymano ich realizacj#. Obecnie w"po(owie 2012 r. identy-kujemy 
w"Polsce (+cznie 54 parki technologiczne b)d+ce na ró&nym poziomie rozwoju6. Pierwsza grupa to 28 
parków ukszta!towanych ju' organizacyjnie, realizuj$cych dzia!alno%+ statutow$ w&pe!nym zakresie. W&wi#k-
szo%ci s$ to o%rodki o&kilkunastoletnim lub kilkuletnim do%wiadczeniu, realizuj$ce ca!$ palet# us!ug dla "rm. 
W&drugiej grupie znalaz!o si# 12 parków b#d$cych na etapie uruchamiania swojej dzia!alno%ci (dzia!aj$cych 
krócej ni' rok). Do trzeciej za% zaliczono inicjatywy b#d$ce na etapie prac przygotowawczo – adaptacyjnych 
(14 podmiotów). Wi#kszo%+ z& nich posiada ju' przygotowane zespo!y organizacyjne zdolne do zarz$dza-
nia o%rodkami i& %wiadczenia us!ug wsparcia, które cz#sto ju' prowadz$ dzia!alno%+ szkoleniow$, doradcz$ 
i&informacyjn$.
Przeprowadzone badanie ankietowe i&wywiad telefoniczny wskazuj$, 'e lokatorzy parków to w&wi#kszo%ci "r-
my technologiczne lub funkcjonuj$ce w&oparciu o&nowoczesne technologie w&najró'niejszych dziedzinach. 
Równie' same parki podejmuj$ aktywne dzia!ania w&kierunku %wiadczenia us!ug proinnowacyjnych. Na 40 
zbadanych w& tym zakresie parków tylko trzy odpowiedzia!y, 'e obecnie nie %wiadcz$ wsparcia w& zakresie 
us!ug proinnowacyjnych dla "rm, pozosta!e organizuj$ je w&bardzo zró'nicowanym zakresie, ale zawsze przy-
najmniej na poziomie podstawowego doradztwa w& zakresie prawa w!asno%ci intelektualnej oraz pomocy 

5 W&rozumieniu Ustawy z&dn. 12 stycznia 1991 r. o&Komitecie Bada( Naukowych, Dz. U&z&2001 r., Nr 33, poz. 389, art. 3, p.&4 
oraz Dz. U&z&2003 r., Nr 39, poz. 335.
6 Pod poj#ciem inicjatyw parkowych rozumiemy parki b#d$ce na ró'nych poziomach przygotowania do uruchomienia lub 
w&trakcie transformacji z&tradycyjnych parków przemys!owych. 
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w& poszukiwaniu technologii. Ten obszar aktywno%ci parków jest bardzo zró'nicowany pod wzgl#dem za-
awansowania i&wymaga odr#bnego badania jako%ciowego.
Od momentu przyst$pienia Polski do UE rozwój inicjatyw parkowych nabra! znacznego przyspieszenia, g!ów-
nie za spraw$ zwi#kszenia dost#pno%ci funduszy strukturalnych przeznaczonych na realizacj# takich przedsi#-
wzi#+. W&konsekwencji liczba dzia!aj$cych od 2004 r. parków wzros!a ju' pi#ciokrotnie.

Tabela 1. Liczba -rm przypadaj+ca na jeden park w"Polsce (stan na koniec w"2011 r.)

Lp. # Liczba *rm/na 1 park

1 Województwo mazowieckie 675099

2 Województwo !ódzkie 114269

3 Województwo opolskie 97560

4 Województwo pomorskie 86066

5 Województwo ma!opolskie 82899

6 Województwo podkarpackie 75546

7 Województwo wielkopolskie 62747

8 Województwo kujawsko-pomorskie 61455

9 Województwo warmi(sko-mazurskie 58586

10 Województwo %l$skie 55428

11 Województwo dolno%l$skie 54604

12 Województwo zachodniopomorskie 53646

13 Województwo lubuskie 52215

14 Województwo lubelskie 40524

15 Województwo %wi#tokrzyskie 35302

16 Województwo podlaskie 30579

. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Jednak jak wynika z"powy&szej tabeli liczba -rm przypadaj+ca na jeden park jest mocno zró&nicowa-
na, a"najwy&sza na obszarze uwa&anym za najbardziej innowacyjny i"predystynowany do generowa-
nia -rm technologicznych.

Rozk(ad regionalny parków
W&uj#ciu regionalnym inicjatywy parkowe s$ realizowane we wszystkich województwach. Najwi#cej parków 
technologicznych jest zlokalizowanych w&województwie %l$skim (8), w&dolno%l$skim i&wielkopolskim (po&6)& . 
Najmniej za%, bo po jednym parku, znajdujemy w&opolskim i&mazowieckim. Za szczególn$ nale'y uzna+ sy-
tuacj# w& województwie mazowieckim, w& którym pomimo koncentracji najwi#kszego w& kraju potencja!u 
innowacyjnego i& naukowo-badawczego, funkcjonuje jeden – stosunkowo niewielki – park technologiczny 
w&P!ocku. W&ocenie narodowego sytemu innowacji nale'y to uzna+ za istotny niedostatek, tym bardziej 'e wo-
jewództwo to nie nale'y do najlepiej wyposa'onych w&inne instytucje wsparcia innowacyjnego rozwoju s!u-
'$ce przedsi#biorcom i&naukowcom.

Rozrastaj$ca si# sie+ parków w&najbli'szych latach mo'e sta+ si# elementem integruj$cym instytucje wsparcia 
przedsi#biorstw na poziomie regionalnym. Tworzona baza infrastrukturalna, organizacyjna i&kadrowa dla roz-
woju innowacyjnej przedsi#biorczo%ci b#dzie istotnym wsparciem dla innowacyjnych przedsi#biorstw, tym 
bardziej 'e obok %rodków na inwestycje infrastrukturalne realizuje si# obecnie wiele „mi#kkich” programów 
wsparcia i&rozwija nowe us!ugi proinnowacyjne.
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Mapa 1. Parki Technologiczne w"2012 r.

– Parki Technologiczne;

– Parki Technologiczne w przygotowaniu do uruchomienia
– Parki Technologiczne w fazie rozruchu;

. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Formy prawne
Formalno-prawna struktura organizacyjna parków jest do%+ zró'nicowana. W&wi#kszo%ci dzia!aj$ one w&for-
mie spó!ki z&o.o. (61%) oraz spó!ki akcyjnej (24 %) o&charakterze publiczno-prywatnym7, jednostki bud'etowe 
samorz$du terytorialnego 10% oraz jednostki funkcjonalne uczelni 5%. W%ród spó!ek z&o.o. i&spó!ek akcyjnych 
udzia!owcami s$ mi#dzy innymi: jednostki bud'etowe administracji publicznej (24%), w!adze lokalne 34%, 
du'e przedsi#biorstwa 11%, jednostki naukowo badawcze i&fundacje stanowi$ po (3,7%). Udzia!y kapita!owe 
w&parkach technologicznych obj#!o 18 wy'szych uczelni, w&tym w&dwóch przypadkach s$ to jednoosobowe 
spó!ki uczelniane. Instytucje akademickie s$ drugim po w!adzach samorz$dowych (pod wzgl#dem posiada-
nych aktywów) inwestorem w&spó!ki zarz$dzaj$ce parkami. Zaanga'owanie w&inicjatywy parkowe jest charak-
terystyczne dla uczelni Wroc!awia i&Krakowa.

Strategie rozwoju
Ka&da instytucja wsparcia bez wzgl)du na to, czy jest organizacj+ pozarz+dow+, czy spó(k+ nie dzia-
(aj+c+ dla zysku, posiada swoj+ strategi) dzia(ania wyznaczaj+c+ d(ugo i"krótko terminowe prioryte-
ty. W*ród badanych parków 85% posiada opracowane dokumenty rozwoju strategicznego. Zazwy-
czaj s+ to opracowania krótkoterminowe (5 letnie) i"wi)kszo*/ parków w"przysz(ym roku stanie przed 
konieczno*ci+ budowy nowych strategii rozwoju. Tylko kilka zbudowa!o strategie w&horyzoncie 15–20 lat. 

7 Administracja i&instytucje publiczne s$ g!ównymi udzia!owcami. 
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Wi#kszo%+ parków w&ramach strategii rozwoju okre%la mniej lub bardziej precyzyjnie swoj$ specjalizacj#. Jak 
wynika z&przeprowadzonego badania w&2012 roku do g!ównych grup specjalizacyjnych zarz$dzaj$cy parkami 
zaliczyli: 

�� Technologie informacyjne i&komunikacyjne 45,49%

�� Biotechnologia 8,09%

�� Technologie materia!owe 1,15%

�� Wzornictwo 1,15%

�� Consulting 7,74%

�� Inne 36,39%

Przedstawione w&opisie badania inne specjalizacje (medycyna, ochrona zdrowia, in'ynieria medyczna i&e-zdro-
wie, elektronika, in'ynieria materia!owa, nanotechnologie) wskazuj$, 'e pomimo przyj#cia okre%lonego pro-
"lu dzia!ania parki wykazuj$ du'$ elastyczno%+ w&stosunku do zg!aszaj$cych si# "rm przyjmuj$c jako g!ówne 
kryterium innowacyjno%+ i&potencja! rozwojowy zg!aszanych projektów. St$d w&wielu parkach bardziej mo'na 
wskaza+ kilka ni' jedn$ g!ówn$ specjalizacj#, tym niemniej wi#kszo%+ z&nich powi$zana jest z&obszarami wy-
sokich technologii.

Priorytety w#dzia(aniu
W%ród wskazywanych przez polskie parki priorytetów dominuj$ cele tradycyjnie stawiane przed tego typu 
podmiotami. W&ostatnich latach nieco przybra!a na znaczeniu wspó!praca mi#dzy nauk$ a&biznesem oraz roz-
wój idei klastrowych. Nale'y te' zwróci+ uwag# na wzrost zainteresowania tworzeniem nowych miejsc pracy, 
który w&ostatnich dwóch badaniach wykazywa! tendencj# spadkow$. 

Tabela 2. Priorytety dzia(alno*ci parków technologicznych w"latach 2005-2012*

Wyszczególnienie: 2005 2007 2009 2010 2012

rozwój atrakcyjnej lokalizacji dla biznesu  3,9  3,8  4,1  4,5  4,0

zape!nienie przygotowanej powierzchni 
rynkowo skutecznymi "rmami

 3,4  3,8 3,2  4,4  4,2

wsparcie tworzenia nowych "rm 
technologicznych

 4,4  4,6 4,4  4,3  4,3

budowa sieci wspó!pracy nauka – biznes  4,9  4,5 4,3  4,2  4,8

przyci$ganie inwestorów do regionu  3,6  3,7 3,6  3,9  3,9

tworzenie nowych miejsc pracy  3,9  4,3  3,8  3,7  4,0

asysta w&transferze i&komercjalizacji nowych 
technologii z&instytucji naukowych

 4,4  4,1  3,6  3,5  3,8

rozwój klastrów i&budowa sieci wspó!pracy 
lokalnego biznesu

**  3,1  3,9  3,4  4,1

rozwój specy"cznych us!ug  
proinnowacyjnych niedost#pnych w&regionie

** **  3,4  3,4  3,8

rozwój produkcji nowoczesnych wyrobów 
niewytwarzanych w&regionie

 3,2  3,1  3,1  3,1  3,1

* ocen dokonywano na pi#ciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocen# najni'sz$, a&5 najwy'sz$
* w danym roku taka kategoria nie wyst#powa!a w analizach
. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Narz#dziami realizacji tych priorytetów i&zada( statutowych w&parkach jest infrastruktura wsparcia – w&postaci 
inkubatorów, o%rodków szkoleniowo-doradczych, preinkubatorów i&ró'nego rodzaju instytucji "nansuj$cych 
rozwój "rm – pozwalaj$ca na prowadzenie dzia!a( na rzecz rozwoju przedsi#biorczo%ci w& analizowanych 
parkach. 
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Potencja( techniczno – merytoryczny parków

Wykres 1. Elementy infrastruktury wsparcia rozwoju przedsi)biorczo*ci w"parkach (% parków wypo-
sa&onych w"poszczególne kategorie) w"2012"r.8
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. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Zazwyczaj Park dysponuje dwoma lub trzema z&przedstawionych wy'ej elementów, jednak s$ te' takie, które 
prowadz$ jednocze%nie aktywno%+ w&pi#ciu kierunkach, zaliczamy do nich parki w&Krakowie, Gdyni, Gda(sku 
i&Katowicach. Zakres us!ug %wiadczonych przez parki jest bardzo szeroki i&zró'nicowany. Nie wszystkie z&nich 
%wiadczone s$ w&pe!nym zakresie, jednak nale'y podkre%li+ wielokierunkowo%+ dzia!ania zespo!ów parkowych 
i&dba!o%+ o&ci$g!y rozwój us!ug i&innych narz#dzi wsparcia dla "rm. Wa'nym elementem atrakcyjno%ci ka'dego 
parku technologicznego s$ zorganizowane formy pomocy ma!ym i&%rednim "rmom, obejmuj$ce w&ogólnym 
zarysie ró'nego typu doradztwo i&konsulting, infrastruktur# i&ofert# wspólnych urz$dze( w&zakresie techniki 
biurowej oraz pomoc "nansow$ i&po%rednictwo kredytowe.

Oferowane us(ugi
Dla uporz$dkowania obszarów analizy us!ugi pogrupowano w&oparciu o&kryteria pozwalaj$ce identy"kowa+ 
jednolity obszar aktywno%ci parku. Wyró'niono trzy grupy us!ug:

�� doradztwo, informacja, edukacja,

�� biurowa infrastruktura techniczna,

�� pomoc w&pozyskiwaniu "nansowania.
Analizuj$c poszczególne grupy us!ug mo'na stwierdzi+, 'e najcz#%ciej oferowane s$ us!ugi w&dwóch pierw-
szych grupach i&wybrane z&us!ug w& trzeciej. Ten trzeci obszar aktywno%ci wci$' jeszcze nie jest rozwini#ty 
zgodnie z&zapotrzebowaniem lokatorów i&klientów parków. Ale te' nale'y przyzna+, 'e nale'y on do du'o 
trudniejszych ni' pierwsze dwa obszary. 

8 Eksperymentatorium – wydzielona przestrze(, wyposa'ona w&eksponaty i&przyrz$dy do celów edukacyjnych i&pogl$do-
wych, w&tym do samodzielnego wykonywania prostych +wicze( i&do%wiadcze( z&zakresu "zyki, chemii i&biologii zarówno 
dla dzieci jak i&dla doros!ych. Centrum kreatywno%ci – pomieszczenie lub ich zespó! zaaran'owane i&wyposa'one w&sposób 
stymuluj$cy kreatywne my%lenie, sprzyjaj$cy skupieniu i&pracy koncepcyjnej.
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Tabela 3. Zakres tematyczny doradztwa, informacji i"edukacji oferowanych w"parkach technologicz-
nych (w"%)

Wyszczególnienie: 2004 2005 2007 2009 2010 2012

przedsi#biorczo%+ i&tworzenie "rm 91 88 85 91 91 82

opracowanie biznesplanu 82 75 85 74 87 77

dost#p do %rodków z&funduszy europejskich 91 88 85 87 83 73

prawo gospodarcze 55 63 73 70 78 86

"nanse i&podatki 55 88 73 61 61 59

ksi#gowo%+ i&rachunkowo%+ * * 46 52 61 45

badania rynku i&marketing 55 75 46 70 57 59

zarz$dzanie biznesem * * 46 48 57 64

informatyka, komputery * 63 73 44 52 55

audyt technologiczny * * * * 52 *

po%rednictwo kooperacyjne * 63 39 65 50 50

ochrona w!asno%ci intelektualnej * * * * 48 *

wdra'anie nowych produktów i&technologii * * 39 48 43 50

handel zagraniczny i&wspó!praca mi#dzynarodowa * * 28 35 35 41

zarz$dzanie jako%ci$ * * 39 31 30 18

informacja technologiczna i&patentowa 82 75 54 65 * 59

zarz$dzanie zasobami ludzkimi * * * * * 36

* w&danym roku ankieta nie zawiera!a takiej kategorii w&kafeterii odpowiedzi
. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Jak wynika z&przedstawionych danych parki w&porównaniu do poprzedniego badania znacz$co ograniczy!y 
swoje us!ugi dla "rm. W&cz#%ci mo'e to wynika+ z&podniesienia si# poziomu wiedzy przedsi#biorców i&wy'-
szego poziomu rozwoju "rm, które w&mniejszym stopniu potrzebuj$ wsparcia w&zakresie przedsi#biorczo%ci 
i&tworzenia "rm (– 9 pkt.), konstrukcji biznes planu (– 10 pkt.), czy ksi#gowo%ci (– 16 pkt.), charakterystycznych 
dla "rm micro przewa'aj$cych dotychczas w&strukturze lokatorów, które nie maj$ du'ych potrzeb w&tym za-
kresie. Natomiast zwi#kszy!a si# liczba parków wspieraj$cych swoich klientów w&zakresie ogólnie poj#tego 
zarz$dzania biznesem ( + 7 pkt.), handlu zagranicznego i&wspó!pracy mi#dzynarodowej (+ 6 pkt.), prawa go-
spodarczego (+ 8 pkt.), oraz wdra'ania nowych produktów i&technologii (+ 7 pkt.). Wida+ st$d, 'e staraj$ si# 
one pod$'a+ za zmieniaj$cymi si# potrzebami lokatorów. 
Jednak&e niepokoj+ce jest to, &e generalnie zmniejszy(a si) liczba parków oferuj+cych ró&norod-
ne „mi)kkie” formy wsparcia swoim lokatorom, a"w"palecie us(ug tak wa&ne z"nich jak zarz+dzanie 
jako*ci+ czy dost)p do *rodków z" funduszy europejskich zanotowa(y istotne spadki odpowiednio 
–"12"pkt. i"– 10 pkt. Mo'e to by+ symptomem dalszego ograniczania aktywno%ci w&tym zakresie w&zwi$zku 
ze zmniejszaj$c$ si# liczb$ dost#pnych %rodków z&funduszy europejskich na realizacj# us!ug mi#kkich. Nie jest 
to dobra informacja, bo %wiadczy o&tym, 'e parki podobnie jak inne o%rodki innowacji w&chwili obecnej bazuj$ 
g!ównie na dotacjach. Taka sytuacja stawia przed parkami wyzwanie utrzymania w&swojej sta!ej ofercie naj-
istotniejszych z&us!ug potrzebnych ich lokatorom w&formie komercyjnej.
Wyposa'enie infrastrukturalne parków pozostaje na podobnym poziomie od lat i&obejmuje: sale seminaryjne 
(86%), sie+ komputerow$ (86%), internet szerokopasmowy (77%), recepcj# i& obs!ug# sekretariatu (77%), ka-
wiarni#/bar (55%) itp. Na uwag# zas!uguje zwi#kszaj$cy si# % parków oferuj$cych dost#p do laboratoriów 
badawczo-rozwojowych (64% – w&2009 r – 42%). Natomiast niemi!$ niespodziank$ jest kilkunastu procentowy 
spadek dost#pno%ci baz danych w&parkach (36% – w&2009 r – 52%), co mo'e by+ zwi$zane z&ko(cz$cymi si# 
projektami na us!ugi mi#kkie.



32

Parki technologiczne

Wykres 2. Zakres us(ug w"obszarze biurowej infrastruktury technicznej w"parkach technologicznych 
w"2012 roku (w"%)
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. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Wykres 3. Zakres us(ug w"obszarze wsparcia w"-nansowaniu dzia(alno*ci w"parkach technologicz-
nych w"2012 roku (w"%)
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. r ó d ! o: opracowanie w!asne

W&ostatnich latach oferta us!ug wsparcia w&zakresie pomocy "nansowej sta!a si# nieco mniej atrakcyjna w&sto-
sunku do ostatniego badania w&2009 roku. Wyj$tkiem jest tu rozwijaj$ca si# wspó!praca z&sieciami anio!ów 
biznesu, któr$ deklaruje 59%, dost#p "rm do subwencji, grantów i&dop!at wspiera 33% (–3 pkt.) o%rodków, 
a&kontakty z&funduszami inwestycyjnymi kapita!u ryzyka 41% (+3 pkt.). W&szerokim systemie wsparcia popra-
wi!a si# wspó!praca z& funduszami por#czeniowymi 9% (+5 pkt.) oraz lokalnymi i& regionalnymi funduszami 
po'yczkowymi 23% (+19 pkt.). 

Us(ugi w#transferze technologii
W& tegorocznym badaniu podj#to prób# nieco bardziej szczegó!owego okre%lenia zakresu us!ug %wiadczo-
nych przez parki stawiaj$c pytanie czy Park realizowa! w&swej dzia!alno%ci us!ugi w&zakresie transferu techno-
logii (mierzone kontraktem w&zakresie co najmniej jednej z&wymienionych us!ug). Okaza!o si#, 'e 57% parków 
wykonywa!o takie us!ugi od momentu swojego powstania. W&ci$gu ostatniego roku ich aktywno%+ w&tym 
zakresie najwy'sza by!a w&zakresie ochrony praw w!asno%ci intelektualnej dla "rm (45%) parków, najmniej za% 
w&zakresie oceny i&ewaluacji technologii na zlecenie "rm (14%).
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Tabela 4. Wybrane obszary wsparcia w"transferze technologii w"parkach (%) 

Rodzaj us(ug wyko-
nywanych chocia+ 
raz od powstania 

parku

Rodzaj 
us(ug wyko-

nywanych 
w#2011#r.

przygotowanie oferty lub zapytania o&technologi# 14% 18%

poszukiwanie konkretnych technologii na zamówienie "rm 23% 27%

nawi$zanie kontaktu z&dostawc$ lub odbiorc$ technologii 36% 32%

de"niowanie przedmiotu transferu 36% 32%

ocena i&ewaluacja technologii na zlecenie "rm 14% 9%

doradztwo w& zakresie ochrony praw w!asno%ci intelektualnej  
dla "rm

36% 45%

pomoc podczas negocjacji i&zawierania umowy pomi#dzy  
odbiorc$ a&dostawc$ technologii

14% 18%

pomoc doradcz$ we wdra'aniu technologii 36% 32%

monitorowanie wdra'ania technologii lub realizacji umowy 18% 14%

. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Jak wida+ zaanga'owanie parków w&%wiadczenie specjalistycznych us!ug dla "rm innowacyjnych mo'na uzna+ 
za niezbyt wysokie. Równie' struktura %wiadczonych us!ug w&ostatnim roku wskazuje na powolne obni'anie 
si# funkcji doradczych w%ród parków. Jest jednak dobry prognostyk na przysz!o%+ w&postaci zwi#kszonej ak-
tywno%ci doradztwa w&zakresie ochrony praw w!asno%ci intelektualnej oraz pomocy "rmom w&prowadzeniu 
negocjacji wskazuj$cy, 'e parki s$ równie elastyczne i&kreatywne co i&ich lokatorzy.

Standardy dzia(ania

Wi#kszo%+ parków nie posiada certy"katu ISO lub akredytacji w&zakresie %wiadczonych us!ug, tylko 35% po-
twierdzi!o posiadanie takich dokumentów, z&pozosta!ych tylko 38% deklaruje wdro'enie procedur dotycz$-
cych poszczególnych rodzajów us!ug g!ównie w&postaci procedur i&regulaminów korzystania z&laboratoriów, 
niektóre z&nich s$ w&trakcie opracowywania takich regulaminów.
Nieco ponad 42% parków ma wdro'ony system monitoringu i&ewaluacji swojej dzia!alno%ci oparty przede 
wszystkim na ankietowaniu lokatorów i&klientów parku, w&niektórych parkach zastosowano elektroniczne sys-
temy wspomagania przedsi#biorczo%ci lub poddanie si# corocznej ewaluacji EBN (European Business and Inn-
novation Centres Network). Bior$c pod uwag# skal# i&zakres dzia!ania parków wska-nik ten nie jest zbyt wysoki 
i&wskazuje na wci$' nie dostatecznie profesjonalne ramy organizacyjne tego typu instytucji. 

Wspó(praca z#otoczeniem
Statystyczny park technologiczny w&swojej w&dzia!alno%ci merytorycznej i&organizacyjnej wspó!pracuje na co 
dzie( z&kilkunastoma instytucjami, w%ród których dominuj$ w&ostatnim czasie jednostki rozwojowe przedsi#-
biorstw (14,8), "rmy konsultingowe (9,4). JBR-y oraz fundusze zal$'kowe i&sieci anio!ów biznesu (6,2). Najs!absza 
wspó!praca panuje mi#dzy parkami a&jednostkami PAN (1,8). Dobrym sygna!em jest wysoka ocena zarówno 
intensywno%ci jak i&u'yteczno%ci9 tej wspó!pracy przez parki. Interesuj$cym zjawiskiem jest równie' pojawie-
nie si# w%ród pozosta!ych instytucji wspó!pracuj$cych mi#dzynarodowych organizacji i&laboratoriów badaw-
czych (ITER, CERN, DESY).

9 W&odniesieniu do tych zagadnie( zastosowano skal# 0 1 2 3 4 5 – prosz# okre%li+ poziom wp!ywu danej cechy: 0 – nie 
wyst#puje, 1 – %ladowy wp!yw, 2 – ma!y wp!yw, 3 – przeci#tny wp!yw, 4 – du'y wp!yw, 5 – decyduj$cy wp!yw.



34

Parki technologiczne

Tabela 5. Współpraca parków z instytucjami wsparcia w 2012 roku  

%rednia liczba 
wspó(pracuj)cych

Intensywno%, U+yteczno%,

Szko!y wy'sze  5,4 4,0 4,1

jednostki badawczo-rozwojowe (JBR-y)  6,2 3,7 4,1

Polska Akademia Nauk  1,8 3,0 3,7

anio!owie biznesu, fundusze zal$'kowe 
i&venture capital 

 6,2 3,4 3,6

jednostki rozwojowe przedsi#biorstw  14,8 3,3 3,7

"rmy konsultingowe 9,4 3,6 4,0

samorz$d lokalny i&jego jednostki 2,7 3,9 4,2

inne instytucje wsparcia * 3,3 3,6 3,8

samorz$d regionalny i&jego jednostki 1,9 3,8 4,2

ministerstwa i&agencje rz$dowe 3,2 3,9 4,0

Polska Agencja Rozwoju Przedsi#biorczo%ci 1,0 4,4 4,5

* mi#dzynarodowe organizacje i&laboratoria badawcze (ITER, CERN, DESY)
. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Efektywno%+ dzia!ania ka'dego parku zale'y od wygenerowanych mechanizmów transferu technologii z&in-
stytucji naukowych do biznesu. Wspó!praca parków z&podmiotami sfery nauki odbywa si# w&nast#puj$cych 
formach: organizacja szkole(, seminariów i&konferencji, sk!adanie wspólnych projektów do funduszy europej-
skich, %cis!a wspó!praca z&uczelnianymi komórkami transferu technologii (CTT, Rzecznik Patentowy itp.), udzia! 
przedstawicieli nauki w&organach decyzyjnych parku. 

Bud+et i#zatrudnienie
Prowadzenie statystycznego parku technologicznego wymaga %rednio osiemnastoosobowego zespo!u za-
trudnionego na sta!e oraz prawie 20 osób uczestnicz$cych w&pracach w&formie zada( zleconych. W&ramach 
sta!ego zespo!u parkowego identy"kujemy: 

�� 3 osoby kadry zarz$dzaj$cej; 

�� 4 pracowników zatrudnionych w&zakresie koordynacji zada( B+R; 

�� 6 osób w&zakresie doradztwa i&szkole(; 

�� 5 pracowników administracyjnych i&technicznych; 

�� 7 pozosta!ych pracowników. 
W&ponad 80% parków kwali"kacje personelu zosta!y okre%lone przez zarz$dzaj$cych jako wystarczaj$ce dla 
realizacji misji i&powierzonych zada(. W&70% parków dzia!alno%+ merytoryczna jest wspierana przez Rad# Na-
ukow$ lub Programow$. Omawiane cia!a s$ tworzone w&oparciu o&udzia!owców przedsi#wzi#cia, miejscowe 
instytucje naukowe oraz samorz$d lokalny. Parki jednak w& realizacji swoich zada( coraz cz#%ciej korzystaj$ 
z&zewn#trznych "rm doradczo szkoleniowych i&ekspertów do %wiadczenia us!ug na rzecz swoich lokatorów 
i&klientów. Tylko 18% %wiadczy us!ugi przy wykorzystaniu wy!$cznie w!asnych zasobów kadrowych, pozosta!e 
w&wi#kszym lub mniejszym stopniu korzystaj$ z&ró'nego rodzaju "rm i&instytucji konsultingowych, szkolenio-
wych i&eksperckich.
Polskie parki powsta!y w&g!ównej mierze dzi#ki %rodkom pomocowym, chocia' swój udzia! maj$ równie' pol-
skie -ród!a. )redni poziom nak!adów inwestycyjnych w&polskim parku wynosi! dot$d 55&509&604 z!, przy czym 
najwy&sze z"podanych nak(ady wynios(y 167 403"172 z(.
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Wykres 4. Struktura nak(adów na rozwój i"infrastruktur) przeci)tnego parku technologicznego przez 
instytucje zarz+dzaj+ce parkiem w"2011"r. (w"%)
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. r ó d ! o: opracowanie w!asne 

Nak(ady inwestycyjne 
Nak!ady inwestycyjne w&polskich parkach w&ponad po!owie s"nansowane zosta!y ze %rodków z&funduszy eu-
ropejskich. Co pozytywne wk!ad w!asny instytucji zarz$dzaj$cych parkami si#ga! a' 20%, dopiero kolejne po-
zycje w&rankingu zajmowa!y krajowe, regionalne i&lokalne -ród!a "nansowania. Z&jednej strony to pozytywne 
zjawisko, 'e o%rodki same inwestuj$ w&infrastruktur#, z&drugiej za% mo'e to %wiadczy+ o&braku zainteresowania 
t$ aktywno%ci$ w&%rodowisku co b#dzie powodowa!o trudno%ci w&efektywnym dzia!aniu parków w&przysz!o-
%ci. )redni wk!ad inwestorów prywatnych wyniós! za% 207 517&104 z! (mediana 36 685&523 z!).

Tabela"6. Struktura -nansowania bie&+cej dzia(alno*ci parków technologicznych w"latach 2007–2011

Wyszczególnienie: 2007 2009 2010 2011

%redni bud'et parku (w tys. z!)  8&750 4 700 5 446,30 7 829,9

w tym w %:

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

wp!ywy z dzia!alno%ci szkoleniowo-doradczej  6,4 10,3 4,9 1

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

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

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

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

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

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

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

wk!ad macierzystej i stowarzyszonych instytucji 
naukowych

 ** ** ** 1,4

wp!ywów z inwestycji kapita!owych  ** ** ** 5,7
* w badanym roku w danym roku ankieta nie zawiera!a takiej kategorii w kafeterii odpowiedzi
** w poprzednich latach w danym roku ankieta nie zawiera!a takiej kategorii w kafeterii odpowiedzi
. r ó d ! o: opracowanie w!asne 

Koszty bie'$cego zarz$du parkiem w&2011 roku %rednio wymaga!y rocznego bud'etu w&wysoko%ci 7,83&mln&z! 
(mediana 4,65 mln z!) w&porównaniu do 2009 roku kiedy %redni bud'et wynosi! 5,4 mln z! jest istotn$ zmiana. Po-
ziom samo"nansowania z&dochodów w!asnych wynosi 53,3% bie'$cych potrzeb "nansowych. Pozosta!e %rodki 
"nansowe pochodz$ z&zagranicznych grantów i&projektów, projektów krajowych oraz innych -róde! zasilenia 
zewn#trznego (w&których równie' wskazano na fundusze europejskie). Analiza "nansowa jest ci$gle utrudnio-
na w&zwi$zku z&dzia!aniami inwestycyjnymi, jednak nale'y wskaza+ na zmniejszanie si# wp!ywów z&czynszów 
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lokatorskich, co w&cz#%ci mo'e wynika+ z&rotacji lokatorów i&okresowego pobierania od nich ni'szych czynszów 
oraz istotnego zmniejszenia wp!ywów ze sprzeda'y us!ug mi#kkich przez parki. W&to miejsce pojawi!y si# %rodki 
z&funduszy europejskich, co jest dobrym sygna!em wskazuj$cym, 'e parki nabra!y umiej#tno%ci si#gania po takie 
"nansowanie. Z!$ stron$ takiej sytuacji jest zaniechanie przez nie prowadzenia odp!atnej dzia!alno%ci w&tym za-
kresie. Niestety w&innych grupach o%rodków pojawi!a si# podobna tendencja. Bud'ety zwi#kszy!y si# za spraw$ 
pozyskanych dotacji na us!ugi mi#kkie %wiadczone nieodp!atnie lokatorom i&klientom parków. 

Zasady wspó(pracy z#klientami
Dziewi#+ na dziesi#+ analizowanych parków prowadzi polityk# selekcji przysz!ych lokatorów. Pod uwag# brany 
jest przede wszystkim potencja! innowacyjny, nowoczesno%+, bran'owa spójno%+ z&obecnymi u'ytkownikami 
oraz zdolno%+ do tworzenia nowych miejsc pracy i&potencjalny wp!yw na rozwój regionu. Nale'y podkre%li+, 
'e elementem atrakcyjno%ci 48% analizowanych parków jest ni'szy poziom czynszu wynajmu powierzchni 
(przeci#tnie o&28%) od %redniego poziomu w&regionie.
Polskie parki technologiczne ró'ni$ si# od siebie m.in. struktur$ organizacyjn$, czy poziomem rozwoju. Du'e 
dysproporcje zauwa'y+ mo'na tak'e w&kwestii powierzchni pozostaj$cej w&ich dyspozycji. Analizowane parki 
!$cznie dysponuj$ powierzchni$ oko!o 660&ha, przy czym najmniejszy park funkcjonuje na obszarze 0,1&ha, 
a&najwi#kszy (Bydgoski Park Przemys!owo-Technologiczny) na obszarze 280 ha. Przeci#tna powierzchnia pol-
skiego parku wynosi 30,08 ha, mediana 4,4 ha, co wskazuje na du'e dysproporcje. Natomiast najwi#kszym 
obszarem zarz$dza Krakowski Park Technologiczny, który oprócz swoich terenów (74 ha) zarz$dza jeszcze Spe-
cjaln$ Stref$ Ekonomiczn$. *$cznie ma w&dyspozycji ponad 558 ha.10 Powierzchni$ powy'ej 100 ha zarz$dzaj$ 
jeszcze trzy parki (Be!chatów, P!ock i&Rzeszów). Powierzchni$ poni'ej 1 ha dysponuj$ obecnie tylko cztery parki. 
W&2012&r. trwaj$ lub s$ na uko(czeniu budowy infrastruktury "nansowanej z&Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka (m.in. w&Poznaniu, Gdyni, Wroc!awiu, Krakowie, Nowym S$czu), Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej (Kielce, Elbl$g, Bia!ystok) oraz z& Regionalnych Programów Operacyjnych. Z& tego 
wzgl#du grupa parków, które znajduj$ si# w&fazie rozruchu jest do%+ liczna. A&jednostki te czeka w&najbli'szym 
czasie gromadzenie niezb#dnego potencja!u kadrowego i&dopracowywanie oferty merytorycznej.

Wykorzystanie infrastruktury
Tereny, które posiadaj$ parki s$ u'ytkowane w&ró'norodny sposób. W%ród przedstawionych w&badaniu opcji 
form zagospodarowania terenu jako najbardziej po'$dane zarz$dzaj$cy wskazali:

�� wynajem gotowych powierzchni dla "rm i&instytucji naukowo-badawczych w&91%11 parków

�� inkubator dla nowo powstaj$cych "rm technologicznych w&83%

�� sprzeda' obiektów lub terenów pod inwestycje w&52%

�� preinkubator w&26%

�� dzier'aw# terenu/dzia!ek pod inwestycje w&30%
W&59% parków dzia!aj$ obecnie inkubatory technologiczne, oferuj$ce specjalne warunki dla nowo&powsta-
!ych, innowacyjnych "rm oraz programy preinkubacji nowych pomys!ów biznesowych (18%). 
Na prowadzenie dzia!alno%ci gospodarczej w&analizowanych parkach technologicznych w&po!owie 2012&r. zde-
cydowa!o si# ponad 650 przedsi#biorstw, w&których stworzono 4 827 miejsc pracy.

Tabela"7. U&ytkownicy polskich parków technologicznych w"2012"r.

Liczba podmiotów Zatrudnienie Powierzchnia

Ma!e "rmy technologiczne* 145 371 3 149

Pozosta!e ma!e i&%rednie "rmy 419 2 852 40 414

Firmy z&kapita!em zagranicznym 60 979 10 972

Instytucje naukowo-badawcze 10 82 3 020

Inne instytucje 22 543 3 270

0+cznie 656 4 827 60 825

*&innowacyjne "rmy utworzone przez przedstawicieli lokalnego %rodowiska naukowego
. r ó d ! o: opracowanie w!asne

10 Krakowski Park Technologiczny dzia!aj$cy w&formule specjalnej strefy ekonomicznej z&35 du'ymi inwestorami tworz$cymi 
ponad 10,5 tys. miejsc pracy (43% wszystkich) istotnie zniekszta!ca obraz ca!ej populacji polskich parków. 
11 Dane z 2011 roku
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Lokatorzy Parków
W&strukturze lokatorów dominuj$ mikro przedsi#biorstwa (62%). Co pi$ty podmiot w&parku to ma!a "rma tech-
nologiczna, natomiast co dziesi$ta "rma z&kapita!em zagranicznym.

Wykres 5. Struktura lokatorów parków technologicznych w"2012"r. (w"%)
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W&2011&r. dzi#ki podj#tym dzia!aniom w&statystycznym parku powsta!o 14&nowych przedsi#biorstw, co w&porów-
naniu z&poprzednim rokiem oznacza trzykrotny wzrost i&powrót do poziomu z&2007 r12. Natomiast liczba lokato-
rów parków, w&tym akademickich "rm odpryskowych zmniejszy!a si# w&porównaniu z&poprzednim badaniem. 

Wykres 6. Liczba lokatorów w"parkach technologicznych w"latach 2004-2012
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W%ród "rm parkowych co ósma prowadzi dzia!alno%+ naukowo-badawcz$, a&w&wiod$cych o%rodkach udzia! 
ten dotyczy 40-60% podmiotów. To wa'ny wska-nik efektywno%ci realizacji misji parków technologicznych. 
Wynik ten powinien ulec w&najbli'szym czasie (2-3 lat) istotnej poprawie w& rezultacie realizacji szeregu in-
westycji w& parkow$ infrastruktur# badawczo-rozwojow$. Lokatorzy badanych parków !$cznie posiadaj$ 61 
zg!osze( patentowych w&UP RP i&13 w&Europejskim Urz#dzie Patentowym (EPO) oraz 47 znaków towarowych. 
Lokatorzy parków to w&przewa'aj$cej wi#kszo%ci "rmy z&bran'y ICT (44%), silnie reprezentowane s$ tak'e bio-
technologia i&consulting (po 8%). Natomiast w%ród pozosta!ych przedsi#biorstw wyst#puj$ podmioty z&takich 
bran' jak: automatyka, chemia, energetyka, ochrona %rodowiska, czy robotyka.
Niestety nadal wiedza parków o"-rmach – lokatorach jest do*/ wycinkowa. Nie mo&na bowiem mó-
wi/ o"dobrej wspó(pracy z" lokatorami w"sytuacji, kiedy tylko co trzeci park monitoruje dzia(alno*/ 
i"*ledzi losy -rm po zako,czeniu korzystania przez nie z"oferty parku. 

12 Mo'e to by+ zwi$zane z&zaanga'owaniem si# parków w& realizacj# programów mi#kkich stymuluj$cych powstawanie 
nowych "rm "nansowanych ze %rodków europejskich.
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Wykres 7. Struktura lokatorów parków technologicznych wed(ug bran& w"2012"r. (w"%)
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Ograniczenia w#rozwoju parków
G!ówne ograniczenia rozwoju polskich parków technologicznych s$ zwi$zane z&trudno%ciami w&aktywizacji 
innowacyjnej przedsi#biorczo%ci. W&tym procesie niezb#dna jest wspó!praca i&zainteresowanie problematyk$ 
%rodowiska naukowego. Opinie mened'erów parków wskazuj$ na utrzymuj$ce si# zamkni#cie %rodowiska na 
dzia!ania komercyjne oparte na wiedzy. 

Tabela 8. G(ówne bariery rozwoju polskich parków technologicznych w"latach 2004-2012* 

Wyszczególnienie: 2004 2005 2007 2009 2010 2012

ograniczenia prawne i&brak procedur transferu 
technologii

** 2,6 2,9 2,8 2,9 3

brak partnerskiej i&biznesowo zorientowanej 
wspó!pracy ze&%rodowiskiem naukowym

2,4 3 2,5 3,1 2,8 2,8

brak %rodków na wyposa'enie i&adaptacj# 
obiektów

2,8 3,1 2 2,7 2,6 2,7

niech#+ %rodowiska naukowego do komercjaliza-
cji osi$gni#+ naukowych

2,8 2,4 2,8 2,5 2,5 3

brak projektów do komercjalizacji 2,8 3 2,6 2,5 2,6 2,8

z!a sytuacja gospodarcza w&regionie 4 2,1 1,6 2,1 1,7 2,6

brak rynku na nowoczesne/technologiczne pro-
dukty i&technologie

** ** ** ** ** 2,5

ma!e zainteresowanie oferowanymi us!ugami ** ** ** ** ** 1,9

brak ch#tnych do za!o'enia w!asnej "rmy ** ** ** ** ** 1,8

akademicka szara strefa ** ** ** ** ** 1,8

problemy wspó!pracy z&lokalnymi i&regionalnymi 
instytucjami, brak wsparcia

** ** ** ** ** 1,7

ciasne ramy organizacyjne i&wymagania narzuco-
ne przez organizatorów Parku

** ** ** ** ** 1,5

z!a lokalizacja, s!aba dost#pno%+ komunikacyjna ** ** ** ** ** 1,4

niezrozumienie idei, niech#tny klimat wokó! Parku ** ** ** ** ** 1,4

* ocen dokonywano na pi#ciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocen# najni'sz$, a&5 najwy'sz$
** w&danym roku ankieta nie zawiera!a takiej kategorii w&kafeterii odpowiedzi
. r ó d ! o: opracowanie w!asne 
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W%ród barier wskazanych jako najistotniejsze w&ostatnim badaniu respondenci wskazali niech#+ %rodowiska 
naukowego do komercjalizacji osi$gni#+ naukowych (+3 pkt.) oraz utrzymuj$ce si# ograniczenia prawne i&brak 
procedur transferu technologii (po +3 pkt.), najni'ej w&rankingu barier znalaz!y si# niezrozumienie idei, niech#t-
ny klimat wokó! Parku. Nale'y jednak zwróci+ uwag# na istotne zmiany warto%ci punktowej oceny w&obszarze: 
z!a sytuacja gospodarcza w&regionie zmiana o&(+ 1 pkt.), niech#+ %rodowiska naukowego do komercjalizacji 
osi$gni#+ naukowych (+ 0,5 pkt.). Obie te bariery mog$ nabra+ istotnego znaczenia dla aktywno%ci parków 
w&najbli'szym okresie dzia!ania.

Plany rozwoju
Pomimo wskazanych wy'ej barier parki nie ustaj$ w& planowaniu nowych dzia!a(. Do g!ównych obszarów 
rozwoju parki zaliczaj$:

�� rozszerzenie terenów inwestycyjnych,

�� rozbudow# infrastruktury, w&tym uruchomienie specjalistycznych laboratoriów, prowadzenie bada( labora-
toryjnych i&wynajem powierzchni laboratoryjnych,

�� budow# Centrum Transferu Technologii i&Innowacji,

�� wzmocnienie funkcji preinkubacji dla nowopowsta!ych przedsi#biorstw,

�� rozwój "rm dzia!aj$cych w&oparciu o&nowe technologie, poprzez zapewnienie dost#pu do infrastruktury 
i&-róde! "nansowania jak równie' !$czenie nauki i&biznesu,

�� budowanie platformy technologicznej, rozwijanie networkingu, 

�� tworzenie klastrów,

�� internacjonalizacja dzia!a( Parku,

�� wzmocnienie wspó!pracy sfery naukowej z&biznesem,

�� nawi$zanie wspó!pracy z&podobnymi o%rodkami (inkubatorami technologicznymi),

�� popularyzowanie w%ród przedsi#biorców postaw otwarto%ci na innowacje i& kszta!towanie umiej#tno%ci 
dzia!ania na rynkach konkurencyjnych,

�� rozszerzenie dzia!a( edukacyjnych maj$cych na celu zwi#kszenie potencja!u mieszka(ców regionu.
Przedstawione powy'ej plany rozwoju parków w&porównaniu ze zdiagnozowanymi przez zarz$dzaj$cych par-
kami barierami wskazuj$, 'e wci$' jeszcze aktualnych jest wiele zagro'e( sygnalizowanych we wcze%niejszych 
opracowaniach na temat o%rodków innowacji i&przedsi#biorczo%ci. Do najwa'niejszych z&nich nale'$:

�� nacisk na infrastruktur# techniczn$ kosztem us!ug wspieraj$cych przedsi#biorczo%+ i&transfer technologii, 
co grozi przeistoczeniem w&efektownie „wygl$daj$ce” parki przemys!owe i&strefy biznesu, które jednak nie 
b#d$ realizowa!y funkcji, do których zosta!y powo!ane,

�� brak potencjalnych przedsi#biorców z&innowacyjnymi pomys!ami biznesowymi oraz projektów do komer-
cjalizacji o&rynkowym potencjale,

�� zamkni#cie %rodowiska naukowego na aktywne dzia!ania biznesowe i&przedsi#biorczo%+, 

�� pod$'anie za dotacjami – szybko opracowane koncepcje pod k$tem konkursów o&przyznanie dotacji, bez 
przemy%lenia, czemu maj$ s!u'y+ adaptowane obiekty, i&w&jaki sposób maj$ by+ realizowane funkcje parku 
technologicznego.

Park technologiczny jest istotnym elementem infrastruktury wsparcia s!u'$cej podnoszeniu poziomu innowa-
cyjno%ci ka'dego regionu. Jego wp!yw na %rodowisko ma charakter nie tylko ekonomiczny, ale równie' od-
dzia!ywanie parku na rozwój regionu dokonuje si# poprzez upowszechnianie dobrych praktyk zarówno w&za-
kresie funkcjonowania "rm jak i&podejmowania aktywno%ci na rzecz rozwoju regionu. Sukces ka'dego parku 
mierzy si# przede wszystkim dynamik$ rozwoju i& innowacyjno%ci$ "rm. Wielowymiarowe efekty funkcjono-
wania parku, powstaj$ce w&wyniku mechanizmów interakcji i&synergii, powinny istotnie wp!yn$+ na popraw# 
pozycji konkurencyjnej samych "rm, jak i&regionu zarówno w&wymiarze krajowym, ale te' mi#dzynarodowym. 
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LISTA ADRESOWA PARKÓW TECHNOLOGICZNYCH

I.  Rozwini)ta dzia(alno*/ 
operacyjna

1. Be!chatowsko-Kleszczowski Park  
Przemys!owo-Technologiczny 
[Be!chatowsko-Kleszczowski Park  
Przemys!owo-Technologiczny] 
97-400 Be!chatów, ul. Przemys!owa 4 
tel.: 44/733-11-20; faks: 44/733-11-65 
e-mail: bkppt@ppt.belchatow.pl 
www.ppt.belchatow.pl

2. Bydgoski Park Przemys!owo-
Technologiczny  
[Bydgoski Park Przemys!owo-
Technologiczny]  
85-862 Bydgoszcz,  
ul. Bogdana Raczkowskiego 11 
tel.: 52/365-33-10; faks: 52/365-33-17 
e-mail: biuro@bppt.pl 
www.bppt.pl

3. Gda(ski Park Naukowo-
Technologiczny 
[Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna Sp. z o.o.] 
80-172 Gda(sk, ul. Trzy Lipy 3 
tel.: 58/739-61-14; faks: 58/739-61-18 
e-mail: i.pachulska@strefa.gda.pl, 
o0ce@gpnt.pl 
www.gpnt.pl

4. Pomorski Park Naukowo-
Technologiczny 
[Gdy(skie Centrum Innowacji] 
81-451 Gdynia, al. Zwyci#stwa 96-98 
tel.: 58/735-11-40; faks: 58/622-55-88 
e-mail: b.jodel@gci.gdynia.pl 
www.ppnt.gdynia.pl

5. Park Naukowo-Technologiczny  
„TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. 
[Park Naukowo-Technologiczny  
„TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.] 
44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18C 
tel.: 32/335-85-00; faks: 32/335-85-00 
e-mail: info@technopark.gliwice.pl 
www.technopark.gliwice.pl

6. AURO Business Park 
[AURO Business Park] 
44-109 Gliwice,  
ul. Leonarda da Vinci 12 
tel.: 691372206, 32/330-19-53; faks: 
32/330-19-44 
e-mail: jwitkowska@auro.com.pl 
www.auro.com.pl

7. Bielski Park Technologiczny Lotnictwa,  
Przedsi#biorczo%ci  
i Innowacji Sp. z o.o. 
[Bielski Park Technologiczny 
Lotnictwa,  
Przedsi#biorczo%ci  
i Innowacji Sp. z o.o.] 
43-512 Kaniów, ul. Stefana Kóski 43 
tel.: 33/750-82-32; faks: 33/750-82-33 
e-mail: parklotniczy@parklotniczy.eu 
www.parklotniczy.eu

8. Park Technologiczny Karpniki 
[Park Technologiczny Karpniki] 
61-255 Karpniki, os. Tysi$clecia 4/28 
tel.: 61/876-09-30 
e-mail: awisag@awisag.pl 
www.forminwest.com.pl

9. Park Naukowo-Technologiczny  
„Euro-Centrum” 
[Park Naukowo-Technologiczny  
„Euro-Centrum” Sp. z o.o.] 
40-568 Katowice, ul. Ligocka 103 
tel.: 32/205-00-92; faks: 32/250-47-85 
e-mail: kontakt@euro-centrum.com.pl 
www.euro-centrum.com.pl

10. Park Technologiczny 
[Park Technologiczny SA] 
75-411 Koszalin, ul. Partyzantów 17 
tel.: 94/316-79-10; faks: 94/316-79-10 
e-mail: park.technologiczny@
tu.koszalin.pl 
www.pt.koszalin.pl

11. Park Life Science 
[Jagiello(skie Centrum  
Innowacji Sp. z o.o.] 
30-348 Kraków, ul. Bobrzy(skiego 14 
tel.: 513086206; faks: 12/297-46-46 
e-mail: mariusz.piasecki@jci.pl 
www.jci.pl

12. Krakowski Park  
Technologiczny Sp. z o.o. 
[Krakowski Park  
Technologiczny Sp. z o.o.] 
31-864 Kraków, al. Jana Paw!a II nr 41L 
tel.: 12/640-19-40; faks: 12/640-19-45 
e-mail: biuro@kpt.krakow.pl 
www. kpt.krakow.pl

13. KGHM LETIA Legnicki Park 
Technologiczny SA  
[KGHM LETIA Legnicki Park 
Technologiczny SA]  
59-220 Legnica, ul. Z!otoryjska 194 
tel.: 76/747-54-40; faks: 76/747-54-44 
e-mail: sekretariat@kghm.letia.pl 
www.letia.pl

14. Lubelski Park Naukowo-
Technologiczny  
[Park Naukowo-Technologiczny  
Województwa Lubelskiego SA] 
20-262 Lublin, ul. Dobrza(skiego 3 
tel.: 81/534-61-00; faks: 81/531-85-48 
e-mail: biuro@lpnt.pl 
www.lpnt.pl

15. *ódzki Regionalny Park  
Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. 
[*ódzki Regionalny Park  
Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.] 
93-465 *ód-, ul. Dubois 114/118 
tel.: 42/684-44-44; faks: 42/684-50-00 
e-mail: biuro@technopark.lodz.pl 
www.technopark.lodz.pl

16. Park Technologiczny  
– Miasteczko Multimedialne 
[Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o] 
33-300 Nowy S$cz, ul. Zielona 27 
tel.: 18/449-94-63; faks: 18/449-94-61 
e-mail: biuro@
miasteczkomultimedialne.pl 
www.brainville.pl,  
www.miasteczkomultimedialne.pl

17. P!ocki Park Przemys!owo-
Technologiczny SA 
[P!ocki Park Przemys!owo-
Technologiczny SA] 
09-411 P!ock, ul. Zglenickiego 42 
tel.: 24/364-03-50; faks: 24/364-03-52 
e-mail: sekretariat@pppt.pl 
www.pppt.pl

18. Pozna(ski Park Naukowo-
Technologiczny  
Fundacji UAM 
[Fundacja Uniwersytetu  
im. A. Mickiewicza w Poznaniu] 
61-612 Pozna(, ul. Rubie' 46 
tel.: 61/827-97-42; faks: 61/827-97-41 
e-mail: ppnt@ppnt.poznan.pl 
www.ppnt.poznan.pl

19. Podkarpacki Park Naukowo-
Technologiczny „AEROPOLIS” 
[Rzeszowska Agencja Rozwoju  
Regionalnego SA] 
35-084 Rzeszów, ul. Szopena 51 
tel.: 17/867-62-06; faks: 17/852-06-11 
e-mail: bkostyra@rarr.rzeszow.pl 
www.aeropolis.com.pl

20. Park Naukowo-Technologiczny 
Polska-Wschód 
[Park Naukowo-Technologiczny 
Polska-Wschód  
w Suwa!kach Sp. z o.o.] 
16-400 Suwa!ki, ul. Noniewicza 10 
tel.: 87/562-84-77; faks: 87/556-28-48 
e-mail: park@park.suwalki.pl 
www.park.suwalki.pl

21. Dolno%l$ski Park Technologiczny 
[Dolno%l$ska Agencja Rozwoju  
Regionalnego SA] 
58-310 Szczawno Zdrój,  
ul. Szczawie(ska 2 
tel.: 74/648-04-47 
e-mail: marek.urbanski@darr.pl,  
tomasz.ferenz@t-park.pl,  
info@t-park.pl 
www.t-park.pl www.darr.pl

22. Szczeci(ski Park  
Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. 
[Szczeci(ski Park  
Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.] 
71-441 Szczecin, ul. Niemierzy(ska 17A 
tel.: 91/852-29-11; faks: 91/433-60-53 
e-mail: biuro@spnt.pl 
www.spnt.pl

23. Regionalny Park Przemys!owy 
[Regionalny Park Przemys!owy  
)widnik Sp. z o.o.] 
21-045 )widnik,  
al. Lotników Polskich 1 
tel.: 81/722-60-22; faks: 81/722-66-52 
e-mail: e.hyz@park.swidnik.pl 
www.park.swidnik.pl

24. Tarnowski Park Naukowo-
Technologiczny 
[Tarnowska Agencja Rozwoju 
Regionalnego] 
33-100 Tarnów, ul. Szujskiego 66 
tel.: 14/621-34-50 
e-mail: lnowicki@tarr.tarnow.pl 
www.tarr.tarnow.pl
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25. Toru(ski Park Technologiczny 
[Toru(ska Agencja Rozwoju  
Regionalnego SA] 
87-100 Toru(, ul. W!oc!awska 167 
tel.: 56/621-04-21; faks: 56/654-88-24 
e-mail: sekretariat@tarr.org.pl 
www.technopark.org.pl

26. Wroc!awski Park Technologiczny SA 
[Wroc!awski Park Technologiczny SA] 
54-424 Wroc!aw, ul. Muchoborska 18 
tel.: 71/798-58-00; faks: 71/780-40-34 
e-mail: wpt@technologpark.pl 
www.technologpark.pl

27. Wroc!awski Medyczny  
Park Naukowo-Technologiczny  
Sp. z o.o. 
[Wroc!awski Medyczny  
Park Naukowo-Technologiczny  
Sp. z o.o.] 
53-135 Wroc!aw, ul. Kutnowska 1-3 
tel.: 71/750-46-20; faks: 71/750-46-21 
e-mail: alicja.kowalczyk@parkmedyczny.pl 
www.parkmedyczny.pl

28. Nickel Technology  
Park Pozna( Sp. z o.o. 
[Nickel Technology  
Park Pozna( Sp. z o.o.] 
62-002 Z!otniki, ul. Krzemowa 1 
tel.: 61/658-64-99; faks: 61/658-54-98 
e-mail: biuro@ntpp.pl 
www.ntpp.pl

II. Faza rozruchu

1. Bia!ostocki Park Naukowo-
Technologiczny 
[Bia!ostocki Park Naukowo-
Technologiczny  
– Jednostka bud'etowa Miasta 
Bia!ystok] 
15-085 Bia!ystok, ul. J.K. Branickiego 9 
tel.: 85/869-65-42; faks: 85/869-65-43 
e-mail: bpnt@bpnt.bialystok.pl 
www.bpnt.bialystok.pl 

2. Kielecki Park Technologiczny 
[Kielecki Park Technologiczny] 
25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6 
tel.: 41/278-72-00; faks: 41/278-72-01 
e-mail: technopark@um.kielce.pl 
www.technopark.pl

3. Park Naukowo-Technologiczny  
Politechniki Koszali(skiej 
[Politechnika Koszali(ska] 
75-620 Koszalin, ul. Rac!awicka 15-17 
tel.: 94/347-84-16; faks: 94/347-84-19 
e-mail: parknt@tu.koszalin.pl 
www.pnt.tu.koszalin.pl

4. Opolski Park Naukowo 
Technologiczny 
[Opolski Park  
Naukowo-Technologiczny Sp. z&o.o.] 
45-710 Opole, ul. Prószkowska 76 
tel.: 77/400-05-18; faks: 77/543-15-02 
e-mail: btomaszek@opnt.pl 
www.opnt.pl

5. Park Przemys!owo-Technologiczny  
EKoPark w&Piekarach )l$skich 
[Park Przemys!owy  
w&Piekarach )l$skich Sp. z&o.o.] 
41-946 Piekary )l$skie,  
ul. W. Ro-dzie(skiego 24 
tel.: 32/289-04-84; faks: 32/289-04-78 
e-mail: biuro@eko.park.piekary.pl 
www.ekopark.piekary.pl

6. Eureka Technology Park 
[Eureka Technology Park] 
62-070 Pozna(, ul. Innowatorów 8  
(dawniej Piaskowa 27B) 
tel. 660567169, 61/224-00-00 
e-mail: biuro@eureka-tp.pl 
www.eureka-tp.pl

7. Centrum Zaawansowanych 
Technologii Nobel Tower 
[Centrum Zaawansowanych  
Technologii Nobel Tower] 
60-650 Pozna(, ul. Pi$tkowska 161 
tel. 61/842-54-25 
e-mail: biuro@nobeltower.pl 
www.cztpoznan.pl

8. Pozna(ski Park Technologiczno-
Przemys!owy 
[Wielkopolskie Centrum Wspierania 
Inwestycji Sp. z&o.o.] 
61-441 Pozna(,  
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 400 
tel.: 61/668-69-84 
e-mail: biuro@pptp.pl 
www.pptp.pl

9. Pu!awski Park Naukowo-
Technologiczny 
[Urz$d Miasta Pu!awy] 
24-100 Pu!awy, ul. Lubelska 5 
tel.: 81/880-45-00; faks: 81/880-45-02 
e-mail: um@um.pulawy.pl 
www.um.pulawy.pl

10. Sosnowiecki Park Naukowo-
Technologiczny 
[Urz$d Miejski w&Sosnowcu,  
Wydzia! Rozwoju i&Wspó!pracy 
z&Zagranic$] 
41-200 Sosnowiec, al. Zwyci#stwa 20 
tel. 32/296-04-09; faks: 32/296-06-05 
e-mail: wzr.rozwoj@um.sosnowiec.pl 
www.spnt.sosnowiec.pl

11. Po!udniowo-Wschodni  
Park Naukowo-Technologiczny 
[Po!udniowo-Wschodni  
Park Naukowo-Technologiczny] 
22-400 Zamo%+, ul. Szwedzka 4A 
tel.: 84/639-79-66; faks: 84/639-79-66 
e-mail: pwpnt@vp.pl

12. Park Naukowo-Technolog iczny  
Uniwersytetu Zielonogórskiego 
[Uniwersytet Zielonogórski] 
65-516 Zielona Góra, ul. Szafrana 2 
tel.: 68/328-73-90; faks: 68/328-73-90 
e-mail: pnt@pnt.uz.zgora.pl 
www.pnt.uz.zgora.pl

III. W"przygotowaniu

1. ChemiPark Technologiczny 
[ChemiPark Technologiczny] 
56-120 Brzeg Dolny,  
ul. Sienkiewicza 4 
tel.: 71/794-27-75; faks: 71/794-36-66 
e-mail: chemipark@chemipark.pl 
www.chemipark.pl

2. Cz#stochowski Park  
Przemys!owo-Technologiczny 
[Agencja Rozwoju Regionalnego  
w&Cz#stochowie SA] 
42-217 Cz#stochowa,  
ul. Nowowiejskiego 26 
tel.: 34/324-81-46;  
faks: 34/360-57-47 w. 24 
e-mail: arr@arr.czestochowa.pl 
www.czpp.com.pl

3. Elbl$ski Park Technologiczny 
[Urz$d Miejski w&Elbl$gu – Wydzia! 
Promocji Przedsi#biorczo%ci] 
82-300 Elbl$g, ul. *$czno%ci 1 
tel.: 55/239-31-16; faks: 55/239-33-46 
e-mail: ue@umelblag.pl 
www.ept.umelblag.eu

4. Techno-Park w&Miejskiej Stre"e 
Rozwoju 
[Urz$d Miasta w&E!ku] 
19-300 E!k, ul. Pi!sudskiego 4 
tel.: 97/610-92-51 w. 213 
e-mail: a.wojciechowska@um.elk.pl

5. Regionalne Centrum Naukowo-
Technologiczne w&Podzamczu 
Ch#ci(skim 
[Urz$d Marsza!kowski Województwa  
)wi#tokrzyskiego, )wi#tokrzyskie 
Centrum  
Innowacji i&Transferu Technologii 
Sp. z&o.o.] 
25-528 Kielce, ul. Zagna(ska 84 
tel.: 41/343-29-10; faks: 41/343-29-12 
e-mail: kaszuba@it.kielce.pl 
www.rcnt.pl

6. Park Technologiczny  
Kraków-Wschód 
[Agencja Rozwoju Gospodarczego  
„Kraków Wschód” Sp. z&o.o.] 
31-752 Kraków, ul. Mrozowa 31 
tel.: 12/684-22-02; faks: 12/684-21-88 
e-mail: sekretariat@argkw.pl 
www.argkw.pl

7. Kwidzy(ski Park Przemys!owo-
Technologiczny 
[Kwidzy(ski Park  
Przemys!owo-Technologiczny  
Sp. z&o.o.] 
82-500 Kwidzyn, ul. Górki 3 
tel.: 55/279-70-79; faks: 55/279-70-79 
e-mail: kppt@kppt.pl 
www.kppt.pl

8. Olszty(ski Park Naukowo-
Technologiczny 
[Urz$d Miasta Olsztyna, Wydzia! 
Obs!ugi Funduszy Europejskich] 
10-101 Olsztyn, pl. Jana Paw!a II nr 1 
tel.: 89/527-31-11; faks: 89/527-31-11 
e-mail: jrp4@olsztyn.eu 
www.parktechnologiczny.olsztyn.eu
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9. Innova Park Polska sp. z&o.o. 
[Innova Park Polska sp. z&o.o.] 
60-650 Pozna(, ul. Pi$tkowska 161 
tel.: 61/827 31 80 
e-mail: jplonka@innovapark.pl 
www.innovapark.pl

10. )l$ski Park Przemys!owo-
Technologiczny Sp. z&o.o. 
[)l$ski Park Przemys!owo-
Technologiczny Sp. z&o.o.] 
41-700 Ruda )l$ska,  
ul. Szyb Walenty 26 
tel.: 32/789-51-01; faks: 32/789-51-14 
e-mail: sekretariat@sppt.pl 
www.sppt.pl

11. Park Przemys!owy Nowoczesnych 
Technologii  
w&Stargardzie Szczeci(skim  
[Urz$d Miejski w&Stargardzie 
Szczeci(skim] 
73-110 Stargard Szczeci(ski,  
ul. Czarneckiego 17 
tel.: 91/578-31-68 
e-mail: m.winnicki@um.stargard.pl  
www.stargard.pl

12. Park Przemys!owo-Technologiczny 
[Urz$d Miasta W!oc!awek] 
87-800 W!oc!awek,  
ul. Zielony Rynek 11/13 
tel.: 54/414-40-00 
e-mail: strefa@um.wloclawek.pl 
www.wloclawek.pl/strefa

13. Dolnosl$ski Park Innowacji i&Nauki 
[Dolnosl$ski Park Innowacji  
i&Nauki SA] 
51-618 Wroc!aw, ul. Wystawowa 1 
tel.: 71/725-40-41; faks: 71/723-13-05 
e-mail: mariusz.cholewa@dpin.pl 
www.dpin.pl

14. Lubuski Park Przemys!owo-
Technologiczny 
[Urz$d Marsza!kowski Województwa  
Lubuskiego] 
65-001 Zielona Góra, Stary Rynek 1 
tel.: 601 554 897 
e-mail: info@lppt.pl 
www.lppt.pl
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De*nicja IT
Inkubatory technologiczne (IT) s$ typem programu inkubacji przedsi#biorczo%ci realizowanym we wspó!pra-
cy z& instytucjami naukowo-badawczymi1. G(ównym celem inkubatora technologicznego jest pomoc 
nowo powsta(ej, innowacyjnej *rmie w# osi)gni$ciu dojrza(o%ci i# zdolno%ci do samodzielnego 
funkcjonowania na rynku. Aby realizowa+ powy'szy cel inkubator musi w&swojej dzia!alno%ci wspó!praco-
wa+ z&instytucjami naukowymi m.in. w&zakresie oceny przedsi#wzi#+ innowacyjnych, a&tak'e tworzy+ klimat 
sprzyjaj$cy podejmowaniu dzia!alno%ci gospodarczej. W&zwi$zku z&powy'szym w&swojej ofercie powinien:

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

�� zapewnia+ pomoc w&pozyskiwaniu %rodków "nansowych, w&tym z&funduszy ryzyka;

�� udost#pnia+ adekwatn$ do potrzeb powierzchni# biurow$ i&laboratoryjn$ na dzia!alno%+ gospodarcz$.
Zwa'ywszy, 'e podstawowym zadaniem inkubatora technologicznego jest asysta w&tworzeniu oraz pomoc 
w&pierwszym okresie dzia!ania ma!ej, technologicznej "rmy2, kluczowym elementem jego oferty, oprócz infra-
struktury, s$ „mi#kkie” us!ugi obejmuj$ce:

�� szkolenia oraz us!ugi doradcze i&informacyjne;

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

�� asyst# w&transferze technologii;

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

�� dost#p do ró'norodnych lokalnych i&globalnych sieci biznesowych;

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

Koncepcja IT
Koncepcja inkubatora narodzi!a si# w&po!owie lat 60. XX w. w&USA, a&dziesi#+ lat pó-niej zosta!a przeniesiona 
do Europy. W&za!o'eniach inkubatory mia!y by+, poprzez tworzenie miejsc pracy i&wspieranie indywidualnej 
przedsi#biorczo%ci, instrumentem walki z&bezrobociem, a&tak'e elementem programów rewitalizacji (spo!ecz-
nej i&infrastrukturalnej) regionów poprzemys!owych. Natomiast od ko(ca lat 80. XX w. inkubatory technolo-
giczne s$ coraz cz#%ciej wykorzystywane przez w!adze publiczne do pobudzania rozwoju gospodarczego 
i&innowacyjno%ci, przekszta!ce( strukturalnych oraz tworzenia nowych miejsc pracy. 
Inkubatory uznawane s$ za narz#dzie realizacji polityki regionalnej, które mo'e aktywnie oddzia!ywa+ na roz-
wój lokalny/regionalny i&tzw. „otoczenie przedsi#biorstw” poprzez:

�� rozwijanie nowoczesnych form wspó!pracy %rodowiska naukowego i&lokalnego biznesu;

�� tworzenie nowych, trwa!ych miejsc pracy;

�� transfer i&komercjalizacj# technologii;

�� wspieranie rozwoju lokalnego, inicjowanie przekszta!ce( strukturalnych, zagospodarowanie niewykorzy-
stywanych obiektów poprzemys!owych;

1 K.&B.&Matusiak, Inkubator technologiczny [w:] K.&B. Matusiak (red.), Innowacje i&transfer technologii. S!ownik poj#+, PARP, 
Warszawa 2008, s. 128. 
2 S.&A.&Mian, Technology Business Incubation: Learning from the US Experience [w:] Technology Incubators: Nurturing Small 
Firms, OECD, Paris 1997, p. 106-129.

Anna TÓRZ
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�� promocj# przedsi#biorczo%ci, rozwój ekonomiczny sektora prywatnego;

�� promocj# regionu, tworzenie sieci wspó!pracy3.

Charakteryzuj$c inkubatory technologiczne podkre%la si# efekt synergii, jaki generuj$ poprzez animowanie 
kontaktów pomi#dzy przedsi#biorcami, a&tak'e pomi#dzy przedsi#biorcami i&zespo!em inkubatora, doradca-
mi, trenerami itd. Infrastruktura inkubatora jest oferowana m!odym "rmom po preferencyjnych stawkach, któ-
re rosn$ wraz z&d!ugo%ci$ pobytu "rmy w&inkubatorze, osi$gaj$c pod koniec okresu inkubacji poziom rynkowy. 
Czas pobytu "rmy w&inkubatorze jest zazwyczaj ograniczony do 3-5 lat. 

Charakterystyka polskich inkubatorów technologicznych
Pocz$tek inkubacji w&Polsce nale'y datowa+ na rok 1990&r. Wówczas w&Poznaniu, przy zaanga'owaniu tamtej-
szej Politechniki, powsta!o Wielkopolskie Centrum Innowacji i&Przedsi#biorczo%ci w&Poznaniu, a&krótko po nim 
kolejne powi$zane z&uczelniami pa(stwowymi o%rodki: w&Gda(sku (Centrum Technologiczne przy Politechni-
ce Gda(skiej), Krakowie (Progres and Business Incubator) oraz w&Warszawie (Centrum Przedsi#biorczo%ci przy 
Politechnice Warszawskiej). Omawiane inicjatywy nie by!y jeszcze inkubatorami w&pe!nym tego s!owa znacze-
niu, ale celem ich dzia!alno%ci by!a pomoc "rmom wdra'aj$cym nowe produkty i&technologie oraz wspó!pra-
ca z&instytucjami naukowo-badawczymi. Natomiast pierwsze inkubatory powsta!y w&Polsce na pocz$tku lat 
90. XX w. w&ramach mi#dzynarodowych projektów infrastrukturalnych (Projekt Banku )wiatowego Rozwój Ma-
$ej Przedsi(biorczo)ci), i&by!y nastawione g!ównie na stymulowanie rozwoju przedsi#biorczo%ci4. Intensywno%+ 
powstawania inkubatorów wzros!a dzi#ki funduszom strukturalnym. W& okresie programowania 2004-2006 
na rozbudow# infrastruktury oraz tworzenie i&%wiadczenie us!ug doradczych przeznaczono znaczne kwoty 
w&Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjno)ci Przedsi(biorstw, a&w&latach 2007-2014 w&Progra-
mie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka oraz regionalnych programach operacyjnych. Dzi#ki tym %rodkom 
powsta!y i&rozwin#!y si# o%rodki, których misj$ jest udzielanie wsparcia innowacyjnym przedsi#biorstwom.
W&po!owie 2012 r. w&Polsce identy"kowanych by!o 29 inkubatorów technologicznych (por. tab. 1). Przy czym 
zaznaczy+ trzeba, 'e podmiotów pos!uguj$cych si# nazw$ „inkubator technologiczny”, które nie zosta!y uj#-
te w&badaniu, jest znacznie wi#cej. Do tej grupy nie zaliczono podmiotów u'ywaj$cych poj#cia „Inkubator” 
w&zwi$zku z&realizacj$ projektów polegaj$cych na tworzeniu funduszy zal$'kowych wspieraj$cych powsta-
wanie innowacyjnych przedsi#biorstw ("nansowanych z& dzia$ania 3.1 Inicjowanie dzia$alno)ci innowacyjnej, 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka). Wynika to z&ró'nic jakie wyst#puj$ w&praktyce dzia!a( in-
kubatorów technologicznych i& funduszy zal$'kowych. Inkubatory technologiczne sensu stricto funkcjonuj$ 
w&oparciu o& trzy elementy oferty: wyposa'on$ infrastruktur#, wsparcie merytoryczne na etapie posiadania 
pomys!u na biznes oraz funkcjonowania "rmy, pomoc w& dost#pie do %rodków na rozwój "rmy. Natomiast 
fundusze zal$'kowe (opisane szerzej w&rozdziale im po%wi#conym) zapewniaj$ tylko wycinek tej oferty – do-
radztwo w&dopracowaniu koncepcji biznesu oraz mo'liwo%+ wej%cia kapita!owego w&nowo tworzon$ spó!k#.

Tabela"1. Wybrane charakterystyki inkubatorów technologicznych w"latach 2005-2012

Wyszczególnienie: 2005 2007 2009 2010 2012

Liczba podmiotów 7 16 17 20 29

)rednia powierzchnia inkubatora (w&m2) 3 828 4 989 3&093 2&930 2 570

)rednie zatrudnienie 7 6 4 6 6

)redni roczny bud'et (w&tys. z!) 985,3 2&067,4 1&149,7 1 474,4 1&509,4

. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Inkubatory technologiczne w&Polsce powstaj$ wed!ug dwóch schematów:
1. Poprzez przekszta!canie inkubatorów przedsi#biorczo%ci w& drodze rozwijania funkcji proinnowacyjnych 

(np.: mielecki Inkubator Przedsi#biorczo%ci IN-MARR, Inkubator Technologiczny w&Kaliszu); 
2. Poprzez tworzenie nowych inkubatorów w& ramach parków technologicznych (np.: Pomorski Inkubator 

Innowacji i& Przedsi#biorczo%ci w& Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w& Gdyni, InQbator Tech-
nologiczny Pozna(skiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 
w&Poznaniu);

3 K.B. Matusiak (red.), O%rodki innowacji i&przedsi#biorczo%ci w&Polsce. Raport 2010, Warszawa 2010
4 K. B. Matusiak, M. Ma'ewska, T. Niesio!owski: Lokalny system wspierania przedsi(biorczo)ci, MPiPS, Warszawa 1998.
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Mapa 1. Rozmieszczenie inkubatorów technologicznych w"2012 r. 

– Inkubatory Technologiczne

. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Inkubatory technologiczne dzia!aj$ w&12 województwach – najwi#cej (po cztery) w&podkarpackim, pomor-
skim i&%l$skim. W&dalszym ci$gu tego typu instytucji otoczenia biznesu nie ma w&województwach kujawsko-
-pomorskim, lubelskim i&opolskim.
Oko!o 40% inkubatorów dzia!a w&ramach parków naukowo-technologicznych, b$d- to b#d$c jego zacz$tkiem 
(jak w&*odzi, Suwa!kach, Kielcach), b$d- dzia!em powo!ywanym w&ramach ju' istniej$cej jednostki (Pozna(, 
Gdynia). W&takim modelu inkubatory pozyskuj$ z&rynku dobrze rokuj$ce nowo powsta!e innowacyjne "rmy, 
wspomagaj$ ich rozwój, po czym po zako(czeniu procesu inkubacji daj$ im mo'liwo%+ pozostania w&parku. 
Ponadto w&procesie inkubacji "rmy s$ wspierane nie tylko przez zespó! inkubatora, ale tak'e pozosta!e dzia!y 
parku naukowo-technologicznego.
Wsparcie tworzenia nowych "rm technologicznych oraz pomoc w&rozwoju ma!ych "rm to, w&opinii zarz$dów 
inkubatorów, najwa'niejsze cele dzia!ania tych instytucji (por. tab. 2). Warto podkre%li+, 'e jest to stabilna ten-
dencja obserwowana na przestrzeni lat. Co ciekawe, w&kolejnych latach coraz mniejszy nacisk k!adziony jest na 
wspó!prac# ze %rodowiskiem naukowym i&zagadnienia transferu technologii. 

Tabela"2. Priorytety dzia(alno*ci inkubatorów technologicznych w"latach 2005-2012* 

Wyszczególnienie: 2005 2007 2009 2010 2012

wsparcie tworzenia nowych "rm technologicznych  4,7 (1)**  4,6 (1)  4,6 (1)  4,5 (1)  4,3 (1)

pomoc w&rozwoju ma!ych "rm  4,3 (4)  4,5 (2)  4,5 (2)  4,3 (2)  3,9 (2)

zapewnienie efektywno%ci ekonomicznej inkubatora  4,4 (3)  3,1 (6)  3,4 (5)  3,6 (5)  3,7 (3)

asysta w&transferze i&komercjalizacji nowych techno-
logii z&instytucji naukowych

 4,2 (6)  4,0 (3)  3,7 (4)  3,8 (3)  3,6 (4)
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Wyszczególnienie: 2005 2007 2009 2010 2012

budowa sieci wspó!pracy nauka-biznes  4,5 (2)  3,5 (5)  3,8 (3)  3,4 (6)  3,6 (5)

zape!nienie przygotowanej powierzchni rynkowo 
skutecznymi "rmami

 3,7 (7)  3,9 (4)  3,2 (6)  3,4 (6)  3,5 (6)

tworzenie nowych miejsc pracy  4,3 (4)  3,9 (4)  3,7 (4)  3,7 (4)  3,1 (7)

* ocen dokonywano na pi#ciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocen# najni'sz$, a&5 najwy'sz$
** liczba w&nawiasie oznacza miejsce danej cechy w%ród wszystkich priorytetów dzia!alno%ci inkubatorów
. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Do g!ównych trudno%ci i&barier rozwoju inkubatorów technologicznych ich mened'erowie zaliczyli w&2012&r. 
kwesti# niewystarczaj$cych %rodków na ich prowadzenie (por. tab. 3). Jednocze%nie za jeden z&najwa'niej-
szych priorytetów dzia!alno%ci IT uznano zapewnienie stabilno%ci "nansowej instytucji. Mo'e to oznacza+, 'e 
zarz$dy inkubatorów ju' odczuwaj$ wyczerpywanie si# projektowych -róde! "nansowania ich dzia!alno%ci 
i&z&niepokojem patrz$ w&najbli'sz$ przysz!o%+. Z&drugiej strony mo'na uzna+, 'e obszar "nansowania IT uzna-
wany jest za newralgiczny i&staje si# istotniejszy ni' zagadnienia merytoryczne. Kolejna grupa barier zwi$zana 
jest z& ograniczeniami prawnymi i& proceduralnymi oraz trudno%ciami we wspó!pracy ze %rodowiskiem aka-
demickim – brakiem zrozumienia pomi#dzy naukowcami i& biznesem, prowadzeniem dzia!a( komercjaliza-
cyjnych poza o"cjalnymi strukturami uczelni oraz pokutuj$cym w%ród naukowców negatywnym obrazem 
naukowca-przedsi#biorcy. 

Tabela"3. G(ówne bariery rozwoju polskich inkubatorów technologicznych w"latach 2005-2012*

Wyszczególnienie: 2005 2007 2009 2010 2012

niski bud'et, brak wsparcia "nansowego  2,6 (5)**  2,8 (2)  3,7 (1)  2,6 (7)  3,2 (1)

ograniczenia prawne i&brak procedur transferu 
technologii

 3,7 (1)  2,9 (1)  3,1 (5)  3,2 (2)  2,8 (2)

brak partnerskiej i&biznesowo zorientowanej 
wspó!pracy ze&%rodowiskiem naukowym

 3,2 (2)  2,5 (3)  3,2 (4)  3,0 (3)  2,8 (2)

niech#+ %rodowiska naukowego do komercjalizacji 
osi$gni#+ naukowych

 2,3 (8)  2,3 (4)  3,4 (2)  3,0 (3)  2,8 (2)

akademicka szara strefa  2,5 (6)  2,2 (5)  1,9 (9)  2,9 (4)  2,7 (3)

brak projektów do komercjalizacji  2,3 (8)  2,2 (5)  2,9 (6)  3,7 (1)  2,6 (4)

z!a sytuacja gospodarcza w&regionie  2,8 (3)  1,7 (8)  2,8 (7)  2,8 (5)  2,5 (5)

brak %rodków na wyposa'enie i&adaptacj# obiektów  2,6 (5)  2,8 (2)  3,3 (3)  2,9 (4)  2,3 (6)

brak rynku na nowoczesne/technologiczne pro-
dukty i&technologie

* *  2,2 (8)  3,0 (3)  2,2 (7)

problemy wspó!pracy z&lokalnymi i&regionalnymi 
instytucjami, brak wsparcia

 2,4 (7)  2,2 (5)  2,9 (6)  3,0 (3)  2,1 (8)

brak ch#tnych do za!o'enia w!asnej "rmy  2,7 (4)  2,1 (6)  2,8 (7)  2,1 (10)  1,9 (9)

niezrozumienie idei, niech#tny klimat wokó! 
inkubatora

 0,4 (10)  1,5 (9)  1,7 (10)  2,7 (6)  1,5 (10)

brak planu strategicznego rozwoju inkubatora  1,4 (9)  1,3 (11)  1,1 (12)  2,3 (9)  1,5 (10)

ma!e zainteresowanie us!ugami inkubatora  1,4 (9)  1,9 (7)  2,2 (8)  1,8 (12)  1,4 (11)

ciasne ramy organizacyjne i&wymagania narzuco-
ne przez organizatorów inkubatora

 1,4 (9)  1,4 (10)  1,3 (11)  2,0 (11)  1,2 (12)

z!a lokalizacja, s!aba dost#pno%+ komunikacyjna  0,4 (10)  1,3 (11)  1,3 (11)  2,4 (8)  1,1 (13)

* ocen dokonywano na pi#ciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocen# najni'sz$, a&5 ocen# najwy'sz$
** liczba w&nawiasie oznacza miejsce danej cechy w%ród wszystkich priorytetów dzia!alno%ci inkubatorów
. r ó d ! o: opracowanie w!asne

cd.
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Na uwag# zas!uguje spadek znaczenia barier wskazywanych jako istotne w&poprzednim badaniu. W&2012 r. 

w&opinii menad'erów IT mniej odczuwalne okaza!y si# brak projektów do komercjalizacji oraz brak rynków 

zbytu na innowacyjne produkty, co t!umaczy+ mo'na wypracowaniem przez inkubatory bardziej efektyw-

nych mechanizmów pozyskiwania i&rozwijania warto%ciowych pomys!ów biznesowych. 

Organizacja inkubatorów technologicznych
W&statystycznym inkubatorze na umow# o&prac# jest zatrudnionych 6 osób, koordynuj$cych jego dzia!alno%+ 

i& %wiadcz$cych us!ugi wsparcia. Wielko%+ zespo!ów waha si# od 1 pracownika oddelegowanego do opieki 

nad zagadnieniami inkubacji, do kilkunastu (10-16) w&o%rodkach takich jak pozna(ski InQbator Technologicz-

ny Pozna(skiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM i&Kielecki Inkubator Technologiczny. Ze-

spo!y administracji licz$ najcz#%ciej 2-3 osoby, natomiast liczebno%+ zespo!ów merytorycznych zawiera si# 

w&przedziale od 1 do 13 osób. Ta warto%+ zale'y od dwóch g!ównych czynników – etapu rozwoju inkubatora 

oraz przyj#tego modelu %wiadczenia us!ug (w&wi#kszych zespo!ach us!ugi merytoryczne s$ %wiadczone tak'e 

przez pracowników inkubatora).

Inkubatory dysponowa!y w&2011 r. przeci#tnie %rodkami "nansowymi w&wysoko%ci 1&509&381&z!. Z&w!asnych 

dochodów (czynszu, op!at eksploatacyjnych, szkole() pokryta zosta!a 1/3 ponoszonych kosztów, kolejna 1/3 

to pieni$dze pochodz$ce z&krajowych dotacji (projektów, które inkubatory realizuj$ z&Programu Operacyjnego 

kapita! Ludzki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Regionalnych Programów Operacyjnych), 

a&pozosta!a cz#%+ to dop!aty w!a%cicieli i&inne dochody. Marginalne znaczenie dla bud'etu IT maj$ programy 

i&granty zagraniczne – tylko jeden inkubator wskaza! je jako sk!adnik swojego bud'etu. 

Wykres 1. Struktura -nansowania inkubatora technologicznego (wed(ug stanu na koniec w"2011 r.) (w"%)
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. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Na uwag# zas!uguje zmiana struktury bud'etu inkubatorów. W&porównaniu z&poprzednimi latami zdecydo-

wanie spad! poziom samo"nansowania si# tych instytucji (wp!ywu z&op!at, szkole( itp.), osi$gaj$c najni'szy 

od pocz$tku prowadzenia bada( wynik 33,9%. Zdecydowanie wzros!o natomiast znaczenie krajowych gran-

tów i&projektów. W&chwili obecnej inkubatory wykorzystuj$ %rodki, jakie na rozwój ich oferty i& infrastruktury 

przeznaczono w&programach operacyjnych. Jest to z& jednej strony szansa na realizacj# zada( statutowych 

za pieni$dze zewn#trzne, z&drugiej zagro'enie, 'e zarz$dy w&zbyt du'ym stopniu opr$ swoj$ dzia!alno%+ na 

%rodkach projektowych, a&po zako(czeniu okresu programowania 2007-2014 inkubatory b#d$ mia!y trudno%ci 

z&osi$gni#ciem samodzielno%ci "nansowej. Z&tych samych wzgl#dów niepokój wzbudzi+ mo'e tak'e zdecy-

dowane zwi#kszenie wsparcia, jakiego udzielaj$ inkubatorom, w&formie subwencji i&dop!at, ich w!a%ciciele. 
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Tabela"4. Struktura -nansowania bie&+cej dzia(alno*ci inkubatorów technologicznych w"latach  
2004-2012 (w"%) 

Wyszczególnienie: 2004 2006 2008 2009 2012

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

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

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

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

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

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

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

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

. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Ponad 50% badanych inkubatorów deklaruje, 'e prowadzi monitoring i&ewaluacj# swojej dzia!alno%ci, g!ównie 
w&celu bie'$cej analizy efektywno%ci prowadzonych dzia!a( oraz dalszego udoskonalania oferty. Genez$ wielu 
dzia!a( jest uczestnictwo w&badaniach prowadzonych przez podmioty zewn#trzne (agencje rz$dowe, stowa-
rzyszenia, w!a%cicieli inkubatorów), które oczekuj$ od zarz$dów inkubatorów szeregu danych. Dla cz#%ci pod-
miotów ewaluacja wynika z&wdro'onego systemu jako%ci ISO 9001. Najcz#%ciej badane s$ obszary zwi$zane 
z&organizacj$ pracy inkubatora, jako%ci$ us!ug %wiadczonych przez inkubator, potrzebami klientów. Zbierane 
s$ tak'e (w&formie ankiet, wywiadów itp.) informacje o&lokatorach IT pozwalaj$ce %ledzi+ rozwój "rm i&wery"-
kowa+, czy nadal spe!niaj$ one kryteria, jakie stawia si# podmiotom inkubowanym.

Us(ugi %wiadczone przez inkubatory technologiczne

Oferta infrastrukturalna
Statystyczny inkubator technologiczny zajmuje powierzchni# 2 570&m2, z&czego 72,2% (podobnie jak w&2009&r.) 
stanowi powierzchnia netto pod wynajem dla "rm i& innych u'ytkowników. W&wi#kszo%ci inkubatorów czas 
korzystania z&oferty infrastrukturalnej wynosi od 3 do 5 lat, natomiast 33% inkubatorów nie stosuje ograni-
cze(. Wi#kszo%+ IT stosuje zró'nicowane stawki najmu zale'ne od typu lokatora, czasu i&typu wynajmowanej 
powierzchni. Szczególnie atrakcyjna oferta jest skierowana do nowo powsta!ych przedsi#biorstw, które rozpo-
czynaj$c wspó!prac# z&inkubatorem mog$ liczy+ niekiedy nawet na 75% zni'k# w&op!atach.
W& inkubatorach technologicznych obserwujemy du'e ró'nice w& wysoko%ci op!at za czynsz – od kilku 
( 2,20 z!/m2 powierzchni produkcyjnej lub biurowej w&Kro%nie(skim Inkubatorze Technologicznym Krintech) 
do kilkudziesi#ciu z!/m2 (60 z!/m2 komercyjnie wynajmowanej powierzchni biurowej w&Inkubatorze Techno-
logicznym Krakowskiego Parku Technologicznego). Stawki s$ uzale'nione od: standardu, lokalizacji, rodzaju 
"rmy lub rodzaju powierzchni (produkcyjna, biurowa, inna) i&sytuacji na lokalnym rynku nieruchomo%ci. W&in-
kubatorach zlokalizowanych w&du'ych miastach (Gdyni, Krakowie, *odzi, Poznaniu) stawki za wynaj#cie 1 m2 
powierzchni biurowej w&pierwszym roku s$ zbli'one i&wynosz$ ok. 20-30 z!. 

Tabela 5. Przeci)tne op(aty za wynajem m2 powierzchni w"inkubatorach technologicznych w"2012 r. 

Typ 
powierzchni

wysoko%, op(at (w#z(#za#m2)

w#momencie wej%cia po roku stawka komercyjna

Produkcyjna  11,6  14,4  21,3

Biurowa  20,1  23,2  33,2

Pozosta!a  13,0  16,7  22,1

. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Inkubatory oddaj$ zazwyczaj do dyspozycji inkubowanych "rm – oprócz wyposa'onej powierzchni – sprz#t 
biurowy (faks, kopiarka), sie+ komputerow$, szerokopasmowy Internet oraz sal# seminaryjn$. Natomiast tylko 
nieco ponad 1/3 dysponuje warsztatami i&laboratoriami oraz barkiem. 
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W&ponad po!owie inkubatorów stawki czynszu w&trzyletnim okresie inkubacji ró'ni$ si# od rynkowych – za-
zwyczaj s$ ni'sze o&50-75%, chocia' w&jednym przypadku lokatorzy strategiczni p!ac$ za wynajmowan$ po-
wierzchni# dwukrotno%+ %redniej ceny w&regionie.
Na przestrzeni ostatnich 3 lat 40% inkubatorów wprowadzi!o do swojej oferty wirtualn$ inkubacj#. W&cz#%ci insty-
tucji nowa us!uga by!a podyktowana potrzeb$ znalezienia nowego -ród!a dochodów, w&cz#%ci za% by!a powodo-
wana ch#ci$ zwi$zania z&inkubatorem "rm, którym nie móg! on zaoferowa+ wolnej powierzchni pod wynajem. 

Oferta merytoryczna
Inkubatory technologiczne od wielu lat sukcesywnie rozwijaj$ zakres oferowanego wsparcia. Pomoc obejmuje 
ró'nego typu doradztwo i&konsulting (por. tab.6). Us!ugi wsparcia w&8 na 10 inkubatorów s$ %wiadczone lo-
katorom w&oparciu o&model mieszany – cz#%ciowo przez zespó! inkubatora, a&cz#%ciowo poprzez partnerów 
zewn#trznych.

Tabela" 6. Zakres tematyczny doradztwa i" szkole, oferowanych w" inkubatorach technologicznych 
w"latach 2005-2011 (realizowanych w"% IT)

Wyszczególnienie: 2005 2007 2009 2010 2011

przedsi#biorczo%+ i&tworzenie "rm 86 92 88 93 93

dost#p do %rodków z&funduszy europejskich 86 92 100 93 80

prawo gospodarcze 71 92 50 79 47

ksi#gowo%+ i&rachunkowo%+ 71 67 56 79 60

"nanse i&podatki 71 92 56 71 53

opracowanie biznesplanu 71 100 63 71 73

informatyka, komputery 43 42 56 71 47

badania rynku i&marketing 71 83 69 50 67

wdra'anie nowych produktów i&technologii 29 75 13 50 53

ochrona w!asno%ci intelektualnej * * * 50 53

po%rednictwo kooperacyjne 86 58 38 50 47

zarz$dzanie biznesem 14 75 31 43 60

wspó!praca mi#dzynarodowa 29 58 31 29 40

zarz$dzanie jako%ci$ 14 42 38 29 33

audyt technologiczny * * * 29 40

informacja technologiczna i&patentowa 57 83 56 * *

zarz$dzanie zasobami ludzkimi * * * * 53

* w&danym roku ankieta nie zawiera!a takiej kategorii w&kafeterii odpowiedzi
. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Poza zakresem wsparcia wymienionym powy'ej niektóre inkubatory wprowadzaj$ do swojej oferty do-
datkowe elementy takie jak coaching w& Inkubatorze Technologicznym Krakowskiego Parku Techno-
logicznego, czy wspieranie inicjatyw klastrowych w& Inkubatorze Technologicznym Gda(skiego Parku 
Naukowo-Technologicznego. 
Zdecydowanie ubo'sza jest oferta instrumentów wsparcia "nansowego. Najpopularniejszy instrument – do-
st#p do funduszy po'yczkowych – jest w&ofercie tylko 53% IT. Tak'e co drugi inkubator wspó!pracuje z&anio!a-
mi biznesu, a&40% z&funduszami kapita!u zal$'kowego. Natomiast wspó!praca z&funduszami por#czeniowymi, 
po%rednictwo kredytowe oraz subwencje praktycznie nie istniej$. 
Ponad po!owa analizowanych inkubatorów oferuje swoim klientom us!ug# preinkubacji. W&cz#%ci przypadków 
opiera si# ona na wspó!pracy z&Fundacj$ Akademickie Inkubatory Przedsi#biorczo%ci. S$ tak'e inkubatory tech-
nologiczne, które wypracowa!y swoje narz#dzia preinkubacji. W&Pomorskim Inkubatorze Innowacji i&Przed-
si#biorczo%ci prowadzony jest 6-miesi#czny program konsultacyjno-szkoleniowy. Inkubator Technologicz-
ny Krakowskiego Parku Technologicznego prowadzi zaj#cia z&przedsi#biorczo%ci w&szko!ach gimnazjalnych 
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i&ponadgimnazjalnych, szkolenia i&doradztwo dla osób zamierzaj$cych za!o'y+ dzia!alno%+ gospodarcz$ oraz 
konkursy na miejsce w&IT KPT. Natomiast w&InQbatorze Technologicznym Pozna(skiego Parku Naukowo-Tech-
nologicznego Fundacji UAM dzia!ania o&charakterze preinkubacyjnym mo'na podzieli+ na dwie grupy. Inicja-
tywy promuj$ce w!asny biznes jako sposób na 'ycie zawodowe to m.in. kurs przedsi#biorczo%ci dla studentów 
i&doktorantów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Natomiast inicjatywy doskonal$ce pomys!y na biznes to np. 
„Pierwszy Krok we W!asny Biznes”: program szkoleniowo-doradczy dla wielkopolskich pomys!odawców wy-
wodz$cych si# ze %rodowiska akademickiego, przygotowuj$cy pomys!y na biznes do osi$gni#cia gotowo%ci 
inwestycyjnej;.

Lokatorzy

W&badanych inkubatorach technologicznych w&po!owie 2012 r. dzia!a!o !$cznie 258 podmiotów, w&których 
zatrudnionych by!o prawie tysi$c osób. 38% lokatorów to "rmy nowo utworzone, które w&momencie wej%cia 
do inkubatora funkcjonowa!y na rynku nie d!u'ej ni' rok, a&9% "rmy odpryskowe (por. wykres 2, tab. 7). 

Wykres 2. Struktura lokatorów inkubatorów technologicznych wg typów w"2012"r. (w"%)
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. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Tabela"7. U&ytkownicy polskich inkubatorów technologicznych 

Typ rezydenta:
Liczba podmiotów Zatrudnienie

Zajmowana  
powierzchnia (m2)

2010 2012 2010 2012 2010 2012

"rmy nowo utworzone*  139  99  522  226  10&705,79  3&139,62

akademickie "rmy 
odpryskowe

 68  22  352  2  3&310,74  27,00

pozosta!e "rmy  
(obj#te preferencjami)

 109  85  318  247  11 545,73  4&602,66

lokatorzy strategiczni  37  42  506  410  8 659,33  5 822,45

inne instytucje  29  10  199  42  2 311,92  3&438,00

-)cznie  382  258  1 897  927  36 533,51  17#030,00
* w&momencie wej%cia do inkubatora nie starsze ni' rok 
. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Do inkubatora w&ubieg!ym roku %rednio zg!asza!o si# oko!o 80 osób zainteresowanych rozpocz#ciem dzia-
!alno%ci lub kontynuacj$ ju' istniej$cego biznesu. Zaznaczy+ trzeba, 'e w& wi#kszych o%rodkach warto%+ ta 
by!a dwu, a&nawet trzy krotnie wy'sza (150-250 osób). Z&przedstawianych projektów biznesowych przeci#tnie 
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20-25% zespo!y inkubatora uznaj$ za „warte zainteresowania”. Ze wzgl#du na zako(czenie okresu inkubacji, 
a&tak'e zapotrzebowanie na wi#ksz$ powierzchni# pod dzia!alno%+ ni' móg! im zaoferowa+ inkubator, w&la-
tach 2010-2012, instytucje te opu%ci!o ponad 50 "rm. 

Wykres 3. Dynamika zmian liczby lokatorów inkubatorów technologicznych w"latach 2005-2012
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W&wi#kszo%ci inkubatorów procedura wyboru "rm jest zawarta w&regulaminie dzia!alno%ci instytucji i&opiera 
si# na okre%lonych kryteriach wej%cia oraz preferencjach wobec wskazanych bran' lub typów przedsi#biorstw. 
Proces wyboru obejmuje najcz#%ciej przes!anie przez kandydata wype!nionego formularza zg!oszeniowego 
oraz biznesplanu i&ich ocen# pod k$tem stopnia spe!niania okre%lonych w&regulaminie kryteriów naboru, który-
mi mog$ by+: wielko%+ "rmy (mikro, ma!a, %rednia); dzia!alno%+ bazuj$ca na wdra'aniu innowacji technologicz-
nych lub bada( B+R; dzia!alno%+ w&okre%lonych bran'ach (np. w& Inkubatorze Technologicznym Gda(skiego 
Parku Naukowo-Technologicznego s$ to technologie systemów informatycznych i&sieci telekomunikacyjnych, 
technologie in'ynierii materia!owej i&nanotechnologie, biotechnologie, chemia 'ywno%ci i&leków oraz techno-
logie zwi$zane z&ochron$ %rodowiska i&wykorzystaniem odnawialnych -róde! energii); zbie'no%+ planowanej 
dzia!alno%ci z&pro"lem dzia!alno%ci inkubatora.
Ocena "rm jest dokonywana b$d- to przez sk!adaj$c$ si# z&pracowników inkubatora Komisj# Rekrutacyjn$, 
b$d- przy wsparciu cia! doradczych takich jak Rada Inkubatora, Komitet Naukowy. Cz#sto obejmuje tak'e spo-
tkanie z&potencjalnym lokatorem. Decyzja o&zawarciu umowy z&podmiotami zainteresowanymi dzia!alno%ci$ 
w&ramach Inkubatora jest uzale'niona od stopnia spe!nienia kryteriów oraz dost#pno%ci wolnej powierzchni 
i&ostatecznie jest podejmowana przez zarz$dy tych instytucji. 

Wykres 4. Struktura lokatorów wg bran& w"2012 r.
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Osoby zarz$dzaj$ce inkubatorami technologicznymi szacuj$, 'e przy ich pomocy powsta!o ponad 1200 "rm, 
w& 2011 r. by!o ich ponad 110. Trzeba jednak zaznaczy+, 'e s$ to tylko podmioty, które zlokalizowa!y swoj$ 
siedzib# w&IT. Statystyka ta nie obejmuje "rm, które skorzysta!y z&innych elementów oferty inkubatorów (pre-
inkubacji, szkole(, doradztwa) i&w&efekcie tej wspó!pracy zdecydowa!y si# za!o'y+ "rm#. 
W%ród za!o'ycieli "rm zlokalizowanych w&inkubatorach przewa'aj$ studenci i&doktoranci. 28,8% "rm, które s$ 
lokatorami inkubatorów zak!adanych jest w!a%nie przez t$ grup#, natomiast 8,1% przez pracowników nauko-
wych. Ponad 90% podmiotów rezyduj$cych w& IT to mikroprzedsi#biorcy. Ma!e "rmy stanowi$ nieca!e 10% 
lokatorów, natomiast "rmy %rednie wyst#puj$ incydentalnie.
Tylko co trzeci inkubator monitoruje dzia!alno%+ "rm, które zako(czy!y okres inkubacji. Do "rm kierowane 
s$ newslettery, zaproszenia na szkolenia i&wydarzenia organizowane przez inkubator, zaproszenia do wzi#-
cia udzia!u w& konkursach. Cz#%+ "rm, które opuszczaj$ inkubator lokowanych jest w& strukturach parku, co 
jest najskuteczniejsz$ gwarancj$ dalszej wspó!pracy. Natomiast nieco ponad 40% "rm, które opu%ci!y inku-
bator, wspó!pracuje z&nim nadal korzystaj$c przede wszystkim z&oferty doradztwa i&us!ug proinnowacyjnych 
(np.&w&postaci audytów innowacyjno%ci). W&porównaniu do poprzedniego badania warto%+ ta spad!a do%+ 
znacz$co (w&2010&r. by!o to ok. 60%). 
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LISTA ADRESOWA INKUBATORÓW TECHNOLOGICZNYCH

1. Inkubator Technologiczny 
[Be!chatowsko-Kleszczowski  
Park Przemys!owo-Technologiczny] 
97-400 Be!chatów, ul. Przemys!owa 4 
tel.: 44/733-11-20; faks: 44/733-11-65 
e-mail: bkppt@ppt.belchatow.pl 
www.ppt.belchatow.pl

2. Inkubator Technologiczny 
[Stowarzyszenie Inicjatyw  
Spo!eczno-Gospodarczych 
w&Bia!ogardzie] 
78-200 Bia!ogard, ul. Ko!obrzeska 58 
tel.: 94/311-86-88; faks: 94/311-86-88 
e-mail: biuro@sisg.pl 
www.sisg.pl

3. Beskidzki Inkubator Technologiczny 
[Agencja Rozwoju Regionalnego]  
43-300 Bielsko-Bia!a,  
ul. 1 Dywizji Pancernej 45 
tel.: 33/470-83-00 
e-mail: bit@bit.arrsa.pl 
www.bit.arrsa.pl

4. Technobit Venture 
[Agencja Rozwoju Regionalnego]  
43-382 Bielsko-Bia!a,  
ul. Cieszy(ska 365 
tel.: 33/816-91-62 
e-mail: technobit_venture@arrsa.pl, 
araszka@arrsa.pl 
www.technobit.pl

5. Inkubator Technologiczny 
[Centrum Edukacyjno-Wdro'eniowe  
w&Chojnicach] 
89-620 Chojnice, ul. Pi!sudskiego 30a 
tel.: 52/334-44-50; faks: 52/334-44-51 
e-mail: inkubator@cewchojnice.eu 
www.cew.bizneschojnice.eu

6. Elbl$ski Inkubator Nowoczesnych 
Technologii Informatycznych 
[Centrum Sportowo-Biznesowe] 
82-300 Elbl$g, al. Grunwaldzka 135 
tel.: 55/611-55-09; faks: 55/611-55-50 
e-mail: biuro@einti.eu 
www.einti.eu

7. Inkubator Technologiczny 
[Pomorska Specjalna Strefa  
Ekonomiczna Sp. z&o.o.] 
80-172 Gda(sk, ul. Trzy Lipy 3 
tel.: 58/739-61-17; faks: 58/739-61-18 
e-mail: o0ce@gpnt.pl 
www.gpnt.pl

8. Pomorski Inkubator Innowacji  
i przedsi#biorczo%ci  
[Gdy(skie Centrum Innowacji] 
81-451 Gdynia, al. Zwyci#stwa 96/98 
tel.: 58/735-11-41; faks: 58/622-55-88 
e-mail: b.horiszna@gci.gdynia.pl 
www.ppnt.gdynia.pl

9. Zachodnie Centrum Innowacji  
Sp. z&o.o. 
[Zachodnie Centrum Innowacji  
Sp. z&o.o.] 
66-400 Gorzów Wielkopolski,  
ul. Nowa 5 
tel.: 95/739-03-03; faks: 95/793-03-05 
e-mail: aip@inkubator-gorzow.pl 
www.inkubator-gorzow.pl

10. Inkubator Technologiczny 
[Fundacja „Kaliski Inkubator  
Przedsi#biorczo%ci”] 
62-800 Kalisz, ul. Cz#stochowska 25 
tel.: 62/764-12-42; faks: 62/764-50-16 
e-mail: sekretariat@kip.kalisz.pl 
www.kip.kalisz.pl

11. Kielecki Inkubator Technologiczny  
[Kielecki Park Technologiczny] 
25-510 Kielce, ul. Piotrkowska 6 
tel.: 41/367-63-55; faks: 41/367-63-55 
e-mail: inkubator@um.kielce.pl 
www.inkubator.kielce.pl

12. Inkubator Technologiczny  
Krakowskiego Parku 
Technologicznego 
[Krakowski Park Technologiczny  
Sp. z&o. o.] 
31-864 Kraków, al. Jana Paw!a II nr 41L 
tel.: 12/640-19-40; faks: 12/640-19-45 
e-mail: biuro@sse.krakow.pl 
www.technoinkubator.com

13. Kro%nie(ski Inkubator 
Technologiczny 
[Kro%nie(ski Inkubator 
Technologiczny „ 
Krintech” Sp. z&o.o.] 
38-400 Krosno, al. 1wirki i&Wigury 6C 
tel.: 43/436-21-06; faks: 43/436-21-06 
e-mail: biuro@krintech.pl 
www.krintech.pl

14. Regionalny Inkubator 
Technologiczny 
Agencja Rozwoju Regionalnego 
59-220 Legnica, ul. Rataja 26 
tel.: 76/862-27-77 
e-mail: iwona.hajduk@arleg.eu  
www.arleg.eu

15. *ódzki Inkubator Technologiczny 
[*ódzki Regionalny  
Park Naukowo-Technologiczny  
Sp. z&o.o.] 
93-465 *ód-, Dubois 114/118 
tel.: 42/684-44-44; faks: 42/684-50-00 
biuro@technopark.lodz.pl 
www.technopark.lodz.pl

16. Inkubator Przedsi#biorczo%ci  
IN-MARR 
[Agencja Rozwoju Regionalnego 
„MARR” SA”] 
39-300 Mielec, al. Wojska Polskiego 9 
tel.: 17/788-00-10; faks: 17/788-00-13 
e-mail: in-marr@inkubator.ptc.pl 
www.inkubator.mielec.pl

17. Inkubator Technologiczny 
[Fundacja „Instytut Karpacki”] 
33-300 Nowy S$cz, ul. *$cznik 21h 
tel.: 18/547-37-72 
e-mail: biuro@instytut-karpacki.org 
http://www.instytut-karpacki.org

18. Inkubator Technologiczny 
Fundacja Uniwersytetu  
im. A. Mickiewicza w&Poznaniu  
[Pozna(ski Park Naukowo-
Technologiczny] 
61-612 Pozna(, ul. Rubie' 46 
tel.: 61/622-69-00; faks: 61/622-69-01 
e-mail: inqbator@ppnt.poznan.pl 
www.inqbator.pl

19. Inkubator Innowacji 
Technologicznych  
i&Us!ugowych – „Architektura 
i&Budownictwo” 
[)l$ski Park Przemys!owo-
Technologiczny  
Sp. z&o.o.] 
41-700 Ruda )l$ska,  
ul. Szyb Walenty 26 
tel.: 32/789-51-01; faks: 32/789-51-14 
e-mail: sekretariat@sppt.pl 
www.sppt.pl

20. Rybnicki Inkubator Technologiczny 
[Górno%l$ska Agencja Przekszta!ce(  
Przedsi#biorstw SA] 
44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25 
tel.: 32/756-95-02; faks: 32/756-95-17 
e-mail: jacek.rzymelka@gapp.pl 
www.gapp.pl

21. Inkubator Technologiczny 
Podkarpackiego Parku Naukowo-
Technologicznego „AEROPOLIS” 
[Rzeszowska Agencja Rozwoju 
Regionalnego SA] 
35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 
tel.: 17/867-62-06; faks: 17/852-06-11 
e-mail: aeropolis@rarr.rzeszow.pl 
www.aeropolis.com.pl

22. S!upski Inkubator Technologiczny 
[Pomorska Agencja Rozwoju 
Regionalnego SA 
w&S!upsku] 
76-200 S!upsk, ul. Pozna(ska 1A 
tel.: 59/840-11-72 w.44 ;  
faks: 59/841-32-61 
e-mail: o0ce@parr.slupsk.pl 
www.parr.slupsk.pl

23. Inkubator Technologiczny 
[Miasto Stalowa Wola] 
37-450 Stalowa Wola,  
ul. Kwiatkowskiego 9 
tel.: 15/814 91 12; faks: 15/814 91 19 
e-mail: phasny@itstw.pl 
www.itstw.pl

24. Inkubator Technologiczny 
[Park Naukowo-Technologiczny 
Polska-Wschód w&Suwa!kach  
Sp. z&o.o.] 
16-400 Suwa!ki, ul. Noniewicza 10 
tel.: 87/562-84-61; faks: 87/562-84-78 
e-mail:  
boguslaw.brzostowski@park.suwalki.pl 
www.park.suwalki.pl

25. Szczeci(skie Centrum 
Przedsi#biorczo%ci 
[Zachodniopomorskie 
Stowarzyszenie  
Rozwoju Gospodarczego] 
70-035 Szczecin, ul. Kolumba 86 
tel.: 91/489-22-74; faks: 91/489-20-51 
e-mail: zsrg@zsrg.szczecin.pl 
www.zsrg.szczecin.pl
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26. Centrum Inkubacji Biznesu 
[Szczeci(ski Park  
Naukowo-Technologiczny Sp. z&o.o.] 
71-441 Szczecin,  
ul. Niemierzy(ska 17A 
tel.: 91/489-20-50; faks: 91/433-60-53 
e-mail: biuro@spnt.pl 
www.spnt.pl

27. Inkubator Platform Technologicznych 
[Naczelna Organizacja Techniczna] 
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5 
tel.: 785870464; faks: 22/336-12-75 
e-mail: marcin.ryll@not.org.pl 
www.ipt.not.org.pl

28. Dolno%l$ski Inkubator Naukowo-
-Technologiczny 
[Wroc!awski Park Technologiczny] 
54-424 Wroc!aw, ul. Muchoborska 18 
tel.: 71/798-58-00; faks: 71/780-40-34 
e-mail: wpt@technologpark.pl,  
dynowska@technologpark.pl 
www.technologpark.pl

29. Inkubator Naukowo-Technologiczny 
[Inkubator Naukowo-Technologiczny 
Sp. z&o.o.] 
53-203 Wroc!aw,  
al. gen. J. Hallera 180/14,  
tel.: 71/714-26-61; faks: 71/712-24-22 
e-mail: biuro@int.org.pl 
www.int.org.pl
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PRZEDSI"BIORCZO!CI

Ukierunkowanie polityki europejskiej na rozwój innowacyjnych przedsi#wzi#+ poci$gn#!o za sob$ zwi#kszone 
zainteresowanie przedsi#biorczo%ci$ akademick$, a& w& szczególno%ci poszukiwaniem nowych form transfe-
ru technologii, stymulowaniem powstawania akademickich "rm odpryskowych oraz aktywizacj$ %rodowiska 
akademickiego do podejmowania inicjatyw gospodarczych przy wykorzystaniu nabywanej w&trakcie nauki 
i&pracy na uczelni wiedzy. Analiza zapotrzebowania %rodowiska akademickiego na wsparcie w&wy'ej wymie-
nionym zakresie zaowocowa!a wypracowaniem koncepcji uczelnianych preinkubatorów1.

Defnicja AIP 
Aktywno%+ akademickich inkubatorów przedsi#biorczo%ci inicjowana jest zazwyczaj przez %rodowisko aka-
demickie. Maj$ one s!u'y+ pomoc$ w&przygotowaniu do utworzenia "rmy oraz wst#pnej oceny szans jej ryn-
kowego powodzenia. Preinkubatory realizuj$ swoje zadania statutowe w&obszarze edukacji i&promocji przed-
si#biorczo%ci oraz wsparcia dzia!a( na rzecz komercjalizacji nowych produktów i&technologii. Idea wspierania 
akademickiej przedsi#biorczo%ci zak!ada aktywne ich w!$czanie w&procesy edukacyjne poprzez wykorzysta-
nie takich narz#dzi jak: 

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

�� uczelniane konkursy na biznesplany w%ród studentów, doktorantów i&m!odych prawników nauki, 

�� organizacja szkole( i&doradztwa dla potencjalnych przedsi#biorców akademickich, 

�� tworzenie i&rozwój centrów akademickiej kreatywno%ci, 

�� tworzenie szerokiej sieci zewn#trznych kontaktów z& inwestorami ryzyka, stowarzyszeniami absolwentów, 
innymi instytucjami wsparcia biznesu. 

W&za!o'eniach programowych preinkubator w&ramach szko!y wy'szej powinien stwarza+ mo'liwo%ci rozwoju 
nowych biznesów poprzez u!atwianie dost#pu do:

�� doradztwa technologicznego i&patentowego, 

�� wiedzy naukowców i&studentów przy %wiadczeniu us!ug doradczych i&szkoleniowych,

�� baz danych o&badaczach i&wynalazcach, pomys!ach, patentach i&technologiach.
Akademickie inkubatory obok centrów transferu technologii (CTT) stanowi$ element instytucjonalnej struk-
tury modelu przedsi#biorczego uniwersytetu. Jak pokazuje badanie przeprowadzone nad AIP przez O%ródek 
Przetwarzania Innowacji w&marcu 2012 roku pocz$tkowy entuzjazm zwi$zany z&uruchamianiem preinkubato-
rów na polskich uczelniach po kilku latach funkcjonowania nieco os!ab!, a&same o%rodki szukaj$ sposobu na 
funkcjonowanie w&specy"cznym otoczeniu. 

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

Marzena MA&EWSKA
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Zapisy Ustawy „Prawo o"szkolnictwie wy&szym” z"dnia 27.07.2005, Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z"pó.n. zm. 
(nazywanej dalej Ustaw+) stwarzaj+ mo&liwo*ci do rozwoju uczelnianej infrastruktury przedsi)bior-
czo*ci i"transferu technologii, pozostawiaj$c jednocze%nie swobod# wyboru formy organizacyjno-prawnej 
(jednostka ogólnouczelniana, spó!ka handlowa lub fundacja), adekwatnej do potrzeb danej uczelni. Ustawa 
dopuszcza równie' !$czenie przez pracowników uczelni i&studentów pracy naukowej i&nauki z&posiadaniem 
statusu przedsi#biorcy, a&akademicki inkubator przedsi#biorczo%ci tworzy si# w&celu wsparcia tej aktywno%ci. 
Zarówno na %wiecie jak i&w&Polsce brak jest schematów i&%cis!ych modeli organizacyjnych dla tego typu inicja-
tyw, a&do%wiadczenia zagraniczne w&tym obszarze s$ bardzo zró'nicowane2.

Liczebno%, i#struktura AIP
Przeprowadzone badania umo'liwi!y identy"kacj# w&po!owie 2012&r. !$cznie 73 preinkubatorów i& inkubato-
rów akademickich. Obecnie na uczelniach funkcjonuj$ trzy rodzaje preinkubatorów dzia!aj$cych w&oparciu 
o&odr#bne podstawy prawne. Pierwsza grupa (21 o%rodków, co stanowi 28% wszystkich podmiotów) funk-
cjonuje w&oparciu o&Ustaw#, zawieraj$c$ zapisy o&prawnych mo'liwo%ciach wspó!pracy Uczelni z&otoczeniem 
gospodarczym mi#dzy innymi poprzez szerzenie idei przedsi#biorczo%ci w&%rodowisku akademickim3. Drug$ 
wi#ksz$ grup# stanowi sie+ Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsi#biorczo%ci dysponuj$cej obecnie 45 
preinkubatorami (co stanowi 61% wszystkich podmiotów). Trzeci$ grup$ s$ akademickie inkubatory dzia!a-
j$ce w& ramach parków technologicznych i& niezale'nych instytucji wsparcia – 7 o%rodków (11% wszystkich 
podmiotów).

Charakterystyka Fundacji AIP
Akademickie Inkubatory Przedsi)biorczo*ci Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsi)biorczo*ci 
(FAIP) dzia!aj$ce na podstawie umów z&45 krajowymi uczelniami maj$ swoj$ specy"k# wynikaj$c$ zarówno 
z&posiadanej formy prawnej, sieciowego charakteru dzia!ania jak równie' mniej sformalizowanego sposobu 
funkcjonowania ani'eli preinkubatory powo!ane do 'ycia przez uczelnie. 
Organizacyjnie sie/ FAIP obejmuje:
1. Biuro Zarz$du zlokalizowane w& Warszawie koordynuj$ce dzia!ania w& ca!ej Polsce. Prowadzi ono obs!ug# 

administracyjn$ i&"nansow$ wszystkich "lii oraz realizowanych w&nich projektów biznesowych, %wiadczy 
te' wyspecjalizowane us!ugi w&du'ej mierze realizowane przy wykorzystaniu technologii informacyjnych.

2. 45 akademickich inkubatorów przedsi#biorczo%ci dzia!aj$cych na uczelniach ca!ej Polski, zarz$dzanych 
przez dyrektorów AIP, koordynuj$cych dzia!ania w&swoich regionach oraz sprawuj$cy sta!$ opiek# nad in-
kubowanymi "rmami.

Zasady dzia(ania preinkubatorów FAIP:
Nabór do inkubatora odbywa si# na drodze konkursu oraz indywidualnych spotka( ze studentami posiadaj$-
cymi pomys! na dzia!alno%+ gospodarcz$. Inkubowany projekt jest realizowany w&oparciu o&osobowo%+ praw-
n$ Fundacji, co oznacza, 'e osoby go realizuj$ce s$ de facto zleceniobiorcami FAIP. Taka konstrukcja uwalnia je 
od konieczno%ci rejestracji "rmy i&powoduje, 'e Fundacja bierze w&pewnej mierze na siebie ryzyko niepowo-
dzenia realizacji projektu. Zakres oraz warunki wej%cia i&wyj%cia z&inkubatora okre%lane s$ w&umowie pomi#dzy 
Fundacj$ a&realizatorem projektu. Przyj#te rozwi$zanie ma swoje zalety w&postaci ograniczenia ryzyka bizne-
sowego dla projektodawcy oraz omini#cia formalno%ci zwi$zanych z&rejestracj$ "rmy. 
Do wad tej konstrukcji nale'y zaliczy+ funkcjonowanie w&nieco sztucznych warunkach w&sumie jako podwy-
konawca Fundacji, mo'liwo%+ problemów zwi$zanych z&prawami do w!asno%ci intelektualnej lub prawami do 
zakupionego do realizacji projektu %rodków trwa!ych, warto%ci niematerialnych i&wyposa'enia. Wszelkie koszty 
prowadzenia inkubatora ponoszone przez Fundacj# s$ nast#pnie dzielone na liczb# projektów realizowanych 
w& inkubatorze i&op!acane przez inkubowane projekty z& ich przychodów. Pokrywanie kosztów pobytu w& in-
kubatorze odbywa si# stopniowo, a&pe!ne op!aty inkubowani ponosz$ po kilku miesi$cach funkcjonowania. 

2 J.&Guli(ski, K.&Zasiad!y (red.), Innowacyjna przedsi#biorczo%+ akademicka. Przewodnik po do%wiadczeniach mi#dzynaro-
dowych, PARP, Warszawa 2005.
3 Mówi o& tym 86 artyku! Ustawy, mówi$cy: „W&celu lepszego wykorzystania potencja!u intelektualnego i& technicznego 
uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki, uczelnie mog$ prowadzi+ akademickie inkubatory przed-
si#biorczo%ci oraz centra transferu technologii.” Akademicki inkubator przedsi#biorczo%ci tworzy si# w&celu wsparcia dzia-
!alno%ci gospodarczej %rodowiska akademickiego lub pracowników uczelni i&studentów b#d$cych przedsi#biorcami. AIP 
utworzony:
– w&formie jednostki ogólnouczelnianej dzia!a na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez senat uczelni;
– w&formie spó!ki handlowej lub fundacji dzia!a w&oparciu o&odpowiednie dokumenty ustrojowe. 
. r ó d ! o: Ustawa z&dnia 27 lipca 2005&r. Prawo o&szkolnictwie wy'szym, Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 
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Okres inkubacji trwa do czasu osi$gni#cia samodzielno%ci, nie d!u'ej jednak ni' 3 lata. Po wyj%ciu z&inkubatora 
"rma zobowi$zana jest przez tak d!ugi okres, jak d!ugo trwa!a inkubacja, dzieli+ si# pewnym procentem zy-
sków z&inkubatorem. 
Inkubatory FAIP %wiadcz$ swoim klientom us!ugi w&zakresie:

�� szkole( z&przedsi#biorczo%ci dla studentów i&pracowników naukowych; 

�� mentoringu, indywidulane prowadzenie obiecuj$cych projektów przez wybranych opiekunów; 

�� obs!ugi ksi#gowej i&prawnej uczestników programu AIP.
Przysz!y przedsi#biorca mo'e tu równie' uzyska+ dost#p do komputera z&pod!$czeniem do Internetu, drukarki, 
faksu, telefonu oraz innych urz$dze( multimedialnych oraz pomoc w&dost#pie do infrastruktury laboratoryj-
nej. Inkubatory Fundacji AIP dzi#ki specy"cznemu sposobowi wspó!pracy z&realizatorami projektów wyró'nia-
j$ si# mo'liwo%ci$ ci$g!ego monitorowania post#pów biznesowych potencjalnego przedsi#biorcy. Pozwala im 
to na szybk$ reakcj# w&przypadku nieprzewidzianych trudno%ci. 
Dla wsparcia rozwoju obiecuj$cych projektów w&marcu 2008&r. uruchomiony zosta! fundusz AIP&Seed&Capital. 
Inne formy pomocy oferowane w& ramach sieci FAIP obejmuj$: (1)& wspólne dzia!ania promocyjne (Kampa-
nia „Wspieraj M!ody Biznes AIP”), w&ramach której jest mo'liwo%+ pozyskiwania nowych, atrakcyjnych zlece(; 
(2)&pozyskiwanie wsparcia "nansowego – dotacje, stypendia, kredyty, "nansowanie inwestorów kapita!owych; 
(3)&szerok$ ofert# szkoleniow$. 
Natomiast w&2009&r. Fundacja w&ramach Dzia!ania 5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka uru-
chomi!a projekt sze%ciu „Biznes Linków”4 wraz z&systemem %wiadczenia us!ug proinnowacyjnych dla przedsi#-
biorców i&przedsi#biorstw w&fazie preinkubacji i&inkubacji.
W&najbli'szym okresie Fundacja AIP planuje:

�� Rozwój us!ug %wiadczonych m!odym przedsi#biorcom, wdra'anie nowych warto%ci dodanych u!atwiaj$-
cych start w&biznesie 

�� Coraz silniejszy nacisk na promocje idei przedsi#biorczo%ci i&postaw przedsi#biorczych w%ród m!odych Po-
laków, ogólnopolskie kampanie promocyjno – informacyjne 

�� Rozwój sieci biura AIP.

Uczelniane AIP
Akademickie inkubatory przedsi)biorczo*ci dzia(aj+ce w"ramach pa,stwowych szkó( wy&szych, naj-
cz#%ciej powi$zane s$ z&uczelnianymi o%rodkami transferu technologii lub biurami karier5. Ten typ AIP funkcjo-
nuje zazwyczaj w&formie samodzielnego projektu. Potencjalni i&ju' dzia!aj$cy przedsi#biorcy przede wszystkim 
ze %rodowiska akademickiego, mog$ skorzysta+ w&nich z&szerokiej palety form wsparcia procesu za!o'ycielskie-
go. Obejmuj$ one mi#dzy innymi doradztwo i&szkolenia, pomoc w&transferze technologii, dost#p do baz da-
nych i&kontaktów mi#dzynarodowych, a&cz#sto równie' informacj# i&pomoc w&zakresie dost#pu do krajowych 
i&zagranicznych grantów oraz funduszy ryzyka (venture capital). Mankamentem takiej formy dzia!ania wed!ug 
zarz$dzaj$cych inkubatorami jest natomiast powszechna uczelniana biurokracja i&cz#sto brak zrozumienia dla 
idei realizowanej dzia!alno%ci.
Akademickie inkubatory generuj$ wiele korzy%ci dla uczelni, bezpo%rednio obejmuj$cych: 

�� uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej oraz popraw# wizerunku uczelni,

�� popraw# relacji z&otoczeniem i&lokalnym biznesem,

�� zwi#kszenie dochodów ze wspó!pracy i&transferu technologii do "rm absolwenckich,

�� zwi#kszenie zamówie( oraz sponsorowanie dzia!alno%ci badawczej,

�� pozyskiwanie dodatkowych %rodków z&programów wspierania przedsi#biorczo%ci technologicznej,

�� dodatkowe mo'liwo%ci dochodów studentów oraz pracowników naukowych i&in'ynieryjno-technicznych.
Najcz)*ciej spotykanym w*ród uczelnianych inkubatorów rozwi+zaniem prawno – organizacyjnym 
jest ogólnouczelniana jednostka podleg(a bezpo*rednio rektorowi lub prorektorowi. Prowadz$ one 
dzia!alno%+ us!ugow$, szkoleniow$ lub naukow$, której zadaniem jest propagowanie i& wspieranie przed-
si#biorczo%ci w& %rodowisku akademickim uczelni. Ich dzia!alno%+ koncentruje si# na preinkubacji. Wybrane 
w&drodze starannej selekcji projekty przygotowane przez studentów, absolwentów, doktorantów i&m!odych 
pracowników nauki uzyskuj$ szerok$ pomoc merytoryczn$ i&"nansow$ do momentu stabilizacji rynkowej. 

4 Biznes linki s$ platform$ wspieraj$c$ start-upy, przy wykorzystaniu na specjalnie przygotowanego programu rozwoju 
biznesu pozwalaj$cego "rmom uzyskiwa+ wsparcie merytoryczne i&organizacyjne oraz nawi$zywa+ kontakty mi#dzy nimi. 
W&ramach swojej dzia!alno%ci Biznes linki oferuj$ klientom: wirtualny adres, przestrze( coworkingow$ w&6 miastach Polski, 
obs!ug# ksi#gow$ i&prawn$, mentoring i&szkolenia oraz w!$czenie do sieci networkingowej "rm biznes linku
5 Np. Akademicki Inkubator Technologiczny przy Uniwersyteckim O%rodku Transferu Technologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego czy Akademicki Inkubator Przedsi#biorczo%ci przy Akceleratorze Technologii Uniwersytetu *ódzkiego. 
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Preinkubatory poza uczelniane 
Preinkubatory dzia(aj+ce w" ramach parków i" inkubatorów technologicznych6. Tworzenie akademickich 
preinkubatorów w&ramach funkcjonuj$cych ju' instytucji wsparcia biznesu jest odpowiedzi$ na stosunkowo ma!$ 
aktywno%+ uczelni w&tym zakresie. Parki i& inkubatory technologiczne dysponuj$ce %wietnym zapleczem infra-
struktury technicznej i&rozleg!ymi kontaktami krajowymi i&mi#dzynarodowymi s$ idealnym miejscem dla powsta-
wania "rm opartych na innowacyjnych rozwi$zaniach oraz typu spin o2. W&odró'nieniu od poprzednich rodza-
jów preikubatorów, potencjalny przedsi#biorca, a&pó-niej "rma, od pocz$tku dzia!alno%ci ma w&nich styczno%+ ze 
%rodowiskiem biznesu i&szerokim kompleksem us!ug oferowanych w&parkach i&inkubatorach technologicznych. 
Sposób i&zakres dzia!ania w&ka'dej grupie jest nieco inny. Najbardziej podstawowe wsparcie oferuj$ preinku-
batory FAIP, które w&wi#kszo%ci nie dysponuj$ powierzchni$ do inkubacji. Uczelniane o%rodki równie' rzadko 
dysponuj$ dobrze przygotowana powierzchni$ inkubacyjn$. Przeprowadzone badanie wskazuje, 'e w&grupie 
uczelnianych AIP nast$pi!o znacz$ce zmniejszenie aktywno%ci uczelni w&zakresie tworzenia AIP. W%ród funk-
cjonuj$cych o%rodków jest wiele takich, które prowadz$ dzia!alno%+ statutow$ okazjonalnie lub nie prowadz$ 
jej w&ogóle ze wzgl#du na szczup!e zasoby i&umiej#tno%ci. Akademickie o*rodki wsparcia przedsi)bior-
czo*ci s+ bardzo zró&nicowane zarówno pod wzgl)dem poziomu rozwoju, jak i"zakresu *wiadczo-
nych us(ug. W"oparciu o"zebrane dane trudno jest okre*li/ standardow+ ofert), która pozwala(aby na 
rzeczywiste porównanie ich aktywno*ci7. 
W&ci$gu ostatnich trzech lat na rynku instytucji wsparcia pojawi!y si# nowe projekty preinkubacyjne stymu-
lowane przez dzia!anie funduszy zal$'kowych i&sieci anio!ów biznesu. Skutkuje to rozwojem nowego modelu 
preinkubacji, powi$zanego z& inwestycjami kapita!owymi, które bli'ej zosta!y scharakteryzowane w&rozdziale 
o&Funduszach Kapita!u Zal$'kowego. 

Rozk(ad terytorialny 
Mapa 1. Akademickie Inkubatory Przedsi)biorczo*ci w"2012"r.

– Inkubatory FAIP; – Inkubatory AIP

. r ó d ! o: opracowanie w!asne

6 Np. Akademicki Inkubator Przedsi#biorczo%ci Wroc!awskiego Parku Technologicznego i&Preinkubator Akademicki Podkar-
packiego Parku Naukowo-Technologicznego.
7 Por. A. B$kowski, E. D$browska, K. B. Matusiak, M. Ma'ewska, Akademickie o%rodki innowacji, OPI Warszawa, 2012
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Rozk!ad terytorialny preinkubatorów zapewnia dost#p do ich us!ug praktycznie w& ka'dym województwie, 
chocia' aktywno%+ szczególnie uczelnianych AIP jest mocno ograniczona. Jest to zwi$zane ze skupieniem si# 
bardziej na dzia!alno%ci szkoleniowo informacyjnej na rzecz %rodowiska akademickiego (dzia!anie do wewn$trz 
uczelni). W&uk!adzie terytorialnym preinkubatory funkcjonuj$ we wszystkich województwach. Zdecydowanie 
najwi#cej identy"kujemy ich w&regionach mazowieckim (8 w&Warszawie i&2 w&P!ocku) i&w&ma!opolskim (9). Na 
uwag# zas!uguje równie' wroc!awska sie+, charakteryzuj$ca si# du'$ ró'norodno%ci$ organizacyjn$ – 1 FAIP, 3 
uczelnianych i&2 parkowe. Natomiast warszawskie preinkubatory s$ w&100% zarz$dzane przez Fundacj# AIP. Po 
siedem preinkubatorów dzia!a w&regionach: zachodniopomorskim, dolno%l$skim i&kujawsko-pomorskim. Jest 
to istotna zmiana wskazuj+ca na stopniow+ aktywizacj) obszarów dot+d niezbyt mocno rozwijaj+-
cych dzia(alno*/ w"tym zakresie. Najmniej inkubatorów jest w"regionie lubuskim i"warmi,sko-mazur-
skim (po 1 inkubatorze) oraz w"podlaskim (2 inkubatory).

Tabela 1. Wybrane charakterystyki inkubatorów akademickich w"latach 2005-2012

Wyszczególnienie 2005 2007 2009 2010 2012

liczba preinkubatorów 18 49 51 62 73*

%rednia powierzchnia preinkubatora (w&m2) 42 127 121 84 410

zatrudnienie 1 2 2 1 2

!$czna liczba projektów/"rm 60 490 1 632 2 832 1487

%redni roczny bud'et (w&tys. z!)*      *  244,2 100,5 70,7 215

* w&tym 21 uczelnianych, 7 pozauczelnianych i&45 "lii Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsi#biorczo%ci
. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Potencja( i#infrastruktura AIP
Przeci#tny akademicki inkubator przedsi#biorczo%ci posiada do dyspozycji pomieszczenia o& !$cznej po-
wierzchni 410& m2 (mediana 180m3), to du'a zmiana w& porównaniu do poprzedniego badania wynikaj$ca 
przede wszystkim z&realizacji du'ych projektów infrastrukturalnych w&tym zakresie. Nale'y jednak zauwa'y+, 
'e najmniejszy z&badanych inkubatorów ma powierzchni# 18 m3 a&najwi#kszy 3000 m3. Obiektów b#d$cych 
w&dyspozycji AIP o&powierzchni powy'ej 1000 m3 s$ w&badanej grupie dwa. Du'o cz#%ciej spotka+ mo'na AIP 
o&powierzchni kilkudziesi#ciu metrów, natomiast *redni inkubator FAIP ma 54 m1. Znacznej poprawie ule-
g!o wyposa'enie techniczne obejmuj$ce: telefon, faks, kopiark#, komputery z&dost#pem do Internetu. Us!ugi 
sekretariatu oferuje 60% o%rodków, ponad 20% mo'e u!atwi+ "rmom dost#p do laboratoriów badawczych, 
a&dost#p do baz danych zapewnia tylko co pi$ty AIP. Sale seminaryjne, dost#p do szerokopasmowego Inter-
netu i&sie+ komputerow$ oferuj$ ponad 70% badanych o%rodków. Centra kreatywno%ci nie s$ jeszcze zbyt 
rozprzestrzeniona form$ wsparcia, w%ród uczelnianych i& parkowych AIP tylko jeden dysponuje tak$ form$ 
pracy z&klientami. W%ród inkubatorów Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsi#biorczo%ci jest 8 o%rodków 
dysponuj$cych t$ form$ wsparcia. 
W&„statystycznym” preinkubatorze sta!e zatrudnienie ma 3 pracowników, na czas okre%lony zatrudnionych s$ 
kolejne 3 osoby, a&ponad 16&uczestniczy w&jego pracach w&formie umów-zlece(. W&dzia!alno%ci AIP pojawi!o 
si# równie' zjawisko rejestrowanego wolontariatu. W&roku 2011 %rednio w&AIP pracowa!o 1,1 wolontariusza. 
Utrzymanie o%rodka to roczny %redni bud'et w& wysoko%ci 1& 5915 232 z!8 (mediana 215& 000 z!), a& najni'szy 
z&podanych bud'etów wynosi! 15&000 z!. Poziom dysponowanych bud'etów sukcesywnie maleje od 2006&r. 
Nale'y podkre%li+, 'e w&wielu przypadkach projektowy charakter dzia!alno%ci, wolontariat zaanga'owanych 
osób i&specy"czna improwizacja organizacyjna, nie pozwalaj$ na zde"niowanie pe!nych kosztów.
W&roku 2011 zdecydowanie zmieni!a si# struktura bud'etów o%rodków. Wyra-nie wida+, 'e o%rodki zacz#!y si#-
ga+ po tzw. „projektowe” pieni$dze i&miejsce preinkubacji powoli zast#puje dzia!alno%+ w&zakresie upowszech-
niania wiedzy i&promocj# przedsi#biorczo%ci. Znajduje to odbicie w&danych statystycznych o&wynikach ich 
aktywno%ci. Do"nansowanie instytucji macierzystych dla których preinkubatory s$ najcz#%ciej jedynie ogni-
wem szerszej aktywno%ci wynosi %rednio 15,5%. Jest to zapewne zwi$zane z&konieczno%ci$ wniesienia wk!adu 
w!asnego w&realizowane projekty. Tendencja w&strukturze przychodów mo'e okaza+ si# niebezpieczna dla 
o%rodków w&przypadku ograniczenia mo'liwo%ci pozyskania funduszy ze -róde! projektowych.

8 Tak wysoka kwota bud'etu wynika z&realizacji du'ego projektu "nansowanego ze %rodków europejskich
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Wykres 1. Struktura -nansowania przeci)tnego AIP w"2011"r. (w"%)

op(ata a-liacyjna 
9,4%

europejskie granty 
i"projekty 

11,9%

wp(ywy 
z"dzia(alno*ci 
szkoleniowo-

doradczej 
0,5%

granty 
i"projekty NCBiR 

i"NCN 
12,8%

wk(ad macierzystej 
i"stowarzyszonych instytucji 

naukowych 
14,0%

wp(ywy z"czynszu 
i"innych op(at 

eksploatacyjnych 
19,2%

krajowe granty 
i"projekty 22,2%

wp(ywy 
z"innych dochodów 

w(asnych 
3,3%

regionalne 
granty 

i"projekty 
4,1%

inne zasilanie 
zewn)trzne 

2,8%

. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Tabela"2. Struktura -nansowania bie&+cej dzia(alno*ci AIP w"latach 2006-2011

Wyszczególnienie: 2006 2008 2009 2011

bud'et inkubatora akademickiego (w&tys. z!) 
w&tym w&%:

244,2 100,5 70,7 215 

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

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

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

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

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

krajowe granty i&projekty 2,9 4,2 11,3 22,2

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

lokalne granty i&projekty 4,1 3,4 *

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

wk!ad macierzystej i&stowarzyszonych instytucji 
naukowych

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

inne zasilanie zewn#trzne 20,7 0 1,2 2,8

* w&danym roku ankieta nie zawiera!a takiej kategorii w&kafeterii odpowiedzi
. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Istotne zmiany w&strukturze -róde! "nansowania AIP wynikaj$ w&cz#%ci ze zmiany sposobu obci$'ania koszta-
mi ich klientów (pobieranie op!at za konkretne us!ugi w&miejsce op!at a"liacyjnych), w&cz#%ci za% ze zmniejsza-
j$cej si# liczby preinkubowanych podmiotów. 

Bariery funkcjonowania
Do g!ównych barier rozwoju AIP ich mened'erowie zaliczyli w&2012&r. w&kolejno%ci: brak partnerskiej i&bizneso-
wo zorientowanej wspó!pracy ze %rodowiskiem naukowym, ograniczenia prawne i&brak w&instytucjach nauko-
wo-badawczych procedur transferu technologii oraz niski bud'et i&brak wsparcia "nansowego. 
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Tabela 3. G(ówne bariery rozwoju AIP w"latach 2005-2012*

Wyszczególnienie 2005 2007 2009 2010 2012

brak partnerskiej i biznesowo zorientowanej 
wspó!pracy ze %rodowiskiem naukowym

3 3,4 3,2 3 3,3

ograniczenia prawne i brak procedur  
transferu technologii 

3,3 2,7 2,7 4,2 3,1

niech#+ %rodowiska naukowego  
do komercjalizacji osi$gni#+ naukowych

1,7 3,1 3 2,3 3

niski bud'et i brak wsparcia "nansowego 4,3 3,9 3,9 3,6 2,9

brak projektów do komercjalizacji ** 2,7 2,5 3,1 2,9

akademicka szara strefa 1,7 2,7 2,7 2,5 2,7

brak %rodków na wyposa'enie i adaptacj# 3,1 3,5 3,2 3,1 2,6

brak ch#tnych do za!o'enia w!asnej "rmy ** ** ** ** 2,5

problemy wspó!pracy z lokalnymi  
i regionalnymi instytucjami, brak wsparcia

** 3,1 2,4 2,6 2,5

z!a sytuacja gospodarcza w regionie,  
marazm i zastój

** ** ** ** 2,4

ciasne ramy organizacyjne i wymagania 
narzucone przez organizatorów Inkubatora

** ** ** ** 2,3

niedostateczna ilo%+ fachowych  
doradców/trenerów

** ** 2,4 2,3 2,2

niezrozumienie idei, niech#tny klimat  
wokó! Inkubatora

** ** ** ** 2,1

ma!e zainteresowanie us!ugami Inkubatora ** ** ** ** 2,1

* ocen dokonywano na pi#ciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocen# najni'sz$, a&5 najwy'sz$
** w&danym roku ankieta nie zawiera!a takiej kategorii w&kafeterii odpowiedzi
. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Dzia!alno%+ preinkubatorów zmienia si# zale'no%ci od ich mo'liwo%ci organizacyjnych, kadrowych i&rzeczo-
wych. Ostatnie lata wskazuj$ na istotne zmiany w&dzia!alno%ci AIP, które s$ ukierunkowane na akcje informacyj-
ne i&promocyjne w&zakresie przedsi#biorczo%ci oraz prowadzenie dzia!alno%ci szkoleniowej dla pracowników 
naukowych i&studentów. Niepokoj$cy jest spadek liczby o%rodków organizuj$cych konkursy na biznes plany 
oraz ograniczenie obs!ugi prawno – ksi#gowej dla pocz$tkuj$cych "rm. Wskazuje to na ograniczanie aktyw-
no%ci w&zakresie preinkubacji na rzecz ogólnie poj#tego upowszechniania przedsi#biorczo%ci w&%rodowisku 
akademickim.
Podstawow$ form$ wsparcia we wszystkich preinkubatorach s$ us!ugi doradcze, szkoleniowe i& informacyj-
ne. Oferta jest programowo skoncentrowana na zagadnieniach przedsi#biorczo%ci, tworzenia "rmy i& opra-
cowania biznesplanu. W&ostatnim czasie równie' upowszechnianie zagadnie( w&zakresie ochrony w!asno%ci 
intelektualnej. Du'e znaczenie dla nowopowstaj$cych podmiotów ma równie' oferta w& zakresie wsparcia 
"nansowego, obejmuj$cego granty i&dop!aty do nowych przedsi#wzi#+ gospodarczych. Jednak jak wskazuj$ 
przeprowadzone badania tylko 20% "rm inkubowanych korzysta z&do"nansowania dzia!alno%ci ze %rodków 
europejskich. W&du'o mniejszym stopniu rozwijana jest te' oferta w&zakresie komercjalizacji wiedzy, wdra'ania 
nowych produktów i&us!ug czy internacjonalizacji. 
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Tabela 4. Identy-kowane elementy programów preinkubacji w"latach 2009-2012"(w"% AIP) 

Elementy programu inkubacji 2009 2010 2012

akcje informacyjne i promocyjne w zakresie przedsi#biorczo%ci 96 96 90

udost#pnianie infrastruktury AIP dla pocz$tkuj$cych przedsi#biorców 
(biurko, telefon, komputer, sale seminaryjne, adres itp.) 

89 88 70

obs!uga ksi#gowa i prawna 74 81 50

otwarty konkurs na biznesplan 79 77 50

szkolenia z przedsi#biorczo%ci dla studentów i pracowników naukowych 85 73 90

zaj#cia dydaktyczne z przedsi#biorczo%ci na miejscowej uczelni/ach 40 46 50

mentoring, indywidualne prowadzenie obiecuj$cych projektów  
przez wybranych opiekunów 

47 46 40

pomoc w dost#pie do infrastruktury laboratoryjnej 37 31 50

. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Oferta AIP

Tabela 5. Zakres doradztwa, informacji i"szkole, w"preinkubatorach w"latach 2005-2012 
(% o%rodków %wiadcz$cych us!ugi w&wybranych obszarach)

Us(ugi doradcze, szkoleniowe i#informacyjne: 2005 2007 2009 2010 2012

przedsi#biorczo%+ i&tworzenie "rmy 80 100 96 92 90

ksi#gowo%+ i&rachunkowo%+ 50 85 81 88 60

opracowanie biznesplanu 70 88 83 80 90

dost#p do %rodków z&funduszy europejskich 70 55 81 76 80

badania rynku i&marketing 50 85 63 64 70

prawo gospodarcze 70 85 67 60 60

"nanse i&podatki 50 85 58 56 70

zarz$dzanie biznesem * 88 58 56 50

ochrona w!asno%ci intelektualnej * 28 38 36 90

po%rednictwo kooperacyjne * * * * 20

ksi#gowo%+, rachunkowo%+ * * * * 60

informatyka i&komputery * * * * 20

audyt technologiczny * * * * 20

zarz$dzanie zasobami ludzkimi * * * * 50

internacjonalizacja i&wspó!praca mi#dzynarodowa * * * * 20

wdra'anie nowych us!ug i&produktów * * * * 20

zarz$dzanie jako%ci$ * * * * 40

* w&danym roku ankieta nie zawiera!a takiej kategorii w&kafeterii odpowiedzi
. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Organizacja us!ug %wiadczonych klientom AIP opiera si# w& cz#%ci na pracy w!asnego zespo!u inkubatora, 
a&w&cz#%ci na podwykonawstwie, 30% o%rodków realizuje us!ugi wy!$cznie w&oparciu o&w!asnych doradców 
i&konsultantów. Nie ma jednak takiego o%rodka, który w&ca!o%ci podzleca!by swoje zadania. O%rodki FAIP i&uczel-
niane funkcjonuj$ w&bezpo%redniej zale'no%ci od w!adz uczelni i&prawie zawsze podlegaj$ one bezpo%rednio 
rektorowi lub prorektorowi ds. nauki i&wspó!pracy z&gospodark$, ponadto nadzór nad prac$ 70% o%rodków 
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sprawuj$ rady nadzorcze lub programowe. Pomimo wydawa!oby si# dobrego umocowania i&wsparcia mery-
torycznego a' 40 % preinkubatorów nie wspó!pracuje z&uczelniami, na których dzia!a. Te za% które deklaruj$ 
tak$ wspó!prac# ograniczaj$ j$ przede wszystkim do organizacji lub uczestnictwa w&akcjach promocyjno – 
informacyjnych, lub zaanga'owaniu w&prace kó! naukowych. 
Po!owa o%rodków w&odpowiedzi na zapotrzebowanie swoich klientów stara si# specjalizowa+ w&okre%lonych 
obszarach tematycznych, najpopularniejsze s$ biotechnologia i&ICT. Wi#kszo%+ AIP poza FAIP nie rozwija sfor-
malizowanych powi$za( sieciowych, wyj$tkami s$ o%rodki stowarzyszone w& zagranicznych organizacjach. 
Polskie instytucje sieciowe równie' nie ciesz$ si# zainteresowaniem preinkubatorów.

Rezultaty dzia(ania 
Do preinkubatora zg(asza si) miesi)cznie oko(o 12 osób zainteresowanych rozpocz)ciem samodziel-
nej dzia(alno*ci gospodarczej. Pomimo przyrostu liczby o*rodków *rednia liczba klientów w"ci+gu 
ostatnich 2 lat nie zmieni(a si). W&ocenie zarz$dzaj$cych AIP 30% pomys!ów wartych jest g!#bszej analizy9. 
Ostatecznie do przeci#tnego AIP tra"!o w&2011& r. 19 projektów biznesowych (mediana 12). Ze swoimi pro-
jektami do AIP zg!aszaj$ si# najcz#%ciej absolwenci uczelni (38 %) oraz studenci ostatnich lat studiów (32%). 
Doktoranci i&m!odzi pracownicy nauki stanowi$ prawie 20% autorów projektów. Zwi#kszy! si# te' udzia! kobiet 
w%ród projektodawców. W&2011 roku stanowi!y one ponad 24% wszystkich klientów AIP. Statystyki o%rodków 
pokazuj$, 'e %redni czas inkubacji "rmy w&AIP wynosi 1 rok i&8 miesi#cy.

Wykres 2. !rednia liczba zainteresowanych rozpocz)ciem dzia(alno*ci gospodarczej w"AIP (miesi)cz-
nie) w"latach 2005-2011
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. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Wskazywane g!ówne problemy realizacji pomys!ów biznesowych dotycz$ od lat braku "nansowania pocz$t-
kowych etapów 'ycia "rmy, niskiej determinacji do realizacji swoich projektów oraz braku u&potencjalnych 
przedsi#biorców przygotowania ekonomicznego do prowadzenia "rmy. 

Tabela 6. G(ówne problemy realizacji pomys(ów biznesowych w"AIP w"latach 2005-2012*

Wyszczególnienie: 2005 2007 2008 2010 2012

brak "nansowania pocz$tkowych etapów 'ycia "rmy 4,1 4,1 3,9 4,2 4

nieznajomo%+ w%ród kandydatów na przedsi#biorców proce-
dur prawno-administracyjnych tworzenia i&prowadzenia "rmy

3,4 3,3 3,2 3,3 2,8

ma!a determinacja dzia!ania potencjalnych przedsi#biorców - 3,3 3,3 3,2 3,2

niska rynkowa orientacja projektów 2,6 2,7 2,7 3,1 2,9

brak wiedzy i&przygotowania ekonomicznego 3,3 3,5 3 3 3,2
* ocen dokonywano na pi#ciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocen# najni'sz$, a&5 najwy'sz$
. r ó d ! o: opracowanie w!asne

9 Dla porównania w&2009 roku wartych zainteresowania by!o 39% zg!aszanych pomys!ów
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W&ko(cu 2011 roku w&analizowanych AIP inkubowanych na ró'nym poziomie rozwoju by!o 1675 pomys!ów 
biznesowych. W%ród inkubowanych projektów jest wiele bardzo ciekawych, g!ównie w&obszarze us!ug i&za-
stosowa( technologii informatycznych. AIP mog+ si) te& poszczyci/ sukcesami swoich podopiecznych. 
W"konkursach krajowych nagrody zdoby(o dot+d 70 -rm, a"6 w"mi)dzynarodowych.

Mo+liwo%ci i#zagro+enia w#dzia(alno%ci AIP
W&za!o'eniach Ustawy uczelniane preikubatory powinny by!y mie+ du'o wi#ksz$ !atwo%+ rozwoju wspó!pracy 
z&jednostkami o&charakterze dydaktycznym i&naukowo-badawczym, korzysta+ z&infrastruktury szkó! wy'szych 
i& ich zasobów kadrowych. Równie' sam fakt powo!ania przez uczelni# mia! uwiarygadnia+ ich dzia!alno%+, 
stabilizuj$c m.in. przep!ywy "nansowe zwi$zane z&realizacj$ zewn#trznych projektów. Jednak polska nauka 
i"szkolnictwo wy&sze ci+gle wci+& w"niewielkim zakresie dostrzegaj+ szanse rozwojowe w"aktywizacji 
przedsi)biorczo*ci akademickiej i"wspó(pracy z"biznesem. Szeroka problematyka przedsi)biorczo*ci 
akademickiej sprowadzana jest cz)sto do preinkubacji i" akademickich inkubatorów przedsi)bior-
czo*ci traktowanych jak chwilowa moda. Wiele uczelnianych inicjatyw ma s!u'y+ wy!$cznie pozyskiwaniu 
unijnych pieni#dzy przeznaczonych na podnoszenie potencja!u kapita!u ludzkiego, na stymulowanie innowa-
cyjnej gospodarki itp. W&tych warunkach, akademickie inkubatory niejednokrotnie powo!uje si# kiedy s$ %rod-
ki, a&kiedy fundusze si# ko(cz$ zainteresowanie tematem zanika. Po wyczerpaniu %rodków inicjatywy ulegaj$ 
likwidacji, b$d- przechodz$ w&„stan u%pienia”. 
Dla intensy"kacji programów preinkubacji kluczowe znaczenie ma rozwój wspó!pracy szkó! wy'szych i&pra-
cowników naukowych ze %rodowiskiem biznesu, lokaln$ i&regionaln$ administracj$ oraz instytucjami wspar-
cia. Wsparcie przedsi#biorczo%ci akademickiej powinno mie+ na poziomie regionu kompleksowy charakter. 
Wymaga to rozwoju sieci wspó!pracy uczelni z&o%rodkami innowacji czyli z&parkami i&inkubatorami technolo-
gicznymi, anio!ami biznesu, funduszami zal$'kowymi, klastrami, funduszami venture capital itp. Powodzenie 
w&tym zakresie zale'y jednak od rzeczywistej woli wspó!pracy uczelni z&o%rodkami. Istotnym partnerem w&re-
alizacji tego zadania mog$ by+ w!adze regionalne i& lokalne, maj$ce za zadanie koordynacj# realizacji Regio-
nalnych Systemów Innowacji jako sieci wspó!pracy przedsi#biorstw, administracji, instytucji naukowo-badaw-
czych oraz o%rodków innowacji i&przedsi#biorczo%ci. 
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Akademickie Inkubatory 
Przedsi)biorczo*ci

1. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci Pa(stwowej 
Wy'szej Szko!y Zawodowej w&Elblagu  
[Pa(stwowa Wy'sza Szko!a Zawodowa 
w&Elbl$gu] 
82-300 Elbl$g, ul. Wojska Polskiego 1 
tel.: 55/239-88-03; faks: 55/239-88- 04 
e-mail: aip@pwsz.elblag.pl 
www.aip.pwsz.elbalg.pl

2. Akademickie Biuro Karier 
z&Inkubatorem Przedsi#biorczo%ci 
[Pa(stwowa Wy'sza Szko!a  
Techniczno-Ekonomiczna  
im. Ks. Bronis!awa Markiewicza 
w&Jaros!awiu] 
37-500 Jaros!aw, ul. Czarnieckiego 16 
tel.: 16/624-40-67 
e-mail: praktyki@pwste.edu.pl  
www.pwszjar.edu.pl

3. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Fundacja Transferu Wiedzy 
i&Przedsi#biorczo%ci] 
75-451 Koszalin,  
ul. Spasowskiego 1/27 
tel.: 94/717-30-78; faks: 94/717-30-58 
e-mail: biuro@aip.koszalin.pl 
www.aip.koszalin.pl

4. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci  
Politechniki Koszali(skiej 
[Politechnika Koszali(ska] 
75-620 Koszalin, ul. Rac!awicka 15-17 
tel.: 94 3478418 
e-mail: parknt@tu.koszalin.pl 
www.pnt.tu.koszalin.pl

5. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci Akademii 
Górniczo-Hutniczej im. Stanis!awa 
Staszica 
[Akademia Górniczo-Hutnicza  
im. Stanis!awa Staszica w&Krakowie] 
30-059 Kraków, ul. Reymonta 17 
tel.: 617-41-07 
e-mail: aip@agh.edu.pl

6. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci UJ 
[Jagiello(skie Centrum Innowacji 
Sp. z&o.o.] 
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7 
tel.: 12/664-60-18; faks: 12/664-53-98 
e-mail: cittru@uj.edu.pl 
www.inkubator.krakow.pl

7. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci  
Politechniki Krakowskiej 
[Politechnika Krakowska] 
30-866 Kraków,  
ul. Skar'y(skiego 9/801 
tel.: 12/374-37-63; faks: 12/374-37-61 
e-mail: inkubator@pk.edu.pl 
www.aip.edu.pl

8. Akademicki Inkubator 
Technologiczny 
[Pa(stwowa Wy'sza Szko!a 
Zawodowa  
im. Witelona w&Legnicy] 
59-220 Legnica,  
ul. Sejmowa 5a lok. 17 
tel.: 76/723-21-20; faks: 76/723-29-04 
e-mail: wa-pwsz@pwsz.legnica.edu.pl 
www.pwsz.legnica.edu.pl

9. Lubelski Inkubator Przedsi#biorczo%ci  
Politechniki Lubelskiej 
[Politechnika Lubelska] 
20-501 Lublin, ul Nadbystrzycka 44,  
Dom studencki nr 2, XI pi#tro 
tel.: 81/538-41-24; faks: 81/538-41-25  
e-mail: inkubator@pollub.pl 
www.inkubator.pollub.pl/o_
inkubatorze.php

10. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci  
Wy'szej Szko!y Ekonomii i&Innowacji 
w&Lublinie 
[Wy'sza Szko!a Ekonomii i&Innowacji 
w&Lublinie] 
20-209 Lublin, ul. Me!giewskiej 7/9 
tel.: 81/749-17-70 81/749-32-19;  
faks: (81) 749-32-13 
e-mail: sekretariat@wsei.lublin.pl 
agnieszka.sasiadek@wsei.lublin.pl 
www.aip.wsei.lublin.pl

11. Inkubator Uniwersytetu *ódzkiego 
Centrum Innowacji – Akcelerator 
Technologii [Fundacja Uniwersytetu 
*ódzkiego] 
90-237 *ód-, ul. Matejki 21/23 
tel.: 42/365-49-84; faks: 42/635-49-85 
e-mail: ciat@uni.lodz.pl 
www.ciat.uni.lodz.pl

12. Inkubator Technologiczny ARTERION  
[Fundacja Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci i&Nauki] 
90-223 *ód-, ul. Rewolucji 1905 r. 82 
tel.: 42/631-50-20; faks: 42/631-50-20 
e-mail: eszczygielska@arterion.pl 
www.arterion.pl

13. Inkubator Przedsi#biorczo%ci  
Media 3.0 
[Miasteczko Multimedialne] 
33-300 Nowy S$cz, ul. Zielona 27 
tel.: 18/449-94-62; faks: 18/449-94-61 
e-mail: innowacje@milionnastart.pl 
www.milionnastart.pl

14. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci  
przy Wy'szej Szkole Biznesu 
i&Przedsi#biorczo%ci 
[Wy'sza Szko!a Biznesu 
i&Przedsi#biorczo%ci] 
27-400 Ostrowiec )wi#tokrzyski,  
ul. Akademicka 12  
tel.: 41/260-40-42; faks: 41/263-21-10 
e-mail: inkubator@wsbip.edu.pl 
www.inkubator.wsbip.edu.pl

LISTA ADRESOWA PREINKUBATORÓW  
I#AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSI"BIORCZO!CI

15. Pozna(ski Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Stowarzyszenie Pozna(ski 
Akademicki  
Inkubator Przedsi#biorczo%ci] 
60-822 Pozna(, ul. S!owackiego 17/12 
tel.: 61/665-76-70; faks: 61/665-76-71 
e-mail: info@paip.pl 
www.paip.pl

16. Preinkubator Akademicki UAM 
[Uczelniane Centrum Innowacji  
i&Transferu Technologii UAM] 
60-813 Pozna(, ul. Zwierzyniecka 7 
tel.: 61/829-24-22; faks: 61/829-24-88 
e-mail: preinkub@amu.edu.pl 
www. http://ucitt.pl/preinkubator/
index.php

17. Preinkubator Akademicki 
Podkarpackiego  
Parku Naukowo-Technologicznego 
[Rzeszowska Agencja Rozwoju  
Regionalnego SA] 
35-084 Rzeszów, ul. Pozna(ska 2C 
tel.: 17/850-42-99; faks: 17/850-42-98 
e-mail: preinkubator@rarr.rzeszow.pl 
www.preinkubator.rzeszow.pl

18. Preinkubator przedsi#biorczo%ci  
akademickiej UR/CTE 
[Centrum Transferu  
Ekotechnologii Sp. z&o.o.] 
32-050 Skawina, al. Mickiewicza 21 
tel.: 668118032; faks: 12/662-41-94 
e-mail: kontakt@ctet.pl 
www.centrumtransferu.pl

19. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci  
przy Zachodniopomorskim  
Uniwersytecie Technologicznym 
[Zachodniopomorski Uniwersytet  
Technologiczny w&Szczecinie] 
71-424 Szczecin, ul. Janosika 8 
tel.: 91/449-60-44; faks: 91/449-60-47 
e-mail: anna.wolkowicz@zut.edu.pl 
www.aip.zut.edu.pl

20. Dzia! Akademickiego Inkubatora  
Przedsi#biorczo%ci w&Regionalnym 
Centrum Innowacji i&transferu 
Technologii 
[Zachodniopomorski Uniwersytet  
Technologiczny w&Szczecinie] 
71-424 Szczecin, ul. Janosika 8 
tel.: 91/449-43-58; faks: 91/449-43-58 
e-mail: rslusarczyk@zut.edu.pl 
www.innowacje.zut.edu.pl

21. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci  
Uniwersytetu Szczeci(skiego 
[Uniwersytet Szczeci(ski] 
71-616 Szczecin,  
ul. Malczewskiego 10-12, p. 123 
tel.: 91/444-37-03; faks: 91/444-37-02 
e-mail: inkubator@univ.szczecin.pl 
www. inkubator.univ.szczecin.pl
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22. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci  
Uniwersytetu Miko!aja Kopernika 
[Uniwersytet Miko!aja Kopernika 
w&Toruniu] 
87-100 Toru(, ul. Gagarina 9 
tel.: 56/611-26-40; faks: 56/611-26-41 
e-mail: aip@umk.pl 
www.aip.umk.pl/portal, www.
innowacje.umk.pl

23. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Politechnika Wroc!awska] 
50-370 Wroc!aw 
ul. Wybrze'e Stanis!awa 
Wyspia(skiego 27 
tel.: 71/320-44-16; faks: 71/320-44-03 
e-mail: inkubator@pwr.wroc.pl 
www.inkubator.pwr.wroc.pl

24. Dolno%l$ski Akademicki Inkubator  
Przedsi#biorczo%ci przy Wroc!awskim  
Parku Technologicznym 
[Wroc!awski Park Technologiczny SA] 
54-424 Wroc!aw, ul. Du(ska 9 
tel.: 71/798-58-16; faks: 71/780-40-34 
e-mail: dynowska@technologpark.pl 
www. technologpark.pl

25. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci  
przy Uniwersytecie Przyrodniczym  
[Uniwersytet Przyrodniczy we 
Wroc!awiu] 
50-375 Wroc!aw, ul. C.K. Norwida 25  
tel.: 71/320-52-70; faks: 71/320-52-70 
e-mail: magdalena.suchan@up.wroc.
pl

26. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Uniwersytet Wroc!awski] 
50-382 Wroc!aw, ul. Szczytnicka 11  
tel.: 71/375-70-10; faks: 71/375-70-10 
e-mail: otwt@uni.wroc.pl 
www.otwt.uni.wroc.pl

27. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci  
przy Wroc!awskim Medycznym Parku  
Naukowo-Technologicznym 
[Wroc!awski Medyczny  
Park Naukowo-Technologiczny  
Sp. z&o.o.] 
53-135 Wroc!aw, ul. Kutnowska 1-3 
tel.: 71/750-46-20; faks: 71/750-46-21 
e-mail: marta.sobczak@
parkmedyczny.pl 
www.parkmedyczny.pl

28. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Uniwersytet Zielonogórski] 
65-516 Zielona Góra  
ul. Prof. Szafrana 2 
tel.: 68/328-78-36; faks: 68/328-78-36 
e-mail: Sekretariat@aip.uz.zgora.pl 
www.aip.uz.zgora.pl

Fundacjia Akademickie 
Inkubatory Przedsi)biorczo*ci

1. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Uniwersytet w&Bia!ymstoku]  
15-062 Bia!ystok, ul. Warszawska 63, 
lok. 134 A, tel.: 515 229 807 
e-mail:  
lukasz.siemieniuk@inkubatory.pl 
www.aipbialystok.pl

2. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Wy'sza Szko!a Finansów 
i&Zarzadzania] 
15-472 Bia!ystok, ul. Ciep!a 40 lok. 15,  
tel.: 515 229 807 
e-mail:  
lukasz.siemieniuk@inkubatory.pl 
www.aipbialystok.pl

3. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Akademia Techniczno-
Humanistyczna] 
43-309 Bielsko-Bia!a,  
ul. Willowa 2, pok. 306 i&307, bud. L; 
tel.: 785 805 038 
e-mail: mateusz.maik@inkubatory.pl 
www.inkubatory.pl

4. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Wy'sza Szko!a Gospodarki] 
85-229 Bydgoszcz,  
ul. Garbary 2, bud. E 
tel.: 603 959 328 
e-mail: radoslaw.ratajczak@
inkubatory.pl 
www.aip.byd.pl

5. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Uniwersytet Technologiczno-
Przyrodniczy] 
85-786 Bydgoszcz,  
ul. Kaliskiego 7, bud. 2.1, biuro 22 i&23 
tel.: 603 959 328 
e-mail:  
radoslaw.ratajczak@inkubatory.pl 
www.inkubatory.pl

6. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Uniwersytet Kazimierza Wielkiego] 
85-092 Bydgoszcz, ul. Ogi(skiego 16,  
VI pi#tro, pokój 606-609 
tel.: 515 229 765 
e-mail: pawel.zywiecki@inkubatory.pl 
www.aip.byd.pl

7. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Wy'sza Szko!a Bankowa] 
85-719 Bydgoszcz,  
ul. Fordo(ska 74 pok. 102 
tel.: 515 229 765 
e-mail: pawel.zywiecki@inkubatory.pl 
www.inkubatory.pl

8. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Górno%l$ska Wy'sza Szko!a 
Przedsiebiorczo%ci] 
41-506 Chorzów, ul. Rac!awicka 23, 
bud. B, pok. 110 
tel.: 785 805 038 
e-mail: mateusz.maik@inkubatory.pl 
www.inkubatory.pl

9. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Politechnika Cz#stochowska] 
42-200 Cz#stochowa,  
ul. Armii Krajowej 19B sala 206 
tel.: 515 229 805 
e-mail: kamil.kropisz@inkubatory.pl 
www.aipczestochowa.pl

10. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Uniwersytet Gda(ski] 
81-824 Gda(sk, ul. Armii Krajowej 110, 
pok. 206, tel.: 515 229 847 
e-mail:  
przemyslaw.sola@inkubatory.pl 
www.ug-inkubatory.pl

11. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Akademia Wychowania Fizycznego 
i&Sportu] 
80-336 Gda(sk,  
ul. Czy'ewskiego 29, pok. 21-23,  
tel.: 515 229 847 
e-mail:  
przemyslaw.sola@inkubatory.pl 
www.inkubatory.pl

12. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[)l$ska Wy'sza Szko!a Zarz$dzania] 
40-952 Katowice ul. Krasi(skiego 2 
tel.: 785 805 038 
e-mail: mateusz.maik@inkubatory.pl 
www.inkubatory.pl

13. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Uniwersytet )l$ski] 
40-007 Katowice , ul. Bankowa 14 pok 
415-417, tel.: 785 805 038 
e-mail: mateusz.maik@inkubatory.pl  
wojciech.kiljanczyk@inkubatory.pl 
www.inkubatory.pl

14. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Uniwersytet Jana Kochanowskiego 
w&Kielcach] 
25-406 Kielce, ul. )wi#tokrzyska 15 
budynek G pok. 206 (II pi#tro) 
tel.: 515 061 843 
e-mail: szczepan.bogucki@
inkubatory.pl 
www.aipkielce.pl

15. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Uniwersytet Ekonomiczny] 
31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27, 
pawilon A, pokój 106 (podziemie), 
tel.: 515 229 775 
e-mail:  
sebastian.kolisz@inkubatory.pl,  
www.aipkrakow.pl

16. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Krakowska Akademia im. A. Frycza-
Modrzewskiego] 
30-705 Kraków, ul. Gustawa Herlinga-
Gruzi(skiego 1, budynek A, pok. 013,  
tel.: 515 229 775 
e-mail:  
sebastian.kolisz@inkubatory.pl,  
karina.gera@inkubatory.pl 
www.inkubatory.pl
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17. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Uniwersytet Rolniczy im. Hugona 
Ko!!$taja] 
31-425 Kraków, al. 29 Listopada 46 
(budynek Wydzia!u Le%nego), pokój: 
022 (parter)  
tel.: 515 229 775 
e-mail:  
sebastian.kolisz@inkubatory.pl,  
karina.gera@inkubatory.pl 
www.inkubatory.pl

18. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Wy'sza Szko!a Europejska im. ks. 
Józefa Tischnera] 
31-033 Kraków, ul. Westerplatte 11, 
Biuro Karier 
tel.: 515 229 775 
e-mail:  
sebastian.kolisz@inkubatory.pl,  
karina.gera@inkubatory.pl 
www.inkubatory.pl

19. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Uniwersytet Marii Curie-
Sk!odowskiej] 
20-040 Lublin, ul. Sowi(skiego 12/15, 
tel.: 515 229 854 
e-mail: piotr.niziol@inkubatory.pl 
http://www.inkubator.biz.pl

20. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Katolicki Uniwersytet Lubelski] 
20-325 Lublin, ul. Droga M#czeników 
Majdanka 70,  
bud nr 2, pok 30 
tel.: 515 229 854 
e-mail: piotr.niziol@inkubatory.pl 
www.inkubatory.pl

21. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Wy'sza Szko!a Przedsi#biorczo%ci  
i&Administracji]  
20-150 Lublin, ul. Bursaki 12, pok. 105 
tel.: 515 229 854 
e-mail: piotr.niziol@inkubatory.pl 
www.inkubatory.pl

22. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Spo!eczna Akademia Nauk] 
90-113 *ód-,  
ul. Sienkiewicza 9, pok 03 
tel.: 786 805 059 lub 665 669 195 
e-mail:  
pawel.tomczyk@inkubatory.pl 
www.inkubatory.pl

23. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Uniwersytet *ódzki] 
90-237 *ód-,  
ul. Matejki 34a, pok. 24, 25;  
www.inkubatory.pl

24. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Uniwersytet Warmi(sko-Mazurski] 
10-957 Olsztyn, ul. Heweliusza 2/2 
tel.: 515 229 849 
radoslaw.mazur@inkubatory.pl 
www.inkubatory.pl

25. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Wydzia! Ekonomiczny w&Opolu  
Wy'szej Szko!y Bankowej we 
Wroc!awiu] 
45-372 Opole,  
ul. Augusta Ko%nego 72,  
tel.: 606 667 965 
e-mail:  
michal.rozanski@inkubatory.pl 
www.inkubatory.pl

26. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Szko!a Wy'sza im. Paw!a 
W!odkowica] 
09-402 P!ock, al. Kili(skigo 12,  
bud. A, pok. 5 
tel.: 515 229 765 
e-mail:  
pawel.zywiecki@inkubatory.pl 
www.inkubatory.pl

27. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[P!ocki Park Przemys!owo-
Technologiczny ] 
09-411 P!ock, ul. Zglenickiego 42 
bud.K pok.121 
tel.: 515 229 765 
e-mail:  
pawel.zywiecki@inkubatory.pl 
www.inkubatory.pl

28. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Uniwersytet Ekonomiczny 
w&Poznaniu]„ 
61-895 Pozna(,  
ul. Powsta(ców Wielkopolskich 16, 
sala 002 
tel.: 515 061 876 
e-mail: zuzanna.kaniewska@
inkubatory.pl 
www.inkubatory.pl

29. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Uniwersytet Adama Mickiewicza] 
61-614 Pozna(,  
ul. Umultowska 85, pok.: 119 
tel.: 515 061 877 
e-mail: zuzanna.kaniewska@
inkubatory.pl 
www.inkubatory.pl

30. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Uniwersytet )l$ski – O%rodek  
Dydaktyczny w&Rybniku] 
44-200 Rybnik, ul. Rudzka 13a 
tel.: 515 229 774 
e-mail: judyta.mojzesz@inkubatory.pl  
www.inkubatory.pl 

31. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[AIP w&Rybnickim Inkubatorze 
Technologicznym] 
44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25 
tel.: 785 805 030 
e-mail: piotr.calicki@inkubatory.pl 
www.inkubatory.pl 

32. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Uniwersytet Rzeszowski] 
35-959 Rzeszów,  
ul. Rejtana 16c pok 014  
tel.: 515 229 756 
e-mail:  
grzegorz.kolasinski@inkubatory.pl 
www.inkubatory.pl 

33. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Uniwersytet Szczeci(ski] 
71-004 Szczecin,  
ul. Cukrowa 8, pok. 934, 935 
tel.: 785 805 063 
e-mail: konrad.gawel@inkubatory.pl 
www.inkubatory.pl 

34. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Zachodniopomorska Szko!a 
Biznesu] 
71-210 Szczecin,  
ul. 1o!nierska 54, pok. 10, 11 
tel. 785 805 063 
e-mail: konrad.gawel@inkubatory.pl 
www.inkubatory.pl 

35. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Wy'sza Szko!a Bankowa] 
87-100 Toru(, ul. Dekerta 26 
korespondencyjny:  
ul. M!odzie'owa 31A, 87-100 Toru( 
tel.: 515 229 765 
e-mail:  
pawel.zywiecki@inkubatory.pl 
www.inkubatory.pl 

36. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Politechnika Warszawska] 
00-663 Warszawa ,  
al. Niepodleg!o%ci 222/2 
tel.: 515 229 828 
e-mail: piotr.proczek@inkubatory.pl 
www.aippw.pl

37. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Szko!a G!ówna Handlowa] 
02-555 Warszawa ,  
al. Niepodleg!o%ci 147 lok.25 
tel.: 515 229 790 
e-mail:  
tomasz.jablonski@inkubatory.pl 
www.aipsgh.pl

38. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Szko!a G!ówna Gospodarstwa 
Wiejskiego] 
02-787 Warszawa,  
ul. Nowoursynowska 161h, pokój 116 
tel.: 515 229 779 
e-mail: michal.misztal@inkubatory.pl 
www.aipsggw.pl

39. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Uczelnia *azarskiego] 
02-662 Warszawa ,  
ul. )wieradowska 43, pok. 37 
tel.: 515 229 779 
e-mail: michal.misztal@inkubatory.pl 
www.inkubatory.pl
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40. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Uniwersytet Warszawski WNE] 
00-241 Warszawa , WNE  
ul. D!uga 44/50 pok.13 
tel.: 515 229 783 
e-mail:  
grzegorz.stepien@inkubatory.pl 
www.aipuw.pl

41. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Uniwersytet Warszawski WZ] 
02-678 Warszawa, WZ  
ul. Szturmowa 1/3, p. C422 
tel.: 515 229 783 
e-mail:  
grzegorz.stepien@inkubatory.pl 
www.aipuw.pl

42. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Wy'sza Szko!a Informatyki 
Stosowanej i&Zarz$dzania] 
01-447 Warszawa,  
ul. Newelska 6, pok 421 
e-mail:  
miroslaw.miluski@przedsiebiorca.pl 
www.inkubatory.pl 

43. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Wojskowa Akademia Techniczna] 
01-476 Warszawa ,  
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 25A,  
pok. 116 
tel.: 519 183 721 
miroslaw.miluski@przedsiebiorca.pl 
www.inkubatory.pl 

44. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Wy'sza Szko!a Humanistyczno-
Ekonomiczna] 
87-800 W!oc!awek, ul.Toru(ska 148 
tel.: 603 959 328 
e-mail: radoslaw.ratajczak@
inkubatory.pl 
www.inkubatory.pl 

45. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Uniwersytet Ekonomiczny we 
Wroc!awiu]  
52-345 Wroc!aw,  
ul. Komandorska 118/120  
bud. B/M pok.2 
tel.: 515 229 852 
e-mail:  
lukasz.schodowski@inkubatory.pl 
www.inkubatory.pl
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Jacek KOTRA

INKUBATORY PRZEDSI"BIORCZO!CI

Wst$p
Inkubatory przedsi#biorczo%ci pe!ni$ funkcj# narz#dzia maj$cego na celu wsparcie przedsi#biorców rozpo-
czynaj$cych prowadzenie w!asnej dzia!alno%ci gospodarczej. Dzia!anie inkubatorów wpisuje si# w polityk# 
wspierania przedsi#biorczo%ci, zarówno na poziomie krajowym, jak równie' regionalnym i lokalnym. Znacz+-
cy wp(yw inkubatorów przedsi)biorczo*ci wyst)puje na poziomie lokalnych spo(eczno*ci, umo&li-
wiaj+c im rozwój i wykorzystanie sprawdzonych wzorców w zakresie tworzenia przedsi)biorstw. 
W ramach prawid!owo sporz$dzonej oferty inkubatorów przedsi#biorczo%ci mo'na wyodr#bni+ podstawowe 
us!ugi obni'aj$ce koszty bie'$cego prowadzenia przedsi#biorstwa, jak równie' szereg us!ug dodatkowych, 
zapewniaj$cych przedsi#biorcom przewag# nad "rmami dzia!aj$cymi na rynku bez podobnego wsparcia. 
Do podstawowych us!ug nale'y wynaj#cie powierzchni biurowej oraz produkcyjnej na korzystnych warun-
kach "nansowych – ni'szych ni' rynkowe. Najcz#%ciej w sk!ad oferowanej powierzchni wchodzi podstawowe 
wyposa'enie (cz#sto równie' komputerowe), co stanowi istotne u!atwienie prowadzenia dzia!alno%ci i obni-
'enie kosztów w pierwszej fazie dzia!ania przedsi#biorstwa. Oferta inkubatorów to te' us!ugi doradczo-szko-
leniowe, maj$ce znacz$cy wp!yw na przygotowanie przedsi#biorstw do sprawniejszego radzenia sobie z kon-
kurencj$. Wraz z wej%ciem Polski do UE inkubatory coraz cz#%ciej oferuj$ przedsi#biorcom równie' wsparcie 
w ubieganiu si# o dotacje na powstanie i rozwój "rm. Najprawdopodobniej system "nansowego wsparcia 
przedsi#biorstw b#dzie rozwijany równie' w latach nast#pnych, by+ mo'e w postaci nisko oprocentowanych 
po'yczek.
Dzia!alno%+ inkubatorów przedsi#biorczo%ci (IP) jest form$ najbardziej podstawowego, aczkolwiek pe!nego 
wsparcia pomys!odawców projektów biznesowych. W przypadku mniejszych miejscowo%ci lub miast po-
zbawionych silnych o%rodków akademickich lub przemys!u s$ one najlepiej dostosowuj$cymi si# do potrzeb 
lokalnych instytucjami maj$cymi na celu nie tylko wsparcie przedsi#biorczo%ci, ale równie' wywieranie wp!y-
wu na rozwój przedsi#biorczego klimatu na lokalnym rynku. Finalnie dzia!alno%+ inkubatorów przyczynia si# 
do zmniejszania bezrobocia oraz pozytywnie wp!ywa na struktur# zawodow$ lokalnej spo!eczno%ci. W przy-
padku wi#kszych o%rodków – miejskich, inkubatory przedsi#biorczo%ci zazwyczaj s$ elementem systemu 
wspierania przedsi#biorczo%ci tworzonego wraz z innymi instytucjami wsparcia dostosowanymi do specy"-
ki lokalnej i regionalnej (parki technologiczne, strefy ekonomiczne, inkubatory technologiczne, AIP).

Polskie IP
Tworzenie pierwszych inkubatorów przedsi#biorczo%ci w Polsce si#ga lat dziewi#+dziesi$tych, pod koniec któ-
rych nast$pi!a stabilizacja liczby tego typu instytucji; w latach 1999-2010 by!o ich mi#dzy 44 a 53.
W 2012 roku zidenty"kowano w Polsce 58 inkubatorów przedsi#biorczo%ci. Odnotowano równie' dynamiczny 
wzrost ich liczby wzgl#dem poprzednich lat. Trend najprawdopodobniej nie zostanie utrzymany ze wzgl#du 
na luk# w "nansowaniu powstawania nowych inkubatorów ze %rodków UE. Wzrost ilo%ci inkubatorów wynika 
z zako(czenia procesów tworzenia infrastruktury, rozpocz#tych w ramach perspektywy "nansowej 2007-2013. 
W tym samym okresie dosz!o równie' do zlikwidowania 3 jednostek w *odzi, Bornym Sulimowie oraz Tarno-
wie. Przyrost liczby jednostek wzgl#dem 2010 roku, w którym odnotowano dzia!anie 46 inkubatorów, jest 
najbardziej znacz$cym od pocz$tku funkcjonowania tych instytucji w Polsce. Warto zaznaczy+, i' przyrost ten 
wyst$pi! nawet pomimo przekszta!cania cz#%ci inkubatorów przedsi#biorczo%ci w inkubatory technologiczne. 
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Wykres 1. Liczba inkubatorów przedsi)biorczo*ci w Polsce w latach 1990 – 2012 
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. r ó d ! o: opracowanie w!asne oraz na podstawie Raportów „O%rodki innowacji i przedsi#biorczo%ci w Polsce” z&lat&1995-2010.

Mapa 1. Inkubatory Przedsi)biorczo*ci w 2012 r.

– Inkubatory Przedsi!biorczo"ci

. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Identycznie jak w poprzednich latach najwi#cej inkubatorów przedsi#biorczo%ci dzia!a w województwie %l$-
skim - jest ich a' 11; nast#pnie w województwie mazowieckim, ma!opolskim oraz dolno%l$skim – po 6; czte-
ry w województwie !ódzkim; trzy w lubuskim, podkarpackim , kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, 
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pomorskim i wielkopolskim; po dwa w województwie warmi(sko-mazurskim, %wi#tokrzyskim i opolskim oraz 
jeden w& województwie lubelskim. Za wyj$tkiem województwa %l$skiego oraz mazowieckiego, inkubatory 
przedsi#biorczo%ci usytuowane s$ g!ównie w mniejszych miejscowo%ciach i stanowi$ jedyne o%rodki wspiera-
nia przedsi#biorczo%ci, równie' innowacyjnej, na swoim terenie. 

Infrastruktura IP
Inkubatory przedsi#biorczo%ci w Polsce s$ do%+ zró'nicowane pod wzgl#dem organizacji prawnej. Znacz$ca 
liczba inkubatorów (43,5%) to spó!ki prawa handlowego, w tym 28% to spó!ki z ograniczon$ odpowiedzial-
no%ci$ natomiast 15,5% to spó!ki akcyjne. W badaniu wyodr#bniono równie' 21% podmiotów dzia!aj$cych 
na zasadach stowarzyszenia i a' 22% funkcjonuj$cych na zasadach fundacji. Pozosta!e 13,5% inkubatorów to 
podmioty utworzone w ramach instytucji samorz$du gospodarczego (3,5%) oraz 10% jednostek bud'eto-
wych administracji publicznej. 

Wykres 2. Podzia( inkubatorów przedsi)biorczo*ci pod wzgl)dem struktury organizacyjnej
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. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Struktura organizacyjna inkubatorów wynika najcz#%ciej z charakteru za!o'ycieli oraz zawieranych do powo!a-
nia inkubatorów partnerstw. W przypadku partnerstw inkubator dzia!a zazwyczaj w formie spó!ki prawa han-
dlowego. Lokalne inicjatywy spo!eczne przekszta!caj$ si# zazwyczaj w fundacje i stowarzyszenia. Natomiast 
dzia!ania samorz$du to najcz#%ciej inkubatory przedsi#biorczo%ci zorganizowane w formie jednostek admini-
stracji publicznej. Oczywi%cie cz#sto dochodzi równie' do utworzenia struktur nieco odmiennych np.&inkuba-
tory utworzone jako spó!ki prawa handlowego z udzia!em samorz$du.
Inkubatory przedsi#biorczo%ci w Polsce nadal charakteryzuj$ si# du'$ ró'norodno%ci$ pod wzgl#dem wiel-
ko%ci zajmowanej i wynajmowanej przedsi#biorstwom powierzchni. )rednio przeci#tny inkubator zajmuje 
obecnie powierzchni# 2590 m2 (od&506 do 9602&m2), z&czego na wynajem dla "rm-lokatorów przeznacza si# 
oko!o 70% powierzchni. W 2011&r. powierzchnia jak w poprzednim okresie by!a wykorzystana niemal w&ca!o%ci 
(99%). Inkubatory nie dysponuj$ obecnie rezerwami wolnej powierzchni, któr$ dysponowa!y jeszcze 2-3 lata 
temu, kiedy uruchomiono kilka nowych, du'ych jednostek, dopiero rozpoczynaj$cych rekrutacj# "rm. Na-
le'y zwróci+ uwag#, i' miniony rok nie potwierdzi! wcze%niejszego trendu spadkowego liczby inkubatorów 
przedsi#biorczo%ci o powierzchni poni'ej 2000 m2. Powierzchnia 2000 m2 jest wed!ug mi#dzynarodowego 
standardu uznawana jako granica zapewniaj$ca ich samowystarczalno%+ ekonomiczn$. W 2011 roku a' 48,6% 
badanych inkubatorów przedsi#biorczo%ci nie przekracza!o powierzchniowo 2000 m2,

Z bada( za 2011 rok wynika, i' w polskich inkubatorach przedsi#biorczo%ci dzia!a %rednio 17,5 podmiotów, 
co w uj#ciu ca!o%ciowym przek!ada si# na oko!o 1000-1100 podmiotów w skali ca!ego kraju ("rmy, lokatorzy 
strategiczni, inne instytucje). Wszyscy lokatorzy inkubatorów dla potrzeb analitycznych podzieleni zostali na 
cztery kategorie; po raz pierwszy w badaniu dodano now$ kategori# – „"rmy odpryskowe”:

�� "rmy nowo utworzone – nie starsze ni' rok w momencie wej%cia do inkubatora;

�� akademickie "rmy odpryskowe;
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�� pozosta!e ma!e "rmy obj#te wszystkimi ulgami i preferencjami;

�� lokatorzy strategiczni (p!ac$cy od momentu wej%cia czynsz komercyjny) o stabilnej pozycji na lokalnym 
rynku1.

W&toku prowadzonych bada( nie stwierdzono dzia!alno%ci „akademickich "rm odpryskowych” w& inkubato-
rach przedsi#biorczo%ci, co mo'e wynika+ zarówno z&ich faktycznego braku, jak równie' z&ró'nego rozumienia 
okre%lenia „akademickie "rmy odpryskowe” przez zarz$dzaj$cych inkubatorami.
Miniony rok zako(czy! faz# znacz$cych zmian w&strukturze procentowej poszczególnych grup lokatorów in-
kubatorów. Procentowo ustabilizowa!a si# grupa lokatorów strategicznych i&stanowi ona obecnie oko!o 25% 
"rm zlokalizowanych w&inkubatorach. Zatrzymany zosta! równie' trend spadkowy procentowego udzia!u "rm 
nowo utworzonych i&od 3 lat "rmy te stanowi$ grup# od 22.6% do 28.4% lokatorów inkubatorów. *$cznie 
przedsi#biorstwa to grupa ponad 95% lokatorów. Pozosta!e oko!o 5% to fundacje, stowarzyszenia, a& tak'e 
oddzia!y instytucji publicznych.
Wydaje si#, i' bie'$ca struktura procentowa lokatorów statystycznego inkubatora pozostanie na niezmienio-
nym poziomie w&kolejnych latach. Struktura tego typu podlega jedynie drobnym zmianom wynikaj$cym z&za-
ko(czenia procesu inkubacji przedsi#biorstw oraz starzenia si# "rm inkubowanych.

Tabela 1. Struktura podmiotów w"inkubatorach przedsi)biorczo*ci w"latach 1995-2011

Kategorie podmiotów: 1995* 1998* 2000** 2004 2007 2009 2010 2011

"rmy nowo&utworzone 67,7% 46,9% 44,3% 37,6% 41,2% 28,4% 22,6% 28,3%

pozosta!e "rmy 24,5% 28,4% 31,1% 40,5% 32,2% 46,6% 37,4% 40,1%

lokatorzy strategiczni - 18,2% 19,1% 17,7% 21,1% 20,9% 25,8% 26,8%

inne instytucje 7,8% 6,5% 5,5% 4,2% 5,5% 4,1% 13,5% 4,8%

!$cznie 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

"rmy, które opu%ci!y 
inkubatory

70 269 562 1058 840 586 678 409

* analiza !$cznie z&inkubatorami technologicznymi nazywanymi wówczas centrami technologicznymi
** analiza !$cznie z&inkubatorami technologicznymi nazywanymi wówczas centrami technologicznymi oraz parkami tech-
nologicznymi
. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Procentowy udzia! lokatorów strategicznych – którymi s$ podobnie jak w&parkach technologicznych dojrza!e 
"rmy zwi$zane z& inkubatorem na okres wielu lat zapewniaj$ce stabilno%+ "nansów – nie powinien ulega+ 
dalszemu wzrostowi, ze wzgl#du na mo'liwo%+ wypaczenia docelowego charakteru inkubatorów (odej%cie od 
de"nicji inkubatora, jego misji i&celów). B#dzie to natomiast zale'a!o od sytuacji ekonomicznej poszczególnych 
jednostek. Jednorazowy wzrost procentowego udzia!u „innych instytucji” w&gronie lokatorów inkubatorów 
w&2010 roku nale'y traktowa+ jako jednorazowe odchylenie od %redniej.
Inkubatory grupuj$ g!ównie micro i&ma!e "rmy. Jak wynika z&badania blisko 90% "rm – lokatorów to mikro-
przedsi#biorstwa, zaledwie 9% to "rmy ma!e. Jest to zgodne z& oczekiwaniami bior$c pod uwag# g!ównie 
zatrudnienie, mikroprzedsi#biorstwa zatrudniaj$ do 9 osób natomiast ma!e "rmy a' do 50. Kryterium obrotu 
nie jest w&tym wypadku istotne i&z&regu!y nie ma wp!ywu na kwali"kacje "rm w&inkubatorach ze wzgl#du na 
pocz$tkowy etap dzia!alno%ci przedsi#biorstwa2. 

1 W Polsce przyj#!a si# formu!a spotykana cz#sto w USA osiedlania w inkubatorach na komercyjnych zasadach tzw. pew-
nych p!atników, zapewniaj$cych instytucji sta!e dochody, czego cz#sto nie mog$ w pierwszym okresie zapewni+ "rmy 
dopiero wchodz$ce na rynek. Dla lokatorów strategicznych przeznacza si# z regu!y ok. 30-40% powierzchni inkubatora. 
Dobór tego typu "rm uwzgl#dnia lokalne i regionalne preferencje rozwoju struktury przemys!u. Por.: K.&B.&Matusiak, O%rod-
ki…, s.&385.
2 Zgodnie z&Ustaw$ z&dnia 2 lipca 2004 r. o&swobodzie dzia!alno%ci gospodarczej z&dnia 2 lipca 2004 r. DZ. U. 2004 nr 173 poz. 
1807 z&po-. Zm. Art. 104-106, wyodr#bnia si# nast#puj$ce kategorie przedsi#biorstw: %rednie przedsi#biorstwo – %rednie 
przedsi#biorstwo to przedsi#biorstwo, które zatrudnia mniej ni' 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 
50&milionów euro lub ca!kowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro; ma!e przedsi#biorstwo – ma!e przedsi#-
biorstwo to przedsi#biorstwo, które zatrudnia mniej ni' 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milio-
nów euro lub ca!kowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro; mikroprzedsi#biorstwo – mikroprzedsi#biorstwo 
to przedsi#biorstwo, które zatrudnia mniej ni' 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub 
ca!kowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro. 
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Tabela 2. Struktura przedsi)biorstw w"inkubatorach przedsi)biorczo*ci w"2011"

Kategoria przedsi$biorstwa Udzia( procentowy

mikroprzedsi#biorstwa 89%

ma!e 9%

%rednie 2%

. r ó d ! o: opracowanie w!asne

W& statystycznym inkubatorze przedsi#biorczo%ci 2% przedsi#biorstw to przedsi#biorstwa zakwali"kowane 
jako „%rednie”. Firmy tego typu najprawdopodobniej s$ jednocze%nie lokatorami strategicznymi inkubatorów, 
a&kwali"kacja do grupy "rm %rednich mo'e w& równym stopniu dotyczy+ liczby zatrudnionych, jak równie' 
obrotu lub rocznego bilansu.
Przeprowadzone badanie mia!o za zadanie równie' sprawdzenie jakie bran'e reprezentuj$ przedsi#biorstwa 
ulokowane w&inkubatorach przedsi#biorczo%ci. Podobnie jak w&parkach technologicznych podstawow$ gru-
p# przedsi#biorstw mo'na zakwali"kowa+ do bran'y ICT i&w&przypadku inkubatorów przedsi#biorczo%ci sta-
tystycznie grupa ta stanowi 34% lokatorów. Kolejn$ do%+ liczn$ grup# przedsi#biorstw stanowi$ przedsi#bior-
stwa reprezentuj$ce bran'# doradcz$ oraz doradczo-szkoleniow$.

Tabela 3. Bran&e reprezentowane przez lokatorów inkubatorów przedsi)biorczo*ci"

Rodzaj bran+y Udzia( procentowy

Technologie informacyjne i&komunikacyjne 34%

Consulting 12%

Wzornictwo 4%

Technologie materia!owe 2%

Inne 48%

. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Badanie wykaza!o równie', 'e prawie po!owa przedsi#biorstw ulokowanych w&inkubatorach reprezentuje inn$ 
ni' wyszczególnione w&tabeli nr 3 bran'e. Nale'$ do nich: produkcja, us!ugi ogólne, handel, us!ugi architekto-
niczne, ochroniarskie, fotogra"czne, us!ugi w&zakresie organizacji czasu wolnego (np. szko!y j#zykowe, organi-
zacja szkole( i&warsztatów tematycznych itp.). Badanie zak!ada!o dok!adne sprecyzowanie wy!$cznie priory-
tetowych dziedzin. Ponad 52% udzia( bran& priorytetowych ukazuje, i& w"mniejszych miejscowo*ciach 
inkubatory przedsi)biorczo*ci przejmuj+ role inkubatorów technologicznych, do których dost)p jest 
wyra.nie utrudniony. Wyodr)bniona w"badaniu grupa ze wzgl)du na swoj+ wielko*/ powinna by/ 
bardziej wnikliwie zbadana w"kolejnych analizach pomimo, i& nie reprezentuje kluczowych bran&.

Oferta IP
Niemal wszystkie inkubatory przedsi#biorczo%ci okre%laj$ maksymalny czas pobytu "rmy-rezydenta na ich 
terenie. )rednio wynosi on 36 miesi#cy, czyli 3 lata. To ok. pó! roku mniej w&stosunku do lat poprzednich, 
w&których %redni czas maksymalnego pobytu wynosi! 3,5 roku. Przedzia! czasu, w&którym inkubatory umo'li-
wiaj$ pobyt "rmom zamyka si# pomi#dzy rokiem a&5 latami. Oko!o 10% inkubatorów wskazuje, i' nie nak!ada 
"rmom ogranicze( czasowych co do najmu powierzchni. Skrócenie %redniego maksymalnego czasu pobytu 
jest dobrym prognostykiem na przysz!o%+ i& %wiadczy o& nastawieniu na wsparcie "rm w& fazie preinkubacji 
i&inkubacji. Faza rozwoju przedsi#biorstw b#dzie w&ten sposób realizowana w&ramach innych wyspecjalizowa-
nych jednostek (parki technologiczne) lub na wolnym rynku.
Z& biegiem lat nast#puje równie' coraz wi#ksze zró'nicowanie stawek wynajmu powierzchni oferowanych 
przez inkubatory. Wzrost kosztów utrzymania budynków oraz zako(czenie wielu nowych procesów inwe-
stycyjnych skutkuje te' oddaniem do u'ytku inkubatorów o& wy'szym standardzie infrastruktury, co prze-
k!ada si# na znaczne podwy'szenie %rednich cen najmu ka'dego z& oferowanych rodzajów powierzchni. 
)redni koszt wynajmu powierzchni biurowej wzrós! o& ponad 26% w& ci$gu minionego roku. Na wysoko%+ 
stawki maj$ wp!yw czynniki takie jak: (1)&typ powierzchni (produkcyjna, biurowa, inna); (2)&lokalizacja obiektu 
(aglomeracje, ma!e miasteczka, dost#pno%+ komunikacyjna); (3)&standard obiektu (nowy, stary, infrastruktura 
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techniczno-serwisowa) oraz (4)&poziom zró'nicowania %wiadczonych oferowanych lokatorom us!ug (doradz-
two, informacja, szkolenia, inne us!ugi). Zdecydowanie „dro'sze” s$ inkubatory zlokalizowane w& wi#kszych 
miastach. Podobnie jak w& poprzednim badanym okresie %wiadcz$ one wi#cej us!ug swoim klientom, ni' 
obiekty zlokalizowane w&mniejszych miejscowo%ciach3. Stawki czynszu zawieraj$ si# w&przedziale od 3&z! do 
54&z! za&m2. Standardowo poziom cen najmu powierzchni w& inkubatorach zale'y równie' od „sta'u” "rmy 
w& inkubatorze. Najmniejsze koszty ponosz$ "rmy dzia!aj$ce w&okresie do jednego roku i&w&tym przypadku 
oferowane im s$ warunki najmu na poziomie 13,4 z!/m2 powierzchni biurowej i&6,5 z!/m2 powierzchni pro-
dukcyjnej. Przedsi#biorstwa dzia!aj$ce w&strukturze inkubatora ponad rok ponosz$ %rednio koszt na poziomie 
16,7&z!/m2 w&przypadku powierzchni biurowej oraz 8,9 z!/m2 powierzchni produkcyjnej. Firmy, które zako(czy-
!y okres inkubacji lub dzia!aj$ od pocz$tku na zasadach partnera strategicznego (komercyjnego) musz$ liczy+ 
si# z&op!atami na %rednim poziomie 28,8 z!/m2 powierzchni biurowej i&11 z!/m2 powierzchni produkcyjnej.

Tabela 4. !rednia wysoko*/ op(at za wynajmowan+ powierzchni) w"inkubatorach przedsi)biorczo*ci 
w"latach 2009-2011 (w"z("za"m2)

Typ wynaj-
mowanej 

powierzchni:

Na wej%ciu Po roku Stawka komercyjna

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

produkcyjna 5,5 5,6 6,5 6,2 5,1 8,9 9,9 13,6 11

biurowa 7,4 6,8 13,4 9,7 9,8 16,7 16,1 17,1 28,8

pozosta!a 7,6 6,8 4,5 8,0 8,6 6 11,3 15,7 7

%redni koszt 6,8 6,4 8,1 7,9 7,8 10,5 12,4 15,5 15,6

stawka 
minimalna

0 0 3 0 0 4 0,5 2,0 9

stawka 
maksymalna

20 20 41 25 25 41 30 35 54

. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Nale'y podkre%li+, i' nadal zw!aszcza pierwszy rok dzia!alno%ci przedsi#biorstwa w&inkubatorze zwi$zany jest 
ze znacznie ni'szym sta!ym kosztem, ni' ma to miejsce w&przypadku wynajmu powierzchni komercyjnych. 
)rednia cena wynajmu pomieszcze( biurowych oraz produkcyjnych w&inkubatorze jest w&zale'no%ci od regio-
nu od 33% ni'sza ni' w&biurowcach komercyjnych. Jednak na podstawie powy'szej tabeli mo'na dostrzec, i' 
wyst#puj$ce maksymalne ceny us!ug wynajmu znacznie przewy'szaj$ ceny komercyjne w&biurowcach. Tak 
wysoki poziom cen mo'e sta+ w&sprzeczno%ci z&misj$ inkubatorów przedsi#biorczo%ci, które powinny wspiera+ 
powstaj$ce "rmy u'yczaniem powierzchni u'ytkowej na preferencyjnych warunkach, a&nie stanowi+ wspar-
cia do rozwijania przedsi#biorstw o&najwi#kszym potencjale. Poziom cen czynszu niejednokrotnie jest równy 
b$d- nawet wy'szy od poziomu cen na rynku a&przes!ankami do tego s$: presti' lokalizacji inkubatora, oferta 
wynajmu po!$czona z&bogata ofert$ doradcz$ oraz jako przes!anka negatywna – problem z&rozliczaniem po-
mocy de minimis przekazywanej lokatorom w&formie obni'onych cen us!ug.
Inkubatory przedsi#biorczo%ci w& Polsce w& do%+ ograniczonym zakresie prowadz$ projekty preinkubacyjne, 
które powinny by+ jednym z&podstawowych narz#dzi wsparcia przysz!ych przedsi#biorców. Zaledwie 36% 
badanych wskaza!o, i' takie projekty s$ prowadzone, jednak nie podano ich specy"ki.
Odnotowano dynamiczny wzrost zainteresowania us!ugami inkubatorów przedsi#biorczo%ci w&zakresie utwo-
rzenia dzia!alno%ci gospodarczej. W&2009 roku %rednia ilo%+ zg!osze( wynosi!a 51, w&2010 roku 30, natomiast 
w&2011 roku %rednia przewy'szy!a 135. Warto jednak zaznaczy+, i' ponad po!owa badanych wykazuje, 'e za-
interesowanie w&2011 roku nie przekracza!o 25 osób. W%ród zainteresowanych dominuj$ m#'czy-ni, którzy 
stanowi$ 85% grupy. Istotne pod wzgl#dem statystycznym jest przeobra'enie si# grupy odbiorców us!ug 
inkubatorów zdominowanych w&latach poprzednich przez osoby bezrobotne (ponad 70% w&2009 oraz ponad 

3 M. Matusiak, Inkubatory przedsi#biorczo%ci [w:] K.B. Matusiak (red.)., O%rodki Innowacji i&przedsi#biorczo%ci w&Polsce, Ra-
port 2010, PARP, Warszawa 2010, s. 78.
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44% w&2010 roku) w&grup# osób nieaktywnych zawodowo4 (np. studentów ) oraz niezatrudnionych. Obecnie 
osoby bezrobotne stanowi$ jedynie 18% klientów inkubatorów przedsi#biorczo%ci. Zarz$dzaj$cy inkubato-
rami szacuj$, 'e ponad 18% zg!aszanych projektów dotyczy pomys!ów o&du'ym potencjale rynkowym. Jest 
to wysoki odsetek bior$c pod uwag#, i' na rzecz zaawansowanych pomys!ów dzia!aj$ inkubatory technolo-
giczne i&parki naukowo-technologiczne. Wzrost ten jest skorelowany równie' ze wzrostem zainteresowania 
us!ugami inkubatorów osób m!odych pochodz$cych g!ównie z& grupy osób nieaktywnych zawodowo. Na 
prze!omie 2010 i&2011 roku odnotowano wzrost zainteresowania us!ugami %wiadczonymi przez inkubatory 
z&poziomu 7,6% do poziomu 13,2%. Przyczyn tak dynamicznych zmian mo'e by+ kilka. Jedn$ z&wa'niejszych 
jest mniejsze wsparcie powiatowych urz#dów pracy w&postaci przekazywanych dotacji osobom bezrobot-
nym. Mo'emy równie' zaobserwowa+ zmiany w& kon"guracji grup docelowych projektów UE. Przyk!adem 
mo'e by+ Dzia!anie 6.2 Programu Operacyjnego Kapita! Ludzki, które w&wi#kszym stopniu zacz#!o dopuszcza+ 
do wsparcia inne grupy bene"cjentów, ani'eli tylko grupy osób bezrobotnych a&tak'e intensy"kacj# dzia!a( 
wsparcia przedsi#biorczo%ci akademickiej.
Wi#kszo%+, bo a' 73% ankietowanych inkubatorów przedsi#biorczo%ci, posiada procedur# wyboru projekto-
dawców do inkubacji. W& kontek%cie %wiadczenia us!ug dla niemal'e wszystkich grup ewentualnych bene-
"cjentów jest to bardzo wysoki odsetek, który stanowi element u!atwiaj$cy wspó!prac# wy!$cznie ze sto-
sunkowo dobrze przygotowanymi osobami. Posiadanie procedury wyboru jest pod wzgl#dem zarz$dzania 
pozytywnym sygna!em i& %wiadczy o&ch#ci odpowiedniego doboru „portfela” projektów do inkubacji. Jako 
podstawowe elementy procedury naboru zarz$dzaj$cy inkubatorami wskazuj$ kolejno: poprawne przygoto-
wanie wniosku aplikacyjnego, pozytywny wynik wewn#trznego konkursu, legitymowanie si# krótkim okre-
sem dzia!ania na rynku. W"niektórych inkubatorach przedsi)biorczo*ci prowadzona jest wewn)trzna 
ocena innowacyjno*ci pomys(u warunkuj+ca mo&liwo*/ dzia(ania w"ramach inkubatora. 
Proces inkubacji przedsi#biorstw jest zawsze wspierany us!ugami o& charakterze szkoleniowo-doradczym. 
Us!ugi tego typu wymagaj$ jednak wspó!pracy z&wykwali"kowanymi specjalistami z&ró'nych bran' bizneso-
wych i&oko!obiznesowych. Inkubatory przedsi#biorczo%ci w&50% badanych przypadków dysponuj$ w!asn$ ka-
dr$ konsultantów lub cz#%ciowo w!asn$ kadr$ wspieran$ partnerami zewn#trznymi. W&badaniu nie zidenty"-
kowano inkubatorów opartych wy!$cznie na us!ugach doradczych zakupionych na rynku. W&minionych latach 
pakiet oferowanych klientom us!ug ulega! przeobra'eniom i&by! uzupe!niany o&nowe rozwi$zania. Jednym 
z&nich jest us!uga „wirtualnej inkubacji”, która z&jednej strony umo'liwia przedsi#biorcy korzystanie ze wsparcia 
doradczego i&szkoleniowego natomiast z&drugiej nie oferuje wynajmu powierzchni. Us!uga umo'liwia równie' 
rejestracj# dzia!alno%ci gospodarczej na terenie inkubatora, czyli korzystanie z&adresu w&dobrze identy"kowal-
nym miejscu. Jednak jak wynika z&bada(, tego typu us!ug# wdro'y!o nie wi#cej ni' 10% badanych inkubato-
rów, a&liczba "rm z niej korzystaj$cych jest nadal znikoma. 
Analizowane inkubatory przedsi#biorczo%ci w&Polsce !$cz$ kluczowe priorytety cz#sto niezale'ne od cech lokal-
nych. Z&najnowszych danych wynika, i' do najwa'niejszych priorytetów dzia!alno%ci inkubatorów w&2011&r. nale'$ 
w&kolejno%ci5:

�� pomoc w&rozwoju ma!ym "rmom 4,3

�� zape!nienie przygotowanej powierzchni rynkowo efektywnymi "rmami 4,2

�� tworzenie nowych miejsc pracy 4,2

�� zapewnienie efektywno%ci ekonomicznej inkubatora 4,2

�� wspieranie aktywno%ci okre%lonych grup spo!ecznych/zawodowych (pracownicy naukowi,  
kobiety itp.) 3,4

�� rozwój wybranych ga!#zi gospodarki, uznanych za strategiczne dla regionu 2,9

�� budowa sieci wspó!pracy nauka – biznes 2,9

�� wspieranie tworzenia "rm technologicznych 2,7

�� transfer i&komercjalizacja technologii 2

4 Osoby niepracuj$ce i&nieposzukuj$ce pracy. W&grupie osób nieaktywnych zawodowo znajduj$ si#: osoby niewykazuj$ce 
ch#ci do zatrudnienia mimo posiadania zdolno%ci do podj#cia pracy, osoby starsze (w&wieku emerytalnym) lub takie, które 
s$ w& wieku produkcyjnym, ale uzyska!y uprawnienia rentowe i& nie zamierzaj$ powróci+ na rynek pracy. Stan bierno%ci 
zawodowej dotyczy tak'e osób niepe!nosprawnych oraz m!odzie'y, która nie rozpocz#!a jeszcze kariery zawodowej lub 
czasowo wycofa!a si# z&rynku pracy z&powodu kontynuowania edukacji lub konieczno%ci opieki nad dzieckiem, rodzin$. 
o&Badania Aktywno%ci Ekonomicznej Ludno%ci (BAEL) za biernych zawodowo uwa'a si# osoby w&wieku 15 lat i&wi#cej. Po-
równaj: http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,94505,5795560,Bierni_zawodowo___nieaktywni_zawodowo.html
5 Ocen dokonywano na pi#ciostopniowej skali, gdzie 1 jest ocen$ najni'sz$, a&5 najwy'sz$. W&nawiasach podano wyniki 
z&badania przeprowadzonego rok wcze%niej (2010).
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Z&roku na rok rzeczywiste priorytety funkcjonowania inkubatorów w&coraz wi#kszym stopniu pokrywaj$ si# 
ze sztywn$ de"nicj$ inkubatora. Analizuj$c dane nale'y zwróci+ uwag# na wysok$ wag# w&ocenie zarówno 
aspektów misji inkubatorów przejawiaj$cych si# w&takich priorytetach jak „pomoc w&rozwoju "rm”, czy two-
rzenie nowych „miejsc pracy”, z&konieczno%ci$ pragmatyzmu dzia!ania przejawiaj$cego si# w&równie wa'nym 
dla inkubatorów „zapewnieniu efektywno%ci ekonomicznej inkubatora”.
Wzorem lat ubieg!ych dla celów analitycznych wyró'niono trzy grupy us!ug %wiadczonych przez inkubatory: 
(1)&doradztwo, informacja, kursy, szkolenia; (2)&infrastruktura techniczno-serwisowa oraz (3)&pomoc "nansowa. 
W&sk!ad pierwszej grupy us!ug wchodz$ nast#puj$ce pozycje realizowane przez odsetek inkubatorów:

Tabela 5. Grupa us(ug *wiadczonych przez inkubatory (doradztwo, informacja, kursy, szkolenia)

doradztwo, informacja, kursy, szkolenia z"zakresu: 2010 2011

– przedsi#biorczo%ci, tworzenie "rmy 91% 91%

– opracowania biznesplanu 81% 91%

– "nansów, podatków 67% 64%

– dost#pu do funduszy europejskich 81% 73%

– ksi#gowo%ci, rachunkowo%ci 57% 64%

– zarz$dzania biznesem 33% 64%

– zarz$dzania zasobami ludzkimi ** 45%

– analizy rynku i&marketingu ** 45%

– prawa 52% 36%

– wdra'ania nowych us!ug i&produktów ** 27%

– informatyki 38% 18%

– zarz$dzania jako%ci$ ** 18%

– po%rednictwa kooperacyjnego ** 9%

– internacjonalizacji i&wspó!pracy mi#dzynarodowej ** 9%

– audytów technologicznych ** 9%

– inne, jakie: ** 9%

– ochrony w!asno%ci intelektualnej ** 0%

** kategorie te nie wyst#powa!y w&ankietach przy pomocy których zbierano dane w&danym roku
. r ó d ! o: opracowanie w!asne

W&sk!ad drugiej grupy elementów wsparcia wchodz$ nast#puj$ce pozycje realizowane przez odsetek inkubatorów:

Tabela 6. Grupa us(ug *wiadczonych przez inkubatory (infrastruktura techniczno-serwisowa)

infrastruktura techniczno-serwisowa: 2010 2011

– kopiarka, faks 95% 91%

– Internet szerokopasmowy 77% 91%

– sala seminaryjna 81% 91%

– recepcja, obs!uga sekretariatu 86% 73%

– sie+ komputerowa ** 73%

– dost#p do baz danych 29% 18%

– kawiarnia, bar 14,3% 18%

– warsztaty/laboratoria ** 9%

– centrum kreatywno%ci ** 0%

** kategorie te nie wyst#powa!y w&ankietach przy pomocy których zbierano dane w&danym roku 
. r ó d ! o: opracowanie w!asne.
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Wed!ug danych w&tej kategorii najcz#%ciej oferowanymi us!ugami %wiadczonymi przez inkubatory jest dost#p 
do sprz#tu biurowego takiego jak kopiarka, faks, sala seminaryjna, czy te' szerokopasmowy Internet, który udo-
st#pniany jest przez inkubatory zdecydowanie cz#%ciej ni' w&roku poprzednim. Tak'e zabezpieczenie miejsca 
spotka( integracyjnych (bar, kawiarnia) zdaje si# mie+ obecnie wi#ksze znaczenie ni' w&roku 2010. Ponad 10% 
spadek odnotowano w&dwóch pozycjach: us!ug z&zakresu dost#pu do baz danych oraz recepcji i&obs!ugi se-
kretariatu. Spadki mo'na wyt!umaczy+ obni'eniem atrakcyjno%ci us!ug i&dost#pno%ci na rynku (bazy danych). 

Wed!ug danych z&2011 r. w&trzeciej kategorii (pomoc "nansowa) us!ug %wiadczonych przez inkubatory najcz#-
%ciej zaznaczan$ us!ug$ by!y lokalne/regionalne fundusze po'yczkowe. T# us!ug# realizuje prawie po!owa ba-
danych. Nieco mniej inkubatorów, ale równie znaczna cz#%+ %wiadczy us!ugi wspó!pracy z&„anio!ami biznesu”.

Tabela 7. Grupa us(ug *wiadczonych przez inkubatory (pomoc w"uzyskaniu wsparcia -nansowego)

#pomoc w"uzyskaniu wsparcia -nansowego: 2010 2011

lokalny/regionalny fundusz po'yczkowy 62% 45%

wspó!praca z&„anio!ami biznesu” ** 36%

fundusz por#czeniowy 47% 18%

fundusz kapita!u zal$'kowego 15% 9%

subwencje, granty, dop!aty ** 9%

kredyty i&po%rednictwo kredytowe 24% 9%

inne formy ** 0%

** kategorie te nie wyst#powa!y w&ankietach przy pomocy których zbierano dane w&danym roku 
. r ó d ! o: opracowanie w!asne

W&ramach us!ug pierwszej grupy nale'y odnotowa+ coraz wi#ksze zainteresowanie inkubatorów %wiadcze-
niem kompleksowych us!ug doradczo-szkoleniowych w&zakresie biznesu. Znacz$cy wzrost w&obszarze two-
rzenia biznes planów oraz ogólnie rozumianym zarz$dzaniu biznesem mo'e %wiadczy+, w&kontek%cie samo-
dzielnie realizowanych us!ug, o&wzro%cie kompetencji pracowników inkubatorów i/lub o&poszukiwaniu przez 
zarz$dzaj$cych alternatywnych form "nansowania bie'$cej dzia!alno%ci inkubatora. Spadek zainteresowania 
us!ugami doradczymi inkubatorów w&zakresie "nansowania przez fundusze po'yczkowe, por#czeniowe, kre-
dyty czy fundusze kapita!u zal$'kowego z&pewno%ci$ nie %wiadczy o&braku poszukiwania %rodków "nanso-
wych przez przedsi#biorców, a&raczej o&bezpo%rednim kontakcie przedsi#biorców z&instytucjami "nansowymi. 
Pozytywnym aspektem dzia(ania inkubatorów przedsi)biorczo*ci jest wspó(praca z"sieciami anio(ów 
biznesu (na poziomie 36% ogó(u) co wskazuje, i& instytucje staraj+ si) po*redniczy/ w"aspekcie -nan-
sowania dzia(alno*ci, a"tak&e maj+ wiedz) i"partnerów mog+cych to -nansowanie zapewni/. Z"dru-
giej strony zainteresowanie sieci anio(ów biznesu inkubatorami przedsi)biorczo*ci *wiadczy o"po-
tencjale inkubatorów w" zakresie inkubowania warto*ciowych pomys(ów biznesowych mog+cych 
znale./ partnerów na rynku. Inkubatory przedsi)biorczo*ci dzi)ki wypracowaniu procedur wyboru 
projektów sta(y si) równie& wiarygodnym partnerem dla instytucji -nansuj+cych innowacyjno*/.

Potencja( IP
W&2011&r. badane inkubatory przeznaczy!y na dzia!alno%+ operacyjn$ %rodki w&wysoko%ci %rednio 606&706,5&z! 
przy jednoczesnym znacznym zró'nicowaniu od 50&000 do 1&957&386&z! (w&2009 r. %rednio 671 424,4 z! przy 
zró'nicowaniu od 38 243 do 2&507 051,1 z!). Miniony rok by! pierwszym, gdy wydatkowane %rodki nieznacz-
nie spad!y w&uj#ciu %rednim oraz maksymalnym wydatkowanych kwot. Podobnie jak w& latach poprzednich 
wi#kszo%+ wydatków pokrywana jest z&wp!ywów z&czynszu i& innych op!at eksploatacyjnych (%rednio 78%). 
Wp!ywy z&czynszów wzros!y w&%rednim, ogólnym bud'ecie inkubatorów o&ponad 7% w&przeci$gu ostatniego 
roku. Komercyjna dzia!alno%+ szkoleniowa i&doradcza pokrywa %rednio 6,4% rocznego bud'etu inkubatorów 
przedsi#biorczo%ci. Kolejnym -ród!em "nansowania wydatków bie'$cych s$ granty europejskie. W&sumie "-
nansowanie z&grantów (europejskich, regionalnych, krajowych, lokalnych) stanowi %rednio 15% bud'etu sta-
tystycznego inkubatora. Nale'y podkre%li+, i' dla 20% badanych inkubatorów %rodki unijne stanowi!y 86% 
rocznego bud'etu operacyjnego instytucji. Negatywne skutki takiego sposobu "nansowania mog$ dotkn$+ 
inkubatory przedsi#biorczo%ci ju' pocz$wszy od 2013 roku. Najni'sze pozycje w strukturze bud'etu zajmuj$ 
tradycyjnie od wielu lat: subwencje i&dop!aty udzia!owców, wk!ad macierzystych i&stowarzyszonych instytucji 
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naukowych oraz regionalne granty i&projekty. Wsparcie trzech ostatnich nie przekracza !$cznie 0,6% bud'etu 
statystycznego inkubatora.

Wykres 3. Bud&et operacyjny inkubatorów w 2011 r. (w"%)

dzia(alno*/ 
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6,40%
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. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Podobnie jak parki i&inkubatory technologiczne, tworzone obecnie inkubatory od pocz$tku dzia!alno%ci przy-
gotowywane s$ do bycia samowystarczalnymi "nansowo. Wy!$cznie takie podej%cie umo'liwia uniezale'nie-
nie instytucji od sta!ego subwencjonowania inkubatorów przez w!a%cicieli. Analizuj$c dane z& poprzednich 
lat mo'na zaobserwowa+ trend polegaj$cy na rosn$cym wp!ywie op!at z&czynszów i&innych op!at na bud'et 
operacyjny inkubatorów. Wp!yw subwencji lokalnych czy regionalnych jest znikomy i&zmniejszy! si# w&ca!ej 
statystyce o&4% w&stosunku do poprzedniego badania. 

Wykres 4. Struktura bud&etu inkubatora przedsi)biorczo*ci w"latach 1994-2011 
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. r ó d ! o: opracowanie w!asne

W&minionym roku nieznacznie spad!o %rednie etatowe zatrudnienie pracowników inkubatorów przedsi#bior-
czo%ci. W&ramach obs!ugi administracyjnej wydzielone s$ %rednio 2 etaty, natomiast zespó! merytoryczny sta-
tystycznie jest zbudowany z&2,5 etatu. Najwi#kszy odnotowany zespó! liczy a' 13 osób, którym przyporz$d-
kowano obowi$zki w&ramach 10,5 etatu. Natomiast spotykane s$ równie' zespo!y z!o'one z&2 osób (2 etatów). 
W& analizie warto zwróci+ uwag# na niepokoj$c$ proporcj# pomi#dzy pracownikami merytorycznymi oraz 
administracyjnymi w&instytucjach. Nawet w&wi#kszych instytucjach proporcja zachowana jest na identycznym 
poziomie pomimo du'o wi#kszego globalnego zatrudnienia w&inkubatorze. Administracja wydaje si# by+ zbyt 
rozbudowana szczególnie w&wi#kszych inkubatorach.
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Tabela 8. !rednia liczba zatrudnionych i"charakter zatrudnienia w"inkubatorach przedsi)biorczo*ci 
w"latach 1994-2011

Charakter zatrudnienia: 2001 2004 2007 2009 2010 2011

etat 6 6 3 4 5 4,5

. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Bariery dzia(alno%ci IP
Istotne znaczenie w&skutecznym i&efektywnym funkcjonowaniu inkubatora odgrywa rola radzenia sobie z&na-
potykanymi trudno%ciami i&barierami. W&odró'nieniu do poprzednich lat tabela z&danymi z&2011 r. zawiera kilka 
nowych kategorii; sprawdzano m.in., czy ograniczenia prawne i&brak procedur transferu technologii mog$ 
stanowi+ powa'ny problem utrudniaj$cy rozwój inkubatora. I&tak spo%ród 17 kategorii najcz#%ciej wskazywan$ 
trudno%ci$ jest niski bud'et i&brak wsparcia "nansowego, co stanowi problem dla wi#kszo%ci analizowanych in-
kubatorów. Nast#pn$ najcz#%ciej wskazywan$ barier$ s$ ograniczenia prawne i&brak procedur transferu tech-
nologii. W&dalszej kolejno%ci wskazywano brak %rodków na wyposa'enie i&adaptacj# inkubatora. Dla prawie 
po!owy badanych barier$ utrudniaj$c$ rozwój jest brak partnerskiej i&biznesowo zorientowanej wspó!pracy ze 
%rodowiskiem naukowym. Najrzadziej wskazywanym elementem hamuj$cym rozwój jest zdaniem badanych 
brak planu strategicznego rozwoju inkubatora.

Tabela 9. Trudno*ci i"bariery rozwoju inkubatorów przedsi)biorczo*ci w"latach 2001-2011*

Rodzaje trudno%ci: 2011 2010 2009 2007 2004 2001

niski bud'et i&brak wsparcia "nansowego na rozwój 
us!ug wsparcia

3,4 3,5 3,8 ** ** **

ograniczenia prawne i& brak procedur transferu 
technologii

3,1 ** ** ** ** **

brak %rodków na wyposa'enie i&adaptacj# inkubatora 2,9 4,2 3,8 3,6 3,4 3,9

brak partnerskiej i&biznesowo zorientowanej wspó!-
pracy ze %rodowiskiem naukowym

2,9 ** ** ** ** **

brak wsparcia i& problemy wspó!pracy z& lokalnymi 
instytucjami

2,6 2,9 2,7 2,3 2,2 3,6

brak projektów do komercjalizacji 2,6 ** ** ** ** **

z!a sytuacja w&regionie, marazm i&zastój 2,5 2,7 2,9 2,7 3,6 4,4

brak zrozumienia dla idei inkubatora i& niech#tny 
klimat

2,3 2,8 2,6 1,0 1,0 **

niech#+ %rodowiska naukowego do komercjalizacji 
osi$gni#+ naukowych

2,2 ** ** ** ** **

brak ch#tnych do zak!adania "rm 2,2 2,4 2,1 2,6 2,6 3,8

brak rynku na nowoczesne/technologiczne produk-
ty i&technologie

2,2 ** ** ** ** **

nik!e zainteresowanie us!ugami inkubatora 2,0 2,6 2,1 1,6 2,2 **

ciasne ramy organizacyjne narzucone przez organi-
zatorów inkubatora

2,0 2,2 2,4 ** ** **

z!a lokalizacja, a&przez to s!aba dost#pno%+ 1,7 2,0 2,0 2,1 1,4 3,7

akademicka szara strefa 1,5 ** ** ** ** **

brak planu strategicznego rozwoju inkubatora 1,4 ** ** ** ** **

ma!y obiekt, niewielka powierzchnia pod wynajem ** 3,1 3,0 ** ** **

* ocen dokonywano na skali pi#ciostopniowej, gdzie 1 jest ocen$ najni'sz$, a&5 najwy'sz$
** kategorie te nie wyst#powa!y w&ankietach przy pomocy których zbierano dane w&danym roku
. r ó d ! o: opracowanie w!asne
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Dla inkubatorów przedsi#biorczo%ci bariery nie stanowi akademicka szara strefa, co jest bezpo%rednio zwi$-
zane z&kszta!tuj$cym si# w&ostatnich latach wyra-nym podzia!em kompetencji pomi#dzy parkami technolo-
gicznymi, inkubatorami technologicznymi, a&inkubatorami przedsi#biorczo%ci. Inkubatory przedsi#biorczo%ci 
zazwyczaj nie maj$ mo'liwo%ci dzia!ania w&kr#gach akademickich, ze wzgl#du na ulokowanie w&mniejszych 
miejscowo%ciach pozbawionych o%rodków akademickich. Trudny do interpretacji jest niski wynik zagro'enia 
wynikaj$cego z&„ braku planu strategicznego rozwoju inkubatora”. Dane mo'na interpretowa+ jako brak zainte-
resowania posiadaniem takiej strategii, b#d$cej narz#dziem niepotrzebnym zarz$dzaj$cym inkubatora (np. ze 
wzgl#du na brak mo'liwo%ci rozbudowy czy zmiany pakietu us!ug). Druga interpretacja to brak bariery w&tym 
aspekcie ze wzgl#du na posiadanie strategii. 

Podsumowanie
Dane zgromadzone w&wyniku przeprowadzonego badania w&niewielkim stopniu ró'ni$ si# od lat poprzed-
nich. Zasadnicza cz#%+ warto%ci wska-ników pozosta!a na niezmienionym poziomie. Podtrzymane zosta!y 
równie' g!ówne trendy w&rozwoju instytucji oraz ich cech na przestrzeni ca!ego wieloletniego okresu badania. 
Reasumuj$c, nale'y stwierdzi+, 'e: 

�� nieznacznie zwi#kszy!a si# ilo%+ inkubatorów przedsi#biorczo%ci w&Polsce,

�� poziom wykorzystania powierzchni przez najemców wynosi od 2 lat niemal'e 100%,

�� ro%nie powierzchnia pod wynajem statystycznego, polskiego inkubatora przedsi#biorczo%ci,

�� inkubatory przedsi#biorczo%ci zasadnicz$ cz#%+ wp!ywów na bie'$c$ dzia!alno%+ czerpi$ w&coraz wi#kszym 
stopniu z&op!at zwi$zanych z&wynaj#ciem powierzchni i&%wiadczeniem us!ug w!asnych,

�� ro%nie bud'et operacyjny przeci#tnego, polskiego inkubatora,

�� zwi#ksza si# pakiet us!ug oraz udogodnie( oferowanych przedsi#biorcom przez inkubatory 
przedsi#biorczo%ci,

�� wi#kszo%+ nowotworzonych inkubatorów przedsi#biorczo%ci jest planowana i&tworzona z&zastosowaniem 
celowo%ci ekonomicznej i&zapewnieniem samowystarczalno%ci.

W&odniesieniu do powy'szych wniosków mo'na stwierdzi+, i' dzia!alno%+ inkubatorów, która podlega obecnie 
w&du'ej mierze mechanizmom rynkowym, d$'y do profesjonalizacji i&zapewnienia samo"nansowania. Zwi#k-
szenie potencja!u infrastrukturalnego oraz merytorycznego powoduje „ucieczk# do przodu” cz#%ci instytucji 
i&pozwoli na ich dzia!anie równie' w&okresie braku "nansowego zasilania zewn#trznego. Istnieje jednak spora 
cz#%+ inkubatorów, które ze wzgl#du na ograniczone zasoby b#d$ wymaga!y sta!ego wsparcia fundatorów, 
bez których nie b#d$ w&stanie funkcjonowa+. Jednym z&g!ównych zagro'e( dzia!ania inkubatorów, oprócz luki 
"nansowej, b#dzie z& pewno%ci$ profesjonalizacja innych instytucji otoczenia biznesu oraz wzajemne prze-
nikanie terenu dzia!ania, kompetencji, a& tak'e us!ug. Zaawansowane instytucje otoczenia biznesu takie jak 
parki naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne czy akademickie inkubatory przedsi#biorczo%ci 
wychwytuj$, i&z&pewno%ci$ b#d$ to robi!y w&coraz wi#kszym stopniu, poszczególne projekty biznesowe, ale 
równie' ca!e grupy docelowe pomys!odawców.
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Inkubatory przedsi#biorczo%ci

1. Ma!opolski Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Urz$d Miejski w&Andrychowie] 
34-120 Andrychów,  
ul. Starowiejska 22A 
tel.: 33/870-33-79; fax: 33/870-23-16 
e-mail: mip@um.andrychow.eu 
www.mip.um.andrychow.eu

2. B#dzi(ski Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Powiat B#dzi(ski] 
42-500 B#dzin, ul. Sielecka 11 
tel.: 32/761-45-40; fax: 32 761 40 43 
e-mail: inkubator@powiat.bedzin.pl 
www.inkubator.powiat.bedzin.pl

3. Bielskie Centrum Przedsi#biorczo%ci 
[Stowarzyszenie „Bielskie Centrum 
Przedsi#biorczo%ci”] 
43–382 Bielsko-Bia!a,  
ul. Cieszy(ska 367 
tel.: 33/496-02-00; fax: 33/496-02-22 
e-mail: bcp@bcp.org.pl 
www.bcp.org.pl

4. Inkubator Przedsi#biorczo%ci 
[Centrum Przedsi#biorczo%ci Sp. z&o.o.] 
41–500 Chorzów, ul. Opolska 21 
tel.: 32/249-85-15; fax: 32/241-37-42 
e-mail: inkubator@centrum.pub.pl 
www.centrum.pub.pl

5. Cz#stochowski Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Stowarzyszenie Cz#stochowski 
Inkubator Przedsi#biorczo%ci] 
42-200 Cz#stochowa, ul. *ódzka 8/12 
tel.: 34/360-55-75; fax: 34/3605571 
e-mail: biuro@czip.org.pl 
www.czip.org.pl

6. Dzier'oniowski Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Urz$d Miasta Dzier'oniowa] 
58-200 Dzier'oniów, ul. )widnicka 38 
tel.: 74/646-47-51; fax: 74/646-47-51 
e-mail:  
gci.dzierzoniow@poczta.onet.pl 
www.dzierzoniow.pl

7. Inkubator Przedsi#biorczo%ci 
[E!ckie Forum Wspierania 
Samozatrudnienia Bezrobotnych] 
19-300 E!k, Stary Rynek 8 
tel.: 87/621-34-71; fax: 87/621-34-71 
e-mail: forumelk@op.pl

8. Gda(ski Inkubator Przedsi#biorczo%ci 
STARTER 
[Gda(ska Fundacja 
Przedsi#biorczo%ci] 
80-386 Gda(sk, ul. L#borska 3b 
tel.: 58/731 65 56; fax: 58 /731 65 64 
e-mail: biuro@inkubatorstarter.pl 
www.inkubatorstarter.pl

9. Inkubator Przedsi#biorczo%ci 
[Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z&o.o.] 
44-100 Gliwice,  
ul. Wincentego Pola 16 
tel.: 32/339-31-18; fax: 32/339-31-17 
e-mail: e.bilewicz@arl.pl 
www.arl.pl

10. Centrum Edukacji i&Biznesu  
„Nowe Gliwice” 
[Agencja Rozwoju Lokalnego  
Sp. z&o.o.] 
44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 37 
tel.: 32/461-29-00; fax: 32/461-29-31 
e-mail: e.bilewicz@arl.pl 
www.arl.pl

11. Lubuska Fundacja  
Zachodnie Centrum Gospodarcze 
[Lubuska Fundacja  
Zachodnie Centrum Gospodarcze] 
66-400 Gorzów Wielkopolski,  
ul. Przemys!owa 14-15 
tel.: 95/735-49-00 
e-mail: "nsterjosef@tlen.pl 
www.lfzcg.gorzow.pl

12. Inkubator Przedsi#biorczo%ci 
[Fundacja „Jastrz#bski Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci”] 
44–330 Jastrz#bie Zdrój, ul. 1 Maja 47 
tel.: 32/476-29-11; fax: 32/476-21-10 
e-mail: inkubator@xm.pl 
www.inkubator.xm.pl

13. Kleszczowski Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Agencja Rozwoju Regionalnego 
„ARREKS” SA] 
97-400 Kleszczów, ul. G!ówna 122 
tel.: 44/731-37-31; fax: 44/731-37-32 
e-mail: arreks@arreks.com.pl 
www.arreks.com.pl

14. Inkubator Przedsi#biorczo%ci 
[Fundacja na rzecz Rozwoju Miasta 
Knurowa] 
44–190 Knurów, ul. Dworcowa 38A 
tel.: 32/235-96-70; fax: 32/235-19-50 
e-mail: biuro@fundacja.knurow.pl 
www.fundacja.knurow.pl

15. Koszali(ski Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Fundacja Centrum Innowacji  
i&Przedsi#biorczo%ci] 
75-130 Koszalin,  
ul. Szarych Szeregów 7 
tel.: 94/341-15-86; fax: 94/341-15-86 
e-mail: akinkubator@poczta.onet.pl 
www. inkubatorkoszalin.pl,  
www.fundacja.koszalin.pl

16. Inkubator Przedsi#biorczo%ci 
[Fundacja Promocji Gospodarczej  
Regionu Krakowskiego] 
30-969 Kraków, ul. Mrozowa 20A 
tel.: 12/642-16-70; fax: 12/644-53-06 
e-mail: biuro@fpgrk.krakow.pl 
www.fpgrk.krakow.pl

17. Agencja Rozwoju Regionu 
Kutnowskiego 
[Agencja Rozwoju Regionu 
Kutnowskiego SA] 
99-300 Kutno, ul. Wyszy(skiego 11 
tel.: 24/355-74-50; fax: 24/355-74-50 
e-mail: arrk@kutno.net.pl 
www.arrk.kutno.net.pl

18. Stowarzyszenie Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci 
[Stowarzyszenie Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci] 
82-200 Malbork,  
al. Wojska Polskiego 499 
tel.: 55/272-36-78; fax: 55/272-36-78 
e-mail: pkd@swp.malbork.pl 
www.swp.malbork.pl

19. Agencja Rozwoju Regionalnego 
MARR SA 
[ARR MARR S.A.] 
39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 9 
tel.: 17/788-00-13; fax: 17/788-66-18 
e-mail:  
waclaw_graniczka@marr.com.pl 
www.marr.com.pl
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20. Namys!owski Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
Namys!owskie Stowarzyszenie  
Inicjatyw Gospodarczych] 
46-100 Namys!ów, ul. *$cza(ska 11 
tel.: 77 4105261 w.46;  
fax: 77/410-41-01 
e-mail: nsig@o2.pl 
www.nsig.pl

21. Noworudzki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Agencja Rozwoju Regionalnego 
„AGROREG” SA] 
57-402 Nowa Ruda, ul. K!odzka 27 
tel.: 74/872-50-25; fax: 74/872-50-25 
e-mail: arr@agroreg.com.pl 
www.agroreg.com.pl

22. Regionalne Centrum 
Przedsi#biorczo%ci 
[Szczeci(ska Fundacja Talent-
Promocja-Post#p] 
72-200 Nowogard,  
ul. Wojska Polskiego 3 
tel.: 91/392-08-91; fax: 91/392-08-91 
e-mail: rcp_nowpgard@o2.pl 
www.fundacjatpp.pl

23. Nowos$decki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Urz$d Miasta Nowy S$cz] 
33-300 Nowy S$cz,  
ul. Wyspia(skiego 13 
tel.: 18/442-35-68; fax: 18/442-35-69 
e-mail:  
secretariat@inkubator.nowysacz.pl 
www.inkubator.nowysacz.pl

24. Inqbe 
[PARP] 
10-416 Olsztyn, ul. Towarowa 1 
tel.: 89 532 06 06; fax: 89 532 06 06 
e-mail: biuro@inqbe.pl 
www.inqbe.pl

25. Opolski Inkubator Przedsi#biorczo%ci 
[Stowarzyszenie „Promocja 
Przedsi#biorczo%ci”] 
45-064 Opole, ul. 10 Sudeckiej 
Dywizji Zmechanizowanej 4 
tel.: 77/457-48-52; fax: 77/402-38-77 
e-mail: inkubator@spp.opole.pl 
www.spp.opole.pl

26. Inkubator Przedsi#biorczo%ci 
[Agencja Rozwoju Lokalnego  
Sp. z&o.o.] 
27-400 Ostrowiec )wi#tokrzyski,  
ul. Sandomierska 26A 
tel.: 41/265-14-70; fax: 41/249-58-87 
e-mail: marzec@arl.ostrowiec.pl 
www.inkubator.arl.ostrowiec.pl

27. Inkubator Przedsi#biorczo%ci 
[Stowarzyszenie „Ostrowskie 
Centrum Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci”] 
63–500 Ostrów Wielkopolski,  
ul. Szkolna 24 
tel.: 62/736-11-60; fax: 62/736-11-60 
e-mail: ocwp@ocwp.org.pl 
www.ocwp.org.pl

28. Ostrzeszowskie Centrum 
Przedsi#biorczo%ci 
[Stowarzyszenie Ostrzeszowskie 
Centrum Przedsi#biorczo%ci] 
63-500 Ostrzeszów,  
ul. Przemys!owa 27 
tel.: 62/730-17-31; fax: 62/730-48-98 
e-mail: inkubator@clik.pl
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29. O%wi#cimski Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Centrum Biznesu  
Ma!opolski Zachodniej Sp. z&o.o.] 
32-600 O%wi#cim,  
ul. Unii Europejskiej 10 
tel.: 33/844-73-44; fax: 33/844-73-44 
e-mail: cbmz@cbmz.pl 
www.cbmz.pl

30. Podd#bicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Fundacja Centrum Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci] 
99-200 Podd#bice, ul. 1 Maja 15 
tel.: 43/678-31-58; fax: 43/678-31-58 
e-mail: biuro@fcwp.pl 
www.fcwp.pl

31. SpeedUp Iqbator 
[SpeedUp Iqbator] 
61-657 Pozna(, ul. Sadowa 32 
tel.: 61/827-09-99 
e-mail: info@speedupiqbator.com 
www.iqbator.pl

32. Inkubator Przedsi#biorczo%ci 
[Fundacja Pu!awskie Centrum 
Przedsi#biorczo%ci] 
24-110 Pu!awy, ul. Mo%cickiego 1 
tel.: 81/887-64-52; fax: 81/887-64-52 
e-mail: fpcp@fpcp.org.pl 
www.fpcp.org.pl

33. Inkubator Przedsi#biorczo%ci 
[Stowarzyszenie „Radomskie 
Centrum Przedsi#biorczo%ci”] 
26-600 Radom, ul. Ko%ciuszki 1 
tel.: 48/360-00-45; fax: 48/360-00-46 
e-mail: rcp@radom.net 
www.srcp.radom.pl

34. Rudzki Inkubator Przedsi#biorczo%ci 
[Rudzki Inkubator Przedsi#biorczo%ci 
Sp.z.o.o] 
41-703 Ruda )l$ska,  
ul. Karola Goduli 36 
tel.: 32/342-22-30; fax: 32/342-22-30 
e-mail: info@inkubatorrudzki.pl 
www.inkubatorrudzki.pl

35. Inkubator Przedsi#biorczo%ci 
[Regionalna Izba Gospodarcza] 
38-500 Sanok, ul. Rynek 15 
tel.: 13/463-04-44; fax: 13/463-04-44 
e-mail: rigsanok@pro.onet.pl 
www.rig.sanok.noestrada.pl

36. Powiatowy Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju 
Powiatu S!awie(skiego] 
76-100 S!awno, ul. Che!mo(skiego 30 
tel.: 59/810-30-21; fax: 59/810-48-03 
e-mail: inkubator@powiatslawno.pl 
www.inkubator.slawno.ta.pl

37. Inkubator Przedsi#biorczo%ci 
[S!upskie Stowarzyszenie Innowacji 
Gospodarczych i&Przedsi#biorczo%ci] 
76-200 S!upsk, ul. Tuwima 23 
tel.: 59/846-91-16; fax: 59/841-30-38 
e-mail: biuro@inkubator.slupsk.pl 
www.inkubator.slupsk.pl

38. Inkubator Przedsi#biorczo%ci 
[Regionalne Centrum  
Przedsi#biorczo%ci Sp. z&o.o.] 
86-050 Solec Kujawski,  
ul. Unii Europejskiej 4 
tel.: 52/387-02-03; fax: 52/387-02-10 
e-mail:  
inkubator@rcp.soleckujawski.pl 
www.rcp.soleckujawski.pl

39. Starachowicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Regionalna Izba Gospodarcza 
w&Starachowicach] 
27-200 Starachowice, ul. Zgodna 2 
tel.: 41/274-53-92;  
fax: 41/274-53-92 w.119 
e-mail: sipstar@o2.pl 
www.rig.org.pl

40. Powiatowy Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Powiatowy Urz$d Pracy  
w&D$browie Tarnowskiej] 
33-230 Szczucin, ul. W. Witosa 7 
tel.: 14/643-55-94; fax: 14/643-55-94 
e-mail: achrab@op.pl

41. Powiatowy Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju 
Gospodarczego Ziemi )wieckiej 
„Inkubator Przedsi#biorczo%ci”] 
86-100 )wiecie, ul. Chmielniki 2B 
tel.: 52/331-28-68; fax: 52/331-28-68 
e-mail: inkubator@op.pl 
www.inkubator.com.pl

42. Tarnobrzeski Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Tarnobrzeska Agencja  
Rozwoju Regionalnego SA] 
39-400 Tarnobrzeg,  
ul. M.D$browskiej 15 
tel.: 15/822-61-87; fax: 15/823-19-52 
e-mail: tarr@tarr.pl 
www.tarr.pl

43. Inkubator Przedsi#biorczo%ci 
[Inkubator Przedsi#biorczo%ci  
Sp. z&o.o.] 
42-600 Tarnowskie Góry,  
ul. Sienkiewicza 49 
tel.: 32/393-29-52; fax: 32/393-29-40 
e-mail: inkubator@tarnogorski.pl 
www.inkubator.tarnogorski.pl

44. Tarnowski Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Tarnowska Agencja Rozwoju 
Regionalnego SA] 
33-100 Tarnów, ul. Szujskiego 66 
tel.: 14/623-55-04; fax: 14/621-39-55 
e-mail: wojtek@tarr.tarnow.pl 
www.tarr.tarnow.pl

45. Inkubator Obserwatorium 
Zarz$dzania 
[Fundacja Obserwatorium 
Zarz$dzania] 
02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 141 
tel.: 22/ 314 14 05 
e-mail: katarzyna.szymanska@
obserwatorium.pl 
www.inkubator.obserwatorium.pl

46. Ventures Hub 
[Ventures Hub Sp. z&o.o.] 
02-675 Warszawa, ul. Wo!oska 7 
tel.: 22/567 00 20 
e-mail: biuro@ventureshub.pl 
www.ventureshub.pl

47. 1410Ventures 
[1410Ventures] 
00-790 Warszawa, ul. Willowa 2 lok.1 
team@1410ventures.com 
www.1410ventures.com

48. TechnoBoard Inkubator small 
e-biznesu 
[TechnoBoard Inkubator small 
e-biznesu] 
00-695 Warszawa,  
ul. Nowogrodzka 50 
tel.: 22/629-24-42 
e-mail: biuro@technoboard.pl 
www.technoboard.pl

49. AerFinance Ventures 
[AerFinance Ventures] 
02-174 Warszawa, ul. Saba!y 60 
tel.: 22/213-18-65 
e-mail: kontakt@aer-vc.com 
www.aer-vc.com

50. W!oc!awski Inkubator Innowacji 
i&Przedsi#biorczo%ci 
[W!oc!awski Inkubator Innowacji 
i&Przedsi#biorczo%ci] 
87-800 W!oc!awek, ul. Toru(ska 148 
tel.: 54/423 20 00 
e-mail: biuro@inkubator.wloclawek.pl 
www.inkubator.wloclawek.pl

51. iNKubator 
[Nasza Klasa sp. z&o.o.] 
Wroc!aw, ul. Gen. J. Bema 2 
e-mail: inkubator@nasza-klasa.pl 
www.inkubator.nk.pl

52. HexFund 
[HexFund Sp. z&o.o.] 
53-025 Wroc!aw, ul. Skarbowcow 23a 
e-mail: info@hexfund.com 
www.hexfund.com

53. Venture Incubator 
[VENTURE INCUBATOR  
Spó!ka Akcyjna] 
53-238 Wroc!aw, ul. Hallera 180/18 
tel.: 71/714-20-88; fax: 71 712 24 22 
e-mail: o0ce@ventureincubator.pl 
www.ventureincubator.pl

54. Trinity Adventure 
[TRINITY AdVENTURE Sp. z&o.o.] 
50-079 Wroc!aw, ul. Ruska 11/12 
tel.: 71/712-21-50 
e-mail: biuro@trinityadventure.pl 
www.trinityadventure.pl

55. Inkubator Przedsi#biorczo%ci O%rodka 
Wspierania Przedsi#biorczo%ci 
[Centrum Przedsi#biorczo%ci SA] 
43-225 Wola, ul. Przemys!owa 6 
tel.: 32/211-91-77; fax: 32/211-91-77 
e-mail: sekretariat@cpsa.com.pl 
www.cpsa.com.pl

56. Zelowski Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Fundacja Rozwoju Gminy Zelów] 
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4 
44/634-10-06; fax: 44/634-12-30 
e-mail: w.pajewski@frgz.pl 
www.frgz.pl

57. 1aga(ski Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[1aga(ska Agencja Rozwoju  
Lokalnego Sp. z&o.o.] 
68-100 1aga(, ul. Jana Paw!a II nr 15 
68/477-10-83 
e-mail: p.slugocki@arl-zagan.pl 
www.zagan.org/news,zagan,706.
html

58. Inkubator Przedsi#biorczo%ci 
[Fundacja „Przedsi#biorczo%+”] 
68-200 1ary, ul. Mieszka I&nr 13 
68/479-16-04; fax: 68/479-16-04 
e-mail: fp@fundacja.zary.pl 
www.fundacja.zary.pl
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CENTRA TRANSFERU TECHNOLOGII

We wspó!czesnej gospodarce wiedza staje si# zasobem, który w&coraz wi#kszym stopniu decyduje o&konku-
rencyjno%ci przedsi#biorstw. Czynnikiem decyduj$cym o&sukcesie jest wytworzenie mechanizmów przep!ywu 
wiedzy pomi#dzy podmiotami 'ycia spo!eczno-gospodarczego1 oraz jej komercjalizacji, czyli przekszta!cania 
wiedzy w&innowacje. Zdolno%+ przekszta!cania wiedzy w&nowe produkty, us!ugi, technologie, metody marke-
tingowe i&rozwi$zania organizacyjne decyduje coraz silniej nie tylko o&konkurencyjno%ci przedsi#biorstw, ale 
regionów i&ca!ych gospodarek.2

Transfer technologii mo'e przebiega+ efektywnie jedynie w&procesie, na który sk!adaj$ si# ci$g!e interakcje po-
mi#dzy osobami i& podmiotami tworz$cymi %rodowisko innowacyjne3. St$d dzia!ania zmierzaj$ce do tworze-
nia jednostek zdolnych do inicjowania i&realizacji procesu komercjalizacji wiedzy: centrów transferu technologii. 
O%rodki te zdolne do wykorzystania wszelkich mo'liwo%ci stwarzanych przez infrastruktur# innowacji (fundusze 
"nansuj$ce innowacje, inkubatory i&parki technologiczne) czyli system o%rodków innowacji i&przedsi#biorczo%ci, 
s$ w&stanie efektywnie i&skutecznie wspiera+ ten proces. Centra transferu technologii tworzy si# w&celu sprzeda'y 
lub nieodp!atnego przekazywania wyników prac rozwojowych i&bada( przedkonkurencyjnych do gospodarki.

De*nicja CTT
Centra transferu technologii (CTT) to zró'nicowana organizacyjnie grupa nienastawionych na zysk jednostek 
doradczych, szkoleniowych i&informacyjnych, aktywnych w&obszarze transferu i&komercjalizacji technologii oraz 
wszystkich towarzysz$cych temu procesowi zada(. Dzia!alno%+ CTT na styku sfery nauki i&biznesu ma owoco-
wa+ adaptacj$ nowoczesnych technologii przez ma!e i&%rednie "rmy lub powstawaniem nowych "rm bazuj$-
cych na nowych technologiach, a&tym samym przyczynia+ si# do podniesienia innowacyjno%ci i&konkurencyj-
no%ci przedsi#biorstw oraz regionalnych struktur gospodarczych. CTT maj$ zapewnia+ swego rodzaju bufor, 
pozwalaj$cy na pogodzenie komercjalizacji, bada( naukowych i&dzia!alno%ci dydaktycznej na uczelniach4.

CTT w#Polsce
Pierwsze w&Polsce CTT zosta!o powo!ane w&roku 1995: Wroc!awskie Centrum Transferu Technologii przy Poli-
technice Wroc!awskiej. Od tego czasu notuje si# sta!y wzrost liczby CTT. Dynamiczny wzrost jednostek dorad-
czych szkoleniowych i&informacyjnych aktywnych w&obszarze transferu i&komercjalizacji technologii zwanych 
centrami transferu technologii nast$pi! w& latach 2005-2007, kiedy to ich liczba zosta!a podwojona. By!o to 
niew$tpliwie zwi$zane z&uruchomieniem programów wsparcia komercjalizacji wyników bada( naukowych 
w& ramach pierwszego okresu programowania funduszy strukturalnych 2004-2006. Kolejny istotny przyrost 
liczby o%rodków nast$pi! w&roku 2007 i&by! przede wszystkim nast#pstwem powo!ania na terenie ca!ego kraju, 
w& ramach projektu „Sie+ O%rodków i& Innowacji NOT” "nansowanego ze %rodków funduszy strukturalnych5, 
w&wyniku którego powsta!o 35 o%rodków transferu technologii na bazie regionalnych stowarzysze( naukowo-
-technicznych. O%rodki powo!ane przez NOT mia!y za cel wspomaganie wdra'ania innowacji w&ma!ych i&%red-
nich przedsi#biorstwach. W&raporcie SOOIPP w&roku 2010 identy"kowano ich jeszcze 34. O%rodki Innowacji 
NOT zmieni!y pro"l dzia!alno%ci po roku 2010. Obecnie 'aden z&nich nie pe!ni ju' funkcji CTT6. Ma to wp!yw na 
spadek liczby CTT w&2012 roku.
Najwi#ksza liczba CTT funkcjonowa!a w&roku 2010, w&którym zidenty"kowano 90 o%rodków. W&po!owie roku 
2012 zosta!o zidenty"kowanych 69 CTT.

1 Technostarterzy: dlaczego i&jak, J.G.Wissema, PARP, Warszawa, 2005
2 O%rodki innowacji i&przedsi#biorczo%ci w&Polsce, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa, 2010
3 Transfer technologii z&uczelni do biznesu: tworzenie mechanizmów transferu technologii, red. K.Santarek, PARP, Warszawa 2008
4 Innowacje i&transfer technologii: S!ownik poj#+, red. K.B. Matusiak, Warszawa 2011
5 Program Operacyjny SPO WKP 2004-2006.
6 informacja o&zaprzestaniu aktywno%ci w&tym zakresie zosta!a uzyskana telefonicznie z&centrali NOT w&Warszawie; ponadto 
by!o to potwierdzane przez pracowników regionalnych stowarzysze( n-t, z&którymi kontaktowa!y si# osoby zbieraj$ce dane.

Aleksander B'KOWSKI
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Wykres 1. Liczba polskich CTT w"latach 1995-2012.
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. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Powstanie i&rozwój CTT jest determinowane blisko%ci$ %rodowiska naukowego, otwartego na transfer swoich 
osi$gni#+ do gospodarki. W&roku 2012 spo%ród 69 zidenty"kowanych CTT w&ramach jednostek naukowych7 
dzia!a!o 59,4%.
Analizowane CTT mo'na podzieli+ na 2 podgrupy: akademickie CTT, funkcjonuj$ce w&ramach uczelni lub jako 
odr#bne podmioty prawne powo!ane lub zale'ne od uczelni oraz CTT nie zwi$zane bezpo%rednio z&uczelnia-
mi. Akademickie CTT stanowi$ 49,3% wszystkich CTT.

Mapa 1. Centra Transferu Technologii w"2012 r.

– Centra Transferu Technologii; – Centra Transferu Technologii w fazie przygotowania
. r ó d ! o: opracowanie w!asne

7 W&rozumieniu ustawy o&zasadach "nansowania nauki z&dnia 10 kwietnia 2010 roku (DzU 2010 nr 96 poz.615)
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Najwi#cej polskich centrów transferu technologii funkcjonuje w&Krakowie (9), Warszawie (8), Poznaniu (7), *odzi 
(5). Najwi#cej akademickich CTT funkcjonuje w&Krakowie (5) i&*odzi (4)

Tabela 1. Liczba CTT w"zale&no*ci od formy organizacyjnej w"latach 2007-2012

Wyszczególnienie: 2007 2009 2010 2012

Jednostki instytucji naukowych 27 26 29 41

Fundacje i&stowarzyszenia 10 12 12 12

Spó!ki 9 10 10 10

Pozosta!e 5 4 5 6

O%rodki innowacji NOT 35 35 34 0

Ogó!em* 52 52 56 69

W'tym akademickie (jednostki uczelniane) 19 18 21 34

W&tym parkowe i&inkubatorowe 3 8 5 7

* – z&wy!$czeniem O%rodków Innowacji NOT
. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Struktura i#organizacja CTT
W& roku 2010 spo%ród 56 funkcjonuj$cych CTT8 w& ramach jednostek naukowych dzia!a!o 51,8%, a& jednost-
ki dzia!aj$ce w&ramach uczelni (akademickie centra transferu technologii) stanowi!y 37,5%. W&roku 2012, po 
okresie stabilizacji w& latach 2007-2010, nast$pi! znacz$cy wzrost liczby CTT funkcjonuj$cych w&ramach szkó! 
wy'szych.
Pod wzgl#dem organizacyjno-prawnym najwi#ksz$ grup# stanowi$ CTT funkcjonuj$ce w&ramach jednostek 
naukowych (59,4%). Druga grupa to podmioty samodzielne: fundacje i&stowarzyszenia (17,4%), nast#pnie spó!ki 
prawa handlowego (14,5%) oraz podmioty pozosta!e9 (8,7%). Liczba podmiotów w&trzech ostatnich grupach 
pozostaje praktycznie nie zmieniona w&latach 2007-2012. Nie zmienia si# równie' liczba CTT funkcjonuj$cych 
w&ramach parków technologicznych i&inkubatorów.

Wykres 2. Organizacyjne przyporz+dkowanie CTT w"2012 r. (w%)
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. r ó d ! o: opracowanie w!asne

8 Z&wy!$czeniem o%rodków NOT
9 Pozosta!e formy organizacyjno-prawne to izby gospodarcze, kluby wynalazczo%ci i&racjonalizacji oraz konsorcja
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CTT funkcjonuj$ce w&ramach jednostek naukowych dzia!aj$ w&formule organizacyjnej dzia!u, biura lub zespo!u 
wysoko usytuowanego w&hierarchii jednostki naukowej, bo bezpo%rednio podporz$dkowanego Dyrektorowi, 
Rektorowi lub Prorektorowi. Jednostki te nie posiadaj$ osobowo%ci prawnej. Wi#kszo%+ z&nich posiada dodat-
kowo cia!a doradcze w&postaci rad nadzoruj$cych, programowych lub opiniodawczych. CTT dzia!aj$ce jako 
niezale'ne podmioty podporz$dkowane s$ organom statutowym organizacji. W&jednym wypadku akademic-
ki CTT dzia!aj$cy w&formie spó!ki kontrolowany jest przez Kanclerza uczelni.
W&niniejszym badaniu udzia! wzi#!o 38 o%rodków tego typu (55,1% wszystkich CTT), w&tym dwa, które rozpo-
czynaj$ dzia!alno%+ i&s$ w&fazie organizacyjnej. W%ród badanych o%rodków akademickie CTT stanowi!y 86,8%.
W&ramach dzia!u administracyjnego uczelni funkcjonuje 88,2% akademickich CTT. Pozosta!e to odr#bne od 
uczelni podmioty, posiadaj$ce osobowo%+ prawn$, dzia!aj$ce w&formule spó!ki z&ograniczon$ odpowiedzial-
no%ci$ lub fundacji.
Znamienne jest to, 'e nie wzrasta liczba akademickich CTT funkcjonuj$cych jako spó!ki. Mimo, i' powszech-
nie uwa'a si#, i' spó!ki prawa handlowego profesjonalnie zajmuj$ce si# komercjalizacj$ technologii stanowi$ 
struktur# organizacyjno-prawn$, zapewniaj$c$ wi#ksz$ efektywno%+ dzia!ania. Ponadto zosta!y stworzone od-
powiednie unormowania prawne umo'liwiaj$ce tworzenie takich spó!ek przez jednostki naukowe, a&zw!asz-
cza szko!y wy'sze. Na przeszkodzie stoi tu prawdopodobnie zbyt du'e ryzyko zwi$zane z&utworzeniem takie-
go podmiotu przez jednostk# naukow$.
Akademickie CTT s$ jednym z&elementów uczelnianej struktury transferu technologii i&komercjalizacji wyni-
ków bada( naukowych. Na uczelniach z&regu!y funkcjonuj$ ró'ne podmioty, które obok akademickich CTT 
zajmuj$ si# wspó!prac$ z&przemys!em, ochron$ praw w!asno%ci i&komercjalizacj$. W&zakresie ochrony praw 
w!asno%ci intelektualnej akademickie CTT wskaza!o na biuro rzecznika patentowego, lub na inne dzia!y, które 
zajmuj$ si# t$ tematyk$. W&zakresie wspó!pracy z&przemys!em obok akademickich CTT zajmuj$ si# t$ tematy-
k$ ró'norodne struktury uczelniane, poczynaj$c od struktur podlegaj$cych np. prorektorowi ds. kontaktów 
z&gospodark$ lub prorektorowi ds. nauki, poprzez centra zaawansowanych technologii, mi#dzywydzia!owe 
centra badawcze i&biura karier, po uczelniane o%rodki innowacji i&przedsi#biorczo%ci: preinkubatory i&inkuba-
tory technologiczne oraz dzia!y transferu technologii i&centra innowacji. Centra zaawansowanych technologii, 
mi#dzywydzia!owe centra badawcze oraz uczelniane o%rodki innowacji i&przedsi#biorczo%ci realizuj$ równie' 
zadania w&zakresie komercjalizacji technologii. Na wielu uczelniach dzia!aj$ niezale'nie obok siebie odr#bne 
jednostki organizacyjne, specjalizuj$ce si# w&okre%lonych obszarach transferu technologii. Zwykle jest to for-
mu!a jednostki dzia!aj$cej wewn$trz struktury organizacyjnej uczelni i&jednostki zewn#trznej, funkcjonuj$cej 
jako podmiot posiadaj$cy odr#bn$ od uczelni osobowo%+ prawn$.

Cele dzia(alno%ci
Realizacja zada( zwi$zanych z&transferem technologii i&komercjalizacj$ wyników bada( jest na uczelniach roz-
proszona i&nie jest koordynowana. Odpowiedzialno%+ poszczególnych uczelnianych o%rodków zajmuj$cych 
si# t$ tematyk$ nie jest jasno rozdzielona i&cz#sto nak!ada si#. Nie sprzyja to efektywno%ci podejmowanych 
dzia!a(. Tym niemniej akademickie CTT pozytywnie oceniaj$ wspó!prac# w&ramach uczelni.
G!ównym celem dzia!alno%ci centrów transferu technologii jest szeroko rozumiana eksploatacja i&komercjali-
zacja wiedzy. CTT jako g!ówne cele dzia!alno%ci wskazuj$: komercjalizacj# i&transfer technologii (transfer tech-
nologii do gospodarki, komercjalizacja wyników bada( naukowych, kontakty z&przedsi#biorcami dla transferu 
technologii, budowa uczelnianego systemu transferu technologii) oraz zarz$dzanie w!asno%ci$ intelektualn$-
(ochrona wyników bada( naukowych, udost#pnianie praw z&patentów, umowy licencyjne i&wdro'eniowe). Po-
nadto w%ród trzech g!ównych celów najcz#%ciej wskazywane s$: wspieranie przedsi#biorczo%ci, promowanie 
wyników bada( naukowych oraz kreowanie wspó!pracy z&biznesem. W&kategorii „inne” znalaz!y si#: podnosze-
nie konkurencyjno%ci i& innowacyjno%ci regionu, wzmacnianie wspó!pracy przedsi#biorców w&powi$zaniach 
kooperacyjnych (klastry), specjalistyczne ekspertyzy.
CTT najwi#ksz$ cz#%+ czasu pracy przeznaczaj$ na podstawow$ dzia!alno%+ zwi$zan$ z&transferem i&komercja-
lizacj$ nowych technologii oraz doradztwo technologiczne, patentowe. Na t# dzia!alno%+ o%rodki po%wi#caj$ 
30% swojego czasu pracy. Na dzia!ania promuj$ce osi$gni#cia naukowe pod k$tem mo'liwo%ci ich komercja-
lizacji po%wi#caj$ 13,4%. Istotn$ pozycj# w&czasie pracy akademickich CTT zajmuje równie' ochrona w!asno%ci 
intelektualnej (10,5%) i&doradztwo dla MSP (10,3%). Wszystkie te typy dzia!a( s$ charakterystyczne dla obszaru 
transferu technologii. Struktura rodzajowa aktywno%ci CTT jest zgodna z&deklarowanymi celami przedstawio-
nymi wcze%niej.
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Wykres 3. Cele dzia(alno*ci CTT (wg. liczby wskaza,10)
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Wykres 4. Struktura dzia(alno*ci wed(ug przeznaczanego czasu pracy w"2012 r. (w%)
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. r ó d ! o: Opracowanie w!asne

W&strukturze rodzajowej aktywno%ci CTT wyra-nie zaznacza si# tendencja do po%wi#cania coraz wi#cej czasu 
na dzia!alno%+ podstawow$ zwi$zan$ z& transferem technologii i&ochron$ w!asno%ci intelektualnej. Ponadto 
CTT coraz wi#cej czasu po%wi#caj$ wsparciu tworzenia nowych "rm i&tematyce przedsi#biorczo%ci. W&ostat-
nim czasie nast$pi! zdecydowany spadek znaczenia szkole( i&doradztwa dla MSP w&dzia!alno%ci CTT. Te ten-
dencje wynikaj$ tak'e z&faktu, 'e coraz wi#kszy odsetek w&strukturze CTT stanowi$ akademickie CTT. Obser-
wowane zmiany s$ typowe dla dzia!alno%ci tej podgrupy11.
Istotn$ pozycj# w&strukturze dzia!alno%ci stanowi przygotowanie wniosków projektowych. Przy czym w&po-
równaniu z&latami ubieg!ymi dzia!alno%+ ta jest coraz mniej znacz$ca dla CTT.

10 Odpowiedzi udzieli!o 38 o%rodków a&ka'dy móg! wskaza+ maks. 3 najwa'niejsze.
11 A.B$kowski, E.D$browska, K.B.Matusiak, M.Ma'ewska, Akademickie O%rodki Innowacji, SOOIPP, Warszawa, 2012.
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Tabela 2. Zmiany struktury rodzajowej aktywno*ci CTT wed(ug przeznaczanego czasu pracy w"latach 
2005-2012 (w"%)

Wyszczególnienie: 2005 2007 2009 2010 2012

transfer i&komercjalizacja technologii, doradztwo 
technologiczne i&patentowe

 16,1  16,1  19,9  22,4  30,0

promocja osi$gni#+ lokalnego %rodowiska naukowego  6,5  8,5  11,4  12,9  13,4

ochrona w!asno%ci intelektualnej . .  6,3  6,2  10,5

doradztwo i&szkolenia dla MSP  23,2  31,6  22,8  20,8  10,3

przygotowanie wniosków dotacyjnych  17,8  12,6  14,0  12,1  9,6

dzia!alno%+ informacyjna o&programach unijnych  9,0  10,6  10,3  10,9  8,5

pomoc w&tworzeniu i&funkcjonowaniu nowo 
powsta!ym "rmom

 11,3  4,2  5,1  4,9  6,2

doradztwo i&szkolenia dla du'ych "rm .  2,5  4,9  2,5  1,1

pozosta!e  21,5  13,9  5,5  7,3  10,3

. r ó d ! o: Opracowanie w!asne

Potencja( i#infrastruktura CTT
)rednie zatrudnienie etatowe w&CTT wynosi 9 osób, a&dodatkowo %rednio 14 osób pracuje na umowach zlece-
nia lub o&dzie!o. Przy czym obserwuje si# olbrzymie zró'nicowanie od 1 osoby do 26 w&grupie pracowników 
etatowych i&od 0 do 58 w&grupie osób na umowach zlecenia i&o&dzie!o. Mediana zatrudnienia etatowego nie 
odbiega od %redniej i&wynosi 7 osób. Natomiast mediana dla zatrudnienia na umowy cywilno-prawne jest 
znacznie poni'ej %redniej i&wynosi 6 (dla centrów zatrudniaj$cych takie osoby). Ró'nica ta wynika z&faktu, 'e 
2&o%rodki wykaza!y zatrudnianie a' 108 osób na umowy cywilno-prawne. O%rodków, w&których pracowników 
etatowych jest 10 lub wi#cej jest w&badanej grupie 41,7%.
Dla porównania wg raportu „O%rodki innowacji i&przedsiebiorczosci w&Polsce – Raport 2010” centrum transferu 
technologii zatrudnia!o %rednio 8 pracowników etatowych, a&dodatkowych 17 uczestniczy!o w&jego pracach 
w& formie umów-zlece(. Zatrudnienie w& etatowe w& stosunku do roku 2012 nieznacznie wzros!o, natomiast 
zmniejszy!a si# ilo%+ osób wspó!pracuj$cych zatrudnionych na umowy cywilno-prawne.

Tabela 3. Wybrane charakterystyki CTT w"latach 1999-2012

Wyszczególnienie: 1999 2000 2004 2005 2007 2009 2010 2012

liczba centrów 23 20 29 44 87 90 90 69

powierzchnia w&m2 111 192 247 178 176 161 162 162

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

konsultanci, doradcy i&wyk!a-
dowcy (umowy zlecenia)

15 30 20 26 19 14 17 15

bud'et o%rodka (w&tys. z!)*, 
w&tym dochody w!asne (w%)

.

.
118 
58,8

.

.
881 
34,5

662 
24,1

963 
34,4

1050 
24,5

1797 
9,5

liczba klientów* 482 495 520 628 1&054 574 696 702
* prezentowane dane dotycz$ poprzedniego, pe!nego roku sprawozdawczego
. r ó d ! o: Opracowanie w!asne

Powierzchnia u'ytkowa jak$ %rednio dysponuje CTT wynosi w& roku 2012: 162m2, przy jednoczesnym du'ym 
zró'nicowaniu – od 13 do 900 m2. Mediana jest nieco ni'sza od %redniej i&wynosi ok. 151 m2. Na tej powierzch-
ni znajduj$ si# g!ównie pomieszczenia biurowe i&pokoje konsultantów. Praktycznie wszystkie centra dysponuj$: 
podstawow$ infrastruktur$ biurow$ (faks, kopiarka, telefon) i&sieci$ komputerow$ (94,4%) oraz dost#pem do szero-
kopasmowego Internetu (69,4%). Dost#p do baz danych oraz sal konferencyjnych i&seminaryjnych posiada 77,8% 
badanych. Niektóre o%rodki dysponuj$ w!asnym zapleczem seminaryjnym inne deklaruj$ dost#p do infrastruktu-
ry jednostki macierzystej, g!ównie dotyczy to o%rodków uczelnianych. Ograniczony pozostaje ci$gle dost#p do 



89

Centra transferu technologii

laboratoriów i&warsztatów. Na takie mo'liwo%ci wskazuje tylko 25% badanych. W&stosunku do roku 2010 nast$pi! 
pod tym wzgl#dem pewien post#p, gdy' wówczas na takie mo'liwo%ci wskazywa!o co dziesi$te centrum.
)rednio o%rodek CTT dysponuje rocznym bud'etem w&wysoko%ci ok. 1&797&217 z! (od 120 tys. do 4 mln). Media-
na kszta!tuje si# na nieco ni'szym poziomie wynosz$cym 1&400&000 z!. Jest to zwi$zane z&tym, 'e trzy o%rodki 
dysponuj$ bud'etem pomi#dzy 3,5 a&4 mln z! – znacznie przewy'szaj$cym bud'et pozosta!ych o%rodków. 
W&stosunku do poprzedniego badania (dane na koniec 2009 roku) %redni bud'et CTT zwi#kszy! si# znacz$co, 
bo a' o&71,1%, w&ci$gu 2 ostatnich lat. Najwa'niejszym -ród!em zasilania s$ granty i&projekty (66,3%). Bardzo 
istotn$ rol# w&"nansowaniu CTT odgrywa wk!ad instytucji macierzystej, kszta!tuj$cy si# %rednio na poziomie 
21,5%. Wp!ywy z&dzia!alno%ci w!asnej stanowi$ zaledwie 9,5% bud'etu.

Wykres 5. Struktura -nansowania CTT w"2011 r. (w%)
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. r ó d ! o: opracowanie w!asne

W& stosunku do sytuacji CTT na koniec roku 2009 mo'na zaobserwowa+ znacz$ce zmniejszenie wp!ywów 
w!asnych (z&24,5% do 9,5%), przy wzro%cie wk!adu instytucji macierzystej (z&8,9% do 21,5%).

Wykres 6. Udzia( dochodów w(asnych w"-nansowaniu CTT w"latach 2004-2011 (w%)
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. r ó d ! o: Opracowanie w!asne

Mimo wzrostu %redniego bud'etu CTT w&tym okresie o&ok. 70%, przychody z&dzia!alno%ci w!asnej spad!y nie 
tylko procentowo w&strukturze "nansowania, ale tak'e obni'y!y si# co do warto%ci bezwzgl#dnej. W&badanej 
grupie ok. 50% o%rodków nie posiada 'adnych przychodów z&prowadzonej dzia!alno%ci w!asnej, lub s$ one 
na marginalnym poziomie poni'ej 2% bud'etu. Zaledwie 25% posiada wp!ywy w!asne, przekraczaj$ce 10% 
bud'etu ca!kowitego. Dla CTT, które posiadaj$ najwi#ksze przychody w!asne w&strukturze "nansowania kszta!-
tuj$ si# one na poziomie 30-40%.
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Przychody z& tytu!u realizacji projektów utrzymuj$ si# na tym samym poziomie w& strukturze "nansowania. 
W&2011 roku stanowi!y one 66,8% w&strukturze "nansowania w&stosunku do 66,9% w&roku 2009. Przesuni#ciu 
uleg!y jedynie relacje pomi#dzy projektami "nansowanymi ze -róde! regionalnych, europejskich i&krajowych, 
na korzy%+ tych ostatnich. Realizacja projektów "nansowanych ze %rodków publicznych stanowi g!ówne -ró-
d!o "nansowania CTT.
Zmiana w&strukturze "nansowania CTT w&stosunku do lat ubieg!ych polega na zdecydowanym wzro%cie po-
ziomu "nansowania ze strony instytucji prowadz$cej oraz dramatycznym spadku przychodów z&tytu!u dzia-
!alno%ci w!asnej. W&ten sposób CTT "nansowane s$ niemal w&90% ze %rodków publicznych. Dochody w!asne, 
a&zw!aszcza dochody z&dzia!alno%ci szkoleniowej i&doradczej, spad!y do poziomu najni'szego od 7 lat. Dzia!al-
no%+ CTT jest zatem coraz bardziej uzale'niona od funduszy publicznych.

Tabela 4. Struktura -nansowania bie&+cej dzia(alno*ci CTT w"latach 2004-2012.

Wyszczególnienie: 2004 2006 2008 2009 2012

bud'et (w&tys. z!)  
w&tym w%:

 881,5  662,3  963,9  1 050,2  1&797,2 

wp!ywy z&dzia!alno%ci szkoleniowej  7,5  7,8  9,9  6,8  2,3

wp!ywy z&dzia!alno%ci doradczej  19,9  7,4  18,8  8,6  2,2

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

europejskie granty i&projekty  24,2  39,3  28,3  25,4  18,4

krajowe granty i&projekty  13,0  15,9  18,2  33,4  46,7

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

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

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

. r ó d ! o: Opracowanie w!asne

Przychody w!asne CTT pochodz$ z& wp!at za prowadzone szkolenia (dzia!alno%+ szkoleniowa), doradztwo 
(dzia!alno%+ doradcza) oraz przychody inne. Jako g!ówne -ród!a przychodów innych wskazywane by!y: sprze-
da' licencji, umowy na zlecenia komercyjne, wynajem powierzchni. Przychody w!asne z&innych -róde! stano-
wi$ 5% w&strukturze "nansowania i&s$ najwi#ksz$ pozycj$ w&przychodach w!asnych. Przychody z&dzia!alno%ci 
doradczej stanowi$ 2,3%, a&z&dzia!alno%ci szkoleniowej – 2,2% bud'etu. Inne zasilanie zewn#trzne stanowi 2,7% 
bud'etu. Jako -ród!a najcz#%ciej wskazywane s$ du'e "rmy i&administracja publiczna.

Oferta CTT

Wykres 7. Struktura us(ug CTT wg liczby korzystaj+cych klientów w"2011 r. (w%)
 

szkolenia 39,7%doradztwo 11,5%

informacja 42,8%

pozosta(e 6,0%

. r ó d ! o: Opracowanie w!asne
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Najwi#cej klientów korzysta z&us!ug informacyjnych i&szkoleniowych. Zahamowana zosta!a tendencja zmniej-
szania si# w&strukturze us!ug udzia!u klientów korzystaj$cych z&us!ug informacyjnych obserwowana w&latach 
ubieg!ych. Liczba klientów korzystaj$cych z&dzia!alno%ci doradczej, o&du'ej warto%ci dodanej wci$' pozostaje 
na stosunkowo niskim poziomie.

Tabela 5. Struktura klientów CTT wed(ug rodzajów us(ug w"latach 2003-2011 (w"%)

Wyszczególnienie: 2003 2004 2006 2008 2009 2011

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

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

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

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

.ród!o: opracowanie w!asne

CTT, coraz bardziej koncentruj$ swoj$ dzia!alno%+ na obszarach zwi$zanych z&transferem technologii, kosztem 
innych dzia!a(. Zjawisko to jest przejawem post#puj$cej profesjonalizacji oferty realizowanej przez zespo!y 
specjalistów skupionych w&CTT. Oferuj$ one szkolenia, doradztwo i& informacje przede wszystkim w&ramach 
projektów, "nansowanych ze %rodków publicznych, w& których uczestnicz$. Jedynie niewielka cz#%+ us!ug 
%wiadczona jest na zasadach rynkowych.

Tabela 6. Zakres tematyczny kursów i"szkole, realizowanych w"CTT w"latach 2005-2012 (w%)

Wyszczególnienie: 2005 2007 2009 2010 2012

ochrona w!asno%ci intelektualnej * * 54 47 63

przedsi#biorczo%+ i&tworzenie "rmy 39,5 42 62 70 58

dost#p do %rodków z&funduszy europejskich 58 48 65 53 34

opracowanie biznesplanu 32 31 50 50 32

wdra'anie nowych produktów i&technologii 13 11 46 23 29

zarz$dzanie jako%ci$ 40 44 35 30 24

badania rynku i&marketing 18 23 35 33 21

internacjonalizacja i&wspó!praca mi#dzynarodowa * 14 35 22 21

zarz$dzanie biznesem 26 29 35 33 21

zarz$dzanie zasobami ludzkimi * * 33 30 21

prawne * * 21 20 21

audyt technologiczny * * * 10 18

"nanse i&podatki 21 23 35 33 18

po%rednictwo kooperacyjne * 12 23 * 16

ksi#gowo%+ i&rachunkowo%+ 21 19 20 21 13

informatyka, komputery 16 31 19 23 5

* w&danym roku ankieta nie zawiera!a takiej kategorii w&kafeterii odpowiedzi
. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Dzia!alno%+ szkoleniowa CTT koncentruje si# na dwóch podstawowych tematach zwi$zanych z& transferem 
technologii: ochronie w!asno%ci intelektualnej i&przedsi#biorczo%ci. Wi#kszo%+ CTT prowadzi tego typu szkole-
nia. Pozosta!e szkolenia oferowane s$ przez znacznie mniejsz$ liczb# CTT i&pozostaj$ na nieco ni'szym pozio-
mie w&stosunku do lat ubieg!ych. Istotnemu ograniczeniu uleg!y szkolenia zwi$zane z&pozyskiwaniem %rod-
ków pomocowych.
Priorytety w&zakresie us!ug informacyjnych odpowiadaj$ us!ugom doradczym i&szkoleniowym. Wyra-nie kon-
centruj$ si# one na podstawowych aspektach transferu technologii: przedsi#biorczo%ci, ochronie w!asno%ci 
intelektualnej i&wdra'aniu nowych technologii. Dominuj$ca w&ostatnich latach us!uga doradcza i&informacyjna 
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dotycz$ca przygotowywania wniosków dotacyjnych i& informacji o& mo'liwo%ciach "nansowania w& ramach 
programów europejskich, wraz z&wyczerpywaniem si# %rodków z&funduszy europejskich, zdecydowanie straci-
!a prymat na rzecz us!ug z&zakresu transferu technologii. Istotny wzrost %wiadczonych us!ug nast$pi! w&zakresie 
ochrony w!asno%ci intelektualnej.

Tabela 7. Zakres tematyczny doradztwa w"CTT w"latach 2005-2012 (w%)

Wyszczególnienie: 2005 2007 2009 2010 2012

przedsi#biorczo%+ i&tworzenie "rmy 53 57 74 73 73

wdra'anie nowych produktów i&technologii 71 61 61 73 70

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

dost#p do %rodków z&funduszy europejskich 76 80 90 77 68

internacjonalizacja i&wspó!praca mi#dzynarodowa 32 23 42 30 59

opracowanie biznesplanu 71 71 71 50 57

audyt technologiczny * * * 28 51

po%rednictwo kooperacyjne 49 48 58 53 43

badania rynku i&marketing 49 38 36 43 41

zarz$dzanie biznesem 37 31 19 27 35

prawne 21 29 23 23 35

zarz$dzanie jako%ci$ 49 40 32 33 24

zarz$dzanie zasobami ludzkimi * 18 14 20 24

"nanse i&podatki 13 19 19 17 22

ksi#gowo%+ i&rachunkowo%+ 5 17 10 10 16

informatyka, komputery 29 33 19 20 5

* w&danym roku ankieta nie zawiera!a takiej kategorii w&kafeterii odpowiedzi
. r ó d ! o: opracowanie w!asne

CTT %wiadcz$ coraz wi#cej us!ug informacyjnych i&doradczych zwi$zanych z& internacjonalizacj$. W&tym za-
kresie nast$pi! istotny wzrost w&stosunku do roku 2010. Podobnie wzros!o znaczenie us!ug w&zakresie audytu 
technologicznego. Mo'e to %wiadczy+ o&post#puj$cej specjalizacji tematycznej CTT.
Ponad 60% badanych CTT, prowadzi dzia!alno%+ w&okre%lonych obszarach tematycznych. Najcz#%ciej wskazy-
wane dziedziny specjalizacji technologicznej (wg. cz#stotliwo%ci wskaza() to:

�� life science, w&tym medycyna, biotechnologia,

�� chemia,

�� ochrona %rodowiska, ekotechnologie,

�� bran'a rolno-spo'ywcza,

�� energia,

�� in'ynieria materia!owa,

�� in'ynieria produkcji.
W&dalszym ci$gu CTT w&swoich us!ugach w&stosunkowo ma!ym stopniu koncentruj$ si# na fazie implementacji 
transferu technologii, co przejawia si# nisk$ pozycj$ w&katalogu us!ug: analiz rynkowych, testowania i&prototy-
powania technologii, zarz$dzania biznesem. Z&drugiej strony us!ugi te oraz us!ugi zwi$zane z&prowadzeniem 
biznesu (np. prawne, podatki i& "nanse, zarz$dzanie zasobami ludzkimi) s$ coraz powszechniej %wiadczone 
przez CTT w&stosunku do lat ubieg!ych.

Tabela 8. Zakres tematyczny oferty informacyjnej CTT w"latach 2005-2012 (w"%)

Wyszczególnienie: 2005 2007 2009 2010 2012

przedsi#biorczo%+ i&tworzenie "rmy 61 69 77 68 70

ochrona w!asno%ci intelektualnej * * 77 68 68
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Wyszczególnienie: 2005 2007 2009 2010 2012

dost#p do %rodków z&funduszy europejskich 84 82 90 71 68

wdra'anie nowych produktów i&technologii 63 59 70 55 65

internacjonalizacja i&wspó!praca mi#dzynarodowa 34 35 47 45 65

opracowanie biznesplanu 66 69 70 42 65

audyt technologiczny * * * 45 57

po%rednictwo kooperacyjne 63 44 63 48 51

prawne 29 33 33 35 46

badania rynku i&marketing 45 37 43 48 43

zarz$dzanie biznesem 47 36 43 29 41

ksi#gowo%+ i&rachunkowo%+ 16 21 27 29 41

"nanse i&podatki 24 23 40 35 32

zarz$dzanie jako%ci$ 40 46 43 39 32

informatyka, komputery 32 27 20 23 19

* w&danym roku ankieta nie zawiera!a takiej kategorii w&kafeterii odpowiedzi
. r ó d ! o: opracowanie w!asne

W&katalogu us!ug wykonywanych przez CTT us!ugi proinnowacyjne, takie jak: tworzenie "rmy technologicznej, 
wdra'anie nowych us!ug i&produktów oraz ochrona w!asno%ci intelektualnej znalaz!y si# na najwy'szych pozy-
cjach. Obserwowany jest równie' wzrost znaczenia kolejnych dwóch us!ug proinnowacyjnych: internacjonali-
zacji i&audytu technologicznego. Niektóre CTT oferuj$ równie' us!ug# mentoringu. Posiadanie w&ofercie us!ugi 
mentoringu, rozumianej jako „indywidualne wsparcie i&strategiczne doradztwo dla przedsi#biorcy, przeprowa-
dzane przez do%wiadczonego praktyka biznesu” deklaruje 10 badanych o%rodków (14%).
CTT realizowa!y szereg us!ug pro-innowacyjnych w&ramach podpisanych kontraktów obejmuj$cych co naj-
mniej jedn$ z&tych us!ug. Kontrakty tego typu by!y realizowane przez 85% CTT.

Wykres 8. Typ us(ug proinnowacyjnych realizowanych w"2011 r. przez CTT

przygotowanie oferty lub zapytania 
o"technologi)

poszukiwanie konkretnych technologii 
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lub realizacji umowy
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. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Dost#pno%+ w& CTT specjalizowanego wsparcia "nansowego dla przedsi#wzi#+ innowacyjnych i& tworzenia 
"rm technologicznych jest nadal niezadowalaj$ca. Pomoc w&dost#pie do "nansowania oferuje 60% CTT. Ofe-
ruj$ wsparcie w&uzyskaniu kapita!u zal$'kowego i&kapita!u ryzyka (14,3%), kapita!u „anio!ów biznesu” (22,9%). 

cd.
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Najwi#cej o%rodków udost#pnia pomoc w&dost#pie dotacji i&grantów (28,6%). W&stosunku do 2010 roku nast$-
pi! jednak post#p, gdy' wówczas pomoc w&dost#pie do tego typu "nansowania oferowa!o 43% CTT. O%rodki 
w&dalszym ci$gu bardzo s!abo wykorzystuj$ mo'liwo%ci wspó!pracy z&funduszami po'yczkowymi i&instytucja-
mi udzielaj$cymi kredytów b$d- por#cze( kredytowych (8,6%). W&sytuacji dynamicznego rozwoju instytucji 
"nansowania przedsi#wzi#+ innowacyjnych wspó!praca taka b#dzie si# z&pewno%ci$ rozwija+. Podobnie jak 
powstawanie specjalizowanych funduszy przy szko!ach wy'szych, %ci%le wspó!pracuj$cych z&CTT.

Regulaminy oraz procedury ochrony i#komercjalizacji technologii
Coraz wi#ksza liczba uczelni wdra'a w!asne regulaminy ustanawiaj$ce zasady zarz$dzania prawami autorskimi 
i&prawami pokrewnymi oraz prawami w!asno%ci przemys!owej. Regulaminy takie wdro'y!o 50% badanych CTT. 
Jest to wa'ne narz#dzie wspomagaj$ce ich dzia!alno%+. Ponadto, oprócz regulaminów, wdra'ane s$ specjalne 
procedury zwi$zane z&ochron$ praw autorskich i&praw pokrewnych oraz praw w!asno%ci przemys!owej. Proce-
dury takie wdro'one s$ w&ponad 50% badanych CTT. Regulaminom nie zawsze towarzysz$ procedury, a&cza-
sami procedury zast#puj$ regulaminy. *$cznie regulaminy i/lub procedury wykorzystuje 62,5% CTT. Certy"kat 
ISO 9000 lub 9001 posiada 50% CTT.
Najgorzej przedstawia si# sytuacja je'eli chodzi o&zasady dotycz$ce komercjalizacji wyników bada( i&prac roz-
wojowych na uczelniach. Jedynie 2 CTT przywo!a!y „Regulaminy ochrony, korzystania oraz komercjalizacji 
w!asno%ci intelektualnej”. Istnienie innego rodzaju regulacji w&tym zakresie deklaruje niemal co trzecie CTT. 
Najefektywniej funkcjonuj$ce CTT maj$ opracowane i&wdro'one niektóre procedury zwi$zane z&transferem 
technologii i&komercjalizacj$ bada(. S$ one opracowywane na potrzeby wewn#trzne, oparte o&praktyk# dane-
go centrum i&nie stanowi$ zestawu procedur opisuj$cych procesy transferu i&komercjalizacji technologii. Nie 
istniej$ standardowe procedury procesu komercjalizacji wyników bada( naukowych.
Brak wdro'onych regulaminów ochrony w!asno%ci intelektualnej, a&zw!aszcza procedur procesów transferu 
technologii stanowi istotn$ przeszkod# w&efektywnej dzia!alno%ci CTT. Wdro'enie procedur %wiadczenia us!ug 
stanowi warunek konieczny dla profesjonalizacji %wiadczonych przez nie us!ug. Ich wypracowanie wymaga 
horyzontalnej wspó!pracy i&wymiany do%wiadcze( pomi#dzy o%rodkami.

Rezultaty dzia(alno%ci
G!ównym celem dzia!ania CTT jest komercjalizacja know-how wytworzonego w&%rodowisku naukowym i&bu-
dowanie powi$za( mi#dzy nauk$ a&gospodark$. Wi#kszo%+ CTT wyra-nie k!adzie nacisk na komercjalizacj# 
know-how poprzez tworzenie nowych "rm. Przedsi#biorczo%+ i& tworzenie "rmy znalaz!a si# na pierwszym 
miejscu w%ród %wiadczonych przez nie us!ug.
Szereg akademickich CTT realizuje programy preinkubacji, a&niektóre realizuj$ równocze%nie funkcje inkubato-
ra. W&wyniku tej dzia!alno%ci utworzono !$cznie 71 "rm. Firmy utworzone zosta!y przy pomocy akademickich 
CTT i&CTT ulokowane w&parkach i&inkubatorach. )rednio jedno takie CTT pomog!o w&utworzeniu 4 "rm.
W&kategoriach ilo%ciowych przeci#tne centrum wypracowa!o w&2011 roku nast#puj$ce rezultaty:

�� skomercjalizowano 3,7 technologii

�� z!o'ono 12,9 zg!osze( patentowych do Urz#du Patentowego RP,

�� z!o'ono 1,6 zg!osze( patentowych do Europejskiego Urz#du Patentowego (EPO),

�� uzyskano 1 znak towarowy,

�� uzyskano 0,6 wzory u'ytkowe,

�� opracowano 2,75 biznes plany,

�� przygotowano 8,4 wnioski dotacyjne,

�� otrzymano wsparcie dla 4,7 projektu biznesowego realizowanego z&udzia!em CTT,

�� otrzymano wsparcie dla 3,6 projektu naukowo-badawczego przygotowywanego z&udzia!em CTT.
Rezultaty osi$gni#te przez CTT w&roku 2011 s$ niemal 2 krotnie wy'sze ni' w&roku 2009. Rezultaty osi$gane 
przez CTT s$ jednak'e bardzo zró'nicowane. Znacz$ce rezultaty osi$ga jedynie grupa najlepiej funkcjonuj$-
cych CTT – 50% badanych o%rodków osi$ga niemal 90% wszystkich rezultatów.

Klienci CTT
)rednia liczba klientów jednego CTT wynios!a 702 osoby w&roku 2011 i&utrzymuje si# na sta!ym poziomie w&ci$-
gu ostatnich lat, tzn. pozostaje w&granicach: 500-700 osób korzystaj$cych z&us!ug CTT rocznie.
W%ród korzystaj$cych z&us!ug CTT klientów najwi#ksz$ grup# stanowi$ klienci pochodz$cy ze %rodowiska aka-
demickiego: pracownicy naukowi, doktoranci i&studenci – stanowi$ 60,9% klientów. W!a%ciciele i&mened'e-
rowie "rm oraz pracownicy MSP stanowi$ znacznie mniejsz$ (18,8%) grup# klientów. Oznacza to niezwykle 
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istotne zmiany w&strukturze klientów CTT w&stosunku do lat ubieg!ych, kiedy to najliczniejsz$ grup$ odbiorców 
us!ug byli menad'erowie i&pracownicy MSP, stanowi$cy %rednio ok. po!owy odbiorców us!ug CTT. Ponadto 
istotnie wzros!a ilo%+ studentów i&pocz$tkuj$cych przedsi#biorców korzystaj$cych z&us!ug CTT. W&poprzed-
nich latach grupa pocz$tkuj$cych przedsi#biorców stanowi!a mniej ni' 10% klientów. W&2011 roku przekro-
czy!a 15%.. Wyra-nie uwidacznia si# tu efekt dominacji akademickich CTT, których dzia!alno%+ nastawiona jest 
przede wszystkim na %rodowisko uczelniane i&które cz#sto pe!ni$ równie' rol# preinkubatorów wspomagaj$c 
przedsi#biorczo%+ akademick$ i&zak!adanie nowych "rm w&oparciu o&rozwi$zania opracowane na uczelni.

Wykres 9. Struktura korzystaj+cych z"us(ug centrów transferu technologii w"2011 r.(w"%)
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. r ó d ! o: opracowanie w!asne

W&grupie „pozostali klienci” wskazywani s$ pracownicy innych instytucji wsparcia biznesu (IOB). )wiadczy+ to 
mo'e o&zapocz$tkowaniu horyzontalnej wspó!pracy pomi#dzy IOB.

Tabela 9. Struktura klientów CTT w"latach 2003-2011

Wyszczególnienie: 2003 2004 2006 2008 2009 2011

ogó!em
w&tym w&%:

520 628  1 054  574  696  702 

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

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

doktoranci . . . . .  11,5

w!a%ciciele i&mened'erowie MSP
 46,5

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

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

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

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

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

. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Wspó(praca
)rednio jedno CTT deklaruje sta!$ wspó!prac# z&94 "rmami (mediana 29), g!ównie lokalnymi MSP. Poj#cie „"rm 
wspó!pracuj$cych” w&praktyce oznacza przedsi#biorstwa, z&którymi dane centrum kontaktuje si# przy oka-
zji realizacji ró'nych dzia!a(. Spo%ród wspó!pracuj$cych "rm 11% prowadzi dzia!alno%+ naukowo-badawcz$. 
)rednia liczba "rm wspó!pracuj$cych nie zmieni!a si# w&stosunku do roku 2010 (90 "rm), podobnie jak odsetek 
"rm wspó!pracuj$cych, prowadz$cych dzia!alno%+ B+R (9%). Blisk$ wspó!prac# CTT maj$ z&"rmami, z&którymi 
podpisa!y listy intencyjne (zaledwie 5% wszystkich "rm wspó!pracuj$cych), us!ugobiorcami (44,8%), uczestni-
kami wspólnych projektów (15,8%) oraz uczestnikami wspólnych przedsi#wzi#+ (15%).
CTT bardzo wysoko oceniaj$ wspó!prac# z& jednostkami naukowymi (3,9 w& skali od 0-5) oraz klimat wokó! 
centrum (3,8 w&skali od 0-5).
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CTT uczestnicz$ w&dzia!aniach sieci krajowych i&mi#dzynarodowych. Najcz#%ciej wskazywana jest sie+ Enter-
prise Europe Network, Proton Europe, KSU/KSI, KIGNET, wspó!praca z&SOOIPP i&klastrami. Ponadto uczelniane 
CTT posiadaj$ umowy o&wspó!pracy z&zagranicznymi uczelniami.

Bariery dzia(alno%ci CTT
Wszystkie bariery rozwoju s$ postrzegane w&roku 2012 jako mniej znacz$ce, w&porównaniu do poprzedniego 
badania, co nale'y uzna+ za zjawisko sprzyjaj$ce rozwojowi CTT. Najsilniej utraci!a na znaczeniu g!ówna bariera 
z&roku 2010: brak projektów do komercjalizacji, cho+ wci$' stanowi jedn$ z&5 najwa'niejszych. Do g!ównych ba-
rier rozwoju kieruj$cy CTT zaliczaj$ ponadto utrzymuj$c$ si# niech#+ %rodowiska naukowego do dzia!a( komer-
cjalizacyjnych i&wspó!pracy z&biznesem, ma!e zainteresowanie tworzeniem technologicznych "rm oraz zawi!e 
procedury prawne transferu i&komercjalizacji technologii. Ten ostatni czynnik wydaje si# kluczowy. Jest on zwi$-
zany z&trudno%ciami na jakie napotykaj$ CTT w&kompleksowej realizacji projektów transferu technologii wyma-
gaj$cych specjalistycznej wiedzy w&wielu dziedzinach. CTT nie dysponuj$ kadr$ eksperck$, b$d- nie s$ w&stanie 
op!aci+ stosownych us!ug zewn#trznych. Ponadto brakuje wdro'onych i&skutecznych procedur post#powania.
W&roku 2012 po raz pierwszy zapytano o&istnienie bariery wizerunkowej w&dzia!alno%ci CTT. ”Niezrozumienie idei 
centrum i&jego funkcji” znalaz!o si# na szóstej pozycji w&rankingu istotno%ci barier. Istnienie tej bariery jest zapew-
ne konsekwencj$ bardzo zró'nicowanego charakteru CTT i&realizowanych przez nie zada(, czy te' funkcjonowa-
nia na uczelniach kilku zespo!ów realizuj$cych pokrewne zadania co nie jest jasne dla potencjalnych klientów.

Tabela 10. Bariery rozwoju CTT w"Polsce w"latach 2005-2012*

Wyszczególnienie: 2005 2007 2009 2010 2012

niech#+ %rodowiska naukowego do dzia!a( komercjalizacyj-
nych wspó!pracy z&biznesem

 2,7  2,7  3,6  3,0  3,0

ma!e zainteresowanie tworzeniem technologicznych "rm  3,4  2,5  3,4  3,2  2,9

zawi!e procedury prawne transferu i&komercjalizacji technologii  3,3  2,6  3,2  2,7  2,9

brak projektów do komercjalizacji  2,9  2,5  3,0  3,3  2,7

niski bud'et, brak wsparcia "nansowego  2,6  2,8  3,3  2,8  2,7

niezrozumienie idei Centrum i&jego funkcji  **  **  **  **  2,6

brak rynku na nowoczesne/technologiczne produkty 
i&technologie

 **  **  3,1  2,8  2,5

z!a sytuacja gospodarcza w&regionie, marazm i&zastój  2,8  2,4  3,1  2,8  2,4

ma!e zainteresowanie biznesu ofert$ centrum  2,5  2,1  2,9  2,7  2,4

szara strefa w&zakresie us!ug doradztwa, komercjalizacji 
i&us!ug technologicznych

 2,6  2,3  2,3  2,6  2,3

ograniczenia prawne i&brak procedur transferu technologii  3,4  2,2  2,9  2,5  2,2

problemy wspó!pracy z&lokalnymi i&regionalnymi instytucjami  2,7  2,4  3,2  2,8  2,2

* ocen dokonywano na pi#ciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocen# najni'sz$, a&5 najwy'sz$
** w&danym roku ankieta nie zawiera!a takiej kategorii w&kafeterii odpowiedzi
. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Plany i#kierunki rozwoju
Jako g!ówne zadanie na przysz!o%+ CTT wskazuj$: wdro'enie kompleksowego systemu transferu technologii 
w&organizacjach macierzystych, wdro'enie systemu zarz$dzania w!asno%ci$ intelektualn$ oraz procedur wy-
ceny technologii.
CTT zamierzaj) w# dalszym ci)gu coraz bardziej koncentrowa, swoj) dzia(alno%, na transferze 
technologii i#ogranicza, wszelkie dzia(ania, które nie s) zwi)zane z#g(ównym nurtem ich dzia(al-
no%ci. Wymaga+ to b#dzie dalszej profesjonalizacji us!ug, w&tym podniesienia kompetencji personelu, oraz 
wprowadzania nowych us!ug proinnowacyjnych, w&tym tak'e wypracowania portfolio us!ug %wiadczonych 
komercyjnie. Ponadto:

�� planuj$ zwi#kszenie efektywno%ci i&doprowadzenie do wzrostu wska-ników takich jak liczba licencji i&liczba 
nowych spin-o2 oraz

�� rozwój bazy lokalowej, która docelowo ma pozwoli+ na uruchomienie inkubatora akademickiego.
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CTT wskazuj$ na nast#puj$ce kierunki rozwoju:

�� profesjonalizacj# us!ug poprzez wzmocnienie potencja!u ludzkiego CTT, doskonalenia kompetencji pra-
cowników i&wdro'enie narz#dzi wspieraj$cych transfer technologii,

�� integracj# us!ug zwi$zanych z&transferem technologii: !$czenie funkcji CTT z&preinkubacj$, inkubacj$ i&"nan-
sowaniem zal$'kowym,

�� kreowanie w%ród naukowców wiedzy o&mo'liwo%ciach oferowanych przez CTT (przedsi#biorczo%ci akade-
mickiej i&procesów komercjalizacji),

�� rozwijanie dzia!alno%ci w&zakresie przedsi#biorczo%ci akademickiej i&kreowania "rm start-up,

�� wzmocnienie kontaktów zewn#trznych z&przedsi#biorcami i&wdro'enie systemu badania potrzeb klientów

�� wzmocnienie swojej pozycji w& regionie, poprzez wzmocnienie kontaktów oraz wspó!prac# z& w!adzami 
samorz$dowymi,

�� rozwój kontaktów sieciowych krajowych z&IOB i&mi#dzynarodowych,

�� wprowadzanie nowych us!ug proinnowacyjnych, w& tym mentoring, broker technologii, funkcjonowanie 
"rmy na rynkach zagranicznych,

�� tworzenie spó!ek celowych dla realizacji zada( CTT.
Obecna ocena efektów dzia!alno%ci CTT jest w&dalszym ci$gu niesatysfakcjonuj$ca, mimo i' w&porównaniu 
z&rokiem 2009 nast$pi! niemal dwukrotny wzrost wszystkich wska-ników w&zakresie rezultatów dzia!ania.
W&dzia!alno%ci CTT nast#puj$ istotne zmiany, które b#d$ mia!y wp!yw na ich funkcjonowanie w&przysz!o%ci. 
Przede wszystkim wzrasta liczba akademickich CTT. W&przysz!o%ci ten trend b#dzie si# prawdopodobnie po-
g!#bia!. Akademickie CTT jako pozostaj$ce bezpo%rednio w&kontakcie ze %rodowiskiem naukowym wydaj$ si# 
mie+ najlepsze perspektywy rozwojowe w&przysz!o%ci.
Zmiany zachodz$ równie' w&strukturze "nansowania CTT. Wzrasta rola "nansowania ze strony instytucji macie-
rzystej, a&malej$ przychody w!asne. Dzia!alno%+ CTT nie by!aby mo'liwa bez zasilania ze strony publicznych pro-
gramów transferu technologii i&rozwoju przedsi#biorczo%ci. CTT s$ uzale'nione od "nansowania publicznego, 
ale dzi#ki temu realizuj$ swoje fundamentalne zadania w&zakresie komercjalizacji wiedzy. Nacisk na d$'enie do sa-
mo"nansowania przez wzrost dochodów w!asnych b#dzie prowadzi! do realizacji us!ug komercyjnych, które nie-
koniecznie realizuj$ cele dzia!ania CTT. Zw!aszcza w&sytuacji gdy CTT staj$ si# zdominowane przez akademickie 
CTT, funkcjonuj$ce w&ramach szkó! wy'szych, mo'liwo%ci ich dzia!alno%ci rynkowej b#d$ si!$ rzeczy ograniczone.
Nale'y oczekiwa+, 'e zdecydowana wi#kszo%+ akademickich CTT b#dzie w& dalszym ci$gu funkcjonowa!a 
w&strukturze szkó! wy'szych. Niektóre z&nich maj$ w&planach powo!anie spó!ki celowej. Wydaje si#, 'e ten 
proces b#dzie post#powa!, a&liczba CTT funkcjonuj$cych jako spó!ki prawa handlowego b#dzie si# zwi#ksza!a.
Poprawa efektywno%ci funkcjonowania CTT wymaga:

�� Stabilizacji kadry i&rozwoju kwali"kacji personelu. Dzia!alno%+ CTT wymaga specjalistycznej wiedzy, w&tym 
zw!aszcza wiedzy praktycznej. Wzajemne uczenie si# poprzez wymian# do%wiadcze( pomi#dzy pracowni-
kami ró'nych o%rodków i&praktykami wydaje si# najbardziej efektywne.

�� Zapewnienia stabilnego "nansowania podstawowej dzia!alno%ci CTT.

�� Wypracowania procedur procesów transferu technologii (obejmuj$cych poszczególne etapy komercjali-
zacji technologii) i& ich zaimplementowanie w&CTT obok procedur zwi$zanych z&zarz$dzaniem w!asno%ci$ 
intelektualn$. Wprowadzenie przejrzystych procedur powinno mie+ pozytywny wp!yw zarówno na moty-
wowanie klientów do podj#cia wspó!pracy z&CTT, jak i&na budow# pozytywnego wizerunku CTT i&powinno 
si# przyczyni+ do obni'enia g!ównych barier i&sprzyja+ rozwojowi najlepszych CTT.

�� Monitorowania i&okresowej ewaluacji dzia!alno%ci CTT poprzez wprowadzenie stosownego systemu jedno-
litego dla wszystkich CTT.

�� Badania potrzeb klientów i&wprowadzanie nowych us!ug proinnowacyjnych wychodz$cych na przeciw tym 
potrzebom. CTT dostrzegaj$ t# konieczno%+ i&z&pewno%ci$ b#d$ podejmowa+ wysi!ki w&tym kierunku. Jak 
na razie badana jest raczej satysfakcja klientów z&us!ug CTT, ni' potrzeby klientów w&systematyczny sposób 
Integrowania w& ramach CTT dzia!alno%ci w& transferze technologii z& preinkubacj$, a& w& miar# mo'liwo%ci 
tak'e inkubacj$ nowych "rm technologicznych i&"nasowaniem zal$'kowym. Taka tendencja ju' si# ujawnia 
i&z&pewno%ci$ b#dzie sprzyja!a rozwojowi CTT.

CTT s$ zbiorowo%ci$ bardzo zró'nicowan$. Jedn$ grup# stanowi$ podmioty silne i&rozwini#te, o&stabilnym bu-
d'ecie, zatrudniaj$ce kilkana%cie osób i&osi$gaj$ce widoczne rezultaty. Te centra maj$ du'y potencja! rozwojowy. 
Strategi$ ich rozwoju powinno by+ wprowadzenie zasad, o&których mowa powy'ej. Druga grupa to podmioty 
s!abe, które dzia!alno%+ statutow$ realizuj$ incydentalnie, najcz#%ciej na zasadach projektowych, o&bardzo ma!ym 
bud'ecie i&zatrudniaj$ce pojedyncze osoby. T# grup# mo'na szacowa+ na ok. 40% CTT. Nie jest ona zdolna do sa-
modzielnego wprowadzenia powy'szych zalece(. Strategi$ rozwoju tej grupy powinno by+ uczenie si# od bar-
dziej zaawansowanych centrów i&wprowadzanie rozwi$za( ju' wdro'onych i&sprawdzonych w&innych o%rodkach.
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1. Centrum Innowacji i&Transferu 
Technologii 
[Politechnika Bia!ostocka] 
16-001 Bia!ystok – Kleosin, 
ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2 
tel.: 85/746-98-91; faks: 85/746-98-92 
e-mail: citt@pb.edu.pl 
www.cit.pb.edu.pl

2. Mi#dzynarodowe Wschodnie 
Centrum Innowacji 
[Stowarzyszenie Innowacyjna Polska 
Wschodnia] 
15-740 Bia!ystok, ul. Antoniukowska 7 
tel.: 85/675-00-95; faks: 85/675-00-95 
e-mail: ipw@ipw.org.pl 
www.ipw.org.pl

3. Wschodni O%rodek Transferu 
Technologii 
[Uniwersytet w&Bia!ymstoku] 
15-097 Bia!ystok,  
ul. Sk!odowskiej-Curie 14 
tel.: 85/745-77-83; faks: 85/745-77-84 
e-mail: mariusz.buzun@uwb.edu.pl 
wott.uwb.edu.pl

4. Regionalne Centrum  
Innowacyjno%ci przy Uniwersytecie 
Technologiczno-Przyrodniczym 
im. Jana i&J#drzeja )niadeckich 
w&Bydgoszczy 
[Uniwersytet Technologiczno-
Przyrodniczy 
im. Jana i&J#drzeja )niadeckich 
w&Bydgoszczy] 
85-255 Bydgoszcz,  
ul. Ks. Kordeckiego 20, 
tel.: 52/340-85-46 
e-mail: krzysztof.chmara@utp.edu.pl 
www.utp.edu.pl

5. Centum Innowacji w&Energetyce 
[Politechnika Cz#stochowska] 
42-200 Cz#stochowa,  
ul. D$browskiego 73 
tel.: 34/325-09-33 
e-mail: rsekret@is.pcz.czest.pl 
www.cie.pcz.pl

6. Centrum Transferu Technologii 
[Pa(stwowa Wy'sza Szko!a 
Zawodowa w&Elbl$gu] 
82-300 Elbl$g, ul. Wojska Polskiego 1 
tel.: 55/239-88-03; faks: 55/239-88-52 
e-mail: j.niedojadlo@pwsz.elbag.pl 
www.pwsz.elblag.pl/332.html

7. Samodzielne Stanowisko ds. 
Innowacji – BUSINESS POINT 
[Gda(ski Uniwersytet Medyczny] 
80-210 Gda(sk,  
ul. M. S!odowskiej-Curie 3A 
tel.: 58/349-10-09; faks: 583491009 
e-mail: ikowalczyk@gumed.edu.pl 
www.naukaibiznes.gumed.edu.pl

8. Centrum Transferu Technologii 
[Stowarzyszenie Centrum Transferu 
Technologii] 
80-320 Gda(sk, ul. Grunwaldzka 529 
tel.: 58/552-14-98; faks: 58/552-14-97 
e-mail: ctt@post.pl 
www.ctt.gda.pl

LISTA ADRESOWA CENTRÓW TRANSFERU TECHNOLOGII

9. Dzia! Wspó!pracy z&Gospodark$ 
[Politechnika Gda(ska] 
80-952 Gda(sk, ul. Narutowicza 11/12 
tel.: 58/347-63-94; faks: 58/341-58-22 
e-mail: cwip@pg.gda.pl 
www.cwip.pg.gda.pl

10. Centrum Innowacji i&Transferu 
Technologii 
– Instytut Metali Nie'elaznych 
[Instytut Metali Nie'elaznych] 
44-100 Gliwice, ul. Sowi(skiego 5, 
tel.: 32/238-02-00 
e-mail: imn@imn.gliwice.pl 
www.imn.gliwice.pl

11. Regionalne Centrum Innowacji 
i&Transferu Technologii 
[Górno%l$ska Agencja Przekszta!ce( 
Przedsi#biorstw SA] 
40-045 Katowice, ul. Astrów 10 
tel.: 32/730-48-00; faks: 32/251-58-31 
e-mail: rcitt@gapp.pl 
www.gapp.pl

12. Centrum Innowacji, Transferu 
Technologii i&Rozwoju 
[Uniwersytet )l$ski] 
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 
tel.: 32/359-21-74 
e-mail:  
sekretariat.fundacja@gmail.com 
www.us.edu.pl

13. )wi#tokrzyskie Centrum Innowacji 
i&Transferu Technologii Sp. z&o.o. 
[)wi#tokrzyskie Centrum Innowacji 
i&Transferu Technologii] 
25-528 Kielce, ul. Zagna(ska 84 
tel.: 41/343-29-10; faks: 41/343-29-12 
e-mail: grochal@it.kielce.pl 
www.it.kielce.pl

14. Centrum Transferu Wiedzy 
[Park Naukowo-Technologiczny 
Politechniki Koszali(skiej] 
75-620 Koszalin, ul. Rac!awicka 15-17 
tel.: 94/3478-41-65 
e-mail: parknt@tu.koszalin.pl 
www.pnt.tu.koszalin.pl

15. Centrum Transferu Technologii 
[Politechnika Krakowska] 
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 
tel.: 12/628-28-45; faks: 12/632-47-95 
e-mail: sekretariat@transfer.edu.pl 
www.transfer.edu.pl

16. Centrum Transferu Technologii 
[Fundacja „Progres and Bussiness”] 
30-041 Kraków, ul. Miechowska 5B 
tel.: 12/636-01-00; faks: 12/636-87-87 
e-mail: ctt@pbf.pl 
www.pbf.pl

17. Centrum Informacji Ekologicznej 
[Fundacja Partnerstwo dla 
)rodowiska] 
31-028 Kraków, ul. )w. Krzy'a 5/6 
tel.: 12/430-24-65; faks: 12/430-24-64 
e-mail: joanna.wegrzycka@fpds.pl 
www.fpds.pl

18. Centrum Innowacji, Transferu 
Technologii i&Rozwoju  
Uniwersytetu CITTRU 
[Uniwersytet Jagiello(ski] 
31-110 Kraków, ul. Czapskich 4 
tel.: 12./663-38-32; faks: 12 /663-38-31 
e-mail: cittru@uj.edu.pl, 
gabriela.konopka-cupial@uj.edu.pl 
www.cittru.uj.edu.pl

19. Centrum Innowacji, Transferu 
i&Monitorowania Rozwoju 
Technologii Wytwarzania 
[Instytut Zaawansowanych 
Technologii Wytwarzania] 
30-011 Kraków, ul. Wroc!awska 37A 
tel.: 12/631-72-90; faks: 12/633-94-90 
e-mail: ios@ios.krakow.pl 
www.ios.krakow.pl/CITiMRTW/index.
php

20. Centrum Transferu Technologii AGH 
[Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. St. Staszica w&Krakowie] 
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30 
tel.: 12/617-32-85 
e-mail: tpyrc@agh.edu.pl 
www.ctt.agh.edu.pl

21. Centrum Transferu Technologii 
Medycznych Park Technologiczny 
Sp. z&o.o. 
[Centrum Transferu Technologii 
Medycznych Park Technologiczny 
Sp. z&o.o.] 
30-721 Kraków, ul. Pr$dnicka 80 
tel.: 12/614-35-58; faks: 12/614-26-05 
e-mail: k.kipiel@ctt.krakow.pl 
www.ctt.krakow.pl

22. Centrum Transferu Technologii 
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 
Ko!!$taja w&Krakowie 
[Uniwersytet Rolniczy 
im. Hugona Ko!!$taja w&Krakowie]] 
31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21 
tel.: 12/662-41-93; faks: 12/662-44-06 
e-mail: ctt@ur.krakow.pl 
ctt.ur.krakow.pl

23. Preinkubator Przedsi#biorczo%ci 
Akademickiej CTE/UR w&Krakowie 
[Centrum Transferu Ekotechnologii 
Sp. z&o.o.] 
31-120 Kraków, ul. Mickiewicza 21 
tel.: 12/662-41-94 
e-mail: kontakt@ctet.pl 
www.centrumtransferu.pl

24. Centrum Innowacji i&Transferu 
Technologii 
[Podkarpacka Izba Gospodarcza] 
38-400 Krosno, ul. Lewakowskiego 14 
tel.: 13/432-34-47; faks: 13/432-34-47 
e-mail: a.uliasz@pigkrosno.pl 
www.pigkrosno.pl

25. Lubelskie Centrum Transferu 
Technologii 
[Politechnika Lubelska] 
20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 36 
tel.: 81/538-42-70; faks: 81/538-42-67 
e-mail: lctt@pollub.pl 
www.lctt.pollub.pl
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26. Wojewódzki Klub Techniki 
i&Racjonalizacji 
[Wojewódzki Klub Techniki 
i&Racjonalizacji] 
20-086 Lublin, ul. Szewska 4 
tel.: 81/532-13-39; faks: 81/532-13-39 
e-mail: info@wktir.pl 
www.wktir.pl

27. Centrum Innowacji i&Transferu 
Technologii 
Lubelskiego Parku Naukowo-
Technologicznego 
[Lubelski Park Naukowo-
Technologiczny] 
20-262 Lublin, ul. Dobrza(skiego 3 
tel.: 81/479-09-17; faks: 81/479-09-17 
e-mail: biuro@citt.lublin.pl 
www.citt.lublin.pl

28. Centrum Innowacji i&Komercjalizacji 
Bada( 
[Uniwersytet Marii Curie 
Sk!odowskiej] 
20-031 Lublin, pl. M.C. Sk!odowskiej 5 
tel.: 81/537-55-40; faks: 81/537-54-99 
e-mail: centruminnowacji@umcs.pl 
http://www.umcs.lublin.pl/articles.
php?aid=6512

29. O%rodek Rozwoju Innowacji 
Przedsi#biorstw EUROPARTNER 
[Fundacja Rozwoju 
Przedsi#biorczo%ci] 
90-103 *ód-, ul. Piotrkowska 86 
tel.: 42/630-36-67; faks: 42/ 632-90-89 
e-mail: fundacja.@frp.lodz.pl 
www. frp.lodz.pl

30. Centrum Transferu Technologii 
Politechniki *ódzkiej 
[Centrum Transferu Technologii 
Politechniki *ódzkiej] 
90-924 *ód-, ul. ks. Skorupki 10/12 
tel.: 42/631-28-40; faks: 42/631-28-40 
e-mail: ctt@info.p.lodz.pl 
ctt.p.lodz.pl

31. Dzia! Transferu Technologii 
Politechniki *ódzkiej 
[Politechnika *ódzka] 
90-924 *ód-, ul. ks. I. Skorupki 6/8 
tel.: 42/631-21-41; faks: 42/636-60-29 
e-mail: monika.kasieczka-
burnecka@p.lodz.pl 
www. p.lodz.pl/dtt

32. Centrum Transferu Technologii 
[Uniwersytet *ódzki] 
90-237 *ód-, ul. Matejki 22/26 
tel.: 42/635-49-87; faks: 42/635-49-88 
e-mail: ctt@uni.lodz.pl 
ctt.uni.lodz.pl

33. Centrum Innowacji i&Transferu 
Technologii 
Uniwersytetu Medycznego w&*odzi 
[Uniwersytet Medyczny w&*odzi] 
90-647 *ód-,  
pl. gen. J. Hallera 1 pok.15 
tel.: 42/272-52-04 
e-mail: ciitt@umed.lodz.pl 
helena.stolarek@uumed.lodz.pl 
umed.pl/ciitt

34. Centrum Transferu Technologii 
[Agencja Rozwoju Regionalnego 
MARR SA w&Mielcu] 
39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 9 
tel.: 17/788-00-10; faks: 17/788-00-13 
e-mail: in-marr@inkubator.ptc.pl 
www.inkubator.mielec.pl

35. Centrum Przedsi#biorczo%ci  
i&Transferu Technologii (CPTT) 
[Uniwersytet Zielonogórski] 
65-516 Nowy Kisielin, ul. Szafrana 2 
tel.: 504070281 
e-mail:  
a.weber-danilewicz@cptt.uz.zgora.pl 
www.cptt.uz.zgora.pl

36. Centrum Jako%ci i&Innowacji 
[Wydzia! Nauk Technicznych 
Uniwersytetu Warmi(sko-
Mazurskiego w&Olsztynie] 
10-724 Olsztyn, ul. Heweliusza 10 
tel.: 89/523-47-27; faks: 89/523-47-27 
e-mail: barski@uwm.edu.pl 
www.uwm.edu.pl/wnt/cji/

37. Centrum Innowacji i&Transferu 
Technologii 
[Uniwersytet Warmi(sko-Mazurski 
w&Olsztynie] 
10-957 Olsztyn,  
ul. Prawoche(skiego 4 
tel.: 89/523-39-00; faks: 89/523-49-00 
e-mail: ciitt@uwm.edu.pl 
www.uwm.edu.pl/ciitt

38. Opolskie Centrum Transferu 
Innowacji 
[Instytut Ceramiki i&Materia!ów 
Budowlanych – Oddzia! In'ynierii 
Materia!owej, Procesowej 
i&)rodowiska w&Opolu] 
45-641 Opole, ul. O%wi#cimska 21 
tel.: 77/456-32-01; faks: 77/456-26-61 
e-mail: octi@icimb.opole.pl 
www.icimb.pl

39. Dzia! Nauki i&Transferu Technologii 
Politechniki Opolskiej 
[Politechnika Opolska] 
45-758 Opole, ul. Prószkowska 76 
tel.: 77/400-04-08; faks: 77/400-04-08 
e-mail: a.czabak@po.opole.pl 
www.dntt.po.opole.pl

40. Wielkopolska Izba Przemys!owo-
Handlowa 
[Wielkopolska Izba Przemys!owo-
Handlowa] 
60-734 Pozna(, ul. G!ogowska 26 
tel.: 61./869-01-00; faks: 61/869-01-01 
e-mail: wiph@wiph.pl 
www.wiph.pl

41. Dzia! Transferu Technologii Fundacji 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
[Fundacja Uniwersytetu im. A. 
Mickiewicza] 
61-612 Pozna(, ul. Rubie' 46 
tel.: 61/827-97-49; faks: 61/827-97-46 
e-mail: een@ppnt.poznan.pl 
dtt.ppnt.poznan.pl

42. Instytut Logistyki i&Magazynowania 
[Instytut Logistyki i&Magazynowania] 
61-755 Pozna(, ul. Estkowskiego 6 
tel.: 61/850-49-36; faks: 61/852-63-76 
e-mail: Piotr.Nowak@ilim.poznan.pl 
www.ilim.poznan.pl

43. Uczelniane Centrum Innowacji 
i&Transferu 
Technologii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza 
[Fundacja Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza] 
60-813 Pozna(, ul. Zwierzyniecka 7C 
tel: 61/829-24-22; faks: 61/829-24-88 
e-mail: ucitt@amu.edu.pl 
www.ucitt.pl

44. Wielkopolski Klub Techniki 
i&Racjonalizacji 
[Wielkopolski Klub Techniki 
i&Racjonalizacji] 
61-773 Pozna(, Stary Rynek 97/100 
tel. 61/853-33-71; faks: 61/852-80-10 
e-mail: wktir@horyzont.com.pl 
www.wktir.poznan.pl

45. Fundacja Przedsi#biorczo%ci 
Akademickiej 
[Fundacja Przedsi#biorczo%ci 
Akademickiej] 
61-809 Pozna(, ul. )w. Marcin 80/82 
tel.: 515/129-641; faks: 61/852-49-46 
e-mail: fpa@bioinfo.pl 
www.fpa.org.pl

46. Centrum Innowacji, Rozwoju 
i&Transferu  
Technologii Politechniki Pozna(skiej 
[Politechnika Pozna(ska] 
60-965 Pozna(, ul. Kórnicka 5 
tel.: 61/647-58-71; faks: 61/647-58-69 
e-mail: ciritt@put.poznan.pl 
www.ciritt.put.poznan.pl

47. Wielkopolski Instytut Jako%ci 
[Wielkopolski Instytut Jako%ci  
Sp. z&o.o.] 
61-626 Pozna(, ul. Szel$gowska 49 
tel.: 61/855-39-90; faks: 61/855-39-92 
e-mail: sekretariat@wnj.pl 
www.wnj.pl

48. O%rodek Innowacyjno%ci  
[Instytut Technologii Eksploatacji] 
26-600 Radom, ul. Pu!askiego 6/10 
tel.: 48/364-42-41 w. 263,  
48/364-47-49 
e-mail: innowacje@itee.radom.pl 
www.itee.radom.pl/osrodek_innow

49. Centrum Transferu Technologii 
[Rzeszowska Agencja Rozwoju  
Regionalnego SA] 
35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 
tel.: 17/867-62-33; faks: 17/852-06-11 
e-mail: ctt@rarr.rzeszow.pl 
www.rarr.rzeszow.pl

50. Stowarzyszenie na rzecz 
Innowacyjno%ci  
i&Transferu Technologii 
„HORYZONTY” 
[Stowarzyszenie na rzecz 
Innowacyjno%ci  
i&Transferu Technologii 
„HORYZONTY”] 
35-959 Rzeszów,  
ul. Wincentego Pola 2 
tel.: 17/865-17-07; faks: 17/865-17-07 
e-mail: horyzonty@man.rzeszow.pl 
horyzonty.man.rzeszow.pl

51. Uniwersyteckie Centrum Transferu 
Technologii 
[Uniwersytet Rzeszowski] 
35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 16C 
tel.: 17/872-14-61 
e-mail: uctt@univ.rzeszow.pl 
www.univ.rzeszow.pl/uctt

52. Regionalne Centrum Innowacji 
i&Transferu Technologii 
[Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny w&Szczecinie] 
71-424 Szczecin, ul. Janosika 8 
tel.: 91/449-43-54; faks: 91/449-43-54 
e-mail: innowacje@zut.edu.pl 
www.Innowacje.zut.edu.pl
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53. Centrum Transferu Technologii 
Morskich 
[Akademia Morska w&Szczecinie] 
70-500 Szczecin,  
ul. Wa!y Chrobrego 1-2 
tel.: 91/480-94-80 
e-mail: d.idziaszczyk@am.szczecin.pl 
www.cttm.am.szczecin.pl

54. Enterprise Europe Network 
[Toru(ska Agencja Rozwoju  
Regionalnego SA] 
87-100 Toru(, ul. W!oc!awska 167 
tel.: 56/658-89-50; faks: 56/658-89-50 
e-mail: een@tarr.org.pl 
www.een.tarr.org.pl

55. Interdyscyplinarne Centrum 
Nowoczesnych Technologii UMK 
w&Toruniu 
[Uniwersytet Miko!aja Kopernika] 
87-100 Toru(, ul. Gagarina 11 
tel.: 603-690-109 
e-mail: icnt@umk.pl 
www.umk.pl

56. Fundacja Centrum Innowacji FIRE 
[Fundacja Centrum Innowacji FIRE] 
02-051 Warszawa, ul. Glogera 1 m 27 
tel.: 22/658-22-00; faks: 22/658-22-00 
e-mail: kontakt@innowacje.org.pl 
www. innowacje.org.pl

57. Centrum Transferu Technologii  
i&Rozwoju Przedsi#biorczo%ci 
[Politechnika Warszawska] 
02-008 Warszawa, Koszykowa 80 
tel.: 22/234-71-66; faks: 22/234-71-68 
e-mail: sekretariat@ctt.pw.edu.pl 
www.Ctt.pw.edu.pl

58. Mazowieckie Centrum Us!ug 
Pomocniczych  
dla Innowatorów Indywidualnych 
[Instytut Tele- i&Radiotechniczny] 
03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 
tel.: 22/812-00-27; faks: 22/619-29-47 
e-mail: wynalazca@iel.waw.pl 
www.wynalazca.waw.pl

59. Centrum Innowacji i&Transferu 
Technologii 
[Przemys!owy Instytut Elektroniki] 
00-241 Warszawa, ul. D!uga 44/50 
tel.: 22/831-38-39; faks: 22/831-30-14 
e-mail: pie@pie.edu.pl 
www.pie.edu.pl

60. Centrum Transferu Technologii  
i&Promocji Innowacji 
[Instytut Mechanizacji Budownictwa  
i&Górnictwa Skalnego] 
02-673 Warszawa,  
ul. Racjonalizacji 6/8 
tel.: 22/847-53-68 
e-mail: r.podgorzak@imbigs.pl 
een-centralpoland.eu

61. Fundacja Partnerstwa 
Technologicznego  
TECHNOLOGY PARTNERS 
[Fundacja Partnerstwa 
Technologicznego  
TECHNOLOGY PARTNERS] 
02-106 Warszawa, ul. Pawi(skiego 5A 
tel.: 22/658-36-07; faks: 22/658-14-76 
e-mail: info@technologypartners.pl 
www.technologypartners.pl

62. Fundacja Poszanowania Energii 
[Fundacja Poszanowania Energii] 
00-002 Warszawa,  
ul. )wi#tokrzyska 20 
tel.: 22/405-47-72 
e-mail: biuro@fpe.org.pl 
www.fpe.org.pl

63. Wroc!awskie Centrum Transferu 
Technologii 
[Politechnika Wroc!awska] 
50-372 Wroc!aw,  
ul. Smoluchowskiego 48 
tel.: 71/3203318; faks: 71/3203948 
e-mail: wctt@wctt.pl 
www.wctt.pl

64. Medyczne Centrum Transferu 
Technologii,  
Centrum Doradztwa Biznesowego  
i&Patentowego 
[Wroc!awski Medyczny Park  
Naukowo-Technologiczny] 
53-135 Wroc!aw, ul. Kutnowska 1-3 
tel.: 71/750-46-20; faks: 71/750-46-21 
e-mail: sekretariat@parkmedyczny.pl 
www.parkmedyczny.pl

65. Dolno%l$ski O%rodek Transferu  
Wiedzy i&Technologii 
Dolno%l$ski O%rodek Transferu  
Wiedzy i&Technologii 
53-676 Wroc!aw, ul. Sokolnicza 5/60 
tel.: 71/790-18-80 
e-mail: biuro@dotwit.pl  
www.dotwit.pl

66. Samodzielna Sekcja ds. Innowacji  
i&Promocji Absolwentów 
[Uniwersytet Przyrodniczy  
we Wroc!awiu] 
50-375 Wroc!aw, ul. Norwida 25 
tel.: 71/320-52-19 
e-mail: innowacje@up.wroc.pl 
www. up.wroc.pl

67. Centrum Innowacji i&Transferu 
Technologii 
[Akademia Medyczna we Wroc!awiu] 
50-368 Wroc!aw, ul. Cha!ubi(skiego 6 
tel.: 71/784-11-48 
e-mail: citt@am.wroc.pl 
www.citt.am.wroc.pl

68. Centrum Innowacji i&Transferu 
Technologii 
[Politechnika )l$ska] 
41-800 Zabrze, ul. Jagiello(ska 38A 
tel.: 32/278-75-10; faks: 32/278 75 11 
e-mail: citt1@polsl.pl 
www.citt.polsl.pl

69. Wschodni Klub Techniki 
i&Racjonalizacji 
[Wschodni Klub Techniki 
i&Racjonalizacji] 
22-400 Zamo%+, ul. Pi!sudkiego 33 
tel.: 84 639 50 61; faks: 84 639 50 35 
e-mail: biuro@wktir.eu 
www.wktir.eu
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FUNDUSZE KAPITA-U ZAL'&KOWEGO

Wst$p
Fundusze kapita!u zal$'kowego (FKZ) nale'$ do instrumentów "nansowych wysokiego ryzyka (Venture Ca-
pital). Dostarczaj$ one kapita!u pomys!odawcom lub pocz$tkuj$cym przedsi#biorcom w&zamian za udzia!y 
w&spó!ce utworzonej w&celu komercjalizacji rozwi$zania. W&odró'nieniu od kredytu lub po'yczki udzielanej 
przez bank, FKZ anga'uj$c si# "nansowo w&przedsi#wzi#cie, nie wymaga od pomys!odawcy zabezpieczenia 
maj$tkowego, ani wiarygodno%ci wynikaj$cej z& wieloletniego prowadzenia dzia!alno%ci gospodarczej. Fun-
dusz w&zamian za zainwestowany kapita! obejmuje znacz$cy (cz#sto wi#kszo%ciowy) pakiet udzia!ów w&spó!ce 
i&zachowuje kontrol# "nansow$ nad jej dzia!alno%ci$, a& jego przedstawiciele we w!adzach spó!ki posiadaj$ 
decyduj$cy wp!yw na proces zarz$dzania przedsi#wzi#ciem. Inwestycje FKZ stanowi$ mechanizm "nansowy, 
który pocz$tkuj$cym, innowacyjnym przedsi#biorcom oferuje kapita! operacyjny, praktycznie niedost#pny 
w&tej wysoko%ci z&innych -róde!.

Zasady dzia(ania FKZ
Fundusze Kapita!u Zal$'kowego s$ podmiotami prowadz$cymi profesjonaln$ dzia!alno%+ inwestycyjn$. Do-
starczaj$ one stosunkowo niewielkie kwoty (do 1&mln&4) inwestuj$c je w&projekty na bardzo wczesnym etapie 
rozwoju – fazie zasiewu (seed) oraz fazie rozruchu (start-up). G!ównym celem zaanga'owania kapita!u przez 
fundusz zal$'kowy jest osi$gni#cie dynamicznego wzrostu warto%ci rynkowej i&rozwoju utworzonego pod-
miotu. Oferowane przez FKZ "nansowanie seed capital przeznaczone jest zazwyczaj na zbudowanie prototy-
pu produktu, wst#pne badania rynkowe, przygotowanie rzetelnego biznesplanu w&celu pozyskania kolejnego 
-ród!a "nansowania (druga runda), a&nast#pnie wdro'enie przedsi#wzi#cia w&'ycie1.
Szczególn$ wag# FKZ przywi$zuj$ do zabezpieczenia praw w!asno%ci intelektualnej do rozwi$zania b#d$cego 
przedmiotem komercjalizacji, co pozwala na uzyskanie wy!$czno%ci do rozwi$za( zastosowanych przez spó!-
k#. St$d w&ramach zainwestowanych %rodków FKZ przewiduje wydatki na pokrycie kosztów procedury paten-
towej oraz na wdro'enie przedsi#wzi#cia w&'ycie. Fundusze anga'uj$ si# wy!$cznie w&przedsi#wzi#cia innowa-
cyjne o&wysokiej stopie zwrotu, które dodatkowo musz$ zapewnia+ funduszowi mo'liwo%+ „wyj%cia” ze spó!ki 
w&okre%lonym momencie zwi$zanym z&osi$gni#ciem za!o'onych wska-ników przez przedsi#wzi#cie. Dop!yw 
kapita!u do spó!ki odbywa si# w& transzach, po realizacji przez zarz$d spó!ki okre%lonych zada( zapisanych 
w&umowie inwestycyjnej (mile stones). Tak nakre%lon$ dzia!alno%+ FKZ nale'y uzna+ za s!u'$c$ podniesieniu 
efektywno%ci procesu transferu i&komercjalizacji technologii. Po osi$gni#ciu celu inwestycyjnego zwi$zanego 
z&rozwojem przedsi#wzi#cia i&wzrostem jego warto%ci KFZ wycofuje si# ze spó!ki odsprzedaj$c swoje udzia!y 
(dezinwestycja). Nabywc$ udzia!ów mo'e by+ inny inwestor zainteresowany dalszym rozwojem i&wzrostem 
warto%ci "rmy, inwestor bran'owy lub cz!onkowie dotychczasowego zarz$du spó!ki. Inn$ opcj$ jest „wyj%cie” 
FKZ ze spó!ki poprzez sprzeda' akcji na gie!dzie, co zwykle wymaga przekszta!cenia "rmy w&spó!k# akcyjn$.
FKZ, w&odró'nieniu od banków, oferuj$ kapita! bez konieczno%ci sp!aty odsetek, co dodatkowo pomaga spó!-
ce utrzyma+ p!ynno%+ "nansow$ w& szybko rozwijaj$cych si# przedsi#wzi#ciach2, które jeszcze przez d!ugi 
okres nie b#d$ w&stanie generowa+ niezb#dnych dochodów. Fundusze maj$ do zaoferowania kapita! d!ugo-
terminowy, o&charakterze udzia!owym, wnoszony zazwyczaj na okres 3&–&7& lat. Z&przeprowadzonych bada( 
wynika, 'e kapita! w!asny FKZ jest zasilany g!ównie ze %rodków publicznych. Pozosta!ymi udzia!owcami s$ inne 
fundusze kapita!owe, przedsi#biorcy i&osoby "zyczne.

1 P.&G!odek, Fundusz kapita$u zal"!kowego, [w:] K.&B.&Matusiak (red.), Innowacje i'transfer technologii. S$ownik poj(*, PARP, War-
szawa 2008, s.&106-107.
2 K.B.&Matusiak, O)rodki innowacji i'przedsi(biorczo)ci w'Polsce, Raport 2007, SOOIPP, *ód-–Kielce–Pozna( 2007, s.&337.
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Fundusze kapita!u zal$'kowego

W&ostatnim okresie fundusze zal$'kowe powstaj$ g!ównie w&du'ych o%rodkach gospodarczych charakteryzu-
j$cych siln$ pozycj$ %rodowiska akademickiego.
FKZ w&poszukiwaniu interesuj$cych projektów inwestycyjnych coraz %ci%lej wspó!pracuj$ z& instytucjami na-
ukowymi upatruj$c w&nich -ród!a projektów znajduj$cych si# na wczesnym etapie rozwoju. Obserwowane 
przesuni#cie zainteresowania FKZ w&stron# projektów b#d$cych na etapie prac badawczych zwi#ksza poziom 
ryzyka decyzji inwestycyjnych i&mo'e by+ spowodowane brakiem dostatecznej liczby projektów o&odpowied-
nim potencjale rynkowym w&relacji do mo'liwo%ci inwestycyjnych FKZ. Konsekwencj$ tej sytuacji jest coraz 
wi#ksze zainteresowanie wspó!prac$ funduszy z&innowacyjnymi przedsi#biorcami, w&tym z&akademickimi "r-
mami odpryskowymi (spin–o&, spin-out) oraz z&instytucjami naukowymi.
Problemem pozostaj$ ci$gle niesprzyjaj$ce rozwi$zania prawne w&zakresie komercjalizacji wyników prac ba-
dawczych prowadzonych przez instytucje naukowe, a&obecnie obowi$zuj$ce przepisy zdecydowanie znie-
ch#caj$ je do obejmowania udzia!ów w&spó!kach wdra'aj$cych innowacyjne rozwi$zania. Kolejn$ barier$ dla 
zaanga'owania si# FKZ w&projekty wymagaj$ce kontynuacji prac badawczych jest wysoki poziom kosztów 
operacyjnych FKZ w&relacji do zainwestowanego kapita!u. Nak!ady na poszukiwanie i&ewaluacj# projektu in-
westycyjnego s$ tu porównywalne jak w&przypadku du'ych inwestycji kapita!owych na etapie ekspansji, a&za-
inwestowana przez FKZ kwota jest znacznie mniejsza i&obarczona znacznie wi#kszym ryzykiem niepowodze-
nia. W&zwi$zku z&tym FKZ musz$ si# liczy+ z&wi#kszym udzia!em inwestycji, które ko(cz$ si# niepowodzeniem, 
mimo intensywnego zaanga'owania kadry prowadz$cej poszczególne projekty.
Wyj%ciem naprzeciw problemom pozyskania kapita!u przez spó!ki typu start-up jest uruchomienie dzia!a( rz$-
dowych wspieraj$cych zaanga'owanie inwestycyjne FKZ w&pocz$tkow$ faz# rozwoju projektów. Operacja ta 
polega na dokapitalizowaniu FKZ %rodkami publicznymi (Krajowy Fundusz Kapita!owy) lub przekazanie im 
w&zarz$d kapita!u pochodz$cego ze %rodków publicznych (Dzia!anie 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyj-
na Gospodarka (3.1 POIG)).

Historia FKZ w#Polsce
Pierwsze inicjatywy utworzenia FKZ w&Polsce pojawi!y si# w&2005&r. w&ramach Sektorowego Programu Opera-
cyjnego Wzrost Konkurencyjno%ci Przedsi#biorstw (Poddzia!anie 1.2.3 „Wspieranie powstawania funduszy ka-
pita!u zal$'kowego typu seed capital”). Jego istot$ by!o do"nansowanie zwrotne udzielane przez Polsk$ Agen-
cj# Rozwoju Przedsi#biorczo%ci ze %rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a&tak'e z&bud'etu 
pa(stwa. Obecnie jednym z&g!ównych mechanizmów "nansowania dla FKZ jest Dzia!anie 3.1 POIG. Program 
jest przeznaczony dla instytucji otoczenia biznesu (IOB) wspieraj$cych kapita!owo innowacyjne przedsi#wzi#-
cia i&posiadaj$cych do%wiadczenie w&us!ugach komercjalizacji technologii. Program przewiduje dwuetapowe 
wsparcie pomys!odawców. W&pierwszym etapie najbardziej obiecuj$ce rynkowo projekty uczestnicz$ w&pro-
gramie preinkubacji, który s!u'y potwierdzeniu technicznej doskona!o%ci i&innowacyjno%ci rozwi$zania (proof 
of concept). Najlepsze projekty o&najwi#kszym potencjale rynkowym s$ prezentowane inwestorom kapita!o-
wym. W&ramach programu IOB zak!ada spó!k# z&autorem pomys!u i&ewentualnie z&zewn#trznym inwestorem 
kapita!owym. IOB otrzymuje na ten cel %rodki z&PARP, za które mo'e obj$+ w&utworzonej spó!ce mniej ni' 50% 
udzia!ów, a& maksymalne dokapitalizowanie jednego przedsi#wzi#cia ze %rodków publicznych projektu jest 
równowa'ne kwocie 200&000 4. Pozosta!e udzia!y musz$ zosta+ obj#te przez inwestorów prywatnych. Równie' 
pomys!odawca mo'e zosta+ udzia!owcem tworzonej spó!ki w&zamian za wniesiony kapita! lub aport w&postaci 
praw w!asno%ci intelektualnej. W&rezultacie realizacji programu wybrane IOB zacz#!y pe!ni+ rol# preinkubatora 
i&funduszu FKZ. )rodki pozyskane z&dezinwestycji s$ przeznaczone na kolejne wej%cia kapita!owe FKZ.
Drugim programem skierowanym na wsparcie funduszy VC inwestuj$cych w&innowacyjne przedsi#wzi#cia jest 
Dzia!anie 3.2 PO IG realizowane przez Krajowy Fundusz Kapita!owy (KFK). Instytucja ta b#d$ca w&100% spó!k$ 
zale'n$ Banku Gospodarstwa Krajowego obejmuje do 50% udzia!ów w&wybranych w&procesie negocjacji fun-
duszach VC deklaruj$cych inwestycje w&przedsi#wzi#cia innowacyjne MSP „ze szczególnym uwzgl#dnieniem 
przedsi#biorców innowacyjnych, prowadz$cych dzia!alno%+ badawczo-rozwojow$ oraz przedsi#biorców 
o&du'ym potencjale rozwoju”3. KFK dodatkowo pozyska! %rodki z&tzw. Funduszu Szwajcarskiego4. Dotychczas 
KFK dokapitalizowa! 13 funduszy VC kwotami od 40-100&mln. z!.

3 http://www.kfk.org.pl/o-"rmie/o-funduszu
4 Szwajcarsko-Polski Program Wspó!pracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest to forma bezzwrotnej pomocy zagranicz-
nej przyznanej przez Szwajcari# Polsce oraz 9 innym pa(stwom cz!onkowskim Unii Europejskiej, które przyst$pi!y do niej 
1& maja 2004& r. Na mocy zawartych umów mi#dzynarodowych, ponad 1 mld franków szwajcarskich tra" do dziesi#ciu 
nowych pa(stw cz!onkowskich. Dla Polski, Program Szwajcarski przewiduje niemal po!ow# %rodków (ok. 489 mln CHF).  
– http://mojregion.eu/inne-programy/menu-c/fundusz-szwajcarski.html
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Tak wi#c dzi#ki programom pomocowym powsta!a ca!a sie+ funduszy zal$'kowych, spo%ród których zidenty-
"kowano 44 podmioty. Nie jest to pe!na lista KFZ, z&których cz#%+ funduszy nie jest bene"cjentem programów 
wsparcia.

Kapita( zal)+kowy FKZ
Dzia!aj$ce w&Polsce FKZ charakteryzuj$ si# du'$ rozpi#to%ci$ w&warto%ci posiadanego kapita!u inwestycyjnego 
(od kilkuset tysi#cy do stu milionów z!otych). )rednia warto%+ kapita!u, którym dysponuje FKZ w&Polsce wynosi 
w&ok. 10 mln. z!. Jest to kwota wystarczaj$ca na przeprowadzenie inwestycji w&fazie zasiewu (seed), szczególnie 
w&bran'ach nie wymagaj$cych kosztownego oprzyrz$dowania. FKZ obejmuj$ w&tworzonych spó!kach od 25-
51% udzia!ów. Z&przeprowadzonych bada( wynika, 'e %rednio obejmuj$ one ok. 40% udzia!ów, funkcjonuj$c 
na ogó! jako udzia!owiec mniejszo%ciowy. Mimo mniejszo%ciowego udzia!u FKZ zapewniaj$ sobie wp!yw na 
decyzje o&kierunku, sposobie i&szybko%ci rozwoju przedsi#wzi#cia. )rednia kwota %rodków zainwestowanych 
przez FKZ w&jedno przedsi#wzi#cie waha si# w&granicach od 300&tys.- 2,5&mln z!. Tak du'a rozpi#to%+ inwestycji 
wynika z&zasadniczych ró'nic w&kapita!och!onno%ci rozwijanych przedsi#wzi#+, z&których po jednej stronie 
znajduj$ si# projekty informatyczne (relatywnie niskie nak!ady), a&po drugiej – projekty technologiczne wyma-
gaj$ce ju' na wst#pie zakupu drogich urz$dze( i&specjalistycznej infrastruktury.

Rozk(ad terytorialny FKZ
W& ramach prowadzonych bada( zidenty"kowano 68 FKZ, ponad 2/3 z& nich zosta!y utworzone w& ramach 
Dz. 3.1 PO IG. Rozk!ad terytorialny zarejestrowanych spó!ek wyra-nie wskazuje na dwa g!ówne regiony pod 
wzgl#dem liczby dzia!aj$cych FKZ (mazowieckie – 25 i&ma!opolskie – 12) i&trzy o%rodki towarzysz$ce (%l$skie – 5, 
pomorskie – 4 i&wielkopolskie – 7), w&sze%ciu regionach pozosta!ych województwach liczba FKZ nie przekracza 
2. W&pi#ciu regionach nie zarejestrowano 'adnego funduszu. Krajowy Fundusz Kapita!owy (KFK) przyczyni! si# 
do powo!ania 13 nowych funduszy typu FKZ. Analiza funduszy dokapitalizowanych przez KFK pokazuje, 'e 
poza Warszaw$ i&Krakowem zarejestrowano tylko jeden fundusz (SATUS – Bielsko-Bia!a).

Mapa 1. Fundusze Kapita(u Zal+&kowego w"2012r.

– Fundusze Kapita!u Zal"#kowego

. r ó d ! o: Opracowanie w!asne
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Przedstawiony rozk!ad regionalny FKZ wykazuje siln$ korelacj# z&dynamik$ gospodarcz$ regionów i&pozycj$ 
dzia!aj$cych w&nich instytucji naukowych. Jest rzecz$ naturaln$, 'e wykazuj$ one zainteresowanie rozwi$za-
niami pochodz$cymi z&du'ych o%rodków akademickich. Obserwowana tendencja mo'e by+ tak'e wynikiem 
wi#kszej przedsi#biorczo%ci pracowników i&studentów wywodz$cych si# z&tych o%rodków.
Nale'y zaznaczy+, 'e chocia' Fundusze utworzone w& ramach PO IG nie deklaruj$ regionalnego charakteru 
lecz ze wzgl#du na sposób ich funkcjonowania projekty, których lokalizacja nie jest zbyt odleg!a od siedziby 
funduszu posiadaj$ dla FKZ dodatkowe atuty.

Struktura kapita(owa FKZ
Najwi#kszym udzia!owcem FKZ jest kapita! pochodz$cy ze %rodków publicznych. Stanowi on ok. 57% ca!o%ci 
pozostaj$cego w&dyspozycji funduszy kapita!u. Natomiast g!ównym -ród!em %rodków publicznych jest Kra-
jowy Fundusz Kapita!owy – jego udzia! w&FKZ stanowi ok. 35% ca!ego zainwestowanego kapita!u oraz ok. 
61,5% kapita!u publicznego. Brak jest danych o& zaanga'owaniu w& FKZ %rodków pochodz$cych z& funduszy 
emerytalnych i&"rm ubezpieczeniowych. Ten segment rynku kapita!owego nadal charakteryzuj$ zachowania 
konserwatywne w&zakresie ryzyka inwestycyjnego.
Du'$ grup# udzia!owców FKZ reprezentuj$ osoby "zyczne i&przedsi#biorcy (ok. 18,8%) oraz inne fundusze VC 
(ok. 22,25%). Zaanga'owanie tych ostatnich ma szczególny charakter wynikaj$cy ze specy"cznych warunków 
uczestnictwa w& przeprowadzonych konkursach Dzia!ania 3.1 POIG. Wiele VC wykorzysta!o mo'liwo%+ apli-
kowania o&%rodki na kapita! poprzez utworzenie podmiotów no pro+t. Dzi#ki temu, mog!y one skorzysta+ ze 
znacznego do"nansowania swojej aktywno%ci w&ramach tego dzia!ania.
Znikomy udzia! w&kapitale FKZ posiadaj$ fundacje i&stowarzyszenia (0,1%), które mimo 'e spe!niaj$ kryteria 
organizacji no pro+t, to ich obszar zainteresowa(, zasadniczo nie pokrywa si# ze wspieraniem tworzenia inno-
wacyjnych podmiotów gospodarczych poprzez zasilanie ich kapita!em za!o'ycielskim.

Zatrudnienie
Obserwujemy du'$ rozpi#to%+ zatrudnienia w&FKZ. Badane fundusze zatrudniaj$ od 3 do 12 osób. Szczególnie 
trudno wyt!umaczy+ górny poziom zatrudnienia (12 osób), poniewa' funkcjonowanie tak rozbudowanego 
zespo!u na ogó! nie znajduje uzasadnienia w&charakterze dzia!alno%ci FKZ. )rednio FKZ zatrudniaj$ ok. 5 osób. 
Najwy'szy poziom zatrudnienia wyst#puje w&FKZ utworzonych w&ramach Dzia!ania 3.1 POIG.

Bud+et operacyjny

Wykres 1. Bud&et operacyjny FKZ (wed(ug danych na koniec 2011 r.)
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Zasadniczym wk!adem do bud'etu FKZ s$ %rodki pochodz$ce z&grantów publicznych (71%). Wk!ad innych 
prywatnych podmiotów, w&tym funduszy VC, (niektóre FKZ s$ ich podmiotami zale'nymi) stanowi ok. 11%. 
Natomiast, wp!ywy od s"nalizowanych transakcji stanowi$ obecnie zaledwie 8%. Wraz z&rozwojem urucho-
mianych w&ró'nym okresie (2008-2010) projektów przychody FKZ powinny charakteryzowa+ si# siln$ tenden-
cj$ wzrostow$. Zachowanie udzia!u wp!ywów na dotychczasowym lub lekko rosn$cym poziomie pozwala 
przewidywa+, 'e po zako(czeniu programu fundusze nie osi$gn$ samodzielno%ci "nansowej. W&konsekwencji 
b#d$ wymaga+ dalszego do"nansowania lub b#d$ musia!y zosta+ zlikwidowane.
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W&okresie przeprowadzania badania charakter bud'etu operacyjnego bene"cjentów determinowa! ich dzia-
!alno%+ przede wszystkim jako podmiotów realizuj$cych grant publiczny ze wszystkimi tego konsekwencjami 
pocz$wszy od nadzoru, po system sprawozdawczo%ci, którym FKZ musz$ si# podporz$dkowa+. W&rezultacie 
ta specy"czna dzia!alno%+ biznesowa, jak$ s$ inwestycje kapita!owe zosta!a podporz$dkowana nadzorowi 
administracyjnemu, który nie posiada w&tym obszarze niezb#dnego do%wiadczenia.

Oczekiwane przez pomys(odawców obszary wsparcia przedsi$wzi$, 
inwestycyjnych
Analiza wyników badania wskazuje, 'e podmioty b#d$ce przedmiotem inwestycji FKZ oczekuj$ od funduszu 
wsparcia w&zakresie5:

�� budowy i&realizacji strategii spó!ki – 4,27 pkt.

�� doradztwa w&zakresie budowy organizacji i&jej struktury – 4,18 pkt.

�� budowy kontaktów i&relacji biznesowych – 3,95 pkt.

�� pomocy w&zarz$dzaniu "nansami – 3,86 pkt.

�� utrzymania p!ynno%ci "rmy – 3,82 pkt.

�� pomocy prawnej – 3,73 pkt.

�� udost#pniania know-how w&zarz$dzaniu przedsi#wzi#ciem – 3,59 pkt.

�� wsparcia marketingowego i&PR – 3,55 pkt.
Najmniejsze zainteresowanie dotyczy wsparcia nast#puj$cych us!ug:

�� poszukiwania wykwali"kowanej kadry zarz$dzaj$cej i&pracowniczej – 2,5 pkt.

�� pomoc w&zarz$dzaniu w!asno%ci$ intelektualn$ – 3,27 pkt.
Z&powy'szych danych wynika, 'e pomys!odawcom poszukuj$cym inwestycji kapita!owej najbardziej brakuje 
wiedzy z&zakresu efektywnej organizacji i&zarz$dzania "rm$, wiedzy ekonomicznej zwi$zanej z&zarz$dzaniem 
"nansami oraz znajomo%ci prawa. Oznacza to, 'e FKZ, który jest w&stanie dostarczy+ przedsi#biorcy odpo-
wiedni dla niego pakiet us!ug z&tego zakresu staje si# nie tylko "nansowym, lecz autentycznym partnerem 
gospodarczym, który pod wzgl#dem wnoszonych zasobów wiedzy i&do%wiadczenia uzupe!nia de"cyty po-
mys!odawcy przedsi#wzi#cia. Uzyskane wyniki badania wskazuj$ ponadto, 'e w&wi#kszo%ci przypadków part-
ner "nansowy nie powinien mie+ problemów z&przej#ciem dzia!a( zarz$dczych w&spó!ce pozostawiaj$c po-
mys!odawcy technologiczn$/techniczn$ stron# rozwoju projektu. Generalnie taki podzia! obowi$zków uznaje 
si# za sprzyjaj$cy szybkiemu rozwojowi przedsi#wzi#cia.
Analizuj$c najmniej po'$dane pozycje oczekiwanego wsparcia ze strony FKZ mo'na przyj$+, 'e pomys!odaw-
cy nie posiadaj$c stosownej wiedzy zarz$dczej i&"nansowej uznaj$, 'e kwestia doboru kadry w&tym zakresie 
le'y po stronie FKZ i&w&zwi$zku z&tym nie zg!aszaj$ w&tym zakresie potrzeb.
Nale'y zwróci+ szczególn$ uwag# na niezbyt wysok$ pozycj# doradztwa w&zakresie ochrony praw w!asno%ci 
intelektualnej. Mo'e to m.in. wynika+ z&nast#puj$cych przyczyn:

�� w!a%ciwego zabezpieczenia tych praw przed momentem dokonania inwestycji kapita!owej FKZ;

�� braku dostatecznej wiedzy pomys!odawców nt. znaczenia prawid!owego zabezpieczenia praw w!asno%ci 
intelektualnej i&opracowania w&tym zakresie strategii rozwoju przedsi#wzi#cia,

�� uznaniu, 'e ten obszar problemów nale'y do zakresu spraw b#d$cych w&gestii FKZ, poniewa' dzi#ki zabez-
pieczeniu praw w!asno%ci intelektualnej fundusz obni'a poziom ryzyka przeprowadzonej inwestycji;

�� w%ród zg!aszanych pomys!ów dominuj$ca cz#%+ projektów pochodzi z&sektora IT, gdzie uzyskanie ochrony 
nie wymaga rejestracji i&opiera si# na prawach autorskich twórców.

Dok!adna diagnoza, która b#dzie stanowi+ wa'n$ wskazówk# do oceny efektywno%ci dotychczasowego 
wsparcia problematyki w!asno%ci intelektualnej w&ramach PO IG i&RPO wymaga dodatkowych bada(.

Pro*l bran+owy przedsi$wzi$, zakwali*kowanych do preinkubacji
Cz#%+ FKZ posiada swój zde"niowany pro"l bran'owy, inne fundusze nie zaw#'aj$ swojego pro"lu kieruj$c 
si# na etapie preinkubacji przede wszystkim jako%ci$ nadsy!anych projektów. Pozosta!a cz#%+ FKZ posiada 
pro"l wielobran'owy. Jest to uzasadnione ma!$ poda'$ projektów nadaj$cych si# do inwestycji kapita!owych. 
W&rezultacie, charakterystyka bran'owa projektów zakwali"kowanych do preinkubacji nie zawsze pokrywa si# 
z&preferowanymi bran'ami przez badane FKZ. Jak wykaza!o przeprowadzone badanie, deklarowane spektrum 
bran', w& których FKZ poszukuj$ klientów jest równie' bardzo szerokie. Poni'ej wskazano na reprezentacj# 
bran'owych preferencji inwestycyjnych w%ród badanych FKZ.

5 )rednia wskaza(, skala 0 – 5 pkt.
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Wykres 2. Preferowane przez FKZ bran&e przedsi)wzi)/ inwestycyjnych
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Dane na temat faktycznie wspieranych projektów wskazuj$ i' najwi#cej preinkubowanych pomys!ów repre-
zentuje szeroko de"niowan$ bran'# IT/media – ok. 33%. Kolejnymi bran'ami s$ biotechnologia i&handel elek-
troniczny po ok. 8,5%. Przedsi#wzi#cia zwi$zane z&telekomunikacj$ stanowi$ 6,5% populacji zakwali"kowanych 
zg!osze(. W%ród pozosta!ych aplikacji trudno jest wyró'ni+ dominuj$c$ bran'# ('adna z&nich nie przekracza 4,5%).

Pozyskiwanie nowych projektów
Liczba projektów zg!aszanych do FKZ jest bardzo zró'nicowana i&waha si# od 3-50 projektów w&miesi$cu zg!a-
szanych do jednego funduszu. Wyst#puje szereg czynników wp!ywaj$cych na t# wielko%+. Niew$tpliwie, na 
zainteresowanie wspó!prac$ z&funduszem ma wp!yw jego aktywno%+ na rynku. W%ród sk!adanych projektów, 
w&opinii menad'erów FKZ, tylko co pi$ty nadaje si# do dalszej analizy biznesowej. Sytuacja ta znajduje po-
twierdzenie w&identy"kacji problemów zwi$zanych z&podejmowaniem decyzji inwestycyjnych.

Wykres 3. Problemy realizacji inwestycji kapita(owych
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Problemy z&niskim potencja!em rynkowym zg!aszanych projektów oceniono na 3,74 pkt. w&skali 0-5 pkt. Kolejn$ 
istotn$ przyczyn$ braku zainteresowania przedstawianymi projektami (3,23 pkt.) jest zbyt niska dla FKZ stopa 
zwrotu, która podwa'a celowo%+ przeprowadzenia „wej%cia” kapita!owego. Problemem o&du'ym znaczeniu s$ 
równie' kwestie zwi$zane z&ochron$ w!asno%ci intelektualnej. Dla inwestora kapita!owego ma to zasadnicze 
znaczenie, poniewa' prawa do wynalazku cz#sto stanowi$ jedyny wk!ad pomys!odawcy do utworzonej spó!-
ki. Cz#sto tym wk!adem jest wynalazek znajduj$cy si# dopiero na etapie zg!oszenia patentowego, co nie daje 
prawa wy!$czno%ci do rozwi$zania i&zwi#ksza ryzyko przedsi#wzi#cia. Wszelkie wyst#puj$ce problemy zwi$-
zane z&zabezpieczeniem praw w!asno%ci intelektualnej s$ wi#c równoznaczne ze spadkiem warto%ci aportu 
i&utrat$ potencjalnej przewagi konkurencyjnej produktu opartego na wynalazku.
Druga grupa problemów z& jakimi spotykaj$ si# fundusze poszukuj$ce mo'liwo%ci inwestowania wi$'e si# 
z&brakiem podstawowej wiedzy ekonomicznej u&pomys!odawców oraz wiedzy i&do%wiadczenia w&zakresie 
prowadzenia biznesu (2,65 pkt.), a&tak'e z&nisk$ determinacj$ pomys!odawców w&doprowadzeniu przedsi#-
wzi#cia do zamierzonego celu (2,64 pkt.). O&ile rozwi$zanie pierwszego problemu mo'e by+ skompensowane 
poprzez zwi#kszone zaanga'owanie kadry funduszu, o&tyle drugi problem jest krytyczny dla rozwoju innowa-
cyjnego przedsi#wzi#cia. Pomys!odawcy rozpoczynaj$c komercjalizacj# cz#sto nie zdaj$ sobie sprawy z&nak!a-
dów pracy niezb#dnych do osi$gni#cia sukcesu. Ich motywacja równie' znacz$co spada, gdy wynagrodzenie 
w&pocz$tkowej fazie projektu jest znacz$co ni'sze od oczekiwa(. Wycofanie si# pomys!odawcy mo'e si# przy-
czyni+ do upadku spó!ki wdra'aj$cej rozwi$zanie.
Najmniejszym z&wyst#puj$cych, aczkolwiek ca!kiem realnym wed!ug FKZ problemem, jest brak zaufania po-
mys!odawcy do funduszu (2,27 pkt.). Bior$c pod uwag#, 'e respondentami bada( by!y fundusze, a&nie przed-
si#biorcy, kwestii tej nale'y po%wi#ci+ specjaln$ uwag#, poniewa' posiada ona istotny wp!yw na rozpocz#cie 
wspó!pracy i&pó-niejsze relacje stron.

Pro*l wnioskodawców sk(adaj)cych aplikacje do FKZ
Najwi#ksz$ grup$ sk!adaj$c$ wnioski o&dokapitalizowanie przez FKZ stanowi$ przedsi#biorcy (ok. 53%). Nie ob-
serwuje si# wp!ywu czasu prowadzenia dzia!alno%ci gospodarczej przez przedsi#biorców na liczb# z!o'onych 
przez nich wniosków, co mo'e oznacza+, 'e mimo wielu lat dzia!alno%ci nie uzyskuj$ oni zdolno%ci kredytowej, 
a&"nansowanie kapita!em inwestycyjnym jest jedynym dost#pnym -ród!em "nansowania. Do grupy sk!adaj$-
cej najmniej wniosków (ok. 3,5%) nale'$ m!odzi pracownicy nauki, natomiast wszyscy pracownicy zatrudnieni 
w& sektorze nauki stanowi$ zaledwie 7,15% wnioskodawców, co oznacza, 'e model komercjalizacji poprzez 
utworzenie w!asnej "rmy, która poszukuje inwestora kapita!owego ci$gle nie cieszy si# uznaniem %rodowiska 
akademickiego.

Rodzaje wsparcia procesu inwestycyjnego realizowane przez FKZ
Wsparcie jakiego udzielaj$ FKZ w&g!ównej mierze wynika z&braku wiedzy i&kompetencji pomys!odawców. Jest 
ono niezb#dne do prawid!owego rozwoju projektu i& wzrostu warto%ci "rmy. Rodzaj udzielanego wsparcia 
charakteryzuje nie tylko popyt na specjalistyczne us!ugi doradcze, ale równie' wskazuje na aktualny potencja! 
pomys!odawców.

Wykres 4. Zale&no*/ przychodów oraz ryzyka we wczesnych fazach rozwoju przedsi)biorstwa

Seed Start-up Early stage Expansion

rozwój

przychody

ryzyko

czas

. r ó d ! o: opracowanie w!asne na podst. F. Jurzyk, Fundusze seed i&venture capital, www.teklaplus.pl
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Wykres 5. !rednie warto*ci wyników dzia(ania FKZ w"2011 roku.
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w"procesie preinkubacji

. r ó d ! o: Opracowanie w!asne

Najwy'sze wskazania (4 pkt.6) najcz#%ciej wskazywany przez respondentów rodzaj udzielanego wsparcia do-
tyczy us!ug doradczych w&zakresie:

�� wsparcia w&budowie kontaktów i&relacji biznesowych;

�� pomocy w&zarz$dzaniu "nansami;

�� pomocy prawnej;

�� wsparcia w&budowie i&realizacji strategii;

�� doradztwa w&zakresie budowy organizacji i&jej struktury.
Najni'sze wskazania (3 pkt.) dotycz$ wsparcia inkubowanego przedsi#wzi#cia w&poszukiwaniu wykwali"ko-
wanej kadry zarz$dzaj$cej i&pracowniczej.
Uwzgl#dniaj$c fakt, 'e ostatni nabór do Dzia!ania 3.1 POIG mia! miejsce w& 2010& r., to %rednia liczba prein-
kubowanych projektów przypadaj$cych na jeden fundusz (37 od 2008&r.) wskazuje siln$, rosn$c$ dynamik# 
(w&2011&r. – na jeden FKZ przypada!o %rednio ok. 20 preinkubowabnych projektów). Przyczyn dynamiki wzro-
stu nale'y przede wszystkim upatrywa+ w&rozwoju, wraz z&up!ywem czasu, metod akwizycji projektów pozy-
skiwanych przez fundusze bior$ce udzia! w&Dz. 3.1 PO IG.
Z&przeprowadzonych bada( wynika, 'e prawie 26% projektów ko(czy proces preinkubacji. )redni udzia! wej%+ 
inwestycyjnych w& preikubowane projekty jest bardzo wysoki i& wynosi 42,7%. Niemniej rozpi#to%+ udzia!u 
wej%+ inwestycyjnych mi#dzy poszczególnymi o%rodkami jest do%+ znaczna i&zawiera si# od 0-100% prein-
kubowanych projektów. Obydwie skrajne wielko%ci wzbudzaj$ niepokój. Dolna warto%+ budzi w$tpliwo%ci co 
do prawid!owo%ci przebiegu rekrutacji do procesu preinkubacji pod k$tem rynkowego potencja!u akcepto-
wanych projektów, a&górna, co do przes!anek ekonomicznych podejmowania inwestycji kapita!owej w&ka'dy 
z&preinkubowanych projektów.
Przeprowadzone badanie pozwala na jeszcze jedno spostrze'enie. Wyst#puje mianowicie pewna pula warto-
%ciowych projektów, które nie spotka!y si# z&zainteresowaniem inwestorów kapita!owych, lecz sta!y si# podsta-
w$ uruchomienia dzia!alno%ci gospodarczej przez pomys!odawców. Poniewa' rol$ FKZ nie jest poszukiwanie 
inwestora bran'owego, to szanse tych przedsi#wzi#+ na wej%cie na rynek zostaj$ znacznie ograniczone ze 
wzgl#du na brak zewn#trznego wsparcia "nansowego.

Preferowane przez FKZ formy wyj%cia z#inwestycji (w#skali 0#–#5)
Za preferowan$ %cie'k# wyj%cia z&inwestycji FKZ uznaj$ sprzeda' udzia!ów innemu inwestorowi kapita!owemu 
lub bran'owemu (4,26 pkt.). Ni'ej oceniane jest wyj%cie poprzez sprzeda' udzia!ów na gie!dzie (3,35 pkt.), 
które wymaga zazwyczaj przekszta!cenia spó!ki w&spó!k# akcyjn$ i&wi$'e si# z&dodatkowymi kosztami i&cza-
sem niezb#dnym do przeprowadzenia ca!ej operacji. Prawie na tym samym poziomie jest traktowany wykup 
udzia!ów przez zarz$d spó!ki (3,43 pkt.). Chocia' w&tym przypadku sprzeda' nie poci$ga za sob$ dodatkowych 
kosztów, jednak trudno wówczas znale-+ odniesienie do rynkowej warto%ci sprzedawanych udzia!ów.
Jednym z&wa'niejszych elementów wspó!pracy z&przedsi#biorcami jest sprawowanie kontroli nad inwestycj$. 
W&tym zakresie FKZ maj$ równie' swoje preferencje. W&wi#kszo%ci wskaza( przedstawiciel Funduszu preferuje 

6 Ocena w&skali 0 – 5 pkt.
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funkcj# cz!onka rady nadzorczej spó!ki w&utworzonej spó!ce (4,36 pkt.), kolejn$ form$ kontroli jest uzgodnienie, 
'e wydatki zarz$du spó!ki powy'ej ustalonej kwoty wymagaj$ kontrasygnaty przedstawiciela FKZ (3,73 pkt.). 
Najmniej popularn$ formu!$ jest udzia! przedstawiciela FKZ w&charakterze cz!onka zarz$du spó!ki (1,73 pkt.). 
Wynika to z&charakteru funkcjonowania FKZ, którego szczup!a kadra koncentruje si# na dzia!aniach nadzor-
czych w&wielu spó!kach, a&nie na bezpo%rednim zarz$dzaniu podmiotem b#d$cym przedmiotem inwestycji.

Podstawowe bariery rozwoju oraz realizacji zada/ FKZ (w#skali 0#–#5)
Fundusze pomimo dzia!ania w&o%rodkach o&potwierdzonym du'ym potencjale innowacyjnym nie s$ zbytnio 
usatysfakcjonowane sytuacj$ w&jakiej przychodzi im dzia!a+. Wed!ug zarz$dzaj$cych FKZ do najwa'niejszych 
barier w&realizacji zada( przez FKZ nale'$7:

�� niedobór projektów nadaj$cych si# do komercjalizacji – 3,95 pkt.

�� niech#+ %rodowiska naukowego do komercjalizacji osi$gni#+ naukowych – 3,33 pkt.

�� niech#+ w!adz instytucji naukowych do komercjalizacji wyników prac badawczych poprzez tworzenie spó!-
ek – 3,29 pkt.

�� ograniczenia prawne i&brak procedur transferu technologii – 3,00 pkt.

�� niski bud'et, brak wsparcia "nansowego – 2,77 pkt.

�� brak zaufania przedsi#biorców do takiej formy "nansowania przedsi#wzi#cia – 2,77 pkt.

�� brak wiedzy bene"cjentów o&mechanizmach "nansowania poprzez inwestycje kapita!owe – 2,73 pkt.
Szczególn$ uwag# nale'y zwróci+ na problem braku dobrych projektów do komercjalizacji. )wiadczy to o&dal-
szym utrzymywaniu si# niekorzystnej sytuacji, w&której %rodowisko naukowe (naukowcy i&w!adze instytucji 
naukowych), korzystaj$c ze %rodków publicznych, mo'e z&powodzeniem dzia!a+ w&oderwaniu od realnych 
potrzeb gospodarki w& zakresie generowania rozwi$za( posiadaj$cych znacz$cy potencja! rynkowy. Warto 
ponadto podkre%li+, 'e wi#kszo%+ wskaza( w&tym zakresie dotyczy braku wspó!pracy %rodowisk naukowych 
i&gospodarczych.

G(ówni partnerzy w#realizacji celów statutowych FKZ
G!ównymi partnerami FKZ s$ fundusze, które je utworzy!y oraz podmioty dostarczaj$ce projekty o&wysokim 
potencjale komercyjnym, w&ramach porozumie( o&wspó!pracy. FKZ próbuj$ w&ten sposób rozwi$za+ jeden 
z&g!ównych problemów swojej dzia!alno%ci jakim jest brak dostatecznej liczby projektów wartych inwestycji 
kapita!owych.

0ród(a informacji FKZ o#projektach (skala 0-5)
Podstawowym -ród!em informacji s$ indywidualne zg!oszenia przedsi#biorców do FKZ (4,39 pkt.), co ozna-
cza, 'e oferta FKZ, mimo wielu problemów i&barier cieszy si# nadal du'ym popytem w%ród przedsi#biorców. 
W&dalszej kolejno%ci znajduj$ si# aktywne formy pozyskiwania projektów (3,52 pkt.) jak: organizowane przez 
FKZ spotkania, warsztaty, seminaria, konferencje. Pozosta!e wa'ne -ród!a informacji to: Internet i& biuletyny 
(3,91&pkt.) oraz kontakty nieformalne (3,64 pkt.).
Najmniej efektywnym -ród!em pozyskiwania projektów s$ kontakty z&izbami gospodarczymi i&organizacjami 
pracodawców (1,57 pkt.), które bardziej si# skupiaj$ na funkcjach przedstawicielskich i& lobbingowych ni' na 
dzia!aniach marketingowych na rzecz swoich cz!onków.

Pozytywne aspekty uruchomienia Dzia(ania 3.1 PO IG dla FKZ
Podmioty, które sta!y si# bene"cjentami Dzia!ania 3.1 PO IG potwierdzaj$ s!uszno%+ za!o'e( Programu i&wska-
zuj$ na jego g!ówne na korzy%ci w&postaci:

�� dost#pu do kapita!u umo'liwiaj$cego uruchomienie wdro'enia przedsi#wzi#+ innowacyjnych oraz

�� podniesienia poziomu kompetencji pracowników IOB dzia!aj$cych na rynku komercjalizacji projektów 
innowacyjnych.

Kolejnym pozytywnymi efektami s$:

�� pojawienie si# inkubatorów, które dla wybranych projektów mog$ dostarczy+ kapita! podnosz$cy wiary-
godno%+ aplikacji kierowanej do funduszy VC;

�� udro'nienie kana!u komercjalizacji w&wyniku utworzenia spó!ki dla projektów wywodz$cych si# z&instytucji 
naukowych;

7 Skala ocen od 0 do 5, gdzie brak wp!ywu – 0 pkt., a&decyduj$cy wp!yw – 5 pkt.
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�� poprawa pozycji inkubatora/preinkubatora, który oprócz oferowanej przedsi#biorcom/pomys!odawcom 
powierzchni niezb#dnej do realizacji przedsi#wzi#cia, mo'e si# wykaza+ dost#pem do w!asnego kapita!u, 
cz#sto wystarczaj$cego na faz# uruchomienia wdro'enia;

�� uruchomienie komplementarnego -ród!a "nansowania projektów, które nie kwali"kowa!y si# do wsparcia 
w&ramach Dzia!a( 8.1 i&8.2 POIG;

�� rozwój przedsi#biorczo%ci i&kreacja nowych miejsc pracy w&innowacyjnych "rmach;

�� inspiracja do podejmowania dzia!a( w&zakresie uporz$dkowania spraw zwi$zanych z&transferem technologii 
z&instytucji naukowych.

Negatywne aspekty uruchomienia Dzia(ania 3.1 PO IG dla FKZ:
�� Respondenci podkre%laj$ niekorzystny wp!yw programu na dzia!alno%+ rynku funduszy inwestycyjnych 
przez podmioty, które oferuj$ !atwo dost#pne %rodki inwestycyjne dla projektów o&niskiej warto%ci. Wska-
zuje si# równie' na „fetysz” osi$gania za!o'onego wska-nika wej%+ inwestycyjnych (by! brany pod uwag# 
przy rozstrzyganiu konkursów do Dzia!ania 3.1 PO IG), co prowadzi do uruchamiania przedsi#wzi#+ inwe-
stycyjnych bez wystarczaj$co rzetelnej analizy biznesowej. )wiadomo%+ tej sytuacji w%ród pomys!odawców 
objawia si# m.in. ich s!ab$ determinacj$ do rozwoju przedsi#wzi#+ i&realizacj$ s!abo dopracowanych modeli 
biznesowych.

�� Publiczny charakter funduszu sprawia, 'e programowi towarzyszy opinia !atwej dost#pno%ci kapita!u dla 
pomys!ów, które ju' z&za!o'enia mog$ zako(czy+ si# niepowodzeniem. Powoduje to znaczny wzrost ocze-
kiwa( pomys!odawców w&zakresie wyceny ich projektów, co z&kolei utrudnia dokonywanie op!acalnych in-
westycji umo'liwiaj$cych kontynuowanie dzia!alno%ci funduszu w&przysz!o%ci w&oparciu o&%rodki pozyskane 
z&wyj%+ kapita!owych.

�� Zagro'eniem dla bie'$cych wyników programu stanowi powierzenie przez PARP realizacji programu pod-
miotom nie posiadaj$cym do%wiadczenia w&%wiadczeniu us!ug komercjalizacji innowacyjnych pomys!ów.

�� Istotne zagro'enie wynika równie' z&faktu, 'e w&rezultacie przeprowadzonego konkursu w&ramach PO IG 
Dzia!ania 3.1 %rodki zamiast na wzmocnienie dotychczas dzia!aj$cych IOB w&zakresie komercjalizacji inno-
wacyjnych pomys!ów, w&wi#kszo%ci przypadków zosta!y skierowane do podmiotów powo!anych jedynie 
w&celu pozyskania oferowanego "nansowania. Istnieje zatem ca!kiem realna obawa o&trwa!o%+ zainicjowa-
nych rozwi$za( (powsta!ych FKZ) po zako(czeniu "nansowania projektu.

Niezb$dne dzia(ania doskonal)ce w#przypadku przysz(ej edycji  
podobnego programu
Poni'ej przedstawiono wa'niejsze postulaty zmierzaj$ce do udoskonalenia w&przysz!o%ci formu!y Dzia!ania 3.1 
POIG zg!aszane w&ramach przeprowadzonych bada( przez ankietowane fundusze FKZ:

�� ujednolicenie oceny projektów inwestycyjnych zg!aszanych przez FKZ do PARP,

�� dopracowanie jednoznacznych zasad reinwestycji kapita!u pozyskanego po wyj%ciu z&inwestycji,

�� uznanie za koszty kwali"kowane kosztów nadzoru i&budowy narz#dzi do nadzoru nad wyinkubowanymi 
spó!kami do czasu dezinwestycji,

�� zde"niowanie procedur oceny raportów z&preinkubacji przy realizacji wej%+ kapita!owych z&tzw. aggio,

�� uproszczenie systemu rozliczania wniosków o&p!atno%+ w&celu usuni#cia zagro'enia utraty p!ynno%ci "nan-
sowej przez FKZ.

Mo+liwe przyczyny nieosi)gni$cia przez FKZ za(o+onych wska1ników 
projektu
W&badaniu zwrócono si# równie' do zarz$dzaj$cych funduszami o&podanie g!ównych przyczyn nieosi$gni#cia 
za!o'onych wska-ników. Najwa'niejsze i&najcz#%ciej podawane przez respondentów przyczyny to:

�� niewystarczaj$ca ilo%+ projektów o&du'ym potencjale rynkowym,

�� bariery negocjacyjne zagra'aj$ce terminowej "nalizacji fazy za!o'ycielskiej spó!ki celowej,

�� brak determinacji pomys!odawców do zobowi$zania si# do osi$gni#cia zak!adanych celów biznesowych,

�� regulacje podatkowe utrudniaj$ce transfer IP z&uczelni wy'szych do biznesu,

�� niekorzystne regulacje podatkowe dla udzia!owców wnosz$cych aport.
Wszystkie powy'sze przyczyny le'$ praktycznie poza zasi#giem oddzia!ywania FKZ i&trudno je uzna+ za su-
biektywne. Nale'y równie' nadmieni+, 'e ok. 30% badanych podmiotów nie dostrzega 'adnych zagro'e( 
zwi$zanych z&osi$gni#ciem planowanych wska-ników projektu.
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Problemy z&jakimi borykaj$ si# FKZ w&du'ej mierze wynikaj$ z&ich s!abego osadzenia w&systemie wspierania 
biznesu, do którego adresowany by! program. Sytuacja ta wynika cz#stokro+ z&braku formalnych i&nieformal-
nych kontaktów wypracowywanych na przestrzeni d!u'szego okresu dzia!ania na tym segmencie rynku, ale 
te' w&znacznym zakresie z&braku dobrej jego znajomo%ci. Polska gospodarka, znajduj$ca jeszcze ci$gle w&fazie 
transformacji, wymaga zarówno rozwoju i&umocnienia IOB, jak i&dzia!aj$cych dla zysku funduszy VC. Podmioty 
te maj$ wiele wspólnych obszarów wspó!pracy zwi$zanych z&poszukiwaniem i&przygotowaniem projektów 
do komercjalizacji. Niestety, z&chwil$ pojawienia si# dedykowanych %rodków publicznych w&ich zachowaniach 
przewa'aj$ postawy egoistyczne, a&cel nadrz#dny jakim jest kooperacja zmierzaj$ca do osi$gni#cia wzrostu 
konkurencyjno%ci gospodarki, schodzi na dalszy plan. Z&tego wzgl#du, uruchomiaj$c w&przysz!o%ci programy 
wsparcia w&obszarze komercjalizacji innowacyjnych rozwi$za( nale'y prowadzi+ konsekwentn$ polityk# de-
markacyjn$ mi#dzy grupami docelowymi potencjalnych bene"cjentów.
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LISTA ADRESOWA FUNDUSZY KAPITA-U ZAL'&KOWEGO

1. Fundusz Inwestycyjny powsta!y 
w&ramach  
projektu „Innowacja kluczem do 
sukcesu” 
[Be!chatowsko Kleszczowski Park 
Przemys!owo Technologiczny  
Sp. z&o.o.] 
97-400 Be!chatów, ul. Przemys!owa 4 
tel.: 512-981-622; faks: 44/733-11-65 
e-mail: e.miszta@ppt.belchatow.pl 
www.ppt.belchatow.pl

2. Technobit Venture 
[Agencja Rozwoju Regionalnego] 
43-382 Bielsko-Bia!a,  
ul. Cieszy(ska 365 
tel.: 33/816-91-62 
e-mail: technobit_venture@arrsa.pl,  
araszka@arrsa.pl 
www.technobit.pl

3. EuroPG Investments 
[EuroPG Investments Sp. z&o.o.] 
80-177 Gda(sk, ul. Damroki 1/D-10 
tel.: 58/732-72-32; faks: 58/732-19-58 
e-mail: info@einvesto.pl 
www.inwestycjewinnowacje.pl

4. Fundusz Kapita!owy Agencji  
Rozwoju Pomorza S.A. 
[AGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A.] 
80-387 Gda(sk, ul. Arko(ska 6 
tel.: 58/323-31-00; faks: 58/323-31-49 
e-mail: mieszko.bisewski@arp.gda.pl 
www.invest.arp.gda.pl

5. Fundusz INVENO 
[Inveno Sp. z&o.o.] 
81-451 Gdynia,  
al. Zwyci#stwa 96/98 lok. B12 
tel.: 58/735-11-17; faks: 58/735-11-19 
e-mail: biuro@inveno.pl 
www.inveno.pl

6. Akcelerator Technologiczny Gliwice 
[Park Naukowo Technologiczny 
w&Gliwicach] 
44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18C 
tel.: 32/335-85-03 wew. 503;  
faks: 32/335-85-03 wew. 500 
e-mail:  
sekretariat@technopark.gliwice.pl,  
karolina.warchalowska@technopark.
gliwice.pl 
www.technopark.gliwice.pl

7. Inicjowanie innowacyjnych 
przedsi#wzi#+ gospodarczych 
wykorzystuj$cych potencja! 
lotnictwa lekkiego 
[Bielski Park Technologiczny 
Lotnictwa,  
Przedsi#biorczo%ci i&Innowacji  
Sp. z&o.o.] 
43-512 Kaniów, ul. Kóski 73 
tel.: 32/750-82-32; faks: 32/750-82-33 
e-mail: parklotniczy@parklotniczy.pl 
www.parklotniczy.pl

8. Kapita! dla innowacji w&obszarze  
poszanowania energii 
[Park Naukowo-Technologiczny  
Euro–Centrum Sp. z&o.o.] 
40-568 Katowice, ul. Ligocka 103 
tel.: 32/205-00-92; faks.: 32/250-47-85 
e-mail:  
kontakt@euro-centrum.com.pl 
www.euro-centrum.com.pl

9. Internet Ventures 
[Internet Ventures] 
40-030 Katowice, ul. Lompy 9/2 
tel.: 600 032 601 
e-mail: bartosz.bereszko@
internetventures.pl 
www.internetventures.pl

10. Fundusz Kapita!u Zal$'kowego 
SATUS 
[Spó!ka Zarz$dzj$ca Funduszami 
Kapita!u  
Zal$'kowego STATUS Sp. z&o.o. S.K.] 
30-062 Kraków, Oleandry 2 
tel.: 12/294-72-15; faks: 12/294-72-16 
e-mail: dmajewski@satus.pl 
www.satus.pl

11. Fundusz Inwestycyjny Zamkni#ty  
Aktywów Niepublicznych Venture  
Capital SATUS 
[Satus Venture Spó!ka z&ograniczon$ 
odpowiedzialno%ci$, Spó!ka 
komandytowa] 
30-062 Kraków, ul. Oleandry 2 
tel.: 12/294-72-15; faks: 12/294-72-16 
e-mail: siec@satus.pl 
www.satus.pl

12. Ma!opolska Agencja Rozwoju 
Regionalnego 
[Ma!opolska Agencja Rozwoju 
Regionalnego[ 
31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego 11 
tel.: 12/617-66-01; faks: 12/617-66-66 
e-mail: marr@marr.pl 
www.marr.pl

13. MicroBioLab 
[MicroBioLab Sp. z&o.o.] 
31-038 Kraków, ul. Starowi%lna 6/35 
tel.: 607490642 
e-mail: kontakt@microbiolab.pl 
www.microbiolab.pl

14. JCI Venture 
[JCI Venture Sp. z&o.o.] 
30-348 Kraków, ul. Bobrzy(skiego 14 
tel.: 12/297-46-00; faks: 12/297-46-46 
e-mail: pawel.blachno@jci.pl 
www.jciventure.pl

15. IIF 
[IIF SA] 
31-101 Kraków,  
ul. Plac Na Groblach 21 
tel.: 12/376-51-73; faks: 12/376-51-73 
e-mail: biuro@iif.pl 
www.iif.pl

16. Nomad Fund 
[Nomad Management GmBH S.K.A.] 
31-315 Kraków,  
ul. Radzikowskiego 47B 
tel.: 12/362-43-62 
e-mail: info@nomadfund.pl 
www.nomadfund.pl

17. Fundusz Zal$'kowy KPT 
[Fundusz jest spó!ka celow$] 
31-864 Kraków, ul. Jana Paw!a II 41L 
tel.: 12/387-81-60; faks: 12/387-81-60 
e-mail: biuro@fzkpt.pl 
www.fzkpt.pl

18. Innovation Nest 
[Innovation Nest] 
30-331 Kraków, ul. Ludwinowska 7/9 
e-mail: innest@innovationnest.pl 
www.innovationnest.p

19. Regionalny Inkubator 
Technologiczny 
[Agencja Rozwoju Regionalnego] 
59-220 Legnica, ul. Rataja 26 
tel.: 76/862-27-77 
e-mail: iwona.hajduk@arleg.eu  
www.arleg.eu

20. Zainwestujmy w&Innowacje  
– Inkubator Technologiczny 
[Centrum Innowacji i&Transferu 
Technologii  
Lubelskiego Parku  
Naukowo-Technologicznego  
Sp. z&o.o.] 
20-026 Lublin,  
ul. Fryderyka Chopina 33/3 
tel.: 81/479 01 90; faks: 81/479 01 90 
e-mail: biuro@zainwestujmy.pl 
www.zainwestujmy.pl

21. Fundusz Start Money 
[Centrum Innowacji – Akcelerator 
Technologii Fundacja Uniwersytetu 
*ódzkiego] 
90-327 *ód-,  
ul. Matejki 21/23 II p. pok. 216 
tel.: 42/635-49-84; faks: 42/635-49-85 
e-mail: fundusz@startmoney.pl 
www.startmoney.pl

22. Inkubator Przedsi#biorczo%ci  
Media 3.0 
[Miasteczko Multimedialne Sp z&o.o.] 
33-300 Nowy S$cz, ul. Zielona 27 
tel.: 18/449-94-60; faks: 18/449-94-61 
e-mail: biuro@
miasteczkomultimedialnepl 
www.milionnastart.pl

23. Inkubator Technologiczny 
[Fundacji „Instytut Karpacki”] 
33-300 Nowy S$cz, ul. *$cznik 21h 
tel.: 18/547-37-72 
e-mail: biuro@instytut-karpacki.org 
http://www.instytut-karpacki.org

24. Inqbe 
[InQbe Sp. z&o.o.] 
10-416 Olsztyn, ul. Towarowa 1 
tel.: 89/532-06-06; faks: 89/532-06-06 
e-mail: biuro@inqbe.pl,  
achomik@inqbe.pl 
www.inqbe.pl

25. Science2Business 
[Fundacja na Rzecz Budowy  
Spo!ecze(stwa Opartego na Wiedzy  
„Nowe Media”] 
10-693 Olsztyn, ul. Sosnkowskiego 47 
tel.: 89/535-91-44, 797 122 760 
e-mail: m.witkowski@fnm.pl 
www.science2business.pl

26. BIB Seed Capital 
[BIB Seed Capital Sp. z&o.o.] 
61-809 Pozna(,  
ul. )w. Marcin 80, lok. 355 
tel.: 61/852-49-46; faks: 61/852-49-46 
e-mail: seed@bioinfo.pl 
www.seed.bioinfo.pl
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27. SpeedUp 
[Speed Up S.C.] 
61-495 Pozna(,  
ul. 28 Czerwca 213/215 
tel.: 61/827-09-99 
e-mail: info@speedupgroup.com 
www.speedupgroup.pl

28. Inkubator Innowacji 
[Pozna(ski Akademicki Inkubator  
Przedsi#biorczo%ci] 
60-587 Pozna(, ul. Cienista 3 
tel.: 61/665-76-72; faks: 61/665-76-71 
e-mail: para"anowicz@paip.pl 
www.inkubator-innowacji.pl

29. Stworzenie w&ramach 
Wielkopolskiego Instytutu Jako%ci 
Inkubatora Przedsi#biorczo%ci  
wspieraj$cego powstawanie  
innowacyjnych "rm. 
[Wielkopolski Instytut Jako%ci  
Sp. z&o.o.] 
61-626 Pozna(, ul. Szel$gowska 49 
tel.: 61/855-39-90; faks.: 61/855-39-92 
e-mail: sekretariat@wnj.pl 
www.wnj.pl

30. LMS DigitalFarm – kapita! dla 
innowacyjnych przedsi#wzi#+ 
marketingowych 
[LMS Spó!ka z&ograniczon$ 
odpowiedzialno%ci$] 
61-734 Pozna(,  
ul. Nowowiejskiego 57 
www.lmsinvest.pl

31. Inkubator Technologiczny 
[Fundacja Uniwersytetu im. A. 
Mickiewicza  
w&Poznaniu – Pozna(ski Park  
Naukowo-Technologiczny] 
61-612 Pozna(, ul. Rubie' 46 
tel.: 61/622-69-00; faks.: 61/622-69-01 
e-mail: inqbator@ppnt.poznan.pl 
www.inqbator.pl

32. InnoFund 
[Centrum Transferu Innowacji  
i&Przedsi#biorczo%ci Wy'szej 
Szko!y Informatyki i&Zarz$dzania 
w&Rzeszowie] 
35-225 Rzeszów,  
ul. Sucharskiego 2 pok. 243 
tel.: 17/866-11-21 
e-mail: biuro@innofund.pl 
www.innofund.pl

33. T-Park. Kapita! dla Innowacji. 
[Dolno%l$ska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A.] 
58-310 Szczawno-Zdrój,  
ul. Szczawie(ska 2 
tel.: 74/648-04-47; faks: 74/648-04-17 
e-mail: kapitaldlainnowacji@t-park.pl 
www.darr.pl

34. Fundusz Kapita!u POMERANUS SEED 
[Polska Fundacja Przedsi#biorczo%ci] 
70-466 Szczecin,  
ul. Monte Cassino 32 
tel.: 91/312-92-48; faks: 91/312-92-01 
e-mail: biuro@pomeranusseed.pl 
www.pomeranusseed.pl

35. Dase Financial Group S.A. 
[Dase Financial Group SA] 
58-100 )widnica,  
ul. Armii Krajowej 29/8 
tel.: 74/850-17-86 
e-mail: biuro@dase.pl 
www.dase.pl

36. EkoInkubator 
[EDORADCA Sp. z&o.o.] 
83-110 Tczew,  
ul. Kubusia Puchatka 5/12 
tel.: 509748734 
e-mail: ekoinkubator@edoradca.pl 
www.ekoinkubator.pl

37. BBI Seed Foun Fundusz Kapita!owy  
[BBI Seed Fund Sp. z&o.o.] 
00-688 Warszawa, ul. Emilii Plater 28 
tel.: 22/630-33-99; faks: 22/630-33-70 
e-mail: marcin.majewski@bbiseed.pl 
www.bbiseed.pl

38. Wiedza i&Kapita! dla 
Innowacji Informatycznych 
i&Telekomunikacyjnych” 
[Fundacja Nowe Technologie] 
33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 1/5 
tel.: 14/636-12-34; faks: 14/690-80-77 
e-mail:  
biuro@fundacjanowetechnologie.pl 
www.fundacjanowetechnologie.pl

39. AIP Seed Capital  
[Fundacja Akademickie  
Inkubatory Przedsi#biorczo%ci] 
00-672 Warszawa, ul. Pi#kna 68 
tel.: 515229822 
e-mail: inwestycje@aipseedcapital.pl 
www.aipseedcapital.pl

40. Giza Polish Ventures 
[GPV I&sp. z&o.o.] 
04-870 Warszawa,  
ul. Trakt Lubelski 40a 
tel.: 517 713 531 
e-mail: ewa@gpventures.pl 
www.gpventures.pl

41. Business Angel Seedfund 
[Business Angel Seedfund  
Sp. z&o.o. S.K.A.] 
00-695 Warszawa, ul. Trzy Lipy 3 
tel.: 22/821-97-70; faks: 22/821-97-71 
e-mail: biuro@seedfund.pl 
www.seedfund.pl

42. AerFinance Ventures 
[Aer"nance Ventures sp. z&o.o.] 
02-174 Warszawa, ul. Saba!y 60 
tel.: 22/213-18-65; faks: 22/609-20-13 
e-mail: kontakt@aer-vc.com 
www.aer-vc.com

43. Efund 
[eFund S.A.] 
00-695 Warszawa,  
ul. Nowogrodzka 50 
tel.: 22/556-82-74 
e-mail: o0ce@efundsa.pl 
www.efundsa.eu

44. IQ Partners 
[IQ PARTNERS S.A.] 
02-675 Warszawa, ul. Wo!oska 7 
tel.: 22/567-00-00 
e-mail: biuro@iqpartners.pl 
www.iqpartners.pl

45. Ventures Hub 
[Ventures Hub Sp. z&o.o.] 
02-675 Warszawa, ul. Wo!oska 7 
tel.: 22/567-00-20; faks: 22/567-00-21 
e-mail: biuro@ventureshub.pl,  
mnarczewska@ventureshub.pl 
www.ventureshub.pl

46. hardGamma Ventures 
[hardGAMMA Ventures] 
00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater 53 
e-mail: info@hardgamma.com 
www.hardgamma.com

47. Xewin Investments 
[Xevin Investments Sp. z&o.o.] 
01-646 Warszawa, ul. Jelinka 32 
tel.: 22/211-21-66 
tel.: kontakt@xevin.pl 
www.xevin.pl

48. Opera Venture Capital 
[OPERA Towarzystwo Funduszy  
Inwestycyjnych S.A.] 
00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1 
tel.: 22/354 84 00 
e-mail: o0ce@opera.pl 
www.opera.pl

49. Asset Management Black Lion 
[Assets Management Black Lion  
Sp. z&o.o.  
SKA SKA] 
03-808 Warszawa, ul. Mi(ska 25 
tel.: 22/323-19-00 
e-mail: piotr.debek@blacklion.com.pl 
www.blacklion.com.pl

50. Skyline Venture 
[Skyline Investment S.A.] 
02-797 Warszawa,  
Al. Komisji Edukacji  
Narodowej 18, lok 3b 
tel.: 22/859-17-80 
e-mail: zarzad@skyline.com.pl 
www.skyline.com.pl

51. LST Capital S.A. 
[LST CAPITAL S.A.] 
00-104 Warszawa,  
Plac Grzybowski 10 lok. 31 
tel.: 22/654 66 15 
e-mail: o0ce@lstcapital.pl, l.fasolek@
lstcapital.com 
www.lstcapital.pl

52. Spinaker Innowacji 
[BonusCard Sp. z&o.o.] 
02-386 Warszawa, ul. Altowa 2 
tel.: 885 885 504 
e-mail: agnieszka.wilhelmi@
bonuscard.pl 
www.bonuscard.pl

53. Investin 
[Investin] 
00-697 Warszawa,  
Aleje Jerozolimskie 51 lok. 5 
tel.: 22/835-77-33 
e-mail: biuro@investin.pl 
www.investin.pl

54. TechnoBoard 
[TechnoBoard Sp z&o.o.] 
00-695 Warszawa,  
ul. Nowogrodzka 50 
tel.: 22/629-24-42; faks: 22/266-02-09 
e-mail:  
gsperczynski@technoboard.pl, 
apanasik@technoboard.pl, 
inkubator@technoboard.pl 
www.technoboard.pl

55. KIGMED.eu 
[Krajowa Izba Gospodarcza] 
00-074 Warszawa, ul. Tr#backa 4 
tel.: 22/630-96-68, 630-96-05; faks: 
22/827-73-45 
e-mail: kigmed@kig.pl 
www.kigmed.eu
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56. IQ Advisors 
[IQ Advisors Sp. z&o.o.] 
03-938 Warszawa,  
ul. Zwyci#zców 28/18 
tel.: 22/567-00-00; faks: 22/567-00-01 
e-mail: biuro@iqadvisors.nazwa.pl 
www.iqadvisors.nazwa.pl

57. Helix Ventures 
[Helix Ventures Sp. z&o.o.]  
00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater 53  
tel.: 22/540-73-70; faks: 22/540-73-71  
e-mail: dwiatr@helixventures.net 
www.helixventures.net

58. Fabryka Innowacji 
[Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno-
Spo!eczne] 
02-691 Warszawa, ul. Kolady 3 
tel.: 22/201-90-94; faks: 22/349-28-12  
e-mail:  
biuro@fabrykainnowacji.org.pl 
wwwb.fabrykainnowacji.org.pl

59. Zwi#kszenie liczby innowacyjnych  
przedsi#biorstw poprzez 
dwuetapowe wsparcie  
pomys!odawców projektów 
innowacyjnych 
[Akcelerator Innowacji NOT Sp. z&o.o.] 
00-050 Warszawa,  
ul. )wi#tokrzyska 14 
tel.: 22/336-14-04; faks: 22/336-14-05 
e-mail: ainot@ainot.pl 
www.ainot.pl

60. Inicjowanie dzia!alno%ci innowacyjne  
o&potencjale globalnym  
w&obszarach ICT  
[Profound Ventures Spó!ka 
z&ograniczon$ odpowiedzialno%ci$] 
00-640 Warszawa, ul. Mokotowska 1 
tel.: 22/881-667-566 
www.profoundventures.home.pl

61. Inkubator Obserwatorium 
Zarz$dzania 
[Fundacja Obserwatorium 
Zarz$dzania] 
02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 141 
tel.: 22/314-14-05 
e-mail: katarzyna.szymanska@
obserwatorium.pl 
www.inkubator.obserwatorium.pl

62. Mazowiecki Inkubator 
Technologiczny Sp. z&o.o. 
[Arteria S.A.] 
00-080 Warszawa, ul. Miodowa 1 
tel.: 509 398 256 
e-mail: biuro@e-mit.pl 
www.e-mit.pl

63. Inkubator Naukowo – 
Technologiczny sp. z&o.o. 
[Inkubator Naukowo – 
Technologiczny sp. z&o.o.] 
53-203 Wroc!aw, ul. Hallera 180/14 
tel.: 71/714-26-61; faks: 71/712-24-22 
e-mail: biuro@int.org.pl 
www www.int.org.pl

64. MCI.BioVentures 
[MCI.BIO Ventures Sp. z&o.o.] 
51-641 Wroc!aw, ul. Bartoszowicka 3 
tel.: 71/337-37-10; faks: 71/337-37-11 
e-mail: bio@mci.pl 
www.bioventures.pl

65. incuBIT.NETable  
– Instytut preinkubacji 
i&komercjalizacji  
[TRINITY AdVENTURE Sp. z&o.o.] 
50-079 Wroc!aw, ul. Ruska 11/12 
tel.: 71/712-21-50 
e-mail: biuro@trinityadventure.pl 
www.trinityadventure.pl

66. Akcelerator EIT+ 
[Wroc!awskie Centrum Bada( EIT+ 
Sp. z&o. o.] 
54-066 Wroc!aw,  
ul. Stab!owicka 147, pokój 108 
tel.: 71/720-16-40; faks: 71/720-16-00 
e-mail: cezary.iwan@eitplus.pl 
akceleratorplus.pll

67. Akademicki Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci  
przy Wroc!awskim Medycznym Parku  
Naukowo-Technologicznym 
[Wroc!awski Medyczny Park  
Naukowo-Technologiczny Sp. z&o.o.] 
53-135 Wroc!aw, ul. Kutnowska 1-3 
tel.: 71/750-46-20; faks: 71/750-46-21 
e-mail:  
marta.sobczak@parkmedyczny.pl 
www.parkmedyczny.pl

68. Projekt Nickel Inkubator prowadzony 
przez Nickel Technology Park Pozna( 
sp. z&o.o. 
[Nickel Technology Park Pozna( sp. 
z&o.o.]  
62-002 Z!otniki, Suchy Las, ul. 
Krzemowa 1,  
tel. 61/658-54-99, fax 61/842-06-25,  
e-mail: "lip.brzoska@nickel.com.pl,  
www.nickelinkubator.pl
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Sieci anio!ów biznesu (SAB) to instytucje, które dzi#ki aktywnej dzia!alno%ci "nansowej i&edukacyjnej w&ci$gu 
ostatnich 10 lat wypracowa!y sobie rozpoznawalno%+ na rynkach przedsi#biorców poszukuj$cych "nanso-
wania. Kiedy w&2003 roku powsta!a pierwsza w&Polsce sie+ – Polban, termin „anio!y biznesu” by! poj#ciem 
enigmatycznym i&nieznanym nawet dla wielu ekonomistów, budz$cym obawy i&nieufno%+. Obecnie, dzi#ki 
wielu inicjatywom upowszechniaj$cym ide# i& zasady ich dzia!ania, przedsi#biorcy s$ %wiadomi mo'liwo%ci 
pozyskania "nansowania i&konsekwencji jakie nios$ za sob$ poszczególne formy wspó!pracy z& instytucjami 
"nansowymi tego rodzaju.

De*nicja poj$cia anio( biznesu
Anio( biznesu to zamo&na osoba prywatna, która zazwyczaj posiada do*wiadczenie jako przedsi)-
biorca oraz inwestuje cz)*/ swojego prywatnego maj+tku w"-rmy we wczesnych fazach rozwoju. Jest 
to dla nich forma alokacji kapita(u, oferowanego pomys(odawcom wraz z"osobistym wsparciem me-
ned&erskim, specjalistyczn+ wiedz+ i"umiej)tno*ciami, w"zamian za udzia(y  w"spó(ce1.  Jeden z&najbar-
dziej znanych na %wiecie anio!ów biznesu, W.H. Payne, uzupe!nia t# de"nicj# o&informacj#, 'e s$ to inwestorzy, 
którzy w&wi#kszo%ci przypadków sprzedali udzia!y w&swoich "rmach, b$d- te' s$ emerytowanymi biznesme-
nami, którzy po prostu lubi$ pracowa+ z&przedsi#biorcami, pomaga+ im. W&ten sposób odwdzi#czaj$ si# za 
pomoc, któr$ oni otrzymali na pocz$tku swojej kariery. Wspieranie m!odych "rm to ich pasja. Czerpi$ satys-
fakcj# z&tego, 'e maj$ swój udzia! w&sukcesach nowych "rm, a&jednocze%nie osi$gaj$ ponadprzeci#tne zyski2. 
Aby zrównowa'y+ poziom ryzyka, jakim obarczone s$ inwestycje w&m!ode spó!ki, oczekuj$ oni, 'e wspierane 
"rmy w&ci$gu kilku lat osi$gn$ wielokrotny wzrost warto%ci, co prze!o'y si# na zwrot z&dokonanej inwestycji na 
poziomie 10-30 krotnie wi#kszym ni' zainwestowana kwota. Dla wielu osób te wielko%ci wydaj$ si# nierealne, 
jednak istniej$ setki "rm, które taki wynik osi$gn#!y. Jest to mo'liwe szczególnie w&przypadku przedsi#biorstw, 
które swoj$ dzia!alno%+ opieraj$ na zaawansowanych technologiach, dlatego te' anio!owie biznesu szukaj$ 
przede wszystkim innowacyjnych "rm.
Poj#cie anio!a biznesu pochodzi z&USA, gdzie mianem tym obdarzano zamo'ne osoby, które wspiera!y broad-
wayowskie przedstawienia. Z&czasem przylgn#!o ono do bogatych przedsi#biorców, którzy swoim kapita!em 
i&do%wiadczeniem wspierali perspektywiczne przedsi#wzi#cia, w&zamian za udzia!y w&"rmach. Rozkwit tego 
typu dzia!alno%ci mia! miejsce w&Dolinie Krzemowej, gdzie inwestorzy, którzy pomno'yli swoje maj$tki dzi#ki 
zakupom akcji "rm wysokich technologii, szukali mo'liwo%ci ulokowania kapita!ów w& ryzykowne projekty, 
maj$ce perspektywy przyniesienia wysokich stóp zwrotu. Cz#sto efektem tych poszukiwa( by!o lokowanie 
kapita!ów w&m!ode, innowacyjne "rmy3. 

Anio(owie biznesu w#Europie i#USA
Ze wzgl#du na anonimowo%+ anio!ów biznesu oraz fakt, i' du'a cz#%+ z&nich nie jest zrzeszona w&'adnej or-
ganizacji anielskiej, ca!o%ciowy rynek tego typu inwestorów nie mo'e zosta+ precyzyjnie oszacowany. Najbar-
dziej dojrza!ym rynkiem jest USA. Mimo, 'e Europa jako ca!o%+ stara si# dogania+ rynek ameryka(ski, jeszcze 
d!uga droga przed naszym kontynentem. Jak wynika z&poni'szej tabeli, w&2010 roku w&Europie istnia!o 400 
SAB. W&tej p!aszczy-nie uda!o si# wyprzedzi+ USA, jednak wci$' mamy prawie 3,5 razy mniej samych anio!ów, 

1  C h .  Saublens, “All money is not the same! SME access to "nance. Guidebook for public decision-makers and intermedia-
ries”, Eurada, Bruksela 2006, s. 7, 44 
2  W . H . Payne, „The De"nitive Guide to Raising Money from Angels”, 2006, s. 5-6
3  B .  Miko!ajczyk, M. Krawczyk, „Anio!owie biznesu w&sektorze MSP”, Di"n, Warszawa 2007, s. 49
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4,5&razy mniejsz$ liczb# zawieranych rocznie przez nich inwestycji i&3 razy mniejszy roczny wolumen inwestycji 
venture capital we wczesne fazy rozwoju przedsi#biorstw. Europejski rynek anio!ów biznesu wci$' dojrze-
wa, kszta!tuje si#, podczas gdy USA wyznacza trendy i&kierunki rozwoju. Dojrza!o%+ tego rynku przejawia si# 
w&bardziej rozbudowanych strukturach sieciowych (mniej sieci, ale wi#cej zrzeszonych inwestorów) i&nieco 
wi#kszych inwestycjach, cz#sto zawieranych w&syndykatach przez kilku anio!ów.

Tabela 1. Podsumowanie statystyk dotycz+cych anio(ów biznesu w"Europie i"USA w"2010 roku

2010 Europa USA

Liczba sieci anio!ów biznesu 400 340

Sieci komercyjne 20% Bd

Inwestycja w&I&rundzie 200 tys. 4 158 tys. 4

Liczba anio!ów biznesu 75 tys. 259tys.

Wielko%+ inwestycji dokonywana przez anio!ów biznesu (rocznie) 3-4 mld 4 18 mld 4

Inwestycje venture capital w&fazie seed i&start-up/early stage (rocznie) ok 2 mld 4 ok. 6 mld 4

. r ó d ! o: J. B!o(ski, Rozwój rynku anio!ów biznesu, 2011

De*nicja sieci anio(ów biznesu
Sieci anio(ów biznesu to wyspecjalizowane instytucje, zrzeszaj+ce inwestorów indywidualnych – 
anio(ów biznesu. Ich g(ównym zadaniem jest wspieranie dzia(alno*ci inwestycyjnej anio(ów biznesu. 
W%ród dzia!a( realizowanych przez sieci nale'y wyró'ni+: 

�� identy"kacj# potencjalnych inwestorów i&innowacyjnych przedsi#biorców oraz okre%lenie ich preferencji;

�� us!ugi bezpo%redniego kojarzenia propozycji projektów z&inwestorami; 

�� us!ugi polegaj$ce na tworzeniu forum, na którym wybrani przedsi#biorcy mog$ zaprezentowa+ swoje biz-
nesplany grupom wyselekcjonowanych inwestorów; 

�� prowadzenie baz danych i&serwisów internetowych; 

�� doradztwo i&szkolenia. 
Sieci stanowi$ równie' platform# wymiany do%wiadcze( mi#dzy inwestorami oraz promuj$ w&swoim otocze-
niu wiedz# o&specy"ce i&mo'liwo%ciach pozyskania kapita!u od anio!ów biznesu. Inwestorom zapewniaj+ 
one anonimowo*/ oraz dost)p do wysokiej jako*ci perspektywicznych projektów, a" przedsi)bior-
com – dost)p do kapita(u i"cennych partnerów. 

Preferencje inwestycyjne anio(ów biznesu
Polscy anio(owie biznesu poszukuj+ inwestycji w"horyzoncie czasowym 3-5 lat, obejmuj+cych prze-
dzia( kwotowy od 50 tysi)cy do ponad 5 milionów z(otych. W&celach inwestycyjnych interesuj$ ich przede 
wszystkim przedsi#biorstwa m!ode, najlepiej funkcjonuj$ce ju' na rynku – b#d$ce w&fazie startu (29%). Prze-
sz!y ju' one bowiem pierwsz$ wery"kacj# rynku, ale jednocze%nie wci$' s$ w& fazie, gdy ich warto%+ ro%nie 
najszybciej. W&dalszej kolejno%ci anio!owie biznesu chc$ inwestowa+ w&"rmy b#d$ce w&fazie zal$'kowej (seed) 
– 23%, "rst oraz later stage – po 24%.

Wykres 1. Preferowane fazy -nansowania

seed 
23,5%

start-up 
29,4%

-rst stage 
23,5%

later stag 
23,5%

. r ó d ! o: opracowanie w!asne
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Od strony bran&owej inwestycje anio(ów biznesu skoncentrowane s+ przede wszystkim na nowych 
technologiach. Przedstawiciele sieci okre%lili te preferencje w&nast#puj$cy sposób:

Tabela 2. Bran&owe preferencje SAB

Bran+a
% sieci o#danych preferencjach

2012 2010 2009

Telekomunikacja 100% 86% 100%

Media i&multimedia 100% 100% 83%

Internet 100% 100% 100%

Biotechnologia i&farmacja 100% 86% 83%

Ochrona zdrowia 86% 71% 67%

Ochrona %rodowiska i&ekologia 86% 86% 100%

Przemys! paliwowo – energetyczny 71% 43% 67%

Software 71% 100% 100%

Przemys! komputerowy 71% 57% -

Automatyka i&robotyka 71% 57% 67%

Us!ugi oparte na wiedzy 71% 71% 83%

Chemia 71% 57% 50%

Przemys! spo'ywczy 29% 57% -

. r ó d ! o: opracowanie w!asne

W&stosunku do lat ubieg!ych mo'na zaobserwowa+ spadek nacisku na projekty zwi$zane z&software’m oraz 
przemys!em spo'ywczym. Wci$' stabiln$ pozycj# w& czo!ówce najbardziej poszukiwanych bran' posiadaj$ 
media i&multimedia oraz Internet. Wzrost zainteresowania odnotowano w&przypadku telekomunikacji, bio-
technologii i&farmacji, ochrony zdrowia, przemys!u paliwowo – energetycznego i&komputerowego, automaty-
ki i&robotyki oraz chemii. 
Anio!owie biznesu cz#sto traktuj$ swoje inwestycje anielskie jako form# dywersy"kacji portfeli inwestycyj-
nych, dlatego te' ch#tnie anga'uj$ si# kapita!owo w&syndykaty z&innymi inwestorami. Spo%ród badanych sieci 
40% zadeklarowa!o, 'e zrzeszeni inwestorzy nie maj$ preferencji co do inwestycji. Po 23% anio!ów biznesu 
ch#tnie dzieli si# ryzykiem z&innymi inwestorami indywidualnymi lub funduszami, w&tym g!ównie funduszami 
kapita!u zal$'kowego oraz venture capital. Tylko 15% anio!ów biznesu preferuje inwestycje samodzielne.

Wykres 2. Preferencje inwestycyjne anio(ów biznesu

woli inwestowa/ z"innym anio(em
23,1% 

woli inwestowa/ sam
15,4% 

woli inwestowa/ z"innymi 
inwestorami (np. funduszami)

23,1% 

nie ma preferencji
38,5% 

. r ó d ! o: Opracowanie w!asne
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Inwestorzy indywidualni anga'uj$ swoje prywatne %rodki w&bardzo ryzykowne przedsi#wzi#cia, których po-
mys!odawcami s$ bardzo cz#sto osoby m!ode, nieposiadaj$ce do%wiadczenia w&biznesie. Aby mie+ kontrol# 
nad decyzjami podejmowanymi w&spó!ce, anio!owie biznesu, w&ocenie przedstawicieli sieci, najcz#%ciej chc$ 
zosta+ cz!onkiem rady nadzorczej (3,8/5), obserwatorem (3,5/5) lub doradc$ (3,2/5), do rzadko%ci nale'$ inwe-
stycje, w&których inwestor obejmuje etat w&przedsi#biorstwie lub funkcj# cz!onka zarz$du.
Nieod!$cznym elementem transakcji s$ wyj%cia z&inwestycji. Jest to moment, w&którym inwestor realizuje swój 
zysk poprzez sprzeda' udzia!ów. Ankietowane sieci wskaza!y zalecane przez nie formy wyj%cia. Najwi#ksz$ 
przychylno%ci$ cieszy si# sprzeda' udzia!ów innemu inwestorowi prywatnemu (4/5) lub venture capital/pri-
vate equity (3,8/5). Pozytywnie oceniaj$ równie' wprowadzenie spó!ki do obrotu gie!dowego (3/5) oraz ma-
nagement buyout (3/5). Mimo, i' polski rynek inwestycji anio!ów biznesu jest bardzo m!ody, to jedna z&sieci 
odnotowa!a ju' 2 wyj%cia z&inwestycji.

Cele sieci anio(ów biznesu
G!ównym celem sieci anio!ów biznesu jest doprowadzanie do sytuacji, w&której przedsi#biorca posiadaj$cy 
perspektywiczny projekt znajduje z&jej pomoc$ inwestora, który w&zamian za udzia!y dostarczy "rmie niezb#d-
nych kapita!ów. W& tym celu wszystkie sieci zajmuj$ si# aktywnym poszukiwaniem zamo'nych inwestorów 
oraz przedsi#biorców maj$cych przysz!o%ciowe pomys!y. Zanim jednak uda si# skojarzy+ ze sob$ obie strony, 
sieci szkol$ je i&przygotowuj$ do wspó!pracy. Cz#sto dla pomys!odawców i&inwestorów jest to sytuacja nowa, 
w&której nale'y si# odnale-+ i&odpowiednio chroni+ swoje interesy. Zanim dojdzie jednak do spotkania, obo-
wi$zkiem sieci jest ocena projektów inwestycyjnych i&przeprowadzenie ich pierwszej selekcji. Ka'da z&sieci 
deklaruje tak'e aktywne dzia!ania na rzecz podnoszenia %wiadomo%ci spo!ecznej o&tej formie "nansowania. 
Tylko 43% SAB zajmuje si# tworzeniem konsorcjów na okre%lone projekty. 

Sieci anio(ów biznesu w#Polsce
Obecnie w"Polsce funkcjonuje 10 sieci anio(ów biznesu, z&których 3 posiadaj$ g!ówne siedziby w&Katowi-
cach, 2 w&Warszawie, oraz po jednej we Wroc!awiu, &Szczecinie, *odzi, Lublinie i&Krakowie. 3 sieci funkcjonuj$ 
w&strukturze rozproszonej i&posiadaj$ swoje biura w& ró'nych regionach, co zwi#ksza dost#p potencjalnych 
klientów do ich us!ug, a&tak'e umo'liwia wi#ksz$ koncentracj# na dzia!alno%ci w&spo!eczno%ciach lokalnych. 
Konstrukcj# tak$ wykorzystuje Secus *owcy Biznesu, posiadaj$cy placówki w&5 województwach, Polban Busi-
ness Angels Club obecny w&2 województwach oraz Ponadregionalna Sie+ Anio!ów Biznesu – Innowacja, która 
równie' posiada biura w&5 województwach. Swoj$ dzia!alno%+ wi#kszo%+ sieci koncentruje na obszarze ca!ego 
kraju. Tylko jedna zadeklarowa!a zasi#g regionalny.
Wszystkie zbadane SAB, dzia!aj$ce na terenie Polski, prowadz$ dzia!alno%+ niekomercyjn$. Wynika to w&znacz-
nej mierze z&wymogów realizowanych przez nie projektów unijnych. Trzy z&nich zadeklarowa!y plany komercja-
lizacji dzia!alno%ci po zako(czeniu "nansowania z&UE. Ich niekomercyjna dzia!alno%+ wynika równie' z&faktu, 'e 
du'a cz#%+ SAB stanowi element wi#kszej organizacji, która zapewnia im rozpoznawalno%+, kontakty i&stanowi 
gwarancj# jako%ci ich us!ug oraz trwa!o%ci dzia!a(. Z&drugiej strony mo'e ona jednak skutecznie blokowa+ am-
bitne plany sieci, je%li nie wpisuj$ si# one w&strategi# ca!o%ci. Instytucjami, które stanowi$ fundament rozwoju 
tych SAB s$: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, *ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, 
Satus Venture Sp. z&o.o. oraz Fundacja Instytut Nauk Ekonomicznych i&Spo!ecznych. Pod wzgl#dem struktury 
formalno – prawnej w%ród pozosta!ych SAB wyró'niamy spó!ki prawa handlowego (S.A. i&spó!k# z&o.o.), insty-
tucj# samorz$du gospodarczego oraz fundacj#. W&zwi$zku z&prowadzeniem dzia!alno%ci niekomercyjnej SAB 
nie pobieraj$ op!at za przyj#cie do sieci, cz!onkostwo, mo'liwo%+ zaprezentowania projektu przed inwesto-
rami, szkolenia oraz success fee, które s$ standardem w&wielu zagranicznych instytucjach tego typu i&cz#sto 
stanowi$ g!ówne .ród!o ich dochodów.
Poziom zatrudnienia w&polskich sieciach anio!ów biznesu kszta!tuje si# %rednio na poziomie 8 osób na sie+, 
jednak wida+ wyra-n$ dysproporcj# mi#dzy nimi. W&przypadku instytucji posiadaj$cych jedno biuro %rednia 
wynosi 6 osób, za% w%ród tych o& strukturze regionalnej %rednia kszta!tuje si# na poziomie 14 osób. Mimo 
prowadzenia dzia!alno%ci niekomercyjnej, bud'ety operacyjne SAB s$ do%+ wysokie. Wynika to z&dost#pu do 
"nansowania unijnego. Jedynie 3 z&badanych sieci poda!y ich wysoko%+ za rok 2011. Wynosz$ one %rednio 
2,3 mln. z!. We wszystkich przypadkach krajowe granty i&projekty stanowi!y 100% dysponowanego bud'etu.
W&tym %rodowisku bardzo wa'nym zjawiskiem jest sieciowanie – nawi$zywanie %cis!ej wspó!pracy z&podob-
nymi instytucjami w& innych regionach i&krajach. Doceniaj$c te mo'liwo%ci 4 SAB zosta!y cz!onkami Europej-
skiej Sieci Anio!ów Biznesu (EBAN), do której przynale'no%+ jest równie' wyznacznikiem jako%ci prowadzonych 
dzia!a(. Jedna z&sieci by!a jej cz!onkiem w&latach 2006-2010. Jednocze%nie 5 sieci deklaruje równie' cz!onko-
stwo w&innych instytucjach zwi$zanych z&dzia!alno%ci$ anio!ów biznesu, w&tym Stowarzyszeniu Sieci Anio!ów 
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Biznesu ABAN, Business Centre Club oraz American Chamber of Commerce. Jako g!ówne korzy%ci z&tego typu 
wspó!pracy przedstawiciele SAB wskazywali wzrost wiarygodno%ci sieci, mo'liwo%ci promocji (4,7/5), mo'li-
wo%+ realizacji wspólnych projektów (4/5) oraz dost#p do wiedzy, kontaktów oraz do%wiadcze( (3,7/5).

Mapa 1. Sieci Anio(ów Biznesu w"2012r.

– Sieci Anio!ów Biznesu

. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Doceniaj$c mo'liwo%ci, jakie daje wspó!praca z& innymi instytucjami otoczenia biznesu, sieci zawieraj$ wiele 
porozumie( o& wspó!pracy. S$ one -ród!em projektów, ale równie' partnerów, którzy wspieraj$ efektywne 
dzia!anie SAB, a&tak'e stanowi$ mo'liwo%ci wyj%cia z&inwestycji lub pozyskania inwestorów do kolejnej rundy 
"nansowania. Sieci deklaruj$ wspó!dzia!anie z&funduszami kapita!u zal$'kowego, innymi SAB, parkami techno-
logicznymi, izbami gospodarczymi (polskimi i&zagranicznymi), Gie!d$ Papierów Warto%ciowych, kancelariami 
prawnymi, mediami, agencjami rozwoju regionalnego, szko!ami wy'szymi i&funduszami venture capital.

Projekty
Zbadane SAB otrzymuj$ %rednio miesi#cznie 26 projektów, z&których 20% jest, wed!ug menad'erów SAB, war-
te bli'szego zainteresowania. Wyró'nia si# w& tym zakresie Gildia Anio!ów Biznesu, która miesi#cznie otrzy-
muje 100 projektów oraz Silban, w&którym nawet 50% otrzymanych propozycji inwestycyjnych jest godnych 
rozpatrzenia. Mo'na zauwa'y+ trend wzrostowy w&stosunku do lat 2009 i&2010, w&których ilo%+ zg!oszonych 
projektów wynosi!a odpowiednio 14 i&12. Jest to efekt wi#kszej %wiadomo%ci przedsi#biorców o& tej formie 
"nansowania. Jednocze%nie obserwowana jest tendencja spadkowa jako%ci otrzymywanych propozycji inwe-
stycyjnych, która z&40% w&2009 roku, przez 26% w&2010 dotar!a do 20% w&2012r.

Wspieranie procesu inwestycyjnego
Sieci anio!ów biznesu musz$ dok!ada+ wszelkich stara( w&celu pozyskania perspektywicznych projektów oraz 
odpowiedniego przygotowania pomys!odawców do wspó!pracy z&inwestorem. W&sytuacji, kiedy do sieci zg!a-
szaj$ si# rzesze przedsi#biorców z&projektami ma!o ambitnymi, a&cz#sto wr#cz zupe!nie nieuzasadnionymi bizne-
sowo, bez perspektyw osi$gni#cia oczekiwanego zysku z&inwestycji, kluczowe staje si# w!a%ciwe wykorzystanie 
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-róde! tych naprawd# warto%ciowych projektów. Wci$' znaczna cz#%+ pozyskiwanych projektów pochodzi 
z&indywidualnych zg!osze( do sieci i&jest wynikiem jej dzia!alno%ci promocyjnej. Wa'nym -ród!em kontaktów 
z&przedsi#biorcami, przek!adaj$cymi si# na zg!oszenia ich pomys!ów s$ spotkania inwestycyjne, warsztaty, se-
minaria i&konferencje. Stabiln$ pozycj# w&zestawieniu posiada równie' wyszukiwanie projektów w& internecie 
oraz wykorzystywanie portali tematycznych i&stron internetowych. W&ostatnim czasie mo'na zaobserwowa+, 'e 
sieci zacz#!y przywi$zywa+ wi#ksza uwag# do wspó!pracy z&centrami transferu technologii oraz inkubatorami 
przedsi#biorczo%ci w&stosunku do ocen z&2010 roku. )wiadczy to o&uznaniu o%rodków innowacji za partnerów 
mog$cych sta+ si# -ród!em intratnych – innowacyjnych projektów. Zastanawiaj$cym jest jednak fakt, 'e z&bie-
giem czasu spada znaczenie wspó!pracy z&inkubatorami oraz parkami technologicznymi, a&to one powinny by+ 
-ród!em zaawansowanych technologicznie i&ukierunkowanych biznesowo projektów.

Tabela 3. 2ród(a projektów otrzymywanych przez SAB 

0ród(a projektów 2012 2010 2009

indywidualne zg!oszenia do Sieci  4,6  4,7  4,8

spotkania inwestycyjne, warsztaty, seminaria, konferencje  4,3  4,3 -

internet  3,0  2,7  3,0

centra transferu technologii, inkubatory przedsi#biorczo%ci  3,0  2,4  2,7

fora i&targi inwestycyjne  2,9  3,3  3,0

inkubatory przedsi#biorczo%ci  2,7  3,2  2,6

inkubatory i&parki technologiczne  2,6  3,0  3,6

* ocen dokonywano na pi#ciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocen# najni'sz$, a&5 najwy'sz$
** w&danym roku ankieta nie zawiera!a takiej kategorii w&kafeterii odpowiedzi
. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Sieci anio!ów biznesu oferuj$ szereg us!ug wspomagaj$cych proces inwestycyjny. W&obecnym badaniu pod-
kre%lono du'e zaanga'owanie SAB w&szkolenie przedsi#biorców oraz dzia!ania promocyjne. Wyra-nie wida+ 
zwi#kszaj$c$ si# na przestrzeni kilku lat potrzeb# docierania do pomys!odawców, posiadaj$cych perspek-
tywiczne projekty oraz odpowiedniego przygotowania ich do wspó!pracy z& inwestorami indywidualnymi. 
Wzrasta równie' nacisk na gromadzenie oraz wst#pn$ analiz# projektów inwestycyjnych, dzi#ki czemu pod-
noszone s$ standardy SAB. Sie+ staje si# instytucj$, z&któr$ wspó!praca jest warto%ciowa i&poszukiwana, a&pro-
jekty sygnowane jej opiek$ nosz$ znak wysokiej jako%ci. Od pewnego czasu sieci buduj$ swoje bazy danych 
projektów, dost#pnych dla inwestorów, którzy nie zawsze maj$ mo'liwo%+ uczestnictwa w&pitching sessions4, 
a&wyra'aj$ wol# inwestycji. W&stosunku do roku 2010 spad!a wa'no%+ oceny projektów inwestycyjnych, pre-
zentacji projektów o& du'ym potencjale rynkowym, po%rednictwa w& kontaktach z& doradcami, analitykami, 
rzeczoznawcami, wsparcia w& negocjacjach oraz pomocy prawnej. )wiadczy to o& zwi#kszeniu koncentracji 
na g!ównym obszarze dzia!alno%ci sieci i&odsuni#ciu na dalszy plan us!ug dodatkowych. Przedstawiciele sieci 
wskazali równie' na dodatkowe, równie wa'ne formy wspierania procesu inwestycyjnego, jakimi s$ szkolenie 
inwestorów oraz pomoc przy opracowaniu biznesplanów i& prezentacji. Wygl$da na to, 'e niebawem sieci 
zaczn$ budowa+ swoj$ infrastruktur# informacyjno – edukacyjn$, zamykaj$c proces pozyskiwania, obróbki 
i&inwestowania w&ramach jednej instytucji i&zmieniaj$c charakter wspó!pracy z&innymi instytucjami wsparcia.

Tabela 4. Sposoby wspomagania procesu inwestycyjnego przez SAB

Rodzaj wsparcia 2012 2010 2009

szkolenie przedsi#biorców  4,8  4,0  3,7

dzia!ania promocyjne (targi, wyk!ady, seminaria, konferencje)  4,8  4,7  4,0

gromadzenie i&wst#pna analiza projektów inwestycyjnych  4,7  4,6  4,1

tworzenie bazy danych perspektywicznych projektów  4,5 - -

ocena projektów inwestycyjnych  4,4  4,7 -

prezentacja projektów o&du'ym potencjale rynkowym  4,0  4,3  3,1

4 Pitching sessions – spotkania, podczas których przedsi#biorcy prezentuj$ swoje pomys!y przed gronem inwestorów 
zgodnie z&narzucon$ formu!$ wyst$pie(
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Rodzaj wsparcia 2012 2010 2009

po%rednictwo w&kontaktach z&doradcami, analitykami, rzeczoznawcami  3,1  3,5  2,1

pomoc/po%rednictwo w&negocjacjach  2,8  3,3  2,0

pomoc prawna, opracowywanie wzorów umów  2,4  3,0 -

* ocen dokonywano na pi#ciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocen# najni'sz$, a&5 najwy'sz$
** w&danym roku ankieta nie zawiera!a takiej kategorii w&kafeterii odpowiedzi
. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Zrealizowane inwestycje
W"ramach polskich SAB od pocz+tku istnienia zrealizowano *rednio po 8 inwestycji w"m(ode spó(ki. 
Mo'na zaobserwowa+ do%+ du'y wzrost tego wska-nika w&stosunku do roku 2010, kiedy wielko%+ ta wynosi!a 
3,5. Spo%ród tego grona zdecydowanie wyró'nia si# Sie+ Inwestorów Prywatnych SATUS, która mo'e si# po-
chwali+ ju' 21 sukcesami przez 3 lata dzia!alno%ci. Uwag# zwraca fakt, 'e s$ równie' sieci, które mimo 5-6&letniej 
obecno%ci na rynku zrealizowa!y tylko 1-4 inwestycje. Firmy, które pozyska!y "nansowanie za po%rednictwem 
polskich SAB zwi$zane s$ przede wszystkim z&nowymi technologiami, w&tym ICT, technologiami mobilnymi, 
elektronik$, odnawialnymi -ród!ami energii, biotechnologi$, biomedycyn$ i&ochron$ zdrowia, edukacj$, jubi-
lerstwem, budownictwem, us!ugami opartymi na wiedzy, automatyk$, produkcj$ "lmow$, dzia!alno%ci$ wy-
dawnicz$, chemi$, "nansami, ubezpieczeniami i&przemys!em paliwowo – energetycznym. Kwot# ca!kowitego 
zaanga'owania cz!onków sieci w&ci$gu 2011 roku poda!y jedynie 3 SAB, spo%ród których %rednia kszta!tuje si# 
na poziomie 6,24mln z!. Rok 2011 mo'na uzna+ za ob"tuj$cy w&„anielskie” transakcje. W&ci$gu tych 12 miesi#cy 
inwestorzy polskich SAB dokonali 33 wej%+ kapita!owych w&spó!ki we wczesnych fazach rozwoju, co stanowi 
prawie po!ow# wszystkich dokonanych do tej pory za po%rednictwem sieci transakcji. Równie' tutaj prym 
wiedzie Sie+ Inwestorów Prywatnych SATUS, która odnotowa!a a' 16 transakcji. 

Inwestorzy
Statystyczna polska SAB zrzesza %rednio 77 inwestorów indywidualnych. Wida+ tu jednak wyra-n$ dysproporcj#, 
gdy' s$ sieci, które szczyc$ si# 120 lub nawet 164 anio!ami biznesu, oraz takie, które zrzeszaj$ ich jedynie 16. 
Pozyskiwanie zamo'nych osób prywatnych do grona anio!ów biznesu jest nie lada wyzwaniem. Aby temu spro-
sta+, sieci dzia!aj$ wielotorowo. Jako najwa'niejszy sposób dotarcia do potencjalnych anio!ów wskazano stro-
ny internetowe sieci oraz wysy!ane przez nie newslettery. Kolejnym bardzo wa'nym sposobem jest marketing 
szeptany oraz indywidualne zg!oszenia do sieci. W&tym charakterystycznym %rodowisku polecanie takiej formy 
inwestycji odnosi najlepsze efekty. W&ostatnich latach wzros!o w&tym kontek%cie znaczenie Internetu, wykorzy-
stania kana!ów informacyjnych instytucji prowadz$cej (a"liuj$cej), porozumienia o&wspó!pracy z&partnerami oraz 
wydarzenia i&targi informacyjne. Poziom zaufania dla prasy regionalnej wróci! do poziomu z&roku 2009, z&kolei 
rola izb i&zwi$zków pracodawców utrzymuje si# na do%+ sta!ym poziomie. Przedstawiciele sieci praktykuj$ rów-
nie' kierowanie zaprosze( do indywidualnych, wybranych na podstawie okre%lonych przez sie+ kryteriów osób.

Tabela 5. Sposoby dotarcia przez sie/ do potencjalnych anio(ów biznesu 

Sposób dotarcia 2012 2010 2009

strona internetowa, newslettery  4,1  4,0  3,7

marketing szeptany  4,0  4,0  4,1

indywidualne zg!oszenia do sieci  4,0  4,3  -

internet  3,8  3,4  -

kana!y informacyjne instytucji prowadz$cej (a"liuj$cej)  3,5  2,8  2,0

porozumienia o&wspó!pracy z&partnerami  3,2  2,8  2,1

wydarzenia i&targi informacyjne  3,1  2,6  2,6

izby lub zwi$zki pracodawców  2,6  2,3  -

prasa regionalna  2,6  1,2  2,6
* ocen dokonywano na pi#ciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocen# najni'sz$, a&5 najwy'sz$
** w&danym roku ankieta nie zawiera!a takiej kategorii w&kafeterii odpowiedzi
. r ó d ! o: opracowanie w!asne

cd.
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Bariery efektywnej dzia(alno%ci 
Mimo tego, 'e przedsi#biorcy poszukuj$cy "nansowania s$ %wiadomi, jakie mo'liwo%ci oferuj$ im SAB, insty-
tucje te wci$' zmagaj$ si# z&wieloma barierami utrudniaj$cymi ich efektywne dzia!ania. Najwi#kszej z&nich 
przedstawiciele sieci upatruj$ w& niewielkiej ilo%ci projektów wartych zainteresowania inwestorów. Czynnik 
ten odnotowa! znaczny wzrost od roku 2010 (o&1,5 pkt.). Wynika to ze zwi#kszenia liczby otrzymywanych pro-
jektów przy jednoczesnym obni'eniu ich jako%ci, co potwierdza jeszcze wi#kszy wzrost (o&2,8 pkt.) wska-nika 
dotycz$cego niskiej jako%ci otrzymywanych projektów. Wzros!o równie' znaczenie braku wiedzy na temat tej 
formy "nansowania. Mo'e si# to wydawa+ dziwne w&sytuacji, gdy w&prawie ka'dym regionie odbywaj$ si# 
bezp!atne szkolenia dotycz$ce anio!ów biznesu, jednak problemem jest tu przede wszystkim brak konkretnej 
wiedzy, usprawniaj$cej wspó!prac#, wykraczaj$cej poza informacj#, 'e kto% oferuje kapita! w&zamian za udzia!y. 
Z"ka&dym rokiem przedstawiciele sieci odczuwaj+ nasilaj+ce si) zjawisko braku zaufania przedsi)-
biorców do -nansowania anio(ów biznesu. Posiadaj$c wi#kszy wybór -róde! kapita!u przedsi#biorcy staj$ 
si# bardziej nieufni, asekuracyjni, wra'liwi na mo'liwo%ci oszukania ich i&bardziej wybredni w&kwestii instytucji 
oraz osób, z&którymi wspó!pracuj$. Dla przedstawicieli SAB odczuwalne s$ równie' ograniczenia prawne oraz 
brak procedur transferu technologii. W&polskim prawie wci$' istnieje wiele luk utrudniaj$cych sprawne doko-
nywanie inwestycji przez anio!ów biznesu. Polscy inwestorzy indywidualni z&zazdro%ci$ spogl$daj$ równie' na 
zagraniczne systemy zach#t "skalnych, które pomog!yby zaktywizowa+ ten rynek i&zwi#kszy+ ilo%+ dokony-
wanych transakcji. 
Problemem jest te& brak jasnych procedur transferu technologii oraz instytucji, które by(yby w"stanie 
skutecznie pomóc w"rozwi+zaniu zawi(ych sytuacji. Na sta!ym poziomie utrzymuje si# bariera dotycz$ca 
niskiego bud'etu sieci. Obecnie wi#kszo%+ z&nich utrzymuje si# ze %rodków unijnych, jednak poniewa' okres 
"nansowania dobiega ko(ca, pojawia si# pytanie „co dalej?”. Wi#kszo%+ SAB nie jest w&stanie przej%+ p!ynnie 
na drog# komercyjn$ i&b#dzie poszukiwa!o dalszych mo'liwo%ci pozyskania wsparcia zewn#trznego. Dla nie-
których sieci wci$' problemem s$ trudno%ci we wspó!pracy z&regionalnymi oraz lokalnymi instytucjami, brak 
wsparcia z&ich strony oraz z!a sytuacja w&regionie. 
Jako dodatkowe bariery znacznie utrudniaj$ce efektywne dzia!anie sieci, ich przedstawiciele wskazali: "nan-
sowanie w& formie do"nansowanych projektów – brak ci$g!o%ci po ich zako(czeniu, brak funduszy/mecha-
nizmów koinwestycyjnych, brak ulg podatkowych dla inwestorów inwestuj$cych w&m!ode "rmy. Z&drugiej 
strony mocno na znaczeniu straci!y takie bariery jak ma!e zainteresowanie us!ugami sieci, brak ch#tnych do 
za!o'enia w!asnej "rmy oraz ciasne ramy organizacyjne SAB.

Tabela 6. G(ówne problemy realizacji zada, SAB 

Bariera 2012 2010 2009

niewielka ilo%+ projektów wartych zainteresowania inwestorów  4,3  2,8  -

brak wiedzy na temat tej formy "nansowania  3,9  3,0  3,0

niska jako%+ otrzymywanych projektów  3,8  1,0  -

brak zaufania przedsi#biorców do takiej formy "nansowania przedsi#wzi#cia  3,4  2,9  2,0

ograniczenia prawne i&brak procedur transferu technologii  3,0  2,2  3,1

niski bud'et, brak wsparcia "nansowego  2,6  2,6  3,0

problemy wspó!pracy z&lokalnymi i&regionalnymi instytucjami, brak wsparcia  2,5  2,0  2,6

z!a sytuacja gospodarcza w&regionie, marazm i&zastój  2,1  2,3  -

* ocen dokonywano na pi#ciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocen# najni'sz$, a&5 najwy'sz$
** w&danym roku ankieta nie zawiera!a takiej kategorii w&kafeterii odpowiedzi
. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Poza wykonywaniem standardowych zada( sieci istnieje szereg elementów, które utrudniaj$ prowadzenie 
procesu inwestycyjnego. Za najistotniejsze zosta!y uznane ma!y potencja! rynkowy projektów oraz brak za-
ufania we wspó!pracy z& partnerami. Mo'na zauwa'y+ trend wzrostowy w& ocenie tych parametrów, który 
%wiadczy o&sta!ym obni'aniu si# jako%ci otrzymywanych projektów oraz coraz wi#kszej potrzebie wspó!pra-
cy z&partnerami i&nie id$cej za ni$ w&parze efektywno%ci wspó!dzia!ania. Mo'na równie' zauwa'y+ problem 
spadku determinacji dzia!ania przedsi#biorców, odczuwaj$cych nasycenie rynku pieni#dzmi od inwestorów 
zewn#trznych. 
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Bior$c pod uwag# sta!e i&do%+ szybkie zwi#kszanie si# liczby sieci anio!ów biznesu oraz funduszy kapita!u 
zal$'kowego, uzupe!niane %rodkami pochodz$cymi z&funduszy unijnych dost#pnymi bezpo%rednio dla "rm, 
przedsi#biorcy zaczynaj$ by+ w&sytuacji daj$cej im komfort, 'e je%li ich projekt jest naprawd# dobry, instytucje 
zapewniaj$ce "nansowanie b#d$ rywalizowa+ o&mo'liwo%+ wspó!pracy. Powoli mamy do czynienia z"ryn-
kiem kapita(obiorcy. 
Jednocze%nie instytucje, które pozyska!y %rodki na dzia!alno%+ oraz "nansowanie inwestycji z&Unii Europej-
skiej, zobowi$za!y si# do realizacji okre%lonych wska-ników. W&czasie obejmuj$cym wydatkowanie pozyska-
nych pieni#dzy musz$ doprowadzi+ do za!o'onej liczby transakcji. W& sytuacji spadaj$cej jako%ci projektów 
mo'e to prowadzi+ do obni'enia dba!o%ci o&wysoki standard wspieranych przedsi#biorstw, na rzecz realizacji 
wska-ników. 
Na sta!ym poziomie utrzymuje si# brak wiedzy ekonomicznej i&podstaw przedsi#biorczo%ci w%ród aplikuj$-
cych o&pozyskanie inwestora zewn#trznego. Nie jest to wynik zaskakuj$cy, gdy' jego zmiana wymaga wielu 
lat pracy i&oddolnych zmian w&zakresie szkolnictwa. Wynika z&tego równie' nieznajomo%+ procedur prawno 
– administracyjnych tworzenia i& prowadzenia "rmy, których efekty zaczynaj$ by+ bardziej odczuwalne ni' 
w&poprzednich latach. Obserwujemy tak'e niewielki spadek roli problemów zwi$zanych z&zagadnieniami w!a-
sno%ci intelektualnej, wynikaj$cej z&wi#kszej dost#pno%ci i&profesjonalizacji instytucji zajmuj$cych si# ochron$ 
IP i&komercjalizacj$ technologii. Dodatkowo przedstawiciele sieci wskazali postrzeganie anio!ów biznesu jako 
sponsorów, brak ch#ci wspó!dzielenia ryzyka, nieadekwatn$ komunikacj# oraz brak wiedzy i&do%wiadczenia 
w&odniesieniu do procesu inwestycyjnego jako kolejne bariery znacznie utrudniaj$ce efektywne funkcjono-
wanie SAB.

Tabela 7. G(ówne problemy realizacji projektów inwestycyjnych  

Bariera 2012 2010 2009

ma!y potencja! rynkowy projektów  4,3  3,7  3,3

brak zaufania we wspó!pracy z&partnerami  4,3  3,5  2,6

ma!a determinacja dzia!ania potencjalnych przedsi#biorców  2,9  1,6  -

brak wiedzy ekonomicznej/podstaw przedsi#biorczo%ci  2,9  3,0  2,7

nieznajomo%+ procedur prawno-administracyjnych tworzenia i&prowadzenia "rmy  2,6  2,0  2,1

problemy zwi$zane z&zagadnieniem w!asno%ci intelektualnej  2,4  2,8  2,6

* ocen dokonywano na pi#ciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocen# najni'sz$, a&5 najwy'sz$
** w&danym roku ankieta nie zawiera!a takiej kategorii w&kafeterii odpowiedzi
. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Plany na najbli+sze lata
W&ci$gu najbli'szych lat sieci anio!ów biznesu zamierzaj$ koncentrowa+ si# na rozwoju dotychczasowej dzia-
!alno%ci. Wymieniaj$ w&tym kontek%cie nast#puj$ce cele:

�� rozwój instrumentów koinwestycyjnych (kapita!owych i&d!u'nych);

�� lobbing w&obszarze korzystnych rozwi$za( prawnych i&podatkowych dla inwestorów;

�� aktywne wsparcie "nansowanych projektów;

�� zwi#kszenie liczby inwestorów;

�� utrzymanie tempa rozwoju;

�� komercjalizacja dzia!alno%ci;

�� zwi#kszenie rozpoznawalno%ci sieci;

�� promowanie inwestycji z&udzia!em anio!ów biznesu;

�� integracja z&innymi sieciami anio!ów biznesu;

�� pog!#bienie wspó!pracy z&o%rodkami transferu technologii.
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1. PolBAN – Business Angels Club 
[PolBAN – Business Angels Club  
(stowarzyszenie)] 
85-766 Bydgoszcz, ul. Fordo(ska 393 
tel.: 22/208-27-06; faks: 22/208-27-60 
e-mail: sekretariat@polban.pl 
www.polban.pl

2. )l$ska Sie+ Anio!ów Biznesu SilBAN 
[Fundusz Górno%l$ski SA] 
40-086 Katowice, ul. Sokolska 8 
tel.: 32/200-84-08 
e-mail: biuro@silban.eu 
www.silban.eu

3. Secus Wsparcie Biznesu 
[Secus Wsparcie Biznesu S.A.] 
40-282 Katowice,  
ul. Paderewskiego 32c 
tel.: 32/352-45-25; faks: 32/352-45-36 
e-mail: lowcybiznesu@secus.pl 
www.lowcybiznesu.pl

4. Ponadregionalna Sie+ Anio!ów 
Biznesu – Innowacja 
[Fundacja Instytut Nauk 
Ekonomicznych i&Spo!ecznych] 
40-010 Katowice, ul. Warszawska 36 
tel.: 32/601-22-69 
e-mail: biuro@ines.org.pl 
www.psab.pl

LISTA ADRESOWA SIECI ANIO-ÓW BIZNESU

5. Sie+ Inwestorów Prywatnych SATUS 
[Spó!ka Zarz$dzaj$ca Funduszami 
Kapita!u Zal$'kowego SATUS  
Sp. z&o.o. SK] 
30-063 Kraków, ul. Oleandry 2 
tel.: 12/294-72-15; faks: 12/294-72-16 
e-mail: siec@satus.pl 
www.satus.pl

6. Lubelska Sie+ Anio!ów Biznesu (LSAB) 
[Lubelska Fundacja Rozwoju] 
20-111 Lublin, ul. Rynek 7 
tel.: 81/528-53-06; faks: 81/528-53-04 
e-mail: lfr@wsab.org.pl 
www.wsab.org.pl

7. Wschodnia Sie+ Anio!ów Biznesu 
Gildia Anio!ów Biznesu 
[*ódzka Agencja Rozwoju 
Regionalnego] 
90-002 *ód-, ul. Tuwima 22/26 
tel.: 42/664-37-74; faks: 42/664-37-50 
e-mail: kontakt@aniolybiznesu.org 
www.aniolybiznesu.org

8. Sie+ Anio!ów Biznesu AMBER 
[Polska Fundacja Przedsi#biorczo%ci] 
70-466 Szczecin, ul. Monte Cassino 32 
tel.: 91/312 92 18; faks: 91/312 92 01 
e-mail: info@amberinvest.org 
www.amberinvest.org

9. Lewiatan Business Angels (LBA) 
[Polska Konfederacja Pracodawców  
Prywatnych Lewiatan] 
01-001 Warszawa,  
ul. Zbyszka Cybulskiego 3 
tel.: 22/559-99-68 
e-mail: info@lba.pl 
www.lba.pl

10. Grupa Trinity  
50-079 Wroc!aw, ul. Ruska 11/12,  
tel.: 71/712-21-21,  
e-mail: biuro@grupatrinity.pl,  
angelika.tomiczek@grupatrinity.pl,  
www.grupatrinity.pl
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Fundusze po'yczkowe dzia!aj$c w&Polsce dwadzie%cia lat, na trwa!e wpisa!y si# w&polski system "nansowy. S$ 
to instytucje non pro+t, które wypracowany zysk przeznaczaj$ na cele statutowe. Tworz$ wyodr#bnione orga-
nizacyjnie i&"nansowo jednostki w&rozumieniu przepisów prawa, a&ich podstawowa dzia!alno%+ koncentruje 
si# na %wiadczeniu us!ug "nansowych w&postaci udzielania po'yczek. G!ównym celem dzia!alno%ci funduszy 
po'yczkowych jest stworzenie -róde! i&mo'liwo%ci "nansowania podmiotów zaliczanych do sektora mikro, 
ma!ych i&%rednich, jak równie' u!atwienie tej grupie podmiotów dost#pu do zewn#trznych -róde! "nansowa-
nia (kapita!u zewn#trznego). 
W&okresie spowolnienia gospodarczego, odczuwanych skutków %wiatowego kryzysu "nansowego i&ograni-
czenia innych form "nansowania zewn#trznego, w&tym kredytów bankowych, fundusze po'yczkowe bardzo 
cz#sto s$ jedynym -ród!em wsparcia "nansowego dla "rm poszukuj$cych zewn#trznych -róde! "nansowa-
nia. Oprócz bezpo%redniego "nansowania potrzeb bie'$cych i& inwestycyjnych M)P, dzia!alno%+ funduszy 
po'yczkowych (doradcza, szkoleniowa) wspiera rozwój lokalny, zw!aszcza pozytywnie wp!ywa na popraw# 
aktywno%ci lokalnego rynku pracy. Dzia!ania te przyczyniaj$ si# do wzrostu konkurencyjno%ci i&innowacyjno%ci 
gospodarki nie tylko w&uj#ciu lokalnym/regionalnym, ale tak'e ogólnokrajowym. Fundusze oferuj$ mo'liwo%+ 
"nansowania dzia!alno%ci bie'$cej i&inwestycyjnej, w&tym przede wszystkim w&pocz$tkowym etapie ich roz-
woju. O&po'yczki mog$ ubiega+ si# przedsi#biorcy, którzy nie mog$ skorzysta+ z&tradycyjnego "nansowania 
bankowego lub maj$ ograniczony do niego dost#p. Fundusze posiadaj$ dobrze opracowany i&systematycz-
nie wdra'any standard organizacyjny oraz procedury %wiadczenia us!ug po'yczkowych. Fundusze dzia!aj$ na 
podstawie indywidualnych regulaminów dzia!alno%ci po'yczkowej oraz przestrzegaj$ zasad etyki zawodowej. 
W%ród cech charakterystycznych dla tej grupy podmiotów "nansowych wskaza+ mo'na nast#puj$ce: 

�� s$ instytucjami lokalnymi i&prowadz$ swoj$ dzia!alno%+ na okre%lonym (ograniczonym terytorialnie) obszarze, 

�� oferta produktowo – us!ugowa dostosowana jest do potrzeb podmiotów gospodarczych i&osób "zycznych 
zlokalizowanych na okre%lonym obszarze,

�� koncentruj$ si# na "nansowej obs!udze wyodr#bnionych grup klientów – najcz#%ciej podmiotów zalicza-
nych do kategorii mikro, ma!ych i&%rednich przedsi#biorstw, 

�� stosuj$ uproszczone regu!y i&zasady oceny zdolno%ci kredytowej klientów co sprawia, 'e procedury po'ycz-
kowe s$ mniej skomplikowane i&bardziej przyjazne dla potencjalnego klienta.

Na koniec 2012 roku zidenty"kowano 86 instytucji prowadz$cych dzia!alno%+ po'yczkow$, z&których 12 nie 
przedstawia wyników swojej dzia!alno%ci w&ogóle b$d- sporadycznie, co mo'e by+ spowodowane znikomym 
znaczeniem tych us!ug w&ca!ej ich dzia!alno%ci. Mimo, 'e nast$pi!a niewielka zmiana ilo%ci funduszy po'ycz-
kowych w&stosunku do stanu z&2010 roku, to jednak zasz!y istotne zmiany. W&analizie nie uwzgl#dniano jako 
osobnych funduszy, oddzia!ów terenowych b$d- "lii1: Uj#to natomiast dane funduszy, które pojawi!y si# na 
rynku, b$d- zechcia!y przes!a+ swoje wyniki. 
Z& zebranych danych i& wywiadów telefonicznych wynika, 'e dziewi#+ funduszy zaprzesta!o lub okresowo 
zawiesi!o prowadzenie dzia!alno%ci po'yczkowej w& tym jeden zosta! zlikwidowany jako instytucja. Wa'n$ 
zmian$ na rynku jest fakt przekszta!cenia w& bank najwi#kszego dot$d funduszu po'yczkowego, jakim by! 
Fundusz Mikro sp. z&o&o. z&Warszawy. Wy!$czenie tego podmiotu z&sektora funduszy po'yczkowych wp!yn#!o 

1 ich wyniki zosta!y przedstawione w&zbiorczych danych instytucji je prowadz$cych, np. w&danych Polskiej Fundacji Przed-
si#biorczo%ci (PFP) wszystkie wyniki subregionalnych funduszy po'yczkowych powo!anych i&zarz$dzanych przez PFP, jako 
oddzia!y terenowe: „Gryf”, „Kujawiak”, „Odra”, „Pomeranus” i&pozosta!e, czy Kanadyjski Program Po'yczkowy.

Marek MIKA
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na zasadnicze zmiany warto%ci w%ród wielu informacji charakteryzuj$cych sektor funduszy po'yczkowych 
w&Polsce. Wi#kszo%+ z&funduszy po'yczkowych, które przedstawi!y wyniki swojej dzia!alno%ci (66), zrzeszona 
jest w&Polskim Zwi$zku Funduszy Po'yczkowych (40). 

Mapa1. Fundusze po&yczkowe w"Polsce w"2012 r. 

– Fundusze Po!yczkowe 
. r ó d ! o:opracowanie w!asne 

Najwi#cej funduszy nadal jest w&województwie %l$skim 10, a&najmniej w&opolskim – 2 fundusze. W&pozosta!ych 
liczba funduszy rozk!ada si# w&miar# równomiernie: od 5 do 7.

Wykres 1. Liczba funduszy po&yczkowych w"latach 1999-2012
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. r ó d ! o: opracowanie w!asne 
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Rozk(ad terytorialny funduszy

Tabela 1. Liczba FP w"poszczególnych województwach w"latach 1999 – 2012

Województwo: 1999 2004 2007 2009 2010 2012

dolno%l$skie 1 5 6 6 6 6

kujawsko-pomorskie 2 3 3 3 3 4

lubelskie 3 4 4 4 4 3

lubuskie 2 3 4 3 3 4

!ódzkie 9 7 5 5 5 7

ma!opolskie 2 5 6 6 6 5

mazowieckie 5 8 5 5 5 7

opolskie 1 2 2 2 2 2

podkarpackie 2 3 6 6 6 6

podlaskie 4 4 5 5 5 5

pomorskie 5 5 5 5 5 6

%l$skie 2 6 10 9 9 10

%wi#tokrzyskie 2 3 3 3 3 3

warmi(sko-mazurskie 4 7 7 6 6 6

wielkopolskie 4 4 6 7 7 7

zachodniopomorskie 3 3 7 7 7 5

*$cznie: 51 72 84 82 82 86

. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Formy organizacyjno-prawne 
Zmiana liczby funduszy w&roku 2012 nie mia!a wp!ywu na struktur# form prawno-organizacyjnych funduszy. 
Dominuj$ stowarzyszenie i&fundacje, ale sukcesywnie ro%nie znaczenie spó!ek prawa handlowego. 

Wykres 2. Struktura FP wed(ug formy organizacyjno-prawnej w"2011 r. (w"%)
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. r ó d ! o: opracowanie w!asne 
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Czas mi#dzy ostatnim, a&bie'$cym badaniem by! okresem wzgl#dnej stabilizacji w&zakresie zmian organizacyj-
nych i&liczby podmiotów koncentruj$cych dzia!alno%+ na udzielaniu po'yczek. 
Fundusze po'yczkowe, rozpocz#!y trwaj$cy ju' kilka lat, proces tworzenia i&rozwijania sieci oddzia!ów tereno-
wych, "lii, b$d- biur zamiejscowych obs!uguj$cych klientów. Z&danych wynika, 'e jednak ponad 50% fundu-
szy nie posiada oddzia!ów terenowych. S$ to z&regu!y te podmioty, które stosunkowo najpó-niej rozpocz#!y 
prowadzenie dzia!alno%ci w&zakresie udzielania po'yczek oraz te, których warto%+ zgromadzonych kapita!ów 
kwali"kuje je do kategorii ma!ych i&bardzo ma!ych (i&nie maj$ potrzeby posiadania oddzia!ów). Podmioty posia-
daj$ce du'y kapita! po'yczkowy i&wi#ksze do%wiadczenie na rynku decydowa!y si# na rozwój sieci oddzia!ów 
terenowych. Takich podmiotów, które posiada!y co najmniej jeden oddzia! terenowy by!o ponad 49% (49,2%). 
Najwi#cej, bo 31% ogólnej liczby funduszy zdecydowa!o si# na uruchomienie jednego oddzia!u terenowego, 
a&7,4% posiada!o ponad pi#+ oddzia!ów. Potwierdza to tendencje zanikania podzia!u funduszy po'yczkowych 
na lokalne i&regionalne (ze wzgl#du na zasi#g dzia!ania i&znaczenie), który by! podzia!em sztucznym, w&pew-
nym sensie podyktowanym wzgl#dami politycznymi: m.in. projektem rz$dowym „Kapita! dla przedsi#bior-
czych”, zak!adaj$cym budow# systemu funduszy po'yczkowych, sk!adaj$cego si# z&16 funduszy regionalnych/
wojewódzkich (w&których z&za!o'enia udzia!y musia!y posiada+ zarz$dy województw) i&100 funduszy lokal-
nych. Z&podzia!em tym wi$za!a si# oczywi%cie, co przewidywa! program, zró'nicowana wysoko%+ dokapitali-
zowania funduszu. 
Konieczno%+ poszukiwania nowych -róde! pozyskiwania kapita!u, a&w&przypadku ich znalezienia, realizowanie 
projektów zgodnie z&harmonogramem i&terminowe dystrybuowanie %rodków "nansowych, spowodowa!o, 'e 
fundusze skierowa!y swoje dzia!ania daleko poza teren swojego pierwotnego dzia!ania. Ta ekspansja by!a i&jest 
charakterystyczna dla funduszy posiadaj$cych du'y i&bardzo du'y kapita! po'yczkowy. Z&funduszy lokalnych 
(obszar powiatu/powiatów, województwo) przekszta!ca!y si# w&fundusze o&charakterze regionalnym (woje-
wództwo/województwa) lub krajowym (obejmuj$ce ca!y kraj). Pomimo tego, fundusze po'yczkowe zacho-
wa!y swoje cechy charakterystyczne, przedstawione na pocz$tku tego opracowania. 

Tabela 2. Struktura % funduszy po&yczkowych pod wzgl)dem posiadanych oddzia(ów terenowych

Liczba posiadanych oddzia(ów terenowych Struktura %

Nie posiada 'adnego oddzia!u 50,8%

Posiadaj$ 1 oddzia! terenowy 31,5%

Posiadaj$ 2 odzia!y terenowe 2,9%

Posiadaj$ 3 oddzia!y terenowe 7,4%

Posiadaj$ ponad 5 oddzia!ów terenowych 7,4%

Razem 100%

. r ó d ! o: opracowanie w!asne 

Wielko%, i#struktura kapita(u 
Na koniec 2010 roku !$czny kapita!, jaki posiada!y fundusze po'yczkowe wynosi! 1&565&958&869, 27 z!, natomiast 
31.12.2011 r. fundusze posiada!y ju' 1&656&943&183,64 z!. Ten bardzo du'y przyrost kapita!u - ponad 978 mln z!, 
spowodowany zosta! pozyskaniem kapita!u przez fundusze z&Regionalnych Programów Operacyjnych (w&11 
województwach fundusze zosta!y dokapitalizowane w&ramach RPO, w&5 województwach wprowadzony zo-
sta! program JEREMIE)2. W&analizach uwzgl#dniono nast#puj$cy podzia! funkcjonuj$cych na rynku funduszy, 
tj. do 3 mln z! (bardzo ma!e), 3-10 mln z! (ma!e), 10-20 mln z! (%rednie), 20-40 mln z! (du'e) i&powy'ej 40 mln z! 
(bardzo du'e). Pomimo, i' udzia! liczby funduszy posiadaj$cych poni'ej 3 mln z! wynosi! ponad 14% ogólnej 
liczby podmiotów, to udzia! w&wielko%ci kapita!ów ukszta!towa! si# na koniec 2011 roku niewiele powy'ej 1%.

2 program JEREMIE, który jest wspóln$ inicjatyw$ Komisji Europejskiej i&Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Skrót po-
chodzi od angielskiej nazwy Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises - wspólne europejskie zasoby dla 
mikro-, ma!ych i&%rednich przedsi#biorstw.Ide$ tej inicjatywy jest podnoszenie konkurencyjno%ci gospodarki europejskiej 
na rynku %wiatowym. W&ramach JEREMIE Europejski Fundusz Inwestycyjny oferuje pomoc przy tworzeniu b$d- ulepszaniu 
systemu "nansowania dzia!alno%ci oraz rozwoju MSP poprzez zastosowanie instrumentów "nansowych, takich jak po'ycz-
ki czy por#czenia. Instrumenty te b#d$ mog!y by+ u'ywane w&sposób ci$g!y i&odnawialny, w&przeciwie(stwie do pomocy 
w&formie grantu, która mo'e zosta+ u'yta tylko raz.&
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Wykres 3. Liczba funkcjonuj+cych na rynku funduszy po&yczkowych w"zale&no*ci od warto*ci posia-
danych kapita(ów na koniec 2011 roku.
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. r ó d ! o: opracowanie w!asne 

Rozk!ad liczby instytucji prowadz$cych fundusze po'yczkowe wed!ug warto%ci posiadanych kapita!ów 
przez fundusze jest stosunkowo równomierny. Jednak znacznie zmieni!a si# struktura warto%ci posiadanych 
kapita!ów. 

Tabela 3. Struktura liczby funduszy wed(ug warto*ci posiadanych kapita(ów

 Warto*/ posiadanego kapita(u Struktura % liczby funduszy

do 3 mln 14,3%

od 3-10 mln 22,7%

od 10-20 mln 22,5%

od 20-40 mln 20,2%

pow.40 mln 20,3%

Razem 100%

. r ó d ! o: opracowanie w!asne 

Tabela 4. Struktura podzia(u funduszy po&yczkowych wed(ug kategorii warto*ci posiadanych kapi-
ta(ów po&yczkowych 

Udzia( %
grup funduszy po+yczkowych we-

d(ug wielko%ci kapita(ów 
31.12.2006 31.12.2008 31.12.2010 31.12.2011

Bardzo ma!e (<3 mln z!) 38,60% 30,80% 17,10% 1,11%

Ma!e (53 mln z! < 10 mln z!) 34,30% 27,70% 20,00% 5,58%

)rednie (510 mln z! < 20 mln z!) 18,60% 20,00% 22,90% 12,64%

Du'e (520 mln z! < 40 mln z!) 2,90% 15,40% 24,29% 22,23%

Bardzo du'e (5 40 mln z!) 5,70% 6,20% 15,71% 58,44%

Ogó(em 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

. r ó d ! o: opracowanie w!asne 

Na przestrzeni ostatnich czterech lat zasz!y znaczne zmiany w&poziomie wielko%ci kapita!u poszczególnych ka-
tegorii funduszy. Udzia( funduszy bardzo du&ych przekraczaj+cych ponad 40 mln z( na koniec 2011 roku 
wynosi( blisko 60% (58,4%) i"w"porównaniu tylko z"danymi na koniec roku 2010 wzrós( ponad 3-krotnie. 

Odbiorcy us(ug funduszy 
G!ówn$ grup$ odbiorców (bene"cjentów) oferty funduszy po'yczkowych s$ podmioty z&segmentu mikro, 
ma!ych i&%rednich przedsi#biorców z&regionu (województwa), na terenie którego zlokalizowana jest siedziba 
danego funduszu. W&ostatnim okresie nie uleg!a zmianie grupa odbiorców oferty funduszy po'yczkowych: 
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nadal s$ nimi mikro, ma!e i&%rednie przedsi#biorstwa. Ze wzgl#du na zmian# maksymalnej wysoko%ci po'yczki 
(do 500&tys., z!), coraz wi#ksz$ grup# us!ugobiorców stanowi$ przedsi#biorcy mali i&%redni. W&roku 2011 na-
st$pi! spadek udzia!u (z&93% do 77,3%) mikroprzedsi#biorstw na rzecz ma!ych przedsi#biorstw (wzrost z&6% 
do 17,8%), a&tak'e udzia! (blisko 3,8%) %rednich przedsi#biorstw w&ogólnej liczbie klientów funduszy. Niektóre 
fundusze, realizuj$ce Inicjatyw# Jeremie, mog$ oferowa+ po'yczki nawet na do 1 mln z!. Z&danych zebranych 
z&ankiet przes!anych przez fundusze wynika, 'e 22,2% ogó!u ilo%ci udzielonych po'yczek tra"a do starterów, 
ale tylko 15,7% kapita!u po'yczkowego zaanga'owane jest w&po'yczki dla starterów. Pozosta!e 84,3% tra"a do 
"rm dzia!aj$cych ponad 12 miesi#cy.

Wykres 4. Struktura liczby udzielanych po&yczek w"podziale na kategorie przedsi)biorstw 
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. r ó d ! o: opracowanie w!asne 

Przyjmuj$c jednak do porówna( z&pozosta!ymi instytucjami "nansowymi za!o'enie, 'e starter (np. w&rozumie-
niu banków) to przedsi#biorca dzia!aj$cy nie d!u'ej jak dwa a&nawet trzy lata, to okazuje si#, 'e ze wszystkich 
klientów funduszy a' blisko 40% to starterzy. Potwierdza!oby to, 'e fundusze po'yczkowe s$ nadal najbli'szy-
mi partnerami dla przedsi#biorców rozpoczynaj$cych dzia!alno%+ gospodarcz$. 

Wykres 5. Struktura warto*ci po&yczek w"podziale na kategorie przedsi)biorstw 
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. r ó d ! o: opracowanie w!asne 

Bardzo wa'nym elementem rozwoju funduszy jest budowa sta!ych relacji z&klientami. Okazuje si#, 'e ponad 
35% po'yczkobiorców funduszy to klienci, którzy korzystaj$ z&ich us!ug kolejny raz. )wiadczy to o&zadowoleniu 
klientów z&obs!ugi, rozumieniu ich oczekiwa( i&dopasowaniu oferty do ich potrzeb. Powracaj$cy klienci to 
najlepszy dowód na to, 'e fundusze dobrze spe!niaj$ swoje zadania. 

Udzielone po+yczki
Fundusze po'yczkowe od pocz$tku dzia!alno%ci do ko(ca 2011 roku udzieli!y ponad 71 tys. po'yczek, o&war-
to%ci blisko 2 mld 881 mln z!. )rednia warto%+ po'yczki wynios!a 65,5 tys. i&znacznie wzros!a w&stosunku do 
%redniej po'yczki z& roku 2010, która wynosi!a 38,9 tys. z!. Odnotowano natomiast znaczny spadek liczby 
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obs!ugiwanych po'yczek z&900 na 332 i&%redniej ilo%ci nowo udzielanych po'yczek przez fundusz do poziomu 
132 po'yczek. To efekt zmiany strategii dzia!ania funduszy i&ich oferty. Pozyskane du'e %rodki "nansowe z&RPO 
i&Jeremie, zwi#kszenie maksymalnej kwoty po'yczki oraz wyd!u'enie okresu, na jaki mog$ zosta+ udzielone 
(nawet do 96 miesi#cy), pozwoli!o funduszom na udzielanie mniejszej liczby po'yczek, ale o&znacznie wy'-
szych kwotach i&na znacznie d!u'szy okres.

Zabezpieczenia
Zabezpieczeniem po'yczek pozosta!y te same formy, co w&poprzednich okresach, nadal najpopularniejszym 
jest weksel i&por#czenie cywilne (wystarczaj$ce przy niewielkich kwotach po'yczek oraz hipoteka). Nie popra-
wi!a si# wspó!praca pomi#dzy funduszami po'yczkowymi a&funduszami por#czeniowymi, a&g!ówn$ przyczy-
n$ jest to, 'e por#czanie przez fundusz por#czeniowy po'yczki udzielanej przez fundusz po'yczkowy z&tego 
samego regionu, jest traktowane jako niedopuszczalne, podwójne "nansowanie. Wspó!prac# funduszy po-
'yczkowych z&por#czeniowymi z&ró'nych regionów a&dysponuj$cymi %rodkami ze swoich RPO, uniemo'liwia 
z&kolei brak mo'liwo%ci transferu %rodków poza w!a%ciwe województwo. S$ jednak przypadki ich wspó!pracy, 
wyst#puj$ wówczas, gdy fundusze prowadz$ dzia!alno%+ operacyjn$ %rodkami w!asnymi.
Najni'sze oprocentowanie wynosi!o 5,93%, cho+ na przyk!ad fundusze realizuj$ce Inicjatyw# Jeremie, ofe-
rowa!y po'yczki znacznie ni'ej oprocentowane (z&pomoc$ publiczn$). Wk!ad w!asny wynosi! 20% warto%ci 
przedsi#wzi#cia. 

Przeznaczenie i#wielko%, po+yczek 
Najwi#cej po'yczek udzielono na cele inwestycyjne 62%, inwestycyjno-obrotowe 15,7% i&obrotowe 22,3%, 
o&warto%ci (w&strukturze %) odpowiednio 63,7%, 15,7% i&20,6%. Warto zaznaczy/, &e ponad 65% funduszy 
ma w"swoich portfelach po&yczkowych -rmy innowacyjne. 

Wykres 6. Struktura liczby po&yczek wed(ug celu przeznaczenia 
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. r ó d ! o: opracowanie w!asne 

Wykres 7. Struktura warto*ci udzielonych po&yczek wed(ug celu przeznaczenia
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. r ó d ! o: opracowanie w!asne 
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Po'yczki powy'ej kwoty 50 tys. cieszy!y si# najwi#kszym zainteresowaniem i&stanowi!y ponad 78% wszyst-
kich po'yczek wyp!aconych w& 2011 roku. 60% wszystkich udzielonych po'yczek to po'yczki z& przedzia!u 
 50–300&tys., cho+ udzielono najwi#cej po'yczek w&przedziale od 120 do 300 tys. z!. Najmniej udzielono w&prze-
dziale do 10 tys. – stanowi!y one zaledwie 1% ogó!u wszystkich po'yczek. 

Wykres 8. Struktura udzielonych po&yczek w"zale&no*ci od warto*ci po&yczki
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. r ó d ! o: opracowanie w!asne 

Obs(uga funduszu
Statystyczny fundusz po'yczkowy bezpo%rednio do obs!ugi udzielania po'yczek zatrudnia %rednio 6 osób. 
Cz#%+ osób zatrudnionych w&funduszu zaanga'owana jest równie' w&%wiadczenie innych us!ug, które oferuje 
instytucja prowadz$ca fundusz, g!ówne z&nich to: us!ugi doradcze (wykonuje je 45% instytucji prowadz$cych 
fundusz), us!ugi szkoleniowe (50%) i& konsultingowe (38%). Dodatkowe wp!ywy z& wykonywania tych us!ug 
uzupe!niaj$ bud'et funduszy po'yczkowych. )redni bud'et operacyjny funduszu wynosi 1 168 520,56 z!. 

Wykres 9. Struktura -nansowania bud&etu operacyjnego funduszy w"2011 roku
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. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Jak wida+ fundusze stosunkowo ma!o w&porównaniu do innych typów o%rodków korzystaj$ z&zasilenia bud'e-
tów operacyjnych %rodkami z&grantów i&projektów.

Bariery rozwoju
Analiza danych pozwoli!a zdiagnozowa+ trzy g!ówne bariery, b#d$ce w&opinii zarz$dzaj$cych istotnymi ele-
mentami ograniczaj$cymi dzia!alno%+ funduszy.
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Tabela 5. Bariery w"rozwoju dzia(alno*ci funduszy

Rodzaj bariery Waga

z!a sytuacja gospodarcza w&regionie, marazm i&zastój 3,1

zbyt ma!y kapita! w!asny 2,9

nieprecyzyjne regulacje prawne 2,7

poszukiwacze „!atwego pieni$dza” 2,3

brak ch#tnych do za!o'enia w!asnej "rmy 1,9

ma!e zainteresowanie ofert$ FP 1,7

problemy wspó!pracy z&lokalnymi i&regionalnymi instytucjami, brak wsparcia 1,6

trudno%ci w&skompletowaniu zespo!u do oceny przedsi#wzi#+ gospodarczych 1,1

nieprzychylny klimat wokó! FP 0,9

. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Na pierwszym miejscu pojawi!a si# z!a sytuacja gospodarcza, co jest istotnym wskazaniem do nadchodz$-
cego ograniczania aktywno%ci rozwojowej "rm, nadal problemem funduszy po'yczkowych jest znalezienie 
nowych -róde! kapita!u. To uwa'aj$ za istotn$ barier# w&ich rozwoju. Na trzecim miejscu znalaz!y si# regulacje 
prawne, wci$' jeszcze nie dostosowane do specy"cznego rodzaju aktywno%ci jak$ jest dzia!anie funduszy 
po'yczkowych.
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1. Fundusz Po'yczkowy 
[Stowarzyszenie Inicjatyw  
Spo!eczno-Gospodarczych] 
78-200 Bia!ogard , 
ul. Królowej Jadwigi 28 
tel.: 94/311-73-87; faks: 94/311-73-87 
e-mail: biuro@sisg.pl 
www.sisg.pl

2. Fundusz Po'yczkowy 
[Podlaska Fundacja Rozwoju 
Regionalnego] 
15-073 Bia!ystok ,ul. Starobojarska 15 
tel.: 85/740-86-69; faks: 85/740-86-85 
e-mail: fundusz@pfrr.pl 
poreczenia.com.pl

3. Bielskie Centrum Przedsi#biorczo%ci 
[Stowarzyszenie „Bielskie Centrum 
Przedsi#biorczo%ci”] 
43-382 Bielsko-Bia!a ,ul. Cieszy(ska 367 
tel.: 33/496-02-20; faks: 33/496-02-22 
e-mail: bcp@bcp.org.pl 
www.bcp.org.pl

4. Fundusz Po'yczkowy 
[Bi!gorajska Agencja Rozwoju 
Regionalnego SA] 
23-400 Bi!goraj ,ul. Ko%ciuszki65 
tel.: 84/686-53-93; faks: 84/686-48-87 
e-mail: biuro@barr.org.pl 
www.barr.org.pl

5. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne [PTE] 
85-034 Bydgoszcz, ul. D!uga 34 
tel.: 52/322-65-52; faks: 52/322-65-52 
e-mail: info@pte.bydgoszcz.pl 
www.pte.bydgoszcz.pl

6. Subregionalny Fundusz Po'yczkowy 
KUJAWIAK 
[Polska Fundacja Przedsi#biorczo%ci] 
85-030 Bydgoszcz, ul. Rumi(skiego 6 
tel.: 52/320-91-06; faks: 52/320-91-06 
e-mail: j.borowczyk@pfp.com.pl 
www.pfp.com.pl

7. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju 
Miasta i&Gminy Debrzno 
[Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju 
Miasta i&Gminy Debrzno]  
77-310 Debrzno, ul. Ogrodowa 26 
tel.: 59/833-57-50; faks: 59/833 71 79 
e-mail: stowdeb@pro.onet.pl 
www.stowdeb.pl

8. Fundusz Rozwoju Przedsi#biorczo%ci 
[Stowarzyszenie Wspierania Ma!ej 
Przedsi#biorczo%ci] 
73-250 Dobiegniew,  
ul. Dembowskiego 2 
tel.: 95/763-94-78; faks: 95/763-94-78 
e-mail: biuro@swmpdobiegniew.pl 
www.swmpdobiegniew.pl

9. Lokalny Fundusz Pozyczkowy 
[Dzia!dowska Agencja Rozwoju SA] 
13-200 Dzia!dowo,  
ul. W!adys!awa Jagie!!y 15 
tel.: 23/697-06-77; faks: 23/697-06-67 
e-mail: m.beclawska@darsa.pl 
www.darsa.pl

10. Pomorski Fundusz Po'yczkowy 
[Pomorski Fundusz Po'yczkowy  
Sp. z&o.o.] 
80-116 Gda(sk, ul. Szara 32-33 
tel.: 58/302-20-05; faks: 58/307-51-25 
e-mail: biuro@pfp.gda.pl 
www.pfp.gda.pl

11. Regionalna Izba Gospodarcza 
Pomorza 
[Regionalna Izba Gospodarcza 
Pomorza] 
80-852 Gda(sk, ul. Dyrekcyjna 7 
tel.: 58/305-22-44; faks: 58/305-22-44 
e-mail: biuro@rigp.pl 
www.rigp.pl

12. Subregionalny Fundusz Po'yczkowy 
„GRYF” 
[Polska Fundacja Przedsi#biorczo%ci] 
81-969 Gdynia, ul. Wi%niewskiego 20 
tel.: 58/602-96-09; faks: 58/602-96-09 
e-mail: i.katna@pfp.com.pl 
www.pfp.com.pl

13. Fundusz Rozwoju Przedsi#biorczo%ci 
[)l$ska Fundacja Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci] 
44-100 Gliwice, ul. Zwyci#stwa 36 
tel.: 32/230-48-79; faks: 32/230-78-86 
e-mail: biuro@sfwg.gliwice.pl 
www.sfwp.gliwice.pl

14. Fundacja Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci Regionalnej 
[Fundacja Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci Regionalnej] 
19-500 Go!dap, Plac Zwyci#stwa 16/3 
tel.: 87 520 01 98; faks: 87/615-19-04 
e-mail: fwpr@fwpr.org 
fwpr.org

15. Subregionalny Fundusz Po'yczkowy 
ODRA 
[Polska Fundacja Przedsi#biorczo%ci ] 
66-400 Gorzów Wielkopolski,  
ul. J. Pankiewicza 5-7 
tel.: 95/733-04-81; faks: 95/733-04-81 
e-mail: d.piglowski@pfp.com.pl 
www.pfp.com.pl

16. Fundusz Rozwoju Przedsi#biorczo%ci 
[Polskie Towarzystwo Ekonomiczna 
Oddzia! w&Bydgoszczy] 
88-100 Inowroc!aw, ul. Pozna(ska 185 
tel.: 52/357-56-79; faks: 52/357-56-79 
e-mail: owp-frp@pte.bydgoszcz.pl 
www.pte.bydgoszcz.pl

17. Fundusz Po'yczkowy 
[Fundacja „Jastrz#bski Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci”] 
44-330 Jastrz#bie Zdrój, ul. 1 Maja 47 
tel.: 32/476-29-11; faks: 32/476-21-10 
e-mail: inkubator@xm.pl 
www.inkubator.xm.pl

18. Fundusz Po'yczkowy 
[Karkonoska Agencja Rozwoju 
Regionalnego SA] 
58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 27 
tel.: 75/752-32-93; faks: 75/752-27-94 
e-mail: partner@karr.pl 
www.karr.pl

19. Fundacja Kaliski Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Fundacja Kaliski Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci] 
62-800 Kalisz, ul. Cz#stochowska 25 
tel.: 62/764-12-42; faks: 62/764-50-16 
e-mail: sekretariat@kip.kalisz.pl 
www.kip.kalisz.pl

LISTA ADRESOWA LOKALNYCH FUNDUSZY PO&YCZKOWYCH

20. Górno%l$ska Agencja Przekszta!ce( 
Przedsi#biorstw 
[Górno%l$ska Agencja Przekszta!ce( 
Przedsi#biorstw SA] 
40-045 Katowice, ul. Astrów 10 
tel.: 32/730-48-01; faks: 32/251-58-31 
e-mail: anna.bentkowska@gapp.pl 
www.gapp.pl

21. Górno%l$ska Agencja Rozwoju 
Regionalnego 
[Górno%l$ska Agencja Rozwoju 
Regionalnego SA] 
40-039 Katowice, ul. Powsta(ców17 
tel.: 32/728-58-00; faks: 32/728-59-85 
e-mail: fp@garr.pl 
www.garr.pl

22. Fundusz Górno%l$ski 
[Fundusz Górno%l$ski SA] 
40-086 Katowice, ul. Sokolska 8 
tel.: 32/200-84-28; faks: 32/253-88-28 
e-mail: fg@fgrn.com.pl 
www.fgrnn.com.pl

23. Fundusz Po'yczkowo-Por#czeniowy 
[Agencja Rozwoju Regionalnego 
„ARREKS” SA] 
97-410 Kleszczów, ul. G!ówna 122 
tel.: 44/731-37-31; faks: 44/731-37-32 
e-mail: arreks@arreks.com.pl 
www.arreks.com.pl

24. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci 
[Koneckie Stowarzyszenie Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci] 
26-200 Ko(skie, ul. Mieszka I&nr 1 
tel.: 41/375-14-55; faks: 41/375-14-56 
e-mail: kswp@kswp.org.pl 
www.kswp.org.pl

25. Fundusz Rozwoju Przedsi#biorczo%ci 
[Fundacja Centrum Innowacji  
i&Przedsi#biorczo%ci w&Koszalinie] 
75-031 Koszalin, ul. Zwyci#stwa 42 
tel.: 94/341-23-17; faks: 94/346-47-06 
e-mail: frp@fundacja.koszalin.pl 
www.fundacja.koszalin.pl

26. Fundusz Po'yczkowy 
[Koszali(ska Agencja Rozwoju 
Regionalnego SA] 
75-216 Koszalin, ul. Przemys!owa 8 
tel.: 94/341-63-30; faks: 94/341-60-88 
e-mail: karrsa@karr.koszalin.pl 
www.karr.koszalin.pl

27. Ma!opolski Fundusz Po'yczkowy 
[Ma!opolska Agencja Rozwoju 
Regionalnego SA] 
31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego 11 
tel.: 12/617-28-32; faks: 12/617-66-67 
e-mail: mariusz.kekus@marr.pl 
www.marr.pl

28. Fundusz Rozwoju Przedsi#biorczo%ci 
[Fundacja Promocji Gospodarczej 
Regionu Krakowskiego] 
30-969 Kraków, ul. Mrozowa 20A 
tel.: 12/642-16-70; faks: 12/644-53-06 
e-mail: fundusz@fpgrk.krakow.pl 
www.fpgrk.krakow.pl

29. Fundusz Po'yczkowy 
[Le'ajskie Stowarzyszenie Rozwoju] 
37-300 Le'ajsk, ul. Targowa 9 
tel.: 17/242-79-08; faks: 17/242-79-08 
e-mail: lsr@free.ngo.pl 
www.lsr.pl
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30. Fundusz Po'yczkowy 
[Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny] 
20-094 Lublin, ul. Lubartowska 74A 
tel.: 81/710-19-00; faks: 81/710-1900 
e-mail: fundusz@fundacja.lublin.pl 
www.fundacja.lublin.pl

31. Fundusz Po'yczkowy 
[Lubelska Fundacja Rozwoju] 
20-601 Lublin, ul. Zana 41 
tel.: 81/525-44-44; faks: 81/743-73-24 
e-mail: lfr@lfr.lublin.pl 
www.lfr.lublin.pl

32. Fundusz Rozwoju Przedsi#biorczo%ci 
[Stowarzyszenie Wspierania Edukacji 
i&Rynku Pracy] 
18-402 *om'a,  
ul. Wojska Polskiego 113 
tel.: 86/216-53-03; faks: 86/216-53-03 
e-mail: frp@praca.org.pl 
www.praca.org.pl

33. *om'y(ski Fundusz Po'yczkowy 
[Agencja Rozwoju Regionalnego SA 
w&*om'y] 
18-400 *om'a,  
ul. M. C. Sk!odowskiej 1 
tel.: 86/216-33-26; faks: 86/216-33-26 
e-mail: arr@podlaskie.org.pl 
www.podlaskie.org.pl

34. *ódzka Agencja Rozwoju 
Regionalnego 
[*ódzka Agencja Rozwoju 
Regionalnego] 
90-002 *ód-, ul. Tuwima 22/26 
tel.: 42/664-30-43; faks: 42/664-37-50 
e-mail: df@larr.lodz.pl 
www.larr.lodz.pl

35. Fundacja Inkubator 
[Fundacja Inkubator] 
90-006 *ód-, ul. Piotrkowska 114 
tel.: 42/633 16 55; faks: 42 633 87 13 
e-mail: t.wozniak@inkubator.org.pl 
www.inkubator.org.pl

36. REGIONALNY FUNDUSZ 
PO1YCZKOWY *ÓD. 
[Polska Fundacja Przedsi#biorczo%ci] 
90-361 *ód-,  
ul. Piotrkowska 262 - 264, pokój A101 
tel.: 42/634 93 66; faks: 42/634 93 66 
e-mail: g.seklewski@pfp.com.pl 
www.pfp.com.pl

37. Fundacja Rozwoju Regionu *ukta 
[Fundacja Rozwoju Regionu *ukta] 
14-105 *ukta, ul. Mazurska 30 
tel.: 89/647-51-84; faks: 89/647-52-50 
e-mail: b.galazka@frrl.org.pl 
www.frrl.org.pl

38. Agencja Rozwoju Regionalnego 
MARR SA 
[Agencja Rozwoju Regionalnego 
MARR SA] 
39-300 Mielec, ul. Chopina 18 
tel.: 17 788 18 67; faks: 17 788 32 62 
e-mail: irena_turek@marr.com.pl 
www.marr.com.pl

39. Fundusz Po'yczkowy 
[Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”] 
13-100 Nidzica, ul. Rzemie%lnicza 3 
tel.: 89/625-36-51;  
faks: 89/625 36 51 w. 8 
e-mail: nida@nida.pl 
www.nida.pl

40. Dolno%l$ski Regionalny Fundusz 
Po'yczkowy 
[Dolno%l$ski Regionalny Fundusz 
Po'yczkowy] 
57-402 Nowa Ruda, ul. K!odzka 27 
tel.: 74/872-85-60; faks: 74/872-85-60 
e-mail: arr@agroreg.com.pl 
www.agroreg.com.pl

41. Warmi(sko-Mazurska Agencja 
Rozwoju Regionalnego 
[Warmi(sko-Mazurska Agencja 
Rozwoju Regionalnego SA] 
10-516 Olsztyn,  
pl. Gen. Józefa Bema 3 
tel.: 89/521-12-78; faks: 89/521-12-79 
e-mail: brusilowicz@wmarr.olsztyn.pl 
www.wmarr.olsztyn.pl

42. Fundusz Rozwoju Przedsi#biorczo%ci 
[Stowarzyszenie „Promocja 
Przedsi#biorczo%ci”] 
45-064 Opole, ul. Damrota 4 
tel.: 77/456-56-00; faks: 77/454-40-97 
e-mail: biuro@spp.opole.pl 
www.rif.opole.pl

43. Regionalny Fundusz Po'yczkowy 
[Fundacja Rozwoju )l$ska oraz 
Wspierania Inicjatyw Lokalnych] 
45-364 Opole, ul. S!owackiego 10 
tel.: 77/454-25-97; faks: 77/454-56-10 
e-mail: frs-pozycki@fundacja.opole.pl 
www.fundacja.opole.pl

44. Fundusz Rozwoju Przedsi#biorczo%ci 
[Ostro!#cki Ruch Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci] 
07-401 Ostro!#ka, ul. Ko!obrzeska 15 
tel.: 29/769-10-34; faks: 29/769-10-34 
e-mail: orwp@orwp.com.pl 
www.orwp.com.pl

45. Stowarzyszenie „Ostrowskie Centrum 
Wspierania Przedsi#biorczo%ci” 
[Stowarzyszenie „Ostrowskie 
Centrum Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci”] 
63-400 Ostrów Wielkopolski,  
ul. Szkolna 24 
tel.: 62/736-11-60 w. 20;  
faks: 62/736-11-60 w. 20 
e-mail: ocwp@ocwp.org.pl 
www.ocwp.org.pl

46. Ostrzeszowskie Centrum 
Przedsi#biorczo%ci 
[Stowarzyszenie Ostrzeszowskie 
Centrum Przedsi#biorczo%ci] 
63-500 Ostrzeszów,  
ul. Przemys!owa 27 
tel.: 62/730-17-31 w. 217;  
faks: 62/730-48-98 
e-mail: inkubator@clik.pl

47. Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju 
Ekonomicznego Pas!#ka” 
[Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju 
Ekonomicznego Pas!#ka”] 
14-400 Pas!#k,  
ul. Sprzymierzonych 14 
tel.: 55/248-10-91; faks: 55/248-10-90 
e-mail: screp@screp.pl 
www.crep.pl

48. Fundacja Rozwoju Regionu 
Pierzchnica 
[Fundacja Rozwoju Regionu 
Pierzchnica] 
26-015 Pierzchnica, ul. Szkolna 28 
tel.: 41/353-81-67; faks: 41/353-81-67 
e-mail: frrpierzchnica@republika.pl 
www.frrp.pl

49. Subregionalny Fundusz Po'yczkowy 
„Wielkopolska Pó!noc” 
[Polska Fundacja Przedsi#biorczo%ci] 
64-920 Pi!a, ul. Niepodleg!o%ci 37 
tel.: 67/21-62-90; faks: 67/21-62-90 
e-mail: pfp@pfp.com.pl 
www.pfp.com.pl

50. Piotrkowskie Stowarzyszenie 
Wspierania Przedsi#biorczo%ci 
[Piotrkowskie Stowarzyszenie 
Wspierania Przedsi#biorczo%ci] 
97-300 Piotrków Trybunalski,  
al. 3 Maja 6B 
tel.: 44/649-70-57; faks: 44/649-70-57 
e-mail: piotrswp@poczta.onet.pl

51. Fundusz Rozwoju Przedsi#biorczo%ci 
[Fundacja Centrum Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci] 
99-200 Podd#bice, ul. 1 Maja 15 
tel.: 43/678-31-58; faks: 43/678-31-58 
e-mail: biuro@fcwp.pl 
www.fcwp.pl

52. Wielkopolska Agencja Rozwoju 
Przedsi#biorczo%ci 
[Wielkopolska Agencja Rozwoju 
Przedsi#biorczo%ci Sp. z&o.o.] 
61-823 Pozna(, ul. Piekary 19 
tel.: 61 65 63 500; faks: 61/656-53-66 
e-mail: fundusz@warp.org.pl 
www.warp.org.pl

53. Subregionalny Fundusz Po'yczkowy 
WIELKOPOLSKA PÓ*NOC 
[Polska Fundacja Przedsi#biorczo%ci] 
60-318 Pozna(, ul. W!. W#gorka 20 
tel.: 61/853-63-97; faks: 61/853-63-97 
e-mail: g.cieslewicz@pfp.com.pl 
www.pfp.com.pl

54. Fundacja Rozwoju Regionu Rabka 
[Fundacja Rozwoju Regionu Rabka] 
34-700 Rabka Zdrój, ul. Pi!sudskiego 1 
tel.: 18/267-77-39; faks: 18/267-77-39 
e-mail:  
poczta@fundacja.region-rabka.pl 
www.frrr.pl

55. Fundusz Rozwoju Przedsi#biorczo%ci 
[Stowarzyszenie „Radomskie 
Centrum Przedsi#biorczo%ci”] 
26-600 Radom, ul. Ko%ciuszki 1 
tel.: 48/360-00-44;  
faks: 48/360-00-46 
e-mail: rcp1@radom.net 
www.srcp.radom.pl

56. Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor”  
[Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” 
] 
41-700 Ruda )l$ska, ul. Wolno%ci 6 
tel.: 32/244-21-87; faks: 32/244-21-87 
e-mail: fundusz@rarinwestor.pl 
www.rarinwestor.pl

57. Fundusz Rozwoju Przedsi#biorczo%ci 
[Ma!opolski Instytut Gospodarczy] 
35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 1 
tel.: 17/852-61-55; faks: 17/852-61-55 
e-mail: achmaj@mig.com.pl 
www.mig.com.pl

58. Rzeszowska Agencja Rozwoju 
Regionalnego 
[Rzeszowska Agencja Rozwoju 
Regionalnego SA] 
35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 
tel.: 17/852-06-00; faks: 17/852-06-11 
e-mail: info@rarr.rzeszow.pl 
www.rarr.rzeszow.pl
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59. O%rodek Promowania i&Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci Rolnej  
[O%rodek Promowania i&Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci Rolnej] 
27-600 Sandomierz,  
ul. Poniatowskiego 2 
tel.: 15/833-34-00; faks: 15/833-34-60 
e-mail: fundusz@opiwpr.org.pl 
www.opiwpr.org.pl

60. S!upskie Stowarzyszenie Innowacji 
Gospodarczych i&Przedsi#biorczo%ci 
[S!upskie Stowarzyszenie Innowacji 
Gospodarczych i&Przedsi#biorczo%ci] 
76-200 S!upsk, ul. Tuwima 22A 
tel.: 59/841-91-20; faks: 59/841-30-38 
e-mail: biuro@inkubator.slupsk.pl 
www.inkubator.slupsk. pl

61. Subregionalny Fundusz Po'yczkowy 
GRYF 
[Polska Fundacja Przedsi#biorczo%ci] 
76-200 S!upsk, ul. Jana Paw!a II nr 1 
tel.: 59/846-84-47; faks: 59/846-84-47 
e-mail: pfp@pfp.com.pl 
www.pfp.com.pl

62. Agencja Rozwoju Lokalnego SA 
[Agencja Rozwoju Lokalnego SA] 
41-200 Sosnowiec, ul. Teatralna 9 
tel.: 32/293-36-10; faks: 32/293-37-31 
e-mail: arl@arl.org.pl 
www.arl.org.pl

63. Regionalna Izba Gospodarcza 
[Regionalna Izba Gospodarcza 
w&Stalowej Woli] 
37-450 Stalowa Wola,  
ul. 1 Sierpnia 26C 
tel.: 15/844-03-57; faks: 15/844-03-57 
e-mail: rigfpozyczkowy@onet.pl 
www.rig-stw.pl

64. Samorz$dowe Centrum 
Przedsi#biorczo%ci i&Rozwoju 
[Samorz$dowe Centrum 
Przedsi#biorczo%ci i&Rozwoju] 
34-200 Sucha Beskidzka,  
ul. Mickiewicza 41 
tel.: 33/874-11-03; faks: 33/874-12-85 
e-mail: fundusze@centrump-sucha.pl 
www.centrump-sucha.pl

65. Dzial Rozwoju Regionalnego - 
Fundusze Po'yczkowe 
[Agencja Rozwoju Regionalnego 
„ARES” SA] 
16-400 Suwa!ki, ul. Noniewicza 42A 
tel.: 87/566-61-06; faks: 87/566-74-97 
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl 
www.ares.suwalki.pl

66. Fundusz Rozwoju Przedsi#biorczo%ci 
[Fundacja Rozwoju Przedsi#biorczo%ci] 
16-400 Suwa!ki, ul. Ko%ciuszki 62 
tel.: 87/565-14-11 
e-mail: fundusz@frp.pl 
www.frp.pl

67. Regionalny Fundusz Po'yczkowy 
POMERANUS 
[Polska Fundacja Przedsi#biorczo%ci] 
70-466 Szczecin, ul. Monte Cassino 32 
tel.: 91/312-92-16; faks: 91/312-92-01 
e-mail: j.kumorowski@pfp.com.pl 
www.pfp.com.pl

68. Szczeci(ski Fundusz Po'yczkowy 
[Szczeci(ski Fundusz Po'yczkowy 
Sp. z&o.o.] 
70-440 Szczecin, ul. Bogus!awa 7/5 
tel.: 91/488-28-01; faks: 91/488-28-01 
e-mail: fundusz@um.szczecin.pl 
www.szczecin.pl/sfp

69. Fundusz Rozwoju Przedsi#biorczo%ci 
[Cech Rzemios! Ró'nych] 
63-100 )rem, ul. Okulickiego 3 
tel.: 61/283-91-77; faks: 61/283-27-04 
e-mail: frp_srem@poczta.onet.pl

70. Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw 
Gospodarczych 
[Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw 
Gospodarczych] 
58-100 )widnica,  
al. Niepodleg!o%ci 14 
tel.: 74/857-86-27; faks: 74/853-86-26 
e-mail: wsparcie@ssig.pl 
www.ssig.pl

71. Tarnowska Agencja Rozwoju 
Regionalnego 
[Tarnowska Agencja Rozwoju 
Regionalnego SA] 
33-100 Tarnów, ul. Szujskiego 66 
tel.: 14/623-55-00; faks: 14/621-39-55 
e-mail: jpapuga@tarr.tarnow.pl 
www.tarr.tarnow.pl

72. Kujawsko-Pomorski Fundusz 
Po'yczkowy 
[Kujawsko-Pomorski Fundusz  
Po'yczkowy sp. z&o.o.] 
87-100 Toru(, ul. W!oc!awska 167 
tel.: 56/622-71-61; faks: 56/622-71-62 
e-mail:  
pozyczki@kujawsko-pomorskie.pl 
www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.
pl

73. Fundusz Po'yczkowy 
[Bieszczadzka Agencja Rozwoju  
Regionalnego SA] 
38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 17 
tel.: 13/461-29-98; faks: 13/461-21-47 
e-mail: biuro@barr-ustrzyki.pl 
www.barr-ustrzyki.pl

74. Fundacja „Wa!brzych 2000” 
[Fundacja „Wa!brzych 2000”] 
58-309 Wa!brzych, ul. Wroc!awska 53 
tel.: 74/843-45-62; faks: 74/843-45-32 
e-mail: biuro@walbrzych2000.pl 
www.walbrzych2000.pl

75. Fundusz Regionu Wa!brzyskiego 
[Fundusz Regionu Wa!brzyskiego] 
58-300 Wa!brzych,  
ul. Limanowskiego 15 
tel.: 74/664-48-10; faks: 74/664-48-22 
e-mail: biuro@frw.pl 
www.frw.pl

76. Mazowiecki Regionalny Fundusz 
Po'yczkowy 
[Mazowiecki Regionalny Fundusz 
Po'yczkowy] 
00-682 Warszawa, ul. Cho'a 86 
tel.: 22/890-04-26; faks: 22/890-13-10 
e-mail: pozyczki@mrfp.pl 
www.mrfp.pl

77. Fundacja na Rzecz Rozwoju 
Polskiego Rolnictwa 
[Fundacja na Rzecz Rozwoju 
Polskiego Rolnictwa] 
01-682 Warszawa,  
ul. Gombrowicza 19 
tel.: 22/864-03-90; faks: 22/864-03-61 
e-mail: monika@fdpa.org.pl 
www.fdpa.org.pl

78. Fundacja Wspomagania Wsi 
[Fundacja Wspomagania Wsi] 
01-022 Warszawa, ul. Bellottiego 1 
tel.: 22/636-25-70-75;  
faks: 22 636 62 70 
e-mail: fww@fww.org.pl 
www.fww.org.pl

79. Suregionalny Fundusz Po'yczkowy  
DOLNY )L6SK 
[Polska Fundacja Przedsi#biorczo%ci] 
53-146 Wroc!aw, ul. Rac!awicka 2-4 
tel.: 71/332-31-81; faks: 71/332-31-81 
e-mail: b.heilpern@pfp.com.pl 
www.pfp.com.pl

80. Stowarzyszenie Rozwoju 
Przedsi#biorczo%ci i&Inicjatyw Lokalnych 
[Stowarzyszenie Rozwoju 
Przedsi#biorczo%ci i&Inicjatyw 
Lokalnych] 
05-091 Z$bki, ul. Pi!sudkiego 176 
tel.: 22/771-58-81; faks: 22/771-58-34 
e-mail: srp@srp.pl 
www.srp.pl

81. Zelowski Fundusz Przedsi#biorczo%ci 
[Fundacja Rozwoju Gminy Zelów] 
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 41 
tel.: 44/634-10-06; faks: 44/634-12-30 
e-mail: frgz@frgz.pl 
www.frgz.pl

82. Lubuski Fundusz Po'yczkowy 
[Agencja Rozwoju Regionalnego]  
65-001 Zielona Góra, ul. Chopina 14 
tel.: 68/329-78-31; faks: 68/329-78-35 
e-mail: h.pydzik@region.zgora.pl 
www.region.zgora.pl

83. Fundusz Po'yczkowy 
[Agencja Inicjatyw Lokalnych  
Sp. z&o.o.] 
42-439 1arnowiec, ul. Miechowska 4 
tel.: 32/644-90-78; faks: 32/644-90-78 
e-mail: ailzarnowiec@interia.pl

84. Fundusz Rozwoju Przedsi#biorczo%ci 
[Fundacja „Przedsi#biorczo%+”] 
68-200 1ary, ul. Mieszka I&nr 13 
tel.: 68/479-16-03; faks: 68/479-16-03 
e-mail: fp@fundacja.zary.pl 
www.fundacja.zary.pl

85. Fundusz Po'yczkowy 
[Agencja Rozwoju  
Przedsi#biorczo%ci SA] 
44-240 1ory, al. Wojska Polskiego 4 
tel.: 32/435-06-06; faks: 32/435-15-66 
e-mail: arpsa@ka.onet.pl 
www.arpsa.pl

86. 1yrardowskie Stowarzyszenie 
Wspierania Przedsi#biorczo%ci 
[1yrardowskie Stowarzyszenie 
Wspierania Przedsi#biorczo%ci] 
96-300 1yrardów, pl. Nowy )wiat 8/4 
tel.: 46/855-48-34; faks: 46/855-48-34 
e-mail: specjalista@zswp.pl 
www.zswp.pl
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FUNDUSZE POR"CZE. KREDYTOWYCH

Fundusze por#cze( kredytowych (FPK) s$ instytucjami otoczenia biznesu, których g!ównym zadaniem jest 
wspieranie podmiotów gospodarczych poprzez udzielane wsparcie w&pozyskiwaniu "nansowania ich dzia-
!alno%ci. )wiadcz$ one pomoc "nansow$ w& formie por#cze( g!ównie dla ma!ych, rozwojowych "rm nie-
posiadaj$cych wystarczaj$cej historii kredytowej lub wymaganych przez komercyjne banki zabezpiecze(1. 
Podmioty te de"niowane s$ jako nienastawione na zysk jednostki "nansowe, wspomagaj$ce lokalny rozwój 
spo!eczno-ekonomiczny2. 

Mapa 1. Fundusze Por)cze, Kredytowych w"2011"r. 

– Fundusze Por!cze" Kredytowych

. r ó d ! o: opracowanie w!asne 

1 Zasady organizacji i&funkcjonowania funduszy por#cze( kredytowych zawieraj$ publikacje: M.&Gajewski, Dokumenty or-
ganizacyjne funduszy por#czycielskich, Katowice 1995; M.& Gajewski, Lokalny Fundusz Por#cze( Kredytowych, Katowice 
1995; M.&Gajewski, T.&Kilia(ski, J. Szczucki, Zasady organizacji i&funkcjonowania funduszy por#cze( kredytowych, PFPiR MSP, 
Warszawa 2000.
2 K. B. Matusiak, Innowacje i&transfer technologii. S!ownik poj#+, PARP, Warszawa 2008, s. 89.
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Dotychczas lokalizacja funduszy zale'a!a przede wszystkim od aktywno%ci lokalnych lub regionalnych organi-
zacji i&instytucji, w&tym przede wszystkim od w!adz samorz$dowych i&organizacji pozarz$dowych tworz$cych 
infrastruktur# wspierania przedsi#biorczo%ci.

Formy organizacyjno-prawne 
W&po!owie 2012 roku w&Polsce zidenty"kowano 55 funduszy por#cze( kredytowych. W%ród form prawno-
-organizacyjnych dominuj$ spó!ki kapita!owe (75%),przed organizacjami pozarz$dowymi (stowarzyszenia 
i&fundacje) – (21%). 

Wykres 1. Formy organizacyjno-prawne funduszy por)cze, kredytowych w"latach 1999–2012 (w%)
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. r ó d ! o: opracowanie w!asne 

Z&biegiem czasu FPK przybieraj$ formy prawne bardziej odpowiadaj$ce specy"ce ich funkcjonowania z&punk-
tu widzenia nadzoru i&zabezpieczenia kapita!u (spó!ki akcyjne i&sp. z&o.o.), co cz#sto jest te' rezultatem wymo-
gów instytucji zasilaj$cych kapita! por#czycielski.

Kapita( por$czycielski
Z&danych zebranych z&funduszy i&Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Por#czeniowych3 wynika, 'e ich !$czny 
kapita! por#czycielski wynosi ponad 1 mld z! (1 035 mln z!) i&w&stosunku do roku 2010 (955 mln) wzrós! o&80 mln 
z!. Badanie pokazuje 'e 75% funduszy uznaje swój poziom kapita!u za adekwatny do potrzeb rynku. 

Wykres 2. Struktura funduszy por)cze, kredytowych wed(ug kapita(u
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. r ó d ! o: opracowanie w!asne

3 W&niniejszym opracowaniu wykorzystano równie' dane z&rocznego raportu Krajowgo Stowarzyszenia Funduszy Por#-
czeniowych: „RAPORT o&stanie funduszy por#czeniowych w&Polsce – stan na dzie( 31 grudnia 2011 r., KSFP, Warszawa 2012
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Aktywno%, funduszy
W&roku 2011 fundusze te udzieli!y !$cznie ponad 6100 por#cze( na !$czn$ kwot# 967 mln z!. Struktura aktywno%ci 
funduszy w&badanym okresie, podobnie jak mia!o to miejsce w&funduszach po'yczkowych, uleg!a istotnej zmia-
nie. Liczba udzielonych por#cze( spad!a o&oko!o 14%, natomiast warto%+ udzielonych por#cze( wzros!a o&15%.
Wynika to m.in. z&tego, 'e fundusze uzyska!y w& ramach RPO oraz Inicjatywy JEREMIE znaczne %rodki "nan-
sowe na podniesienie kapita!u por#czeniowego, a&tak'e rozszerzy!y kr$g swoich odbiorców o&przedsi#bior-
ców %rednich. Mog!y dzi#ki temu podnie%+ maksymalne kwoty por#cze(, a&ich oferta sta!a si# znacznie atrak-
cyjniejsza. Tym sposobem liczba por#cze( spad!a (zmniejszy!a si# liczba por#cze( o&niskich kwotach), a& ich 
warto%+ wzros!a (na korzy%+ por#cze( o&kwotach wy'szych i&wysokich, przekraczaj$cych 500 tys. z!). Wzros!a 
zatem %rednia wysoko%+ udzielanych por#cze(, która w&roku 2011 wynios!a blisko 160 tys. z!., w&porównaniu 
wi#c do roku 2010 (117 tys. z!) nast$pi! wyra-ny wzrost. 
Spadek liczby por#cze( by! spowodowany równie' i&tym, 'e na rynku by!y znacz$co odczuwane skutki kryzy-
su gospodarczego, co mocno wp!yn#!o na wyhamowanie akcji kredytowej przez banki. Tak'e sami przedsi#-
biorcy bardziej ostro'nie podejmowali decyzje o&zaci$ganiu zobowi$za(.
Przedstawione wy'ej dane wskazuj$, 'e mimo najwi#kszej liczby funduszy bardzo ma!ych i&ma!ych (do 20&mln&z!), 
najwi#cej kapita!u skupionego jest w&funduszach du'ych, a&w%ród nich bardzo du'ych (pow. 60&mln&z!) – blisko 
36% ca!o%ci. Jednak to fundusze o&kapitale od 10 do 40 mln wykazuj$ si# najwi#ksz$ aktywno%ci$ i&efektywno-
%ci$ dzia!a(, co wynika ze wspó!czynnika por#cze( do kapita!ów: w&roku 2011 fundusze z&grupy 10-20 udzieli!y 
por#cze( na kwot# blisko 300 mln z!, a&z&grupy 20-40 por#cze( o&warto%ci ponad 295&mln z!. Sze%+ najwi#k-
szych funduszy por#czeniowych w&roku 2011 dysponuj$c kapita!em blisko 370&mln&z!, udzieli!o zaledwie nieco 
ponad 200 mln z! por#cze(. 

Odbiorcy us(ug 
G!ównymi odbiorcami us!ugi por#czenia kredytu b$d- po'yczki by!y przedsi#biorstwa z&sektora M)P, w&tym 
przede wszystkim mikro i&ma!e, a&w&niewielkim stopniu %rednie. )rednio miesi#cznie do funduszu por#cze-
niowego zg!asza si# 37 przedsi#biorców, w&tym 6 kobiet, natomiast %rednio 34 uzyska!o por#czenia, w&tym 
5 kobiet. W%ród podmiotów, które uzyska!y wsparcie funduszy 10% stanowi!y innowacyjne przedsi#wzi#cia.
Badanie wykaza!o, 'e fundusze maj$ swoje preferencje zwi$zane z& udzielaniem wsparcia swoim klientom. 
Najch#tniej udzielane s$ por#czenia "rmom dzia!aj$cym ju' na rynku. Najmniej ch#tnie udziela si# por#cze( 
bezrobotnym, a& absolwentów nie bierze pod uwag) &aden z" udzielaj+cych odpowiedzi funduszy. 
W&obliczu nadchodz$cego pogorszenia sytuacji gospodarczej nie jest to optymistyczna wiadomo%+.

Tabela 1. % funduszy udzielaj+cych wsparcia wybranym grupom odbiorców w"2012 roku

Grupa odbiorców % funduszy

ma!e "rmy o&du'ym potencjale rozwoju 53%

"rmy zatrudniaj$ce osoby bezrobotne 53%

"rmy uznane za kluczowe dla rozwoju regionu 53%

dzia!alno%+ gospodarcza na terenach wiejskich 53%

"rmy wdra'aj$ce nowe produkty i&technologie 53%

nie stosuje si# 'adnych formalnych ogranicze( poza ekonomiczn$ stron$ przedsi#wzi#cia 47%

"rmy dzia!aj$ce w&wybranych bran'ach 33%

dzia!alno%+ gospodarcza na terenach obj#tych programami restrukturyzacji 33%

inny – M)P 33%

osoby bezrobotne tworz$ce nowe "rmy 27%

absolwenci 0%

. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Por#cze( udzielano g!ównie na rzecz banków, znikomy procent stanowi!y gwarancje dla funduszy po'ycz-
kowych. Wspó!prac# z& tymi ostatnimi ograniczaj$ wci$' regulacje prawne, przede wszystkim interpretacja 
przepisów o& niedopuszczalnym podwójnym "nansowaniu. Najwi#ksz$ warto%+ por#cze( uzyska!y kredyty 
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obrotowe (75%), a&nast#pnie inwestycyjne (19%). Najcz#%ciej por#czano zobowi$zania przedsi#biorców z&bran-
'y transportowej (40%) i&handlu (32%), a&najmniej z&produkcji i&budownictwa (po 12%).

Wykres 3. Struktura por)cze, wed(ug bran& w"2011 roku (w"%)
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. r ó d ! o: opracowanie w!asne 

Wykres 4. Struktura liczby por)cze, w"poszczególnych przedzia(ach warto*ci (w"%)
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. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Por#czenia o&jakie ubiegaj$ si# przedsi#biorcy w&57% nie przekraczaj$ kwoty 100 tys. z!, co w&obecnym czasie 
nie jest du'ym kapita!em dla rozwijaj$cych si# "rm. Nale'y jednak wzi$+ pod uwag#, 'e zdecydowana wi#k-
szo%+ por#cze( dotyczy kredytów obrotowych. 

Wykres 5. Struktura warto*ci por)cze, w"poszczególnych przedzia(ach warto*ci (w"%)
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Z& wykresów 4 i& 5 wynika, 'e najwi#cej por#cze( udzielono w& przedziale do 250 tys. z!, w& tym do 50 tys., 
natomiast najwi#ksz$ warto%+ osi$gn#!y por#czenia w&przedziale 100-250 tys. i&wi#ksze, mimo 'e stanowi!y 
niewielk$ ich liczb#. 

Dzia(alno%, operacyjna
)rednio bud'et operacyjny funduszu w&2011 kszta!towa! si# na poziomie 1 131&847 z!., przy zatrudnieniu 6 
osób na etatach i&2 na umowy cywilnoprawne. Struktura "nansowania wydatków bie'$cych funduszy by!a 
nast#puj$ca:

�� wp!ywy z&op!at za por#czenie – 21,20%

�� wp!ywy z&dzia!alno%ci w!asnej – 12,30%

�� wp!ywy z&odsetek od kapita!u – 44,50%

�� subwencje, dotacje, darowizny – 22,10%
Ponad po!owa funduszy %wiadczy us!ugi komplementarne w&postaci pomocy w&uzyskaniu kredytu, monta'y 
"nansowych, ubieganiu si# o&subwencje i&granty, najmniej za% trudni si# doradztwem – ok. 20% badanych 
funduszy.

Bariery w#dzia(aniu
G!ównej bariery w&dzia!alno%ci funduszy zarz$dzaj$cy upatruj$ w&pogarszaj$cej si# sytuacji gospodarczej kraju, 
w&drugiej kolejno%ci w&k!opotach we wspó!pracy z&bankami, co wydaje si# w&dobie kryzysu rzecz$ naturaln$. 
Za najmniej dokuczliwe uznano trudno%ci w&skompletowaniu zespo!u osobowego do prowadzenia funduszu.

Tabela 2. G(ówne trudno*ci i"bariery rozwoju FPK w"Polsce w"2012 roku

Bariera Waga

z!a sytuacja gospodarcza w&regionie, marazm i&zastój 3,4

problemy wspó!pracy z&lokalnymi i&regionalnymi instytucjami "nansowymi (bankami) 3,2

zbyt ma!y kapita! w!asny, brak mo'liwo%ci dokapitalizowania funduszu 3,1

nieprecyzyjne regulacje prawne 2,9

ma!e zainteresowanie ofert$ funduszy ze strony bene"cjentów 2,7

niech#tny klimat wokó! funduszy por#czeniowych 2,5

spadaj$ce oprocentowanie lokat bankowych 2,5

problemy z&"nansowaniem bie'$cej (operacyjnej) dzia!alno%ci funduszu 2,3

brak wsparcia ze strony samorz$du lokalnego 1,9

trudno%ci w&skompletowaniu zespo!u osobowego do prowadzenia funduszu 1,0

inne 0,1

. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Plany na przysz(o%,
Fundusze por#cze( kredytowych do%+ optymistycznie patrz$ w&przysz!o%+. Ponad 60% z&nich oceni!o najbli'-
sze perspektywy na poziomie dobrym, pozosta!e uzna!y, 'e s$ one %rednie. 
W&najbli'szych planach najcz#%ciej pojawiaj$ si# :

�� start w&nast#pnym konkursie w&ramach inicjatywy JEREMIE,

�� podniesienie kapita!u por#czeniowego,

�� nawi$zanie nowych kontaktów z&instytucjami "nansowymi,

�� uruchomienie doradztwa w&zakresie przygotowania wniosków kredytowych,

�� poszerzenie oferty o&zabezpieczenia umów leasingu, factoringu, gwarancji bankowych i&nale'ytego wyko-
nania umowy lub wniesienia wadium.



142

Fundusze por#cze( kredytowych

1. Podlaski Fundusz Por#czeniowy  
[Podlaski Fundusz Por#czeniowy  
Sp. z&o.o.] 
15-073 Bia!ystok, ul. Starobojarska 15 
tel.: 85/740-86-69; fax: 85/740-86-85 
e-mail: pfrr@pfrr.pl 
www.poreczenia.com.pl

2. Bielski Fundusz Por#cze( 
Kredytowych 
[Bielski Fundusz Por#cze( 
Kredytowych Sp. z&o.o.] 
43-382 Bielsko-Bia!a,  
ul. Cieszy(ska 367 
tel.: 33/496-02-02; fax: 33/487-13-46 
e-mail: fundusz@bfpk.pl 
www.bfpk.pl

3. Fundusz Por#czeniowy 
[Bi!gorajska Agencja Rozwoju 
Regionalnego SA] 
23-400 Bi!goraj, ul. Ko%ciuszki 65 
tel.: 84/686-48-87; fax: 84/686-53-93 
e-mail: biuro@barr.org.pl 
www.barr.org.pl

4. Bydgoski Fundusz Por#cze( 
Kredytowych 
[Bydgoski Fundusz Por#cze( 
Kredytowych] 
85-006 Bydgoszcz, ul. Gda(ska 32 
tel.: 52/323-11-35; fax: 52/323-11-35 
e-mail: zarzad@bfpk.bydgoszcz.pl 
www.bfpk.bydgoszcz.pl

5. Fundusz Por#cze( Kredytowych 
[Centrum Przedsi#biorczo%ci  
Sp. z&o.o.] 
41-500 Chorzów, ul. Opolska 21 
tel.: 32/249-85-15; fax: 32/249-85-15 
e-mail: centrum@centrum.pub.pl 
www.centrum.pub.pl

6. Warmi(sko-Mazurski Fundusz 
„Por#czenia Kredytowe” 
[Warmi(sko-Mazurski Fundusz 
„Por#czenia Kredytowe” Sp. z&o.o.] 
13-200 Dzia!dowo,  
ul. W!adys!awa Jagie!!y 35 
tel.: 23/697-50-52; fax: 23/697-50-54 
e-mail:  
bz@poreczenia-kredytowe.info 
www.poreczenia-kredytowe.info

7. Dzia!dowska Agencja Rozwoju 
[Dzia!dowska Agencja Rozwoju] 
13-200 Dzia!dowo,  
ul. W!adys!awa Jagie!!y 15 
tel.: 23/6970666; fax: 23/6970667 
e-mail: r.dawidowski@darsa.pl;  
m.beclawska@darsa.pl 
www.darsa.pl

8. Regionalne Towarzystwo 
Inwestycyjne 
[Regionalne Towarzystwo 
Inwestycyjne] 
82-440 Dzierzgon, pl. Wolno%ci 7 
tel.: 55/276-25-79; fax: 55/276-25-70 
e-mail: rti@dzierzgon.com.pl 
www.rti.dzierzgon.com.pl

9. Fundusz Por#cze( Kredytowych 
Powiatu Dzier'oniowskiego 
[Fundusz Por#cze( Kredytowych 
Powiatu Dzier'oniowskiego Sp. z&o.o.] 
58-200 Dzier'oniów,  
ul. Batalionów Ch!opskich 19 
tel.: 74/645-04-31; fax: 74/645-04-31 
e-mail: fpkpd@wp.pl 
www.fpkpd.pl

10. Pomorski Regionalny Fundusz 
Por#cze( Kredytowych  
[Pomorski Regionalny Fundusz 
Por#cze( Kredytowych ] 
80-116 Gda(sk, ul. Szara 32/33 
tel.: 58/320-34-05; fax: 58/320-36-37 
e-mail: prfpk@prfpk.pl 
www.prfpk.pl

11. Powiatowy Fundusz Por#cze( 
Kredytowych 
[Gnie-nie(ska Agencja Rozwoju 
Gospodarczego] 
62-200 Gniezno, ul. Rynek 10/1 
tel.: 61/426-45-34; fax: 61/426-45-34 
e-mail: trojanowski@garg.pl 
www.garg.pl

12. Samorz$dowy Fundusz Por#cze( 
Kredytowych 
[Samorz$dowy Fundusz Por#cze(  
Kredytowych Sp. z&o.o.] 
63-800 Gosty(, ul. Rynek 6 
tel.: 65/572-36-33; fax: 65/572-36-33 
e-mail: info@fundusz.gostyn.pl 
www.fundusz.gostyn.pl

13. Grudzi$dzkie Por#czenia Kredytowe 
Sp. z&o.o.  
[Grudzi$dzkie Por#czenia Kredytowe 
Sp. z&o.o. ] 
86-300 Grudzi$dz, ul. Sienkiewicza 22 
tel.: 56/46-12-377; fax: 56/46-12-377 
e-mail: gpk@pksp.pl 
www.gpk.grudziadz.pl

14. I!awska Fundacja Rozwoju 
Gospodarczego 
[I!awska Fundacja Rozwoju 
Gospodarczego] 
14-200 I!awa, ul. Sobieskiego 37A 
tel.: 89/648-57-51; fax: 89/648-83-68 
e-mail: biuro@iig-ilawa.pl 
www.iig-ilawa.pl

15. Jaroci(ski Fundusz Por#cze( 
Kredytowych 
[Jaroci(ski Fundusz Por#cze( 
Kredytowych] 
63-200 Jarocin, ul. Ko%ciuszki 15 B 
tel.: 062-747-63-53; fax: 62/720-90-94 
e-mail: cieslak@jarocin.pl 
www.jfpk.jarocin.com.pl

16. Fundusz Por#cze( Kredytowych 
[Fundusz Por#cze( Kredytowych  
Sp. z&o.o.] 
44-330 Jastrz#bie Zdrój, ul. 1 Maja 47 
tel.: 32/476-40-19; fax: 32/476-40-19 
e-mail: poczta@fpkj.pl 
www.fpkj.pl

LISTA ADRESOWA FUNDUSZY POR"CZE. KREDYTOWYCH

17. Fundusz Por#czen Kredytowych 
[Fundusz Por#czen Kredytowych] 
58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 27 
tel.: 75/642-02-22; fax: 75/642-02-22 
e-mail: rfpkjelenia@karr.pl 
www.rfpk.prv.pl

18. )l$ski Regionalny Fundusz 
Por#czeniowy 
[)l$ski Regionalny Fundusz  
Por#czeniowy Sp. z&o.o.] 
40-045 Katowice, ul. Astrów 10 
tel.: 32/785-85-85; fax: 32/785-88-16 
e-mail: biuro@rfp.pl 
www.rfp.pl

19. Fundusz Por#cze( Kredytowych 
[Zwi$zek Gmin „Barcja”] 
11-400 K#trzyn, pl. Grunwaldzki 1 
tel.: 89/751-24-50; fax: 89/751-24-50 
e-mail: barcja@wp.pl 
www.barcja.org.pl

20. Ko%cierski Fundusz Por#cze( 
Kredytowych 
[Powiat Ko%cierski] 
83-400 Ko%cierzyna, ul. 3 Maja 9C 
tel.: 693/462-835 
e-mail: poczta@kfpk.pl 
www.kfpk.pl

21. Ma!opolski Fundusz Por#cze( 
Kredytowych 
[Ma!opolska Agencja Rozwoju 
Regionalnego SA] 
31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego 11 
tel.: 12/617-66-28; fax: 12/617-66-67 
e-mail: radoslaw.stryjecki@marr.pl 
www.marr.pl

22. Agencja Rozwoju Regionu 
Kutnowskiego 
[Agencja Rozwoju Regionu 
Kutnowskiego SA] 
99-300 Kutno, ul. Wyszy(skiego 11 
tel.: 24/355-74-50; fax: 24/355-74-50 
e-mail: arrk@kutno.net.pl 
www.arrk.kutno.net.pl

23. Le'ajskie Stowarzyszenie Rozwoju 
[Le'ajskie Stowarzyszenie Rozwoju] 
37-300 Le'ajsk, ul. Targowa 9 
tel.: 17/242-79-08; fax: 17/242-79-08 
e-mail: lsr@lsr.pl 
www.lsr.pl

24. Polski Fundusz Gwarancyjny 
[Polski Fundusz Gwarancyjny] 
20-111 Lublin, ul. Rynek 7 
tel.: 81/531-80-09; fax: 81/531-80-15 
e-mail:  
poreczenia@pfg-poreczenia.pl 
www.lfp.lublin.pl

25. *om'y(ski Fundusz Por#cze( 
Kredytowych 
[*om'y(ski Fundusz Por#cze(  
Kredytowych Sp. z&o.o.] 
18-400 *om'a,  
ul. M. C. Sk!odowskiej 1 
tel.: 86/216-33-26; fax: 86/216-33-26 
e-mail: fundusze@podlaskie.org.pl 
www.podlaskie.org.pl
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26. *ódzka Agencja Rozwoju 
Regionalnego 
[*ódzka Agencja Rozwoju 
Regionalnego] 
90-002 *ód-, ul. Tuwima 22/26 
tel.: 42/664-30-43; fax: 42/664-37-50 
e-mail: p_dregier@larr.lodz.pl 
www.larr.lodz.pl

27. Fundusz Por#cze( Kredytowych 
[Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”] 
13-100 Nidzica, ul. Rzemie%lnicza 3 
tel.: 89/625-36-51; f 
ax: 089 625 36 51 w. 8 
e-mail: nida@nida.pl 
www.nida.pl

28. Ma!opolski Fundusz Por#cze( 
Kredytowych 
[Ma!opolski Fundusz Por#cze(  
Kredytowych Sp. z&o.o. ] 
33-300 Nowy S$cz,  
ul. Wyspia(skiego 13 
tel.: 18/444-47-96 
e-mail: biuro@poreczenia.pl 
www.poreczenia.pl

29. Opolski Regionalny Fundusz 
Por#cze( Kredytowych 
[Opolski Regionalny Fundusz 
Por#cze( Kredytowych Sp. z&o.o.] 
45-064 Opole, ul. Ko!!$taja 11/28 
tel.: 77/441-56-20; fax: 71/723-13-51 
e-mail: biuro@orfpk.opole.pl 
www.orfpk.opole.pl

30. Fundusz Por#cze( Kredytowych 
[Fundacja Rozwoju 
Przedsi#biorczo%ci „ATUT”] 
14-100 Ostróda, ul. Ko%ciuszki 2 
tel.: 89/646-79-57; fax: 89/646-79-57 
e-mail: atut@atut.org.pl 
www.atut.org.pl

31. Fundusz Por#cze( Kredytowych 
[Towarzystwo Rozwoju Gminy 
P!u'nica] 
87-214 P!u'nica, ul. P!u'nica 64 
tel.: 56/687-39-09; fax: 56/687-39-09 
e-mail: trgp@trgp.org.pl 
www.trgp.org.pl

32. Fundusz Promocji Rozwoju 
Województwa Wielkopolskiego 
[Fundusz Promocji Rozwoju 
Województwa Wielkopolskiego SA] 
61-846 Pozna(, ul. Strzelecka 49 
tel.: 61/858-10-60; fax: 61/858-10-62 
e-mail: fundusz@fripww.pl 
www.fripww.pl

33. Pozna(ski Fundusz Por#cze( 
Kredytowych 
[Pozna(ski Fundusz Por#cze(  
Kredytowych Sp. z&o.o.] 
61-827 Pozna(,  
al. Marcinkowskiego 20 
tel.: 61/8556480, 8556484; fax: 
61/588-64-85 
e-mail: biuro@pfpk.pl,  
ewelina.jastrabek@pfpk.pl 
www.pfpk.pl

34. Pu!awski Fundusz Por#cze( 
Kredytowych 
[Fundacja Pu!awskie Centrum 
Przedsi#biorczo%ci] 
24-100 Pu!awy, ul. Lubelska 2E 
tel.: 81 888 56 10; fax: 81/470-09-30 
e-mail: poreczenia@fpcp.org.pl 
www.fpcp.org.pl

35. Fundusz Por#cze( Kredytowych 
[Stowarzyszenie „Radomskie 
Centrum Przedsi#biorczo%ci”] 
26-600 Radom, ul. Ko%ciuszki 1 
tel.: 48/360-00-45; fax: 48/360-00-46 
e-mail: rcp1@radom.net 
www.srcp.radom.pl

36. Podkarpacki Fundusz Por#cze( 
Kredytowych 
[Podkarpacki Fundusz Por#cze(  
Kredytowych Sp. z&o.o.] 
35-045 Rzeszów, ul. Hetma(ska 9 
tel.: 17/862-11-66; fax: 17/784-49-94 
e-mail: sekretariat@pfpk.com 
www.pfpk.com

37. S!upskie Stowarzyszenie Innowacji 
Gospodarczych i&Przedsi#biorczo%ci 
[S!upskie Stowarzyszenie Innowacji 
Gospodarczych i&Przedsi#biorczo%ci] 
76-200 S!upsk, ul. Tuwima 22A 
tel.: 59/846-91-20; fax: 59/841-30-38 
e-mail: biuro@inkubator.slupsk.pl 
www.inkubator.slupsk.pl

38. Agencja Rozwoju Lokalnego 
[Agencja Rozwoju Lokalnego SA] 
41-200 Sosnowiec, ul. Teatralna 9 
tel.: 32/293-36-10; fax: 32/293-37-31 
e-mail: arl@arl.org.pl 
www.arl.org.pl

39. Lokalny Fundusz Por#cze( 
Kredytowych 
[Lokalny Fundusz Por#cze(  
Kredytowych Sp. z&o. o] 
37-450 Stalowa Wola,  
ul. 1 Sierpnia 26C 
tel.: 15/844-89-21; fax: 15/844-89-21 
e-mail: rig@onet.pl

40. Fundusz Por#cze( Kredytowych 
i&Wspierania Finansowego 
FUNDSTAR 
[Fundacja Agencja Rozwoju 
Regionalnego] 
27-200 Starachowice,  
ul. Mickiewicza 1A 
tel.: 41/274-46-90; fax: 41/274-04-09 
e-mail: farr@farr.pl 
www.farr.pl

41. Fundusz Por#cze( Kredytowych 
[Fundusz Por#cze( Kredytowych 
Sp. z&o.o.] 
73-110 Stargard Szczeci(ski,  
ul. Pierwszej Brygady 35, lok. 307 
tel.: 91/834-11-07; fax: 91/834-11-07 
e-mail: biuro@fpk.stargard.pl 
www.fpk.stargard.pl 

42. Samorz$dowy Fundusz Por#cze( 
Kredytowych 
[Stowarzyszenie Inicjatyw 
Spo!eczno-Gospodarczych 
w&Strzelinie] 
57-100 Strzelin, ul. Mickiewicza 8 
tel.: 71/392-07-66; fax: 71/392-07-66 
e-mail: sisg@sisgstrzelin.pl 
www.sisgstrzelin.pl

43. POLFUND Fundusz Por#cze( 
Kredytowych 
[POLFUND Fundusz Por#cze( 
Kredytowych] 
70-466 Szczecin,  
ul. )wi#tego Ducha 5A 
tel.: 91/813-01-10; fax: 91/813-01-11 
e-mail: biuro@zrfpk.pl 
www.zrfpk.pl

44. Fundusz Wspierania Rozwoju 
Gospodarczego Miasta Szczecina 
[Fundusz Wspierania Rozwoju 
Gospodarczego Miasta Szczecina 
Sp. z&o.o. ] 
70-440 Szczecin,  
ul. Ks. Bogus!awa 7/LU4 
tel.: 91/488-28-01; fax: 91/488-28-01 
e-mail: fundusz@um.szczecin.pl 
www.fundusz.szczecin.pl

45. Zachodniopomorski Regionalny 
Fundusz Por#cze( Kredytowych 
[Zachodniopomorski Regionalny 
Fundusz Por#cze( Kredytowych  
Sp. z&o.o.] 
70-205 Szczecin, ul. Monte Cassino 32 
tel.: 91/424-31-30; fax: 91/424-31-40 
e-mail: polfund@polfund.com.pl 
www.polfund.com.pl

46. Tarnowska Agencja Rozwoju 
Regionalnego 
[Tarnowska Agencja Rozwoju 
Regionalnego SA] 
33-100 Tarnów, ul. Szujskiego 66 
tel.: 14/623-55-08; fax: 14/621-39-55 
e-mail: ksutkowska@tarr.tarnow.pl 
www.tarr.tarnow.pl

47. Toru(ski Fundusz Por#cze( 
Kredytowych 
[Toru(ski Fundusz Por#cze(  
Kredytowych Sp. z&o.o.] 
87-100 Toru(,  
ul. Wa!y Gen. Sikorskiego 12/1 
tel.: 56/611-86-95; fax: 56/611-89-97 
e-mail: fundusz@tfpk.torun.pl 
www.tfpk.torun.pl

48. Kujawsko-Pomorski Fundusz 
Por#cze( Kredytowych 
[Kujawsko-Pomorski Fundusz 
Por#cze( Kredytowych Sp. z&o.o.] 
87-100 Toru(,  
ul. Szosa Che!mi(ska 26, pok. 302 
tel.: 56/622-80-61 w. 22;  
fax: 56/622-80-61 w. 22 
e-mail: fpk@kujawsko-pomorskie.pl 
www.kujawsko-pomorskie.pl

49. Mazowiecki Fundusz Por#cze( 
Kredytowych 
[Mazowiecki Fundusz Por#cze(  
Kredytowych Sp. z&o.o. ] 
04-379 Warszawa, ul. Mycielskiego 20 
tel.: 22/840-32-35 w.14;  
fax: 22/840-32-53 
e-mail: biuro@mfpk.pl 
www.mfpk.pl

50. Por#czenia Kredytowe 
[Por#czenia Kredytowe Sp. z&o.o.] 
00-814 Warszawa, ul. Miedziana 3A 
tel.: 22/890-98-00; fax: 22/890-98-03 
e-mail:  
biuro@poreczeniakredytowe.pl 
www.poreczeniakredytowe.pl
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51. Dolno%l$ski Fundusz Gospodarczy 
Sp. z&o.o. 
[Dolno%l$ski Fundusz Gospodarczy 
Sp. z&o.o.] 
50-148 Wroc!aw, ul. Wita Stwosza 3 
tel.: 71/795-79-99; fax: 71/343-79-67 
e-mail: biuro@dfg.pl 
www.dfg.pl

52. Powiatowy Fundusz Por#cze( 
Kredytowych 
[Powiatowy Fundusz Por#cze(  
Kredytowych Sp. z&o.o.] 
07-200 Wyszków, ul. Aleja Ró' 2 
tel.: 29/743-59-36; fax: 29/743-59-33 
e-mail: pfpk@wp.pl 
www.pfpk.gnu.com.pl

53. Fundusz Por#czeniowy Miasta Zabrze  
[Urz$d Miejski w&Zabrzu] 
41-800 Zabrze, ul. Wolno%ci 286 
tel.: 32/373-33-65; fax: 32/373-34-85 
e-mail: mwladowska@um.zabrze.pl 
www.um.zabrze.pl

54. Lubuski Fundusz Por#cze( 
Kredytowych 
[Lubuski Fundusz Por#cze(  
Kredytowych Sp. z&o.o.] 
65-058 Zielona Góra, ul. Kupiecka 32 
tel.: 68/323-96-00; fax: 68/323-13-52 
e-mail: lfpk@lfpk.pl 
www.lfpk.pl

55. Fundusz Por#cze( Kredytowych 
[Fundusz Por#cze( Kredytowych  
Sp. z&o.o.] 
59-500 Z!otoryja, ul. Mi!a 18 
tel.: 76/878-17-14; fax: 76/878-17-14 
e-mail: fpkzlotoryja@poczta.fm 
www.fpkzlotoryja.pl
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De*nicja OSD
O%rodki szkoleniowo-doradcze (OSD) od lat stanowi$ najwi#ksz$ grup# o%rodków innowacji i&przedsi#bior-
czo%ci, zapewniaj$c dost#p do wiedzy i&umiej#tno%ci poprzez doradztwo, szkolenia oraz&przekaz informacji. 
S!ownik poj#+ de"niuje je jako „nie nastawione na zysk jednostki doradcze, informacyjne i&szkoleniowe (spo-
tykane najcz#%ciej pod nazwami: O%rodek Wspierania Przedsi#biorczo%ci, Centrum Wspierania Biznesu, Klub 
Przedsi#biorczo%ci, Punkt Konsultacyjno-Doradczy), dzia!aj$ce na rzecz rozwoju przedsi#biorczo%ci i&samoza-
trudnienia oraz poprawy konkurencyjno%ci ma!ych i&%rednich przedsi#biorstw. OSD uczestnicz$ we wszelkich 
inicjatywach maj$cych na celu zwi#kszenie potencja!u gospodarczego oraz popraw# jako%ci 'ycia spo!eczno-
%ci lokalnej. Cele dzia!alno%ci o%rodków s$ integralnie zwi$zane z&potrzebami i&wymaganiami lokalnych rynków 
pracy i&adaptacj$ nowych technologii. Cele te obejmuj$ w&szczególno%ci:

�� wspieranie i&popularyzowanie idei przedsi#biorczo%ci i&samozatrudnienia;

�� aktywne wspieranie inicjatyw lokalnej spo!eczno%ci w&zakresie tworzenia oraz rozwijania ma!ych i&%rednich 
przedsi#biorstw;

�� aktywn$ wspó!prac# z&lokaln$ (samorz$dow$ i&rz$dow$) administracj$ oraz innymi organizacjami (prywat-
nymi, pozarz$dowymi i&in.), w&celu tworzenia wspólnej p!aszczyzny do dzia!a( na rzecz rozwoju gospodar-
czego i&spo!ecznego regionu;

�� aktywne w!$czanie si# w&dora-ne akcje w&sytuacjach wynikaj$cych z&potrzeb gospodarczych lub spo!ecz-
nych w&regionie.

OSD wyrastaj$ z&cechowych tradycji szkole( i&systemów doskonalenia zawodowego. W&po!owie XX w. o%rodki 
zacz#!y powstawa+ z&inicjatywy publicznej i&parapublicznej przy organizacjach pozarz$dowych.”1

Polskie OSD
W&2012& r. zidenty"kowanych zosta!o 319 o%rodków, co potwierdza stabilizacj# liczebno%ci tego rodzaju ini-
cjatyw od 2007& r. Blisko stuprocentowy wzrost liczby podmiotów w&2004& r., w&porównaniu do 2000& r. jest 
spowodowany wchodzeniem w& system wsparcia rozwoju przedsi#biorczo%ci instytucji przedstawicielskich 
biznesu (izby przemys!owo-handlowe, cechy rzemie%lnicze, zwi$zki pracodawców), niepublicznych szkó! wy'-
szych oraz organizacji zawodowych (NOT, TNOIK). Powy'sze podmioty aktywnie odkrywaj$ nowe mo'liwo%ci 
%wiadczenia us!ug w&swoich %rodowiskach2. Z&kolei przyst$pienie Polski do Unii Europejskiej i&zwi$zany z&tym 
dost#p do %rodków "nansowych, przede wszystkim w&ramach Programu Operacyjnego Kapita! Ludzki, utrzy-
ma! dynamiczny przyrost liczby podmiotów do 2007&r.

Dost#pno%+ funduszy unijnych i& innych %rodków "nansowych w& ostatnich latach przyczyni!a si# 
do powstania nowych o%rodków, ale jednocze%nie mo'na zauwa'y+, i' cz#sto s$ to inicjatywy podejmowa-
ne wy!$cznie na potrzeby konkretnego konkursu i&utrzymywane jedynie w&wymaganym przez grantodawc# 
okresie, bez pomys!u i&perspektywy na kontynuacj# i&rozwój dzia!alno%ci. Konsekwencj$ tego cz#sto jest rów-
nie' funkcjonowanie w& ramach jednej instytucji kilku podleg!ych jej podmiotów, które prowadz$ zbli'one, 
a&czasem nawet te same dzia!ania. Trwa!o%+ i&rozwój podejmowanych inicjatyw mog!yby zapewni+ programy 
skierowane do konkretnych funkcjonuj$cych ju' o%rodków powo!anych dla realizacji okre%lonych celów.

1 M. Ma'ewska, O%rodek szkoleniowo-doradczy [w:] K.&B. Matusiak (red.), Innowacje i&transfer technologii, s!ownik poj#+, 
PARP, Warszawa 2011, s. 179-181. 
2 K.&B. Matusiak, Rozwój systemów wsparcia przedsi#biorczo%ci – przes!anki, polityka i&instytucje, Radom-*ód- 2006, s. 344.

Elwira KOPROWSKA-SKALSKA



146

O%rodki szkoleniowo-doradcze

Inicjatywy
Jednym z&przyk!adów interesuj$cego i&dobrze rokuj$cego przedsi#wzi#cia by!o tworzenie w&latach 2002-2005 
Gminnych Centrów Informacji (GCI) w&ramach Programu „Pierwsza Praca” realizowanego przez Ministerstwo 
Pracy i&Polityki Spo!ecznej. O%rodki te powo!ane zosta!y w&celu zapewnienia mieszka(com obszarów wiej-
skich i&ma!ych miasteczek do 50 tys. mieszka(ców dost#pu do nowoczesnych technologii przekazu informacji, 
wspomagaj$cych rozwój inicjatyw lokalnych oraz promocj# lokalnych przedsi#biorstw. Od kilku lat GCI s$ 
zdane na siebie, bez wsparcia merytorycznego i&"nansowego. W&konsekwencji z&roku na rok ich liczba maleje, 
a&obecnie najcz#%ciej funkcjonuj$ jednostki powo!ane przy ju' dobrze rozwini#tych instytucjach lub organi-
zacjach, prowadz$cych szerok$ dzia!alno%+ w&oparciu o&ró'ne programy i&-ród!a "nansowania. Jednocze%nie 
tworzone s$ nowe o%rodki dla realizacji podobnych do GCI celów – w&ramach Mazowieckiej Sieci Spo!ecze(-
stwa Informacyjnego „M@zowszanie” powo!anych zostanie 5 Regionalnych oraz do 250 „Lokalnych Centrów 
Kompetencji” s!u'$cych mieszka(com województwa mazowieckiego jako interaktywne i&stacjonarne miejsce 
dost#pu do e-us!ug, w&tym: edukacji oraz stanowi$cych -ród!o informacji kulturalnej i&gospodarczej.
Innymi przyk!adami inicjatyw wy!$cznie projektowych realizuj$cych cele o%rodków szkoleniowo-doradczych 
s$ „lokalne okienka przedsi#biorczo%ci” czy Centra Kszta!cenia na Odleg!o%+ na Wsiach wspierane do czasu 
zako(czenia umowy, bez koncepcji na ich dalszy rozwój.

Struktury organizacyjne
O%rodki szkoleniowo-doradcze wyst#puj$ jako pojedyncze jednostki lub skupione s$ w&regionalne sieci, które 
w&ubieg!ych latach dynamicznie rozwija!y si#, mo'na tu wymieni+ np. Lubelsk$ Fundacj# Rozwoju, Funda-
cj# Rozwoju Lubelszczyzny, Fundacj# Rozwoju Gminy Zelów w&po!udniowej cz#%ci woj. !ódzkiego, Podlask$ 
Fundacj# Rozwoju Regionalnego, O%rodek Promowania i&Wspierania Przedsi#biorczo%ci Rolnej z&Sandomierza 
w&woj. %wi#tokrzyskim, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsi#biorczo%ci w&woj. %wi#tokrzyskim i&mazo-
wieckim czy Agencj# Rozwoju Lokalnego AGROTUR SA w&woj. %l$skim. Ponadto mo'na wyró'ni+ sieci o%rod-
ków pe!ni$cych okre%lone funkcje, np.:

�� sie+ Regionalnych O%rodków Europejskiego Funduszu Spo!ecznego, w&ramach której od 2005&r. funkcjonuj$ 
52 o%rodki,

�� sie+ Enterprise Europe Network, utworzona w&2008&r., skupiaj$ca 30 o%rodków na terenie ca!ego kraju.
Obecnie zauwa'a si# równie' powstawanie nowej grupy OSD, ukierunkowanej na promocj# i& rozwój eko-
nomii spo!ecznej. Funkcjonuje ju' sie+ obejmuj$ca o%rodki wsparcia ekonomii spo!ecznej, których zadaniem 
jest pomoc w&tworzeniu i&rozwijaniu podmiotów ekonomii spo!ecznej, w&tym g!ównie spó!dzielni socjalnych 
i&organizacji pozarz$dowych prowadz$cych dzia!alno%+ gospodarcz$.

Wykres 1. Liczba o*rodków szkoleniowo-doradczych w"Polsce w"latach 1997-2012
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. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Rozmieszczenie terytorialne

Charakterystyka przestrzenna wskazuje, i' podobnie jak w& 2010 roku najwi#cej OSD identy"kujemy w& wo-
jewództwie %l$skim (39),&lubelskim (30), wielkopolskim i&mazowieckim (po 28), natomiast najmniej – w&lubu-
skim (8) i&opolskim (6). Niezmiennie o%rodki dominuj$ w&aglomeracjach oraz du'ych miastach. Prowadzone 
od kilkunastu lat badania o%rodków innowacji i&przedsi#biorczo%ci wskazuj$ na ograniczony dost#p do us!ug 
szkoleniowo-doradczych i&informacji na obszarach wiejskich i&w&ma!ych miasteczkach do 50 tys. mieszka(ców.
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Mapa 1. O*rodki Szkoleniowo-Doradcze w"2012"r.

– O!rodki Szkoleniowo Doradcze

. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Infrastruktura i#potencja( OSD
W%ród 249 podmiotów organizacyjno-prawnych, z&których ka'dy prowadzi przynajmniej jeden OSD, od kilku 
ostatnich lat zdecydowan$ wi#kszo%+ stanowi$ organizacje pozarz$dowe (stowarzyszenia i&fundacje – 54,1%), 
spó!ki kapita!owe (24,2%) oraz organizacje przedsi#biorców (18,2%).

Wykres 2. Struktura OSD wed(ug formy organizacyjno-prawnej w"2012"r. (w"%)
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Tabela 1. Charakterystyka podstawowych zasobów kadrowych i"infrastrukturalnych statystycznego 
OSD w"latach 1998-2012

Wyszczególnienie: 1998 2000 2001 2004 2007 2009 2010 2012

dysponowana powierzchnia w&m2 142 173 212 392 452 500 689 642

zatrudnienie etatowe 3 4 4 5 14 13 16 14

zatrudnienie na umow#-zlecenie 11 17 16 20 22 10 23 48

konsultanci i&wyk!adowcy,  
w&tym wyk!adowcy z&tytu!em 
naukowym

16 

3

18 

3

26 

7

30 

4

27

3

27

2

32

3

51

5

. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Na przestrzeni analizowanego okresu zauwa'a si#, i' OSD znacznie wzmocni!y zasoby kadrowe i& infrastruk-
turalne. Powierzchnia, jak$ dysponuje przeci#tny o%rodek w&2012&r. wynosi 622 m2, przy jednoczesnym du-
'ym zró'nicowaniu – od 28 m2 do 3392& m2. Powierzchnia zaplecza lokalowego od 1998& r. wzros!a niemal 
pi#ciokrotnie. Infrastruktura techniczno-serwisowa o%rodków w&porównaniu do 2010&r. istotnie poprawi!a si#. 
O%rodki w&wi#kszym zakresie dysponuj$ salami dydaktycznymi/seminaryjnymi i&konferencyjnymi, pracownia-
mi komputerowymi oraz czytelniami i&bibliotekami. Ponadto w&swoich zasobach posiadaj$ sprz#t biurowy 
oraz dost#p do Internetu szerokopasmowego i&baz danych.

Wykres 3. Charakterystyka infrastruktury techniczno-serwisowej OSD w"latach 2010-2012 (w"%)
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. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Od 2007 roku zatrudnienie w&OSD utrzymuje si# na dosy+ stabilnym poziomie – na etacie zatrudnionych jest 
%rednio 14 osób. W&2012&r. stwierdza si# dwukrotny wzrost liczby osób uczestnicz$cych w&pracach o%rodka 
w& formie zlece(. Istotnie wzmocni!a si# tak'e kadra wyk!adowców i&konsultantów – w&2012& r. statystyczny 
o%rodek posiada 41 wyk!adowców (w&tym 5 z&tytu!ami naukowymi) oraz 10 konsultantów. Poprawa zasobów 
kadrowych OSD w&odniesieniu do lat ubieg!ych mo'e by+ efektem wi#kszej aktywno%ci w&realizacji projektów 
"nansowanych ze %rodków zewn#trznych, w&tym przede wszystkim funduszy europejskich.
Od czterech lat dzia!ania informacyjne o&mo'liwo%ciach pozyskania %rodków z&UE oraz przygotowania wniosków 
o&do"nansowanie i&pomoc w&zdobywaniu funduszy poch!aniaj$ oko!o 40% czasu pracy o%rodka. )wiadczy to 
o&ci$g!ym zainteresowaniu mo'liwo%ciami uzyskania wsparcia z&programów unijnych. Na podobnym poziomie 
utrzymuje si# stopie( zaanga'owania o%rodków w&dzia!ania zwi$zane ze wsparciem procesów za!o'ycielskich 
– w&2012& r. wynosi 12,2%. Jednocze%nie nale'y wzi$+ pod uwag#, i' w&kategorii „pozosta!e” wskazuje si# na 
oferowanie us!ug "nansowych dla nowo tworzonych i&funkcjonuj$cych MSP, w&tym: udzielanie dotacji przede 
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wszystkim zwi$zanych z&realizacj$ przez OSD projektów w&ramach Dzia!ania 6.2 Programu Operacyjnego Ka-
pita! Ludzki oraz po'yczek (w&badaniu bierze dzia! ok. 38% podmiotów prowadz$cych fundusz po'yczkowy).
Ponadto niezmiennie marginalnie traktowane s$ przez OSD dzia!ania na rzecz innowacyjno%ci i& transferu 
technologii.

Tabela 2. Zmiany w" strukturze aktywno*ci OSD wed(ug przeznaczanego czasu pracy w" latach 
1998-2012 (w"%)**

Wyszczególnienie: 1998 2000 2001 2004 2007 2009 2010 2012

dzia!ania informacyjne 
o&programach unijnych

 *  *  *  *  *  21,0  22,5  21,4

pozosta!e  12,0  18,7  6,4  9,8  19,3  12,0  7,9  17,0

przygotowanie wniosków dota-
cyjnych i&pomoc w&zdobywaniu 
funduszy

 *  *  *  *  *  15,0  14,0  15,8

szkolenia, doskonalenie zawodo-
we bezrobotnych

 18,0  18,2  41,0  23,9  14,6  12,0  15,6  12,4

asysta w&tworzeniu nowych "rm  37,0  20,1  28,0  31,3  30,0  13,0  14,9  12,2

doradztwo i&szkolenia dla "rm  32,0  42,1  24,0  33,5  34,8  15,0  15,0  10,5

aktywizacja %rodowisk lokalnych  *  *  *  *  *  8,0  7,1  9,2

transfer i&komercjalizacja 
technologii

 1,0  0,9  0,6  1,5  1,0  4,0  2,9  1,5

* kategoria ta nie wyst#powa!a w&ankietach, przy pomocy których zbierano dane w&danym roku
** prezentowane dane dotycz$ poprzedniego, pe!nego roku sprawozdawczego
. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Finansowanie dzia(alno%ci
Zasoby "nansowe OSD na przestrzeni lat charakteryzuj$ si# systematycznym wzrostem, co %wiadczy o&popra-
wiaj$cej si# ich kondycji, zw!aszcza w&ostatnim kilkuletnim okresie w&wyniku dost#pu do funduszy europej-
skich. Roczny bud'et OSD w&2011&r. wynosi %rednio 3709,0 tys. z!, przy du'ym zró'nicowaniu – od 29&tys.&z! do 
17 mln z!. 

Tabela"3. Struktura -nansowania dzia(alno*ci OSD w"latach 1998–2011*

Wyszczególnienie: 1998 2001 2004 2007 2009 2010 2011

bud'et OSD (w&tys. z!)  128,5  344,6  263,4  1 529,6  1 678,5  2 445,9  3 709,0

wp!ywy z&dzia!alno%ci 
szkoleniowej

 47,8  37,0  29,5  15,8  10,0  12,4  4,8

wp!ywy z&dzia!alno%ci 
doradczej

 5,3  10,0  15,8  5,0  6,0  5,7  1,6

inne dochody w!asne  7,3  11,0  16,7  18,6  23,0  20,6  16,9

europejskie i&krajowe 
granty/projekty

 *

 26,0  26,0  49,3

 44,0  47,0  43,2

regionalne i&lokalne granty/
projekty

 *  12,0  7,9  17,6

subwencje i&dop!aty 
udzia!owców/fundatorów

 14,9  7,0 * *  2,0  3,7  1,8

inne zasilanie zewn#trzne  24,7  9,0  12,1  11,5  3,0  2,7  14,1

* kategoria ta nie wyst#powa!a w&ankietach, przy pomocy których zbierano dane w&danym roku
. r ó d ! o: opracowanie w!asne



150

O%rodki szkoleniowo-doradcze

Znaczna cz#%+ (60%) %rodków pochodzi z&grantów i&projektów celowych w&ramach programów europejskich 
i&krajowych. Warto zauwa'y+, i' wp!ywy z&dzia!alno%ci w!asnej w&2011&r. pokrywa!y zaledwie 23,27% kosztów 
bie'$cych, w&tym 6,4% pochodzi z&dzia!alno%ci szkoleniowej i&doradczej, pomimo utrzymywania si# w&ci$gu 
kilku ostatnich lat poziomu przychodów na poziomie ok. 40%.

Wykres 4. Struktura przychodów OSD w"2011"r. (w"%)
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. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Tendencja ta widoczna jest zw!aszcza w&mniejszych o%rodkach, funkcjonuj$cych na obszarach wiejskich i&ma-
!ych miasteczkach, które&w&wi#kszym stopniu uzale'nione s$ od wsparcia ze %rodków zewn#trznych ze wzgl#-
du na ograniczone mo'liwo%ci pozyskiwania "nansowania z&oferowanych us!ug.

Wykres"5. Przychody w(asne w"-nansowaniu OSD w"latach 1998-2012 (w"%)*
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* prezentowane dane dotycz$ poprzedniego, pe!nego roku sprawozdawczego
. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Klienci OSD
Od 2004&r. obserwuje si# przesuni#cie aktywno%ci z&pomocy bezrobotnym i&poszukuj$cym pracy (w&2001&r. 
ponad 41% czasu) w&kierunku doradztwa i&szkole( dla ustabilizowanych rynkowo przedsi#biorstw (w&2001&r. 
– 24%) i& tendencja ta utrzymuje si# do 2007& r. W&2009& r. ponownie wzros!o zaanga'owanie na rzecz osób 
bezrobotnych, co wynika!o z&trudnej sytuacji na rynku pracy. Dodatkowo od 2008&r. z&czasu po%wi#conego 
na pomoc w&tworzeniu nowych "rm oraz dzia!alno%+ doradczo-szkoleniow$ dla MSP i&du'ych "rm wyodr#b-
niona zosta!a aktywno%+ zwi$zana z&dzia!alno%ci$ informacyjn$ na temat programów unijnych i&z&pomoc$ 
w&pozyskiwaniu funduszy (w&2009&r. – 36,5%)3. W&2012&r. ponownie zmniejsza si# o&ok. 3% po%wi#conego czasu 
pracy aktywno%+ OSD w&zakresie szkole( i&doskonalenia zawodowego osób bezrobotnych.

3 E. Koprowska-Skalska, O%rodki szkoleniowo-doradcze, [w:] K. B. Matusiak (red.), O%rodki Innowacji i& Przedsi#biorczo%ci 
w&Polsce, Raport 2010, PARP, Warszawa 2010, s. 147.
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W&analizowanym okresie OSD mniej czasu po%wi#caj$ na doradztwo i&szkolenia dla "rm (z&15% czasu pracy 
o%rodka w&kilku ostatnich latach do 10,5% w&2012&r.). Niemniej jednak nale'y podkre%li+, i' w&pozosta!ych dzia-
!aniach o%rodki wskazuj$ równie' na prowadzenie szkole( i&doradztwa dla innych grup odbiorców, ani'eli MSP, 
w&tym dla przedstawicieli administracji publicznej, m!odzie'y czy organizacji pozarz$dowych.
Z&oferty statystycznego OSD w&analizowanym okresie skorzysta!o 1 863 osób (ponad 50% wzrost w&porówna-
niu z&2008 r.), w&tym podobnie jak dwa lata temu 56% stanowi$ kobiety, a&13% – osoby po 50 roku 'ycia. Jed-
nocze%nie warto podkre%li+, i' w&odniesieniu do badania prowadzonego w&2000 r. identy"kuj$cego %rednio 
812 odbiorców o%rodka, ich liczba obecnie wzros!a ponad dwukrotnie, co potwierdza potrzeb# rozwoju tego 
typu o%rodków innowacji i&przedsi#biorczo%ci. 

Tabela 4. Charakterystyka klientów w"OSD w"latach 2004–2012**

Wyszczególnienie: 2004 2007 2009 2010 2012

liczba klientów, w&tym (w&%):  1 258  1 142  1 032  1 421  1 863

bezrobotni i&poszukuj$cy pracy 30,9 15,2  19,0  21,8  18,3

w!a%ciciele i&mened'erowie MSP

 27,4  47,6

 22,0  13,9  13,9

pracownicy MSP  15,0 14,7  12,4

pracownicy du'ych "rm  2,0  3,4  3,0

pocz$tkuj$cy przedsi#biorcy  18,1  17,4 24,0 23,4  13,8

pozostali***  7,2  4,0  10,6 10,7  13,9

urz#dnicy administracji publicznej  9,1  9,1  9,0  6,1  12,8

dzieci i&m!odzie'  10,7  3,6  2,0  2,3  7,6

studenci i&pracownicy naukowi * *  3,0  3,8  4,5

* kategoria ta nie wyst#powa!a w&ankietach, przy pomocy których zbierano dane w&danym roku
** prezentowane dane dotycz$ poprzedniego, pe!nego roku sprawozdawczego*** m.in. przedstawiciele organizacji poza-
rz$dowych, rolnicy
. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Osoby bezrobotne i& poszukuj$ce pracy najcz#%ciej korzystaj$ z& oferty OSD (18,3%) i& stanowi$ zbli'on$ 
do 2008&r. grup# odbiorców, w&tym równie' pod wzgl#dem po%wi#conego czasu pracy o%rodka. Jest to od-
zwierciedlenie sytuacji na rynku pracy. Od 2004 r. osoby bezrobotne i&poszukuj$ce pracy oraz w!a%ciciele, me-
ned'erowie i&pracownicy MSP dominuj$ w%ród klientów o%rodków. Z&analizy wynika, i' w&2011 r. o&prawie po-
!ow# zmniejszy! si# w%ród odbiorców o%rodka udzia! pocz$tkuj$cych przedsi#biorców na rzecz przedstawicieli 
administracji publicznej oraz dzieci i&m!odzie'y. Ponadto w%ród pozosta!ych klientów OSD cz#sto wskazywani 
s$ przedstawiciele organizacji pozarz$dowych.

Oferta OSD i#rezultaty ich dzia(ania
Oferta szkoleniowa (w&2011 r. – 35,4%) oraz informacyjna (34,5%), podobnie jak w&ubieg!ych latach, cieszy si# 
najwi#kszym zainteresowaniem w%ród klientów OSD. W&strukturze rodzajowej niezmiennie od 2007 r. utrzy-
muje si# niewielkie znaczenie doradztwa. Natomiast sukcesywnie wzrasta udzia! us!ug pozosta!ych, co mo'e 
%wiadczy+ o&tym, i' OSD poszerzaj$ zakres swojej dzia!alno%ci i&aktywnie uczestnicz$ w&inicjatywach lokalnych, 
do których mo'na zaliczy+ mi#dzy innymi zaanga'owanie w:

�� organizacj# lub uczestnictwo w& spotkaniach informacyjnych targach, forach, konferencjach, seminariach 
czy wystawach skierowanych do przedsi#biorców i&osób zamierzaj$cych uruchomi+ w!asn$ dzia!alno%+ go-
spodarcz$, osób bezrobotnych oraz innych grup odbiorców,

�� dzia!ania animacyjne zmierzaj$ce do tworzenia partnerstw i&rozwoju aktywno%ci lokalnej,

�� dzia!alno%+ o%wiatow$,

�� promocj# lokalnych przedsi#biorstw,

�� organizacj# misji gospodarczych, spotka( kooperacyjnych i&brokerskich,

�� realizacj# projektów badawczych,

�� wspó!prac# z&innymi organizacjami i&instytucjami na rzecz rozwoju przedsi#biorczo%ci.
Ze wzgl#du na lokalizacj# o%rodków na terenach o& zró'nicowanym poziomie rozwoju spo!eczno-ekono-
micznego realizuj$ one bardzo szeroki zakres us!ug szkoleniowych, informacyjnych i& doradczych. Pomimo 
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to, wyró'ni+ mo'na obszary aktywno%ci, które od pocz$tku ich funkcjonowania traktowane s$ priorytetowo 
i&dotycz$ przede wszystkim: przedsi#biorczo%ci, uruchamiania i&prowadzenia dzia!alno%ci gospodarczej oraz 
opracowania biznesplanów. W&ostatnich kilku latach lokalne instytucje pe!ni$ równie' funkcje o%rodków infor-
macji europejskiej, rozpowszechniaj$c wiedz# o&mo'liwo%ciach pozyskania do"nansowania w&ramach progra-
mów unijnych, a&tak'e pomagaj$cych w&przygotowaniu aplikacji konkursowych. Ponadto na uwag# zas!uguje 
znaczne zwi#kszenie zaanga'owania OSD w&przedsi#wzi#cia aktywizuj$ce %rodowisko lokalne.

Tabela 5. Struktura klientów OSD wed(ug rodzajów us(ug w"latach 1998–2012 (w%)*

Rodzaj us(ug: 1998 2000 2001 2004 2007 2009 2010 2012

szkolenia  58,0  40,0  45,0  29,7  47,1  45,3  42,3  35,4

informacja
 42,0

 26,0  31,0  29,0  33,0  43,0  35,5  34,5

doradztwo  15,0  21,0  35,7  8,3  11,0  6,3  6,6

pozosta!e  0  19,0  3,0  5,6  11,6  12,0  15,9  23,5

* prezentowane dane dotycz$ poprzedniego, pe!nego roku sprawozdawczego
. r ó d ! o: opracowanie w!asne 

W&ofercie szkoleniowej OSD dominuje tematyka zwi$zana z:

�� przedsi#biorczo%ci$, zarówno w&zakresie tworzenia, jak i&zarz$dzania "rm$ (m.in. Pierwszy biznes, Biznesplan, 
Kobieta w&biznesie, Psychologia biznesu, Techniki sprzeda'y, Prawo pracy, Finansowanie MSP),

�� dost#pem do funduszy europejskich w&zakresie aplikowania, realizacji i&rozliczania projektów,

�� informatyk$ i&komputerami (m.in. Podstawowa obs!uga komputera, Kursy ECDL, Gra"ka komputerowa),

�� zdobyciem kwali"kacji zawodowych (m.in.: Operator CNC, Kierowca wózków wid!owych, Kadry i&p!ace, Kur-
sy pedagogiczne, Przedstawiciel handlowy, Operator koparko-!adowarki, Obs!uga kas "skalnych) oraz inne, 
takie jak np. Bezpiecze(stwo i&higiena pracy, Nauka j#zyków obcych, Zamówienia publiczne.

Rezultatem dzia!alno%ci szkoleniowej statystycznego o%rodka w&2011 r. by!o podj#cie zatrudnienia przez 35 
osób, jednak'e znaczna cz#%+ OSD deklaruje brak danych w&tym obszarze.

Tabela 6. Us(ugi doradcze, informacyjne i" szkoleniowe oferowane przez OSD w" latach 2010–2012  
(realizowane przez % o*rodków)

#Wyszczególnienie:
doradztwo informacja kursy i#szkolenia

2010 2012 2010 2012 2010 2012

przedsi#biorczo%+, tworzenie "rmy  61,4  75,0  78,6  81,3  64,3  75,0

dost#p do funduszy europejskich  65,7  84,4 82,9  93,8  62,9  87,5

opracowanie biznesplanu  58,6  75,0 65,7  71,9  51,4  68,8

aktywizacja %rodowisk lokalnych  30,0  62,5 47,1  78,1  35,7  46,6

ksi#gowo%+, rachunkowo%+  35,7  50,0 52,9  56,3  47,1  59,4

"nanse, podatki  28,6  53,1 58,6  59,4  42,9  65,6

analiza rynku i&marketing  30,0  59,4 42,9  62,5  24,3  40,6

zarz$dzanie zasobami ludzkimi  22,9  37,5 32,9  56,3  41,4  50,0

zarz$dzanie biznesem  30,0  56,3 45,7  65,6  37,1  56,3

prawne  20,0  53,1 50,0  53,1  38,6  46,9

zarz$dzanie jako%ci$  18,6  31,3 31,4  40,6  30,0  37,5

handel zagraniczny i&wspó!praca 
mi#dzynarodowa

 18,6  31,3  35,7  40,6  15,7  25,0

wdra'anie nowych us!ug i&produktów  22,9  28,1  34,3  46,9  10,0  21,9

informatyka i&komputery  11,4  21,9  20,0  31,3  40,0  56,3

ochrona w!asno%ci intelektualnej  8,6  15,6  24,3  34,4  18,6  28,1

po%rednictwo kooperacyjne  11,4  25,0  25,7  43,8  5,7  12,5

inne  4,3  15,6  1,4  15,6  4,3  18,8

.ród!o: opracowanie w!asne
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Zmiany w&strukturze us!ug zwi$zane s$ przede wszystkim z&dostosowaniem oferty do zmieniaj$cych si# po-
trzeb lokalnego rynku oraz realizowanych w&danym okresie inicjatyw. Niemniej jednak obecnie wyra-nie za-
uwa'a si# w&dzia!alno%ci o%rodków poszerzenie grup odbiorców oraz zakresu oferty, w&tym równie' tej specja-
listycznej np. w&obszarze zarz$dzania przedsi#biorstwem (np. marketingu, "nansów, ksi#gowo%ci i&doradztwa 
podatkowego), a&nawet marginalnie traktowanych us!ug wspieraj$cych dzia!ania proinnowacyjne. Nie nale'y 
jednak zapomina+, i' na tle oferty OSD, pomoc w&obszarze wdra'ania nowych produktów i&us!ug oraz ochro-
n$ w!asno%ci intelektualnej, nierozerwalnie zwi$zanymi z& dost#pem do funduszy unijnych, nadal pozostaje 
na niewystarczaj$cym poziomie. Najcz#%ciej oferowana jest przez o%rodki powo!ane przez pr#'nie funkcjo-
nuj$ce podmioty o&wielokierunkowej aktywno%ci w&dzia!aniach wspieraj$cych %rodowisko biznesu, g!ównie 
w&du'ych aglomeracjach i&miastach.Dzi#ki pomocy statystycznego o%rodka rocznie opracowywanych jest 18 
biznesplanów oraz 21 wniosków dotacyjnych, co oznacza znacz$cy spadek w& odniesieniu do poprzednich 
lat (w&2009 r. 53 biznesplanów, 35 wniosków dotacyjnych), a&wynika z&wygasania projektów "nansowanych 
ze %rodków europejskich w&obecnej perspektywie "nansowej. Ponadto w&badanym okresie przygotowano 
%rednio 6 wniosków kredytowych, co z&kolei wskazuje na dwukrotny wzrost. Na sta!e z&us!ug OSD korzysta, 
podobnie jak w&2009 r., %rednio 119 przedsi#biorstw.

Wykres 6. Zmiany w"liczbie -rm za(o&onych przy pomocy OSD w"latach 1998–2012
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* prezentowane dane dotycz$ poprzedniego, pe!nego roku sprawozdawczego
. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Czas pracy o%rodka przeznaczony na asyst# w&tworzeniu nowych "rm owocuje utworzeniem rocznie 68 no-
wych "rm, w& tym ok. 12% wdra'aj$cych nowe technologie. Dodatkowo, podobnie jak w&ubieg!ych latach, 
oko!o 49% przedsi#biorstw zosta!o uruchomionych przez kobiety.

Wykres 7. Zakres us(ug wsparcia w"dost)pie do -nansowania oferowanych przez OSD w"2012 r. (w"%)

10% 30% 50%0% 20% 40%

venture capital 6,3%

kredyty i po*rednictwo kredytowe 9,4%

inne formy 28,1%

fundusz kapita(u zal+&kowego 9,4%

fundusz por)czeniowy 21,9%

wspó(praca z „anio(ami biznesu” 12,5%

subwencje, granty, dop(aty 46,9%

. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Oferta doradcza, informacyjna i&szkoleniowa OSD wzmocniona jest us!ugami wspieraj$cymi w&zakresie "nan-
sowania tworzenia i&rozwoju przedsi#biorstw i&dotyczy podobnie jak w&2010 r. zw!aszcza pomocy w&uzyskaniu 
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subwencji, grantów i&dop!at, w&tym przede wszystkim do"nansowania z&funduszy europejskich (46,9% o%rod-
ków) oraz otrzymania preferencyjnych po'yczek i&por#cze( w&ramach lokalnych/regionalnych funduszy po-
'yczkowych (37,5%) i&funduszy por#czeniowych (21,9%). W&odniesieniu do 2012 r. o%rodki w&wi#kszym stopniu 
wspó!pracuj$ z&podmiotami wspieraj$cymi innowacyjne, ryzykowne przedsi#wzi#cia realizowane przez MSP 
– fundusze kapita!u zal$'kowego (9,4%), anio!y biznesu (12,5) czy venture capital (6,3%). W&2010 r. tak$ wspó!-
prac# deklarowa!o 8% OSD. Jednak'e na tle us!ug wspieraj$cych wsparcie to nadal jest marginalne.

Bariery dzia(alno%ci
Prognozy na najbli'sze lata na prze!omie okresów programowania nie s$ zbyt optymistyczne dla lokalnych 
inicjatyw, dlatego aby o%rodki mog!y kontynuowa+ i&rozwija+ dzia!alno%+, wskazane jest poszukiwanie stabil-
nych w!asnych dochodów "nansowych. Jedno ze -róde! mo'e stanowi+ komercjalizacja cz#%ci %wiadczonych 
us!ug, zw!aszcza i' obecny poziom odp!atno%ci za realizowane dzia!ania jest niewystarczaj$cy dla zapewnienia 
p!ynno%ci "nansowej. W&strategii o%rodków nale'y równie' pami#ta+ o&ci$g!ym podnoszeniu jako%ci i&zapew-
nieniu profesjonalnej oferty, dostosowanej do stale zmieniaj$cego si# otoczenia spo!eczno-ekonomicznego 
oraz potrzeb odbiorców OSD, w&tym MSP.
Wi#kszo%+ osób zarz$dzaj$cych OSD pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju o%rodków przedstawiaj$c pla-
nowane dzia!ania rozwojowe o%rodka, do których nale'$ przede wszystkim:

�� rozszerzenie zakresu prowadzonej dzia!alno%ci, m.in. poprzez rozwini#cie tematyki szkole( i& doradztwa, 
wprowadzenie us!ug "nansowych czy skierowanie oferty do ró'nych grup odbiorców,

�� pozyskiwanie %rodków z&UE na realizacj# przedsi#wzi#+,

�� zwi#kszenie jako%ci %wiadczonych us!ug,

�� uczestnictwo w&przedsi#wzi#ciach mi#dzynarodowych.
Ponadto pozytywnymi, cho+ jednostkowymi sygna!ami, s$ plany zwi$zane z&rozwini#ciem us!ug proinnowa-
cyjnych, m.in. poprzez przyst$pienie do KSI czy utworzenie w!asnego funduszu zal$'kowego.
Jednocze%nie jako g!ówne bariery rozwoju o%rodka wskazuj$ najcz#%ciej4:

�� z!$ sytuacj# gospodarcz$ w&regionie, marazm i&zastój 2,9

�� du'$ konkurencj# innych instytucji szkoleniowo-doradczych 2,7

�� niski bud'et, brak wsparcia "nansowego 2,3

�� ma!e zainteresowanie biznesu ofert$ o%rodka 2,3

�� problemy wspó!pracy z&lokalnymi i&regionalnymi instytucjami 1,8

�� problemy kadrowe, brak zaplecza konsultantów i&wyk!adowców 1,4

�� niech#tny klimat wokó! o%rodka, s!aby image 1,1

�� s!ab$ baz# lokalow$, brak w!asnych pomieszcze(, wysoki czynsz najmu 1,1
W& 2012 r., w& odniesieniu do kilku ostatnich lat, zdecydowanie na pierwsze miejsce wysun#!y si# problemy 
zwi$zane ze z!$ sytuacj$ gospodarcz$ kraju, przek!adaj$ce si# równie' negatywnie na rozwój podmiotów oto-
czenia biznesu.

Podsumowanie
Najliczniejsza grupa o%rodków innowacji i&przedsi#biorczo%ci w&Polsce, jak$ s$ OSD, stanowi pierwsze i&naj!atwiej 
dost#pne ogniwo w&wymiarze lokalnym dla osób planuj$cych utworzenie oraz prowadz$cych przedsi#biorstwo, 
zapewniaj$c dost#p do szkole(, doradztwa i& informacji w& tym zakresie. Rozwój systemów wsparcia przedsi#-
biorczo%ci i&transferu technologii wymaga w&pierwszej kolejno%ci nasycenia przestrzeni kraju o%rodkami szkole-
niowo-doradczymi5. Taki o%rodek powinien znale-+ si# w&ka'dej gminie. Trudnym, ale niezb#dnym wyzwaniem 
dla OSD jest wzmocnienie, obecnie marginalnego, wsparcia w&zakresie wdra'ania nowych us!ug i&produktów, 
zwi#kszania ich konkurencyjno%ci oraz dzia!a( w&zakresie potencja!u technologicznego i&ochrony w!asno%ci in-
telektualnej. Wprowadzenie innowacyjnych us!ug, produktów i&sposobów zarz$dzania przedsi#biorstwem jest 
warunkiem uzyskania do"nansowania na jego rozwój ze %rodków europejskich. Jednocze%nie realizacja przez 
OSD wysokiej jako%ci specjalistycznych us!ug, dostosowanych do potrzeb potencjalnych odbiorców, wi$'e si# 
z&dobrym przygotowaniem merytorycznym kadry. Wymaga podnoszenia wiedzy i&umiej#tno%ci pracowników 
OSD w& tym zakresie, ale jednocze%nie jest perspektyw$ na uzyskanie samodzielno%ci i& stabilizacji "nansowej 
o%rodków. Dost#pno%+ funduszy unijnych dla potencjalnych klientów OSD, du'a konkurencja na rynku us!ug oraz 
problemy z&samo"nansowaniem si# o%rodków wymuszaj$ d$'enie do profesjonalizacji %wiadczonych us!ug do-
radczych, informacyjnych i&szkoleniowych, a&tak'e rozwini#cie aktywno%ci proinnowacyjnej.

4 Ocen dokonywano na pi#ciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocen# najni'sz$, a&5 najwy'sz$.
5 K.&B. Matusiak, Rozwój systemów wsparcia przedsi#biorczo%ci – przes!anki, polityka i&instytucje, Radom-*ód- 2006, s.&350.
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LISTA ADRESOWA O!RODKÓW SZKOLENIOWO-DORADCZYCH

1. Centrum Wspierania Biznesu  
[Fundacja Rozwoju Przedsi#biorczo%ci  
w&Suwa!kach] 
16-300 Augustów,  
ul. Brzostowskiego 10A lok. 9 
tel.: 87/642-21-96 
e-mail: pk@frp.pl 
www.frp.pl

2. Punkt Konsultacyjny 
[Fundacja Rozwoju Gminy Zelów] 
97-400 Be!chatów, ul. Ko%ciuszki 1 
tel.: 44/733-51-99; faks: 44/733-51-40 
e-mail: pk.belchatow@frgz.pl 
www.frgz.pl

3. Agencja Rozwoju Lokalnego  
[Lubelska Fundacja Rozwoju]  
21-500 Bia!a Podlaska,  
ul. Warszawska 14 
tel.: 83/344-06-25; faks: 83/344-06-25 
e-mail: bialapodlaska@lfr.lublin.pl 
www.lfr.lublin.pl

4. Bialskopodlaska Izba Gospodarcza 
[Bialskopodlaska Izba Gospodarcza] 
21-500 Bia!a Podlaska,  
ul. Warszawska 12C 
tel.: 83/342-46-68; faks: 83/343-75-07 
e-mail: bpig@tnet.pl 
www.bpig.bialapodlaska.pl

5. Regionalny Osrodek Europejskiego 
Funduszu Spo!ecznego 
[Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, 
Fundacja Aktywno%ci Obywatelskiej] 
21-500 Bia!a Podlaska,  
ul. Brzeska 41 p. 242 
tel.: 83/343-77-63; faks: 83/343-77-63 
e-mail: info_bialapodlaska@roefs.pl 
www.bialapodlaska.roefs.pl

6. Centrum Wspierania Biznesu  
[Podlaska Fundacja Rozwoju 
Regionalnego] 
15-073 Bia!ystok, ul. Starobojarska 15 
tel.: 85/740-86-89; faks: 85/740-86-85 
e-mail: zajkowska@pfrr.pl 
www.pfrr.pl

7. Enterprise Europe Network 
[Podlaska Fundacja Rozwoju 
Regionalnego] 
15-073 Bia!ystok, ul. Starobojarska 15 
tel.: 85/740-86-83; faks: 85/740-86-85 
e-mail: projekty@pfrr.pl 
www.pfrr.pl

8. Towarzystwo Naukowe Organizacji 
i&Kierownictwa  
[Towarzystwo Naukowe Organizacji  
i&Kierownictwa] 
15-542 Bia!ystok, ul. Jagienki 4 
tel.: 85/675-02-71; faks: 85/675-02-59 
e-mail: tnoik@tnoik.bialystok.pl 
www.tnoik.bialystok.pl

9. Podlaskie Centrum 
[Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej] 
15-555 Bia!ystok,  
ul. Dojlidy Fabryczne 26 
tel.: 85/732-17-88; faks: 85/732-94-84 
e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl 
www.frdl.bialystok.pl

10. Regionalne Centrum Szkoleniowe 
Sp. z&o.o. 
[Regionalne Centrum Szkoleniowe] 
15-441 Bia!ystok, ul. Spó!dzielcza 8 
tel.: 85/748-22-41; faks: 85/748-22-42 
e-mail: rcs@pfrr.pl 
www.rcs-hr.pl

11. Zak!ad Doskonalenia Zawodowego  
w&Bia!ymstoku 
[Zak!ad Doskonalenia Zawodowego  
w&Bia!ymstoku] 
15-365 Bia!ystok, Pogodna 63/1 
tel.: 85/742-36-51; faks: 85/742-36-51 
e-mail: zdz@zdz.bialystok.pl 
www.zdz.bialystok.pl

12. Regionalny O%rodek Europejskiego 
Funduszu Spo!ecznego 
[O%rodek Wspierania Organizacji  
Pozarz$dowych] 
15-703 Bia!ystok,  
ul. Ks. Abramowicza 1 
tel.: 85/675-21-58; faks: 85/732-28-46 
e-mail: info_bialystok@roEFS.pl 
www.bialystok.roEFS.pl

13. Punkt Konsultacyjny 
[Agencja Rozwoju Regionalnego 
ARES SA w&Suwa!kach] 
15-427 Bia!ystok, ul. Lipowa 16/23 
tel.: 85/744-55-54; faks: 85/744-55-54 
e-mail: pk.bialystok@ares.suwalki.pl 
www.ares.suwalki.pl

14. Bielskie Centrum Przedsi#biorczo%ci 
[Stowarzyszenie „Bielskie Centrum  
Przedsi#biorczo%ci”] 
43-382 Bielsko-Bia!a,  
ul. Cieszy(ska 367 
tel.: 33/496-02-09; faks: 33/496-02-22 
e-mail: bcp@bcp.org.pl 
www.bcp.org.pl

15. Agencja Rozwoju Regionalnego SA 
[Agencja Rozwoju Regionalnego SA] 
43-382 Bielsko-Bia!a,  
ul. Cieszy(ska 365 
tel.: 33/812-26-75; faks: 33/812-26-75 
e-mail: biuro@arrsa.pl 
www.arrsa.pl

16. Regionalna Izba Handlu i&Przemys!u 
[Regionalna Izba Handlu i&Przemys!u] 
43-300 Bielsko-Bia!a, ul. Wzgórze 19 
tel.: 33/822-90-49; faks: 33/822-90-49 
e-mail: biuroizby@cci.pl 
www.cci.pl

17. Regionalny O%rodek Europejskiego 
Funduszu Spo!ecznego 
[Stowarzyszenie „Bielskie Centrum  
Przedsi#biorczo%ci”] 
43-382 Bielsko-Bia!a,  
ul. Brzeska 41 p. 203 
tel.: 83/343-77-63; faks: 83/343-77-10 
e-mail: info_bialapodlaska@roefs.pl 
www.bialapodlaska.roefs.pl

18. Bi!gorajska Agencja Rozwoju 
Regionalnego SA  
[Bi!gorajska Agencja Rozwoju 
Regionalnego SA] 
23-400 Bi!goraj, ul. Ko%ciuszki 65 
tel.: 84/686-53-93; faks: 84/686-53-93 
e-mail: biuro@barr.org.pl 
www.barr.org.pl

19. O%rodek Promowania i&Wspierania  
Przedsi#biorczo%ci Rolnej  
w&Busku Zdroju 
[O%rodek Promowania i&Wspierania  
Przedsi#biorczo%ci Rolnej  
w&Busku Zdroju] 
28-100 Busko Zdrój,  
ul. Ko%ciuszki 60 pok. 106 
tel.: 41/378-13-16; faks: 41/378-13-16 
e-mail: busko@opiwpr.org.pl 
www.opiwpr.org.pl

20. Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie 
Handlu i&Us!ug 
[Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie 
Handlu i&Us!ug] 
85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 77 
tel.: 52/322-14-40; faks: 52/322-14-40 
e-mail: kpzhiu@kpzhiu.pl 
www.kpzhiu.pl

21. Kujawsko-Pomorski Zwi$zek 
Pracodawców i&Przedsi#biorców 
[Kujawsko-Pomorski Zwi$zek 
Pracodawców i&Przedsi#biorców] 
85-112 Bydgoszcz, ul. Mennica 6 
tel.: 52/585-91-60; faks: 52/585-91-61 
biuro@kpzpip.pl 
www.kpzpip.pl

22. Pomorsko-Kujawskie Centrum  
Demokracji Lokalnej 
[Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej] 
85-858 Bydgoszcz, ul. Gda(ska 5 
tel.: 52/321-18-92; faks: 52/321-18-90 
e-mail: pkcdl@bydgoszcz.frdl.pl 
www.pkcdl-frdl.pl

23. Kujawsko-Pomorska Izba Rzemios!a  
i&Przedsi#biorczo%ci 
Kujawsko-Pomorska Izba Rzemios!a  
i&Przedsi#biorczo%ci 
85-098 Bydgoszcz,  
ul. Piotrowskiego 11 
tel.: 52/322-12-77; faks: 52/322-14-23 
sekretariat@izbarzem.pl 
www.izbarzem.pl

24. Bydgoski Dom Technika NOT  
Sp. z&o.o. 
[Bydgoski Dom Technika NOT  
Sp. z&o.o.] 
85-030 Bydgoszcz,  
ul. Boles!awa Rumi(skiego 6 
tel.: 52/322-23-06; faks: 52/349-38-38 
e-mail: barp@not.com.pl 
www.not.com.pl

25. Regionalny O%rodek Europejskiego  
Funduszu Spo!ecznego 
[Polskie Towarzystwo Ekonomiczne  
Oddzia! w&Bydgoszczy] 
85-034 Bydgoszcz, ul. D!uga 34 
tel.: 52/322-67-20; faks: 52/322-67-81 
e-mail: informacja@pte.bydgoszcz.pl 
www.bydgoszcz.roefs.pl

26. Regionalny O%rodek Europejskiego 
Funduszu Spo!ecznego 
[Stowarzyszenie Rozwoju 
Aktywno%ci  
Spo!ecznej TRIADA] 
22-100 Che!m, ul. Wojs!awicka 7 
tel.: 82/565-86-09; faks: 82/565-84-45 
e-mail: info_chelm@roEFS.pl 
www.chelm.roefs.pl
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27. Filia Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny 
[Filia Fundacji Rozwoju 
Lubelszczyzny] 
22-100 Che!m, pl. Niepodleg!o%ci 1 
tel.: 82/563-24-29; faks: 82/563-24-29 
e-mail: chelm@fundacja.lublin.pl 
www.fundacja.lublin.pl

28. Agencja Rozwoju Lokalnego 
[Lubelska Fundacja Rozwoju – 
Agencja Rozwoju Regionalnego] 
22-100 Che!m, ul. Ob!o(ska 20 
tel.: 82/564-98-70; faks: 82/564-98-70 
e-mail: chelm@lfr.lublin.pl 
www.lfr.lublin.pl

29. Regionalny O%rodek Europejskiego  
Funduszu Spo!ecznego 
[Stowarzyszenie „Na rzecz Rozwoju  
Miasta i&Gminy Debrzno”] 
89-600 Chojnice, ul. Gimnazjalna 1/1 
tel.: 52/566-17-29; faks: 52/566-17-29 
e-mail: info_chojnice@roEFS.pl 
www.chojniceroefs.pl

30. Punkt Konsultacyjny 
[Agencja Rozwoju Pomorza] 
89-600 Chojnice, ul. Cechowa 3 
tel.: 58/323-32-28 
e-mail: konsultacje@arp.gda.pl 
www.arp.gda.pl

31. Centrum Przedsi#biorczo%ci 
[Centrum Przedsi#biorczo%ci] 
41-500 Chorzów, ul. Opolska 21 
tel.: 32/249-85-15; faks: 32/249-85-15 
centrum@centrum.pub.pl 
www.centrum.pub.pl

32. Agencja Rozwoju Ma!opolski  
Zachodniej SA 
[Agencja Rozwoju Ma!opolski  
Zachodniej SA] 
32-500 Chrzanów, Rynek 16 
tel.: 32/623-06-35; faks: 32/623-06-35 
e-mail: biuro@armz.pl 
www.armz.pl

33. Fundacja Gospodarcza  
im. Karola Marcinkowskiego 
[Fundacja Gospodarcza  
im. Karola Marcinkowskiego] 
06-400 Ciechanów, ul. Warszawska 10 
tel.: 23/672-33-71; faks: 23/673-23-89 
e-mail: fundgosp@ci.onet.pl 
www.fg.org.pl

34. Regionalny O%rodek Europejskiego  
Funduszu Spo!ecznego 
[Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej] 
06-400 Ciechanów,  
ul. 1órawskiego 5, pokój 20 
tel.: 23/672-87-48; faks: 23/672-87-48 
e-mail:  
kierownik_ciechanow@roefs.pl 
www.ciechanow.roefs.pl

35. Dzia! Przedsi#biorczo%ci 
[)l$ski Zamek Sztuki 
i&Przedsi#biorczo%ci] 
43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3 A, B, C 
tel.: 33/851-08-21; faks: 33/851-08-21 
e-mail: info@zamekcieszyn.pl 
www.zamekcieszyn.pl

36. Punkt Konsultacyjny 
[Wielkopolska Agencja Rozwoju  
Przedsi#biorczo%ci Sp. z&o.o. 
w&Poznaniu] 
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3 
tel.: 67/262-50-08 
e-mail: pk-czarnkow@warp.org.pl 
www.warp.org.pl

37. O%rodek Rozwoju regionlanego 
[Wy'sza Szko!a Zarz$dzania] 
42-209 Cz#stochowa,  
ul. Rz$sawska 40 
tel.: 34/364-33-82; faks: 34/364-34-26 
e-mail: orr@wsz.edu.pl 
www.wsz.edu.pl

38. Regionalny O%rodek Europejskiego 
Funduszu Spo!ecznego 
[Agencja Rozwoju Regionalnego  
w&Cz#stochowie S.A.] 
42-217 Cz#stochowa,  
ul. Nowowiejskiego 26 
tel.: 34/360-56-87; faks: 34/360-57-47 
e-mail: info_czestochowa@roefs.pl 
www.czestochowa.roefs.pl

39. Agencja Rozwoju Regionalnego SA 
[Agencja Rozwoju Regionalnego SA] 
42-217 Cz#stochowa,  
ul. Nowowiejskiego 26 
tel.: 34/360-56-88; faks: 34/360-57-47 
e-mail: orr@arr.czestochowa.pl 
www.arr.czestochowa.pl

40. Centrum Kszta!cenia Zawodowego 
[Regionalna Agencja Promocji  
Zatrudnienia Sp. z&o.o.] 
41-300 D$browa Górnicza,  
ul. Sienkiewicza 14 
tel.: 32/262-50-79; faks: 32/262-25-05 
e-mail: e.mierzwinska@rapz.com.pl 
www.rapz.com.pl

41. O%rodek/Inkubator 
Przedsi#biorczo%ci 
[Stowarzyszenie „Na rzecz Rozwoju  
Miasta i&Gminy Debrzno”] 
77-310 Debrzno, ul. Ogrodowa 26 
tel.: 59/383-57-50; faks: 59/833-57-50 
e-mail: stowdeb@pro.onet.pl 
www. stowdeb.pl

42. Stowarzyszenie Wspierania Ma!ej  
Przedsi#biorczo%ci 
[Stowarzyszenie Wspierania Ma!ej  
Przedsi#biorczo%ci] 
66-520 Dobiegniew,  
ul. Dembowskiego 2 
tel.: 95/761-15-40; faks: 95/763-94-77 
e-mail: biuro@swmpdobiegniew.pl 
www.swmpdobiegniew.pl

43. Dzia!dowska Agencja Rozwoju SA 
[Dzia!dowska Agencja Rozwoju SA] 
13-200 Dzia!dowo,  
ul. W!adys!awa Jagie!!y 15 
tel.: 23/697-06-62; faks: 23/697-06-67 
e-mail: darsa@darsa.pl 
www.darsa.pl

44. Regionalne Towarzystwo 
Inwestycyjne SA 
[Regionalne Towarzystwo 
Inwestycyjne SA] 
82-440 Dzierzgo(, pl. Wolno%ci 7 
tel.: 55/276-25-79; faks: 55/276-25-70 
e-mail: rti@gierzgon.com.pl 
www.rti.dzierzgon.com.pl

45. Punkt Konsultacyjny 
[Elbl$ska Izba Przemys!owo-
Handlowa] 
82-300 Elbl$g,  
ul. Kosynierów Gdy(skich 30 
tel.: 55/236-11-10; faks: 55/236-11-10 
e-mail: eiph@elblag.com.pl 
www.eiph.pl

46. Regionalny O%rodek Europejskiego  
Funduszu Spo!ecznego 
[Elbl$skie Stowarzyszenie Wspierania  
Inicjatyw Pozarz$dowych] 
82-300 Elbl$g,  
ul. Zwi$zku Jaszczurczego 17 
tel.: 55/642-18-85; faks: 55/642-18-85 
e-mail: b.mazurek@eswip.pl 
www.elblag.roefs.pl

47. O%rodek Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci 
[E!ckie Forum Wspierania  
Samozatrudnienia Bezrobotnych] 
19-300 E!k, Stary Rynek 8 
tel.: 87/621-34-71; faks: 87/621-34-71 
e-mail: forumelk@op.pl

48. Regionalny O%rodek Europejskiego  
Funduszu Spo!ecznego 
[Stowarszyszenie Powiatów,  
Miast i&Gmin EGO Kraina Bociana] 
19-300 E!k, ul. Pi!sudskiego 4 
tel.: 87/621-03-68; faks: 87/621-03-68 
e-mail: info_elk@roefs.pl 
www.elk.roefs.pl

49. Gda(ska Akademia Bankowa 
[Instytut Bada( nad Gospodark$ 
Rynkow$] 
80-227 Gda(sk, ul. Do Studzienki 63 
tel.: 58/347-82-81; faks: 58/341-85-10 
e-mail: poczta@gab.com.pl 
www.gab.com.pl

50. Akademia Edukacji Regionalnej 
[Agencja Rozwoju Pomorza SA] 
80-387 Gda(sk, ul. Arko(ska 6/A3 
tel.: 58/323-32-43; faks: 58/301-13-41 
e-mail: sekretariat@arp.gda.pl 
www.arp.gda.pl

51. Centrum Wspierania Biznesu 
w&Gda(sku 
[Stowarzyszenie „Wolna 
Przedsi#biorczo%+”] 
80-126 Gda(sk, ul. Piekarnicza 12A 
tel.: 58/751-40-02; faks: 58/751-40-21 
e-mail: cig@swp.gda.pl 
www.swp.gda.pl

52. Akademia Rzemios!a Ma!ej i&)redniej  
Przedsi#biorczo%ci 
[Pomorska Izba Rzemie%lnicza Ma!ych 
i&)rednich Przedsi#biorstw] 
80-831 Gda(sk, ul. Piwna 1/2 
tel.: 58/301-21-86; faks: 58/301-79-31 
e-mail: biuro@pomorskaizba.com.pl 
www.pomorskaizba.com.pl

53. Pomorska Izba Przemys!owo-
Handlowa  
Oddzia! Gda(sk, O%rodek KSU 
[Pomorska Izba Przemys!owo-
Handlowa  
Oddzia! Gda(sk, O%rodek KSU] 
80-830 Gda(sk, ul. D!ugi Targ 39/40 
tel.: 58/301-13-25; faks: 58/301-02-16 
e-mail: izba@piph.pl 
www.gdansk.piph.pl
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54. Gda(ska Fundacja Przedsi#biorczo%ci 
[Gda(ska Fundacja 
Przedsi#biorczo%ci] 
80-266 Gda(sk,  
ul. Grunwaldzka 238 D 
tel.: 58/690-72-96; faks: 58/305-85-35 
e-mail: gfp@gfp.com.pl 
www.gfp.com.pl

55. Towarzystwo Naukowe Organizacji  
i&Kierownictwa Oddzia! w&Gda(sku 
[Towarzystwo Naukowe Organizacji  
i&Kierownictwa Oddzia! w&Gda(sku] 
80-236 Gda(sk, ul. Grunwaldzka 8 
tel.: 58/341-93-70; faks: 58/341-45-11 
e-mail: tnoik@tnoik.gda.pl 
www.tnoik.org

56. Regionalny Punkt Konsultacyjny 
[Agencja Rozwoju Pomorza SA] 
80-387 Gda(sk, ul. Arko(ska 6/A3 
tel.: 58/323-31-00; faks: 58/301-13-41 
e-mail: sekretariat@arp.gda.pl 
www.arp.gda.pl

57. Regionalny O%rodek Europejskiego  
Funduszu Spo!ecznego 
[Regionalne Centrum Informacji  
i&Wspomagania Organizacji 
Pozarz$dowych] 
80-236 Gda(sk, al. Grunwaldzka 5 
tel.: 58/340-12-12; faks: 58/340-12-13 
e-mail: antonina.paplinska@rci.org.pl 
www.gdansk.roefs.pl

58. Krajowa Izba Gospodarki Morskiej 
[Krajowa Izba Gospodarki Morskiej] 
81-372 Gdynia, ul. Armii Krajowej 24 
tel.: 58/782-01-91; faks: 58/620-35-54 
e-mail: kigm@kigm.pl 
www.kigm.pl

59. Fundacja Gospodarcza  
[Fundacja Gospodarcza] 
81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 2 
tel.: 58/622-60-17; faks: 58/622-59-85 
e-mail: fungos@fungos.com.pl 
www.fundacjagospodarcza.pl

60. Centrum Informacji Gospodarczej 
[Regionalna Izba Przemys!owo-
Handlowa] 
44-100 Gliwice, ul. Zwyci#stwa 36 
tel.: 32/231-99-79; faks: 32/238-96-30 
e-mail: sekretariat@riph.pl 
www.riph.pl

61. Agencja Rozwoju Lokalnego 
[Agencja Rozwoju Lokalnego] 
44-100 Gliwice,  
ul. Wincentego Pola 16 
tel.: 32/339-31-00; faks: 32/339-31-17 
e-mail: arlinfo@arl.pl 
www.arl.pl

62. Punkt Konsultacyjny 
[Agencja Rozwoju Lokalnego 
AGROTUR SA] 
44-100 Gliwice, ul. Chopina 10 
tel.: 32/302-96-80; faks: 32/302-96-81 
e-mail: pk.gliwice@agrotur.org.pl 
www.agrotur.pl

63. O%rodek Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci 
[)l$ska Fundacja Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci] 
44-100 Gliwice, ul. Zwyci#stwa 36 
tel.: 32/230-48-79; faks: 32/230-78-86 
e-mail: biuro@sfwp.gliwice.pl 
www.sfwp.gliwice.pl

64. Regionalny O%rodek Szkolenia 
Ekonomicznego PTE 
[Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 
Oddzia! w&Gliwicach] 
44-100 Gliwice, ul. Zwyci#stwa 47 
tel.: 32/331-30-81; faks: 32/331-30-82 
e-mail: biuro@ptegliwice.pl 
www.ptegliwice.pl

65. Stowarzyszenie BUSINESS 
MANAGEMENT CLUB 
[Stowarzyszenie BUSINESS 
MANAGEMENT CLUB] 
44-100 Gliwice, ul. Jagiello(ska 21 
tel.: 505-806-619; faks: 32/231-19-56 
e-mail: bmc.gliwice@gmail.com 
www.facebook.com/grupabmc

66. Punkt Konsultacyjny 
[Agencja Rozwoju Regionalnego 
„ARLEG” SA] 
67-200 G!ogów, ul. Budowlanych 6A 
tel.: 76/835-68-91; faks: 76/834-27-97 
e-mail: arleg@arleg.eu 
www.arleg.com

67. Gnie-nie(ska Agencja Rozwoju 
Gospodarczego 
[Gnie-nie(ska Agencja Rozwoju 
Gospodarczego] 
62-200 Gniezno, Rynek 10/1 
tel.: 61 /426 45 34; faks: 61 /426 45 34 
e-mail: biuro@garg.pl 
www.garg.pl

68. Punkt Konsultacyjny 
[Izba Rzemie%lnicza w&Szczecinie] 
72-100 Goleniów,  
ul. Konstytucji 3 Maja 19 
tel.: 91/418-25-53; faks: 91/418-25-53 
e-mail: pk_goleniow@wp.pl

69. Fundacja Rozwoju Regionu Go!dap 
[Fundacja Rozwoju Regionu Go!dap] 
19-500 Go!dap, pl. Zwyci#stwa 16 
tel.: 87/615-20-90; faks: 87/615-29-70 
e-mail: poczta@frrg.pl 
www.frrg.pl

70. Gorlicki O%rodek Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci 
[Gorlickie Stowarzyszenie Wspierania  
Przedsi#biorczo%ci] 
38-350 Gorlice, ul. Michalusa 4 
tel.: 18/353-60-72; faks: 18/353-60-72 
e-mail: gowp@iap.pl 
www.gowp.w.interia.pl

71. Wojewódzki Zak!ad Doskonalenia 
Zawodowego 
[Wojewódzki Zak!ad Doskonalenia  
Zawodowego] 
66-400 Gorzów Wielkopolski,  
ul. Sikorskiego 95 
tel.: 95/722-83-70; faks: 95/720-73-25 
e-mail: zdz@zdz.gorzow.pl 
www.zdz.gorzow.pl

72. Regionalny O%rodek Europejskiego 
Funduszu Spo!ecznego 
[Wojewódzki Zak!ad Doskonalenia  
Zawodowego] 
66-400 Gorzów Wielkopolski,  
ul. Sikorskiego 95 
tel.: 95/720-73-25; faks: 95/720-73-25 
e-mail:  
info_gorzowwielkopolski@roefs.pl 
www.gorzowwielkopolski.roefs.pl

73. Stowarzyszenie Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci Powiatu 
Gosty(skiego 
[Stowarzyszenie Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci Powiatu 
Gosty(skiego] 
63-800 Gosty(, ul. 1 Maja 1 
tel.: 65/572-07-54; faks: 65/572-07-54 
gospodarka@gostyn.pl 
www.gospodarka.gostyn.pl

74. Punkt Konsultacyjny 
[Cech Rzemios! Ró'nych w&Grodkowie  
i&Izba Rzemie%lnicza w&Opolu] 
49-200 Grodków, ul. Elsner 8 
tel.: 77/424-18-15; faks: 77/424-18-15 
e-mail: info@izbarzem.opole.pl 
www.izbarzem.opole.pl

75. Centrum Wspierania Biznesu 
[Izba Gospodarcza w&Grudzi$dzu] 
86-300 Grudzi$dz, ul. W!odka 16B 
tel.: 56/461-30-83; faks: 56/461-30-83 
e-mail: biuro@ig.grudziadz.pl 
www.ig.grudziadz.pl

76. Punkt Konsultacyjny 
[Cech Rzemios! Ró'nych 
i&Przedsi#biorców] 
74-100 Gry"no, ul. Szczeci(ska 19 
tel.: 91/416-25-17; faks: 91/416-25-17 
e-mail: cechgry"no@poczta.onet.pl 
www.cechgry"no.pl

77. Centrum Wspierania Biznesu 
w&Hajnówce 
[Podlaska Fundacja Rozwoju 
Regionalnego] 
17-200 Hajnówka, ul. Ks. Wierobieja 30 
tel.: 85/682-51-87; faks: 85/682-51-87 
e-mail: orzechowska@pfrr.pl 
www.pfrr.bialystok.pl

78. Filia Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny 
[Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny] 
22-500 Hrubieszów, pl. Wolno%ci 15 
tel.: 84/696-54-77; faks: 84/696-54-77 
e-mail:  
chrubieszow@fundacja.lublin.pl 
www.fundacja.lublin.pl

79. I!awska Izba Gospodarcza 
[I!awska Izba Gospodarcza] 
14-200 I!awa, ul. Sobieskiego 37A 
tel.: 89/648-57-51; faks: 89/648-83-68 
e-mail: biuro@iig-ilawa.pl 
www.iig-ilawa.pl

80. O%rodek Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci 
[Polskie Towarzystwo Ekonomiczne  
Oddzia! w&Bydgoszczy] 
88-100 Inowroc!aw, ul. Pozna(ska 185 
tel.: 52/357-56-79; faks: 52/357-56-79 
e-mail: owp-frp@pte.bydgoszcz.pl 
www.pte.bydgoszcz.pl

81. Agencja Rozwoju Lokalnego 
[Lubelska Fundacja Rozwoju  
– Agencja Rozwoju Regionalnego  
w&Lublinie] 
23-300 Janów Lubelski, ul. 
Zamoyskiego 52 
tel.: 15/872-52-52; faks: 15/872-52-52 
e-mail: janowlubelski@lfr.lulin.pl 
www.lfr.lublin.pl
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82. Cech Rzemios! Ró'nych w&Ja%le 
[Cech Rzemios! Ró'nych w&Ja%le] 
38-200 Jas!o, ul. Czackiego 17 
tel.: 13/446-32-59; faks: 13/446-32-59 
e-mail: cech@gal.pl 
www.cech.jaslo.biz

83. O%rodek Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci 
[Fundacja „Jastrz#bski Inkubator  
Przedsi#biorczo%ci”] 
44-330 Jastrz#bie Zdrój, ul. 1 Maja 47 
tel.: 32/476-29-11; faks: 32/476-21-10 
e-mail:  
inkubator@xn.plinkubator@xm.pl 
www.inkubator.xm.pl

84. Agencja Rozwoju Lokalnego SA 
[Agencja Rozwoju Lokalnego SA] 
43-600 Jaworzno,  
ul. Grunwaldzka 275 
tel.: 32/614-21-00; faks: 32/614-21-04 
e-mail: regina.berdy@jpp.jaworzno.pl 
www.arl-jaworzno.com.pl

85. Regionalny O%rodek Europejskiego  
Funduszu Spo!ecznego 
[Regionalne Centrum Wspierania  
Inicjatyw Pozarz$dowych] 
58-500 Jelenia Góra, ul. Krótka 24A 
tel.: 75/642-20-00; faks: 75/642-20-00 
e-mail:  
bartlomiej.bartkowiak@rcwip.pl 
www.jeleniagora.roefs.pl

86. Lokalny Punkt Konsultacyjny 
[Karkonoska Agencja Rozwoju  
Regionalnego SA] 
58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 27 
tel.: 75/752-32-93; faks: 75/752-27-94 
partner@karr.pl 
www.karr.pl

87. O%rodek Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci,  
Punkt Konsultacyjny Enterprise  
Europe Network 
[Fundacja Kaliski Inkubator  
Przedsi#biorczo%ci] 
62-800 Kalisz, ul. Cz#stochowska 25 
tel.: 62/765-60-61; faks: 62/764-50-16 
e-mail: fundacja@kip.kalisz.pl 
www.kip.kalisz.pl

88. Regionalny Osrodek Europejskiego  
Funduszu Spo!ecznego 
[Wielkopolska Agencja Rozwoju  
Przedsi#biorczo%ci Sp. z&o.o.] 
62-800 Kalisz,  
ul. Cz#stochowska 25/28 
tel.: 62/765-60-52; faks: 62/757-03-63 
info_kalisz@roefs.pl 
www.kalisz.roefs.pl

89. Stowarzyszenie Centrum Rozwoju 
Gminy 
 Kamie( Kraje(ski 
[Stowarzyszenie Centrum Rozwoju 
Gminy Kamie( Kraje(ski] 
89-430 Kamie( Kraje(ski,  
pl. Odrodzenia 3 
tel.: 52/389-45-18; faks: 52/388-63-92 
e-mail: cwp-kamien@wp.pl

90. Centrum Wspierania Biznesu 
[Stowarzyszenie „Wolna 
Przedsi#biorczo%+” Oddzia! Terenowy 
w&Gda(sku] 
83-300 Kartuzy, ul. Ko%ciuszki 12 
tel.: 58/681-44-00; faks: 58/681-44-00 
e-mail: cwb@swp.gda.pl 
www.swp.gda.pl

91. O%rodek Kszta!cenia Samorz$du 
Terytorialnego im. Waleriana Pa(ki  
[Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej] 
40-014 Katowice, ul. Mariacka 1 
tel.: 32 206 98 43, 32 253 84 09;  
faks: 32 206 98 43 
e-mail: biuro@frdl.katowice.pl 
frdl.katowice.pl

92. O%rodek Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci 
[Górno%l$ska Agencja Przekszta!ce(  
Przedsi#biorstw SA w&Katowicach] 
40-045 Katowice, ul. Astrów 10 
tel.: 32/730-48-90; faks: 32/251-58-31 
e-mail: owp@gapp.pl 
www.gapp.pl

93. Górno%l$ska Agencja Rozwoju 
Regionalnego SA 
[Górno%l$ska Agencja Rozwoju  
Regionalnego SA] 
40-039 Katowice, Powsta(ców 17 
tel.: 32/728-58-65; faks: 32/728-58-03 
e-mail: t.zientek@garr.pl 
www.garr.pl

94. Regionalny Osrodek Europejskiego 
Funduszu Spo!ecznego 
[Górno%l$ska Agencja Rozwoju  
Regionalnego SA] 
40-039 Katowice, ul. Powsta(ców 17 
tel.: 32/728-59-06; faks: 32/728-59-22 
e-mail: info_katowice@roefs.pl 
www.katowice.roefs.pl

95. Regionalna Izba Gospodarcza 
[Regionalna Izba Gospodarcza] 
40-084 Katowice, ul. Opolska 15 
tel.: 32/351-11-97; faks: 32/351-11-85 
e-mail: araplewicz@rig.katowice.pl 
www.rig.katowice.pl

96. Centrum Szkoleniowo-Informacyjne 
[G!ówny Instytut Górnictwa] 
40-166 Katowice, pl. Gwarków 1 
tel.: 32/259-26-04; faks: 32/259-27-74 
e-mail: centrum@gig.katowice.pl 
www.szkolenia.gig.katowice.pl

97. Punkt Konsultacyjny 
[Agencja Rozwoju Lokalnego 
AGROTUR SA] 
47-200 K#dzierzyn Ko-le,  
ul. Piramowicza 16 
tel.: 77/482-13-62 
e-mail: pk.kedzierzyn@agrotur.org.pl 
www.agrotur.org.pl

98. Enterprise Europe Network 
[Staropolska Izba Przemys!owo-
Handlowa] 
25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 53 
tel.: 41/368-02-78 
e-mail: een@siph.com.pl 
www.eic.siph.com.pl

99. Regionalnty Punkt Konsultacyjny 
[Staropolska Izba Przemys!owo-
Handlowa] 
25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 53 
tel.: 41/360-02-22; faks: 41/360-02-22 
e-mail: rpk@siph.com.pl 
www.siph.com.pl

100. )wi#tokrzyskie Centrum Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej 
[Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej w&Warszawie] 
25-308 Kielce, ul. Bodzenty(ska 44A 
tel.: 41/344-77-62; faks: 41/344-66-30 
centrum@frdl.kielce.pl 
www.frdl.kielce.pl

101. )wi#tokrzyska Agencja Rozwoju 
Regionu SA 
[)wi#tokrzyska Agencja Rozwoju 
Regionu SA] 
25-502 Kielce, Planty 16C/3 
tel.: 41/344-33-16; faks: 41/344-32-09 
e-mail: sarr@sarr.org.pl 
www.sarr.org.pl

102. Regionalny O%rodek Europejskiego 
Funduszu Spo!ecznego 
[Stowarzyszenie Integracja i&Rozwój] 
25-366 Kielce, ul. )niadeckich 30/5 
tel.: 41/361-04-92; faks: 41/361-11-61 
e-mail: info_kielce@roefs.pl 
www.kielce.roefs.pl

103. O%rodek Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci 
[Fundacja na rzecz Rozwoju Miasta 
Knurowa] 
44-190 Knurów, ul. Dworcowa 38A 
tel.: 32/235-96-70 w. 118;  
faks: 32/235-19-50 
e-mail: biuro@fundacja.knurow.pl 
www.fundacja.knurow.pl

104. Regionalny O%rodek Europejskiego 
Funduszu Spo!ecznego 
[Koni(ska Izba Gospodarcza] 
62-510 Konin,  
ul. Powsta(ców Wielkopolskich 16 
tel.: 63/245-88-16; faks: 63/245-88-00 
e-mail: info_konin@roefs.pl 
www.konin.roefs.pl

105. Agencja Rozwoju Regionalnego SA 
[Agencja Rozwoju Regionalnego SA] 
62-510 Konin, ul. Zak!adowa 4 
tel.: 63/245-30-95; faks: 63/242-22-29 
e-mail: arr@arrkonin.org.pl 
www.arrkonin.org.pl

106. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania  
Przedsi#biorczo%ci 
[Koneckie Stowarzyszenie Wspierania  
Przedsi#biorczo%ci] 
26-200 Ko(skie, ul. Mieszka I&nr 1 
tel.: 41/375-14-55; faks: 41/375-14-56 
e-mail: kswp@kswp.org.pl 
www.kswp.org.pl

107. Punkt Konsultacyjny 
[Koszali(ska Agencja Rozwoju  
Regionalnego SA] 
75-216 Koszalin, ul. Przemys!owa 8 
tel.: 94/341-63-30; faks: 94/341-60-88 
e-mail: karrsa@karr.koszalin.pl 
www.karr.koszalin.pl
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108. Punkt Konsultacyjny 
[Zrzeszenie Kupców 
i&Przedsi#biorców] 
75-511 Koszalin, ul. Pi!sudskiego 6 
tel.: 94/342-27-70; faks: 94/342-27-70 
e-mail: zrzeszenie@zkip.pl 
www.zkip.pl

109. Regionalny O%rodek Europejskiego  
Funduszu Spo!ecznego 
[Koszali(ska Agencja Rozwoju  
Regionalnego SA] 
75-604 Koszalin, ul. Przemys!owa 8 
tel.: 94/343-26-33; faks: 94/341-60-88 
e-mail: info_koszalin@roefs.pl 
www.koszalin.roefs.pl

110. Fundacja Centrum Innowacji  
i&Przedsi#biorczo%ci 
[Fundacja Centrum Innowacji  
i&Przedsi#biorczo%ci] 
75-037 Koszalin, ul. Zwyci#stwa 42 
tel.: 94/341-23-17; faks: 94/341-23-17 
e-mail: biuro@fundacja.koszalin.pl 
www.fundacja.koszalin.pl

111. O%rodek Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci 
[Stowarzyszenie Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci] 
64-000 Ko%cian, ul. Rzemie%lnicza 2 
tel.: 65/512-77-83; faks: 65/512-77-83 
e-mail: biuro@owp.koscian.net 
www.owp.koscian.net

112. Regionalny O%rodek Europejskiego  
Funduszu Spo!ecznego 
[FRDL Ma!opolski Instytut 
Samorz$du Terytorialnego 
i&Administracji ] 
31-153 Kraków, ul. Szlak 73A 
tel.: 12/633-13-06; faks: 12/633-13-06 
e-mail: info_krakow@roefs.pl 
www.krakow.roefs.pl

113. Ma!opolska Agencja Rozwoju 
Regionalnego SA 
[Ma!opolska Agencja Rozwoju 
Regionalnego SA] 
31-542 Kraków,  
ul. Kordylewskiego 11 
tel.: 12/617 66 00; faks: 12/ 617 66 66 
e-mail: biuro@marr.pl 
www.marr.pl

114. Enterprise Europe Network 
[Izba Przemys!owo-Handlowa 
w&Krakowie] 
31-019 Kraków, ul. Floria(ska 3 
tel.: 12/428-92-50; faks: 12/428-92-56 
e-mail: een@iph.krakow.pl 
www.euroinfo.krakow.pl

115. FRDL Ma!opolski Instytut 
Samorz$du  
Terytorialnego i&Administracji  
[FRDL Ma!opolski Instytut 
Samorz$du  
Terytorialnego i&Administracji ] 
31-153 Kraków, ul. Szlak 73A 
tel.: 12/633-51-54; faks: 12/633-98-00 
e-mail: mistia@mistia.org.pl 
www.mistia.org.pl

116. O%rodek Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci 
[Fundacja Promocji Gospodarczej 
Regionu Krakowskiego] 
30-969Kraków, ul. Mrozowa 20A 
tel.: 12/642-16-70; faks: 12/644-53-06 
e-mail: biuro@fpgrk.krakow.pl 
www.fpgrk.krakow.pl

117. Agencja Rozwoju Lokalnego 
[Lubelska Fundacja Rozwoju] 
22-300 Krasnystaw, pl. 3 Maja 28 
tel.: 82/576-19-97; faks: 82/576-19-97 
e-mail: krasnystaw@lfr.lublin.pl 
www.lfr.lublin.pl

118. Filia Fundacji Rozwoju 
Lubelszczyzny  
[Filia Fundacji Rozwoju 
Lubelszczyzny]  
22-300 Krasnystaw, ul. Sobieskiego 3 
tel.: 82/576-13-80; faks: 82/576-13-80 
e-mail: krasnystaw@fundacja.lublin.pl 
www.fundacja.lublin.pl

119. Agencja Rozwoju Lokalnego 
[Lubelska Fundacja Rozwoju  
– Agencja Rozwoju Regionalnego] 
23-200 Kra%nik, ul. Mostowa 2 
tel.: 81/825-20-90; faks: 81/825-20-90 
e-mail: krsnik@arl.lublin.pl 
www.lfr.lublin.pl

120. Regionalny O%rodek Europejskiego  
Funduszu Spo!ecznego 
[Podkarpacka Izba Gospodarcza] 
38-400 Krosno,  
ul. Lewakowskiego 14 
tel.: 13/432-02-91 
e-mail: info_krosno@roefs.pl 
www.krosno.roefs.pl

121. Lokalny Punkt Konsultacyjny 
[Podkarpacka Izba Gospodarcza] 
38-400 Krosno,  
ul. Lewakowskiego 14 
tel.: 13/436-95-90; faks: 13/432-34-47 
e-mail: pig@pigkrosno.pl 
www.pigkrosno.pl

122. Krotoszy(skie Centrum 
Przedsi#biorczo%ci  
[Krotoszy(skie Centrum 
Przedsi#biorczo%ci]  
63-700 Krotoszyn, ul. Zdanowska 12 
tel.: 62/725-06-23; faks: 62/725-06-23 
e-mail: cki@krotoszyn.pl 
www.cki.krotoszyn.pl

123. Agencja Rozwoju Lokalnego 
AGROTUR SA 
[Agencja Rozwoju Lokalnego 
AGROTUR SA] 
42-693 Krupski M!yn, ul. G!ówna 5 
tel.: 32/302-06-80; faks: 32/302-96-81 
e-mail: anna.kukula@agrotur.org.pl 
www.agrotur.org.pl

124. Agencja Rozwoju Regionu 
Kutnowskiego SA 
[Agencja Rozwoju Regionu 
Kutnowskiego SA] 
99-300 Kutno, Wyszy(skiego 11 
tel.: 24/355-74-50; faks: 24/355-74-50 
e-mail: d."lipiak@kutno.net.pl 
www.arrk.kutno.net.pl

125. Agencja Rozwoju Regionalnego 
„ARLEG” SA 
[Agencja Rozwoju  
Regionalnego „ARLEG” SA] 
59-220 Legnica, ul. M. Rataja 26 
tel.: 76/862-27-77; faks: 76/862-09-68 
e-mail: arleg@arleg.eu. 
www.arleg.eu

126. Centrum Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci  
i&Doradztwa Zawodowego  
dla Bezrobotnych 
[Federacja Pracodawców Polski 
Zachodniej] 
59-220 Legnica, ul. Jaworzy(ska 261 
tel.: 76/856-54-56; faks: 76/850-69-98 
e-mail: biuro@fppz.pl 
www.centrum.fppz.pl

127. Regionalny O%rodek Europejskiego 
Funduszu Spo!ecznego 
[Agencja Rozwoju Regionalnego  
ARLEG SA] 
59-220 Legnica, ul. Ko%ciuszki 25/1 
tel.: 76/862-58-25; faks: 76/862-09-68 
e-mail: szkolenia_legnica@roefs.pl 
www.legnica.roefs.pl

128. Regionalna Izba Przemys!owo-
Handlowa 
[Regionalna Izba Przemys!owo-
Handlowa] 
64-100 Leszno,  
ul. 55 Pu!ku Piechoty 34 
tel.: 65/529-56-56; faks: 65/529-67-41 
e-mail: leszno@riph.pl 
www.riph.pl

129. Regionalny O%rodek Europejskiego 
 Funduszu Spo!ecznego 
[Stowarzyszenie Centrum Promocji  
i&Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich 
PISOP] 
64-100 Leszno, pl. J. Metziga 26/6 
tel.: 65/520 40 95; faks: 65/520 78 86 
e-mail: info_leszno@roefs.pl 
www.leszno.roefs.pl

130. Punkt Konsultacyjny 
[Wielkopolska Agencja Rozwoju  
Przedsi#biorczo%ci Sp. z&o.o. 
w&Poznaniu] 
64-100 Leszno, pl. Ko%ciuszki 4B 
tel.: 65/529-68-24 
e-mail: pk-leszno@warp.org.pl 
www.warp.org.pl

131. Le'ajskie Stowarzyszenie Rozwoju 
[Le'ajskie Stowarzyszenie Rozwoju] 
37-300 Le'ajsk, ul. Targowa 9 
tel.: 17/242-79-08; faks: 17/242-79-08 
e-mail: lsr@free.ngo.pl 
www.lsr.pl

132. Centrum Wspierania Biznesu 
[Stowarzyszenie „Wolna 
Przedsi#biorczo%+”] 
84-300 L#bork, ul. Zwyci#stwa 30/4 
tel.: 59/862-42-78; faks: 59/862-42-78 
e-mail: cwb.lebork@swp.gda.pl 
www.swp.gda.pl

133. Agencja Rozwoju Lokalnego 
[Lubelska Fundacja Rozwoju] 
21-100 Lubartów, ul. Cm#tarna 10 
tel.: 81/855-14-20; faks: 81/855-14-20 
e-mail: lubartow@lfr.lublin.pl 
www.lfr.lublin.pl
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134. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny 
[Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny] 
20-094 Lublin, ul. Lubartowska 74A 
tel.: 81 710 19 00; faks: 81 710 19 01 
e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl 
fundacja.lublin.pl

135. Polska Fundacja O%rodków  
Wspomagania Rozwoju 
Gospodarczego „OIC POLAND” 
[Polska Fundacja O%rodków 
Wspomagania Rozwoju 
Gospodarczego „OIC POLAND”] 
20-209 Lublin, ul. Me!giewska 7-9 
tel.: 81/749-17-70; faks: 81/749-32-13 
e-mail: sekretariat@oic.lublin.pl 
www.oic.lublin.pl

136. Regionalny O%rodek Europejskiego  
Funduszu Spo!ecznego 
[Zwi$zek Stowarzysze( Forum  
Lubelskich Organizacji 
Pozarz$dowych] 
20-037 Lublin, al. Rac!awickie 22 
tel.: 81/533-12-17; faks: 81/533-12-18 
e-mail: info_lublin@roefs.pl 
www.lublin.roefs.pl

137. Enterprise Europe Network 
[Lubelska Fundacja Rozwoju]  
20-111 Lublin, ul. Rynek 7  
tel.: 81/534-50-02 
e-mail: een@lfr.lublin.pl 
www.lfr.lublin.pl

138. Regionalny Punkt Konsultacyjny 
[Lubelska Fundacja Rozwoju]  
20-601 Lublin, ul. Zana 41 
tel.: 81/531-80-19; faks: 81/531-80-07 
e-mail: consult@lfr.lublin.pl 
www.doradztwo.lfr.lublin.pl

139. Fundacja Rozwoju Demokracji  
Lokalnej Osrodek w&Lublinie 
[Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej] 
20-026 Lublin, ul. Chopina 11/8 
tel.: 81/532-64-40; faks: 81/532-84-65 
e-mail: info@lublin.frdl.pl 
www.frdl.lublin.pl

140. Agencja Rozwoju Lokalnego 
Lubelska Fundacja Rozwoju  
21-010 *#czna, al. Jana Paw!a II nr 95 
tel.: 81/752-22-66; faks: 81/752-22-66 
e-mail: leczna@lfr.lublin.pl 
www.lfr.lublin.pl

141. Gminne Centrum Informacji 
[Miasto i&Gmina *omianki] 
05-092 *omianki, ul. Warszawska 71 
tel.: 22/751-40-74; faks: 22/751-40-74 
e-mail: gci@lomianki.pl 
www.lomianki.pl

142. O%rodek Kszta!cenia Kursowego 
[Stowarzyszenie Wspierania Edukacji  
i&Rynku Pracy] 
18-402 *om'a,  
ul. Wojska Polskiego 113 
tel.: 86/216-73-42; faks: 86/216-73-42 
e-mail: okk@praca.org.pl 
www.praca.org.pl

143. Regionalny O%rodek Europejskiego 
Funduszu Spo!ecznego 
[Agencja Rozwoju Regionalnego SA] 
18-400 *om'a,  
ul. M. C. Sk!odowskiej 1 
tel.: 86/216-33-26; faks: 86/216-33-26 
e-mail: info_lomza@roefs.pl 
www.lomza.roefs.pl

144. Centrum Wspierania Biznesu 
[Podlaska Fundacja Rozwoju 
Regionalnego] 
18-400 *om'a, ul. Polowa 53 
tel.: 86/215-16-90; faks: 86/215-16-91 
e-mail: szmit@pfrr.pl 
www.pfrr.bialystok.pl

145. Punkt Konsultacyjny 
[Agencja Rozwoju Regionalnego 
ARES SA w&Suwa!kach] 
18-400 *om'a,  
ul. Szosa Zambrowska 1/27 
tel.: 86/215-69-80 
e-mail: tk.lomza@ares.suwalki.pl

146. Mi#dzynarodowa Fundacja Kobiet 
[Mi#dzynarodowa Fundacja Kobiet] 
90-721 *ód-, ul. Wi#ckowskiego 13 
tel.: 42/632-33-59; faks: 42/632-33-59 
e-mail: biuro@fundacja-kobiet.pl 
www.fundacja-kobiet.pl

147. Fundacja na Rzecz Restrukturyzacji  
Regionu *ódzkiego 
[Fundacja na Rzecz Restrukturyzacji  
Regionu *ódzkiego] 
90-357 *ód-, ul. Sienkiewicza 100 
tel.: 42/636-34-72; faks: 42/636-71-82 
e-mail: sekretariat@fundacja.lodz.pl 
www.fundacja.lodz.pl

148. *ódzka Agencja Rozwoju 
Regionalnego SA 
[*ódzka Agencja Rozwoju 
Regionalnego SA] 
90-002 *ód-, ul. Tuwima 22/26 
tel.: 42/664-30-40; faks: 42/664-37-50 
e-mail: kontakt@larr.lodz.pl 
www.larr.lodz.pl

149. Centrum Wspierania Przemys!u 
i&Handlu 
[Regionalna Izba Gospodarcza –
*ód-] 
90-721 *ód-, ul. Wi#ckowskiego 13 
tel.: 42/630-73-54; faks: 42/632-72-92 
e-mail: rig@rig.lodz.pl 
www.rig.lodz.pl

150. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne  
Oddzia! w&*odzi 
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne  
Oddzia! w&*odzi 
90-608 *ód-, ul. Wólcza(ska 51 
tel.: 42/632-21-15; faks: 42/632-44-20 
e-mail: sekretariat@pte.lodz.pl 
www.pte.lodz.pl

151. Regionalny O%rodek Europejskiego  
Funduszu Spo!ecznego 
[Centrum OPUS] 
91-415 *ód-, pl. Wolno%ci 2 
tel.: 42/632-22-18 w. 11;  
faks: 42/630-54-10 
e-mail: info_lodz@roefs.pl 
www.lodz.roefs.pl

152. Fundacja rozwoju przedsi#biorczo%ci 
[Fundacja Rozwoju 
Przedsi#biorczo%ci] 
90-103 *ód-, ul. Piotrkowska 86 
tel.: 42/630-36-67; faks: 42/632-90-89 
e-mail: fundacja@frp.lodz.pl 
www.frp.lodz.pl

153. Fundacja Uniwersytetu *ódzkiego 
[Centrum Innowacji – Akcelerator 
Technologii Fundacja Uniwersytetu 
*ódzkiego] 
90-237 *ód-, ul. Matejki 21/23 
tel.: 42/635-49-84, 508 390 708;  
faks: 42/635-49-85 
e-mail: ciat@uni.lodz.pl 
www.ciat.uni.lodz.pl  
www.startmoney.pl

154. Punkt Konsultacyjny, Filia Fundacji 
Rozwoju Lubelszczyzny 
[Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny] 
21-400 *uków, ul. Mi#dzyrzecka 72C 
tel.: 25/797-20-75; faks: 25/797-20-75 
e-mail: lukow@fundacja.lublin.pl 
http://fundacja.lulin.pl

155. Stowarzyszenie Wspierania  
Przedsi#biorczo%ci 
[Stowarzyszenie Wspierania  
Przedsi#biorczo%ci] 
82-200 Malbork,  
al. Wojska Polskiego 499 
tel.: 55/272-36-78; faks: 55/272-36-78 
pkd@swp.malbor.pl 
www.swp.malbork.pl

156. Fundacja „Mi#dzynarodowe 
Centrum Kszta!cenia i&Rozwoju 
Gospodarczego” 
[Fundacja „Mi#dzynarodowe 
Centrum Kszta!cenia i&Rozwoju 
Gospodarczego”] 
39-300 Mielec, ul. Sienkiewicza 1 
tel.: 17/773-18-90; faks: 17/773-18-89 
fundacja.mckirg@oczta.onet.pl 
www.mckirg.ires.pl

157. Agencja Rozwoju Regionalnego 
MARR SA 
[Agencja Rozwoju Regionalnego 
MARR SA] 
39-300 Mielec, ul. Chopina 18 
tel.: 17/773-82-56; faks: 17/788-32-62 
marr@marr.com.pl 
www.marr.com.pl

158. Gminne Centrum Informacji 
[Urz$d Miejski w&Mszczonowie] 
96-320 Mszczonów, ul. 1yrardowska 4 
tel.: 46/857-30-71, 46/857-11-99 ;  
faks: 46/857-11-99 
gci@mszczonow.pl 
www.gci.mszczonow.pl

159. My%lenicka Agencja Rozwoju 
Gospodarczego  
[My%lenicka Agencja  
Rozwoju Gospodarczego] 
32-400 My%lenice , Rynek 8-9 
tel.: 12/274-43-43 
pk.marg@myslenice.pl 
www.marg.myslenice.pl

160. Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” 
[Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”] 
13-100 Nidzica, ul. Rzemie%lnicza 3 
tel.: 89/625-36-51; faks: 89/625-36-51 
e-mail: nida@nida.pl 
www.nida.pl

161. Organizacja Pracodawców Ziemi 
Lubuskiej – Oddzia! w&Nowej Soli 
[Organizacja Pracodawców Ziemi 
Lubuskiej – Oddzia! w&Nowej Soli] 
67-100 Nowa Sól,  
ul. Wróblewskiego 7 
tel.: 68/356-94-32; faks: 68/356-94-32 
e-mail: nowasol@opzl.pl 
www.opzl.pl
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162. Agencja Rozwoju Regionalnego  
„AGROREG” SA 
[Agencja Rozwoju Regionalnego  
„AGROREG” SA] 
57-402 Nowa Ruda, ul. K!odzka 27 
tel.: 74/872-50-25; faks: 74/872-50-25 
e-mail: npp@agroreg.com.pl 
www.agroreg.com.pl

163. Regionalny O%rodek Europejskiego 
Funduszu Spo!ecznego 
[Stowarzyszenie Inicjatyw 
Spo!ecznych i&O%wiatowych 
Cumulus] 
33-300 Nowy S$cz,  
ul. W#gierska 146A 
tel.: 18/442-01-99; faks: 18/442-92-91 
e-mail: info_nowysacz@roefs.pl 
www.nowysacz.roefs.pl

164. Centrum Szkoleniowo Konsultacyjne 
[Stowarzyszenie Wspierania 
Inicjatyw Spo!eczno-
Gospodarczych – „Klub S$decki”] 
33-300 Nowy S$cz,  
ul. Wyspia(skiego 22 
tel.: 18/547-46-07; faks: 18/547-46-07 
e-mail: klub_sadecki@wp.pl

165. Punkt Konsultacyjny 
[Ma!opolska Agencja Rozwoju  
Regionalnego SA] 
33-300 Nowy S$cz, ul. Jagiello(ska 18 
tel.: 18/444-21-31; faks: 18/444-21-31 
e-mail: pknowysacz@marr.pl

166. Nowotomyska Izba Gospodarcza 
[Nowotomyska Izba Gospodarcza] 
64-300 Nowy Tomy%l, ul. Kolejowa 2 
tel.: 61/442-01-85; faks: 61/442-01-39 
e-mail: a.kuczynska@nig.org.pl 
www.nig.org.pl

167. Regionalny Punkt Konsultacyjny 
Warmi(sko-Mazurska Agencja 
Rozwoju Regionalnego SA 
10-516 Olsztyn,  
pl. Gen. Józefa Bema 3 
tel.: 89/521-12-50; faks: 89/521-12-60 
e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl 
www.wmarr.olsztyn.pl

168. Fundacja „Wpieranie i&promocja  
przedsi#biorczo%ci na Warmii 
i&Mazurach” 
[Fundacja „Wpieranie i&promocja  
przedsi#biorczo%ci na Warmii 
i&Mazurach”] 
10-516 Olsztyn,  
pl. Gen. Józefa Bema 3 
tel.: 89/535-17-80; faks: 89/535-17-84 
e-mail: sekretariat@fp.olsztyn.pl 
www.fp.olsztyn.pl

169. Regionalny O%rodek Europejskiego  
Funduszu Spo!ecznego 
[Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej  
O%rodek Samorzadu Lokalnego] 
10-006 Olsztyn, ul. Pieni#'nego 10 
tel.: 89/534-07-03; faks: 89/534-07-07 
e-mail: info_olsztyn@roefs.pl 
www.olsztyn.roefs.pl

170. Warmi(sko-Mazurska Izba Rzemios!a  
i&Przedsi#biorczo%ci  
[Warmi(sko-Mazurska Izba 
Rzemios!a] i&Przedsi#biorczo%ci  
10-029 Olsztyn, ul. Prosta 38 
tel.: 89/527-61-88; faks: 89/527-50-45 
e-mail: biuro@izbarzem.olsztyn.pl 
www.izbarzem.olsztyn.pl

171. Zrzeszenie Prywatnego Handlu 
i&Us!ug 
[Zrzeszenie Prywatnego Handlu 
i&Us!ug] 
10-548 Olsztyn, ul. Mickiewicza 3 
tel.: 89/527-33-77; faks: 89/527-33-77 
e-mail: zphiu@sprint.com.pl 
www.zphiu.olsztyn.pl

172. Enterprise Europe Network 
[Warmi(sko-Mazurska Agencja 
Rozwoju  Regionalnego SA 
w&Olsztynie] 
10-516 Olsztyn,  
pl. Gen. Józefa Bema 3 
tel.: 89/521-12-82; faks: 89/521-12-60 
e-mail: een@wmarr.olsztyn.pl 
www.wmarr.olsztyn.pl

173. Enterprise Europe Network 
[Stowarzyszenie „Promocja 
Przedsi#biorczosci” w&Opolu] 
45-064 Opole, ul. Damrota 4 
tel.: 77/442-61-45; faks: 77/442-61-45 
e-mail: een@spp.opole.pl 
www.eic.opole.pl

174. Regionalny O%rodek Europejskiego  
Funduszu Spo!ecznego 
[Dom Wspó!pracy Polsko-
Niemieckiej] 
45-068 Opole, ul. 1 Maja 13/2 
tel.: 77/402-51-05; faks: 77/402-51-15 
e-mail: info_opole@roefs.pl 
www.opole.roefs.pl

175. O%rodek Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci  
– Punkt Konsultacyjny 
[Stowarzyszenie „Promocja 
Przedsi#biorczosci”] 
45-064 Opole, ul. Damrota 4 
tel.: 77/456-56-00 w. 23 
e-mail: biuro@spp.opole.pl 
www.rif.opole.pl

176. Punkt Konsultacyjny 
[Izba Rzemie%lnicza w&Opolu] 
45-061 Opole, ul. Katowicka 55 
tel.: 77/454-31-73 w. 24;  
faks: 77/453-79-71 w. 32 
e-mail: pkopole@izbarzem.opole.pl 
www.izbarzem.opole.pl

177. Agencja Rozwoju Lokalnego SA 
[Agencja Rozwoju Lokalnego SA] 
27-400 Ostrowiec )wi#tokrzyski,  
ul. Sandomierska 26A 
tel.: 41/249-50-01; faks: 41/249-50-02 
e-mail: arl@arl.ostrowiec.pl 
www.arl.ostrowiec.pl

178. Regionalny O%rodek Europejskiego  
Funduszu Spo!ecznego 
[O%rodek Promowania 
Przedsi#biorczo%ci] 
27-400 Ostrowiec )wi#tokrzyski,  
ul. Sandomierska 26A 
tel.: 41/263-01-54; faks: 41/263-01-54 
e-mail:  
info_ostrowiecswietokrzyski@roefs.pl 
www.ostrowiecswietokrzyski.roefs.pl

179. Fundacja Rozwoju 
Przedsi#biorczo%ci „ATUT” 
[Fundacja Rozwoju 
Przedsi#biorczo%ci „ATUT”] 
14-100 Ostróda, ul. Ko%ciuszki 2 
tel.: 89/646-79-57; faks: 89/646-79-57 
sekretariat@atut.org.pl 
www.atut.org.pl

180. Eurocentrum Innowacji 
i&Przedsi#biorczo%ci 
[Eurocentrum Innowacji 
i&Przedsi#biorczo%ci] 
63-400 Ostrów Wielkopolski 
ul. Ledóchowskiego 36 
tel.: 62/736-10-27; faks: 62/736-10-27 
e-mail: biuro@euro.citw.pl 
www.euro.citw.pl

181. Stowarzyszenie „Ostrowskie 
Centrum Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci” 
[Stowarzyszenie „Ostrowskie 
Centrum Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci”] 
63-400 Ostrów Wielkopolski,  
ul. Szkolna 24 
tel.: 62/736-11-60; faks: 62/736-11-60 
e-mail: ocwp@ocwp.org.pl 
www.ocwp.org.pl

182. Izba Przemys!owo-Hndlowa 
Po!udniowej  
Wielkopolski – Ostrów Wielkopolska 
[Izba Przemys!owo-Hndlowa 
Po!udniowej Wielkopolski – Ostrów 
Wielkopolska] 
63-400 Ostrów Wielkopolski,  
ul. Wroc!awska 93 
tel.: 62/735-67-33; faks: 62/735-67-33 
e-mail:  
izba@izba.ostrow-wielkopolski.pl 
www.izba.ostrow-wielkopolski.pl

183. Ostrzeszowskie Centrum 
Przedsi#biorczo%ci – Gminne 
Centrum Informacji 
[Stowarzyszenie „Ostrzeszowskie 
Centrum Przedsi#biorczo%ci”] 
63-500 Ostrzeszów,  
ul. Przemys!owa 27 
tel.: 62/730-17-35; faks: 62/730-48-98 
e-mail: gci@clik.pl 
www.socp.info.pl

184. Punkt Konsultacyjny, Regionalny 
O%rodek Europejskiego Funduszu 
Spo!ecznego 
[Fundacja Rozwoju Regionu Rabka] 
32-600 O%wi#cim,  
ul. Unii Europejskiej 10 
tel.: 33/876-28-12; faks: 33/844-73-45 
e-mail:  
info_oswiecim@roefs.pl 
www.oswiecim.roefs.pl

185. Agencja Rozwoju Lokalnego 
[Lubelska Fundacja Rozwoju]  
21-200 Parczew, ul. Ogrodowa 16 
tel.: 83/355-09-53; faks: 83/355-09-53 
e-mail: parczew@lfr.lublin.pl 
www.lfr.lublin.pl

186. Centrum Rozwoju Ekonomicznego 
Pas!#ka 
[Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju 
Ekonomicznego Pas!#ka”] 
14-400 Pas!#k,  
ul. Sprzymierzonych 14 
tel.: 55/248-10-91; faks: 55/248-10-90 
e-mail: crep@el.onet.pl 
www.crep.pl
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187. Punkt Konsultacyjny 
[Wielkopolska Agencja Rozwoju  
Przedsi#biorczo%ci Sp. z&o.o.] 
64-920 Pi!a, ul. Grunwaldzka 2 
tel.: 67/214-27-28; faks: 67/214-20-35 
e-mail: pk-pila@warp.org.pl 
www.arpw.pl

188. Pilska Izba Gospodarcza 
[Pilska Izba Gospodarcza] 
64-920 Pi!a, ul. Grunwaldzka 2 
tel.: 67/214-34-74; faks: 67/212-30-59 
e-mail: biuro@izba.pila.pl 
www.zizba.pila.pl

189. Regionalny O%rodek Europejskiego  
Funduszu Spo!ecznego 
[Wielkopolska Agencja Rozwoju  
Przedsi#biorczo%ci Sp. z&o.o.] 
64-920 Pi!a, ul. Grunwaldzka 2 
tel.: 67/215-54-34; faks: 67/215-54-34 
e-mail: info_pila@roefs.pl 
www.pila.roefs.pl

190. Gminne Centrum Informacji 
[Gminne Centrum Informacji] 
26-670 Pionki, ul. Kozienicka 34 
tel.: 48/612-30-99 
e-mail: gcipionki@poczta.fm 
www.gcipionki.net

191. Regionalny Osrodek Europejskiego  
Funduszu Spo!ecznego 
[Fundacja Studiów Europejskich  
– Instytut Europejski w&*odzi] 
97-300 Piotrków Trybunalski,  
ul. D$browskiego 20 
tel.: 503697617; faks: 446471253 
e-mail:  
kierownik_piotrkowtrybunalski@roefs.pl 
piotrkowtrybunalski.roefs.pl

192. Punkt Konsultacyjny 
[Fundacja Rozwoju Gminy Zelów] 
97-300 Piotrków Trybunalski,  
ul. 3 Maja 2 
tel.: 44/649-99-72; faks: 44/649-99-72 
e-mail: pk.piotrkow@frgz.pl 
www.frgz.pl

193. Zak!ad Doskonalenia Zawodowego 
[Zak!ad Doskonalenia Zawodowego] 
09-402 P!ock, ul. U!a(ska 1 
tel.: 24/262 86 89; faks: 24/264 22 77 
e-mail: biuro@zdz-plock.com.pl 
www.zdz-plock.com.pl

194. Punkt Konsultacyjny 
[Zwi$zek Pracodawców Warszawy  
i&Mazowsza] 
09-400 P!ock, Stary Rynek 20 
tel.: 24/364-99-89 
e-mail:  
punkt.konsultacyjny@igrp.com.pl 
www.punkt.konsultacyjny.igrp.
com.pl

195. Regionalny O%rodek Europejskiego  
Funduszu Spo!ecznego 
[Szko!a Wy'sza im. Paw!a 
W!odkowica  
w&P!ocku] 
09-402 P!ock, ul. Kili(skiego 12 
tel.: 24/366-42-08; faks: 24/366-41-94 
e-mail: info_plock@roefs.pl 
www.plock.roefs.pl

196. Centrum Po%rednictwa Pracy 
i&Wspierania Przedsi#biorczo%ci 
[Fundacja Gospodarcza  
im. K. Marcinkowskiego 
w&Ciechanowie] 
09-100 P!o(sk, ul. Wolno%ci 22 
tel.: 23/662-21-10; faks: 23/662-21-10 
e-mail: wapocpp@praca.gov.pl 
www.fr.org.pl

197. Towarzystwo Rozwoju Gminy 
P!u'nica 
[Towarzystwo Rozwoju Gminy 
P!u'nica] 
87-214 P!u'nica, ul. P!ó'nica 64 
tel.: 56/687-39-09; faks: 56/687-39-09 
e-mail: trgp@trgp.org.pl 
www.trgp.org.pl

198. O%rodek Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci 
[Fundacja Centrum Wspierania  
Przedsi#biorczo%ci w&Podd#bicach] 
99-200 Podd#bice, ul. 1 Maja 15 
tel.: 43/678-31-58; faks: 43/678-31-58 
e-mail: biuro@fcwp.pl 
www.fcwp.pl

199. Podd#bickie Stowarzyszenie  
Przedsi#biorczo%ci 
[Podd#bickie Stowarzyszenie  
Przedsi#biorczo%ci] 
99-200 Podd#bice, ul. *ódzka 37 
tel.: 43/678-22-21; faks: 43/678-22-21 
e-mail: psp@sys.com.pl 
www.psp.private.pl

200. Agencja Rozwoju Lokalnego 
[Lubelska Fundacja Rozwoju – 
Agencja Rozwoju Regionalnego] 
24-320 Poniatowa, ul. M!odzie'owa 8 
tel.: 81/820-56-49; faks: 81/820-56-49 
e-mail: poniatowa@arl.lublin.pl 
www.lfr.lublin.pl

201. Pozna(ski O%rodek Wspierania  
Przedsi#biorczo%ci 
[Powiatowy Urz$d Pracy] 
61-772 Pozna(, Stary Rynek 52B 
tel.: 61/853-22-22-04;  
faks: 61/853-21-86 
e-mail: info@popw.poznan.pl 
www.popw.poznan.pl

202. Polska Izba Gospodarcza 
Importerów,  
Eksporterów i&Kooperacji  
[Polska Izba Gospodarcza 
Importerów,  
Eksporterów i&Kooperacji] 
61-809 Pozna(, ul. )w. Marcin 80/82 
tel.: 61/851-78-48; faks: 61/851-78-28 
e-mail: izba@pcc.org.pl 
www.pcc.org.pl

203. Wielkopolska Izba Przemys!owo-
Handlowa 
[Wielkopolska Izba Przemys!owo-
Handlowa] 
60-734 Pozna(, ul. G!ogowska 26 
tel.: 61/869-01-00; faks: 61/869-01-01 
e-mail: wiph@wiph.pl 
www. wiph.pl

204. Wielkopolska Izba Rzemie%lnicza  
[Wielkopolska Izba Rzemie%lnicza]  
61-874 Pozna(, al. Niepodleglo%ci 2 
tel.: 61/853-78-05; faks: 61/852-13-16 
e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl 
www.wir.poznan.com.pl

205. Regionalny O%rodek Europejskiego  
Funduszu Spo!ecznego 
[Fundacja Rozwoju Nauki 
i&Przedsi#biorczo%ci] 
61-846 Pozna(, ul. Dzia!y(skich 2/10 
tel.: 61/842-20-02; faks: 61/850-11-44 
e-mail: info_poznan@roEFS.pl 
www.poznan.roEFS.pl

206. Lokalne Centrum Biznesu 
[Lokalne Centrum Biznesu] 
32-100 Proszowice, ul. Krakowska 11 
tel.: 12/386-42-11; faks: 12/386-42-11 
e-mail: biuro@elcb.proszowice.pl 
www.lcb.proszowice.pl

207. Regionalne Centrum Informacji 
Europejskiej 
[Rzeszowska Agencja Rozwoju  
Regionalnego RARR SA] 
37-200 Przeworsk, ul. Jagiello(ska 10 
tel.: 16/648-75-52; faks: 16/648-75-52 
e-mail: rpelc@rarr.rzeszow.pl 
www.rarr.rzeszow.pl

208. Regionalny O%rodek Europejskiego  
Funduszu Spo!ecznego 
[Przemyska Agencja Rozwoju 
Regionalnego SA] 
37-700 Przemy%l, Rynek 26 
tel.: 16/676-02-60; faks: 16/676-02-63 
e-mail: info_przemysl@roefs.pl 
www.przemysl.roefs.pl

209. Przemyska Agencja Rozwoju 
Regionalnego SA 
[Przemyska Agencja Rozwoju 
Regionalnego SA] 
37-700 Przemy%l,  
ul. Ks. Piotra Skargi 7/1 
tel.: 16/675-16-64; faks: 16/676-09-86 
e-mail: info@parr.pl 
www.parr.pl

210. Fundacja Pu!awskie Centrum 
Przedsi#biorczo%ci 
[Fundacja Pu!awskie Centrum  
Przedsi#biorczo%ci] 
24-110 Pu!awy, ul. Mo%cickiego 1 
tel.: 81/470-09-00; faks: 81/470-09-30 
e-mail: fpcp@fpcp.org.pl 
www.fpcp.org.pl

211. Centrum Przedsi#biorczo%ci  
i&Agrobiznesu/Gminne Centrum 
Informacji 
[Maria(ski Ruch Inicjatyw  
Ekonomiczno-Spo!ecznych] 
96-330 Puszcza Maria(ska,  
ul. Króla J. Sobieskiego 1 
tel.: 46/831-81-09; faks: 46/831-81-09 
e-mail: cpa@puszcza-marianska.pl 
www.puszcza-marianska.pl

212. Agencja Rozwoju Lokalnego 
AGROTUR 
[Agencja Rozwoju Lokalnego 
AGROTUR] 
42-625 Pyrzowice, ul. Centralna 5 
tel.: 32/381-85-90; faks: 32/380-10-43 
e-mail: pyzowice@agrotur.org.pl 
www.pagrotur.org.pl
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213. Fundacja Rozwoju Regionu Rabka 
[Fundacja Rozwoju Regionu Rabka] 
34-700 Rabka Zdrój,  
ul. Pi!sudskiego 1 
tel.: 18/267-77-39; faks: 18/267-77-39 
e-mail:  
poczta@fundacja.region-rabka.pl 
www.fundacja.region-rabka.pl

214. )l$skie Towarzystwo Gospodarcze  
Pro Europa 
[)l$skie Towarzystwo Gospodarcze  
Pro Europa] 
47-400 Racibórz, pl. Dworcowy 16 
tel.: 32/755-20-98; faks: 32/755-20-98 
e-mail: biuro@pro-europa.pl 
www.pro-europa.pl

215. Radomska Szko!a Zarz$dzania 
[Radomska Szko!a Zarz$dzania] 
26-600 Radom, ul. Traugutta 61 
tel.: 48/362-13-73 ; faks: 48/362-13-73 
e-mail: ersz@radom.net 
www.radom.net/rsz

216. Stowarzyszenie „Radomskie 
Centrum Przedsi#biorczo%ci” 
[Stowarzyszenie „Radomskie 
Centrum Przedsi#biorczo%ci”] 
26-600 Radom, ul. Ko%ciuszki 1 
tel.: 48/360-00-45; faks: 48/360-00-46 
e-mail: rcp1@radom.net 
www.srcp.radom.pl

217. Regionalny O%rodek Europejskiego  
Funduszu Spo!ecznego 
[Stowarzyszenie „Radomskie 
Centrum Przedsi#biorczo%ci”] 
26-600 Radom, ul. Ko%ciuszki 1 
tel.: 48/360-00-45; faks: 48/360-00-46 
e-mail: info_radom@roefs.pl 
www.radom.roefs.pl

218. Izba Przemys!owo-Handlowa Ziemi 
Radomskiej 
[Izba Przemys!owo-Handlowa Ziemi 
Radomskiej] 
26-600 Radom, ul. 1eromskiego 45 
tel.: 48/384-56-60 
e-mail: radom@ip-hzr.radom.pl 
www.ip-hzr.radom.pl

219. Punkt Konsultacyjny 
[Towarzystwo ALTUM – Rzeszów] 
26-600 Radom,  
ul. Czechowskiego 34 
tel.: 48/363-91-52; faks: 48/363-91-52 
e-mail: altum@altum.pl 
www.altum.pl

220. Regionalna Izba Przemys!owo-
Handlowa 
[Regionalna Izba Przemys!owo-
Handlowa] 
97-500 Radomsko,  
ul. Ko%ciuszki 60 pok. 106 
tel.: 44/683-19-93 
e-mail: riph.radomsko@gmail.com 
www.riph.radomsko.pl

221. Agencja Rozwoju Lokalnego 
[Lubelska Fundacja Rozwoju  
– Agencja Rozwoju Regionalnego] 
21-300 Radzy( Podlaski,  
ul. Jana Paw!a II nr 8 
tel.: 83/352-78-10; faks: 83/352-78-10 
e-mail: radzyn@arl.lublin.pl 
www.lfr.lublin.pl

222. Punkt Konsultacyjny 
[Rudzka Agencja Rozwoju 
„Inwestor” Sp. z&o.o.] 
41-703 Ruda )l$ska, ul. Wolno%ci 6 
tel.: 32 243 69 31; faks: 32 248 77 86 
e-mail: bp@rarinwestor.pl 
www.rarinwestor

223. Rudzki Inkubator Przedsi#biorczo%ci 
Sp.z.o.o 
[Rudzki Inkubator Przedsi#biorczo%ci 
Sp.z.o.o] 
41-703 Ruda )l$ska,  
ul. Karola Goduli 36 
tel.: 32/342-22-30; faks: 32/342-22-30 
e-mail: info@inkubatorrudzki.pl 
www.inkubatorrudzki.pl

224. Punkt Konsultacyjny 
[Izba Przemys!owo-Handlowa 
Rybnickiego Okr#gu 
Przemys!owego] 
44-200 Rybnik, Rynek 12 
tel.: 32/422-11-68; faks: 32/422-11-68 
e-mail: biuro@izbaph.rybnik.pl 
www.izbaph.rybnik.pl

225. Regionalny O%rodek Europejskiego  
Funduszu Spo!ecznego 
[Rudzki Inkubator Przedsi#biorczo%ci,  
Stowarzyszenie Wspierania 
Organizacji Pozarz$dowych MOST] 
35-064 Rybnik, ul. Rudzka 13A 
tel.: 32/429-57-73; faks: 32/429-57-75 
e-mail: info_rybnik@roefs.pl 
www.rybnik.roefs.pl

226. O%rodek Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci 
[Ma!opolski Instytut Gospodarczy] 
35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 1 
tel.: 17/852-61-55; faks: 17/852-61-55 
e-mail: achmaj@mig.com.pl 
www.mig.com.pl

227. Enterprise Europe Network 
[Stowarzyszenie Promocji  
Przedsi#biorczo%ci] 
35-060 Rzeszów, ul. S!owackiego 7A 
tel.: 17/866-12-53; faks: 17/852-45-28 
e-mail: een@spp.org.pl 
www.spp.org.pl

228. Enterprise Europe Network 
[Rzeszowska Agencja Rozwoju  
Regionalnego SA] 
35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 
tel.: 17/867-62-33 
e-mail: een@rarr.rzeszow.pl 
www.rarr.rzeszow.pl

229. Rzeszowski O%rodek Samorz$du  
Terytorialnego FRDL 
[Rzeszowski O%rodek Samorz$du  
Terytorialnego FRDL] 
35-065 Rzeszów, ul. Przesmyk 6 
tel.: 17/862-69-64; faks: 17/850-74-20 
e-mail: biuro@frdl.rzeszow.pl 
www.frdl.rzeszow.pl

230. Regionalny O%rodek Europejskiego  
Funduszu Spo!ecznego 
[Towarzystwo ALTUM] 
35-307 Rzeszów, ul. Warszawska 5/7 
tel.: 17/852-27-60; faks: 17/860-25-97 
e-mail: info_rzeszow@roefs.pl 
www.rzeszow.roefs.pl

231. Towarzystwo ALTUM Programy  
Spo!eczno-Gospodarcze 
[Towarzystwo ALTUM Programy  
Spo!eczno-Gospodarcze] 
35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 5/7 
tel.: 17/852-27-60; faks: 17/860-25-97 
e-mail: altum@altum.pl 
www.altum.pl

232. Enterprise Europe Network 
[Stowarzyszenie Grupy  
Przedsi#biorców Przemys!u  
Lotniczego Dolina Lotnicza] 
35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 
tel.: 17/850-19-35 
e-mail: info@dolinalotnicza.pl 
www.dolinalotnicza.pl

233. O%rodek Promowania 
Przedsi#biorczo%ci 
[O%rodek Promowania 
Przedsi#biorczo%ci] 
27-600 Sandomierz,  
ul. pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 
tel.: 15/833-34-00; faks: 15/833-34-60 
e-mail: fundacja@opiwr.org.pl 
www.opiwr.org.pl

234. O%rodek Szkoleniowo-Doradczy dla 
Starterów 
[Stowarzyszenie Inicjowania 
Przedsi#biorczo%ci] 
38-500 Sanok, Rynek 15 
tel.: 13/464-34-15; faks: 13/464-34-15 
e-mail: sipsanok@pro.onet.pl 
www.sip.sanok.prox.pl

235. Centrum Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci 
[Regionalna Izba Gospodarcza] 
38-500 Sanok, Rynek 15 
tel.: 13/463-04-44; faks: 13/463-04-44 
e-mail: rigsanok@pro.onet.pl 
www.sip.sanok.prox.pl

236. Centrum Rozwoju Spo!eczno-
Ekonomicznego 
[Centrum Rozwoju  
Spo!eczno-Ekonomicznego] 
39-120 S#dziszów Ma!opolski,  
ul. Sielec 1A 
tel.: 81/722-69-50 
e-mail: csre@csre.org.pl 
www.csre.org.pl

237. Regionalny O%rodek Europejskiego 
Funduszu Spo!ecznego 
[Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej] 
08-110 Siedlce, ul. Soko!owska 161A 
tel.: 25/631-96-21; faks: 25/631-96-21 
e-mail: info_siedlce@roefs.pl 
www.siedlce.roefs.pl

238. Punkt Konsultacyjny 
[Fundacja Ma!ych i&)rednich 
Przedsi#biorstw] 
08-110 Siedlce, ul. Soko!owska 161A 
tel.: 25/633-20-59 
e-mail: punktinfo@ws"z.siedlce.pl

239. Centrum Wspierania Biznesu 
[Podlaska Fundacja Rozwoju 
Regionalnego] 
17-300 Siemiatycze, ul. Pa!acowa 19 
tel.: 85/656-13-42; faks: 85/656-13-42 
e-mail: chmielewska@pfrr.pl 
www.pfrr.bialystok.pl
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240. Regionalna Izba Gospodarcza 
[Regionalna Izba Gospodarcza] 
98-200 Sieradz, ul. Sara(ska 5 
tel.: 42/630-73-54; faks: 42/632-72-92 
e-mail: rig@nasz.pl

241. Regionalna Izba Gospodarcza 
[Regionalna Izba Gospodarcza] 
96-100 Skierniewice, ul. Reymonta 18 
tel.: 46/632-10-59; faks: 46/632-10-59 
e-mail: sig@skierniewice.com.pl 
www.rig.skierniewice.com.pl

242. Pomorska Agencja Rozwoju 
Regionalnego 
[Pomorska Agencja  
Rozwoju Regionalnego] 
76-200 S!upsk, ul. Pozna(ska 1A 
tel.: 59/841-2892; faks: 59/841-32-61 
e-mail: ewa@parr.slupsk.pl 
www.parr.slupsk.pl

243. O%rodek Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci 
[S!upskie Stowarzyszenie Innowacji  
Gospodarczych i&Przedsi#biorczo%ci] 
76-200 S!upsk, ul. J. Tuwima 22A 
tel.: 59/846-91-20; faks: 59/846-91-20 
e-mail: biuro@inkubator.slupsk.pl 
www.inkubator.slupsk.pl

244. Regionalny O%rodek Europejskiego  
Funduszu Spo!ecznego 
[Pomorska Agencja  
Rozwoju Regionalnego SA] 
76-200 S!upsk, ul. Wojska Polskiego 
46A 
tel.: 59/840-11-72; faks: 59/848-17-37 
e-mail: info_slupsk@roefs.pl 
www.slupsk.roefs.pl

245. Centrum Przedsi#biorczo%ci/
Mikroinkubator Przedsi#biorczo%ci/
Centrum Wspierania  
Biznesu – Punkt Konsultacyjny 
Enterprise Europe Network 
[Stowarzyszenie „Wolna 
Przedsi#biorczo%+”] 
81-745 Sopot, ul. Polna 1 
tel.: 58/524-50-50; faks: 58/524-50-51 
e-mail: een@swp.gda.pl 
www.een.sopot.pl

246. Agencja Rozwoju Lokalnego SA 
[Agencja Rozwoju Lokalnego SA] 
41-200 Sosnowiec, ul. Teatralna 9 
tel.: 32/266-50-41; faks: 32/293-37-31 
e-mail: arl@arl.org.pl 
www.arl.org.pl

247. Regionalna Izba Gospodarcza 
[Regionalna Izba Gospodarcza] 
37-450 Stalowa Wola, ul. 1 Sierpnia 
26 C 
tel.: 15/844-03-57; faks: 15/844-03-57 
e-mail: rig@onet.pl 
www.rig.stalowawola.go3.pl

248. O%rodek Promowania i&Wspierania  
Przedsi#biorczo%ci Rolnej w&Stalowej 
Woli 
[O%rodek Promowania i&Wspierania  
Przedsi#biorczo%ci Rolnej w&Stalowej 
Woli] 
37-450 Stalowa Wola, ul. 1 Sierpnia 
12 
tel.: 15/842-41-55; faks: 15/842-41-55 
e-mail: stalowawola@opiwpr.org.pl 
www.opiwpr.org.pl

249. Fundacja – Agencja Rozwoju 
Regionalnego 
[Fundacja – Agencja Rozwoju 
Regionalnego] 
27-200 Starachowice,  
ul. Mickiewicza 1A 
tel.: 41/274-46-90; faks: 41/274-04-09 
e-mail: farr@farr.pl 
www.rfarr.pl

250. O%rodek Promowania i&Wspierania  
Przedsi#biorczo%ci Rolnej 
w&Staszowie 
[O%rodek Promowania i&Wspierania  
Przedsi#biorczo%ci Rolnej 
w&Staszowie] 
28-200 Staszów, ul. Szkolna 4 
tel.: 15/864-56-43; faks: 15/864-56-43 
e-mail: staszow@opiwpr.org.pl 
www.opiwpr.org.pl

251. Stowarzyszenie Samorz$dowe 
Centrum Przedsi#biorczo%ci 
i&Rozwoju 
[Stowarzyszenie Samorz$dowe 
Centrum Przedsi#biorczo%ci 
i&Rozwoju] 
34-200 Sucha Beskidzka,  
ul. Mickiewicza 41 
tel.: 33/874-11-03; faks: 33/874-12-85 
e-mail: owpsucha@iap.pl 
www.owpsucha.iap.pl

252. Punkt Konsultacyjny 
[Agencja Rozwoju Regionalnego 
ARES] 
16-400 Suwa!ki, ul. Noniewicza 42A 
tel.: 87/566-61-06; faks: 87/566-74-97 
e-mail: pk@ares.suwalki.pl 
www.ares.suwalki.pl

253. Regionalny O%rodek Europejskiego 
Funduszu Spo!ecznego 
[Agencja Rozwoju Regionalnego 
ARES SA] 
16-400 Suwa!ki, Osiedle II nr 6A 
tel.: 87/563-02-19 
e-mail: doradca_suwalki@roefs.pl 
www.suwalkiroefs.pl

254. O%rodek Transferu Wiedzy 
i&Innowacji 
[Fundacja Rozwoju 
Przedsi#biorczo%ci] 
16-400 Suwa!ki, ul. Ko%ciuszki 62 
tel.: 87/562-79-62 w. 114; faks: 87/562-
79-63 
e-mail: biuro@frp.pl 
www.frp.pl

255. Enterprise Europe Network 
[Dolno%l$ska Agencja Rozwoju 
Regionalnego] 
58-310 Szczawno Zdrój,  
ul. Szczawie(ska 2 
tel.: 74/648-04-00; faks: 74/648-04-17 
e-mail: rdarr@darr.pl 
www.rdarr.pl

256. Punkt Konsultacyjny 
[Dolno%l$ska Agencja Rozwoju 
Regionalnego] 
58-310 Szczawno Zdrój,  
ul. Szczawie(ska 2 
tel.: 74/648-04-50; faks: 74648-04-51 
e-mail: info@t-park.pl 
www.t-park.pl

257. Centrum Rozwoju Biznesu, Biuro 
Konsultingu i&Szkole( 
[Zachodniopomorska Szko!a 
Biznesu] 
71-210 Szczecin, ul. 1o!nierska 53 
tel.: 91 814 94 75; faks: 91 814 94 82 
e-mail: kursy@zpsb.szczecin.pl 
zpsb.szczecin.pl

258. Enterprise Europe Network 
[Zachodniopomorskie 
Stowarzyszenie Rozwoju 
Gospodarczego – Szczeci(skie  
Centrum Przedsi#biorczo%ci] 
70-035 Szczecin, ul. Kolumba 86 
tel.: 91/433-02-20; faks: 91/433-02-66 
e-mail: een@zsrg.szczecin.pl 
www.zsrg.szczecin.pl

259. Regionalny O%rodek Europejskiego 
Funduszu Spo!ecznego 
[Zachodniopomorska Agencja 
Rozwoju Regionalnego] 
70-223 Szczecin, ul. Stois!awa 2 
tel.: 91/432-93-13; faks: 91/432-93-09 
e-mail: info_szczecin@roefs.pl 
www.szczecin.roefs.pl

260. Polska Fundacja Przedsi#biorczo%ci 
[Polska Fundacja Przedsi#biorczo%ci] 
70-419 Szczecin, ul. Rod!a 9 
tel.: 91/359-52-77; faks: 91/359-53-65 
e-mail: pfp@pfp.com.pl 
www.pfp.com.pl

261. O%rodek Szkoleniowy 
[Zachodniopomorskie 
Stowarzyszenie Rozwoju 
Gospodarczego – Szczeci(skie  
Centrum Przedsi#biorczo%ci] 
70-035 Szczecin, ul. Kolumba 86 
tel.: 91/489-22-79; faks: 91/489-22-79 
e-mail: zsrg@pro.onet.pl 
www.zsrg.szczecin.pl

262. Zachodniopomorska Agencja 
Rozwoju Regionalnego 
[Zachodniopomorska Agencja 
Rozwoju Regionalnego] 
70-223 Szczecin, ul. Stois!awa 2 
tel.: 91/488-24-88; faks: 91/432-93-22 
e-mail: zarzad@zarr.com.pl 
www.zarr.com.pl

263. Izba Rzemie%lnicza Ma!ej i&)redniej  
Przedsi#biorczo%ci 
[Izba Rzemie%lnicza Ma!ej  
i&)redniej Przedsi#biorczo%ci] 
70-482 Szczecin,  
ul. Wojska Polskiego 78 
tel.: 91/422-22-78; faks: 91/422-22-38 
e-mail: sekretariat@szczecin.pl 
www.irszczecin.pl

264. Wojewódzki Klub Techniki 
i&Racjonalizacji 
[Wojewódzki Klub Techniki 
i&Racjonalizacji] 
70-467 Szczecin,  
ul. Monte Cassino 19C/3 
tel.: 91/488-38-17; faks: 91/488-38-17 
e-mail: biuro@wktir.szczecin.pl 
www.wktir.szczecin.pl

265. Punkt Konsultacyjny 
[Fundacja Agencja Rozwoju 
Regionalnego w&Starachowicach] 
26-500 Szyd!owiec, ul. Kili(skiego 10 
tel.: 48/617-86-30 
e-mail: pk1@farr.pl
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266. )remski O%rodek Wspierania  
Ma!ej Przedsi#bkiorczo%ci 
[Unia Gospodarcza Regionu 
)remskiego] 
63-100 )rem, ul. Okulickiego 3 
tel.: 61/283 27 04; faks: 61/283 27 04 
e-mail: unia@srem.com.pl 
www.unia.srem.com.pl

267. Centrum Wspierania Biznesu 
[Stowarzyszenia „Wolna 
Przedsi#biorczo%+”] 
58-100 )widnica, Rynek 38 
tel.: 74/853-39-82; faks: 74/853-39-82 
e-mail: biuro@cwb.org.pl 
www.cwb.org.pl

268. Centrum Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci 
[Stowarzyszenie Wspierania 
Rozwoju Gospodarczego Ziemi 
)wieckiej] 
86-100 )wiecie, ul. Chmielniki 2B 
tel.: 52/33-02-536; faks: 52/331-28-68 
e-mail: inkubator@op.pl 
www.inkubator.com.pl

269. Cech Rzemie%lniczy i&Przemys!owo-
Handlowy 
[Cech Rzemie%lniczy i&Przemys!owo-
Handlowy] 
86-100 )wiecie, ul. S!owackiego 16 
tel.: 52/333-32-75; faks: 52/333-32-75 
e-mail: cechsw@wp.pl

270. Gminne Infocentrum 
Przedsi#biorczo%ci 
[Federacja Pracodawców Polski 
Zachodniej] 
59-540 )wierzawa, pl. Wolno%ci 47B 
tel.: 75/713-52-73; faks: 75/713-52-73 
e-mail: gci_swierzawa@wp.pl 
www.fppz.pl

271. Punkt Konsultacyjny 
[Tarnobrzeska Agencja Rozwoju 
Regionalnego] 
39-400 Tarnobrzeg,  
ul. M. D$browskiej 15 
tel.: 15/822-61-87; faks: 15/823-19-52 
tarr@tarr.pl 
www.tarr.pl

272. Regionalny O%rodek Europejskiego 
 Funduszu Spo!ecznego 
[Tarnobrzeska Agencja Rozwoju 
Regionalnego] 
39-400 Tarnobrzeg,  
ul. M. D$browskiej 15 
tel.: 15/823-55-28; faks: 15-822-61-87 
e-mail: info_tarnobrzeg@roefs.pl 
www.tarnobrzeg.roefs.pl

273. Izba Przemys!owo-Handlowa 
[Izba Przemys!owo-Handlowa] 
42-600 Tarnowskie Góry,  
ul. Sienkiewicza 47 
tel.: 32/393-33-15; faks: 32/393-33-17 
e-mail: iph@tarnowskiegory.com.pl 
www.tarnowskiegory.com.pl

274. Lubelska Fundacja Rozwoju  
[Lubelska Fundacja Rozwoju] 
22-600 Tomaszów Lubelski, ul. 
Wyspia(skiego 1 
tel.: 84/664-26-06; faks: 84/664-26-06 
e-mail:  
tomaszowlubelski@lfr.lublin.pl 
www.lfr.lublin.pl

275. Filia Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny 
[Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny] 
22-600 Tomaszów Lubelski,  
ul. Lwowska 32 
tel.: 84/664-10-27; faks: 84/664-10-27 
e-mail:  
tomaszowlubelski@fundacja.lublin.pl 
www.fundacja.lublin.pl

276. Fundacja Rozwoju Gminy 
Zelów Oddzia! Zamiejscowy 
w&Tomaszowie Mazowieckim 
[Fundacja Rozwoju Gminy 
Zelów Oddzia! Zamiejscowy 
w&Tomaszowie Mazowieckim] 
97-200 Tomaszów Mazowiecki,  
ul. Warszawska 119 
tel.: 44/723-76-08; faks: 44/723-
68-78 
www.frgz.pl

277. Regionalny Punkt Konsultacyjny.  
Dzia! Szkole(, Us!ug i&Projektów 
[Toru(ska Agencja Rozwoju 
Regionalnego] 
87-100 Toru(, ul. Wroc!awska 167 
tel.: 56/657-33-06; faks: 56/657-33-06 
e-mail: gogulska@tarr.org.pl 
www.tarr.org.pl/pk

278. Izba Przemys!owo-Handlowa 
[Izba Przemys!owo-Handlowa] 
87-100 Toru(, ul. Kopernika 4 
tel.: 56/658-62-90; faks: 56/658-62-99 
e-mail: biuro@iph.torun.pl 
www.iph.torun.pl

279. Regionalny O%rodek Europejskiego 
Funduszu Spo!ecznego 
[Europejskie Centrum Wspó!pracy 
M!odzie'y] 
87-100 Toru(, ul. pl. )w. Katarzyny 9 
tel.: 56/652-22-40; faks: 56/652-22-41 
e-mail: roefs@ecwm.org.pl 
www.torun.roefs.pl

280. Stowarzyszenie Centrum Rozwoju 
„PROGRES” 
[Stowarzyszenie Centrum Rozwoju 
„PROGRES”] 
89-500 Tuchola, pl. Wolno%ci 23 
tel.: 52/559-07-32; faks: 52/559-07-32 
e-mail: tuchola@cr.progrs.pl 
www.crprogres.pl

281. O%rodek Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci,  
Punkt Konsultacyjny – O%rodek KSU 
[Turecka Izba Gospodarcza] 
62-700 Turek, ul. Kaliska 47 
tel.: 63/289-18-89; faks: 63/289-18-89 
e-mail: biuro@tig.turek.pl 
www.tig.turek.pl

282. Bieszczadzka Agencja Rozwoju 
Regionalnego 
[Bieszczadzka Agencja Rozwoju 
Regionalnego] 
38-700 Ustrzyki Dolne, Rynek 17 
tel.: 13/461-29-98; faks: 13/461-21-47 
e-mail: biuro@barr-ustrzyki.pl 
www.barr-ustrzyki.pl

283. O%rodek Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci 
[Fundacja „Wa!brzych 2000”] 
58-304 Wa!brzych, ul. Ludowa 1C 
tel.: 74/843-45-62; faks: 74/843-45-32 
e-mail: biuro@walbrzych2000.pl 
www.walbrzych2000.pl

284. Fundusz Regionu Wa!brzyskiego 
[Fundusz Regionu Wa!brzyskiego] 
58-300 Wa!brzych,  
ul. Limanowskiego 15 
tel.: 74/664-48-10; faks: 74/664-48-22 
e-mail: biuro@frw.pl 
www.frw.pl

285. Regionalny O%rodek Europejskiego  
Funduszu Spo!ecznego 
[Stowarzyszenie Unia 
Przedsi#biorców Dolnego )l$ska] 
78-600 Wa!brzych,  
ul. Dmowskiego 22 
tel.: 74/666-60-44; faks: 74/666-60-44 
e-mail: info_walbrzych@roefs.pl 
www.walbrzych.roefs.pl

286. Centrum Dydaktyczne 
Przedsi#biorczo%ci 
[Fundacja „Wspó!praca-Nauka-
Kultura”] 
00-419 Warszawa, ul. Rozbrat 44 A 
tel.: 22/629-11-28; faks: 22/621-82-79 
e-mail: fwnk@post.pl 
www.fwnk.pl

287. Regionalny O%rodek Europejskiego  
Funduszu Spo!ecznego 
[Towarzystwo AMICUS] 
00-508 Warszawa,  
al. Jerozolimskie 11/19 
tel.: 22/392-72-72; faks: 22/435-58-68 
e-mail: info_warszawa@roefs.pl 
www.warszawa.roefs.pl

288. Punkt Konsultacyjny 
[Fundacja Ma!ych i&)rednich 
Przedsi#biorstw] 
01-048 Warszawa, ul. Smocza 27 
tel.: 22/838-01-72; faks: 22/838-02-61 
e-mail: biuro@fund.org.pl 
www.fund.org.pl

289. Punkt Konsultacyjny 
[Zwi$zek Pracodawców Warszawy 
i&Mazowsza]  
02-201 Warszawa, ul. Andersa 6 
tel.: 22/887-64-20; faks: 22/887-64-22 
e-mail: pk@zpwim.pl 
www.zpwim.pl

290. Infocentrum 
[Warszawskie Centrum Kobiet] 
01-886 Warszawa,  
ul. Z. Na!kowskiej 11 
tel.: 22/834-60-59; faks: 22/834-80-66 
e-mail:  
centrum@centrumkobiet.edu.pl 
www.centrumkobiet.edu.pl

291. O%rodek Badania Jako%ci Wyrobów 
„ZETOM” 
[O%rodek Badania Jako%ci Wyrobów 
„ZETOM”] 
02-673 Warszawa,  
ul. Konstruktorska 4 
tel.: 22/339-02-17; faks: 22/847-17-51 
e-mail: zetom@zetom.com.pl 
www.zetom.com.pl

292. Mazowiecka Izba Rzemios!a 
i&Przedsi#biorczo%ci 
[Mazowiecka Izba Rzemios!a 
i&Przedsi#biorczo%ci] 
01-048 Warszawa, ul. Smocza 27 
tel.: 22/636-65-24; faks: 22/838-02-61 
e-mail: sekretariat@mirip.org.pl 
www.mirip.org.pl
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293. Krajowa Izba Gospodarcza 
Elektroniki i&Telekomunikacji 
[Krajowa Izba Gospodarcza 
Elektroniki i&Telekomunikacji] 
00-739 Warszawa,  
ul. St#pi(ska 22/30 
tel.: 22/851-03-09; faks: 22/851-03-00 
e-mail: kigeit@kigeit.org.pl 
www.kigeit.org.pl

294. Punkt Konsultacyjny 
[Wielkopolska Izba Rzemie%lnicza 
w&Poznaniu] 
62-100 W$growiec, ul. Ja!owiecka 1 
tel.: 67/262-12-08; faks: 67/262-12-08 
e-mail: cech@pro.onet.pl

295. O%rodek Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci i&Agroturystyki 
[W#growskie Stowarzyszenie 
Wspierania Przedsi#biorczo%ci 
i&Agroturystyki] 
07-100 W#grów, ul. Karola Szamoty 33 
tel.: 25/792-20-82; faks: 25/792-20-82 
e-mail: stowarzyszenie@post.pl 
www.wswpia.com.pl

296. Punkt Konsultacyjny 
[Agencja Rozwoju Lokalnego 
AGROTUR] 
98-300 Wielu(, ul. Kolejowa 63 
tel.: 43/843-30-27 
e-mail: pk.wielun@agrotur.org.pl 
www.agrotur.org.pl

297. Kujawska Izba Przemys!owo-
Handlowa 
[Kujawska Izba Przemys!owo-
Handlowa] 
87-800 W!oc!awek, ul. Okrzei 60 
tel.: 54/232-32-86; faks: 54/411-53-37 
e-mail: kipf@wwi.pl 
www.kiph.wwi.pl

298. Agencja Rozwoju Lokalnego 
[Lubelska Fundacja Rozwoju] 
22-200 W!odawa,  
al. J. Pi!sudskiego 10 
tel.: 82/572-29-16; faks: 82/572-29-16 
e-mail: wlodawa@lfr.lublin.pl 
www.lfr.lublin.pl

299. Cech Rzemie%lników i&innych 
Przedsi#biorców 
[Cech Rzemie%lników i&innych 
Przedsi#biorców] 
44-300 Wodzis!aw )l$ski,  
ul. Zamkowa 5 
tel.: 32/455-69-14; faks: 32/455-49-85 
e-mail: biuro@cech.wodzislaw.pl 
www.wodzislaw.cech.pl

300. Centrum Przedsi#biorczo%ci SA 
[Centrum Przedsi#biorczo%ci SA] 
43-225 Wola, ul. Przemys!owa 6 
tel.: 32/211-91-77; faks: 32/211-91-77 
e-mail: sekretariat@cpsa.com.pl 
www.cpsa.com.pl

301. Stowarzyszenie Rozwoju 
Przedsi#biorczo%ci 
[Stowarzyszenie Rozwoju 
Przedsi#biorczo%ci] 
50-335 Wroc!aw, ul. Trwa!a 7 
e-mail: biuro@srp.wroclaw.pl 
www.srp.wroclaw.pl

302. Wroc!awska Agencja Rozwoju 
Regionalnego 
[Wroc!awska Agencja Rozwoju 
Regionalnego] 
50-075 Wroc!aw, ul. Krupnicza.13 
tel.: 71/797-04-00; faks: 71/797-04-07 
e-mail: warr@warr.pl 
www.warr.pl

303. Punkt Konsultacyjny dla MSP 
[Dolno%l$ska Agencja Wspó!pracy 
Gospodarczej] 
50-029 Wroc!aw, ul. Ku-nicza 10 
tel.: 71/344-02-87; faks: 71/344-02-85 
e-mail: biuro@dawg.pl 
www.dawg.pl

304. Centrum Obs!ugi Przedsi#biorcy 
[Dolno%l$ska Izba Gospodarcza] 
50-029 Wroc!aw, ul. )widnicka 39 
tel.: 71/372-44-91; faks: 71/343-45-97 
e-mail: biuro@dig.wroc.pl 
www.dig.wroc.pl

305. Regionalny O%rodek Europejskiego  
Funduszu Spo!ecznego 
[Regionalne Centrum Wspierania 
Inicjatyw Pozarz$dowych] 
53-661 Wroc!aw,  
pl. Solidarno%ci 1/3/5 
tel.: 71/796-30-00; faks: 71/796-30-00 
e-mail: szkolenia_wroclaw@roefs.pl 
www.wroclaw.roefs.pl

306. Punkt Konsultacyjny 
[O%rodek Kszta!cenia Samorzadu  
Terytorialnego im. Waleriana Pa(ki 
FRDL] 
41-800 Zabrze, ul. Wolno%ci 330 
tel.: 32/253-84-09; faks: 32/278-39-63 
e-mail: pk@frdl.katowice.pl 
www.frdl.katowice.pl

307. Agencja Rozwoju Lokalnego 
[Lubelska Fundacja Rozwoju] 
22-400 Zamo%+, Rynek Wielki 2 
tel.: 84/639-08-61; faks: 84/639-08-61 
e-mail: zamosc@lfr.lublin.pl 
www.lfr.lublin.pl

308. Regionalny O%rodek Europejskiego 
Funduszu Spo!ecznego, Punkt 
Konsultacyjny 
[Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny] 
22-400 Zamo%+, ul. Partyzantów 3 
tel.: 84/627-18-32; faks: 84/627-18-32 
e-mail: zamosc@fundacja.lublin.pl 
www.fundacja.lublin.pl

309. O%rodek Szkole( i&Warsztatów 
[Stowarzyszenia Rozwoju 
Przedsi#biorczo%ci i&Inicjatyw 
Lokalnych] 
05-091 Z$bki, ul. Pi!sudskiego 176 
tel.: 22/771-58-34; faks: 22/771-58-34 
e-mail: szkolenia@srp.pl 
www.srp.pl

310. Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 
[Fundacja Rozwoju Gminy Zelów] 
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 41 
tel.: 44/634-10-06, 634-10-14;  
faks: 44/634-12-30 
e-mail: frgz@frgz.pl 
www.frgz.pl

311. Agencja Rozwoju Regionalnego SA  
[Agencja Rozwoju Regionalnego SA]  
65-022 Zielona Góra, ul. 
Sulechowska 1 
tel.: 68/327-05-04; faks: 68/325-38-88 
e-mail: agencja@region.zgora.pl 
www.region.zgora.pl

312. Organizacja Pracodawców Ziemi 
Lubuskiej 
[Organizacja Pracodawców Ziemi 
Lubuskiej] 
65-078 Zielona Góra,  
ul. Bohaterów Westerplatte 23 
tel.: 68/327-18-81; faks: 68/327-18-81 
e-mail: biuro@opzl.pl 
www.opzl.pl

313. Regionalny O%rodek Europejskiego 
Funduszu Spo!ecznego 
[Stowarzyszenie Lubuskie Centrum 
Aktywizacji i&Wsparcia Verte] 
65-059 Zielona Góra, ul. Ciesielska 1 
tel.: 68/475-13-35; faks: 68/459-33-36 
e-mail:  
szkolenia_zielonagora@roefs.pl 
www.zielonagora.roefs.pl

314. Punkt Konsultacyjny 
[Stowarzyszenie Inicjatyw 
Spo!eczno-Gospodarczych Powiatu 
Drawskiego] 
78-520 Z!ocieniec, Stary Rynek 6 
tel.: 94/367-00-84; faks: 94/367-00-85 
e-mail: sis-gpd@wp.pl

315. Gminne Infocentrum 
Przedsi#biorczo%ci 
[Urz$d Gminy Z!otoryja] 
59-500 Z!otoryja,  
ul. Kochanowskiego 1 
tel.: 76/878-33-62; faks: 76/878-33-62 
e-mail: gci_wilkow@interia.pl 
www.gciwilkow.republika.pl

316. O%rodek Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci 
[Fundacja „Przedsi#biorczo%+”] 
68-200 1ary, ul. Warszawska 3 
tel.: 68/479-16-03; faks: 68/479-16-04 
e-mail: fp@fundacja.zary.pl 
www.fundacja.zary.pl

317. O%rodek Wspierania 
Przedsi#biorczo%ci 
[Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 
i&Wspierania Przedsi#biorczo%ci] 
32-731 1egocina, 1egocina 316/22 
tel.: 14/613-26-72; faks: 14/613-26-72 
www.zegocina.pl/organizacje/
srgiwp.htm

318. Punkt Konsultacyjny 
[Agencja Rozwoju 
Przedsi#biorczo%ci SA] 
44-240 1ory, al. Wojska Polskiego 4 
tel.: 32/435-06-06; faks.: 32/435-15-66 
e-mail: arpsa@ka.onet.pl  
www.arpsa.pl 

319. Punkt Konsultacyjny w&1ywcu 
[Agencja Rozwoju Regionalnego SA] 
43-300 1ywiec, ul. Zamkowa 14 
tel.: 33/475-11-45; faks.: 33/475-11-45 
e-mail: biuro@arrsa.pl 
www.arrsa.pl 
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De*nicja
Platforma Technologiczna (PT) to kierowane przez podmioty gospodarcze konsorcjum zrzeszaj$ce przedsi#-
biorstwa, jednostki naukowe, o%rodki innowacji i&przedsi#biorczo%ci, instytucje "nansowe i&samorz$d gospo-
darczy maj$ce na celu sformu!owanie %rednio i&d!ugookresowej wizji rozwoju technologicznego wybranego 
sektora gospodarki, wyznaczenie strategii zmierzaj$cej do jej realizacji oraz przygotowanie spójnego planu 
dzia!ania1.

Koncepcja i#pocz)tki zak(adania EPT
Tworzenie Europejskich Platform Technologicznych (EPT) zapocz$tkowane zosta!o w&2003 roku jako istotny 
element w&fazie opracowywania priorytetów badawczych do 6. Programu Ramowego Bada( i&Rozwoju UE. 
Pocz$tkowo powsta!o ok. 30 EPT zrzeszaj$cych zwykle od 30 – 50 kluczowych graczy dla okre%lonego sektora: 
koncernów przemys!owych, przedsi#biorstw, europejskich stowarzysze( oraz jednostek sfery B+R posiada-
j$cych ekspertyz# w&danym sektorze gospodarki. Aktualnie w&Europie dzia!a 36 platform technologicznych 
praktycznie we wszystkich kluczowych obszarach dla europejskiej gospodarki opartej na wiedzy.
EPT podj#!y si#, wspólnie z&Komisj$ Europejsk$ oraz grupami decyzyjnymi i&spo!ecze(stwem, opracowania 
strategii rozwoju swoich sektorów gospodarki i&de"niowania przysz!o%ciowych technologii. Sta!y si# wa'nym 
ogniwem dla mobilizacji i&stanowienia inicjatyw technologicznych oraz gromadzenia na poziomie europej-
skim %rodków "nansowych na ich realizacj#. 
EPT de"niuj$ programy badawcze w&postaci Strategicznych Agend Badawczych (ang. SRA), które s$ prezen-
towane Komisji Europejskiej. Tematyki badawcze zapisane w&SRA znajduj$ swoje odzwierciedlenie w&Progra-
mach Pracy 7. Programu Ramowego. Prace EPT wzmacniane s$ poprzez wspó!prac# z&Mirror Groups sk!adaj$-
cych si# z&przedstawicieli wszystkich rz$dów krajów cz!onkowskich UE.

0ród(a *nansowania
Dla realizacji du'ych przedsi#wzi#+ technologicznych wygenerowanych przez EPT, które s$ istotne dla rozwo-
ju danego sektora przemys!owego, przygotowany zosta! specjalny instrument, na podstawie Art.171 Traktatu, 
w&postaci Wspólnych Inicjatyw Badawczych (JTI – Joint Technology Initiatives, JU – Joint Undertakings) lub 
Art.169 Traktatu w&postaci innych inicjatyw badawczych i&technologicznych. S$ to mi#dzy innymi ARTEMIS, 
Clean Sky, GMES, Green Cars Initiative, Energy E0cient Buildings. W&obszarze energii przygotowano Strategic 
Energy Technology Plan (SET Plan), który uruchomi! szereg European Industrial Initiatives (EII) oraz programów, 
z&których najbardziej znany jest CCS Demonstration Programme. Powy'sze Inicjatywy Technologiczne s$ re-
alizowane w&formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).
Zatem na dzie( dzisiejszy mo'na wyodr#bni+ dwie g!ówne %cie'ki realizacji opracowanych przez EPT Strate-
gicznych Agend Badawczych i&projektów z&nich wynikaj$cych w&postaci wspólnych inicjatyw badawczych 
i&demonstracyjnych:

�� 7 Program Ramowy UE – bud'et 54 mld euro;

�� Wspólne Inicjatywy Technologiczne (JTI, JU, PPP, EII) – bud'et 30 mld euro.
Na lata 2014 – 2020 UE zaproponowa!a now$ strategi# „Europe 2020”, w&ramach której jedn$ z&7agowych inicja-
tyw jest „Innovation Union”. Jej realizacja ma przyczyni+ si# do wyj%cia z&kryzysu gospodarczego, podniesienia 

1 K. B. Matusiak, Innowacje i&transfer technologii – S!ownik poj#+, PARP, Warszawa 2011

Andrzej SIEMASZKO,  
Ma(gorzata SNARSKA-!WIDERSKA 
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konkurencyjno%ci gospodarki unijnej poprzez zwi#kszenie wydatków na badania i&rozwój nowych technologii. 
Podstawowym za!o'eniem strategii „Europa 2020” jest d$'enie do przeznaczania 3% PKB na badania i&rozwój 
technologii. Dzia!ania te b#d$ wspomagane przez Program Ramowy „Horizon 2020”, który b#dzie wspiera! 
dzia!ania dla technologicznej transformacji i&odbudowy gospodarki poprzez zaplanowane %rodki "nansowe 
na poziomie 80 mld euro.
Kluczow$ rol# w& realizacji tych strategii b#d$ ponownie mia!y Europejskie Platformy Technologiczne, które 
b#d$ de"niowa+ Strategiczne Agendy Badawcze (SRA) oraz inne dokumenty okre%laj$ce wizj# rozwoju sektora 
w&zakresie technologii takie jak Vision Papers, Deployment Agenda, Road Maps. Horyzont analiz si#ga 2020, 
2030 roku, w&niektórych przypadkach nawet 2050 roku. Dokumenty te de"niuj$ scenariusze rozwoju poszcze-
gólnych sektorów 'ycia spo!eczno-gospodarczego, okre%laj$ potrzeby badawczo-rozwojowe i& mo'liwo%ci 
wdro'eniowe oraz konieczne dzia!ania legislacyjne, a& tak'e w& zakresie komunikacji i& akceptacji spo!ecznej 
koniecznej dla przeprowadzenia komercjalizacji i&upowszechnienia innowacyjnych technologii.

Polskie pocz)tki
Podobnie jak w&UE, wielk$ rol# w&przestawieniu Polski na tory gospodarki innowacyjnej, opartej o&wysokie 
technologie powinny odegra+ Polskie Platformy Technologiczne (PPT). Powsta!y one w&wi#kszo%ci w& latach 
2004 – 2005 i&skupi!y si# g!ównie na aktywnym udziale w&strukturach ETP oraz de"niowaniu i&realizacji Strate-
gicznych Programów Badawczych i&aktywnym uczestnictwie w&Programach Ramowych UE (7PR i&CIP – Com-
petitiveness and Innovation Programme).

Warunki systemowe
Pomimo utworzenia w&Polsce, analogicznego do dzia!aj$cego w&Europie, systemu Platform nie zosta!y one 
w&pe!ni uznane jako istotny partner reprezentuj$cy %wiat gospodarczy. Platformy zosta!y pomini#te w&ustawie 
o&NCBiR, a&tak'e nie mog!y bezpo%rednio zg!asza+ inicjatyw i&odegra+ istotnej roli w&kreowaniu Krajowego 
Programu Bada( Naukowych i&Prac Rozwojowych (rok 2008), a&obecnie Krajowego Programu Bada( Nauko-
wych (rok 2011). Ministerstwa w&niewielkim stopniu zapraszaj$ przedstawicieli PPT do gremiów eksperckich 
i&zespo!ów maj$cych udzia! w&de"niowaniu polskiej strategii gospodarczej oraz strategicznych inicjatyw ba-
dawczych i&strategicznych programów bada(. Natomiast Ministerstwo Nauki i&Szkolnictwa Wy'szego wspiera 
„europejsk$” cz#%+ dzia!a( PPT poprzez do"nansowywanie Bran'owych Punktów Kontaktowych funkcjonuj$-
cych przy niektórych Platformach maj$cych na celu wzmocnienie uczestnictwa partnerów Platform  w&7.&Pro-
gramie Ramowym. 
Sytuacja Platform zmieni!a si# w&istotny sposób w&2011 roku, gdy Narodowe Centrum Bada( i&Rozwoju rozpo-
cz#!o negocjacje z&Polskimi Platformami Technologicznymi w&sprawie ustanowienia Sektorowych Programów 
Badawczych. Podpisano ju' pierwsze porozumienie z&Polsk$ Platform$ Technologiczn$ Lotnictwa na program 
o&warto%ci 500 mln z!. Kolejne programy s$ negocjowane. 

Koordynacja dzia(alno%ci
Aktualnie w&Polsce dzia!a 30 platform technologicznych, których uczestnikami s$ kluczowi partnerzy przemy-
s!owi, przedsi#biorstwa, izby i&agencje gospodarcze, instytuty badawcze oraz jednostki akademickie. Partne-
rem wszystkich powsta!ych dotychczas PPT jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, który 
pe!ni rol# Sekretariatu Generalnego PPT (koordynacja dzia!a( PPT, reprezentowanie PPT w&kontaktach z&w!a-
dzami politycznymi, ministerstwami i&organizacjami gospodarczymi, wspieranie dzia!a( PPT we wspó!pracy 
z&EPT, promocja PPT w&kraju i&w&Europie).
PPT nie maj$ osobowo%ci prawnej, funkcjonuj$ na zasadzie umów cywilno-prawnych – w&formie konsorcjum, 
jako porozumienie pomi#dzy konkretnymi instytucjami tworz$cymi platform#. Istotnym elementem dzia!a( 
jest wypracowanie i&przygotowanie w&ramach konsorcjum PPT Strategicznego Programu Bada( dla danego 
sektora, który reprezentuje platforma. Program powinien sta+ si# podstaw$ do uruchomienia projektów ba-
dawczych i&rozwojowych zmierzaj$cych do rozwi$zania kluczowych problemów technologicznych poszcze-
gólnych sektorów przemys!u.
Aktualnie dzia!aj$ce PPT s$ koordynowane przez zró'nicowane pod wzgl#dem charakteru instytucje. Najwi#-
cej, bo 13&platform koordynowanych jest przez instytuty badawcze, 6 przez wy'sze uczelnie, 6&przez przedsi#-
biorstwa, 3&przez izby gospodarcze, 2 przez stowarzyszenie lub fundacj#. Wskazanie jako lidera PPT instytucji 
akademickich i&instytutów badawczych wynika cz#sto z&ich pozycji naukowej, dobrych kontaktów zagranicz-
nych, zapewnienia neutralno%ci w&dzia!aniach PPT i&przyj#cia funkcji integracyjnej oraz zadeklarowania du'ego 
wk!adu w&zakresie opracowania strategicznych programów badawczych.
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Wykres 1. Struktura PPT wed(ug instytucji koordynuj+cej w"2012 r.

instytut badawczy 
43,4%

wy&sza uczelnia 
20,0%

stowarzyszenia 
3,3%

fundacja 
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izba gospodarcza 
10,0%

przedsi)biorstwo 
20,0%

. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Dla 15 spo%ród 30 platform koordynatorzy maj$ swoje siedziby w& województwie mazowieckim (14 z& nich 
w&Warszawie), natomiast zasi#g dzia!ania platform jest zwykle ogólnopolski ze wzgl#du na siedziby poszcze-
gólnych instytucji b#d$cych ich cz!onkami.

Mapa 1. O*rodki koordynacyjne PPT w"2012 r.

– Platformy Technologiczne

. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Zadania PPT:

�� integracja %rodowiska przemys!owego i&naukowego danego sektora gospodarczego wokó! wspólnych prac 
badawczych i&rozwoju technologii;

�� uczestnictwo w&gremiach decyzyjnych Europejskich Platform Technologicznych (Advisory Board, Steering 
Committees, Working Groups i&Mirror Groups);
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�� uczestnictwo w&Europejskich Inicjatywach Technologicznych JTI, JU, PPP, EII, Art. 169, ERA-Net, Joint Pro-
gramming Initiatives;

�� uczestnictwo w&7. Programie Ramowym i&docelowo w&Horizon2020.

Obszary tematyczne
Polskie Platformy technologiczne dzia!aj$ w&7 priorytetach tematycznych takich jak: transport, technologie 
informatyczne, energia, zaawansowane materia!y, metale, biotechnologia-rolnictwo-medycyna, bezpiecze(-
stwo. Poni'ej przedstawiona zosta!a krótka charakterystyka PPT z&poszczególnych obszarów tematycznych.

Platformy technologiczne w#obszarze tematycznym TRANSPORT
Polska Platforma Technologiczna Lotnictwa wi#kszo%+ swego potencja!u lokuje na po!udniu Polski w&„Do-
linie Lotniczej” (Rzeszów-Mielec-)widnik) i&)l$skim Klastrze Lotniczym (Bielsko-Bia!a). Silnymi partnerami na-
ukowymi s$ Politechnika Warszawska, Politechnika Rzeszowska, Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Lot-
nictwa, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Fundacja Technology Partners. Przyk!adem bliskiej 
wspó!pracy jest budowa przez "rm# AVIO Polska, Politechnik# Warszawsk$ i&WAT wspólnych laboratoriów dla 
testowania najnowszej generacji silników lotniczych pod Warszaw$. Platforma blisko wspó!pracuje z&Advisory 
Council for Aeronautics Research in Europe – ACARE. Uczestnicy Platformy realizuj$ projekty w&7PR. 
Polska Platforma Technologiczna Transportu Drogowego, koordynowana przez Instytut Badawczy Dróg 
i& Mostów grupuje kilka instytutów i& kilkana%cie "rm jak równie' Stowarzysze( i& Izb Gospodarczych. Warto 
zwróci+ uwag# na fakt, 'e powsta!a w&marcu 2012 roku Polska Platforma Technologiczna Transportu Ekolo-
gicznego, jest koordynowana przez Polsk$ Izb# Motoryzacji i&koncentruje si# na kwestiach zwi$zanych z&bu-
dow$ samochodów elektrycznych i& pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi. Jednym z& liderów jest 
Solaris – producent autobusów elektrycznych. Przyk!adem dzia!a( Platformy jest uruchomienie w&Warszawie 
sieci taksówek wyposa'onych w silniki elektryczne. Platforma ma w&swoich planach rozwój „smart cities”, czyli 
miast korzystaj$cych m.in. z&transportu ekologicznego. Platforma wspó!pracuje blisko z&European Road Trans-
port Research Advisory Council – ERTRAC.
Polska Platforma Technologiczna Transportu Szynowego grupuje kluczowych producentów taboru 
szynowego, rozsianych po ca!ej Polsce. W&Platformie silnie dzia!aj$ o%rodki badawcze – Instytut Kolejnictwa 
i&Politechnika Warszawska oraz instytucje centralne Grupy PKP – Polskie Linie Kolejowe, Inter City, PKP Cargo. 
Wa'nym partnerem s$ Tramwaje Warszawskie. Przyk!adem owocnej wspó!pracy jest szereg projektów ba-
dawczych, w&których PESA Bydgoszcz wygenerowa!a kilka rodzajów %rodków transportowych dla PKP, Kolei 
Mazowieckich, WKD i&Tramwajów Warszawskich. Platforma wspó!pracuje blisko z&European Rail Research Ad-
visory Council – ERRAC. 
Polska Platforma Technologiczna Transportu Wodnego z&uwagi na zanik przemys!u stoczniowego zawie-
si!a dzia!alno%+ w&aktualnym kszta!cie. Koordynatorem jest obecnie Centrum Techniki Okr#towej z&Gda(ska. 
Partnerzy obserwuj$ sytuacj# sektora i&planuj$ odbudowanie Platformy oraz przygotowanie nowej Strategicz-
nej Agendy Badawczej.
Polska Platforma Technologii Kosmicznych sk!ada si# z&"rm i&jednostek %ci%le wspó!pracuj$cych z&Centrum 
Bada( Kosmicznych PAN w&Warszawie. Platforma grupuje "rmy pracuj$ce w&obszarze satelitarnych technolo-
gii telekomunikacyjnych, GIS, przetwarzania informacji, monitoringu %rodowiska z&wykorzystaniem systemu 
GMES. Platforma blisko wspó!pracuje z&European Space Technology Platform – ESTP. 

Platformy technologiczne w#obszarze technologii informatycznych
Polska Platforma Technologii Informatycznych, która by!a koordynowana przez Polsk$ Izb# Informatyki 
i&Telekomunikacji zawiesi!a dzia!alno%+. 
Polska Platforma Technologii Mobilnych i"Komunikacji Bezprzewodowej jest koordynowana przez Fun-
dacj# MOST. Firmy i&jednostki naukowe z&Warszawy stanowi$ znacz$c$ cz#%+ uczestników Platformy. Platforma 
posiada siln$ reprezentacj# w&Europejskiej Platformie Technologicznej Mobile and Wireless Communications 
eMobility.
Polska Platforma Technologiczna Opto i"Nanoelektroniki przechodzi obecnie reorganizacj#. Koordynato-
rem staje si# Instytut Optyki Stosowanej z&Warszawy. Warszawa jest centrum optyki i&nanoelektroniki – dzia!a 
tutaj Klaster Optoelektroniki. Platforma blisko wspó!pracuje z&Europejsk$ Platform$ Technologiczn$ Photonics21.
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Platformy technologiczne w#obszarze energii
Polska Platforma Czystych Technologii W)glowych skupia praktycznie wszystkie wi#ksze "rmy polskiej 
elektroenergetyki. Koordynowana by!a przez Vattenfall Polska. Platforma wspó!pracuje blisko z&Ministerstwem 
Gospodarki i&Ministerstwem )rodowiska w&zakresie wdra'ania programu Carbon Capture and Sequestration 
(CCS) oraz wdra'ania czystych technologii w#glowych. Platforma wspó!pracuje blisko z&European Technology 
Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power Plants – ZEP. We w!adzach ZEP (Advisory Council) jest przedsta-
wiciel PGE i&Tauron.
Polska Platforma Technologii Nuklearnych zrzesza jednostki naukowe i&"rmy z&obszaru energetyki j$drowej. 
Mazowsze jest tutaj silnie reprezentowanym regionem z&uwagi na lokalizacj# Narodowego Centrum Energetyki 
J$drowej w&)wierku. Platforma wspó!pracuje blisko z&Sustainable Nuclear Energy Technology Platform – (SNE-TP).
Polska Platforma Technologiczna Biopaliw i"Biokomponentów dzia!a w oparciu o potencja! regionu Ma-
zowsza, jednym z&liderów jest PKN Orlen z&P!ocka. Platforma wspó!pracuje blisko z&Ministerstwem Gospodarki 
w&zakresie wprowadzania biopaliw w&Polsce. Utrzymywane s$ bliskie relacje z&European Biofuels Technology 
Platform – Biofuels. 
Polska Platforma Technologiczna Wodoru i"Ogniw Paliwowych zrzesza o%rodki naukowe i&"rmy g!ównie 
z&terenu Warszawy i&Krakowa. Platforma wspó!pracuje blisko z&ETP Hydrogen and Fuel Cell Platform – HFP. 
Na scenie Polskich Platform Technologicznych w&obszarze energii pojawiaj$ si# 3 nowe inicjatywy, które aktu-
alnie negocjuj$ warunki porozumienia i&grupuj$ kluczowe instytucje. S$ to:
Polska Platforma Technologiczna Zielonej Energii (w"budowie) b#dzie zrzesza+ "rmy produkuj$ce sprz#t 
i&urz$dzenia do generacji energii elektrycznej i&cieplnej maj$ce zastosowania w&budynkach zero energetycz-
nych. Drugim "larem Platformy s$ klastry dzia!aj$ce w&obszarze -róde! odnawialnych energii (OZE) i&urz$dze( 
rozproszonej energetyki (URE). Platforma podejmuje dzia!ania w& kierunku tworzenia zero energetycznych 
miast i&spo!eczno%ci lokalnych, np. autonomicznych energetycznie gmin. Platforma b#dzie blisko wspó!praco-
wa+ z&programami European Industrial Initiative „Smart Cities and Communities”. W&Europejskim stowarzysze-
niu Covenant of Mayors dzia!a szereg polskich miast, np. Bielsko Bia!a, Warszawa i&Piaseczno.
Polska Platforma Technologiczna Gazu Niekonwencjonalnego (w"budowie) obejmuje swoj$ dzia!alno-
%ci$ "rmy, które posiadaj$ koncesje na poszukiwanie z!ó' gazu !upkowego i&s$ zainteresowane wydobyciem 
tego gazu (np. PGNiG, Grupa Lotos). 
Polska Platforma Technologiczna Górnictwa Ekologicznego (w"budowie) obejmuje swoim dzia!aniem 
"rmy z&Górnego )l$ska (np. KHW) oraz "rmy i&o%rodki naukowe z&Warszawy.

Platformy technologiczne w#obszarze zaawansowanych materia(ów
Polska Platforma Technologiczna Budownictwa grupuje szereg "rm z&bran'y budowlanej. Koordynato-
rem jest ASM-Centrum Bada( i&Analiz Rynku, jednym z& liderów jest Mostostal Warszawa, który jest równie' 
aktywnym uczestnikiem w& European Construction Technology Platform – ECTP. Polskie "rmy uczestnicz$ 
do%+ aktywnie w&E2B Association, które prowadzi kluczowy program European Energy E0cient Buildings na 
zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednym z&kierunków przygotowywanych przez Platform# jest 
budownictwo zero energetyczne.
Polska Platforma Technologiczna Procesów Produkcji jest koordynowana przez Politechnik# Wroc!awsk$. 
Platforma wspó!pracuje blisko z&ETP Future Manufacturing Technologies – MANUFUTURE. Obserwuje si# du'$ 
aktywno%+ cz!onków Platformy w&realizacji projektów badawczych. 
Polska Platforma Technologiczna Przemys(u Tekstylnego, wspó!pracuj$ca blisko z& Future Textiles and 
Clothing – FTC jest koordynowana przez Politechnik# *ódzk$. 
Polska Platforma Technologiczna Zrównowa&onej Chemii jest kierowana przez Polsk$ Izb# Przemys!u 
Chemicznego, zrzesza g!ównie "rmy du'ej chemii tj. ZAT, Anwil, ZACHEM, PKN Orlen, ZAK. Platforma wspó!-
pracuje blisko z&ETP Sustainable Chemistry – SusChem.
Polska Platforma Technologiczna Zaawansowanych Materia(ów jest silnie osadzona w&Warszawie. Jej ak-
tywnymi uczestnikami s$ warszawskie jednostki naukowe – Politechnika Warszawska, Instytut Podstawowych 
Problemów Techniki PAN, Centrum Wysokich Ci%nie( PAN, Instytut Fizyki PAN i&szereg Instytutów Badawczych. 
Platforma wspó!pracuje blisko z&ETP Advanced Engineering Materials and Technologies – EuMaT.

Platformy technologiczne w#obszarze metali
W&tym obszarze priorytetowym aktywne s$ 4 Platformy: Polska Platforma Technologiczna Metali Nie&ela-
znych, Polska Platforma Technologiczna Stali, Polska Platforma Technologiczna Odlewnictwa dzia!aj$ 
g!ównie na terenie po!udniowej Polski i&s$ koordynowane przez instytuty badawcze. Ich cz!onkowie wspó!-
pracuj$ w&obszarze projektów foresight’owych, badawczo-rozwojowych oraz projektów mi#dzynarodowych.
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Polska Platforma Surowców Mineralnych jest silnie zintegrowana z&ETP Sustainable Mineral Resources na 
czele której (jako koordynator Platformy) sta! reprezentant KGHM. Jest to jedna z&m!odszych inicjatyw plat-
formowych powo!ana w&2011r. Aktualnie opracowuje Strategiczn$ Agend# Badawcz$ dla obszaru surowców 
mineralnych z&uwzgl#dnieniem problemów racjonalnego wykorzystywania zasobów surowcowych.

Platformy technologiczne w#obszarach biotechnologii, rolnictwa 
i#medycyny
Polska Platforma Technologiczna Biotechnologii zrzesza kilka jednostek naukowych i&"rm z&obszaru *odzi, 
Warszawy i&Krakowa. Platforma utrzymuje kontakty z&ETP Sustainable Chemistry oraz ETP Plants for the Future. 
Platforma jest na etapie poszukiwania nowego koordynatora, w&zwi$zku ze z!o'eniem rezygnacji z&tej funkcji 
przez Jagiello(skie Centrum Innowacji.
Polska Platforma Technologiczna Innowacyjnej Medycyny zrzesza centra badawcze przedsi#biorstw i&"r-
my z&obszaru zwi$zanego z&produkcj$ leków a&tak'e zaawansowanej diagnostyki. Przedstawiciele Platformy 
negocjuj$ aktualnie z&NCBiR uruchomienie strategicznego programu badawczego. Platforma wspó!pracuje 
blisko z&ETP Innovative Medicines for Europe – IME. 
Polska Platforma Technologiczna %ywno*ci zrzesza szereg jednostek naukowych i& "rm. W& sk!ad Platformy 
wchodzi a' 56 partnerów. Platforma wspó!pracuje blisko z&ETP Food for Life – Food oraz ETP Global Animal Health 
– GAH. Przedstawiciele Polski pracuj$ w&Grupach Roboczych. Podstawowe obszary badawcze to 'ywno%+ proz-
drowotna, post#p biologiczny w&rolnictwie oraz weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego. W&pracach Platfor-
my uwzgl#dnione s$ równie' kwestie %rodowiskowe zagro'enia dla zdrowia (chemiczne, biologiczne i&"zyczne). 
Polska Platforma Technologiczna !rodowiska jest koordynowana przez IETU z&Katowic. Wspó!pracuje ona 
blisko z&Water Supply and Sanitation Technology Platform. Przedstawiciele Polski znajduj$ si# w&Mirror Group 
i&High Level Working Group. Du'a aktywno%+ cz!onków Plaftormy w&Programie CIP – Ecoinnovation.
Polska Platforma Technologiczna Sektora Le*no-Drzewnego wspó!pracuj$ca blisko z&Forest-based Sec-
tor Technology Platform jest koordynowana przez Instytut Technologii Drewna z&Poznania. Platforma Grupuje 
ok. 20 przedsi#biorstw z&tego sektora, kluczowymi partnerami s$ Lasy Pa(stwowe, SGGW i&Instytut Badawczy 
Le%nictwa, liczne stowarzyszenia i&organizacje bran'owe. Aktualnie Platforma proceduje w&kierunku powo!a-
nia klastra „Zielonej Energii”.

Platformy technologiczne w#obszarze bezpiecze/stwa
Polska Platforma Technologiczna Systemów Bezpiecze,stwa zrzesza szereg "rm z&ca!ej Polski. Liderem 
przemys!owym jest "rma BUMAR i&szereg nale'$cych do koncernu "rm. Koordynatorem Platformy jest Woj-
skowa Akademia Techniczna. Platforma jest realizatorem wielu strategicznych projektów z&obszaru obronno%ci 
Pa(stwa.
Polska Platforma Technologiczna Bezpiecze,stwa Wewn)trznego, koordynowana przez Politechni-
k# Bia!ostock$ obejmuje kilka jednostek naukowych i "rm z obszaru ca!ej Polski. Kluczowymi partnerami s$ 
centralne organy pa(stwowe odpowiedzialne za bezpiecze(stwo Pa(stwa i&obywateli. Platforma jest reali-
zatorem wielu strategicznych projektów z&zakresu bezpiecze(stwa wewn#trznego i&s$downictwa. Platforma 
utrzymuje bliskie kontakty z&European Security Research and Innovation Forum.
Polska Platforma Technologiczna Bezpiecze,stwo Pracy w" Przemy*le jest koordynowana przez Cen-
tralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) z&Warszawy. Platforma wspó!pracuje z&European Technology Platform on 
Industrial Safety (ETPIS). Koncepcja dzia!alno%ci PPT BPP zak!ada wspólne dzia!ania dla poprawy bezpiecze(-
stwa pracy w&przemy%le, poprawy ergonomiczno%ci procesów i&wyrobów oraz ma na celu znacz$c$ redukcj# 
liczby wypadków przy pracy i&chorób zawodowych oraz powa'nych awarii i&katastrof przemys!owych, a&tak'e 
niekorzystnego oddzia!ywania na %rodowisko naturalne. 
Platformy maj$ za sob$ wst#pn$ faz# rozwoju – pierwsze podpisane porozumienia ustanawiaj$ce struktu-
ry PPT s$ datowane na 2004 r. W& latach 2005, 2006 i& 2007 podpisano kolejne porozumienia. W& 2009 roku 
powo!ano PPT Czystych Technologii W#glowych, która skupia!a na pocz$tku zaledwie 9 cz!onków. W& roku 
2011 powsta!a PPT Surowców Mineralnych. Najm!odsza z&Platform to PPT Transportu Ekologicznego powo!ana 
w&marcu 2012 r., aktualnie opracowuje Strategiczn$ Agend# Badawcz$ – koordynatorem dzia!a( tej Platformy 
Polska Izba Motoryzacji.

Nowe inicjatywy
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zarejestrowa! kilka nowych inicjatyw, które negocjuj$ 
porozumienia o& wspó!pracy, ale formalnie nie zosta!y one jeszcze podpisane, zatem nie s$ uwzgl#dnione 
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w&analizie i&nie bra!y udzia!u w&badaniu ankietowym. Mowa tu o&zasygnalizowanych inicjatywach w&obszarze 
tematycznym ENERGIA: 

�� Polska Platforma Technologiczna Zielonej Energii (w&budowie), 

�� Polska Platforma Technologiczna Gazu Niekonwencjonalnego (w&budowie), 

�� Polska Platforma Technologiczna Górnictwa Ekologicznego (w&budowie).

Organizacja i#uczestnicy
Badane platformy deklarowa!y liczebno%+ swoich cz!onków w&chwili powstania na do%+ zró'nicowanym po-
ziomie – od 8 do 52 cz!onków w&ramach platformy. W&trakcie dzia!ania do!$czali nowi cz!onkowie i&aktual-
nie licz$ one od 15 do 165 instytucji zaanga'owanych w&takim partnerstwie bran'owym. Zidenty"kowano 
znaczn$ ró'norodno%+ podmiotów w&ramach PPT. Znacz$c$ wi#kszo%+ cz!onków stanowi$ przedsi#biorstwa, 
instytucje akademickie oraz samodzielne jednostki badawcze. Kolejn$ istotn$ grup$ s$ przedstawiciele insty-
tucji otoczenia biznesu. Nielicznie s$ reprezentowane jednostki rozwojowe przedsi#biorstw, o%rodki innowa-
cji. Zauwa'a si#, w&stosunku do badania z&2010 roku, znacz$cy wzrost zaanga'owania w&PPT reprezentantów 
podmiotów rz$dowych i&samorz$dowych. Takie zaanga'owanie zadeklarowa!o 6 PPT. Poprzednio ten sektor 
by! reprezentowany jedynie w& Platformie Bezpiecze(stwa Wewn#trznego. Oznacza to, 'e PPT jak i& w!adze 
rz$dowe i&samorz$dowe dostrzegaj$ potrzeb# wspó!pracy. Znacz$ca cz#%+ PPT deklaruje zaanga'owanie pra-
cowników etatowych do koordynacji platformy, przeci#tnie jest to od 0,2 – do 3 pracowników w&przeliczeniu 
na pe!ne etaty. Wi#kszo%+ platform wspierana jest w&swoich dzia!aniach przez gremia doradcze, g!ównie s$ 
to Komitety Steruj$ce – ok. 80% badanych, pozostali deklaruj$ wspó!prac# z&panelami ekspertów, komitetami 
koordynacyjnymi lub grupami wsparcia. Tylko nieliczne Platformy nie powo!a!y cia! doradczych.

Wykres 2. Struktura instytucji zaanga&owanych w"PPT w"2012 r. (w"%)

przedsi)biorstwa 
56,60%

jednostki rozwojowe 
przedsi)biorstw 

1,76%

o*rodki 
innowacji 

0,88%

podmioty 
rz+dowe 

i"samorz+dowe 
1,41%

instytucje 
akademickie 

14,26%

instytucje 
samorz+du 

gospodarczego 
7,39%

samodzielne 
jednostki 
naukowo-
badawcze 

14,79%

pozostali 
2,90%

. r ó d ! o: opracowanie w!asne

Dominuj$c$ grup$ uczestników PPT s$ przedsi#biorstwa; ich udzia! to 56,6%. Dwie kolejne znacz$ce grupy 
przedstawicieli to jednostki naukowo-badawcze – 14,79% oraz instytucje akademickie (uniwersytety, politech-
niki i&szko!y wy'sze) – 14,26%.
Struktura przedsi#biorstw dzia!aj$cych w& platformach wskazuje na przewa'aj$c$ cz#%+ du'ych przedsi#-
biorstw jako kluczowych aktorów w& danej bran'y, posiadaj$cych mo'liwo%ci samodzielnego prowadzenia 
lub realizacji bada( na zamówienie – to 42,6% (40% w& roku 2010). Przedsi#biorstwa ma!e i& %rednie stano-
wi$ !$cznie 52% przedsi#biorstw dzia!aj$cych w&platformie (w&badaniu z&2010 roku powy'ej 53%), natomiast 
w&bardzo ma!ym procencie s$ reprezentowane mikro przedsi#biorstwa 5,4%, (spadek o&1,3% w&stosunku do 
badania z&2010 r.) Potwierdza to brak dojrza!o%ci tego sektora do wspó!pracy i&inwestowania w&prowadzenie 
prac badawczo-rozwojowych. 
Przewa'aj$ca wi#kszo%+ PPT (ponad 90%) deklaruje, 'e ma przygotowan$ Strategiczn$ Agend# Badawcz$. 
Instytucje dzia!aj$ce w&ramach platform deklaruj$ posiadanie partnerów zagranicznych, przy czym liczba part-
nerów jest znacznie zró'nicowana – od 1 do 25.
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Wykres 3. Struktura przedsi)biorstw dzia(aj+cych w"PPT wed(ug liczby zatrudnionych w"2012 r. (w"%) 
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Aktywno%,
Aktywno%+ PPT zosta!a podzielona na 7 priorytetowych obszarów technologicznych. Jednak w&ramach ka'de-
go obszaru powsta!o od trzech do pi#ciu struktur PPT obejmuj$cych specy"czne tematyki w&ramach wyod-
r#bnionego obszaru. Niezale'nie od faktu, 'e struktury PPT maj$ zwykle charakter ponadregionalny, a&nawet 
krajowy ze wzgl#du na siedziby cz!onków poszczególnych platform, to jednak nie bez znaczenia jest w&tym 
przypadku specy"ka gospodarcza regionu, gdzie wyst#puje koncentracja "rm bran'owych, a&tak'e zaplecza 
badawczego zwi$zanego z&sektorem. Przyk!adem regionalnego charakteru platformy mo'e by+ Polska Plat-
forma Technologiczna 1ywno%ci – lokalizacja zarówno koordynatora platformy, jak i&kluczowych instytucji jest 
naturalnie zwi$zana z& regionem warmi(sko-mazurskim. Siln$ tendencj# regionaln$ wykazuje równie' Plat-
forma Lotnictwa ze wzgl#du na tradycje tej bran'y przemys!u w&regionie podkarpackim. Kwestie d$'enia do 
wspó!pracy z&Europejskimi Platformami Technologicznymi oraz partnerzy zagraniczni PPT wskazuj$, 'e zasi#g 
oddzia!ywania platform powinien mie+ charakter europejski, a&nawet globalny.
Bie'$ca wspó!praca ma charakter zarówno formalny jak i&nieformalny. Ta druga forma opiera si# g!ównie na 
kontaktach personalnych pomi#dzy cz!onkami platform jak i& ich personelem. W& wewn#trznej komunikacji 
w&ramach platformy, jako najwa'niejsze wskazywano regularne spotkania cz!onków oraz mo'liwo%+ wykorzy-
stywania wspólnej platformy komunikacyjnej (odpowiednio 50% i&niespe!na 40% wskaza(). W&tym obszarze 
zaobserwowano znaczny spadek w&stosunku do badania z&2010 r. gdzie warto%ci te by!y na poziomie (od-
powiednio 90% i&83%). Natomiast znacz$ca cz#%+ ankietowanych wskazywa!a na spotkania w&zale'no%ci od 
bie'$cych potrzeb (ok.&50%).

Priorytetowe obszary dzia(alno%ci
Priorytetowe obszary dzia!alno%ci PPT koncentruj$ si# na: wspó!pracy z&EPT i&aktywnym udziale w&gremiach 
eksperckich (77,8%), intensy"kacji dzia!a( w&poszukiwaniu zewn#trznych -róde! "nansowania bada( (55,5%) 
oraz podejmowaniu projektów naukowo-badawczych na najwy'szym %wiatowym poziomie (55,5%). Druga 
pod wzgl#dem istotno%ci grupa bie'$cych dzia!a(, która zosta!a wskazana w& badaniu to rozwój produkcji 
innowacyjnych wyrobów (50%), wypracowanie sieci wspó!pracy gospodarki z&nauk$ (50%) oraz kwestie trans-
feru technologii i&komercjalizacji wiedzy (44,4%). Kolejna, w&ocenie platform technologicznych mniej istotna 
dzia!alno%+, to uczestnictwo w&inicjatywach europejskich, zwi$zane z&tworzeniem potencja!u centrów badaw-
czo-rozwojowych w&jednostkach przemys!owych, a&tak'e z&tworzeniem "rm opartych na wiedzy typu  spin-o& 
oraz rozwój specy"cznych us!ug proinnowacyjnych. 1adna z&platform nie wskaza!a na obszar zwi$zany z&przy-
ci$ganiem inwestorów do Polski. Priorytety bie'$cej dzia!alno%ci ilustruje poni'szy wykres.
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Wykres 4. Priorytety w"bie&+cej dzia(alno*ci PPT w"2012 r. (w"%)
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Bariery rozwoju
Do g!ównych barier rozwoju koordynuj$cy PPT zaliczaj$2:

�� brak %rodków na wspólne inwestycje 3,87

�� ma!e %rodki na badania 3,43

�� brak partnerskiej i&biznesowo zorientowanej wspó!pracy nauki z&przedsi#biorstwami 3,43

�� brak polityki innowacyjnej rz$du 3,18

�� problemy wspó!pracy z&lokalnymi i&regionalnymi instytucjami, brak wsparcia 2,85

�� niezrozumienie idei, niech#tny klimat wokó! platformy 2,53

�� niski poziom zaufania w%ród instytucji i&przedsi#biorców 2,0

�� inne (brak wsparcia dedykowanego platformom, brak polityki ekoinnowacyjnej) 2,0

�� z!a sytuacja w&regionie, marazm i&zastój 1,4
Platformy postrzegaj$ jako g!ówne bariery rozwoju brak %rodków na wspólne inwestycje oraz zbyt ma!e 
%rodki na badania. PPT jak dot$d nie otrzyma!y 'adnych %rodków publicznych na wsparcie wykreowanych 
struktur organizacyjnych. Obecnie jedynym zapisem w& Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 
by!a mo'liwo%+ przygotowania i&s"nansowania projektów opracowania Strategicznej Agendy Badawczej, ale 
wi#kszo%+ platform przygotowa!a przedmiotowe strategie we w!asnym zakresie. Platformy wskazuj+, &e 
powa&n+ barier+ dla ich rozwoju jest brak partnerskiej i"biznesowo zorientowanej wspó(pracy nauki 
z"przedsi)biorstwami, a"tak&e brak polityki innowacyjnej rz+du. W"ocenie respondentów bardzo od-
czuwalny jest równie& brak wsparcia i"niedostatek efektywnej wspó(pracy z"instytucjami lokalnymi 
i"regionalnymi. 
W&mniejszym stopniu daje si# odczu+ kwestie zwi$zane z&poziomem zaufania w%ród instytucji i&przedsi#bior-
ców, a&tak'e kwestie zwi$zane z&ogólnie z!$ sytuacj$ w&regionie.
Dzia!alno%+ Polskich Platform Technologicznych jest, w&ocenie samych zainteresowanych, bardziej ni' w&Pol-
sce widoczna na arenie europejskiej, a&zw!aszcza w&gremiach eksperckich. 
Platformy s$ gotowe do szerszego udzia!u w&kreowaniu i&realizacji strategicznych programów technologicz-
nych, szczególnie z&zakresu czystych technologii w#glowych (podziemne zgazowanie w#gla, odmetanowa-
nie w#gla, czyste technologie gazu !upkowego), energii ze -róde! odnawialnych (g!#boka geotermia, fotowol-
taika) i&nowoczesnego transportu (ma!e lotnictwo, samolot regionalny i&rotorcraft, silniki lotnicze oraz szybki 

2 poziom wp!ywu danej cechy: 0 – nie wyst#puje, 1 – %ladowy wp!yw, 2 – ma!y wp!yw, 3 – przeci#tny wp!yw, 4 – du'y 
wp!yw, 5 – decyduj$cy wp!yw.
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poci$g), czy te' zaawansowanych materia!ów (metale krytyczne). Programy takie powinny by+ realizowane na 
zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego wg wzorca europejskiego w&postaci Joint Technology Initiative. 
Analizy dokonane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE pokazuj$, 'e obszary o&wy-
sokim polskim uczestnictwie w&7PR i&silniejszej polskiej pozycji, takie jak: badania w&zakresie zaawansowanych 
materia!ów, budownictwa, lotnictwa i&bezpiecze(stwa pokrywaj$ si# z&obszarami dzia!a( najsilniejszych Pol-
skich Platform Technologicznych. Mo'na wskaza+ dziesi$tki programów, które by!y przygotowane przez PPT, 
lobowane na poziomie ETP i&obecnie z&sukcesem s$ realizowane. W%ród tych projektów jest kilka koordyno-
wanych przez polskie zespo!y. Wydaje si#, 'e dzi#ki PPT zwi#kszono znacz$co udzia! polskich "rm w&6PR i&7PR.
Na podstawie przeprowadzonego badania i&bie'$cej wspó!pracy z&Polskimi Platformami Technologicznymi 
mo'na sformu!owa+ nast#puj$ce rekomendacje:

�� PPT jako reprezentacja sektora gospodarki powinny by+ znacz$cym partnerem w&kreowaniu polityki pa(-
stwa w&zakresie B+R;

�� PPT powinny mie+ realny udzia! w&de"niowaniu Krajowego Programu Bada( Naukowych;

�� PPT powinny mie+ mo'liwo%+ inicjowania i& negocjacji sektorowych programów badawczych i& inicjatyw 
technologicznych z&NCBiR (tzw. polskich JTI);

�� Powinny zosta+ uruchomione dedykowane programy dla dzia!a( wspieraj$cych PPT w& ramach funduszy 
strukturalnych w&nadchodz$cym okresie programowania (wspólne inwestycje, programy badawcze, wdro-
'enia wyników bada( i&prac rozwojowych),

�� Powinny by+ uruchomione specjalne dzia!ania szkoleniowe przygotowuj$ce do uczestnictwa w&Programie 
Horizon 2020.
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LISTA ADRESOWA PLATFORM TECHNOLOGICZNYCH

1. PP Technologiczna Bezpiecze(stwa  
Wewn#trznego 
[Uniwersytet w&Bia!ymstoku] 
15-213 Bia!ystok, ul. Mickiewicza 1 
tel.: 61/842-17-23 
e-mail: sekretariat@ppbw.pl 
www.ppbw.pl

2. PPT Transportu Wodnego 
[Centrum Techniki Okr#towej S.A.] 
80-958 Gda(sk,  
ul. Wa!y Piastowskie 1 
tel.: 58/307-46-97; faks: 58/307-42-25 
e-mail: leszek.wilczynski@cto.gda.pl 
www.cto.gda.pl

3. PPT Metali Nie'elaznych 
[Instytut Metali Nie'elaznych] 
44-100 Gliwice, ul. Sowi(skiego 5 
tel.: 32/238-02-55; faks: 32/238-03-50 
e-mail: witoldk@imn.gliwice.pl 
www.imn.gliwice.pl

4. PPT Stali 
[Instytut Metalurgii 1elaza] 
44-100 Gliwice, ul. Karola Miarki 12/14 
tel.: 32/234-52-28; faks: 32/234-53-00 
e-mail: wszulc@imz.pl 
www.imz.pl

5. PPT )rodowiska 
[Instytut Ekologii Terenów 
Uprzemys!owionych] 
40-943 Katowice, ul. Kossutcha 6 
tel.: 32/254-60-31 w. 243 lub 269;  
faks: 32/254-17-17 
e-mail: rat@ietu.katowice.pl 
www.ppts.pl

6. PPT Transportu Szynowego 
[Politechnika )l$ska, Wydzia! 
Transportu] 
40-019 Katowice, ul. Krasi(skiego 8 
tel.: 32/603-41-48; faks: 32/603-43-64 
e-mail: marek.sitarz@posl.pl

7. Polska Platforma Biotechnologii 
[Jagiello(skie Centrum Innowacji 
Sp. z&o.o.] 
30-348 Kraków, ul. Bobrzy(skiego 14 
tel.: 12/297-46-00; fax: 12/297-46-46 
e-mail: kontakt@plaformabio.pl 
www.platformabio.pl

8. PPT Odlewnictwa Polskiego 
[Instytut Odlewnictwa] 
30-418 Kraków, ul. Zakopia(ska 73 
tel.: 12/261-83-45; fax: 12/266-08-70 
e-mail: mlatallo@iod.krakow.pl 
www.iod.krakow.pl

9. PPT Budownictwa 
[ASM Centrum Bada( i&Analiz Rynku 
Sp. z&o.o.] 
99-301 Kutno, ul. Grunwaldzka 5 
tel.: 24/355-77-00, faks: 24/355-77-01 
e-mail:  
sekretariat@asm-poland.com.pl 
www.pptb.pl

10. PPT Przemys!u Tekstylnego 
[Politechnika *ódzka, Wydzia! 
In'ynierii i&Marketingu Tekstyliów] 
90-543 *ód-, ul. 1eromskiego 116 
tel.: 42/631-33-17; faks: 42/631-33-18 
e-mail: ikrucins@mail.p.lodz.pl

11. PPT 1ywno%ci 
[Uniwersytet Warmi(sko-Mazurski 
w&Olsztynie, Spó!dzielnia Mleczarska 
MLEKPOL] 
10-726 Olsztyn, pl. Cieszy(ski 1 
11-700 Mr$gowo, ul. Kormoranów 1” 
tel.: 89/523-48-51 
e-mail: babuch@uwm.edu.pl

12. PP Technologii Nuklearnych 
[Instytut Problemów J$drowych  
im. A. So!tana] 
05-400 Otwock-)wierk 
tel.: 22/718-05-83; faks: 22/779-34-81 
e-mail: wrochna@ipj.gov.pl 
www.ipj.gov.pl, www.pptn.pl

13. PPT Sektora Le%no-Drzewnego 
[Instytut Technologii Drewna] 
60-654 Pozna(, ul. Winiarska 1 
tel.: 61/849-24-46; faks: 61/822-43-72 
e-mail: a_fojutowski@itd.poznan.pl 
www.itd.poznan.pl

14. PPT Lotnicwta  
[WSK PZL-Rzeszow SA] 
35-078 Rzeszów, ul. Hetma(ska 120 
tel.: 17/866-73-88; faks: 17/862-07-50 
e-mail:  
robert.haligowski.robert@wskrz.com 
www.wskrz.com

15. Polska Platforma Innowacyjnej 
Medycyny 
[ECCO International Communications 
Network] 
01-141 Warszawa, ul. Wolska 88 
tel.: 22/321-11-25 
e-mail: asosnowska@onboard.pl

16. PP Technologii Informatycznych 
[Polska Izba Informatyki 
i&Telekomunikacji] 
00-511 Warszawa,  
ul. Nowogrodzka 31 
tel.: 22/628-22-60; fax: 22/628-55-36 
e-mail: biuro@piit.org.pl

17. PP Technologii Kosmicznych 
[Polspace Sp. z&o.o.] 
07-716 Warszawa, ul. Bartycka 18A 
tel.: 22/851-18-10; faks: 22/840-35-70 
e-mail: klos@cbk.waw.pl 
www.cbk.waw.pl

18. PP Technologii Mobilnych 
i&Komunikacji  
Bezprzewodowej 
[Fundacja MOST] 
02-622 Warszawa,  
ul. Malczewskiego 38/4 
tel.: 602 650 108 
e-mail:  
secretariat@most-program.org 
www.emobility.pl

19. PP Bezpiecze(stwa Pracy 
w&Przemy%le 
[Centralny Instytut Ochrony Pracy 
– Pa(stwowy Instytut Badawczy] 
00-701 Warszawa,  
ul. Czerniakowska 16 
tel.: 22/623-36-78; faks: 22/840-08-11 
e-mail: kabus@ciop.pl 
www.ciop.pl

20. PP Technologiczna Biopaliw 

i&Biokomponentów 

[Instytut Paliw i&Energii Odnawialnej] 

03-301 Warszawa, ul. Jagiello(ska 55 

tel.: 22/510-02-95; faks: 22/510-02-20 

e-mail: kbierat@cln.pl 

www.pptbib.pl

21. PPT Inteligentnych Systemów 

Transportowych 

[Instytut Transportu 

Samochodowego] 

03-301Warszawa, ul. Jagiello(ska 80 

tel.: 22/811-32-31; faks: 22/811-09-06 

e-mail: piotr.pawlak@its.waw.pl 

www.its.home.pl

22. PPT Opto i&Nanoelektroniki 

[Naczelna Organizacja Techniczna] 

00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5 

tel.: 22/336-12-70; faks: 22/827-39-85 

k.lebkowski@plusnet.pl

23. PPT Systemów Bezpiecze(stwa 

[Wojskowa Akademia Techniczna] 

00-908 Warszawa, ul. Kaliskigo 2 

tel.: 22/683-90-01; faks: 22/683-76-60 

e-mail: zmierczyk@wat.edu.pl 

www.platforma.wat.edu.pl

24. PPT Transportu Drogowego 

[Instytut Badawczy Dróg i&Mostów] 

01-392 Warszawa, ul. Instytutowa 1 

tel.: 22/390-01-73 

e-mail: aurbanik@ibdim.edu.pl 

www.ibdim.edu.pl

25. PPT Wodoru i&Ogniw Paliwowych 

[Instytut Chemii Przemys!owej] 

01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 

tel.: 22/568-24-43; faks: 22/658-22-93 

e-mail: andrzej.czerwinski@ichp.pl

26. PPT Zaawansowanych Materia!ów 

[Instytut Wysokich Ci%nie( PAN,  

IPPT PAN] 

01-142 Warszawa,  

ul. Soko!owska 27/37 

02-106 Warszawa, ul, Pawi(skiego 5B 

tel.: 22/632-43-02; faks: 22/632-42-18 

e-mail: wl@unipress.waw.pl 

www.ippt.gov.pl

27. PPT Zrównowa'onej Chemii 

[Polska Izba Przemys!u 

Chemicznego] 

00-654 Warszawa, ul. )niadeckich 17 

tel.: 22/828-75-06-07;  

faks: 22/627-21-54 

e-mail: wojciech.lubiewa-

wielezynski@pipc.org.pl 

www.pipc.org.pl
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28. PPT Zrównowa'onych Systemów  
Energetycznych i&Czystej 
Karboenergii 
[Instytut Techniki Cieplnej 
Politechniki Warszawskiej] 
00-665 Warszawa,  
ul. Nowowiejska 21/25 
tel.: 22/825-69-65; faks: 22/825-05-65 
e-mail: jlew@itc.pw.edu.pl

29. PPT Zrównowa'onych Systemów  
Energetycznych i&Czystej 
Karboenergii 
[Politechnika Warszawska, Instytut  
Techniki Cieplnej] 
00-665 Warszawa,  
ul. Nowowiejska 21/25 
tel.: 22/825-69-65; faks: 22/825-05-65 
e-mail: jlew@itc.pw.edu.pl

30. PPT Procesów Produkcji 
[Politechnika Wroc!awska, Wydzia! 
Mechaniczny, Wydzia! Technologii 
Maszyn i&Automatyzacji] 
50-371 Wroc!aw, ul. *ukasiewicza 5 
tel.: 71/320-20-46; faks: 71/320-06-70 
e-mail: edward.chlebus@pwr.wroc.pl 
www.wmech.pwr.wroc.pl
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W&%wietle przeprowadzonego badania aktywno%+ o%rodków innowacji i&przedsi#biorczo%ci mo'na uzna+ za 
do%+ dobrze rozwini#t$ i&zorganizowan$ w&sposób zadowalaj$cy, chocia' wci$' jeszcze nie si#gaj$cy poziomu 
profesjonalizmu potrzebnego dla efektywnego wspierania innowacyjnej gospodarki. Analiza zebranego ma-
teria!u poparta szeregiem dyskusji z&przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu wskazuj$ na wiele niedo-
statków zarówno w&funkcjonowaniu poszczególnych grup o%rodków jak i&samego systemu. W&toku prac nad 
raportem eksperci sformu!owali nast#puj$ce wnioski:
1. Zwi#ksza si# liczba o%rodków dysponuj$cych jednocze%nie kilkoma elementami infrastruktury wsparcia 

rozwoju przedsi#biorczo%ci, co powoduje 'e staj$ si# one bardziej profesjonalne i&wielofunkcyjne, pozwa-
la równie' optymalizowa+ wykorzystanie zaplecza merytorycznego do realizacji ró'nych rodzajów ich 
aktywno%ci.

2. W&wyniku licznych inwestycji infrastrukturalnych zwi#ksza si# liczba profesjonalnie wyposa'onych o%rod-
ków praktycznie we wszystkich regionach kraju, chocia' nasycenie w&poszczególnych grupach o%rodków 
nie zawsze odpowiada zapotrzebowaniu na ich us!ugi.

3. Aktywno%+ uczelnianych AIP zdecydowanie si# kurczy, wida+ 'e uczelnie w& wi#kszo%ci poprzesta!y na 
zainicjowaniu procesu nie inwestuj$c ani czasu ani %rodków w&ich dzia!alno%+. Patrz$c z&punktu widzenia 
%rodowiska, do którego skierowane s$ ich us!ugi pozostawianie aktywnymi o%rodków prowadz$cych %la-
dow$ dzia!alno%+ jest wi#ksza szkod$ ni' po'ytkiem. 

4. Dzia!alno%+ inkubatorów przedsi#biorczo%ci (IP), podlega obecnie w&du'ej mierze mechanizmom rynko-
wym, d$'y do profesjonalizacji i&zapewnienia samo"nansowania. Zwi#kszenie potencja!u infrastruktural-
nego oraz merytorycznego powoduje „ucieczk# do przodu” cz#%ci instytucji i&pozwoli na ich dzia!anie 
równie' w&okresie braku "nansowego zasilania zewn#trznego. Istnieje jednak spora cz#%+ inkubatorów, 
które ze wzgl#du na ograniczone zasoby b#d$ wymaga!y sta!ego wsparcia fundatorów, bez których nie 
b#d$ w&stanie funkcjonowa+. Jednym z&g!ównych zagro'e( dzia!ania inkubatorów, oprócz luki "nanso-
wej, b#dzie z&pewno%ci$ profesjonalizacja innych instytucji otoczenia biznesu oraz wzajemne przenikanie 
terenu dzia!ania, kompetencji, a&tak'e us!ug. Zaawansowane instytucje otoczenia biznesu takie jak parki 
naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne czy akademickie inkubatory przedsi#biorczo%ci wy-
chwytuj$, i&z&pewno%ci$ b#d$ to robi!y w&coraz wi#kszym stopniu, poszczególne projekty biznesowe, ale 
równie' ca!e grupy docelowe pomys!odawców. 

5. Szereg instytucji wsparcia dzi#ki Regionalnym Programom Operacyjnym i& Programowi Operacyjnemu 
Innowacyjna Gospodarka, wybudowa!o i&wyposa'y!o w&ostatnich latach nowoczesn$ infrastruktur#. Za-
daniem na najbli'szy czas powinno by+ rozszerzanie oferty %wiadczonych us!ug, podnoszenie kwali"kacji 
kadry, a&co za tym idzie jako%ci us!ug doradczych i&szkoleniowych. 

6. OSD s$ pierwszym, naj!atwiej dost#pnym dla przedsi#biorców ogniwem w&systemie wsparcia innowacji 
i&przedsi#biorczo%ci. Jak wynika z&przeprowadzonych bada( pomimo du'ej liczby o%rodków dost#pno%+ 
tego rodzaju wsparcia nie jest tak szeroka jak by!oby to wskazane. Silniejsze o%rodki od pewnego czasu 
w!$czy!y do swojej oferty równie' aspekty proinnowacyjne, udzielaj$c wsparcia "rmom na lokalnych ryn-
kach. Dlatego tak wa'ne jest wsparcie merytoryczne i&"nansowe w&zakresie tworzenia nowych (zw!aszcza 
na obszarach wiejskich i&ma!ych miasteczkach) oraz rozwoju funkcjonuj$cych ju' o%rodków.

7. Praktyka dzia!ania parków technologicznych w& Polsce wskazuje na zmniejszaj$cy si# zakres %wiadczo-
nych przez nie mi#kkich us!ug wsparcia. Jest to zjawisko bardzo niepokoj$ce ze wzgl#du na zwi#kszaj$c$ 
si# ilo%+ deweloperskiej powierzchni u'ytkowej o&dobrym i&bardzo dobrym standardzie. Dobrej jako%ci 
us!ugi wsparcia biznesu i& szerokie kontakty parków by!y dot$d ich bezsprzeczn$ przewag$ rynkow$. 
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Ograniczenie tej sfery aktywno%ci przestanie je odró'nia+ od komercyjnych propozycji i&mo'e spowodo-
wa+ odp!yw klientów.

8. Utrzymuj$cy si# niski poziom badania potrzeb lokatorów i&klientów parków nie sprzyja realizacji ich misji 
i&celów. Monitorowanie zapotrzebowania klientów na zakres i&sposób obs!ugi oraz us!ugi oko!obiznesowe 
powinno sta+ si# jednym z&ich priorytetów w&dzia!aniu. 

9. Dalsze funkcjonowanie SAB jest istotnie zagro'one z&powodu braku przygotowania do dzia!alno%ci komer-
cyjnej, przy jednoczesnym wyczerpywaniu si# pozyskanych pieni#dzy unijnych.

10. Niezb#dna jest ewaluacja wyników obecnego programu wspieraj$cego funkcjonowanie funduszy kapi-
ta!u zal$'kowego (FKZ) w& celu wyeliminowania z& udzia!u w& programie podmiotów, które nie uzyska!y 
wska-ników dotychczas realizowanych projektów.

11. Praktycznie wszystkie o%rodki jako jedn$ z&wa'niejszych barier rozwoju wskazuj$ pogarszaj$c$ si# sytuacj# 
gospodarcz$ i&problemy "rm w&utrzymaniu si# na rynku. Jest to wa'ny sygna! dla zarz$dzaj$cych o%rod-
kami, ale równie' decydentów planuj$cych dystrybucj# kolejnych transz %rodków "nansowych, 'e "rmy 
mog$ nie by+ w&stanie korzysta+ z&oferowanych im instrumentów.

Na podstawie zaprezentowanych wy'ej analiz i&wniosków grupa ekspertów opracowuj$ca niniejszy raport 
przedstawi!a rekomendacje, których realizacja mo'e przyczyni+ si# do lepszego wykorzystania potencja!u 
technicznego i&merytorycznego o%rodków. Jak równie' zapobie'eniu negatywnym skutkom zaistnia!ej obec-
nie sytuacji w&praktyce ich funkcjonowania. 

Rekomendacje:
1. Planowanie dystrybucji %rodków "nansowych w&przysz!ym okresie programowania powinno uwzgl#dnia+ 

potencja! i&do%wiadczenie o%rodków ju' funkcjonuj$cych na rynku i&ogranicza+ powo!ywanie kolejnych 
jednostek organizacyjnych w&ramach dzia!aj$cych podmiotów, wy!$cznie w&celu wyodr#bnienia realizacji 
danego projektu. Cz)sto prowadzi to do zupe(nie niepotrzebnych sytuacji, gdzie jedna instytucja 
do ró&nych projektów powo(uje do &ycia kolejne struktury wewn)trzne i"zewn)trzne niepotrzeb-
nie komplikuj+c procesy zarz+dcze i"czyni+c mocno nieprzejrzystym sposób dystrybucji *rodków.

2. Instrumenty wsparcia wdra'ane w&nowym okresie programowania powinny by+ dostosowane do pozio-
mu rozwoju o%rodków i&uwzgl#dnia+ ich zró'nicowanie w&zakresie potencja!u i&mo'liwo%ci %wiadczenia 
specjalistycznych us!ug. Np. dla osi$gni#cia trwa!o%ci rezultatów fundusze kapita!u zal$'kowego powinny 
by+ tworzone w&ramach funkcjonuj$cych IOB do%wiadczonych w&preinkubacji i&inkubacji nowych "rm.

3. Planuj$c kolejne programy "nansowania rozwoju sieci o%rodków innowacji i&przedsi#biorczo%ci agencje 
rz$dowe powinny zadba+ o& przestrzeganie przez realizatorów projektów okre%lania swojej aktywno-
%ci zgodnie z& przyj#tymi w& %rodowisku de"nicjami (np. w& oparciu o& „S!ownik poj#+, Innowacje i& trans-
fer technologii,” wydawany przez PARP). Z&jednej strony pozwoli to zarówno decydentom, jak i&klientom 
prawid!owo rozpoznawa+ aktywno%+ poszczególnych o%rodków, z& drugiej za% zapobiegnie mylnej in-
terpretacji w&ocenie aktywno%ci poszczególnych podmiotów jak ma to obecnie miejsce w&odniesieniu 
do projektów funduszy zal$'kowych, które fragment swojej aktywno%ci okre%laj$ mianem „inkubatora 
technologicznego”. 

4. Efektywno%+ funkcjonowania o%rodków innowacji i&przedsi#biorczo%ci zaczyna nabiera+ kluczowego zna-
czenia nie tylko dla kadry nimi zarz$dzaj$cej, lecz tak'e dla w!adz lokalnych, regionalnych i&centralnych. 
Rekomenduje si# wypracowanie i&wdra'anie przez o%rodki systemów monitoringu ich dzia!alno%ci oraz 
potrzeb ich klientów, z&uwzgl#dnieniem oddzia!ywania na %rodowisko lokalne i&regionalne.

5. Dla zabezpieczenia stabilno%ci "nansowej o%rodków rekomenduje si# podj#cie intensywnych dzia!a( 
w&celu wypracowania i&wdro'enia przez nie metod generowania dochodów z&ró'norodnych -róde!, w&tym 
wprowadzenie odp!atno%ci za cz#%+ us!ug. Wi$'e si# to z&konieczno%ci$ wprowadzenia portfela us!ug spe-
cjalistycznych dostosowanych do potrzeb odbiorców oraz zapewnienia ich wysokiej jako%ci. Uzale'nienie 
od jednego – jak to cz#sto jest obecnie – -ród!a "nansowania mo'e si# okaza+ istotnym zagro'eniem 
w&przypadku ograniczenia dost#pu do niego i&prowadzi+ do likwidacji lub znacz$cego ograniczenia dzia-
!alno%ci o%rodków, w&które zainwestowano niejednokrotnie bardzo powa'ne %rodki unijne i&bud'etowe. 

6. Analiza -róde! "nansowania inwestycji i& kosztów bie'$cych dzia!alno%ci wielu parków, inkubatorów 
i&o%rodków innowacji wyra-nie wskazuje na brak ich osadzenia lokalnego (nie otrzymuj$ one wsparcia ani 
od administracji lokalnej/regionalnej ani od lokalnych przedsi#biorstw i& instytucji). Takie zjawisko mo'e 
by+ istotnym zagro'eniem dla stabilno%ci i&efektywno%ci ich dzia!ania. Nale'y podj$+ aktywne dzia!ania dla 
w!$czenia ich w&regionalne systemy wspó!pracy z&administracj$ publiczn$ i&samorz$dem gospodarczym.

7. Dla profesjonalizacji o%rodków oraz rozwoju wysokiej jako%ci specjalistycznych us!ug proponuje si#: (i) 
wzmocnienie wsparcia skierowanego do ich kadry, m.in. poprzez dzia!ania edukacyjne (np. szkolenia, 
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wizyty studyjne), (ii) horyzontaln$ wymian# do%wiadcze( pomi#dzy o%rodkami oraz (iii) przygotowanie 
rekomendacji w&zakresie standardów dzia!ania, uwzgl#dniaj$cych równie' potrzeby i&mo'liwo%ci ma!ych 
o%rodków, zw!aszcza funkcjonuj$cych na terenach wiejskich i&w&ma!ych miasteczkach.

8. Dla wszystkich instytucji "nansowych konieczne jest wzmocnienie wspó!pracy z&o%rodkami innowacji zaj-
muj$cymi si# wysokimi technologiami, takimi jak inkubatory i&parki technologiczne oraz centra transferu 
technologii, w&celu uzyskania dost#pu do perspektywicznych oraz innowacyjnych projektów. Jednocze-
%nie wa'nym jest aby programy "nansowane ze %rodków publicznych, wspieraj$ce fundusze zal$'kowe 
zawiera!y wska-niki korzy%ci netto dla gospodarki z& ich dzia!alno%ci "nansowej. W&zwi$zku z&tym przed 
uruchomieniem kolejnego okresu programowania niezb#dne jest przeprowadzenie stosownych bada( 
wykazuj$cych efektywno%+ ekonomiczn$ programów wsparcia funduszy.

9. Pomimo d!u'szego ju' czasu funkcjonowania wewn$trz uczelni uczelnianym o%rodkom nie uda!o si# 
pokona+ bariery braku zainteresowania %rodowiska akademickiego przedsi#biorczo%ci$. Wskazane jest 
mocniejsze powi$zanie ich aktywno%ci z&procesem dydaktycznym uczelni, co obecnie jest sporadyczn$ 
praktyk$. Nale'y te' podj$+ dzia!ania na rzecz %cis!ej kooperacji uczelni i&tworzonych przez nie o%rodków 
innowacji z&do%wiadczonymi OI dzia!aj$cymi w&ich otoczeniu dla tworzenia wspólnych AIP lub tworzenia 
silnych wewn#trznych jednostek uczelnianych integruj$cych zadania CTT i&AIP. Ponadto nale'y pilnie opra-
cowa+ i&wdro'y+ standardy procedur procesów transferu technologii, systemu eksploatacji praw w!asno-
%ci intelektualnej, systemu wyceny technologii we wszystkich uczelnianych o%rodkach. 

10. Wprowadzenie zmian legislacyjnych oraz zach#t "skalnych dla anio!ów biznesu, zach#ci!oby wi#ksz$ 
liczb# zamo'nych osób do inwestowania w&m!ode "rmy i&zaktywizowa!yby ten rynek. Nale'y te' !$czy+ 
inicjatywy instytucji "nansowych m.in. poprzez rozszerzenie zakres dzia!ania FKZ o&poszukiwania inwesto-
rów bran'owych w&celu wykorzystania nak!adów poniesionych na projekty, które pomy%lnie przesz!y etap 
preinkubacji, lecz nie znalaz!y zainteresowania inwestora kapita!owego. 

11. PPT jako reprezentacja sektora gospodarki powinny uczestniczy+ w&de"niowaniu Krajowego Programu Ba-
da( Naukowych, w&tym równie' mie+ mo'liwo%+ inicjowania i&negocjacji sektorowych programów badaw-
czych i& inicjatyw technologicznych z&NCBiR (tzw. polskich JTI). Dla ich rozwoju nale'y uruchomi+ dedyko-
wane dla dzia!a( wspieraj$cych PPT programy w&ramach funduszy strukturalnych w&nadchodz$cym okresie 
programowania (wspólne inwestycje, programy badawcze, wdro'enia wyników bada( i&prac rozwojowych), 
oraz specjalne dzia!ania szkoleniowe przygotowuj$ce do uczestnictwa w&Programie Horizon 2020.
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U&YTECZNE ADRESY INTERNETOWE

�� Agencja Rozwoju Przemys!u www.arp.com.pl

�� Agencja Restrukturyzacji i&Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

�� Akademickie Inkubatory Przedsi#biorczo%ci www.inkubatory.pl

�� Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich www.crzl.gov.pl

�� Centrum Wspierania Inkubatorów iDisc www.idisc.net

�� Europejska sie+ o%rodków innowacji i&przedsi#biorczo%ci European Bussines Network www.ebn.eu

�� Europejska Sie+ Anio!ów Biznesu EBAN – European Business Angels Network www.eban.org

�� Europejski Fundusz Spo!eczny www.efs.gov.pl

�� Fundacja na rzecz Nauki Polskiej www.fnp.org.pl

�� Fundusz Wspó!pracy  www.cofund.org.pl

�� Grupa Ekspertów Parków Naukowych i&Centrów Innowacji SPICE www.spice-grup.net

�� Inicjatywa Inkubatorów InfoDev www.infodev.org

�� Instytut Bada( nad Gospodark$ Rynkow$ www.klastry.pl

�� Innowacyjni  www.innowacyjni.mazovia.pl

�� Komitet Integracji Europejskiej  www.ukie.gov.pl 

�� Krajowy System Us!ug dla Ma!ych i&)rednich Przedsi#biorstw www.ksu.parp.gov.pl

�� Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE www.kpk.gov.pl

�� Krajowy O%rodek Europejskiego Funduszu Spo!ecznego www.roefs.pl

�� Krajowe Forum Parków Przemys!owych  www.forumparkow.pl

�� KIGNET – Izbowy system wsparcia konkurencyjno%ci polskich przedsi#biorstw www.kignet.kig.pl

�� Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Por#czeniowych www.ksfp.org.pl

�� Mi#dzynarodowe Stowarzyszenie Parków Naukowych (IASP) www.iasp.ws

�� Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl

�� Ministerstwo Nauki i&Szkolnictwa Wy'szego www.nauka.gov.pl

�� Ministerstwo Pracy i&Polityki Spo!ecznej www.mpips.gov.pl

�� Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl

�� Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl

�� Narodowe Centrum Bada( i&Rozwoju www.ncbir.pl

�� Nauka i&Gospodarka  www.naukaigospodarka.pl

�� Niemieckie Stowarzyszenie Centrów Innowacji, Technologii i&Przedsi#biorczo%ci ADT www.adt-online.de

�� Narodowe Stowarzyszenie Inkubacji Przedsi#biorczo%ci NBIA, USA www.nbia.org

�� Ogólnoeuropejska Platforma Biznesu Gate2Growth www.gate2growth.com

�� Portal Unii Europejskiej www.europa.eu

�� Polska Agencja Rozwoju Przedsi#biorczo%ci www.parp.gov.pl

�� Polska Agencja Informacji i&Inwestycji Zagranicznych  www.paiz.gov.pl

�� ProTon Europe www.protoneurope.org

�� Portal Innowacji www.pi.gov.pl

�� Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  www.poig.gov.pl 

�� Program Operacyjny Kapita! Ludzki www.kapitalludzki.gov.pl

�� Polskie Platformy Technologiczne www.kpk.gov.pl/ppt/

�� Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapita!owych (PSIK) www.psik.org.pl
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Polskie platformy technologiczne

�� Polski Zwi$zek Funduszy Po'yczkowych www.pzfp.pl

�� Polsko-Ameryka(ska Fundacja Wolno%ci  www.pafw.pl

�� Portal organizacji pozarz$dowych  www.ngo.pl 

�� Portal Wspieramy e-biznes www.web.gov.pl

�� Serwis Urz#dów Pracy www.psz.praca.gov.pl

�� Stowarzyszenie Parków Badawczych AURP, USA www.aurp.net

�� Stowarzyszenie Inkubacji Przedsi#biorczo%ci Wielkiej Brytanii UKBI www.ukbi.co.uk

�� Stowarzyszenie Organizatorów O%rodków Innowacji i&Przedsi#biorczo%ci  
w&Polsce – SOOIPP  www.sooipp.org.pl 

�� Sie+ Enterprise Europe Network& www.een.org.pl

�� )wiatowy Spis Stowarzysze( Inkubacji Przedsi#biorczo%ci  
i&Parków Technologicznych SPICA Directory www.spica-directory.net

�� The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) www.gemconsortium.org

�� Ukrai(skie Stowarzyszenie Inkubatorów Przedsi#biorczo%ci i&Centrów Innowacji www.novekolo.info

�� W!adza Wdra'aj$ca Program Wspó!pracy Przygranicznej Phare www.wwpe.gov.pl
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O!RODKI INNOWACJI I#PRZEDSI"BIORCZO!CI 
W#POLSCE RAPORT – 2012 – STRESZCZENIE

Rozwój gospodarczy i&osi$gni#cie przewag konkurencyjnych we wspó!czesnym %wiecie przez poszczególne 
pa(stwa i&regiony s$ w&coraz wi#kszym zakresie uzale'nione od szybko%ci pojawiania si# na rynku nowych, 
innowacyjnych podmiotów gospodaruj$cych. W&rezultacie wysi!ki w!adz publicznych skierowane s$ na roz-
wój przedsi#biorczo%ci oraz intensy"kacj# procesów innowacyjnych. Transformacja wiedzy w&nowe produkty, 
us!ugi, technologie czy rozwi$zania organizacyjne wymaga w!a%ciwej infrastruktury obejmuj$cej o%rodki in-
nowacji i&przedsi#biorczo%ci (tzw. instytucje nowoczesnej gospodarki). Ich kluczowe funkcje dotycz$ dzia!a( 
w&zakresie pobudzania tkwi$cej w& ludziach kreatywno%ci, przedsi#biorczo%ci i& innowacyjno%ci, tym samym 
aktywizacji wewn#trznych (endogenicznych) zasobów, prowadz$cej do efektywniejszego wykorzystania lo-
kalnych czynników wzrostu.
Przedk!adamy dziewi$t$ edycj# Raportu o&O%rodkach Innowacji i&Przedsi#biorczo%ci w&Polsce przygotowan$ 
przez Stowarzyszenie Organizatorów O%rodków Innowacji i&Przedsi#biorczo%ci w&Polsce we wspó!pracy z&Pol-
sk$ Agencj$ Rozwoju Przedsi#biorczo%ci. Publikacja ma charakter informacyjno-popularyzacyjny. W&raporcie 
dokonano syntetycznej charakterystyki aktywno%ci poszczególnych typów o%rodków oraz zdiagnozowano 
bariery ich rozwoju. W&oparciu o&przeprowadzone badanie o%rodków przedstawiono te' wnioski i&rekomen-
dacje dla ich dalszego efektywnego rozwoju. Od 1990 roku liczba o%rodków innowacji i&przedsi#biorczo%ci 
systematycznie ro%nie, w&po!owie 2012 r. by!o ich 821 w&tym: 

�� 40 parków technologicznych i14 inicjatyw parkowych,

�� 29 inkubatorów technologicznych,

�� 73 preinkubatory i&akademickie inkubatory przedsi#biorczo%ci,

�� 58 inkubatorów przedsi#biorczo%ci,

�� 69 centrów transferu technologii,

�� 68 funduszy kapita!u zal$'kowego,

�� 10 sieci anio!ów biznesu,

�� 86 lokalne i&regionalne fundusze po'yczkowe, 

�� 55 fundusze por#cze( kredytowych,

�� 319 o%rodków szkoleniowo-doradczych.
Raport zosta! uzupe!niony o&zaktualizowan$ elektroniczn$ baz# teleadresow$ wszystkich zidenty"kowanych 
w&badaniu o%rodków, pozwalaj$c$ wyszukiwa+ o%rodki wed!ug rodzaju i&lokalizacji us!ug. 
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BUSINESS AND INNOVATION CENTERS  
IN POLAND REPORT – 2012 - SUMMARY 

State and regional economic development and gaining a competitive advantage are both becoming more 
and more dependent on the pace of emergence of new, innovative business entities. Thus public authorities 
do their utmost to boost innovative processes and enterprise development. A process of transforming know-
ledge into new products, services, technologies or organizational solutions needs a proper infrastructure inc-
luding Business and Innovation Centers (so-called institutions of modern economy). The key function of these 
centers is to activate human creativity, enterprise and innovation, thus to activate internal resources, which 
leads to the more e2ective use of the local growth factor. 
We have the pleasure to present you with the 9th edition of ‘Polish Business and Innovation Centers’ Re-
port prepared by Polish Business and Innovation Centers Association and Polish Agency of Enterprise Deve-
lopment. Informative in character, this publication is a continuation of SOOIPP Reports from previous years, 
extended in order to present the changes in time. For each kind of the center there has been compiled a 
synthetic characterization of activity and barriers to development. In the current edition we made an attempt 
of considering the range of innovation and entrepreneurship centres activity  and the support which small and 
medium enterprises  are being provided. The number of business and innovation centers has been steadily 
increasing since 1990 and now reaches a peak of 821 including:

�� 40 Technology Parks and 14 Technology Parks Initiatives,

�� 29 Technology Incubators,

�� 73 Pre-incubators and Academic Business Incubators,

�� 58 Business Incubators,

�� 69 Technology Transfer Centers,

�� 68 Seed Capital Funds,

�� 10 Business Angels Networks,

�� 86 Local and Regional Loan Funds,

�� 55 Local Guarantee Funds,

�� 319 Business Support Centres.





PO&EGNANIE

Dr hab. Krzysztof B. Matusiak, profesor nadzwyczajny U0
pracownik naukowo-badawczy i wyk!adowca w Instytucie Ekonomii Uniwer-
sytetu *ódzkiego. Od pocz$tku kariery naukowej rozpocz#tej w 1988 roku, 
jego zainteresowania badawcze ukierunkowane by!y przede wszystkim na:

�� zarz$dzanie procesami innowacyjnymi, transferem i komercjalizacj$ technologii;

�� przedsi#biorczo%+, tworzenie i rozwój przedsi#biorstw opartych na wiedzy;

�� instytucjonalne formy wspomagania procesów rozwojowych;

�� polityk# technologiczn$ i regionalne systemy innowacji;

�� tendencje strukturalne w gospodarce %wiatowej, ewolucj# systemów gospodarczych;

�� funkcjonowanie rynków pracy oraz instytucjonalnych form wspomagania rozwoju regionalnego.
W 1994 roku obroni! prac# doktorsk$ nt. „Parki technologiczne a rozwój regionalny i wspieranie procesów inno-
wacyjnych na przyk$adzie gospodarki niemieckiej”. Liczne badania, prowadzone prace eksperckie i opracowane 
publikacje (by! autorem lub wspó!autorem ponad 200 publikacji i ekspertyz) zaowocowa!y prac$ habilitacyjn$ 
na temat „Budowa powi"za# nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w pro-
cesach innowacyjnych”. Tytu! doktora habilitowanego uzyska! w kwietniu 2012 roku. Jako nauczyciel akademic-
ki cieszy! si# sympati$ i powa'aniem zarówno nauczycieli akademickich, jak i studentów, uczynny i otwarty 
na ludzi, przyjaciel, opiekun i kolega.
Krzysztof B. Matusiak poza uczelni$ by! aktywny w dzia!aniach organizacji pozarz$dowych zarówno na po-
ziomie lokalnym – inicjator, wieloletni cz!onek i prezes zarz$du Maria(skiego Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno-
-Spo!ecznych, jak i ogólnokrajowym – cz!onek za!o'yciel i aktywny dzia!acz, przez dwie kadencje sprawowa! 
funkcj# prezesa zarz$du Stowarzyszenia Organizatorów O%rodków Innowacji i Przedsi#biorczo%ci w Polsce. 
Inicjator wielu przedsi#wzi#+ spo!ecznych, da! si# pozna+ jako niestrudzony or#downik aktywno%ci spo!ecz-
nej i wspó!pracy pomi#dzy sfer$ nauki, administracji, organizacji pozarz$dowych i biznesu. Piastowa! równie' 
funkcje publiczne b#d$c w latach 2002 – 2006 wiceprzewodnicz$cym Rady Gminy Puszcza Maria(ska, Prze-
wodnicz$cym Komisji Edukacji i Porz$dku Publicznego, oraz Cz!onkiem Komisji Statutowej i Bud'etowej.
Profesor Krzysztof Matusiak by! pomys!odawc$, twórc$ metodologii bada( stanu o%rodków innowacji i przed-
si#biorczo%ci w Polsce i wieloletnim redaktorem „Raportu o O)rodkach Innowacji i Przedsi(biorczo)ci w Polsce” 
wydawanego cyklicznie co dwa lata, opartego na rozleg!ych badaniach kondycji i rozwoju O%rodków, b#-
d$cego od kilkunastu lat podstawowym -ród!em wiedzy o stanie infrastruktury wsparcia przedsi#biorczo%ci 
w Polsce. Zbudowana w oparciu o dane zgromadzone w raportach baza informacyjno-adresowa s!u'y zarów-
no przedsi#biorcom, administracji publicznej jak i samym o%rodkom. By! te' wspó!inicjatorem opracowania 
„S!ownika poj#+ – Innowacje i transfer technologii”, pierwszego tego typu opracowania ukierunkowanego 
na uporz$dkowanie okre%le( u'ywanych w obszarze innowacji i rozwoju przedsi#biorczo%ci, doprecyzowanie 
i zde"niowanie znaczenia poj#+ i zjawisk w sposób pozwalaj$cy jednoznacznie je rozumie+.
Posiada! ponad dwudziestoletnie do%wiadczenie w kierowaniu i realizacji projektów badawczych oraz aplika-
cyjnych w dziedzinie inkubacji przedsi#biorczo%ci i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalne-
go w Polsce i Europie )rodkowo-Wschodniej. Kierowa! zarówno projektami badawczymi jak i realizacj$ projek-
tów wdra'aj$cych opracowane wcze%niej koncepcje. Swoje zaanga'owanie w rozwój infrastruktury wsparcia 
rozpocz$! w latach 1996–1998 bior$c udzia! w pracach zespo!u ekspertów Ohio State University wspó!dzia!aj$-
cego z polskim Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej w ramach Programu TOR#10. By! wybitnym ekspertem 
w zakresie planowania, organizacji i zarz$dzania inkubatorami przedsi#biorczo%ci oraz budowania lokalnego 
partnerstwa pomi#dzy samorz$dami, MSP i instytucjami otoczenia rynku pracy. Wraz z zespo!em konsultan-
tów przygotowywa! procedury wsparcia rozwoju projektów zakwali"kowanych do programu.
W latach 2010–2012 kierowa! zespo!em ekspertów realizuj$cych zadania w ramach Inicjatywy Polskiej Agen-
cji Rozwoju Przedsi#biorczo%ci „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu” koordynuj$c dzia!ania badawcze, 
wspó!uczestnicz$c w przygotowaniu kilkudziesi#ciu publikacji, s!u'$c rad$ i swoim szerokim do%wiadczeniem 
zarówno zespo!owi ekspertów, jak i samym bene"cjentom Inicjatywy – o%rodkom innowacji i przedsi#bior-
czo%ci. By! wspó!twórc$ wielu instytucji wsparcia biznesu w Polsce i w Europie Centralnej. Szeroko wspó!pra-
cowa! z licznymi instytucjami europejskimi, rz$dowymi, samorz$dowymi i pozarz$dowymi.
Profesor Krzysztof Matusiak mia! jeszcze wiele zamierze(, których nie zdo!a ju' zrealizowa+, lecz to co stworzy! 
i pozostawia po sobie b#dzie przynosi+ rezultaty spo!ecznie po'yteczne jeszcze przez d!ugi czas.
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Po'egnanie

Wspomnienie (31.08.1963–16.07. 2012)

Dr hab. Krzysztof B. Matusiak, profesor nadzwyczajny U0
By! wspania!ym koleg$. Praca z Nim by!a przyjemno%ci$. Zapisa! pi#kn$ kart# w historii rozwoju innowacji 
i przedsi#biorczo%ci w Polsce.
Mia! wyj$tkowy instynkt i empati#, które powodowa!y, 'e odnajdywa! w ludziach talenty i potra"! je anga-
'owa+ w cokolwiek robi!: kierowanie stowarzyszeniami i zespo!ami badawczymi, przygotowanie raportów 
o stanie innowacji i przedsi#biorczo%ci w Polsce, organizowanie konferencji, itd. Potra"! wydobywa+ z ludzi 
wszystko co chcia! i naprowadza+ ich na w!a%ciw$ drog#.
Przyjemnie si# z nimi dyskutowa!o, bo cierpliwie s!ucha! i przekonywa! niewiele mówi$c. Dok!adny i zorgani-
zowany z !atwo%ci$ improwizowa! i dostosowywa! si# do nowych sytuacji i ludzi.
Kocha! ludzi. By! cz!owiekiem 'yczliwym ludziom i mia! pogodne usposobienie. Gdziekolwiek si# pojawia! ini-
cjowa! spotkania, wspólne wyj%cia na ciekawe imprezy lub zwiedzanie interesuj$cych miejsc. Wiedzia! du'o 
o historii nawet najmniejszych miejscowo%ci w Polsce i krajach, które odwiedza!.
W swoim domu wraz z Ma!gorzat$ stworzyli miejsce intelektualnych biesiad, ku-ni# kreatywnych pomys!ów 
i innowacyjnych dzia!a(. Letnie Szko!y Innowacji w atrakcyjnych miejscowo%ciach, doroczne konferencje Sto-
warzyszenia Organizatorów O%rodków Innowacji i Przedsi#biorczo%ci czy inicjatywa „BIOS” w latach 2010–2012 
cieszy!y Krzysztofa, bo dawa!y okazje do osobistych spotka(, nawet je%li wymaga!y od Niego ogromnego wy-
si!ku, pogodzenia pracy organizacyjnej w ró'nych stowarzyszeniach, obowi$zków radnego, dzia!alno%ci na-
ukowej i obowi$zków rodzinnych, m#'a i ojca dwójki wspania!ych maluchów: Nikoli i Brajana.
Pozna!em Krzysztofa w 1991 roku w Berlinie. Pisa! prac# doktorsk$ o parkach technologicznych w Niemczech. 
Od 1992 roku wspólnie tworzyli%my Stowarzyszenie Organizatorów O%rodków Innowacji i Przedsi#biorczo%ci 
w Polsce. Razem pracowali%my w Programie Rozwoju Ma!ej Przedsi#biorczo%ci w Polsce. By!em %wiadkiem 
jego sukcesów i rozwoju kariery naukowej.
Dowiedzia!em si# o Jego chorobie i nie przypuszcza!em, 'e trzy miesi$ce pó-niej nie b#dzie Go w%ród nas. 
Wiadomo%+ o jego %mierci by!a wstrz$saj$ca. Przecie' w kwietniu jeszcze zadzwoni! i rozmawiali%my w drodze 
powrotnej z Jego kolejnej misji w kraju.
Tyle jeszcze mia! pomys!ów i si!. Odszed! skromnie, tak jak 'y!. Na pogrzeb do Puszczy Maria(skiej, w której 
mieszka! przyjechali Jego przyjaciele z ca!ej Polski. Zgas!o ognisko w Puszczy Maria(skiej nieod!$cznie towa-
rzysz$ce spotkaniom organizowanym przez Krzysztofa.

Krzysztof Zasiad!y




