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Podr´cznik dla m∏odych pracowników jednostek naukowych z zakresu pro-
wadzenia, zarzàdzania i komercjalizacji badaƒ naukowych stanowi zbiór pi´ciu 
tekstów zaprezentowanych podczas spotkania informacyjnego dla uczestników 
projektu realizowanego przez GórnoÊlàskà Wy˝szà Szko∏´ Handlowà w Kato-
wicach i wspó∏fi nansowanego ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Spo∏ecznego Program Operacyjny Kapita∏ Ludzki Priory-
tet IV.

Celem projektu jest zwi´kszenie umiej´tnoÊci grupy 30 m∏odych polskich 
naukowców w zakresie prowadzenia i zarzàdzania pracami badawczo-rozwo-
jowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Istnieje szereg bardzo istotnych ba-
rier dla komercjalizacji wyników badaƒ naukowych w Polsce, a w szczególnoÊci 
sà to: ograniczenia fi nansowe, prawne, sprz´towe, brak eksperckiego i instytu-
cjonalnego wsparcia, a tak˝e ograniczenia biurokratyczne. Ponadto w Polsce 
wyst´puje brak zainteresowania inwestorów prowadzonymi na uczelniach bada-
niami, w tym badaniami podstawowymi, brak jest tzw. ssania ze strony gospodar-
ki pobudzajàcego procesy badawcze w uczelniach.

Z drugiej strony mamy do czynienia z niedostatecznà wiedzà pracowników 
naukowo-badawczych na temat komercjalizacji badaƒ naukowych, brakiem mo-
tywacji biznesowej tej grupy pracowników i wynikajàcego z tego faktu braku wia-
ry w sens aktywnego poszukiwania inwestorów na rynku. Dodaç do tego nale˝y 
obawy pracowników naukowo-badawczych przed rozpocz´ciem wspó∏pracy z 
du˝ymi koncernami.

Barierà, aczkolwiek ∏atwà do pokonania w ramach samych uczelni jest nie-
dostatek wiedzy m∏odych pracowników naukowych w zakresie metodologii pro-
wadzenia badaƒ i pisania rozpraw naukowych. Dochodzi do tego s∏aby po-
ziom wiedzy dotyczàcej zarzàdzania badaniami i ich komercjalizacji (wyniki 
wewn´trznego badania ankietowego 120 pracowników naukowo-dydaktycznych 
przeprowadzonego w 2009 roku w uczelniach wy˝szych).

Wst´p
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W Êwietle tej sytuacji w pe∏ni uzasadniona jest realizacja wspomnianego na 

poczàtku projektu, której efekty powinny si´ przejawiaç we wzroÊcie poziomu 
wiedzy uczestników – m∏odych pracowników naukowych w zakresie zarzàdzania 
badaniami, ich metodologii oraz komercjalizacji. Efektem projektu powi-
nien byç równie˝ wzrost aktywnoÊci pracowników naukowych w pozyskiwaniu 
zewn´trznych êróde∏ fi nansowania badaƒ oraz zak∏adania i rozwoju w∏asnych 
fi rm innowacyjnych.

Podr´cznik zawiera pi´ç tekstów ró˝nych autorów. Pierwszym jest tekst au-
torstwa Adama Peszko pt. „Strategie innowacji w opartej na wiedzy gospodarce 
globalnej” stanowiàcy podstaw´ teoretycznà dla dalszych rozwa˝aƒ.

Drugi jest tekst autorstwa Tadeusza Burzyƒskiego pt. „DoÊwiadczenia w po-
zyskiwaniu êróde∏ fi nansowania badaƒ naukowych”, w którym Autor dzieli si´ 
w∏asnymi doÊwiadczeniami w pozyskiwaniu êróde∏ fi nansowania badaƒ oraz ich 
komercjalizacji.

Trzeci jest tekst autorstwa Leszka Kwieciƒskiego pt. „Przedsi´biorczoÊç 
akademicka – aspekty prawno-organizacyjne”, w którym Autor przedsta-
wia doÊwiadczenia w ramach DolnoÊlàskiego Akademickiego Inkubatora 
Przedsi´biorczoÊci we Wroc∏awiu w zakresie przedsi´biorczoÊci naukowców i 
studentów.

Kolejnym tekstem jest praca autorstwa Marka Panfi la pt. „Finansowanie 
wczesnych faz rozwoju fi rmy innowacyjnej z wykorzystaniem kapita∏u wysokiego 
ryzyka (business angels, venture capital)”. Autor zajmuje si´ nies∏ychanie istot-
nym elementem dzia∏alnoÊci przedsi´biorczej, w tym innowacyjnej, jakim jest fi -
nansowanie projektów i poczàtkowej fazy dzia∏alnoÊci fi rmy, czyli najtrudniej-
szego momentu jej istnienia determinujàcego cz´sto jej dalszy rozwój i szanse 
funkcjonowania na rynku.

Ostatni tekst to praca autorstwa Jerzego Lamparta pt. „Prawne aspekty 
ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej i intelektualnej w kontekÊcie komercjaliza-
cji badaƒ naukowych”. Autor porusza bardzo istotnà kwestià ochrony prawa 
w∏asnoÊci intelektualnej w przypadku ujawniania, publikacji i popularyzacji wy-
ników badaƒ naukowych.

Mamy nadziej´, ˝e zbiór ten stanowiç b´dzie dobry podr´cznik dla uczestni-
ków warsztatów naukowo-praktycznych dotyczàcych komercjalizacji badaƒ na-
ukowych, ale nale˝y tu zwróciç uwag´ czytelnikom, ˝e konieczne b´dzie zapo-
znanie si´ z dodatkowymi pozycjami literatury, które polecaç b´dà z pewnoÊcià 
prowadzàcy zaj´cia warsztatowe.

     Prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski
      REKTOR GWSH



Wprowadzenie

W okresie centralnie planowanej gospodarki w Polsce dyskutowano czy 
nale˝y k∏aÊç nacisk na „t∏oczenie” wyników badaƒ naukowych do sektora 
przemys∏owego gospodarki narodowej czy wymagaç od przedsi´biorstw aby 
„ssa∏y” efekty dzia∏alnoÊci naukowej. Po transformacji do gospodarki rynkowej 
ten model rozumowania sprowadza si´ do pytania: Co jest wa˝niejsze – poda˝ 
wynalazków, czy popyt na innowacje?

Taki model rozumowania kszta∏towa∏ si´ w procesie historycznego rozwo-
ju gospodarki od czasu gdy w roku 1919 wybitny ekonomista austriacki Joseph 
Schumpeter (1883-1950) wyda∏: Teori´ rozwoju gospodarczego, w której stwier-
dzi∏, ˝e podstawà wzrostu gospodarczego stanowi dzia∏alnoÊç innowacyjna 
przedsi´biorców, którzy przyjmujàc na siebie wszelkie ryzyko wprowadzajà do 
praktyki gospodarczej oparte o wynalazki technologie, uruchamiajàc procesy 
„kreatywnej destrukcji”. Poj´cie to uwypukla fakt, ˝e ka˝dy epokowy wynalazek 
burzy dotychczasowà równowag´ gospodarczà Êwiata, wywo∏ujàc lawinowy pro-
ces upowszechnienia nowej bardziej efektywnej technologii, a gdy jest ona ju˝ 
stosowana powszechnie,  znowu dochodzi do ponownego ustabilizowania rów-
nowagi gospodarczej, ale na nowym, wy˝szym poziomie efektywnoÊci.

Na  bazie tej koncepcji ekonomicznej zacz´∏y upowszechniaç si´ takie poj´cia 
jak:
• Innowacja, czyli pierwsze komercyjne zastosowanie nowego pomys∏u czy wy-

nalazku;

Strategie innowacji w opartej 
na wiedzy gospodarce globalnej

Adam Peszko



Adam Peszko10
• Przedsi´biorczoÊç, rozumiana jako proces sekwencyjnych faz dzia∏aƒ  ukie-

runkowanych, w danych warunkach i przy wyst´pujàcym ryzyku, na wykorzy-
stanie nowatorskiego pomys∏u w celu generowania korzyÊci na rynku;

• Przedsi´biorca, który jest si∏à motorycznà wszelkich procesów konkurencji 
na rynku, stanowi o szansie zysku i w koƒcowym rachunku decyduje o cenie 
oferowanych przez ró˝ne fi rmy produktów.

Dla Schumpetera najistotniejszy by∏ wynalazek, który po komercjalizacji przy-
nosi∏ przedsi´biorcy korzyÊci ekonomiczne wi´ksze od innych przedsi´biorców, 
wynagradzajàc mu tym samym ryzyko zwiàzane z nak∏adami na procesy wdro-
˝enia wynalazku do praktyki gospodarczej i rozwój produkcji, opartej o nowà 
technologi´  lub nowà konstrukcj´ wyrobu.  Nazywano to póêniej „naiwnà teorià 
zysku” bo zysk traktowano jako rodzaj daniny na rzecz przedsi´biorcy, urucha-
mianej automatycznie przez mechanizmy rynkowe, z tytu∏u podejmowanego 
przez niego ryzyka. Danina ta mia∏a stanowiç rekompensat´ dla innowacyjnego 
przedsi´biorcy za koszty ponoszone przez niego w procesie produkcji oraz ak-
ceptacj´ przez niego ryzyka i niepewnego po∏o˝enia na rynku.

Prze∏omowe znaczenie dla dalszego rozwoju teorii przedsi´biorczoÊci mia∏a 
wydana w Bostonie w roku 1921 praca Franka Knighta pt. Risk, Uncertainty-
and Profi t („Ryzyko, niepewnoÊç i zysk”).  Bazujàc na krytyce naiwnej teorii zy-
sku stwierdzi∏ on, ˝e ryzyko wdra˝ania innowacji mo˝na w pewnym zakresie 
ograniczaç, bo zysk przedsi´biorcy w ostatecznym rachunku jest efektem trzech 
czynników:

1. zdolnoÊci przedsi´biorcy i jego umiej´tnoÊci dostrze˝enia szansy,
2. szcz´Êcia niezb´dnego w warunkach ciàg∏ych zmian otoczenia i niepewnoÊci 

co do przysz∏ego poziomu cen,
3. ogólnej sytuacji na rynku, czyli wielkoÊci efektywnego popytu w relacji  do po-

ziomu cen i niezb´dnych nak∏adów produkcyjnych.

Te czynniki determinujà wed∏ug Knighta zainteresowanie przedsi´biorców 
wynalazkami naukowymi i popyt na innowacje, które sà podstawowym 
êród∏em rozwoju gospodarczego. Nale˝y wi´c rozwijaç zdolnoÊci i umiej´tnoÊci 
przedsi´biorców w dostrzeganiu szansy oraz doskonaliç metody analizy 
efektywnoÊci ekonomicznej wdra˝anych innowacji. Pozostaje jednak pytanie: 
czy dopisze mi szcz´Êcie? –  z tym wià˝e si´  nieuchronne ryzyko innowacji w go-
spodarce.

Taki tok rozumowania rozwija Israel Kirzner z dzia∏ajàcej w Stanach Zjedno-
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czonych tzw. szko∏y austriackiej, wspó∏tworzonej mi´dzy innymi przez J. Schum-
petera. W swej pracy zatytu∏owanej Competition and Entrepreneurship („Kom-
petencje i przedsi´biorczoÊç”) przeciwstawia si´ on poglàdom Schumpetera, ˝e 
najwa˝niejsza jest zdolnoÊç przedsi´biorcy w prze∏amywaniu tradycji. Uwa˝a 
natomiast, ˝e podstawowà rolà przedsi´biorcy w gospodarce jest funkcja swo-
istego arbitra, czyli kogoÊ, kto  pierwszy dostrzega jakie nowe produkty mogà 
staç si´ nieprzewidywanymi wczeÊniej wartoÊciami i gdzie nowe metody pro-
dukcji, nieznane innym, mogà byç zastosowane. To nie sam wynalazek burzy 
dotychczasowà równowag´ gospodarczà, wywo∏ujàc proces kreatywnej destruk-
cji ale przedsi´biorca odkrywa nierównowag´ zauwa˝ajàc mo˝liwoÊci komercja-
lizacji wynalazków i dzia∏a na rzecz przywrócenia równowagi.  

Z powy˝szego przeglàdu rozwoju teorii przedsi´biorczoÊci wynika jedno-
znacznie, ˝e nie ma sensu zastanawianie si´ nad pytaniem: co jest wa˝niejsze 
– poda˝ wynalazków czy popyt na innowacje? Sà to dwie strony tego samego 
mechanizmu kreowania rozwoju gospodarczego. Nowy wymiar w funkcjono-
waniu tego mechanizmu przynios∏y trzy ostatnie dekady XX wieku, w których 
nastàpi∏o zintensyfi kowanie procesów globalizacji gospodarki. Tym problemom 
poÊwi´cona b´dzie kolejna cz´Êç referatu, w której przedstawi´ najistotniejsze 
zmiany w procesach rozwoju gospodarczego zapoczàtkowane tzw. rewolucjà 
informatycznà w latach 60. ubieg∏ego wieku.

Zarzàdzanie innowacjami w opartej o wiedz´ gospodarce 
globalnej 

Coraz trudniej przychodzi osiàganie sukcesów poprzez prostà strategi´ kon-
kurencji, opartà o obni˝k´ kosztów zwiàzanà z wzrostem skali produkcji i udzia∏u 
w rynku, co by∏o dotychczas podstawowym czynnikiem nap´dzajàcym proces 
globalizacji produkcji i rozwoju przedsi´biorstw transnarodowych. Proces roz-
woju biznesów globalnych i transnarodowych post´puje dalej, ale zasadniczà 
si∏à noÊnà tego procesu sta∏y si´ ju˝ rosnàce mo˝liwoÊci wspó∏pracy mi´dzy 
fi rmami, wynikajàce z nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych 
i to one dajà obecnie potencjalne mo˝liwoÊci przewagi konkurencyjnej. Wià˝e 
si´ to z wzrostem popularnoÊci szko∏y zasobowej w zarzàdzaniu strategicznym 
i dà˝eniem do kszta∏towania w przedsi´biorstwach wyró˝niajàcych je kompe-
tencji kluczowych. Wzrost znaczenia kompetencji kluczowych w zarzàdzaniu 
strategicznym powoduje, ˝e przedsi´biorstwem transnarodowym i globalnym 
mo˝e staç si´, nawet niedu˝a, fi rma posiadajàca unikalne kompetencje kluczo-
we. Rady nadzorcze korporacji stajà si´ wi´c odpowiedzialne za inicjowanie 
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wspó∏pracy z coraz szerszà gamà wyspecjalizowanych jednostek gospodarczych, 
w wi´kszoÊci zlokalizowanych w wielu krajach Êwiata. Otoczenie korporacji staje 
si´ coraz mniej przewidywalne, a korporacja musi coraz szybciej odpowiadaç na 
jego nowe wyzwania. Tym procesom podporzàdkowane sà, ciàgle zmieniajàce 
si´  kolejne koncepcje w naukach zarzàdzania. Najnowszym imperatywem tych 
nauk jest umiej´tnoÊç zarzàdzania wiedzà organizacji i sta∏y rozwój jej kapita∏u 
intelektualnego.  

               
Rys. 1. Zmiany konceptualne w naukach o zarzàdzaniu w ostatnich trzech dekadach XX 

wieku.
èród∏o: A. Tiwana, The Knowledge Management Toolkit, Printice Hall PTR, 2000, s. 9. 

Por. A. Peszko: Rada nadzorcza w procesie zarzàdzania przedsi´biorstwem, Difi n Warszawa 
2006 r. s. 113 

Rysunek 1. dobrze ilustruje dynamik´ zmian koncepcji zarzàdzania 
w interesujàcym nas okresie trzech ostatnich dekad XX wieku. W przedstawio-
nym modelu uwzgl´dniono tylko nurty dominujàce w ostatnich dziesi´cioleciach 
ubieg∏ego wieku. Wyszczególnione w modelu koncepcje sà dalej ˝ywotne, 
rozwijajà si´ i s∏u˝à  mened˝erom w praktyce zarzàdzania. Nawet decentraliza-
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cja struktur organizacyjnych, stanowiàce zasadniczy temat dyskusji naukowych 
w latach szeÊçdziesiàtych, pozostaje w centrum uwagi  mened˝erów XXI wieku. 
Rozwój koncepcji zarzàdzania strategicznego, któremu poÊwi´cono ca∏y punkt 
pierwszy tego rozdzia∏u, to odpowiedê na wzrost stopnia niepewnoÊci w otocze-
niu przedsi´biorstwa.  

Znaczenie umiej´tnoÊci zarzàdzania strategicznego w praktyce mene-
d˝erskiej ciàgle roÊnie, bo coraz gwa∏towniej roÊnie turbulencja otoczenia. 
Nikt nie kwestionuje istotnoÊci zarzàdzania jakoÊcià w uj´ciu TQM i potrzeby 
kszta∏towania kultury organizacji, co by∏o nowoÊcià w latach osiemdziesiàtych. 
Ostatnie dwie dekady zosta∏y jednak w naukach o zarzàdzaniu zdominowa-
ne przez: kszta∏towanie kompetencji kluczowych, procesy uczenia si´ i two-
rzenia organizacji inteligentnych, radykalne procesy doskonalenia organiza-
cji metodà reengineeringu oraz rozwój technologii informacyjnych. Natomiast 
na prze∏omie XX i XXI wieku w naukach o zarzàdzaniu  dominujà prawie nie-
podzielnie: zarzàdzanie wiedzà i zapewnianie sta∏ego rozwoju kapita∏u intelek-
tualnego organizacji oraz zastosowania nowych technologii informacyjnych do 
produkcji zintegrowanej komputerowo. Prezentowany na rysunku wachlarz 
podejÊç i metod zarzàdzania nie mo˝e byç lekcewa˝ony przez rady nadzor-
cze, bowiem wcià˝ wspierajà one pokonywanie barier w rozwoju wspó∏czesnych 
przedsi´biorstw. W perspektywie XXI wieku szczególnie istotne b´dà jednak 
umiej´tnoÊci  wykorzystania wiedzy organizacji i zapewnieniem systematyczne-
go rozwoju jej kapita∏u intelektualnego.

 PoÊwi´çmy jeszcze troch´ uwagi zdefi niowaniu istoty problemu 
wspó∏czesnego zarzàdzania wiedzà organizacji. Zaczniemy od charakterystyki 
zmian paradygmatu w naukach o zarzàdzaniu w drugiej po∏owie ubieg∏ego wie-
ku. Ilustruje to rysunek 2.

Czynnikiem determinujàcym nowy paradygmat nauk o zarzàdzaniu jest skra-
canie czasu reakcji organizacji  na zmiany w otoczeniu, wymuszone rosnàcà 
turbulencjà tego otoczenia. Statystyka przestaje byç w tych warunkach skutecz-
nym narz´dziem oceny sytuacji przedsi´biorstwa a Êledziç nale˝y dynamik´ pro-
cesów wewn´trznych w odniesieniu do dynamiki otoczenia. Powoduje to zmian´ 
obszaru badaƒ organizacji i odejÊcie od analizy szczegó∏ów do badania istotnych 
zwiàzków wewnàtrz organizacji i wi´zi z jej otoczeniem. Poszukujàc przyczyn 
trudnoÊci organizacyjnych nie mo˝emy si´ ju˝ odwo∏ywaç do powszechnie uzna-
nych regu∏, praw i sprawdzonych zasad organizacyjnych. Funkcjonowanie w wa-
runkach chaosu, gdy nie tylko nie potrafi my przewidzie˝ przysz∏oÊci ale napoty-
kamy na powa˝ne trudnoÊci z pe∏nà identyfi kacjà teraêniejszoÊci, umo˝liwia nam 
co najwy˝ej odwo∏ywanie si´ do pewnych wzorów zachowaƒ organizacji, które 
w podobnych warunkach odnios∏y sukces. RzeczywistoÊç wspó∏czesnych organi-
zacji nie mo˝e byç ju˝ jednoznacznie defi niowana, bo zamiast stanów wzgl´dnie 
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sta∏ej równowagi spotykamy si´ z procesem ciàg∏ych zmian w organizacji i jej 
otoczeniu. W konsekwencji konstruktywizm, koncentrujàcy si´ na  w∏aÊciwej 
budowie organizacji zastàpiç musimy teorià systemów, która bada zwiàzki 
pomi´dzy cz´Êciami organizacji i wszechstronne wi´zi organizacji z jej otocze-
niem, aby na tej podstawie okreÊlaç wzory zachowaƒ organizacji w ciàg∏ym pro-
cesie zmian dostosowawczych do otoczenia.

 
Rys. 2. .Zmiana paradygmatu w naukach o zarzàdzaniu w drugiej po∏owie XX jako wynik 

rosnàcej turbulencji otoczenia organizacji.
èród∏o: S. Güldenberg, R. Eschenbach: Organisatorisches Wissen und Lernen – erste Ergeb-

nisse einer  qualitativ – empirischen Erhebung, Zeitschrift Führung + Organisation,  1996, nr 1, 
s.4.  Porównaj: A. Peszko: Rada … op. cit. s. 115.

Warto przy okazji uwypukliç niebezpieczeƒstwo b∏´dów, pope∏nianych 
najcz´Êciej przy rozwiàzywaniu problemów wspó∏czesnych przedsi´biorstw, 
w wyniku nie doceniania znaczenia omówionych wy˝ej zmian paradygmatu 
nauk o zarzàdzaniu. Skorzystajmy z opinii autorów, dost´pnego na polskim ryn-
ku ksi´garskim i znanego w Êwiecie, podr´cznika o projektowaniu organizacji.1 
Do najcz´Êciej pope∏nianych b∏´dów projektantów i mened˝erów wspó∏czesnych 
organizacji autorzy podr´cznika zaliczajà: 
• przyjmowanie zasady, ˝e ka˝dy problem jest rozwiàzywalny – co wynika 

z braku wiedzy o tym, i˝ ka˝de rozwiàzanie powoduje nowe problemy, z któ-
rych niektóre mogà mieç charakter gasnàcy a inne niestety narastajàcy,

• zbyt powszechne dà˝enie do optymalizacji, czyli poszukiwania najlepszego 

1  Phyllis F. Schlesinger, Vijan Sathe, Leonard A. Schlesinger, John P. Kotter: Projektowa-
nie organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
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rozwiàzania a ignorowanie zasady, ˝e w warunkach niepewnoÊci otoczenia, 
systemy z∏o˝one dà˝yç raczej b´dà do maksymalizacji dost´pnych wyborów,

• redukcjonizm prowadzàcy do upraszczania systemu do postaci umo˝liwiajàcej 
pos∏ugiwanie si´ znanymi i sprawdzonymi ju˝ technikami przy ignorowaniu 
tego, ˝e historia roi si´ od ma∏o prawdopodobnych zdarzeƒ, które wywar∏y 
powa˝ny wp∏yw na przebieg dziejów,

• opieranie podejÊcia badawczego na danych cz´sto uÊrednianych oraz zna-
nych modelach i ich kombinacjach w wyniku czego modelowanie staje si´ 
celem samym w sobie i prowadzi do kompleksu Pigmaliona, który zakocha∏ 
si´ w wykonanej przez siebie rzeêbie i podporzàdkowa∏ jej ca∏e swoje dalsze 
˝ycie,

• dominujàca kwantyfi kacja i liczbowe ujmowanie danych cz´sto zniekszta∏ca 
rzeczywistoÊç i prowadzi do stanowiska, ̋ e to, co nie da si´ ∏atwo zmierzyç nie 
ma wielkiego znaczenia lub w ogóle nie istnieje, 

• utopijny obiektywizm czyli przekonanie, ˝e badacz jest nieuprzedzonym ob-
serwatorem usytuowanym na zewnàtrz badanego systemu, a prawda jest 
niezale˝na od obserwatora i jego umiej´tnoÊci reporterskich, które nie majà 
wp∏ywu na tworzone przez niego opisy systemu,

• depersonalizacja, czyli tendencja do pomijania jednostki w poszukiwaniu 
uogólnieƒ, w wyniku czego badacze przestajà mieç do czynienia z osobà 
(podmiotem) a zajmujà si´ substytutem uj´tym w kategoriach typów oraz 
Êrednich lub zagregowanych wielkoÊci,

• przekonanie, ˝e up∏yw czasu jest procesem liniowym dok∏adnie mierzonym 
w pomiarach fi zycznych, co prowadzi do ignorowania zasady indywidualnego 
postrzegania czasu przez poszczególne osoby i czasu spo∏ecznego ró˝nych or-
ganizacji i kultur.

Przejdêmy teraz do bardziej precyzyjnego zdefi niowania podstawowych poj´ç 
zwiàzanych z gospodarkà opartà na wiedzy. Wiedza organizacji oznacza „wspól-
ny zbiór zasad, faktów, umiej´tnoÊci oraz norm znajdujàcych wyraz w organi-
zacyjnych procesach decyzyjnych, zachowaniach oraz dzia∏aniach, stanowiàcy  
podstaw´ kluczowych kompetencji organizacji.”2

Dla uÊciÊlenia poj´cia „zarzàdzanie wiedzà” pos∏u˝ymy si´ defi nicjà Bukowit-
za i Williamsa, wed∏ug których: „zarzàdzanie wiedzà jest procesem, przy pomo-

2 Defi nicja ta, zosta∏a przyj´ta za redagowanym przez G. Gierszewskà t∏umaczeniu: 
G. Stonehouse, J. Hamill, D. Campbell, T. Purdie: Globalizacja. Strategia i zarzàdzanie, Wy-
dawnictwo FELBERG SJA, Warszawa 2001, s. 291 (pierwsza publikacja orygina∏u: 2000 by 
John Wiley & Sons, Ltd). Mimo, ˝e przypomina ona bardzo u˝ywane wczeÊniejsze defi nicje 
„kultury organizacyjnej”, wydaje si´ najbardziej uniwersalna i zrozumia∏a.
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cy którego organizacja generuje bogactwa w oparciu o swoje intelektualne lub 
oparte o wiedz´ aktywa organizacyjne”.3 W dobie rosnàcej dynamiki zaawan-
sowanych technologii i globalizacji, rynki nie maja ju˝ zdefi niowanych granic, 
a g∏ównà wartoÊcià fi rmy staje si´ kapita∏ intelektualny4, który  zdominowa∏  po-
zycj´ kapita∏u fi nansowego.

Toffl er wyró˝nia cztery cechy odró˝niajàce kapita∏ intelektualny, rozumiany 
jako zasoby wiedzy organizacji, od pozosta∏ych tradycyjnych zasobów5:
• wiedza zajmuje priorytetowe miejsce wÊród innych zasobów organizacji i ma 

strategiczne znaczenie dla funkcjonowania ka˝dego przedsi´biorstwa,
• zasoby wiedzy sà niewyczerpalne, czyli wartoÊç zasobów wiedzy nie zmniej-

sza si´ przy jej przekazywaniu i po „sprzedaniu” wiedza dalej pozostaje 
u us∏ugodawcy, a jeszcze prawdopodobnie zostanie rozwini´ta o nowe ele-
menty zdobyte w trakcie procesu nauczania,

• zasoby wiedzy sà symultaniczne, czyli wiedza mo˝e byç w tym samym czasie 
wykorzystywana przez wiele osób i w ró˝nych miejscach,

• nie stwierdzono liniowej korelacji pomi´dzy wielkoÊcià zasobów wiedzy or-
ganizacji a wynikajàcymi z tego korzyÊciami, czyli posiadanie du˝ych zaso-
bów wiedzy nie gwarantuje jednoznacznie przewagi konkurencyjnej nad 
przedsi´biorstwem posiadajàcym ograniczone zasoby wiedzy, ale w praktyce 
prowadzi do uzyskanie takiej przewagi.

W miar´ wzrostu tempa i nieprzewidywalnoÊci zmian w globalnym otocze-
niu gospodarczym, elastycznoÊç i zdolnoÊç przystosowania si´ nabierajà coraz 
wi´kszego znaczenia dla utrzymania przewagi konkurencyjnej. Rosnàca dyna-
mika zmian oznacza równoczeÊnie, ˝e wiedza zmienia si´ szybko w czasie i or-
ganizacje muszà sià jej ciàgle uczyç. Umiej´tnoÊç reagowania i aktywnoÊç orga-

3 Taki sposób defi niowania przyj´li równie˝:  W. M. Grudzewski, I. K. Hejduk: Kreowa-
nie systemów zarzàdzania wiedzà podstawà dla osiàgania przewagi konkurencyjnej wspó∏czesnych 
przedsi´biorstw, [w:] Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartoÊci przedsi´biorstw, 
red. naukowa R. Borowiecki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie i ZG TNOiK, Warsza-
wa–Kraków 2002, s.121.

4 Metoda pomiaru kapita∏u intelektualnego opracowana w latach dziewi´çdziesiàtych 
przez T. Stewarta, bazuje  na Êrednim zwrocie na aktywach ROA, który odejmujemy od 
Êredniego wskaênika ROA dla sektora, a otrzymanà ró˝nic´ mno˝ymy przez Êrednià wartoÊç 
aktywów materialnych fi rmy, uzyskujàc w ten sposób przeci´tny zysk z aktywów niematerial-
nych. Dzielàc tà wartoÊç przez  koszt kapita∏u lub stop´ dyskontowà otrzymujemy szacunko-
wo poszukiwanà wielkoÊç kapita∏u intelektualnego fi rmy. (Por. Leksykon zarzàdzania, Difi n, 
Warszawa 2004, str.67).  

5 Porównaj: Grudzewski, Hejduk: Kreowanie systemów zarzàdzania wiedzà..., op. cit.   
s.117.
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nizacji zale˝à od mo˝liwoÊci uczenia si´ szybciej od rywali. W j´zyku potocznym 
u˝ywamy poj´cia „osoba inteligentna”, dla okreÊlenia cz∏owieka wyró˝niajàcego 
si´ poziomem umiej´tnoÊci szybkiego uczenia si´. Przez analogi´ do inteligen-
cji jednostek ludzkich mo˝emy przyjàç, ˝e szybciej uczyç si´ b´dà „organizacje 
inteligentne”. Prowadzi to nas do konkluzji, ˝e osiàgaç i utrzymywaç przewag´ 
konkurencyjnà opartà o kluczowe kompetencje zdolne b´dà tylko organizacje, 
które sta∏y si´ inteligentne poprzez podejmowanie aktywnych staraƒ o zdoby-
wanie i ciàg∏à aktualizacj´ wiedzy o  toczeniu wewn´trznym oraz zewn´trznym 
i wzajemnych zwiàzkach mi´dzy nimi. Aby uczyç si´ szybciej ni˝ konkurenci, 
niezb´dna jest znajomoÊç charakteru i procesów organizacyjnego uczenia si´ 
i zarzàdzania wiedzà. 

Zdaniem licznych autorów zarzàdzanie wiedzà obejmuje nast´pujàce proce-
sy:
• tworzenie wiedzy organizacji, polegajàce na uczeniu si´ i przyswajaniu wiedzy 

indywidualnej i organizacyjnej,
• formalizacja wiedzy, obejmujàca tworzenie zasad, norm i procedur, które 

umo˝liwiajà dzielenie si´ wiedzà z uczestnikami organizacji,
• przechowywanie wiedzy, sprowadzajàce si´ w∏aÊciwie do wyboru i zastosowa-

nia odpowiedniego noÊnika przechowywania wiedzy, umo˝liwiajàcego dzie-
lenie si´ nià,

• propagowanie wiedzy – upowszechnienie wiedzy w organizacji i ograniczenie 
przekazywania jej poza granice organizacji,

• koordynacja i kontrola wiedzy – zapewnienie, ˝e wiedza organizacyjna jest 
spójna i regularnie wykorzystywana.6

Zasoby wiedzy przedsi´biorstwa i jej zwiàzki z wiedzà w otoczeniu zilustro-
wano przy pomocy modelu przedstawionego na rys. 3. 

Z zarzàdzaniem wiedzà wià˝à si´ w sposób naturalny nie tylko takie poj´cia 
jak: nauczanie, przyswajanie, zrozumienie i zachowania oparte o wiedz´, ale 
tak˝e: dane, informacje i myÊlenie. Dane stanowià elementy sk∏adowe infor-
macji, natomiast informacja to istotny czynnik dzi´ki któremu cz∏owiek lub 
urzàdzenie mo˝e dzia∏aç sprawnie i celowo. Informacje mo˝na te˝ traktowaç 
jako merytoryczne i logiczne po∏àczenie danych, pozwalajàce na objaÊnianie zja-

6 Typologia procesów zarzàdzania wiedzà organizacji jest bardzo ró˝norodna, wydaje si´ 
jednak, ˝e dla zrealizowania celów tej ksià˝ki mo˝na pominàç dyskusj´ nad tà ró˝norodnoÊcià 
i przyjàç za cytowanymi ju˝: G. Stonehouse, J. Hammill, D. Campbell, T. Purdie: Globaliza-
cja..., op. cit.  s. 292. 
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wisk, identyfi kacje kategorii oraz podejmowanie dzia∏aƒ z wykorzystaniem p´tli 
sprz´˝enia zwrotnego. Gromadzenie danych i obróbka informacji, stanowià do-
men´ technik komputerowych. Informacja mo˝e wi´c istnieç niezale˝nie od 
cz∏owieka czy organizacji w postaci dokumentu.

Rys. 3.  Zasoby wiedzy przedsi´biorstwa i ogólne zasoby wiedzy spo∏ecznej. 
 

Natomiast wiedza jest zawsze ÊciÊle powiàzana z osobà lub instytucjà – jej posia-
daczem. Przekszta∏canie informacji w wiedz´ jest mo˝liwe dzi´ki myÊleniu, któ-
re stanowi wy∏àcznà domen´ jednostek ludzkich lub zespo∏ów z∏o˝onych z tych 
jednostek.

Warto przeÊledziç relacje mi´dzy „pi´trami” na modelu  z rys. 4.

Z interesujàcego nas punktu widzenia procesu zarzàdzania wiedzà orga-
nizacji, przedmiotem naszego zainteresowania sà trzy górne pi´tra piramidy 
przedstawionej na tym modelu, stanowiàce domen´ jednostek ludzkich. Tyl-
ko cz∏owiek posiada zdolnoÊci rozwiàzywania wielostronnie uwarunkowanych 
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i s∏abo ustrukturalizowanych  problemów decyzyjnych, dzi´ki zdolnoÊci zdo-
bywania wiedzy przez gromadzenie doÊwiadczeƒ i uczenie si´. Na dwu dol-
nych poziomach piramidy, przy gromadzeniu danych i przekszta∏caniu ich 
w uporzàdkowane zbiory informacji, dominujà ju˝ komputery i maszyny.

 

Rys. 4.  Model zale˝noÊci pomi´dzy poj´ciami: dane, informacji, wiedza i myÊlenie.
èród∏o: W. M. Grudzewski, I. K. Hejduk: Kreowanie systemów zarzàdzania wiedzà 

podstawà dla osiàgni´cia przewagi konkurencyjnej wspó∏czesnych przedsi´biorstw [w:]  Restruk-
turyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartoÊci przedsi´biorstw, red. naukowa R. Borowiecki, 
TNOiK, A.E. Kraków, Warszawa – Kraków 2002, por. te˝ A. Peszko: Rada ... op. cit. s. 120. 

Sà one w stanie nie tylko gromadziç dane i porzàdkowaç je zgodnie z wolà 
cz∏owieka, ale mogà te˝ rozwiàzywaç proste, ÊciÊle zdefi niowane i powtarzal-
ne problemy decyzyjne, w oparciu o opracowany przez cz∏owieka algorytm. 
Z takimi, ÊciÊle ustrukturalizowanymi i powtarzalnymi problemami decyzyj-
nymi mamy najcz´Êciej do czynienia w operacyjnym obszarze zarzàdzania. 
Dzi´ki temu, rewelacyjny post´p technologii informacyjnych i komunika-
cyjnych, zrewolucjonizowa∏ w ostatnim trzydziestoleciu operacyjny obszar 
zarzàdzania przedsi´biorstwem. Post´p w tym zakresie zapoczàtkowany zosta∏, 
przyÊpieszonym rozwojem mikroelektroniki pó∏przewodnikowej, jeszcze w la-
tach szeÊçdziesàtych XX wieku. Wynalezienie tranzystora, a w Êlad za tym opra-
cowanie technologii pó∏przewodnikowych uk∏adów scalonych i burzliwy rozwój 
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produkcji mikroelektronicznych uk∏adów du˝ej skali integracji, umo˝liwi∏y kon-
strukcj´ mikroprocesora i budow´ mikrokomputerów. W oparciu o technik´ 
mikrokomputerowà zacz´∏y powstawaç elastyczne systemy produkcji, nazywane 
w skrócie FMS (Flexible Manufacturing System). Sk∏ada∏y si´ one z wyposa˝onych 
w sterowniki mikrokomputerowe obrabiarek, centrów obróbczych, manipulato-
rów i robotów przemys∏owych. W kolejnych latach w∏àczano do wspólnej sie-
ci: komputerowo sterowane magazyny materia∏ów i pó∏wyrobów ASM (Automa-
tic Storage Materials) oraz narz´dzi AST (Automatic Storage Tools), wyposa˝one 
w mikrokomputerowe sterowniki automatyczne urzàdzenia transportowe 
AGV (Automated Guided Vehicale) i testery CTE ( Computer Test Equipment) 
stanowiàce podstawowe wyposa˝enie kontroli mi´dzyoperacyjnej i koƒcowej 
procesów produkcji.

Równolegle z rozwojem FMS, nast´powa∏a inwazja technik mikrokom-
puterowych do obszaru przygotowania,  planowania i sterowania produkcjà. 
Powstawa∏y mikrokomputerowe systemy wspomagania: prac rozwojowych CAE 
(Computr Aided Evlution), projektowych CAD (Computr Aided Design), syste-
mów planowania CAP (Computer Aided Planning), planowania procesów pro-
dukcji CAPP (Computer Aided Planning Production), wytwarzania CAM (Com-
puter Aided Manufacturing), zarzàdzania produkcjà CAPM (Computrt Aided Pro-
duction Management) oraz planowania i sterowania produkcjà PPS (Production 
Planning System). ¸àczenie wymienionych podsystemów w sieç i specjalne opro-
gramowanie umo˝liwi∏o realizacj´ uniwersalnych systemów planowania potrzeb 
materia∏owych standardu MRP (Material Requirements Planning) oraz ich kolej-
nych generacji: planowania zasobów produkcyjnych MRP II (Manufacturing Re-
sources Planning) i najnowszych systemów planowania zasobów przedsi´biorstwa 
standardu ERP (Enterprise Resource Planning). Zaistnia∏a wi´c mo˝liwoÊç 
po∏àczenia w jeden system przygotowania, planowania i realizacji produkcji, czy-
li zrealizowania idei produkcji zintegrowanej komputerowo CIM (Computer In-
tegrated Manufacturing) i scalenia wszystkich dzia∏ów przedsi´biorstwa produk-
cyjnego przy pomocy sieciowych systemów komputerowych. 

Komputerowa integracja produkcji spowodowa∏a radykalne zmiany w struk-
turze kosztów. Wykaza∏y to ju˝ badania przedsi´biorstw amerykaƒskich i niemiec-
kich, prowadzone ju˝ pod koniec lat osiemdziesiàtych. Koszty pracoch∏onnoÊci 
bezpoÊredniej w przedsi´biorstwach wprowadzajàcych CIM zmniejsza∏y si´ na-
wet o oko∏o 90%, koszty obs∏ugi stanów magazynowych o oko∏o 65% a potrzeby 
materia∏owe procesu produkcji  do 30%. Wzrasta∏y natomiast ponad czterokrot-
nie koszty nowych technologii i dwukrotnie us∏ug in˝ynierskich. ¸àczne koszty 
produkcji mala∏y o oko∏o 30%. Zmienia∏a si´ przy tym niekorzystnie struktura 
kosztów i spadkowi kosztów bezpoÊrednich towarzyszy∏ wzrost kosztów trakto-
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wanych dotychczas jako koszty ogólne. Na∏o˝y∏o si´ na to skrócenie czasokresu 
u˝ytkowania systemów przesy∏u i przetwarzania informacji w przedsi´biorstwie 
z pi´tnastu do trzech lat, gdy˝ w takim tempie wdra˝ane sà przez producen-
tów nowe, coraz bardziej wydajne, generacje tych systemów. W konsekwen-
cji, podczas gdy w latach osiemdziesiàtych bie˝àca produkcja anga˝owa∏a zwy-
kle 85% przep∏ywów fi nansowych korporacji amerykaƒskich to pod koniec XX 
wieku szacowano, ˝e koszty opracowania i przygotowywania nowych wyrobów 
si´gajà niekiedy 85 do 90% przep∏ywów fi nansowych. Zamra˝anie tak du˝ych 
Êrodków w kosztach rozwoju komplikowa∏o w znacznym stopniu gospodark´ 
fi nansowà korporacji, wymuszajàc potrzeb´ zawierania sojuszy strategicznych 
i fuzji. Zmusza∏o to te˝ przedsi´biorstwa do zmiany systemu naliczania kosz-
tów, aby zapewniç skuteczne kontrolowanie bie˝àcych kosztów. Obowiàzujàca 
uprzednio zasada równomiernego rozliczania kosztów rozwoju na wszystkie wy-
roby nie mog∏a byç dalej utrzymywana. Koszty opracowania i wdra˝ania innowa-
cji musia∏y obcià˝aç konkretny wyrób, na który zasta∏y rzeczywiÊcie poniesione.7 
Wdra˝anie, w operacyjnym obszarze zarzàdzania przedsiàbiorstwem, idei CIM, 
dawa∏o jednak zdecydowanà popraw´ pozycji konkurencyjnej w wyniku: skra-
cania o oko∏o 1/3 czasu potrzebnego na realizacj´ zamówienia, zwi´kszenia 
elastycznoÊci na rynku, popraw´ terminowoÊci, zwi´kszenie elastycznoÊci 
wewn´trznej i produktywnoÊci oraz, u∏atwiajàcy operacyjnà kontrol´, wyraêny 
wzrost przejrzystoÊci zdarzeƒ w zak∏adzie produkcyjnym.  W efekcie poprawia∏y 
si´ wskaêniki  ekonomiczno-fi nansowe, g∏ównie z tytu∏u wzrostu iloÊci zamówieƒ 
i wielkoÊci sprzeda˝y oraz obni˝ki kosztów kapita∏owych.8

Komputerowa integracja produkcji, jest ju˝ powszechnie stosowana w kor-
poracjach transnarodowych i globalnych, ale FMS oraz systemy MRP to stan-
dard obowiàzujàcy równie˝ w ma∏ych zak∏adach produkcyjnych kooperujàcych 
fi rmami mi´dzynarodowymi. Do stosowania tych technik zmierzajà równie˝ 
przedsi´biorstwa Êrednie, zw∏aszcza dzia∏ajàce na wysoce konkurencyjnych ryn-
kach zbytu. Dotyczy to szczególnie przedsi´biorstw polskich, które po transfor-
macji rynkowej naszej gospodarki i integracji z UE, uzyska∏y  mo˝liwoÊç funkcjo-
nowania na rynkach globalnych. 

7 Szerzej na te tematy: A. Peszko: Modernizacja funkcji zarzàdzania systemami zintegrowa-
nymi komputerowo, Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej, Zagadnienia technicz-
no-ekonomiczne 45, Kraków 1991, s. 76 

8 Szerzej problematyk´ efektywnoÊci ekonomicznej CIM omówiono w: A. Peszko: Ryn-
kowe aspekty wdra˝ania systemów wspomagania komputerowego, Materia∏y konferencji nauko-
wej III Szko∏a komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Wydzia∏ 
Uzbrojenia i Lotnictwa WAT, Warszawa 1999, s. 37-47  
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Z punktu widzenia mo˝liwoÊci wykorzystania wiedzy organizacji istotne 

jest odró˝nienie wiedzy wyraênej od domniemanej/ukrytej.9 Wiedza wyraêna 
poddaje si´ formalizacji i przekazowi za pomocà powszechnie zrozumia∏ych 
i dost´pnych form przekazu jak dokumenty, dane, raporty, rysunki i tabli-
ce. Wiedza domniemana/ukryta stanowi zasób indywidualnych umiej´tnoÊci, 
doÊwiadczeƒ, intuicyjnych przekonaƒ, nie sformalizowanych informacji teore-
tycznych i praktycznych, oraz wielu innych sk∏adników, stanowiàcych  wiedz´ 
cz∏owieka–specjalisty w fi rmie. Wiedza ukryta fi rmy stanowi swoisty niepisa-
ny kodeks wartoÊci, wizji, zwyczajów i wzorców post´powania, postaw i opinii 
rzàdzàcych poczynaniami uczestników organizacji. Wiedza domniemana/ukryta 
jest bardzo pragmatyczna, ma charakter eksperymentalny i sytuacyjny, wyrasta 
zbezpoÊredniego doÊwiadczenia i dzia∏ania, dlatego cz´sto nazywana jest wiedzà 
praktycznà. Wiedza ta stosowana jest podÊwiadomie a przekazywanie jej jest 
trudne i najcz´Êciej nast´puje w formie opowiadaƒ i wspólnych doÊwiadczeƒ. 
Wspó∏czesne przedsi´biorstwa kierowane sà ku ciàg∏ym zmianom i z tà potrzebà 
muszà si´ pogodziç. Osoby przedsi´biorcze winny byç mile widziane na wszyst-
kich szczeblach organizacji i znacznà cz´Êç w∏adzy formalnej nale˝y przenieÊç 
na ni˝sze poziomy hierarchii s∏u˝bowej. W po∏àczeniu ze skalà i z∏o˝onoÊcià 
wspó∏czesnych korporacji niesie to naturalne ryzyko rozmycia g∏ównych ce-
lów organizacji i chaosu. Naczelne kierownictwo musi wi´c kontrolowaç po-
ziom tego ryzyka ale w taki sposób aby nie parali˝owaç twórczej inwencji ludzi 
przedsi´biorczych dzia∏ajàcych w organizacji.

Aby robiç to skutecznie warto zapoznaç si´ z  przedstawionym na rys. 5. mo-
delem kszta∏towania kluczowych kompetencji w inteligentnej organizacji.

Wielu autorów przypisuje niezwykle wysokà rol´, w inteligentnej organi-
zacji, wiedzy domniemanej czyli ukrytej10, która ze swej natury jest trudna do 
wyra˝enia i opiera si´ na indywidualnym doÊwiadczeniu. Cz´sto stanowi ona nie-

9 Porównaj W. M. Grudzewski, I. K. Hejduk: Kreowanie systemów zarzàdzania wiedzà... 
op. cit. s. 118, gdzie autorzy proponujà podzia∏ na wiedz´ jawnà i ukrytà. Traktujàc te typo-
logie za równorz´dne, przychylam si´ jednak do stosowania podzia∏u na wiedz´ wyraênà i 
domniemanà/ukrytà, za wydawnictwem: G. Stonehouse, J. Hamill, D. Campbell, T. Purdie: 
Globalizacja, Strategia i zarzàdzanie, op. cit. s. 291. Stosujàc w tej typologii poj´cia „wiedza 
jawna”  niepotrzebnie wchodzimy w kolizj´ z podzia∏em na wiedz´ jawnà i niejawnà, gdzie za 
kryterium podzia∏u przyj´to tajemnic´ s∏u˝bowà organizacji. 

10 Porównaj: G. Stonehouse, J. Hamill, D. Campbell, T. Purdie: Globalizacja. Srategia i za-
rzadzanie, op. cit. s. 291, lub: M. Demarest: Understanding knowledge management, Long Ran-
ge Planning 30(3) 1997, s. 374-84. 
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zwykle istotne êród∏o przewagi konkurencyjnej mimo, ˝e nie mo˝na jej zapisaç 
i zachowaç. Jednak zarówno w obszarze wiedzy wyraênej jak i domniemanej 
uporaç si´ musimy z dwoma podstawowymi wyzwaniami:
• przekszta∏ceniem indywidualnej wiedzy wyraênej i domniemanej w wiedzà 

organizacyjnà, 
• kszta∏towaniem kontekstu organizacyjnego, który wspiera∏ b´dzie tworzenie 

nowej wiedzy poprzez uczenie si´ organizacji.

 

Rys. 5. Inteligentna organizacja – zarzàdzanie wiedzà i p´tla uczenia si´. 
èród∏o:  G. Stonehouse, J. Hamill, D. Campbell, T. Purdie: Globalizacja Strategie 

zarzàdzania, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa 2001, s. 291. Porównaj  A. Peszko: 
Rada… op. cit. s. 127.

SprawnoÊç ca∏ego procesu zarzàdzania wiedzà jest wielostronnie uza-
le˝niona od kultury i struktury organizacyjnej. Bardzo istotna jest te˝ infra-
struktura korporacji a zw∏aszcza nowoczesnoÊç zastosowanego systemu komu-
nikacji. Zdaniem wielu autorów wiedza jest jednym z nielicznych zasobów, któ-
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ry roÊnie w post´pie geometrycznym, kiedy si´ jà dzieli.11 Inteligentna organi-
zacja musi to wykorzystywaç i tworzyç kontekst, którym lansuje proces ucze-
nia si´ i dzielenia wiedzà w ca∏ej organizacji. Tylko wtedy organizacja zdol-
na b´dzie do wykreowanie swoich unikalnych kompetencji kluczowych, które 
stanowià b´dà stabilnà podstaw´ osiàgania przez kooperacj´ wyników lepszych 
od konkurencji. W warunkach wspó∏czesnej konkurencji sukcesy odnoszà kor-
poracje, których kompetencje kluczowe sà: charakterystyczne, z∏o˝one, trudne 
do powielenia, trwa∏e ale równoczeÊnie adaptowalne.12  Przedsi´biorstwa, które 
posiadajà kluczowe kompetencje spe∏niajàce te warunki, majà mo˝liwoÊci funk-
cjonowania na rynkach globalnych dzi´ki wykorzystywaniu wspó∏czesnych tech-
nologii informacyjnych i komunikacyjnych. Stworzenie kluczowych kompeten-
cji o unikalnym charakterze wymaga od organizacji pewnego zakresu specja-
lizacji, zapewniajàcej skupienie si´ na rozwijaniu odpowiedniej wiedzy i opa-
nowaniu umiej´tnoÊci stosowania tej wiedzy do konkretnej formy lub aspektu 
dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa. Kreuje to zdolnoÊç do wspó∏pracy partnerskiej, 
w ramach której przedsi´biorstwa dzielà si´ mi´dzy sobà wiedzà i kluczowymi 
kompetencjami i dzi´ki efektowi synergii zyskujà nowe êród∏a przewagi kon-
kurencyjnej. Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz han-
dlu elektronicznego doskonale usprawnia zarzàdzanie wspó∏pracà partnerskà, 
sprzyjajàc poprawie obs∏ugi, elastycznoÊci i zdolnoÊci reagowania partnerów. 
Wielu wspó∏czesnych autorów lansuje tezà, ˝e „(...) gwa∏towny rozwój Interne-
tu i handlu elektronicznego doprowadzi∏ do rewolucji w wykorzystaniu tech-
nologii do obs∏ugi dzia∏alnoÊci gospodarczej w ogóle oraz wspó∏pracy part-
nerskiej w szczególnoÊci.”13 Potwierdzeniem tej tezy jest kariera techniki out-
sourcingu, zalecajàcej koncentrowanie si´ przedsi´biorstwa na rozwoju swoich 
kluczowych umiej´tnoÊci a przekazywaniu pozosta∏ych obszarów dzia∏alnoÊci 
do obs∏ugi wyspecjalizowanych przedsi´biorstw zewn´trznych. Daje to zwykle 
znacznà obni˝k´ kosztów, zarówno w ma∏ych przedsi´biorstwach jak i du˝ych 
korporacjach mi´dzynarodowych.14

11 Szerzej na ten temat: J. B. Quinn: The Intelligent Enterprise, Free Press, Nowy York, 
1992.

12 Porównaj: G. Stonehouse, J. Hamill, D. Campbell, T. Purdie: Globalizacja..., op. cit. 
s. 292.

13 Tam˝e s. 293, podkreÊlono, ˝e jako jedni z pierwszych zauwa˝yli to W. H. Dawidow, 
M. S. Malone:  Structuring and Revitalizing the Corporation for the 21st Century – The Virtual 
Corporation, „Harper Business”, London 1992.

14 Szerzej i bardzo interesujàco pisze na temat  Micha∏ Trocki: Outsourcing, Polskie Wy-
dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
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Istotne jest równie˝ to, ˝e z omawianych wy˝ej przyczyn technologi´ 

informacyjnà okrzykni´to za g∏ównà si∏´ sprawczà tworzenia wirtualnych 
przedsi´biorstw. Za przedsi´biorstwo wirtualne uznaje si´ sieç wspó∏pracy part-
nerskiej, sk∏adajàcà si´ z fi rmy centralnej oraz jej dostawców i klientów, których 
dzia∏alnoÊç jest integrowana i  koordynowana dzi´ki szeroko zakrojonemu wy-
korzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Wi´zi struktural-
ne, zapewniajàce integracj´ i koordynacj´ w tradycyjnej korporacji, zastàpiono 
w wirtualnej korporacji siecià kontraktów zawieranych, realizowanych i rozlicza-
nych z wykorzystaniem wspó∏czesnych technologii informacyjnych i komunika-
cyjnych. Potencjalne korzyÊci takiej sieci obejmujà efektywniejszà koordynacj´ 
dzia∏aƒ, ni˝sze koszty, znaczne skrócenie czasu reakcji na zmiany w otoczeniu, 
umiej´tnoÊç skuteczniejszego konkurowania w kategoriach czasowych i infor-
macyjnych, gwarantujàc pe∏niejszà wiedz´ na temat klientów, produktów i  ryn-
ków.

Po scharakteryzowaniu samej istoty funkcjonowania opartej o wiedz´ gospo-
darki globalnej mo˝emy przejÊç do scharakteryzowania strategii innowacji stoso-
wanych przez przedsi´biorstwa wzajemnie powiàzane w sieci globalnej.

Strategie innowacji przedsi´biorstw dzia∏ajàcych w sieci 
globalnej

Od czasów J. Schumpetera, który w 1919 roku pierwszy zwróci∏ uwag´ na 
rol´ innowacji w rozwoju gospodarczym ich rola niepomiernie wzros∏a. Obec-
nie przekonanie, ˝e zarówno nowe wartoÊci jak i ogólny wzrost tzw. wartoÊci do-
danej w przedsi´biorstwie, tworzone sà przede wszystkim w wyniku zmian inno-
wacyjnych. Dzi´ki tym zmianom mo˝na wykorzystywaç pojawiajàce si´ okazje, 
które polegajà w istocie na odkrywaniu nowego, lepszego sposobu robienia rze-
czy.15 Sama treÊç procesu innowacyjnego w zasadzie nie uleg∏a zmianie i mo˝na 
wydzieliç w nim cztery podstawowe etapy:16

1. Identyfi kacja nowych sposobnoÊci, na ogó∏ sà to nowe okazje zwiàzane z lukà 
jaka pojawia si´ mi´dzy potrzebami klientów a sposobami ich zabezpieczania 

15 J. Rokita: Zarzàdzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjne, 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2005 r. s. 194.

16 Tam˝e s. 195.
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przez producentów.

2. Analiza i ocena tych sposobnoÊci, która zwykle obejmuje wst´pnà ocen´ 
jakoÊciowà dotyczàcà odpowiedzi na pytania: kim jest potencjalny konsu-
ment i jakie ma potrzeby?, dlaczego nie by∏y one dotychczas zaspokojone?, 
po czym zwykle nast´puje ocena iloÊciowa poszukujàca odpowiedzi na ko-
lejne pytania: w jakim stopniu warto wykorzystaç te sposobnoÊci?,  jaka po-
winna byç skala zwiàzanych z tym inwestycji?, jakie koszty b´dziemy musieli 
ponieÊç?

3. Projektowanie innowacji to kolejny etap u podstaw którego le˝y pomys∏ na 
sposób rozwiàzania powsta∏ego problemu, czyli opracowanie nowego wyro-
bu, rodzaju us∏ug lub nowej technologii.

4. Realizacja innowacji i dostarczenie efektu procesu innowacji konsumentowi, 
co zwiàzane jest ju˝ oczekiwaniem uzyskania nale˝nej zap∏aty.

Pierwsze trzy etapy innowacji generujà koszty w przedsi´biorstwie, a to staje 
si´ obecnie g∏ównym problemem, bo koszty wspó∏czesnych innowacji wzrastajà 
gwa∏townie, a czas ˝ycia nowego wyrobu i us∏ugi czy technologii (czyli okres 
w którym produkt, us∏uga czy technologia przynoszà producentowi wymierne 
korzyÊci) skraca si´ coraz bardziej.

Przyznaç przy tym trzeba, ˝e nie ka˝da innowacja wymaga du˝ych nak∏adów, 
niektóre z nich mo˝emy wdra˝aç bezpoÊrednio z marszu, czyli na operacyjnym 
poziomie zarzàdzania przedsi´biorstwem. Jednak innowacje znaczàce dla fi rmy, 
tworzàce nowe perspektywy jej rozwoju, wymagajà wysokich nak∏adów i czasu 
niezb´dnego na  przygotowanie i realizacj´ inwestycji materialnych i osobowych, 
a to wymaga ju˝  decyzji na strategicznym poziomie zarzàdzania.

Rozwarstwienie procesu zarzàdzania na poziom operacyjny i strategiczny 
nastàpi∏o ju˝ w latach 70. ubieg∏ego wieku, ze wzgl´du na rosnàcy poziom ryzyka 
gospodarczego.  Zarzàdzanie strategiczne jest dzieckiem wzrostu poziomu ryzy-
ka dzia∏alnoÊci gospodarczej i narz´dziem jego ograniczania. Oliver O. William-
son, laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii z roku 2009, stwierdzi∏ jed-
noznacznie w po∏owie lat 80.,  powo∏ujàc si´ na badania z lat 60. W. Rossa Ash-
by i Harberta Saimona, ˝e wi´kszoÊç korporacji amerykaƒskich rozwiàzuje pro-
blemy dostosowywania si´ do otoczenia w podwójnej p´tli sprz´˝enia zwrotne-
go. Drobnymi zak∏óceniami „stopnia” zajmuje si´ pierwotna p´tla sprz´˝enia 
zwrotnego (operacyjna), zgodnie z obowiàzujàcymi tam regu∏ami decyzyjny-
mi.  Natomiast zak∏ócenia „rodzajowe”, dotyczàce dostosowaƒ d∏u˝szego okre-
su i wymagajàce zmian jakoÊciowych obowiàzujàcych dotychczas parametrów 
lub nowych regu∏ decyzyjnych rozwiàzywane sà przez wtórnà (czyli strategicznà) 
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17 Oliver E. Williamson: Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontrak-
towe, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1998 r., s. 286.

18 T∏umaczenie polskie H. Igor Ansoff: Zarzàdzanie strategiczne, PWE Warszawa 1985. 
19 G. Hamel, C. K. Prahalad: The Core Competence of the Corporation, Harvard Business 

Review, 1990, May-June. 

p´tl´ sprz´˝enia zwrotnego w zarzàdzaniu przedsi´biorstwem.17

Mo˝na przyjàç, ˝e ca∏oÊciowe uj´cie koncepcji zarzàdzania strategicznego nastàpi∏o  
w latach 70. ubieg∏ego wieku, gdy Igor Ansoff wyda∏ ksià˝k´ pod tytu∏em Strategic 
Management.18 Jednak ewolucja koncepcji zarzàdzania strategicznego post´powa∏a 
bardzo szybko w miar´ wzrostu turbulencji otoczenia organizacji gospodarczych.  
Na bazie krytyki wysoce sformalizowanej  szko∏y planowania strategicznego I. An-
soffa wyrasta szko∏a ewolucyjna H. Mintzberga potem dominowaç zaczyna szko∏a 
pozycyjna M. E. Portera, która koncentruje uwag´  na analizie pi´ciu si∏ otoczenia 
bezpoÊredniego: dostawców, odbiorców, aktualnych i potencjalnych konkurentów 
oraz polityki gospodarczej paƒstwa w stosunku do danego sektora gospodarki. Ta 
analiza mia∏a umo˝liwiç przedsi´biorstwu budow´ skutecznej strategii konkurencji w 
danym sektorze gospodarczym. Wreszcie kszta∏towanie si´ opartej na wiedzy gospo-
darki globalnej w latach 90. ubieg∏ego wieku powoduje, ˝e dominujàcà pozycj´ zdo-
bywa szko∏a zasobowa (Resource Based View), nazywana zamiennie szko∏à zasobów 
i kompetencji – zainspirowana znakomitym artyku∏em Prahalada i Hamela z roku 
1990.19

Pierwszà i fundamentalnà przes∏ankà szko∏y zasobowej zarzàdzania stra-
tegicznego jest za∏o˝enie, ˝e organizacja jest zbiorem aktywów (zasobów) 
i umiej´tnoÊci, którymi mo˝e zarówno konkurowaç z innymi jak i wchodziç we 
wspó∏prac´ w globalnej sieci organizacji gospodarczych.

Aktywa (zasoby) organizacji sà tym co organizacja ma albo co kontroluje. Ty-
powymi zasobami przedsi´biorstwa sà budynki i ich lokalizacja, maszyny, marki, 
patenty i umiej´tnoÊci pracowników – czyli wszystko to co jest niezb´dne do pro-
wadzenia jakiejkolwiek dzia∏alnoÊci gospodarczej. Niektóre zasoby, zw∏aszcza 
niematerialne majà jednak szczególne w∏asnoÊci – trudno je nabyç i sprzedaç na 
rynku, imitowaç lub zastàpiç. Takimi aktywami sà np. know-how zatrudnionych  
pracowników, lojalnoÊç odbiorców, reputacja i skumulowana wiedza organizacji. 
Te aktywa powinniÊmy traktowaç jako strategiczne zasoby przedsi´biorstwa.

Umiej´tnoÊci majà natomiast charakter procesowy, Im wi´ksze umiej´tnoÊci 
ma fi rma, tym aktywniej i inteligentniej mo˝e akumulowaç, eksploatowaç 
i odnawiaç swoje wszystkie aktywa. Najistotniejsze przy tym stajà si´ umiej´tnoÊci 
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strategiczne, czyli to co organizacja potrafi  zrobiç wykorzystujàc jako podstaw´ 
dzia∏ania swoje zasoby strategiczne.

Drugà istotnà przes∏ankà szko∏y zasobowej zarzàdzania strategicznego jest 
przyj´cie za∏o˝enia, ˝e swà przewag´ konkurencyjnà organizacja buduje przez 
skonfi gurowanie zasobów i umiej´tnoÊci w kluczowe kompetencje fi rmy. Za-
soby, umiej´tnoÊci i budowane na ich bazie kluczowe kompetencje fi rmy sà 
cenniejsze jako tworzywo strategii, w im wi´kszym stopniu organizacja potrafi  
obroniç je przed imitacjà i substytucjà ze strony rywali.

Budujàc przewag´ konkurencyjnà przedsi´biorstwo musi zwracaç uwag´ 
przede wszystkim na nast´pujàce uwarunkowania: ró˝norodnoÊç fi rm 
konkurujàcych, ograniczonà mobilnoÊç zasobów oraz wyst´pujàce ograniczenia 
konkurencji ex ante oraz ex post.

Ró˝norodnoÊç fi rm wynika z historycznej dost´pnoÊci do zasobów 
i umiej´tnoÊci korzystania z nich. Poniewa˝ rynek nie jest okrutny i bezwzgl´dny, 
a tylko oboj´tny, pozwala na istnie fi rm o ró˝nym potencjale zasobów, przy 
ró˝nych poziomach efektywnoÊci ich wykorzystywania. Nadzwyczajne korzyÊci 
uzyskiwaç b´dà fi rmy posiadajàce zasoby rzadkie i najbardziej cenne. Pozosta∏e 
przedsi´biorstwa uzyskujà marginalne zyski lub po prostu wegetujà.

Drugie uwarunkowanie procesu budowy przewagi konkurencyjnej 
przedsi´biorstwa to ograniczona mobilnoÊç zasobów na rynkach. Tylko w naj-
prostszych podr´cznikach ekonomii przyjmuje si´, ˝e zasoby przemieszczajà 
si´ swobodnie, a ich ruch determinuje: poda˝ i popyt oraz cena. W prakty-
ce wspó∏czesne rynki ró˝nià si´ bardzo od „doskonale przeêroczystego” rynku 
doskona∏ego w modelu Adama Smitha, a ograniczenia w przemieszczaniu zaso-
bów materialnych i niematerialnych sà du˝e. Ograniczona mobilnoÊç zasobów 
mo˝e wynikaç z ograniczeƒ fi zycznych, du˝ych kosztów materialnych i psycholo-
gicznych oraz decyzji w∏aÊcicieli zasobów.

Trzecie istotne uwarunkowanie procesu budowania przewagi konkurencyj-
nej to wyst´pujàce ex ante  ograniczenia konkurencji. Wynika ono z faktu, ˝e tak 
naprawd´ to konkurenci nigdy nie majà dost´pu do wiedzy o tym, które zasoby 
b´dà najbardziej cenne na rynku. Gdyby by∏o inaczej to konkurencja o te zaso-
by by∏aby tak silna, ˝e przysz∏e efekty zosta∏yby zrównowa˝one wysokà cenà ich 
uzyskania. Na szcz´Êcie tak i nie jest i zawsze wyst´pujà nierówne szanse i ogra-
niczenia dost´pu do zasobów.
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Ostatnim wa˝nym uwarunkowaniem sà wreszcie ograniczenia ex post proce-

su konkurowania. Przedsi´biorstwo, które uzyska∏o szczególnie cenne zasoby 
i umiej´tnoÊci, musi mieç szans´ na utrzymanie ich, przynajmniej przez pewien 
czas, do swego wy∏àcznego u˝ytkowania. W przeciwnym razie inni konkurenci 
uzyskajà do nich dost´p i ró˝norodnoÊç fi rm, a w konsekwencji przewaga konku-
rencyjna, zaniknie. Pomi´dzy strategicznymi zasobami i umiej´tnoÊciami fi rmy, 
a jej dzia∏aniami w procesie konkurowania, musi wi´c zawsze istnieç dynamicz-
ne napi´cie, czyli przedsi´biorstwo, które uzyska∏o lub wypracowa∏o strategiczne 
zasoby i umiej´tnoÊci, musi je ciàgle twórczo rozwijaç i to jest warunkiem utrzy-
mania przewagi w procesie konkurowania wed∏ug  koncepcji szko∏y zasobowej.

Szko∏a zasobowa nie jest ca∏kowicie oderwana od poprzedzajàcych jà szkó∏: 
planistycznej Ansoffa i pozycyjnej Portera. ¸àczy jà wspólne za∏o˝enie, ˝e budo-
wa strategii wymaga jasnych wyborów mened˝erskich na poziomie korporacji, 
i ˝e naczelna kadra kierownicza jest odpowiedzialna za koncepcj´ rozwoju fi rmy 
i stworzenia jej jasnej wizji przysz∏oÊci. RównoczeÊnie szko∏a zasobowa, podob-
nie jak szko∏a ewolucyjna Mintzberga postuluje, ˝e realizacja strategii nie ma 
li tylko charakteru planowego, a wdro˝enie strategii odbywa si´ krok po kroku 
w miar´ jak cenne zasoby i umiej´tnoÊci powstajà w fi rmie i nabierajà znaczenia 
strategicznego. W toku wdra˝ania strategii mogà byç dokonywane nowe odkry-
cia naukowe i w ich wyniku wy∏aniaç si´ b´dà nowe zasoby strategiczne. 

Ten ostatni postulat, wspólny dla  szko∏y zasobowej i ewolucyjnej, zainspiro-
wa∏ twórców nowego nurtu zarzàdzania strategicznego zwanego szko∏à prostych 
regu∏,20  który nawiàzuje do omawianej na wst´pie niniejszego referatu koncepcji 
kreatywnej destrukcji J. Schumpetera. Nurt ten dà˝y do operacjonalizacji proce-
su budowy i wdra˝ania strategii na bazie innowacyjnego wykorzystywania prze-
lotnych szans w otoczeniu organizacji, przy zastosowaniu zbioru prostych regu∏, 
dominujàcych w logice decyzyjnej kadry kierowniczej przedsi´biorstw. Na pod-
stawie literatury przedmiotu21 mo˝na przyjàç, ˝e wykreowanym w ramach szko∏y 
zasobowej nurt prostych regu∏, inspirujà trzy kluczowe przes∏anki:
• istotà budowy przewagi konkurencyjnej jest umiej´tnoÊç korzystania z prze-

lotnych szans;
• skuteczne konkurowanie na wspó∏czesnych rynkach wymaga innowacyjnych 

strategii;
20 Jego nazwa pochodzi od artyku∏u: K. M. Eisenhardt , D. N. Sull: Strategy as Simple Rules, 

„Harward Bussness Review” 2001, January. Por. Krzysztof Ob∏ój: Strategia organizacji, Pol-
skie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 151.  

21 K. Ob∏ój:  Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwa∏ej przewagi konkurencyjnej. Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007 r., s. 151-174.
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• innowacyjne strategie korzystania z szans opierajà si´ na kilku istotnych 

przes∏ankach i prostych regu∏ach, które je regulujà.

Przes∏anka pierwsza zwiàzana jest z pracami Claytona Christensena22, któ-
re przypomnia∏y ide´  J. Szumpetera, ˝e nale˝y korzystaç z szans tworzenia in-
nowacji wykorzystujàcych nowe technologie oparte o wynalazki zak∏ócajàce 
dotychczasowà równowag´ gospodarczà (disruptive technologies). Rozumowa-
nie Christensena oparte by∏o o obserwacje rozwoju sprz´tu komputerowego, 
w tym produkcji kolejnych generacji pami´ci na dyskach elastycznych miniatu-
ryzowanych  z Êrednicy 14 cali na 8 cali i dalej 5,25 i 3,5 cala do 1,8 cala. ˚aden 
z liderów tego rynku nie zachowywa∏ swojej dominujàcej pozycji gdy nowe tech-
nologie umo˝liwia∏y zmniejszanie wymiarów „dysketki”. Jego miejsce zajmo-
wa∏ nowy lider, który nie by∏ obcià˝ony balastem dotychczasowych rozwiàzaƒ 
technicznych i silnymi relacjami z najwi´kszymi odbiorcami na rynku, którym 
wcale nie zale˝a∏o na zmianie dominujàcej technologii. Proces ten jest zresztà 
kontynuowany i obecnie producenci zminiaturyzowanych dysków elastycznych 
o Êrednicach 3,5 i 1,8 cala stracili odbiorców na rzecz zupe∏nie innych urzàdzeƒ 
pod∏àczanych bezpoÊrednio do USB.  Proces ten mo˝na wyjaÊniç w ten sposób, 
˝e ka˝da innowacja ma trajektori´ rozwoju swoich parametrów, czyli tempo w ja-
kim g∏ówne parametry ulegajà poprawie, zgodnie z oczekiwaniami odbiorców 
rynkowych. G∏ówni dostawcy na rynku, znajàc oczekiwania swoich klientów sta-
le doskonalà istniejàcà technologi´. To tworzy przestrzeƒ szans dla innych tech-
nologii o odmiennej hierarchii parametrów od tych, które cenià aktualni g∏ówni 
odbiorcy w bran˝y na rynku A. Nowe technologie sà najcz´Êciej taƒsze i prostsze 
a istotnie gorsze z punktu widzenia parametrów cenionych przez wiodàcych, czy-
li najbardziej dochodowych, odbiorców rynku A. Dlatego nie sà one postrzega-
ne jako zagro˝enia przez fi rmy dominujàce i wiodàcych odbiorców. ˚adna z tych 
grup nie ma interesu w zmianie status quo w danym momencie czasu, dzia∏ajàc 
wi´c w pe∏ni racjonalnie lekcewa˝à nowe, marginalne jeszcze technologie. Istota 
problemu polega na tym, ˝e to co jest racjonalne w krótkim i Êrednim horyzon-
cie czasu, przestaje byç racjonalne w d∏ugim okresie. W d∏u˝szym okresie w wy-
niku wdro˝enia nowej technologii nast´puje bowiem:
• tworzenie nowego, poczàtkowo niewielkiego, segmentu odbiorców, którzy 

cenià sobie odmiennà hierarchi´ parametrów – czyli powstaje nowy rynek B;
• trajektoria rozwoju nowej technologii stwarza nieporównywalnie wi´ksze 

22 J. L. Bower, C. M. Christensen: Disruptive Technologies: Catching the Wave, ”Harvard 
Business Review” 1995, January-February. C. M. Christensen: The innovator’s Dilemma, Ha-
rvard Business Press, Boston 1997. C. M. Christensen, M. E. Raynor: The Innovator’s Solu-
tion, Harvard Business Press, Boston 2003. 
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mo˝liwoÊci potencjalnych usprawnieƒ od mo˝liwoÊci poprawy parametrów 
starych – dominujàcych technologii, które powoli docierajà do naturalnych 
granic rozwoju.

W miar´ jak nowa technologia przemieszcza si´ w czasie po trajektorii swo-
jego rozwoju i zdominuje rynek B, w którymÊ momencie zaczyna te˝ zaspokajaç 
potrzeby rynku A, stajàc si´ przez to technologià dominujàcà. Omówiona kon-
cepcja nie dotyczy wy∏àcznie nowych technologii w technice, rozumowanie to 
mo˝na uogólniç na szerokie rozumienie technologii jako parametrów oferty 
i sposobu jej dostarczania, zgodnie z szerokim  rozumieniem innowacji przez 
J. Schumpetera.

 Trzeba zauwa˝yç, ˝e przedstawione wy˝ej rozumowanie Christensena 
przywróci∏o nale˝nà rang´ innowacji w zarzàdzaniu strategicznym. Co prawda 
szko∏a zasobowa, od poczàtku swego powstania podkreÊla rol´ innowacji, ale 
w sposób poÊredni, wskazujàc, ˝e skuteczne strategie muszà si´ obroniç przed 
imitacjà i substytucjà. Logicznie sugeruje to, ˝e ka˝dy atak na dobrze bronione 
pozycje liderów wymaga innowacyjnych strategii. Z tym wià˝e si´ druga z wymie-
nionych uprzednie przes∏anek nurtu szko∏y prostych regu∏, ˝e skuteczne konku-
rowanie wymaga innowacyjnych strategii.

Trzecia przes∏anka nurtu prostych regu∏ w wynika natomiast z prac Eisen-
hardt’a i Sull’a23, którzy stwierdzajà, ˝e myÊlenie kategoriach prostych regu∏ 
ró˝ni si´ od poprzedzajàcych szkó∏ zarzàdzania strategicznego celami i pytania-
mi strategicznymi. W szkole pozycyjnej Portera celem jest zaj´cie pozycji konku-
rencyjnej, a g∏ówne pytanie brzmi: Gdzie powinniÊmy podà˝aç?, (Where should 
we be?). W szkole zasobowej celem jest tworzenie i eksploatacja zasobów, a pyta-
nie brzmi: Kim powinniÊmy byç? (What should we be?). W szkole prostych regu∏ 
celem jest podà˝anie za pojawiajàcymi si´ szansami, a pytanie brzmi: Jak nale˝y 
dzia∏aç? (How should we proceed?).

W ich zrozumieniu proste regu∏y sà pewnymi zasadami post´powania nienaj-
gorzej ustrukturalizowanymi, ale ukierunkowanymi na myÊlenie a nie sforma-
lizowanie procesów decyzyjnych. Badania amerykaƒskich fi rm dzia∏ajàcych na 
z∏o˝onych rynkach pozwoli∏y im na sformu∏owanie pi´ciu podstawowych grup 
prostych regu∏, którymi pos∏ugiwali si´ mened˝erowie badanych fi rm:
1. regu∏y wykonawcze (how-to rules), okreÊlajàce jak g∏ówne procesy decyzyjne 

23 K. M. Eisenhardt, D. N. Sull: Strategy… op. cit.
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sà uporzàdkowane w organizacji i jakie sà g∏ówne kryteria decyzyjne; 

2. regu∏y graniczne (boundary rules), które rozdzielajà szanse warte wykorzysta-
nia od tych, z których fi rma winna zrezygnowaç;

3. regu∏y hierarchizujàce (pririty rules), okreÊlajàce wa˝noÊç celów strategicz-
nych – dla przyk∏adu stosowana w wielu fi rmach alokacja mocy produkcyj-
nych wed∏ug mar˝ uzyskiwanych na ró˝nych produktach;

4. regu∏y okreÊlajàce podejmowanie decyzji w czasie tak aby zsynchronizowaç 
podejmowane decyzje i dzia∏ania z wyst´powaniem konkretnych szans w oto-
czeniu – np. w charakteryzujàcej si´ krótkim cyklem ˝ycia wyrobów bran˝y 
telekomunikacyjnej czas dotarcia z nowym produktem na rynek nie mo˝e 
przekraczaç 18 miesi´cy;

5. kryteria rezygnacji z dzia∏ania – np. niektóre fi rmy rezygnujà z prac nad pro-
jektem, jeÊli lider zespo∏u rezygnuje z udzia∏u w projekcie.

Eisenhart i Sull nie starajà si´ ÊciÊle precyzowaç czym w∏aÊciwie sà proste 
regu∏y, a koncentrujà si´ na okreÊleniu: Czym regu∏y te nie sà i byç nie mogà?, 
i stwierdzajà ˝e:
• nie sà ogólnymi zasadami funkcjonowania organizacji ani jej kodeksem kul-

turowym, czy te˝ prostymi rutynami post´powania;
• nie sà ogólnymi ramami post´powania, bo muszà byç jednoznacznie 

okreÊlone tak, aby spe∏nia∏y funkcje kryteriów decyzyjnych;
• muszà byç systematycznie aktualizowane, aby ich stosowanie sprzyja∏o 

ciàg∏oÊci rozwoju fi rmy.

Podsumowujàc swoje wnioski autorzy ci stwierdzajà: „Podobnie jak w przy-
padku wszystkich strategii koncepcja strategii prostych regu∏ ma na celu byç 
oryginalnym. W przypadku prostych regu∏ unikalnoÊç fi rmy nie jest jednak 
pochodnà zintegrowania wszystkich aktywnoÊci lub zlewarowania kluczowych 
kompetencji, jak si´ to dzieje w tradycyjnych strategiach. Wynika ona z kon-
centracji na kilku strategicznych procesach i stworzenia prostych regu∏, które 
je kszta∏tujà (…). Na tradycyjnych rynkach mened˝erowie mogà tworzyç wyra-
fi nowane strategie zbudowane na podstawie precyzyjnych prognoz. Dzia∏aniem 
na z∏o˝onych, dynamicznych i rosnàcych rynkach na których powstajà prawdzi-
we bogactwa, rzàdzi niepewnoÊç. W takich warunkach ma sens podà˝anie szla-
kiem przedsi´biorców i dewiantów – chwytanie w lot szans przy pomocy pro-
stych regu∏ i kilku kluczowych procesów. Innymi s∏owy, gdy Êwiat staje si´ skom-
plikowany, strategie powinny byç proste.”24  Cykle ˝ycia produktów na rynku sà 

24  Tam˝e s. 116, na podstawie: K. Ob∏ój: Strategia… op. cit. s. 161.
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coraz krótsze. Przewaga konkurencyjna zdobyta przez pierwszà generacj´ pro-
duktu nie gwarantuje pozycji lidera kolejnym jego wcieleniom technologicznym. 
Firmy konkurujàce w bran˝ach szybkich innowacji technologicznych muszà byç 
mistrzami w przewidywaniu przysz∏ych potrzeb klientów, tworzeniu radykalnie 
nowych rozwiàzaƒ oraz b∏yskawicznym wdra˝aniu nowych technologii do proce-
sów produkcyjnych. Ciàg∏e doskonalenie procesów i produktów jest kluczowym 
czynnikiem d∏ugoterminowego sukcesu nawet tych fi rm, które dzia∏ajà w sekto-
rach o relatywnie d∏ugich cyklach ˝ycia produktów. W tych warunkach konstru-
owanie unikalnej strategii konkurencji fi rmy, wed∏ug koncepcji szko∏y prostych 
regu∏, po uprzednim opracowaniu zindywidualizowanych dla danego biznesu 
prostych regu∏, daje szanse na d∏ugofalowy rozwój  przedsi´biorstwa.

Rozpoczyna to jednak dopiero proces dopracowania i wdro˝enia koncepcji 
strategicznych oraz ciàg∏ego monitorowania osiàganych wyników. Do tej fazy 
dzia∏alnoÊci najbardziej przydatna wydaje si´ byç obecnie zintegrowana karta 
wyników (ZKW), wed∏ug koncepcji Kaplana i Nortona. 

Zdaniem Kaplana i Nortona25 podstawowe zmiany w organizacji procesów w 
przedsi´biorstwach ery informacji, sà wdra˝ane gdy zarzàdzanie wcià˝ bazuje na 
kwartalnych i rocznych planach oraz sprawozdaniach fi nansowych. Tymczasem 
dzisiejsza sprawozdawczoÊç fi nansowa ma swoje korzenie w modelu rozwini´tym 
wiek temu dla potrzeb rejestrowania transakcji rynkowych dokonywanych przez 
niezale˝ne podmioty. Ten model rachunkowoÊci fi nansowej jest ciàgle stosowa-
ny przez przedsi´biorstwa ery informacji, usi∏ujàce rozwinà˝ wewn´trzne zaso-
by i umiej´tnoÊci oraz zbudowaç powiàzania i  trategiczne alianse z partnerami 
zewn´trznymi.  Idea∏em by∏oby w∏àczenie do modelu rachunkowoÊci fi nansowej  
wyceny aktywów niematerialnych i intelektualnych. Aktywa te, obejmujàce dla 
przyk∏adu: wysokà jakoÊç wyrobów i us∏ug, dobrze motywowany i wykszta∏cony 
personel, elastyczne i przewidywalne procesy wewn´trzne, zadowoleni i lo-
jalni klienci, sà obecnie znacznie wa˝niejsze dla osiàgni´cia sukcesu ni˝ tra-
dycyjne aktywa rzeczowe. Je˝li wycena aktywów niematerialnych i nabytych 
umiejàtnoÊci by∏aby mo˝liwa w ramach tradycyjnego modelu rachunkowoÊci fi -
nansowej, wówczas przedsi´biorstwa mog∏y by informowaç, na bie˝àco o rozwi-
janiu swoich mo˝liwoÊci wszystkich zainteresowanych: pracowników, akcjona-
riuszy, wierzycieli i spo∏eczeƒstwo. I odwrotnie, uszczuplenie zasobów niemate-

25 R. S. Kaplan, D. P. Norton: Strategiczna karta wyników. Jak prze∏o˝yç strategi´ w dzia∏ania, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 r. Przek∏ad z orygina∏u: The Balabced Score-
card: Translating Strategy in to Accion, 1996. Published by arrargement with Harward Busi-
ness School Press.
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rialnych i umiej´tnoÊci mia∏o by swoje natychmiastowe odzwierciedlenie w ra-
chunku zysków i strat przedsi´biorstwa. Realnie  jednak, trudnoÊci z przypisa-
niem rzetelnej wartoÊci takim aktywom jak: perspektywa wprowadzenia nowego 
wyrobu, jakoÊç procesów produkcyjnych, umiej´tnoÊci, motywacja i elastycznoÊç 
personelu, lojalnoÊç klientów, bazy danych i systemy zarzàdzania, wykluczajà 
mo˝liwoÊç ich prezentacji w bilansie przedsi´biorstwa. Konfl ikt pomi´dzy 
koniecznoÊcià budowania strategicznych umiej´tnoÊci fi rmy a sztywnà zasadà hi-
storycznego kosztu w rachunkowoÊci fi nansowej przyczynià si´ do zaproponowa-
nia przez Kaplana i Nortona zrównowa˝onej karty wyników.

ZKW bazuje nie tylko na fi nansowych miernikach przesz∏ych okresów, ale za-
wiera równie˝ mierniki, które pozwalajà monitorowaç inne czynniki przysz∏ych 
sukcesów. Cele i mierniki analizowane w zrównowa˝onej karcie wyników 
wynikajà bowiem z wizji i strategii przedsi´biorstwa. Kaplan i Norton zapropo-
nowali analiz´ strategicznych celów organizacji i ich mierników w czterech, ich 
zdaniem najistotniejszych z punktu widzenia efektywnoÊci wspó∏czesnych orga-
nizacji, perspektywach:
• fi nansowej,
• klienta,
• procesów wewn´trznych,
• rozwoju.

 Nikomu nie narzucajà jednak rutynowej zasady koncentrowania si´ tyl-
ko na zaproponowanych przez nich czterech podstawowych perspektywach 
uwa˝ajàc, ˝e wizje i cele strategiczne wspó∏czesnych organizacji mogà byç ró˝ne 
i ka˝dorazowo przyst´pujàc do budowy zrównowa˝onej karty wyników trzeba 
w procesie analizy ustaliç perspektywy, cele i mierniki, które b´dà najistotniej-
sze z punktu widzenia efektywnoÊci danej strategii. 

Bardzo cz´sto fi rmy ju˝ wczeÊniej stosowa∏y systemy mierzenia efektywnoÊci, 
które wykorzystywa∏y zarówno mierniki fi nansowe jak i niefi nansowe. Zwykle 
jednak mierniki niefi nansowe stosowano na ni˝szych szczeblach zarzàdzania, 
g∏ównie przy monitorowaniu dzia∏aƒ bezpoÊrednio zwiàzanych z klientem. Na-
tomiast na szczeblu najwy˝szego kierownictwa u˝ywano ju˝ tylko zagregowa-
nych wskaêników fi nansowych, tak jakby odzwierciadla∏y one w pe∏ni wyniki 
dzia∏alnoÊci Êredniego i ni˝szego szczebla zarzàdzania. Jak b∏´dne by∏o takie 
za∏o˝enie ilustruje doskonale analiza genezy i procesu upadku w roku 2001 zna-
nego amerykaƒskiego giganta energetycznego z Kalifornii Enronu.

Zrównowa˝ona karta wyników jest czymÊ wi´cej ni˝ tylko systemem mierze-
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nia efektywnoÊci operacyjnej. Kaplan i Norton mocno akcentujà, ̋ e wspó∏czesne 
przedsi´biorstwa winny stosowaç ZKW jako system zarzàdzania strategicznego, 
wspomagajàcy realizacj´ strategii w d∏ugim okresie. ZKW jako system mierzenia 
efektywnoÊci winien byç wykorzystywany w nast´pujàcych kluczowych procesach 
zarzàdzania przedsi´biorstwem:
• dopracowanie wizji i strategii,
• wyjaÊnianie celów i mierników strategicznych oraz ich integracja z systemem 

zarzàdzania,
• planowanie, wyznaczanie celów i podejmowanie inicjatyw strategicznych,
• usprawnianie systemów monitorowania realizacji strategii i uczenia si´ orga-

nizacji.26

Pozytywne oddzia∏ywanie na Êrodowisko naturalne i spo∏ecznoÊç lokalnà sta-
nowi obecnie wa˝ny element strategii przedsi´biorstw i je˝eli  uznamy, ˝e sà one 
kluczowymi czynnikami sukcesu organizacji, mogà byç uj´te w ZKW,  Muszà 
one stanowiç jednak integralnà cz´Êç karty, gdy˝ cele z punktu widzenia ró˝nych 
grup interesów nie mogà wyst´powaç w ZKW jako wyizolowany zestaw mier-
ników, które kierownictwo winno mieç na oku. Mierniki przyj´te w karcie wy-
ników powinny byç w pe∏ni zintegrowanym ∏aƒcuchem zale˝noÊci przyczyno-
wo–skutkowych prawdziwie opisujàcych strategi´ przedsi´biorstwa.

ZKW opracowana dla samodzielnego przedsi´biorstwa staje si´ podstawà do 
budowy kart wyników  wydzielonych  zak∏adów, wydzia∏ów i innych jednostek or-
ganizacyjnych. Misje i strategie poszczególnych jednostek powinny byç zdefi nio-
wane w oparciu o misj´, strategi´ i ZKW przedsi´biorstwa. Kierownicy jednostek 
mogà tworzyç w∏asne karty wyników zbie˝ne z misjà i strategià przedsi´biorstwa, 
zapewniajàce jej realizacj´. W ten sposób ZKW przedsi´biorstwa jest prze-
noszona na ni˝sze szczeble do poszczególnych oÊrodków odpowiedzialnoÊci, 
umo˝liwiajàc im dzia∏anie zgodne z jej celami. Ka˝dorazowo trzeba jednak 
zadawaç pytanie: czy poszczególne jednostki powinny mieç swoje karty wyni-
ków?  Odpowiedê na to pytanie zale˝y od tego, czy majà one (bàdê powinny 
mieç) swoje misje, strategie, klientów (zewn´trznych bàdê wewn´trznych) oraz 
procesy wewn´trzne niezb´dne do realizacji misji i strategii.

Je˝eli jednostka organizacyjna jest zdefi niowana szeroko i wykracza poza 
samodzielne przedsi´biorstwa (alianse i porozumienia strategiczne) to mogà 
powstaç trudnoÊci z okreÊleniem spójnej strategii. W takim przypadku cele 
i mierniki przyj´te w ZKW stanowiç mogà uÊrednienie lub po∏àczenie kilku 

26 Tam˝e s. 29.
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ró˝nych strategii. 

Efektywne wykorzystywanie nurtu szko∏y prostych regu∏ do budowy innowa-
cyjnej strategii przedsi´biorstwa oraz skuteczne wdro˝enie jej oraz monitorowa-
nie przy pomocy ZKW, wymaga dobrego przygotowania teoretycznego i trenin-
gu. W tym celu, mi´dzy innymi GórnoÊlàska Wy˝sza Szko∏a Handlowa im. Woj-
ciecha Korfantego w Katowicach, podj´∏a si´ realizacji projektu  pt. „Warszta-
ty naukowo – praktyczne z zakresu prowadzenia, zarzàdzania i komercjaliza-
cji badaƒ naukowych” fi nansowanego z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego 
Unii Europejskiej.
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Problematyka badaƒ w turystyce ma Êcis∏e powiàzania z zadaniami jakie stojà 
przed wszystkimi uczestnikami systemu turystycznego. Obserwacja krajowego i 
mi´dzynarodowego rynku turystycznego wskazuje na rosnàcà rol´ badaƒ tury-
stycznych.  

W turystyce jak i w innych sferach ˝ycia spo∏ecznego i gospodarczego 
wykszta∏ci∏ si´ podzia∏ zadaƒ na:
• sfer´ publicznà reprezentowanà przez administracje – rzàdowà i samorzàdowà 

oraz ich jednostki organizacyjne. Administracja publiczna – rzàdy krajowe 
i regionalne – staje si´ wa∏nym graczem (operatorem) na rynku turystycznym 
odpowiadajàc za promocje turystyki w kraju i zagranicà, zagospodarowanie 
dla turystyki oraz rozwój i fi nansowanie badaƒ naukowych;  

• sfer´ komercyjnà realizowane przez podmioty turystyczne i ich zrzeszenia 
które zainteresowane sà przede wszystkim badaniami rynkowymi g∏ównie 
marketingowymi a tak˝e podmioty gospodarcze wspó∏pracujàce z turystykà 
g∏ównie w zakresie inwestycji, doskonalenia kadr i metod zarzàdzania;

• sfer´ spo∏ecznà reprezentowanà przez szereg organizacji mi´dzynarodowych, 
krajowych i regionalnych, w których udzia∏ biorà podmioty publiczne, prywat-
ne i spo∏eczne. Zalicza si´ do nich NGO, organizacje spo∏eczne, zwiàzkowe, 
stowarzyszenia turystyczne, naukowe, spo∏eczno–kulturalne, fundacje czy 
przedsi´biorstwa spo∏eczne. Organizacje pozarzàdowe w zakresie rozwoju 
lokalnego a w szczególnoÊci zrównowa˝onego rozwoju poprzez turystyk´, 
kultur´, sport, rekreacje czy rehabilitacj´.

Cele i zadania, jakie stojà przed wymienionymi interesariuszami okreÊlajà 
jednoczeÊnie kierunki prowadzonych badaƒ naukowych w turystyce. Proble-
matykà badawczà zajmujà si´ zarówno pojedyncze osoby ze sfery nauki i prakty-
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ki, jak równie˝ organizacje mi´dzynarodowe, fi rmy konsultingowe, oÊrodki na-
ukowe i doradcze praktycznie na ca∏ym Êwiecie. Publikacje mi´dzynarodowych 
organizacji globalnych dotyczàce turystyki obejmujà generalnie cztery grupy 
zadaƒ jakie stawiano przed turystykà, a mianowicie:
1. Zadania stojàce przed turystykà wraz z badaniami jej wp∏ywu na czynni-

ki „zewn´trzne” makroekonomiczne takie jak: rozwój transportu (WTTC), 
wspieranie restrukturyzacji obszarów wiejskich (OECD), aktywny czynnik 
rozwoju regionalnego szczególnie obszarów zacofanych ekonomicznie (Bank 
Âwiatowy), czynnik aktywizacji gospodarczej paƒstw trzeciego Êwiata (UNC-
TAD, ONZ), wspó∏pracy mi´dzynarodowej (UN WTO). 

2. Zadania stojàce przed turystkà w zakresie rozwoju dziedzin wspierajàcych, 
wspó∏pracujàcych takie jak: kultura, media, edukacja, przetwórstwa rolno- 
spo˝ywczego, sprz´tu i ekwipunku itp.  

3. Zadania stawiane niejako „wewnàtrz” turystyki wskazujàc na jej dynamicz-
ny rozwój oraz z∏o˝ony charakter co przedstawia schemat nr 1. Turystyka, go-
spodarka turystyczna, produkt turystyczny sta∏y si´ praktycznie synonimami.  

Teoria rozwoju turystyki posz∏a nawet dalej i znaczna cz´Êç jej ekspertów 
twierdzi, ˝e turystyka jako ga∏àê gospodarki praktycznie nie istnieje. Turystyka 
defi niowana jest jako podró˝, która organizowana jest przez ró˝norodne sekto-
ry b´dàce najcz´Êciej sektorami wyst´pujàcymi samodzielnie np.: sektory zakwa-
terowania, wy˝ywienia, transportu, bezpieczeƒstwa, przewodnictwa i pilota˝u, 
zdrowia, mediów itp. Przyk∏adowy sektorowy podzia∏ turystyki przedstawia sche-
mat nr 2
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4. Zadania, jakie stojà przed turystykà w realizacji nowych kierunków rozwo-
ju spo∏ecznego, gospodarczego i Êrodowiskowego. Dla wielu dziedzin tury-
styka sà wa˝nym instrumentem realizacji innych polityk sektorowych. Do 
najwa˝niejszych dla turystyki nale˝y zaliczyç: zrównowa˝ony rozwój, rozwój 
technik informatycznych i komunikacyjnych, rozwój gospodarki opartej na 
wiedzy czy ostatnio rozwój innowacyjnoÊci poprzez turystyk´ lub jej podsys-
temy. 

Powy˝sze zadania formu∏owane sà  w ramach polityki turystycznej na ró˝nych 
szczeblach zarzàdzania. Generalnie rzecz bioràc do g∏ównych zadaƒ rzàdów 
w zakresie turystyki na obszarze Unii Europejskiej nale˝y zaliczyç, w sposób nie-
kwestionowany, takie dzia∏ania jak:
• promocja turystyki za granicà,
• edukacja,
• badania naukowe,
• standardy jakoÊci i bezpieczeƒstwa.

Szereg krajów obejmuje równie˝ inne dziedziny, które bezpoÊrednio nie majà 
wp∏ywu na konkurencyjnoÊç podmiotów gospodarczych, a które wynikajà ze spe-
cyfi ki polityki danego kraju.

Natomiast z punktu widzenia fi rm turystycznych badania koncentrujà si´ na 
problematyce produktu turystycznego obejmujàc nast´pujàce grupy zagadnieƒ 
zwiàzanych z jego kszta∏towaniem:
• konceptualizacja – g∏ównie, badania trendów rozwoju, badania opinii i pre-

ferencji turystów,
• strukturyzacja – badania zasobów i produktów turystycznych
• komercjalizacja – badania skutecznoÊci promocji, informacji oraz technik 

sprzeda˝y.
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• realizacja – badania jakoÊci pojedynczych us∏ug, ranking popularnoÊci po-

szczególnych produktów turystycznych dla ró˝nych segmentów rynku, bada-
nia stopnia zadowolenia turystów i podró˝nych.
Na ka˝dym z tych etapów bardzo wa˝ne sà badania kompleksowe lub wycin-

kowe na potrzeby danej fi rmy, miejscowoÊci czy obszaru turystycznego. 
Badania naukowe sà praktycznie podstawowym elementem w opracowaniu 

koncepcji rozwoju turystyki bez wzgl´du na to, jakich aspektów by ona dotyczy∏a. 
W polskim ustawodawstwie badania naukowe sà dzielone na (USTAWA z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o zasadach fi nansowania nauki, Dziennik Ustaw z 4 czerwca 
2010 Nr 96 poz. 620): 
• badania podstawowe – oryginalne prace teoretyczne lub eksperymental-

ne podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy naukowej bez koniecznoÊci 
bezpoÊredniego zastosowania w praktyce;

• badania stosowane – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej 
wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowania w praktyce;

• badania przemys∏owe  – utylitarne badania stosowane s∏u˝àce poszerzaniu 
wiedzy oraz zdobyciu umiej´tnoÊci, podejmowane celem opracowania no-
wych produktów, procesów i us∏ug lub wprowadzenia znaczàcych ulepszeƒ 
do praktyki przemys∏owej; badania te obejmujà tworzenie elementów 
sk∏adowych systemów z∏o˝onych, z wyjàtkiem prototypów obj´tych zakresem 
prac rozwojowych;

• prace rozwojowe – systematyczne prace opierajàce si´ na aktualnym stanie 
wiedzy i doÊwiadczeniach praktycznych, majàce na celu wytworzenie nowych 
materia∏ów, produktów lub urzàdzeƒ, inicjowanie nowych lub znaczàce udo-
skonalenie ju˝ istniejàcych procesów, systemów i us∏ug.

Z kolei  dzia∏alnoÊç badawczo-rozwojowa defi niowana jest jako dzia∏alnoÊç 
twórcza obejmujàca badania naukowe i prace rozwojowe podejmowane w spo-
sób systematyczny w celu:
• zwi´kszenia zasobów wiedzy, w tym wiedzy o cz∏owieku, kulturze spo∏eczeƒ-

stwie, 
• wykorzystania tych zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowaƒ.

Natomiast projekty naukowe defi niowane sà jako projekt badawczy czyli 
przedsi´wzi´cie majàce na celu:
• wykonanie w okreÊlonym czasie badaƒ podstawowych o tematyce okreÊlonej 

przez wnioskodawc´,
• realizacj´ na podstawie umowy o fi nansowanie projektu,
• projekt rozwojowy czyli przedsi´wzi´cie majàce na celu wykonanie w ustalo-

nym okresie i na okreÊlonych warunkach badaƒ naukowych i/lub prac rozwo-
jowych stanowiàcych podstaw´ do zastosowaƒ praktycznych.
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Od badaƒ naukowych odró˝nia si´ upowszechnianie nauki, do którego zali-

cza si´: 
• realizacj´ zadaƒ wspierajàcych rozwój polskiej nauki poprzez upowszechnia-

nie, promocj´ i popularyzacj´ nauki,
• wdro˝enie wyników badaƒ naukowych, 
• stymulowanie innowacyjnoÊci gospodarki, 
• nie obejmuje prowadzenia badaƒ naukowych lub prac rozwojowych.

Przy formu∏owaniu obszarów i tematów badawczych bardzo wa˝na jest 
odpowiedê na pytanie: jakiej dziedziny czy dyscypliny wiedzy dotyczy wniosek?

Dlatego wracamy do dylematów: 
• czy istnieje dziedzina nauki – turystyka,
• jakie dziedziny nauk sk∏adajà si´ na nauki o turystyce, 
• czy tematyka badaƒ dotyczy turystyki jako aktywnoÊci cz∏owieka, sektorów 

turystycznych, sektorów otoczenia turystyki?

Przyk∏adowo badania konsumenta i  jego potrzeb jako cele badawcze mogà 
dotyczyç: 
• gospodarki turystycznej, administracji publicznej (NGO), 
• wartoÊci dodanej dla konsumenta,
• ∏aƒcucha wartoÊci w turystyce,
• badaƒ jakoÊci w turystyce.

Aktualnie prowadzone badania w polskiej turystyce, wymienione w sposób 
doÊç ogólny i wyrywkowy, sà nast´pujàce :
• badania graniczne ruchu turystycznego,
• badania wydatków turystów – w ograniczonym zakresie,
• badania marketingowe na g∏ównych rynkach zagranicznych, 
• badania opinii i preferencji turystów i podró˝nych,
• badania jakoÊci us∏ug ,
• badania koniunktury w turystyce,
• badania potrzeb szkoleniowych bran˝y turystycznej i bran˝ wspó∏pracujà-

cych,
• badania w∏asne uczelni wy˝szych i ich pracowników,
• badania przestrzenne w tym geografi i turystyki, produktu turystycznego itp.,
• planowanie i strategie rozwoju turystyki,
• programy regionalne i lokalne produktu turystycznego.

W zwiàzku z powy˝szym nale˝y postawiç pytania otwarte dotyczàce zdefi nio-
wania priorytetów badawczych przez poszczególne oÊrodki decyzyjne  w okresie 
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Êrednio i d∏ugoterminowym: 
• priorytety badawcze w polityce turystycznej Polski i regionów ,
• priorytety badawcze w polityce naukowej,
• priorytety badawcze w Programach Operacyjnych realizowanych ze Êrodków 

UE i bud˝etowych,  
• priorytety badawcze w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych,
• priorytety badawcze w stowarzyszeniach bran˝y turystycznej, 
• priorytety badawcze w organizacjach konsumenckich,
• priorytety badawcze wspó∏pracy ponad narodowej np. transgraniczne.

W naszym przypadku zaprezentowany Instytut Turystyki w Krakowie Sp. 
z o.o. to jednostka naukowa od 19 lat zajmujàca si´ badaniami naukowymi oraz 
szkoleniami w bran˝y turystycznej. Do chwili obecnej Instytut opracowa∏ ponad 
100 ró˝nego rodzaju analiz, raportów, strategii rozwoju, programów dzia∏ania 
fi rm i obszarów turystycznych oraz przeszkoli∏ ponad 5 000 osób z bran˝y tu-
rystycznej. Do najbardziej znanych opracowaƒ naukowo-badawczych Instytutu 
nale˝y zaliczyç:
1. „Za∏o˝enia rozwoju gospodarki turystycznej” przyj´te przez RM RP, 19 

wrzesieƒ  1994 r. – pierwsza strategia rozwoju turystyki polskiej.
2. „Globalny ∏aƒcuch wartoÊci w hotelarstwie polskim”. OECD 2008 r. –  na zle-

cenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
3. „Turystyka jako czynnik zrównowa˝onego rozwoju regionalnego Polski 

Po∏udniowej”, Instytut Turystyki w Krakowie AVSI Polska, AVSI Medio-
lan, Rzym 2002-2004 – na zlecenie Ministra Gospodarki Republiki W∏oskiej 
–  ustawa 212.

4. „Monitoring zjawisk turystycznych w latach 1994-202 r. w b. województwach 
– katowickim, cz´stochowskim, bielskim, krakowskim, nowosàdeckim itd.”,  
fi nansowane przez UKFiT oraz wojewodów z Polski po∏udniowej.

5. Programy i strategie rozwoju turystyki: 
a) „Kierunki rozwoju turystyki do 2015 r.  województw podkarpackiego kra-

kowskiego, ma∏opolskiego, opolskiego, na lata 2004-2013”,  Program pro-
mocji Krakowa i regionu krakowskiego, na zlecenie organów samorzadu 
terytorialnego dla potrzeb branzy turystycznej;

b) „Kierunki aktywizacji gospodarczej uzdrowisk polskich”, Program budo-
wy krajowego produktu markowego – turystyka uzdrowiskowa na zlecenie 
Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Spo∏ecznej;

6. Programy rozwoju turystyki gmin i powiatów Kolbuszowa, D´bica, Mielec, 
Zakopane, Wieliczka, Bochnia, Krynica, Zawoja, Janów Lubelski, Sando-
mierz, powiat tatrzaƒski, na zlecenie organów gmin i powiatów jako wsparcie 
dla lokalnej i regionalnej bran˝y turystycznej.
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7. Programy rozwoju fi rm turystycznych, produktów turystycznych g∏ównie pla-

ny marketingowe jako element biznesplanów, jako klasyczna komercjalizacja 
wyników badaƒ.

Generalnie rzecz ujmujàc, êród∏em fi nansowania badaƒ turystycznych w Pol-
sce jest Bud˝et paƒstwa:
• Ministerstwo Gospodarki, Agencja Rozwoju Przemys∏u,
• Ministerstwo Sportu i Turystyki, POT,
• Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wy˝szego,
• Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, PARP – konkursy i projekty systemo-

we, WUP-y, UM,
• Ministerstwo SZ, UKIE,
• Ministerstwo Kultury , Fundusze celowe i granty + instytucje kultury,
• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
• Ministerstwo Skarbu Paƒstwa,
• Ministerstwo Zdrowia,
• Ministerstwo Ârodowiska, NFOÂiGW,
• Ministerstwo Infrastruktury,
• MSWiA,
• Urz´dy marsza∏kowskie, 
• Starostwa powiatowe, 
• Gminy i ich jednostki organizacyjne, zwiàzki mi´dzygminne, ROT-y oraz 

LOT-y
• Organizacje mi´dzynarodowe – UN WTO, OECD, WTTC,
• Agencje rzàdowe zagraniczne, NGO, NOT-y, Fundusze rozwoju – USA,
• Unia Europejska – bezpoÊrednio w Brukseli np. Life+, Eureka, VII Ramo-

wy,
• Badania rynku na zlecenie jako podwykonawstwo dla fi rm które uzyska∏y 

granty bàdê bra∏y udzia∏ w procesie prywatyzacji np. zak∏adów uzdrowisko-
wych,

• Szko∏y wy˝sze, instytuty naukowo-badawcze – Êrodki w∏asne i pozyskane.
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Prognozy rozwoju oraz oddzia∏ywania turystyki na rynek 
pracy oraz modernizacj´ przedsi´biorstw w Wojewódz-
twie Âlàskim – jako przyk∏ad opracowania naukowego wraz 
z wdra˝aniem do praktyki

Turystyka odgrywa coraz wi´kszà rol´ w gospodarce Województwa Âlàskiego, 
które ma wielkà szans´ na zaj´cie dobrej pozycji w rywalizacji o turystów. 
Wed∏ug badaƒ Âlàskiej Organizacji Turystyki z 2007r. Woj. Âlàskie odwiedza 
ok. 2,8 mln. turystów rocznie, z czego ok. 800 tys. stanowià turyÊci zagranicz-
ni. WÊród podró˝y krótkookresowych dominujà podró˝e w celach zawodowych 
i biznesowych (podró˝e trwajàce 2-4 dni) i w tej kategorii woj. Âlàskie plasuje 
si´ w czo∏ówce ogólnopolskiej (4 miejsce w Polsce). JednoczeÊnie widoczny jest 
trend wzrostowy udzia∏u podró˝y d∏ugookresowych, czyli wypoczynkowych (po-
nad 4 dni). Jest to trend pozytywny, bo podró˝e tego typu z za∏o˝enia generujà 
wi´kszy przychód dla regionu, co jest zgodne z zapisami Strategii Rozwoju Tu-
rystyki Województwa Âlàskiego. W 2007 r. przychody z turystyki w Woj. Âlàskim 
szacowano na poziomie 2,4 mld. z∏. i przyjmuje si´, i˝ wp∏ywy z turystyki z roku na 
rok b´dà coraz wy˝sze. JednoczeÊnie wi´kszoÊç osób odwiedzajàcych ten region 
deklaruje ch´ç wydatkowania wi´kszych Êrodków w trakcie pobytu w wojewódz-
twie, co stanowi koronny argument na rzecz traktowania turystyki jako stymula-
tora rozwoju gospodarczego. A turystyka dysponuje zdolnoÊcià do zwi´kszania 
konkurencyjnoÊci regionów, generowania nowych miejsc pracy, podnoszenia 
jakoÊci ˝ycia, kreowania przedsi´biorczoÊci i nowych zawodów, a oddzia∏ywanie 
turystyki na gospodark´ jest tym silniejsze, im wi´ksza jest innowacyjnoÊç tego 
sektora. Kluczowym czynnikiem wzrostu innowacyjnoÊci turystyki sà kwalifi ka-
cje kadr wchodzàcych na rynek i dzia∏ajàcych na nim. W∏aÊciwe ukierunkowanie 
potrzeb w zakresie kszta∏cenia kadr bran˝y turystycznej dla potrzeb gospodarki 
staje si´ kluczowe.

Projektowane badania b´dà próbà wype∏nienia luki wiedzy dotyczàcej 
oddzia∏ywania turystyki na gospodark´ i rynek pracy w Woj. Âlàskim. Jak 
dotàd nie by∏y prowadzone analizy kierunków rozwoju turystyki pod kàtem 
jej oddzia∏ywania na inne sektory gospodarki, a w szczególnoÊci na rynek pra-
cy oraz zrównowa˝ony rozwój województwa. Istniejàce badania koncentrujà si´ 
na analizie ruchu turystycznego w województwie (badania ÂOT) oraz kierun-
kach rozwoju produktów markowych poprzez podnoszenie dost´pnoÊci i jakoÊci 
Êwiadczonych us∏ug turystycznych. Analizy te nie formu∏ujà jednak wniosków na 
temat wp∏ywu turystyki na inne sektory gospodarki, sposobów wdra˝ania inno-
wacyjnych produktów turystycznych czy rekomendacji dla fi rm dzia∏ajàcych w tu-
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rystyce i jej otoczeniu w zakresie niezb´dnych procesów modernizacyjnych. Pro-
jekt przyczyni si´ do rozwiàzywania problemu, jakim jest podj´cie procesów ada-
ptacyjnych i modernizacyjnych przez interesariuszy tej problematyki (zw∏aszcza 
podmioty dzia∏ajàce w bran˝y turystycznej i jej otoczeniu). Wobec powy˝szego 
projekt zak∏ada nast´pujàce cele:
CEL G¸ÓWNY: okreÊlenie trendów rozwojowych i prognoz zmian w tury-

styce i jej otoczeniu oraz sformu∏owanie mechanizmów wspierajàcych 
zrównowa˝ony rozwój gospodarczy Województwa Âlàskiego poprzez tury-
styk´;

CELE SZCZEGÓ¸OWE: okreÊlenie trendów i kierunków aktywizacji sekto-
rów turystycznych dla podniesienia ich konkurencyjnoÊci, wskazanie trendów 
i kierunków rozwoju dziedzin gospodarczych wspó∏pracujàcych z turystykà, 
wskazanie trendów i kierunków rozwoju rynku pracy dzi´ki bran˝y turystycz-
nej, w szczególnoÊci poprzez kszta∏cenie kadr w nowych zawodach i formach 
zatrudnienia w turystyce i jej otoczeniu.

Projekt wpisuje si´ w realizacj´ celu szczegó∏owego 2 Priorytetu 8 PO KL. Ba-
dania i analizy dotyczàce trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospo-
darczych w regionie a tak˝e formu∏owanie w∏aÊciwych mechanizmów zaradczych 
w strategiach rozwoju. Projekt jest zgodny ze SzOP PO KL, bowiem jego istotà 
sà badania i analizy dotyczàce trendów rozwojowych i prognozowania zmian go-
spodarczych zachodzàcych w regionie oraz formu∏owanie mechanizmów zarad-
czych, upowszechnianie wyników tych badaƒ i analiz oraz zwiàzana z nimi wy-
miana informacji. Projekt wpisuje si´ w realizacj´ celu g∏ównego Âlàskiej Strate-
gii Rozwoju 2004-2013: Wzmacnianie konkurencyjnoÊci gospodarczej w zakre-
sie rozwoju turystyki jako sektora gospodarki „regionalnej szansy”.

Projekt ma charakter badawczy. Jego rezultaty b´dà mog∏y byç wykorzysta-
ne przez:
• podmioty gospodarcze, samorzàdy gospodarcze i zawodowe oraz partne-

rów spo∏ecznych z bran˝y turystycznej i bran˝ wspó∏pracujàcych, którzy 
uzyskajà wiedz´ na temat kierunków adaptacji i modernizacji prowadzonej 
dzia∏alnoÊci  gospodarczej, w szczególnoÊci w zakresie potrzeb rozwojowych 
kadr bran˝y turystycznej, powstawania i rozwoju nowych zawodów, form za-
trudniania oraz kierunków tworzenia innowacyjnych strategii produktowych 
w turystyce i jej otoczeniu; 

• jednostki samorzàdu terytorialnego, w zakresie mo˝liwoÊci prowadzenia lo-
kalnej i regionalnej polityki rozwoju turystyki oraz jej koordynacji z innymi 
politykami sektorowymi; 

• instytucje rynku pracy (publiczne s∏u˝by zatrudnienia, instytucje dialogu 
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i partnerstwa lokalnego) dla celów planowania i realizacji przedsi´wzi´ç 
stymulujàcych wzrost zatrudnienia w turystyce i jej otoczeniu; 

• sektor nauki oraz instytucje szkoleniowo-doradcze, nabywajàce wiedz´ o per-
spektywicznych kierunkach kszta∏cenia kadr w sektorze turystyki i jego oto-
czeniu oraz obszarach wsparcia doradczego podmiotów gospodarczych, 
adaptujàcych si´ do prognozowanych zmian w turystyce; 

• osoby fi zyczne (uczniowie, absolwenci, zatrudnieni i pozostajàcy bez pracy) 
uzyskujàcy wiedz´ o perspektywicznych produktach i us∏ugach turystycznych, 
które wraz z pojawieniem si´ na rynku tworzà szans´ na podj´cie nauki, za-
trudnienie lub za∏o˝enie dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Metodologi´ Projektu ilustruje poni˝sza logika realizacji kluczowych etapów 
badaƒ: 
ETAP 1 – diagnoza stanu wyjÊciowego obejmujàcego  tendencje rozwoju tury-

styki w Êwiecie oraz gospodarki polskiej i regionalnej. Kwerenda literatu-
ry naukowej i aktów prawnych (badanie desk research), w celu okreÊlenia 
potencja∏ów i mo˝liwoÊci rozwoju gospodarki, turystyki, rynku pracy oraz 
modernizacji i adaptacyjnoÊci kadr dla turystyki i bran˝ wspó∏pracujàcych 
w Województwie Âlàskim. Na tym etapie zostanà przygotowane 2 pierwsze 
rozdzia∏y Raportu Koƒcowego. Nast´pnie zostanà opracowane wzory ankiet, 
które pos∏u˝à uzyskaniu wiedzy na temat trendów, potrzeb, opinii, preferen-
cji bran˝y turystycznej i jej otoczenia. Przygotowany powy˝ej materia∏ me-
rytoryczny zostanie przedstawiony na konferencji otwierajàcej dla przedsta-
wicieli bran˝y turystycznej, bran˝ wspó∏pracujàcych, administracji rzàdowej 
i samorzàdowej, NGO, instytucji rynku pracy, przedstawicieli nauki, gdzie 
zostanie te˝ przedstawiona metodologia prowadzonych badaƒ oraz za∏o˝enia 
koƒcowego opracowania naukowego. 

ETAP 2 – badania ankietowe, które zostanà przeprowadzone jako wywiady an-
kietowe wÊród 200 przedstawicieli podmiotów bran˝y turystycznej, tj. hote-
li, biur podró˝y, restauracji, gospodarstw agroturystycznych, organizacji tu-
rystycznych, itp., i 200 podmiotów jej otoczenia. W badaniach tych b´dà po-
mocne wsparcia ze strony Lokalnych Organizacji Turystycznych, Izb Tury-
stycznych, PTTK, Konsorcjum Polskich Biur Podró˝y, podmiotów otoczenia 
turystycznego, tj. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Regionalne 
Izby Przemys∏owo-Handlowe, a wspó∏praca z w/w podmiotami pomo˝e w do-
tarciu do potencjalnych podmiotów, z którymi zostanà przeprowadzone ba-
dania ankietowe. Badania opinii 2000 turystów i podró˝nych zostanà prze-
prowadzone w 15 wybranych punktach Województwa Âlàskiego metodà wy-
wiadu ulicznego oraz w obiektach noclegowych, gastronomicznych i na tere-
nie MPL Katowice-Pyrzowice, a dotyczyç b´dà popytu na proponowane pro-
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dukty i preferencje dotyczàce innowacyjnych rozwiàzaƒ w turystyce i jej oto-
czeniu. Ankietyzacja b´dzie przeprowadzana w j´zyku polskim, angielskim, 
niemieckim i francuskim. Ten etap zakoƒczy si´ za∏o˝eniem specjalnie przy-
gotowanych baz danych i wprowadzeniem do nich wskazaƒ i wyników z an-
kiet.

ETAP 3 – opracowanie merytoryczne wyników badaƒ oraz przygotowanie do 
druku raportu, który b´dzie zawiera∏ wnioski i zalecenia praktyczne dla go-
spodarki turystycznej w aspekcie regionalnego rynku pracy oraz pos∏u˝y jako 
sugestia przysz˝ych badaƒ.

ETAP 4 – upowszechnienie Raportu Koƒcowego wÊród interesariuszy tej pro-
blematyki.

W Projekcie zostanà zrealizowane nast´pujàce zadania, zgodnie z przyj´tà 
metodologià:

ZADANIE 1. ZARZÑDZANIE PROJEKTEM

ZADANIE 2. PROMOCJA I INFORMACJA 
Obejmie administrowanie stronà internetowà, dystrybucjà materia∏ów pro-

mocyjnych oraz upowszechnianie efektów Projektu. Na stronie internetowej 
b´dà publikowane informacje o projekcie, jego produktach. Informacje te b´dà 
upowszechniane za pomocà materia∏ów drukowanych, dystrybu∏owanych przez 
ankieterów, instytucje wspó∏pracujàce oraz media, a tak˝e organizacj´ semi-
nariów i konferencji. Promocja b´dzie adresowana oddzielnie do podmiotów 
uczestników badaƒ oraz odbiorców wyników badaƒ.

ZADANIE 3. OPERACJONALIZACJA METODOLOGII BADA¡ ORAZ 
PRZYGOTOWANIE DIAGNOZ BADA¡ OBSZARÓW CZÑSTKOWYCH

Zostanà opracowane metody badawcze poszczególnych obszarów, hipotezy 
badawcze, wzory ankiet oraz odb´dà si´ 3 seminaria poÊwi´cone konsultacjom 
metodologii badaƒ.

ZADANIE 4. USTALENIE I WERYFIKACJA HIPOTEZ, STWORZENIE 
BAZY DANYCH UCZESTNIKÓW ORAZ PRZEPROWADZENIE KON-
FERENCJI OTWIERAJÑCEJ

Zadanie obejmie uszczegó∏owienie i przyj´cie hipotez badawczych, stworze-
nie bazy respondentów, przeprowadzenie badania pilota˝owego na próbie 25 re-
spondentów z ka˝dej grupy celem weryfi kacji narz´dzi i przeprowadzenie Kon-
ferencji Otwierajàcej, na której zostanie przedstawiona metodologia badaƒ oraz 
koncepcja Raportu Koƒcowego.
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ZADANIE 5. BADANIA ANKIETOWE W WYBRANYCH OBSZARACH  

Zadanie to zostanie zrealizowane wed∏ug opisanej wy˝ej metodologii badaƒ.

ZADANIE 6. PRZYGOTOWANIE OPRACOWANIA RAPORTU 
KO¡COWEGO

Obejmuje opracowywanie kolejnych rozdzia∏ów Raportu Koƒcowego pt. 
„PROGNOZY ROZWOJU ORAZ ODDZIA Y̧WANIA TURYSTYKI NA 
RYNEK PRACY ORAZ MODERNIZACJI PRZEDSI¢BIORSTW W WO-
JEWÓDZTWIE ÂLÑSKIM”, które b´dà mia∏y nast´pujàcà struktur´ ogólnà: 
ROZDZIA¸ I: Tendencje rozwoju turystyki w Êwiecie, 
ROZDZIA¸ II: Tendencje rozwojowe gospodarki polskiej i regionalnej, 
ROZDZIA¸ III: Województwo Âlàskie – stan i perspektywy rozwoju gospodarki, tu-

rystyki oraz rynku pracy, 
ROZDZIA¸ IV: Metodologia badaƒ, 
ROZDZIA¸ V: Badania opinii i preferencji turystów, 
ROZDZIA¸ VI: Badania bran˝y turystycznej i bran˝ z nià wspó∏pracujàcych, 
ROZDZIA¸ VII: Kierunki rozwoju bran˝y turystycznej i bran˝ wspó∏pracujàcych, 
ROZDZIA¸ VIII: Kierunki oddzia∏ywania turystyki na inne sektory gospodarki 

oraz regionalny rynek pracy, 
ROZDZIA¸ IX: Modernizacja programów i kierunków kszta∏cenia kadr dla bran˝y 

turystycznej Województwa Âlàskiego, 
ROZDZIA¸ X: Programy i kierunki kszta∏cenia kadr dla bran˝ otoczenia turysty-

ki w Województwie Âlàskim, 
ROZDZIA¸ XI: Wnioski i zalecenia dotyczàce rozwoju regionalnego rynku pracy 

przez turystyk´ i bran˝e z otoczenia turystyki.

ZADANIE 7. PRZYGOTOWANIE STRATEGII WDRA˚ANIA WYNI-
KÓW BADA¡ W ÂRODOWISKU INTERESARIUSZY BRAN˚Y TURY-
STYCZNEJ I JEJ OTOCZENIA.

To zadanie ma s∏u˝yç przygotowaniu sposobu implementacji wyników badaƒ i 
g∏ównych tez z opracowania koƒcowego przez podmioty gospodarcze w turysty-
ce i bran˝ach wspó∏pracujàcych, ich samorzàdy gospodarcze i zawodowe, part-
nerów spo∏. oraz NGO, jednostki administracji i samorzàdu terytorialnego, in-
stytucje rynku pracy, sektor nauki oraz instytucje szkoleniowo-doradcze, jak te˝ 
osoby fi zyczne.

ZADANIE 8. UPOWSZECHNIENIE WYNIKÓW BADA¡ I RAPOR-
TU KO¡COWEGO ORAZ PRZEPROWADZENIE KONFERENCJI 
PODSUMOWUJÑCEJ.

W ramach zadania nastàpi druk, dystrybucja i upowszechnienie publikacji 
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koƒcowej, wÊród podmiotów bran˝y turystycznej, bran˝ wspó∏pracujàcych, uczel-
ni, sektora gospodarczego i innych organizacji, poprzez rozes∏anie publikacji do 
w/w podmiotów oraz zostanie przeprowadzona Konferencja Podsumowujàca 
Projekt.

WARTOÂCIÑ DODANÑ jest synteza wiedzy naukowej i metodologia ba-
dawcza, która mo˝e pos∏u˝yç do przeprowadzenia podobnych analiz i prognoz 
w innych dziedzinach gospodarki Województwa Âlàskiego i innych regionów, 
umo˝liwienie ewaluacji rozwoju Województwa Âlàskiego poprzez dostarczenie 
kompletnych wniosków i zaleceƒ dotyczàcych aktywizacji spo∏eczno-gospodar-
czej poprzez turystyk´ i jej otoczenie oraz podniesienie konkurencyjnoÊci go-
spodarki Województwa Âlàskiego poprzez prowadzenie badaƒ w odpowiedzi na 
potrzeby informacyjne ró˝nych szczebli samorzàdu terytorialnego, administra-
cji rzàdowej, instytucji biznesu, nauki, organizacji NGO w regionie w oparciu 
o stworzonà metodologi´.

Zak∏adane rezultaty „twarde” to:
• przeprowadzenie badaƒ ankietowych 200 przedstawicieli podmiotów bran˝y 

turystycznej oraz 200 przedstawicieli podmiotów otoczenia turystyki; 
• przeprowadzenie badaƒ preferencji 2000 turystów i podró˝nych;
• przeprowadzenie Konferencji Rozpoczynajàcej i Podsumowujàcej dla 160 

(2 x 80) osób;
• opracowanie naukowe 1000 szt. egz. Raportu Koƒcowego oraz jego rozpo-

wszechnienie w wersji drukowanej i elektronicznej wÊród interesariuszy za-
interesowanych oddzia∏ywaniem turystyki na zrównowa˝ony rozwój Woje-
wództwa Âlàskiego.

Rezultaty „mi´kkie” to: 
• wskazanie kierunku zmian tendencji sektora turystycznego i jego otoczenia 

na potrzeby regionalnego rynku pracy; 
• wskazanie kierunków modernizacji kwalifi kacji kadr regionalnych; 
• wskazanie uwarunkowaƒ powstawania nowych zawodów i nowych kwalifi ka-

cji w turystyce; 
• wskazanie nowych kierunków rozwoju produktów turystycznych, stymulujà-

cych rozwój lokalny i regionalny; 
• wzrost ÊwiadomoÊci wÊród instytucji dzia∏ajàcych w obszarze regionalnej go-

spodarki, nauki i regionalnego rynku pracy o wp∏ywie turystyki na rozwój re-
gionalny i rozwój rynku pracy.
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Stopieƒ osiàgni´cia rezultatów Projektu b´dzie przedmiotem odr´bnych 

badaƒ, prowadzonych w ramach monitoringu i ewaluacji projektu. Monitorowa-
nie i ewaluacja rezultatów „twardych” b´dà dokonywane kwartalnie wraz z mo-
nitorowaniem przebiegu realizacji Projektu oraz ewaluacjà jego produktów. 
W tym trybie opracowywane b´dà raporty z monitoringu i ewaluacji, powstajàce 
w oparciu o wywiady bezpoÊrednie oraz badania kwestionariuszowe realizowane 
w Êrodowisku wykonawców Projektu. Stopieƒ osiàgni´cia rezultatów „mi´kkich” 
nr 2-5 zostanie okreÊlony na podstawie dwóch badaƒ kwestionariuszowych, prze-
prowadzonych w I i VI kwartale Projektu w grupie jego interesariuszy. Za moni-
toring i ewaluacj´ projektu i jego rezultatów odpowiadaç b´dzie Ekspert ds. mo-
nitoringu, ewaluacji i sprawozdawczoÊci. Powy˝sze rezultaty zarówno „mi´kkie” 
jak i „twarde” przyczynià si´ do osiàgni´cia zamierzonego celu Projektu tj. 
wskazania trendów rozwojowych w turystyce i bran˝ach wspó∏pracujàcych i jej 
oddzia∏ywania na zrównowa˝ony rozwój regionu.

Badania powy˝sze zostanà najpierw zaprezentowane do wykorzystania 
w nast´pujàcych Êrodowiskach:
1. Otoczenie turystyki w Êrodowisku kultury – na konferencji poÊwi´conej  tu-

rystyce dziedzictwa przemys∏owego w turystyce w dn. 9.09.2010 r. w Zabrzu, 
w której uczestniczy∏y instytucje i organizacje turystyczne, kulturalne i na-
ukowe z kraju i zagranicy;

2. Polska Izba Turystyki Oddzia∏ wojewódzki w Katowicach na walnym zebraniu 
cz∏onków którzy reprezentujà podmioty turystyczne i wspó∏pracujàce; 

3. GórnoÊlàska Izba Turystyczna w Katowicach – na posiedzeniu walnego zgro-
madzenia cz∏onków – podmiotów turystycznych i wspó∏pracujàcych na tere-
nie Województwa Âlàskiego;

4. Posiedzenie Zarzàdu Âlàskiej Organizacji Turystycznej w Katowicach, 
która skupia cz∏onków w szeroko rozumianej bran˝y turystycznej oraz 
w samorzàdach terytorialnych;

5. W ramach obchodów Âwiatowego Dnia Turystyki województwa Âlàskiego 
w dniu 27 09.2010 w Zawierciu – jako specjalna konferencja na której zapre-
zentowane zostanà wyniki badaƒ wraz z propozycjà przeprowadzenia aktuali-
zacji strategii rozwoju turystyki na lata 2014-2020;

6. Spotkanie ze szko∏ami Êrednimi kszta∏càcymi w specjalnoÊci: organizacja 
i obs∏uga ruchu turystycznego oraz hotelarstwo na terenie województwa 
Âlàskiego.

Ponadto opracowanie to, jak i wyniki badaƒ ankietowych, zostanà wyko-
rzystane dla potrzeb szeroko rozumianego w zakresie Produktu turystycznego 
w województwie Âlàskim  –  kszta∏towanie ró˝nych produktów dla wybranych 
segmentów rynku, badania marketingowe – opinia turystów, preferencje pro-
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duktowe turystów i podró˝nych, profi le turystów przyje˝d˝ajàcych do wojewódz-
twa w uj´ciu: wieku p∏ci, dochodów, wyboru produktów, zadowolenia z us∏ug, 
preferencji wg êróde∏ informacji itp. 

 
Na zakoƒczenie nale˝y postawiç pytanie o potrzeby bran˝y turystycznej w za-

kresie badaƒ naukowych w tym badania rynku. Bioràc pod uwag´ doÊwiadczenia 
mi´dzynarodowe Instytutu oraz obserwacje kierunków rozwoju bran˝y tury-
stycznej w paƒstwach Unii Europejskiej mo˝na te potrzeby sformu∏owaç jako:
• system nadawania certyfi katów jakoÊci i audytu ekologicznego w polskiej tu-

rystyce,
• system szlaków ogólnokrajowych i mi´dzynarodowych w Polsce,
• nowa strategia rozwoju krajowego produktu turystycznego,
• badanie potrzeb szkoleniowych w krajowej gospodarce turystycznej,
• popularyzacja innowacyjnoÊci w sektorach turystycznych,
• krajowy / regionalne systemy informacji turystycznej,
• permanentne system szkolenia / doskonalenia zawodowego w turystyce, 
• doskonalenie systemów zarzàdzania w turystyce szczególnie na szczeblu re-

gionalnym,
• zintegrowany system marketingu turystycznego – konceptualizacja, struktu-

ryzacja, komercjalizacja, realizacja,
• rozwój sieci hotelowych w Polsce – aspekty fi nansowe, organizacyjne, inno-

wacyjne i kadrowe. 

Niektóre z powy˝szych potrzeb stajà si´ propozycjami badawczymi, w opar-
ciu o które podejmowane sà decyzje strategiczne majàce charakter systemowy, 
a niektóre sà prowadzone stale co kilka lat. Z kolei nowe kierunki rozwoju go-
spodarki opartej na wiedzy wymagajà najpierw pog∏´bionych badaƒ, a nast´pnie 
decyzji, np:
• bariery prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej w turystyce,
• kierunki i metody ochrony Êrodowiska w turystyce, hotelarstwie, gastronomii, 

transporcie itp.,
• doskonalenie metod zarzàdzania w turystyce – sieciowe, miejscowoÊç tury-

styczna, fi rmy,
• potrzeby szkoleniowe kadr zatrudnionych w turystyce,
• badania jakoÊci w turystyce i popularyzacja wyników,
• innowacje w turystyce,
• metody optymalizacji kosztów w turystyce,
• turystyka a zatrudnienie i nowe zawody,
• nowe produkty turystyczne,
• nowe kierunki wspó∏pracy i kooperacji w turystyce,
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Bioràc powy˝sze pod uwag´ proponuj´ podjàç nast´pujàce dzia∏ania 

wspierajàce rozwój turystyki w po∏àczeniu z badaniami:
• utworzenie Naukowego Portalu Badaƒ Turystycznych – GWSH oczekuje na 

propozycje wspó∏pracy z innymi oÊrodkami i organizacjami,
• powo∏anie konsorcjum: uczelnie – bran˝a turystyczna – fi rmy konsultingowe 

dla starania si´ o fi nansowanie du˝ych projektów badawczych dla turystyki 
bezpoÊrednio w strukturach mi´dzynarodowych w tym UE,

• zainicjowanie kampanii wsparcia pod patronatem Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki dla tworzonego na Podhalu clustera turystycznego jako projektu 
pilota˝owego w Polsce,

• wzmocnienie Centrum Dziedzictwa Przemys∏owego dla Turystyki w Zabrzu  
poprzez badania, których przyk∏adem jest UNWTO-Polska-Regiony-Obiekty.

Autor zdaje sobie spraw´ z tego, ˝e tematyka badaƒ naukowych jest rozleg∏a, 
a komercjalizacja w sferze nauk spo∏ecznych, do których si´ zalicza, jest trudna 
i ma charakter rozwojowy. W takiej sytuacji nale˝y oczekiwaç szerokiej informa-
cji dotyczàcej istniejàcych mo˝liwoÊci uzyskania dofi nansowania, które mo˝na 
przeznaczyç nie na badania turystyczne ale na BADANIA DLA TURYSTYKI!



Wprowadzenie

Przedsi´biorczoÊç akademicka sta∏a si´ od kilku lat w Europie i od 
nied∏ugiego czasu w Polsce jednym z kluczowych zagadnieƒ w rozwa˝aniach nad 
modelem reformowania i funkcjonowania szkó∏ wy˝szych w coraz bardziej kon-
kurencyjnym a jednoczeÊnie zintegrowanym Êrodowisku globalnym i lokalnym. 
Proces modyfi kowania strukturalno-organizacyjnych ram dzia∏ania jednostek 
naukowych zwiàzany jest z przeobra˝eniami, które mo˝na pogrupowaç w trzy 
sprz´˝one ze sobà wymiary:

1. Wymiar globalny, a w omawianym przypadku europejski (procesy).
2. Wymiar krajowy (deklaracje, zachowania publiczno-prawne).
3. Wymiar regionalny (dzia∏ania, efekty).

Chcia∏bym w du˝ym uogólnieniu i skrócie opisaç te wymiary i pokazaç, w jaki 
sposób wyodr´bnia∏a si´ dziÊ dyskutowana i implementowana przedsi´biorczoÊç 
akademicka. W efekcie ma to stanowiç cel pracy, którym jest wskazanie obec-
nych i przysz∏ych kierunków i sposobów przekszta∏ceƒ normatywno-struktural-
nych polskich uczelni wy˝szych.

Rozpoczynajàc zatem od wymiaru globalnego i europejskiego nale˝y 
zauwa˝yç, ˝e mo˝na tu mówiç o kilku procesach. Pierwszym z nich i zarazem 
najbardziej fundamentalnym w wymiarze struktur spo∏ecznych i organizacyj-
nych jest wy∏anianie si´ od oko∏o lat 70-80. XX wieku spo∏eczeƒstwa wiedzy. Jak 
opisujà to K. Popper, M. Castells, J. Frow, P. Drucker czy bardziej publicystycz-
nie P. Cohelo, spo∏eczeƒstwo wiedzy zacz´∏o wy∏aniaç si´ w zwiàzku z pojawie-
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niem si´, a nast´pnie upowszechnieniem nowych technologii komunikacyjnych 
i informacyjnych, czyli internetu, globalnych mediów i telefonii komórkowej, 
a wi´c trzech globalnych sieci, które na nowo zdefi niowa∏y rol´ wiedzy i jej ab-
sorpcji oraz przetwarzania, a w efekcie zmieni∏y wertykalnà struktur´ spo∏ecznà 
i czynniki, które decydowa∏y o rozwoju spo∏eczeƒstw. O ile bowiem w epoce in-
dustrialnej liczy∏y si´: si∏a fi zyczna, ziemia i kapita∏, o tyle w spo∏eczeƒstwie wie-
dzy, czy jak chce P. F. Drucker, w spo∏eczeƒstwie nap´dzanym wiedzà (ang. 
knowledge based economy), podstawowe znaczenie zyskuje wiedza, informa-
cja i kapita∏ intelektualny1. W efekcie tego M. Castells2 i J. Frow3 piszà o no-
wej stratyfi kacji spo∏ecznej, czyli knowledge workers czy kognitariacie, czyli oso-
bach, które w swej pracy bazujà w∏aÊnie na wykorzystaniu wspomnianych wy˝ej 
zasobów i decydujà o wy∏anianiu si´ nowych przemys∏ów, procesów i us∏ug oraz, 
które sà na tyle elastyczne, i˝ sà w stanie w szybkim czasie przystosowaç si´ do 
zmieniajàcych si´ warunków zewn´trznych poprzez proces samouczenia si´, 
dokszta∏cania i przekwalifi kowania. Klasami wtórnymi wobec kognitariatu jest 
digitariat, czyli ludzie bazujàcy wy∏àcznie na zdobyczach przemys∏u IT, ale nie 
potrafi àcy generowaç nowych pomys∏ów i b´dàcy raczej imitatorami ni˝ kre-
atywnymi destruktorami w rozumieniu J.A. Schumpetera4. Najni˝szà warstwà 
w nowej strukturze jest tzw. lumpenproletariat, czyli pracownicy rutynowi, któ-
rzy bazujà w swej pracy na sile mi´Êni, a zatem pracy fi zycznej w niewielkim stop-
niu wykorzystujàc prac´ umys∏owà. 

Kolejne procesy majà ju˝ bardziej wariant europejskiej adaptatywnoÊci do 
wyzwaƒ globalnych. Najszerszym z nich jest European governance5, czyli nowy 
proces zarzàdzania publicznego i sk∏aniania obywateli paƒstw cz∏onkowskich 
Unii Europejskiej do aktywnoÊci i podmiotowoÊci. W ramach tego proce-
su kluczowymi czynnikami aktywnoÊci obywateli sta∏y si´ subsydiarnoÊç, czyli 
mo˝liwoÊç realizacji wszelkich decyzji politycznych, prawnych i organizacyjnych 
na jak najni˝szym i przez to bliskim obywatelowi poziomie oraz partnerstwo, 
czyli budowanie wspólnych przedsi´wzi´ç, w∏àczajàcych partnerów o ró˝nych, 
czasem przeciwstawnych logikach dzia∏ania. 

Z kolei ta nowa forma zarzàdzania pozwoli∏a paƒstwom UE rozpoczàç 
przekszta∏cenia, które ju˝ bezpoÊrednio dotyczà funkcjonowania szkó∏ wy˝szych. 
Sà to w kolejnoÊci: Stara i Nowa strategia lizboƒska, proces boloƒski, budowa-

1 P. F. Drucker:  Spo∏eczeƒstwo postkapitalistyczne, PWN, Warszawa, 1999, s. 19.
2 M. Castells: Galaktyka Internetu: Refl eksje nad Internetem, biznesem, spo∏eczeƒstwem, 

Dom Wydawniczy Rebis, Poznaƒ, 2003, passem.
3 J. Frow: Time and Commodity Culture: Essays In Cultural Theory and Postmodernity, Cla-

rendon Press, Oxford, 1997, passem.
4 Por.: J.A. Schumpeter: Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa, 1960, passem.
5 European governance. A white paper, COM (2001) 428 fi nal, Brussels 25.07.2001, s.35.



Przedsi´biorczoÊç akademicka – aspekty formalno-organizacyjne dzia∏ania szkó∏ wy˝szych 55
nie Europejskiej Przestrzeni Badaƒ i Innowacji oraz obecnie dyskutowana Eu-
ropejska Strategia Rozwoju Spo∏eczno-gospodarczego Europa 2020. Doku-
menty i procesy te, których szczegó∏owy opis znaczàco wykracza poza ramy 
tego artyku∏u, da∏y mo˝liwoÊç zbudowania i dyskutowania nowego mode-
lu zarzàdzania, w których szko∏y wy˝sze staç si´ mia∏y aktywnym elementem 
przekszta∏ceƒ spo∏eczno-gospodarczych, czyli modelu potrójnej helisy autor-
stwa H. Etzkowitza i L. Leydesdorffa6. W modelu tym szko∏y wy˝sze obok ad-
ministracji publicznej i sektora przedsi´biorstw (biznesu) kreowa∏y rozwój mia-
sta, regionu czy kraju. Stàd wynikn´∏a zmiana optyki dzia∏ania szkó∏ wy˝szych 
i przekszta∏cenia je w uniwersytety trzeciej generacji wed∏ug koncepcji J. Wis-
semy7, a zatem przekszta∏cenia ich na bazie idei otwartej innowacji w podmio-
ty, które w zasadniczy sposób same odpowiadajà za swój rozwój, poprzez ko-
mercjalizacj´ badaƒ naukowych i w∏àczanie si´ w rozpoznawanie i modelowa-
nie procesów rozwojowych, a z drugiej strony sà odpowiedzialne tak˝e za efek-
tywne i celowoÊciowe kszta∏cenie, przystajàce do warunków zmieniajàcej si´ 
rzeczywistoÊci i tu w∏aÊnie spotykamy si´ z dzisiejszà ideà przedsi´biorczoÊci 
akademickiej.  

Ostatnim, jednak najbardziej aktualnym procesem, który zosta∏ zainicjowa-
ny na poziomie europejskim i który wdro˝y∏ do praktyki powy˝sze teoretyczne 
i naukowe modele jest The Oslo Agenda for Entrepreneurship Education In Euro-
pe: Fostering Entrepreneurial Mindsets throught Education and Learning8. Jest to 
dokument przyj´ty przez Komisj´ Europejskà w paêdzierniku 2006 roku i któ-
ry b´dzie wymusza∏ na paƒstwach cz∏onkowskich przekszta∏cenia prawno-orga-
nizacyjne uczelni w stron´ zagadnieƒ przedsi´biorczoÊci akademickiej. Na ba-
zie tego dokumentu Komisja Europejska planuje tak˝e utworzenie w 2010-2011 
roku Europejskiego Centrum Nauczania o Przedsi´biorczoÊci (European Cen-
tre of Entrepreneurship Education), które b´dzie monitorowa∏o dzia∏ania szkó∏ 
wy˝szych i w∏adz publicznych w paƒstwach cz∏onkowskich9.

6 H. Etzkowitz, L. Leydesdorff: The Triple Helix – University – Industry – Government Rela-
tions: A Laboratory for Knowledge Based Economic Development, EASST Review 14, 1995, 

7 J. G. Wissema: Uniwersytet Trzeciej Generacji. Uczelnia XXI wieku, ZANTE, Z´bice, 
2009, 

8 The Oslo Agenda for Entrepreneurship Education In Europe: Fostering Entrepreneurial 
Mindsets throught Education and Learning, European Commission, Brussels, 26-27.08.2006. 
Dokument ten jest podstawà aplikacyjnà do wytycznych og∏oszonych przez Komisj´ 
Europejskà w 2009r. w zaleceniu The role of University in the Europe of knowledge, COM 
(2003) 58 (25.05.2009 r.).

9 Informacje pochodzà z materia∏ów 1 Europejskiej Letniej Szko∏y Wyk∏adowców 
Przedsi´biorczoÊci, która odby∏a si´ w dniach 21-27.08.2010 w Turku (Finlandia): http:
//user.3ep.eu/Themes/theme32/ThemeDocuments/Entrepreneurship%20Education%203EP
%20Turku%20Christian%20Weinburger.ppt 
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Opisane powy˝ej procesy europejskie z∏o˝y∏y si´ na dzia∏ania realizowane 

na szczeblu krajowym. W wyniku tych dzia∏aƒ zosta∏a znowelizowana w 2005 
roku ustawa Prawo o szkolnictwie wy˝szym, dajàca po raz pierwszy impuls do 
budowy podstaw przedsi´biorczoÊci przez uczelnie wy˝sze. W zwiàzku jednak 
z szybko zmieniajàcymi si´ wytycznymi UE w zakresie funkcjonowania szkó∏ 
wy˝szych podstawy prawne ich dzia∏ania sà obecnie w przededniu doÊç istot-
nych, jakoÊciowych zmian. Jednak˝e aktualne i projektowane zmiany dotyczàce 
tego sektora omówi∏ w dalszej cz´Êci opracowania tak, aby zachowaç logik´ wy-
wodu. Finansowym wsparciem tych zmian sà Êrodki dost´pne z poszczególnych 
programów operacyjnych, a g∏ównie z Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki, 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka czy wreszcie Regionalnych 
Programów Operacyjnych. 

Ten ostatni program stanowi bezpoÊrednie przej´cie do wymiaru regional-
nego, na którym od 2001r. nowe województwa przygotowywa∏y i wdra˝ajà re-
gionalne strategie innowacyjne. Województwo Âlàskie, jako jedno z pierw-
szych przyj´∏o ju˝ w 2003 roku swojà strategi´ innowacyjnà. Wreszcie szko∏y 
wy˝sze bazujàc na zasadzie subsydiarnoÊci i korzystajàc z rozwiàzaƒ ustawo-
wych i mo˝liwoÊci fi nansowych zwiàzanych z cz∏onkostwem Polski w UE, zacz´∏y 
tworzyç akademickie inkubatory przedsi´biorczoÊci oraz centra transferu wie-
dzy lub/i technologii.

Powy˝ej przedstawione w du˝ym skrócie wymiary, procesy i dzia∏ania 
wp∏yn´∏y bezpoÊrednio lub poÊrednio na wy∏anianie si´ w warunkach polskich 
idei, a nast´pnie pragmatyki przedsi´biorczoÊci akademickiej.

Przedsi´biorczoÊç akademicka w regulacjach prawnych 
– rozwiàzania obowiàzujàce i projektowane

Otwarciem prawnym na przedsi´biorczoÊç akademickà sà zapisy ustawy 
z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wy˝szym (Dz.U. Nr 164, poz.1365, 
z póên. zm.). Pierwszà wzmiankà ustawowà mówiàcà o nowej roli szkó∏ wyêszych 
jest art. 4 ust. 4 który mówi, i˝ uczelnie wspó∏pracujà z otoczeniem gospodar-
czym, w szczególnoÊci przez sprzeda˝ lub nieodp∏atne przekazywanie wyników 
badaƒ i prac rozwojowych przedsi´biorcom oraz szerzenie idei przedsi´biorczoÊci 
w Êrodowisku akademickim, w formie dzia∏alnoÊci gospodarczej wyodr´bnionej or-
ganizacyjnie i fi nansowo.

Dla omawianego aspektu kluczowa jest jednak treÊç artyku∏u nr 86 tej ustawy, 
mówiàca o mo˝liwoÊci tworzenia akademickich inkubatorów przedsi´biorczoÊci 
(AIP) i centrów transferu technologii (CTT), a jednoczeÊnie pozostawiajàca 
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swobod´ wyboru formy organizacyjno-prawnej dla takiego podmiotu (jednost-
ka ogólnouczelniana, spó∏ka handlowa lub fundacja) adekwatnej do warunków 
konkretnej uczelni. 

Z kolei o mo˝liwoÊci prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez pracow-
ników naukowych mówi∏ zapisy art. 129 ustawy w którym zapisano, i˝ nauczy-
ciel akademicki mo˝e bez zgody Rektora prowadziç dzia∏alnoÊç gospodarczà, ale 
zobowiàzany jest do zawiadomienia o tym fakcie Rektora w terminie do 7 dni. 
JeÊli natomiast nauczyciel akademicki podejmuje dodatkowe zatrudnienie lub 
dzia∏alnoÊç gospodarczà ponad powy˝szy limit, wymagana jest ju˝ na to zgoda 
Rektora. Sankcjà za brak informacji i zgody Rektora mo˝e byç rozwiàzanie umo-
wy mianowania. 

W momencie wejÊcia w ˝ycie zapisów tej ustawy pojawi∏y si´ od razu 
wàtpliwoÊci interpretacyjne i kolizja z przepisami ustawy z dnia 30.06.2005 r. 
o fi nansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póên. zm.). Szczególnie cho-
dzi o art. 37 tej˝e ustawy, wprowadzajàcy ogólny zakaz nabywania lub obejmo-
wania udzia∏ów lub akcji w spó∏kach prawa handlowego przez jednostki sekto-
ra fi nansów publicznych oraz ustawy z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie 
wy˝szym. W zwiàzku z powy˝szym, w odpowiedzi na pytania dotyczàce przed-
stawionych wy˝ej wàtpliwoÊci interpretacyjnych Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wy˝szego, powo∏ujàc si´ na opini´ prawnà Ministerstwa Finansów, w 2006, 
2007 i 2008 roku trzykrotnie wyjaÊni∏o, ˝e ustawa Prawo o szkolnictwie wy˝szym 
zosta∏a uchwalona póêniej ni˝ ustawa o fi nansach publicznych, a dodatkowo ze 
wzgl´du na zasad´ lex specialis derogat legi generali, uznaç nale˝y pierwszeƒstwo 
ustawy Prawo o szkolnictwie wy˝szym stanowiàcej przepisy szczególne w sto-
sunku do ustawy o fi nansach publicznych. Zdaniem Ministerstwa zakaz z art. 37 
ust. 1 ustawy o fi nansach publicznych nie dotyczy wi´c uczelni publicznych, które 
mogà tworzyç spó∏ki prawa handlowego i nabywaç w takich spó∏kach prawa lub 
akcje zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wy˝szym10.

Jeszcze dalej i bardziej szczegó∏owo kwestie przedsi´biorczoÊci akademickiej 
wpisane sà w nowe projekty ustaw: Prawo o szkolnictwie wy˝szym oraz ustaw´ 
o stopniach naukowych i tytule w zakresie sztuki, które sà obecnie procedowa-
ne przez Rzàdowe Centrum Legislacyjne i na jesieni bie˝àcego roku majà trafi ç 
pod obrady Parlamentu RP. W projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wy˝szym 
przedsi´biorczoÊç akademicka przejawia si´ w nast´pujàcych regulacjach:
1. KoniecznoÊç przyj´cia przez senaty wszystkich uczelni regulaminów praw 

w∏asnoÊci intelektualnej i zasad ich komercjalizacji oraz regulaminu tworze-
nia spó∏ek spin off.

10 Stosowne opinie i stanowiska Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wy˝szego znajdujà si´ na stronach: www.mnisw.gov.pl. 
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2. Powo∏anie spó∏ki (inkubatora lub CTT) do zarzàdzania w∏asnoÊcià 

przemys∏owà uczelni (patentami, wzorami przemys∏owymi, itd.) w zakre-
sie jej komercjalizacji. Uczelnia b´dzie mog∏a udzieliç licencji tylko za 
poÊrednictwem jednej utworzonej w tym celu spó∏ki. Zakres uprawnieƒ 
spó∏ki to: wycena, ocena racjonalnoÊci utrzymywania ochrony, koszty ochro-
ny, itp.

3. Mo˝liwoÊç tworzenia regionalnych konsorcjów naukowo-przemys∏owych, 
w sk∏ad których wchodzi∏yby: jednostka naukowa uczelni oraz przedsi´biorca. 
Zawiàzanie tego typu konsorcjum ma mieç wp∏yw na ocen´ parametrycznà 
uczelni i wysokoÊç dotacji stacjonarnej przyznawanej przez Ministerstwo Na-
uki i Szkolnictwa Wy˝szego dla danej uczelni.

4. Mo˝liwoÊç przyznawania nieopodatkowanych stypendiów przez samorzàd te-
rytorialny i/lub przedsi´biorców na komercjalizacj´ wiedzy i technologii.

Dodatkowo w noweli ustawy o stopniach naukowych i tytule w zakresie sztuki 
kryteriami oceny dorobku habilitanta dla nauk Êcis∏ych, in˝ynieryjnych oraz nauk 
o ˝yciu i Ziemi (nie wiadomo dlaczego wy∏àczono inne specjalnoÊci z tego za-
kresu) jest dorobek technologiczny i innowacyjny, czyli projekty prowadzone we 
wspó∏pracy z przemys∏em; uzyskane patenty i wzory u˝ytkowe mi´dzynarodowe 
i polskie; wdro˝enia technologii; opracowane oprogramowanie komputerowe; 
sta∏e w przemyÊle lub innym oÊrodku akademickim w kraju oraz prowadzenie 
lub wspó∏uczestniczenie w spó∏ce technologicznej lub spin off11.

Jak widaç z przedstawionych jedynie fragmentów nowych rozwiàzaƒ praw-
nych, sà to dla wi´kszoÊci polskich uczelni zmiany nieomal rewolucyjne, 
wymagajàce zaanga˝owania specjalistów z ró˝nych dziedzin transferu i komer-
cjalizacji badaƒ naukowych oraz zmuszajàce do restrukturyzacji funkcjonowania 
administracji uczelnianej.

Przedsi´biorczoÊç akademicka na polskich uczelniach 
– uj´cie behawioralne

G∏´bokoÊç zmian legislacyjnych i ogrom wyzwaƒ, jakie stojà przed polskim 
Êrodowiskiem naukowym, choç oczywiÊcie nie tylko nim, widaç jeszcze wyraêniej, 
gdy si´ weêmie pod uwag´ postawy studentów, doktorantów i pracowników na-

11 Za∏o˝enia nowelizacji dzia∏ania szkó∏ wy˝szych przyj´te przez RM znajdujà si´ na stro-
nach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego: http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-
wyzsze/reforma-szkolnictwa-wyzszego/ 
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ukowych odnoÊnie zachowaƒ przedsi´biorczych. Pierwsze przekrojowe badania 
tego typu przeprowadzi∏ w 2009r. zespó∏ pod kierownictwem Krzysztofa B. Ma-
tusiaka. Badania empiryczne zrealizowane zosta∏y na próbie n = 454 studentów, 
doktorantów i pracowników naukowych z 44 wylosowanych uczelni z ca∏ej Pol-
ski. Niestety nie mo˝na powiedzieç, i˝ wy∏ania si´ z nich obraz przedsi´biorczego 
studenta czy pracownika naukowego. Dla poparcia tej tezy przytocz∏ tylko nie-
które, ale bardzo wymowne dane. OdnoÊnie zagadnieƒ zwiàzanych z prowadze-
niem w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej lub mo˝liwoÊcià jej zainicjowania uzy-
skano nast´pujàce wyniki:
• 6% badanych prowadzi w∏asnà dzia∏alnoÊç (w tym 9% z ogó∏u kadry i 2% 

z ogó∏u populacji studentów),
• 8% badanych jest zainteresowanych za∏o˝eniem fi rmy w ciàgu roku,
• 30% badanych chce mieç fi rm´ niezale˝nà od uczelni, 20% zwiàzanà 

z uczelnià,
• zwiàzanie z uczelnià argumentowane jest poprzez: wsparcie uczelni, fakt 

prawnego zwiàzania, rozwój zawodowy12.

Przy tak niskich wynikach aktywnoàci przedsi´biorczej próbowa-
no zidentyfi kowaç g∏ówne przeszkody dotyczàce mo˝liwoÊci uruchomienia 
w∏asnego biznesu. Do g∏ównych przeszkód w prowadzeniu w∏asnej fi rmy ankie-
towani najcz´Êciej zaliczali:
• brak zainteresowania w∏asnà fi rmà – 76% badanych deklarowa∏a zadowo-

lenie z pracy, 63% niemo˝noÊç pogodzenia obu obowiàzków, 40% brak 
pomys∏u na fi rm´, a 10% brak predyspozycji;

• brak akceptacji i zaufania – 46% uwa˝a, ˝e prze∏o˝ony nie sprzyja∏by takiej 
decyzji, a 34%, ˝e koledzy (tu wskazywano na bardzo niski i ciàgle malejàcy 
wskaênik zaufania, co jest zresztà jednym z zasadniczych problemów rozwo-
jowych ca∏ego kraju);

• bark doÊwiadczenia: 50% nigdy nie pracowa∏a w fi rmie komercyjnej, a 30% 
posiada 3-letnie doÊwiadczenie,

• s∏abà wspó∏prac´ i znajomoÊç instytucji otoczenia biznesu (IOB) – 39% 
badanych identyfi kowa∏a jako wsparcie dla przedsi´biorczoÊci biura ka-
rier, 31% oÊrodki szkoleniowo-doradcze, a 25% AIP13. Âladowe wskazania 
dotyczy∏y mo˝liwoÊci uzyskania wsparcia od parków technologicznych, fun-
duszy po˝yczkowych lub por´czeniowych, centrów transferu technologii. Wy-

12 G. Banerski, A. Gryzik, K. B. Matusiak, M. Ma˝ewska, E. Stawasz: Przedsi´biorczoÊç 
akademicka. Raport z badania, PARP, Warszawa, 2009, s. 68-73.

13 Ibidem, s. 75-79.
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nik ten mo˝e Êwiadczyç z jednej strony o niskiej aktywnoÊci wyspecjalizowa-
nych IOB, a z drugiej struktura wskazanych IOB pokazuje, ˝e de facto z IOB 
kontaktujà si´ g∏ównie studenci (mo˝e doktoranci), a w niewielkiej liczbie 
pracownicy naukowi.

W efekcie przeprowadzonych badaƒ zosta∏ sformu∏owany wniosek uogól-
niony, na podstawie którego mo˝na postawiç tez´, i˝  w Polsce szko∏y wy˝sze sà 
ciàgle postrzegane jako podmioty zasadniczo niezainteresowane tym, aby pra-
cownicy czy studenci rozwijali dzia∏alnoÊç gospodarczà. Ponadto wyró˝niono 
w Êrodowisku akademickim skrajne postawy wobec praktycznych wdro˝eƒ wyni-
ków prac naukowych – entuzjastyczne, zdroworozsàdkowe, neutralne i wrogie. 
W zale˝noÊci od tego, która grupa dominuje we w∏adzach uczelni, tak kszta∏tuje 
si´ polityka w zakresie przedsi´biorczoÊci akademickiej14.

Z przedstawionych wyników badaƒ, a jednoczeÊnie trendów europejskich 
i regulacji krajowych wynika spora sprzecznoÊç. Pojawia si´ zatem pytanie: jakie 
mechanizmy mo˝na zastosowaç, aby uczelnie zacz´∏y zmierzaç w stron´ zgodnà 
z naturalnym rozwojem trendów Êwiatowych, a przez to mog∏y liczyç si´ na po-
ziomie europejskim i stanowiç atrakcyjne miejsce uzyskiwania kompetencji dla 
swoich studentów i pracowników naukowych?

Tabela 1. Transformacja od modelu bezcelowych dotacji do modelu bizneso-
wego nauki 

Cecha Model bezcelowych dotacji

Sposoby transformacji 
od modelu bezcelowych 

dotacji do modelu 
biznesowego – działania 

organizacyjne

Model biznesowy nauki

Misja

Realizacja wysokiej
„misji nauki”

we współdziałaniu
z organami paƒstwa

Uruchomienie dyskusji
nad celem i treÊcià misji.

Wypracowanie misji 
prowadzàcej do spełnienia 

idei przedsi´biorczego 
uniwersytetu

Zaspokajanie konkretnych
potrzeb społecznych, 

publicznych lub 
rynkowych zwiàzanych 

z wykorzystaniem rzemiosła 
naukowego, metodologii 

naukowej
i innowacyjnych metod

wnioskowania naukowego

Cel główny jednostki 
naukowej

Wzrost rozmiarów
i budowa presti˝u

Urealnienie celu. 
Formułowanie celu 

głównego w kategoriach
społecznych i rynkowych

Budowa pozycji rynkowej
znaczàcego dostawcy idei, 

strategii
i rozwiàzaƒ praktycznych

w zakresie przedmiotu 
działania naukowego

14 Ibidem, s. 19.
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Planowanie personelu 
i wyposa˝enia

Dostosowane do 
pozyskanych Êrodków, 

sztywne.

KoniecznoÊç 
zdecydowanego 

przeorientowania 
rutynowej pracy etatowej 

na prac´ wymagajàcà 
indywidualnej 

przedsiàbiorczoàci i 
inicjatywy. Stàd zmiana 

fi lozofi i planowania 
zatrudnienia w kierunku 

elastycznego zaspokajania
pojawiajàcych si´ potrzeb
społecznych i rynkowych

Elastyczne, zmienne w 
zale˝noÊci  od pozyskanych 

zleceƒ lub grantów, 
mo˝liwe jest delegowanie 

personelowi ró˝nych zadaƒ

Motywacja pracowników

Brak lub mała zale˝noÊç 
wynagrodzeƒ od wyników 

pracy, przywództwo oparte 
na autorytecie formalnym, 

du˝e bariery pomi´dzy 
poszczególnymi szczeblami 

zarzàdzania, trudnoÊci 
w komunikacji

Kluczowy czynnik 
transformacji to zmiana 

nastawiania pracowników 
na poszukiwanie nisz 

rynkowych, współprac´, 
budowanie koncepcji 
jasnych korzyÊci dla 
otoczenia i postawy 

zwiàzane z kreatywnoÊcià, 
przedsi´biorczoÊcià i 
inicjatywà. Du˝a rola 
szkoleƒ i warsztatów 
dla kadry naukowej. 

Przywrócenie znaczenia 
motywacji materialnej

Znaczàca zale˝noÊç 
wynagrodzenia od wyników 
pracy; du˝e zgranie i duch 
zespołowy, zespół razem 
przechodzi zwyci´stwa i 
pora˝ki, jest zdolny do 

solidarnoÊci w warunkach 
zagro˝eƒ rynkowych, 

przywództwo oparte na 
ekspertyzie i autorytecie 

rzeczywistym

Dostosowanie si´ do 
zmieniajàcego si´ otoczenia

Powolne, nast´pcze 
w wyniku nacisków władz, 
groêba izolacji od realiów

Nastawienie organizacji 
na stałe Êledzenie 
zmieniajàcego si´ 

otoczenia: rynkowego,
regulacyjnego,społecznego.

Wyciàganie wniosków 
dla organizacji w zakresie 

adresowania potrzeb

Szybkie okazje i szanse 
strategiczne

Pozyskiwanie Êrodków
Od głównego donatora 

i bardzo rzadko z innych 
êródeł

Nastawienie jednostek 
podstawowych uczelni 

na koniecznoÊç 
pozyskiwania Êrodków 
z rynku komercyjnego 

oraz z dost´pnych êródeł 
publicznych

Ze êródeł publicznych
i rynku komercyjnego

Oddolna przedsi´biorczoÊç  
i inicjatywa

Zwiàzana tylko 
z wypełnieniem zadaƒ

KoniecznoÊç jasnego 
zdefi niowania jakie 

rodzaje przedsi´biorczoÊci 
i inicjatywy sà wskazane 

i wynagradzane przez 
uniwersytet. KoniecznoÊç 

sformułowania profi lu 
kierownika jednostki 

podstawowej, kierownika 
projektu, wykonawcy 

projektu i ró˝nych szczebli
zarzàdzania działalnoÊcià
naukowà na uniwersytecie

Potrzebna i wspierana, 
istniejà systemy motywacji 
zwiàzane z pozyskiwaniem 

Êrodków i realizacjà 
projektów innowacyjnych
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Alokacja pozyskanych 
funduszy

Proporcjonalna
do zaplanowanych
kierunków alokacji

Istnieje koniecznoÊç 
zmiany procedur, 

ograniczenie uprawnieƒ
władczych centralnego

zarzàdu na rzecz centrów
tworzenie zysku czy 

korzyÊci

Ukierunkowana na zadania 
o najwi´kszej efektywnoÊci

Zaspokajanie potrzeb 
społecznych i rynkowych, 
zwiàzanie z otoczeniem

Brak podej´cia
rynkowego i w niewielkim 

stopniu zauwa˝alne 
potrzeby otoczenia

KoniecznoÊç gł´bokiego
przedefi niowania, jakie

potrzeby jednostka 
zaspokaja, wpojenie 
nowego podej´cia
za pomocà szkoleƒ

Potrzeby rynkowe, 
społeczno-u˝yteczne

i publiczne nadajà
sens działaniu naukowemu, 

wpływ na zakres i jakoÊç 
otoczenia regulacyjnego

Ocena efektywnoÊci
Bilansowa, zwiàzana

z pełnym wykorzystaniem
Êrodków

Koncentracja na miksie
efektywnoÊci bie˝àcej 

i długookresowej 
zapewniajàcej odpowiednie 

korzyÊci jednostce (np. 
wynagrodzenia), a tak˝e 

budujàce relacje na 
przyszłoÊç. KoniecznoÊç 
opracowania narz´dzi 
pomiaru efektywnoÊci

Dokonywana na bie˝àco
i okresowo. Porównywanie

efektów i nakładów i 
wyciàganie wniosków

Postawa wobec władzy 
publicznej

Preferencja głównego 
donatora, słu˝ebna, zale˝na

KoniecznoÊç pokazania 
władzom publicznym 

korzyÊci ze zmiany profi lu 
jednostki na nastawiony 

bardziej na osiàganie celów 
praktycznych

Ekspercka, 
rekomendacyjna,

ostrzegawcza

èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie P. Kulawczuk: Modele biznesowe realizacji 
projektów badawczo-rozwojowych w warunkach polskich, [w:] M. Bàk, P. Kulawczuk (red.), 
Przedsi´biorczy uniwersytet. Praktyczna u˝ytecznoÊç badaƒ naukowych i prac badawczo-
rozwojowych. Projektowanie i prowadzenie badaƒ naukowych we wspó∏pracy z gospodarkà, 
IBnDiPP, Warszawa, 2009, s. 147-149.

Bardzo interesujàcà drogà transformacji obecnego modelu tzw. bezcelowych 
dotacji w stron´ modelu biznesowego nauki przedstawi∏ w swej pracy 
Przemys∏aw Kulawczuk. W tabeli nr 1 ukaza∏em na czym polegajà oba modele 
i jakimi drogami mo˝na inkrementalnie modyfi kowaç obecnà sytuacj´. Wa˝nà 
uwagà metodycznà, którà nale˝y poczyniç jest fakt, ˝e ˝aden z tych modeli 
w naturze, w pe∏nej formie nie wyst´puje, a w modelowaniu tym chodzi raczej 
o przedstawienie ogólnych tendencji i sposobów ich zmiany.

Przedstawione kierunki zmian majà charakter poglàdowy i zapewne mo˝na do 
tych zmiennych dodaç jeszcze inne cechy transformacji dzia∏ania szkó∏ wy˝szych. 
Z pewnoÊcià jednak ka˝da jednostka naukowa winna sama zdecydowaç, jakie 
dzia∏ania zaradcze sà jej potrzebne.



Przedsi´biorczoÊç akademicka – aspekty formalno-organizacyjne dzia∏ania szkó∏ wy˝szych 63

W stron´ w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej (spin off)
Generalizujàc dotychczasowe rozwa˝ania mo˝na powiedzieç, i˝ podstawà 

przedsiàbiorczej uczelni jest komercjalizacja wiedzy naukowej, najlepiej 
w formie tworzenia w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej przy pomocy i wsparciu 
uczelni. Aby jednak taki warunek móg∏ zostaç rozpatrywany, a nast´pnie 
stosowany potrzebna jest z jednej strony przedsi´biorcza strategia uniwersytetu 
zmierzajàca do zapewnienia jak najwi´kszego praktycznego upowszechnienia 
dorobku uczelni, a z drugiej strony indywidualne dà˝enia poszczególnych 
pracowników uczelni, te˝ jej studentów, zmierzajàce do usamodzielniania si´ 
i realizacji koncepcji biznesowych. 

Mo˝liwoÊç prowadzenia w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej, czyli w praktyce 
tworzenia spó∏ek spin off wymaga istnienia regulacji wewnàtrz uniwersytetu, 
które by∏yby przyjazne dla tego typu inicjatyw, dawa∏yby istotnà pomoc dla 
naukowców zw∏aszcza w okresie rozwojowym. OkreÊlenie relacji na linii uczelnia 
– spó∏ka spin off wymaga na poczàtku ustalenia pi´ciu warunków brzegowych:
1. Stworzenia platformy wzajemnych korzyÊci dla indywidualnych udzia∏owców 

spó∏ki jak równie˝ dla uczelni. Temu mogà s∏u˝yç sformalizowane zasady 
udzia∏u w korzyÊciach z komercjalizacji, treÊç umowy spó∏ki, strategia fi nan-
sowania (pozyskiwania kapita∏u) i inne dokumenty.

2. Zbudowania zasad korzystania przez spó∏k´ spin off z zasobów materialnych 
uczelni: wyposa˝enia badawczego, pomieszczeƒ, laboratoriów, sal konferen-
cyjnych itp.

3. Ustalenia zasad wzajemnej promocji i wspierania si´ w zakresie wykorzysta-
nia to˝samoÊci marketingowej uniwersytetu, respektowanie zasad Systemu 
Identyfi kacji Wizualnej uczelni i znaku fi rmowego spó∏ki.

4. Ustalenia zasad wspó∏pracy w zakresie ochrony w∏asnoÊci intelektualnej wy-
tworzonej przez spó∏k´ oraz zasad wykorzystania tej w∏asnoÊci, która podle-
ga ochronie jako wy∏àczna w∏asnoÊç uniwersytetu, czyli odpowiedê na pytania 
kto, jak d∏ugo i za ile zobowiàzany jest do zapewnienia takiej ochrony.

5. OkreÊlenia kierunków rozwoju fi rmy spin off w poczàtkowym okresie przy 
wsparciu uniwersytetu (kluczowa rola CTT lub AIP wzgl´dnie nowych komó-
rek organizacyjnych)15.

15 Porównaj: P. Kulawczuk: Modele biznesowe realizacji projektów badawczo-rozwojo-
wych w warunkach polskich, [w:] Przedsi´biorczy uniwersytet. Praktyczna u˝ytecznoÊç badaƒ 
naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Projektowanie i prowadzenie badaƒ naukowych we 
wspó∏pracy z gospodarkà, M. Bàk, P. Kulawczuk (red.), IBnDiPP, Warszawa, 2009, s. 165-166.
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Regulacje w zakresie tworzenia spó∏ek spin off w warunkach polskich 

sà materià, która wymaga jej wytworzenia. Prekursorem w tej kwestii jest 
Uniwersytet Jagielloƒski, który przy wydatnej pomocy Centrum Innowacji 
Transferu Technologii i Rozwoju Uczelni (CITTRU) przyjà∏ w 2007 roku, jako 
pierwsza uczelnia w Polsce, stosowny regulamin. Poni˝ej przedstawiono kilka 
najistotniejszych elementów tej regulacji16.
Etap 1. – Powo∏anie spó∏ki

Spó∏ka spin off jest powo∏ywana przez Pracownika-za∏o˝yciela oraz 
spó∏k´ b´dàcà w∏asnoÊcià Uniwersytetu, której powierzono zarzàdzanie 
w∏asnoÊcià intelektualnà nale˝àcà do Uniwersytetu. W tworzeniu spó∏ki 
mo˝e braç udzia∏ podmiot trzeci („Inwestor”). Decyzj´ o wydaniu zgody na 
utworzenie Spó∏ki spin off podejmuje Rektor, na wniosek Kierownika CIT-
TRU i Kwestora.

Etap 2. – Kompetencje pracowników
Pracownik ma prawo: a) posiadaç udzia∏y lub prawo opcji do obj´cia 

udzia∏ów w Spó∏ce spin off, b) uczestniczyç w organach Spó∏ki spin off, c) byç 
konsultantem w Spó∏ce spin off. Co bardzo istotne i kontrowersyjne z drugiej 
strony, a tak˝e trudne do przeprowadzenia: Pe∏noetatowy pracownik Uni-
wersytetu nie mo˝e byç zatrudniony przez Spó∏k´ spin off. Po uzyskaniu po-
zytywnej opinii kierownika jednostki, pracownik mo˝e wystàpiç do Rektora 
o uzyskanie urlopu bezp∏atnego na okres do 2 lat lub zmniejszenie wymiaru 
etatu na okres do 2 lat.

Etap 3. – Udzia∏y w spó∏ce
Zarzàdzaniem Spó∏kà spin off zajmuje si´ zarzàd powierniczy 

powo∏ywany przez uczelni´. Uczelnia obejmuje udzia∏y w spó∏ce zale˝nie od 
wk∏adu w powstanie i funkcjonowanie spó∏ki, nie mniejsze jednak ni˝ 20%. 
Uniwersytet proponuje pracownikom wysokoÊç udzia∏ów w spó∏ce zale˝nie 
od wk∏adu w powstanie dóbr intelektualnych. Sugerowany, standardowy roz-
dzia∏ zysków z dzia∏alnoÊci spó∏ki i rozdzia∏ zysków ze sprzeda˝y udzia∏ów 
w spó∏ce przedstawia si´ nast´pujàco:
• twórca dobra 50 %,
• wydzia∏, z którego pochodzi twórca 15 %,
• fundusz wspomagajàcy rozwój dóbr intelektualnych 10 %,
• bud˝et centralny UJ 25 %.

W przypadku wàtpliwoÊci, nieporozumieƒ wysokoÊç rozdzia∏u zysków 
rozstrzyga Uniwersytecka Komisja ds. w∏asnoÊci intelektualnej.

16 Patrz wi´cej: Regulamin Zasady tworzenia spó∏ek spin off w Uniwersytecie Jagielloƒskim. 
Dokument dost´pny jest na stronach internetowych CITTRU: www.cittru.uj.edu.pl 
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Pozosta∏e uczelnie posiadajà zapisy o podziale zysków z dzia∏alnoÊci 

badawczej lub wdro˝eniowej, które sà zawarte w regulacjach dotyczàcych praw 
w∏asnoÊci intelektualnej i sà to zró˝nicowane pod wzgl´dem podmiotowym 
regulacje (kto uczestniczy i czerpie zyski) oraz udzia∏owym (procent udzia∏u 
w zyskach). 

RzeczywistoÊç funkcjonowania przedsi´biorczego
naukowca i studenta – wyniki badaƒ

Na jesieni 2009 r. przeprowadzi∏em badania ponad dwudziestu fi rm, które 
zosta∏y za∏o˝one przez studentów, doktorantów lub pracowników naukowych 
i które funkcjonowa∏y, cz´Êç z nich nadal dzia∏a, w ramach DolnoÊlàskiego 
Akademickiego Inkubatora Przedsi´biorczoÊci (DAIP)17. Inkubator ten 
jest wspólnym przedsi´wzi´ciem Uniwersytetu Wroc∏awskiego, Politechniki 
Wroc∏awskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc∏awiu oraz Wroc∏awskiego 
Parku Technologicznego S. A. Jest to najwi´kszy w Polsce inkubator zajmujàcy 
powierzchni´ 442m2.

Uzyskane w ramach prowadzonych przeze mnie badaƒ dane dajà mo˝liwoÊç 
zorientowania si´ co do rodzaju fi rm, ich aktywnoÊci zewn´trznej i innowacyjnoÊci 
i mogà byç pewnego rodzaju wsparciem przy zak∏adaniu w∏asnej fi rmy. Poni˝ej 
w skrótowej formie chcia∏bym przedstawiç najistotniejsze wyniki.
1. Charakterystyka fi rm

• wszystkie fi rmy to podmioty m∏ode, powsta∏e jako zupe∏nie nowe i zaliczane 
do kategorii mikroprzedsiebiorstw, tylko jedno ma∏e (32 osoby),

• Êrednie zatrudnienie 5,76 osoby na fi rm´,
• 99% zatrudnionych wykszta∏cenie wy˝sze i ponadwy˝sze (dr),
• ponad 50% fi rm wykazuje si´ mo˝liwoÊciami pos∏ugiwania si´ dwoma lub 

wi´cej j´zykami obcymi, z czego wszyscy pos∏ugujà si´ j. angielskim,
• najcz´stsze specjalizacje pracowników wp∏ywajàce na bran˝e fi rmy: elek-

tronika, informatyka, chemia i nauki spo∏eczne,
• forma prawna: 18 – fi rm w∏asna dzia∏alnoÊç gospodarcza, 6 – spó∏ka z o.o., 

2 – spó∏ka cywilna,
• êród∏a fi nansowania: 77% – reinwestowany zysk, 54% – fundusze rodzinne, 

46% – programy rzàdowe (Innowator), inne – brak (!?),
• obroty 12 fi rm za 2008 rok: Êrednio 38 tysi´cy euro (ok. 164 tys. PLN), 

jedna wykaza∏a po 3 kwarta∏ach 2009 r. obrót 480 tys. euro.

17 Wi´cej informacji na temat DAIP: www.technologpark.pl/sub.php?p=65&lng=pl 
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2. AktywnoÊç zewn´trzna (internacjonalizacja) fi rm

• ponad 50% fi rm eksportuje swe produkty lub us∏ugi oraz wspó∏pracuje 
z partnerami zagranicznymi, g∏ówne kierunki: Niemcy, Szwecja, Republika 
Czeska i W. Brytania oraz Rosja, USA (!),

• przyczyny braku lub niewystarczajàcej wspó∏pracy: 46% – brak Êrodków 
fi nansowych, 38% – brak czasu oraz 15% – brak poÊredników, agentów 
przedstawicieli na rynkach zagranicznych – koniecznoÊç realnego wsparcia,

• êród∏a przewagi konkurencyjnej: 70% – jakoÊç i technologia wyrobów, 
40% – marka fi rmy, a ˝adna koszty pracy (!),

• brak zwiàzków kooperacyjnych na p∏aszczyênie regionalnej lub lokalnej. 
3. InnowacyjnoÊç przedsi´wzi´ç

• wszystkie fi rmy uwa˝ajà si´ za innowacyjne, a g∏ówne czynniki o tym 
Êwiadczàce to: sposób wykonywania us∏ugi, forma sprzeda˝y, technologia 
lub produkt,

• ponad 60% fi rm prowadzi w∏asne prace B+R, a prawie 30% wspólne ze 
szko∏ami wy˝szymi, PAN i jednostkami zagranicznymi (!),

• czynniki wzrostu fi rm: 70% – wprowadzanie nowych technologii, 54%  – 
wdro˝enie nowego produktu, 52% – zwi´kszenie zatrudnienia w ciàgu 2 lat.

Reasumujàc nale˝y zauwa˝yç, i˝ fi rmy ulokowane w DAIP nale˝à do fi rm 
innowacyjnych o du˝ym i Êrednim potencjale wzrostu, o czym Êwiadczyç mogà 
takie elementy jak: formy konkurowania, czynniki przewagi konkurencyjnej, 
prowadzenie prac B+R, wspó∏praca w zakresie prac B+R, internacjonalizacja 
dzia∏alnoÊci. Bez wàtpienia fi rmy te potrzebujà wsparcia kapita∏owego, 
pochodzàcego z tzw. nowych êróde∏ fi nansowania (anio∏y biznesu, fundusze 
po˝yczkowe i por´czeniowe, fundusze Private Equity) oraz wsparcia w zakresie 
dzia∏alnoÊci na rynkach zagranicznych. Sà to potrzeby wymagajàce sieciowego 
zaanga˝owania podmiotów regionalnych, w  tym g∏ównie w∏adz samorzàdowych, 
agencji czy podmiotów komercyjnych, choç tych ostatnich, ze wzgl´du na koszty 
przedsi´wzi´cia, zdecydowanie mniej18.

18 L. Kwieciƒski: AktywnoÊç innowacyjna i zakres internacjonalizacji przedsi´biorstw aka-
demickich. Badania iloÊciowe przedsi´biorców zlokalizowanych w DolnoÊlàskim Akademic-
kim Inkubatorze Przedsi´biorczoÊci, [w:] Warunki skutecznej wspó∏pracy pomi´dzy naukà a 
przedsi´biorstwami, Instytut Badaƒ nad Demokracjà i Przedsi´biorstwem Prywatnym, M. Bàk, 
P. Kulawczuk (red.), Warszawa, 2009, s. 95-114.
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Otoczenie instytucjonalne spó∏ek spin off – rola AIP
Bez wàtpienia jednà z kluczowych przes∏anek majàcych wp∏yw na tworzenie 

spó∏ek spin off jest mo˝liwoÊç ulokowania jej w ramach AIP. Potwierdza to 
choçby przyk∏ad Wroc∏awia, gdy˝ od 2006r. do chwili obecnej utworzono 
w ramach DAIP oko∏o 46 przedsi´biorstw z czego tylko 7 fi rm zakoƒczy∏o swà 
dzia∏alnoÊç niepowodzeniem.

W polskiej rzeczywistoÊci akademickiej wyró˝niç mo˝na 3 rodzaje inkubato-
rów akademickich, tj.:
1. Inkubatory tworzone w ramach ogólnopolskiej inicjatywy pn. Fundacja Aka-

demickie Inkubatory Przedsi´biorczoÊci (FAIP).
2. Inkubatory akademickie dzia∏ajàce w ramach paƒstwowych szkó∏ wy˝szych, 

najcz´Êciej powiàzane z uczelnianymi oÊrodkami transferu technologii lub 
biurami karier.

3. Preinkubatory dzia∏ajàce w ramach parków i inkubatorów technologicznych 
oraz organizacji studenckich.

Na terenie województwa Âlàskiego, wed∏ug ostatniego raportu SOOIPP 
z 2009 r. dzia∏a siedem akademickich inkubatorów przedsi´biorczoÊci. W poni˝szej 
tabeli dokona∏em zestawienia podstawowych danych tych instytucji. 

Nazwa inkubatora adres
Osoba

do kontaktów
Telefon/faks e-mail/strona internetowa

Akademicki Inkubator 
Przedsi´biorczoÊci 
przy GórnoÊlàskiej 
Wy˝szej Szkole 
Przedsi´biorczoÊci im. 
K. Goduli w Chorzowie

ul. Racławicka 23
41-506 Chorzów

Radosław Kandzia
Anna Brz´ska

tel.:
32/247-25-56

e-mail:
radoslaw.kandzia@inkuba
tory.pl
www.inkubatory.pl

Akademicki Inkubator 
Przedsi´biorczoÊci 
Politechniki 
Cz´stochowskiej

ul. Armii Krajowej 
36B/35
42-200 Cz´stochowa

Kamil Kropisz tel.:
509/237-886

e-mail:
kamil.kropisz@inkubatory.pl
www.aipczestochowa.pl

Akademicki Inkubator 
Przedsi´biorczoÊci  
przy Agencji Rozwoju 
Regionalnego 
w Gliwicach

ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice Radosław Kandzia tel.:

32/351-42-15

e-mail:
radoslaw.kandzia@inkuba
tory.pl
www.inkubatory.pl

Akademicki Inkubator 
Przedsi´biorczoÊci 
Akademii ekonomicznej 
w Katowicach

ul. 1 Maja 50
40-266 Katowice Radosław Kandzia tel.:

32/257-77-79

e-mail:
radoslaw.kandzia@inkuba
tory.pl
www.inkubatory.pl
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Akademicki Inkubator 
Przedsi´biorczoÊci 
Uniwersytetu Âlàskiego

ul. Bankowa 12B
40-007 Katowice Radosław Kandzia tel.:

32/359-21-76

e-mail:
radoslaw.kandzia@inkuba
tory.pl
www.inkubatory.pl

Akademicki Inkubator 
Przedsi´biorczoÊci 
przy Wy˝szej Szkole 
Zarzàdzania
im. Gen. J. Zi´tka

ul. Krasiƒskiego 2
40-952 Katowice Radosław Kandzia tel./faks:

32/351-42-15

e-mail:
radoslaw.kandzia@inkuba
tory.pl
www.inkubatory.pl

Akademicki Inkubator 
Przedsi´biorczoÊci  
przy Akademii 
Ekonomicznej
w Rybniku

ul. Rudzka 13C
44-200 Rybnik

Radosław Kandzia
Judyta Moj˝esz

tel.:
515/229-774

e-mail:
radoslaw.kandzia@inkuba
tory.pl
www.inkubatory.pl

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: OÊrodki Innowacji i Przedsi´biorczoÊci w Polsce. 
Raport 2009, K. B. Matusiak (red.), 2009, PARP, Warszawa, s. 107-130.

W zwiàzku z faktem, i˝ wszystkie AIP w województwie Âlàskim dzia∏ajà 
w ramach Fundacji AIP mo˝na przedstawiç krótkà strategi´ ich dzia∏ania. Nabór 
do tego typu inkubatora odbywa si´ na drodze konkursu oraz indywidualnych 
spotkaƒ ze studentami posiadajàcymi pomys∏ na dzia∏alnoÊç gospodarczà. 
Inkubowana fi rma dzia∏a w inkubatorze na zasadzie pionu w Fundacji z w∏asnym 
subkontem, co oznacza, i˝ nie musi uzyskiwaç samodzielnej osobowoÊci prawnej, 
co z jednej strony redukuje koszty dzia∏alnoÊci biznesowej np. poprzez brak 
op∏at zwiàzanych z zak∏adaniem przedsi´biorstwa oraz op∏acanie podatków. 
Z drugiej jednak strony w sposób naturalny odbiera mo˝liwoÊç uzyskania 
historii dla przysz∏ej zdolnoÊci i wiarygodnoÊci kredytowej, a tak˝e wy∏àcza fi rm´ 
z mo˝liwoÊci ubiegania si´ o niektóre Êrodki krajowe i unijne.

Zakres oraz warunki wejÊcia i wyjÊcia z inkubatora okreÊlane sà w umowie 
wst´pnej pomi´dzy Fundacjà a m∏odym przedsi´biorcà. W ka˝dym z inkubatorów 
mo˝na zorganizowaç do 10 fi rm. Pokrywanie kosztów pobytu w inkubatorze 
odbywa si´ stopniowo, a pe∏ne op∏aty inkubowane fi rmy ponoszàpo kilku 
miesiàcach funkcjonowania. Okres inkubacji trwa do czasu osiàgni´cia 
samodzielnoÊci fi rmy, nie d∏u˝ej jednak ni˝ 3 lata. Po wyjÊciu z inkubatora fi rma 
zobowiàzana jest przez tak d∏ugi okres, jak d∏ugo trwa∏a inkubacja, dzieliç si´ 
pewnym procentem zysków z inkubatorem (ustalonym na podstawie bilateralnej 
umowy)19. 

19 OÊrodki Innowacji i Przedsi´biorczoÊci w Polsce. Raport 2009, K. B. Matusiak (red.), 
PARP, Warszawa, 2009, s. 95.
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Fundacja AIP Êwiadczy ró˝ne formy wsparcia wobec m∏odych przedsi´biorców, 

m.in. w zakresie: ksi´gowoÊci, zarzàdzania oraz prawa. Przysz∏y przedsi´biorca 
mo˝e uzyskaç dost´p do komputera z pod∏àczeniem do internetu, drukarki, 
faksu, telefonu oraz innych urzàdzeƒ multimedialnych. Dla wsparcia rozwoju 
obiecujàcych projektów w marcu 2008 r. uruchomiony zosta∏ fundusz AIP Seed 
Capital. 

Szczegó∏owy zakres wsparcia ze strony danego AIP jest zale˝ny od 
realizowanych projektów, stàd te˝ nie zosta∏ zamieszczony w tabeli 2, ale dane 
teleadresowe pozwalajà na mo˝liwe szybkie i wiarygodne zweryfi kowanie oferty 
wsparcia.

Podsumowanie

Reasumujàc nale˝y stwierdziç, i˝ uczelnie chcàc nie chcàc b´dà 
zobowiàzane, zmuszone do przyj´cia stosownych regulacji odnoÊnie tworzenia 
„spó∏ek odpryskowych”. OczywiÊcie regulacje to jedno, a powo∏anie spó∏ki, 
komercjalizacji wiedzy to drugie. O ile regulamin jest jedynie dokumentem 
prawno-organizacyjnym, to wdra˝anie jego zapisów wymaga kompleksowej 
organizacji uczelni, motywacji, elastycznoÊci, a tak˝e zmiany mentalnoÊci, 
a zatem jest z∏o˝onym, wielop∏aszczyznowym i d∏ugotrwa∏ym procesem, do 
którego polskie uczelnie muszà si´ ju˝ zaczàç przygotowywaç, opierajàc si´ 
choçby na europejskich rozwiàzaniach.
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Abstrakt

W fi nansowym cyklu rozwoju biznesu zwiàzanego z wysokimi technologiami 
jego za∏o˝yciele / w∏aÊciciele napotykajà barier´ dost´pu do kapita∏u rozwojowego, 
co utrudnia lub spowalnia komercjalizacj´ pomys∏ów. Pomys∏odawcy muszà 
na tym etapie zebraç w∏asne Êrodki fi nansowe / oszcz´dnoÊci lub po˝yczyç je 
od rodziny (ang. family), przyjació∏ (ang. friends) czy te˝ od osób fi zycznych 
otwartych na ryzyko (ang. fools).

Dopiero póêniej, po wst´pnej komercjalizacji pomys∏u, fundusze venture 
capital mogà byç zainteresowane zakupem udzia∏ów / akcji w spó∏ce. Takà Êcie˝k´ 
rozwoju przesz∏o wiele znanych dzisiaj spó∏ek z bran˝ wysokich technologii 
w gospodarkach wolnorynkowych np. Amazom.com, Google, Intel, Genentech, 
Yahoo!, Altavista,  Ebay, Cisco Systems.

WÊród spó∏ek dzia∏ajàcych w Polsce biorcami kapita∏u wysokiego ryzyka 
by∏y m.in.: Travelplanet.pl, Bankier.pl, Polish Energy Partners, K2 Internet, 
Dom Zdrowia.pl, Gadu-Gadu, TETA, AB, a tak˝e Sfi nks, Mercor, HTL 
Strefa, Magellan. Anio∏y biznesu sà indywidualnymi inwestorami o du˝ym 
doÊwiadczeniu bran˝owym, którzy lokujà cz´Êç swoich oszcz´dnoÊci w udzia∏y / 
akcje spó∏ek niegie∏dowych na okres 3-5 lat.

Fundusze VC tak˝e kupujà udzia∏y / akcje w spó∏kach, jednak˝e czynià to 
w póêniejszym etapie ni˝ anio∏y biznesu. Fundusze VC sà zwykle poÊrednikami 

Finansowanie wczesnych faz rozwoju 
fi rmy innowacyjnej z wykorzystaniem 
kapita∏u wysokiego ryzyka
(business angels, venture capital)
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fi nansowymi, lokujàcymi Êrodki inwestorów instytucjonalnych. Zarówno anio∏y 
biznesu jak i fundusze VC wnoszà do spó∏ek, oprócz kapita∏u fi nansowego, 
kapita∏ mened˝erski, który przejawia si´ w doÊwiadczeniu bran˝owym, 
doradztwie strategicznym, dost´pie do kontaktów handlowych etc. Inwestorzy ci 
zwykle wchodzà do rady nadzorczej spó∏ki portfelowej i Êwiadczà aktywny nadzór 
korporacyjny nad spó∏kà, który oznacza kontrol´ ró˝nych decyzji strategicznych 
i operacyjnych, ale tak˝e wspó∏tworzenie planu rozwoju i wspó∏uczestniczenie 
w podejmowaniu istotnych decyzji mened˝erskich. W Polsce dzia∏a kilka 
sieci anio∏ów biznesu (np. PolBAN, LBAN), gdzie przedsi´biorcy mogà 
szukaç kontaktów z anio∏ami biznesu oraz kilkanaÊcie funduszy VC, które sà 
zainteresowane przedsi´wzi´ciami w poczàtkowym etapie rozwoju, przy czym 
zwykle powinny to byç projekty z bran˝ wysokich technologii np. teleinformatyka, 
biotechnologia, internet etc.

1. Wprowadzenie

Mo˝na znaleêç wiele innowacyjnych rozwiàzaƒ bazujàcych na krajowych 
pomys∏ach, które okaza∏y si´ wi´kszym lub mniejszym sukcesem rynkowym 
nie tylko w Polsce, ale i za granicà. Trudno jednak wÊród tych przyk∏adów 
wskazaç rozwiàzania, które stanowi∏yby prze∏om w jakiejÊ dziedzinie i by∏y 
powszechnie stosowane na Êwiecie. Porównujàc nasze osiàgni´cia na tym polu 
z innymi krajami, szczególnie krajami wysoko rozwini´tymi, nie wypadamy 
najlepiej. Po 20 latach od przejÊcia do gospodarki rynkowej nie doczekaliÊmy 
si´ na razie spó∏ki lub marki, która zawojowa∏aby ca∏y Êwiat i by∏a wizytówkà 
naszej innowacyjnoÊci, tak jak na przyk∏ad Nokia w przypadku Finlandii. Tak˝e 
liczba patentów zg∏aszanych w Polsce i w Europie Zachodniej pokazuje, ˝e nie 
jesteÊmy w czo∏ówce rankingu najbardziej innowacyjnych krajów. Mimo to, 
sytuacja z czasem powinna si´ poprawiaç, bo przedsi´biorczych osób w Polsce 
nie brakuje (na co wskazujà na przyk∏ad wyniki rozmaitych Êwiatowych 
konkursów informatycznych), a kapita∏u na badania i dzia∏alnoÊç innowacyjnà 
poma∏u przybywa, nie tylko ze Êrodków unijnych. W ca∏ym kraju powstaje nowa 
infrastruktura badawcza, tworzone sà nowe oÊrodki, programy, zespo∏y, coraz 
lepiej funkcjonuje wspó∏praca z zagranicà. To wszystko powoduje, ˝e projekty 
i rozwiàzania z zakresu innowacyjnych technologii powinny byç u nas coraz 
liczniejsze i coraz bardziej atrakcyjne rynkowo.

Innowacyjne fi rmy, rozpoczynajàce dzia∏alnoÊç, fi nansowane sà w wi´kszoÊci 
przypadków wk∏adem w∏asnym za∏o˝ycieli / w∏aÊcicieli fi rmy lub Êrodkami od 
ich rodzin i przyjació∏. Funkcjonuje w praktyce anglosaskiej okreÊlenie 3 „F”, co 
oznacza: family (rodzina), friends (przyjaciele), fools (naiwniacy, ryzykanci czy 
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anio∏y biznesu). G∏ównie wÊród tych osób poczàtkujàcy przedsi´biorca szuka 
Êrodków na rozwój swojej fi rmy. I to si´ nie zmieni∏o od lat, nawet w gospodarce 
Stanów Zjednoczonych, uwa˝anej za ojczyzn´ small businessu.

Twórcy biznesów, widzàc nowà okazj´ na rynku, decydujà si´ zrealizowaç 
swój nowatorski pomys∏, który cz´sto wydaje si´ zbyt innowacyjny dla innych 
uczestników rynku. Cz´stym problemem jest niewystarczajàcy poziom kapita∏u 
za∏o˝yciela w porównaniu z kapita∏em koniecznym do pe∏nego zrealizowania 
jego wizji. Bywa te˝, ˝e udany, gwa∏townie rozwijajàcy si´ pomys∏ biznesowy 
wymaga coraz wi´kszych inwestycji, których w∏aÊciciel nie jest w stanie ponieÊç. 
Niedobory kapita∏u powodujà, i˝ ambitne projekty nie sà wprowadzane w ˝ycie, 
a czasami wr´cz bankrutujà, pomimo pozytywnie rozwijajàcej si´ sytuacji 
na rynku. Ambitne przedsi´wzi´cia nie mogà liczyç na kredyt z niech´tnych 
ryzyku banków, a czasami w przypadku gdyby gwarancje i zabezpieczenia 
m∏odego przedsi´biorcy jednak okaza∏y si´ wystarczajàce dla banku, ten sposób 
fi nansowania mo˝e byç po prostu dla przedsi´biorcy za drogi. Poczàtkujàce 
biznesy, pomimo najbardziej obiecujàcych pomys∏ów, ze wzgl´du na swojà 
skal´ nie mogà liczyç na uzyskanie dost´pu do Êrodków z publicznego rynku 
kapita∏owego (gie∏dy papierów wartoÊciowych). Taka sytuacja, gdy wymagania 
kapita∏owe przedsi´biorstwa sà za du˝e, aby pokryç je w∏aÊciciel, a z drugiej 
strony za ma∏e by uzyskaç d∏ugoterminowe fi nansowanie z innych êróde∏, 
nazywana jest zjawiskiem „luki kapita∏owej”.

Jak bardzo fi rmy doÊwiadczajà „luki kapita∏owej”, zale˝y od tego na 
jakim etapie dzia∏alnoÊci si´ znajdujà, od ich lokalizacji oraz bran˝y, w której 
funkcjonujà. Niedost´pnoÊç fi nansowania dotyka przede wszystkim fi rmy 
b´dàce w fazie „zasiewu” czy „zalà˝kowej” (ang. seed, czyli przygotowujàce si´ 
do rozpocz´cia dzia∏alnoÊci) oraz startu (ang. start-up), gdy˝ to w ich przypadku 
wobec braku danych historycznych najtrudniej przewidzieç jak b´dzie rozwija∏ 
si´ biznes. TrudnoÊci spotykajà równie˝ przedsi´biorców operujàcych poza 
g∏ównymi centrami gospodarczymi, zarówno ze wzgl´du na du˝o mniejszà liczb´ 
dzia∏ajàcych tam kapita∏odawców, jak i mniej perspektywiczne otoczenie rynkowe. 
„Luka kapita∏owa” najsilniej odczuwana jest przez przedsi´biorstwa z bran˝ 
kapita∏och∏onnych, czyli w szczególnoÊci fi rmy nowych czy zaawansowanych 
technologii. Wa˝nym problemem dla fi rm chcàcych wprowadzaç nowatorskie 
produkty i us∏ugi jest znalezienie d∏ugoterminowych êróde∏ fi nansowania. 
Wysokie koszty rozwoju, znaczàce inwestycje zwiàzane z rozbudowà dzia∏alnoÊci, 
a wszystko to po∏àczone z niepewnà stopà zwrotu, a tak˝e d∏ugim okresem 
fi nansowania niezb´dnym do osiàgni´cia pierwszych pozytywnych wyników 
fi nansowych powodujà, ˝e przedsi´biorstwa nowoczesnych technologii nie sà 
w centrum zainteresowania tradycyjnych dawców kapita∏u.

Wymagania kapita∏owe nie sà jedynym rodzajem zapotrzebowania, jaki 
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wykazujà poczàtkujàce przedsi´biorstwa. W poczàtkowej fazie zaczynania 
dzia∏alnoÊci kluczowe znaczenie majà kontakty gospodarcze – brak dost´pu 
do odpowiednich klientów mo˝e zaprzepaÊciç nawet najjaÊniejsze idee 
biznesowe. Wraz ze wzrostem wielkoÊci przedsi´biorstwa coraz istotniejsze 
stajà si´ procesy i wiedza o zarzàdzaniu przedsi´biorstwem. Specyfi kà fi rm 
opartych na nowoczesnych technologiach jest to, ˝e przewa˝nie zak∏adane 
sà przez naukowców dysponujàcych wiedzà technologicznà, ale nie do koƒca 
orientujàcych si´ w zawi∏oÊciach prowadzenia biznesu. Brak profesjonalnego 
zorganizowania procesów gospodarczych w rozrastajàcym si´ przedsi´biorstwie 
mo˝e byç hamulcem dynamicznego rozwoju fi rmy.

2. Mapa êróde∏ fi nansowania

Jak ju˝ wspomniano, kapita∏ jest niezb´dnym Êrodkiem nap´dowym 
w dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa. Mo˝e on pochodziç z ró˝nych êróde∏ i mieç 
ró˝nà form´. Formy fi nansowania dzia∏alnoÊci zmieniajà si´ w zale˝noÊci od 
wielu czynników takich jak np. stopieƒ rozwoju przedsi´biorstwa, poziom 
ryzyka prowadzonej dzia∏alnoÊci czy te˝ obecnoÊç i oferta instytucji fi nansowych. 
Aby te êród∏a uporzàdkowaç i dokonaç ich analizy pod kàtem przydatnoÊci 
i zastosowania w rozwoju przedsi´biorstw nowoczesnych technologii, warto 
spojrzeç na kryterium pochodzenia kapita∏u. Finansowanie mo˝na podzieliç 
na wewn´trzne i zewn´trzne, przy czym w sk∏ad fi nansowania wewn´trznego 
wchodzà: Êrodki z dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa oraz Êrodki z uwolnienia 
kapita∏u. Natomiast fi nansowanie zewn´trzne mo˝na podzieliç na kapita∏y 
w∏asne i obce (por. Schemat 1).

Formy fi nansowania wewn´trznego nie sà adekwatne dla spó∏ek 
nowoczesnych technologii szczególnie w poczàtkowych fazach, kiedy to 
dzia∏alnoÊç przedsi´biorstwa skupia si´ na rozwoju i badaniach (B+R) i nie 
generuje jeszcze dostatecznych lub ˝adnych wp∏ywów ze sprzeda˝y. Tak wi´c, 
rozpoczynajàce dzia∏alnoÊç przedsi´biorstwo nie b´dzie w stanie wygenerowaç 
wewn´trznie odpowiedniego kapita∏u by sfi nansowaç innowacyjnà dzia∏alnoÊç.

JeÊli fi nansowanie pochodzi spoza fi rmy, mamy do czynienia z fi nansowaniem 
zewn´trznym, które to mo˝na podzieliç dalej pod wzgl´dem praw w∏asnoÊci 
kapita∏u – na fi nansowanie w∏asne i obce. Kredyty bankowe sà popularnym 
êród∏em fi nansowania obcego, o które cz´sto wyst´pujà poczàtkujàcy 
przedsi´biorcy, jednak kapita∏y obce nie zawsze b´dà odpowiednià formà 
fi nansowania projektów, które obiecujà pozytywny zwrot z inwestycji dopiero 
w d∏ugim czasie, a oprócz tego obarczone sà znaczàcym ryzykiem. Innym 
popularnym rodzajem kapita∏u obcego sà dotacje z funduszy UE np. dotacja 
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m∏odych biznesów Êwiadczàcych e-us∏ugi z Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka (dzia∏anie 8.1.). Taki wnioskodawca mo˝e pozyskaç do 1 mln z∏. 
Jednak˝e zapotrzebowanie na kapita∏ ze strony fi rm technologicznych jest o 
wiele wi´ksze.

Dlatego, gdy rozwijajàce si´ przedsi´biorstwa wysokich technologii, 
potrzebujà zainwestowaç znaczàce Êrodki w ryzykowny projekt, najbardziej 
po˝àdane zdajà si´ byç kapita∏y w∏asne. Wyró˝nia si´ tutaj kapita∏ (w postaci 
udzia∏ów, akcji, wk∏adów, wpisowego) od dotychczasowych w∏aÊcicieli. W toku 
dalszego funkcjonowania fi rmy, gdy okazuje si´, ˝e poczàtkowy kapita∏ 
staje si´ niewystarczajàcy, mo˝liwe jest jego dalsze zwi´kszenie w postaci 
dop∏aty za∏o˝ycieli/wspólników. Jednak, rzadko indywidualni przedsi´biorcy 
dysponujà wystarczajàco wysokimi oszcz´dnoÊciami by pokryç „g∏ód” kapita∏u 
innowacyjnego biznesu. WÊród potencjalnych nowych wspó∏w∏aÊcicieli mogà 
pojawiç si´ cz∏onkowie rodziny, przyjaciele. Opcjà na zdobycie dodatkowego 
kapita∏u, którego w∏aÊciciele sk∏onni sà do poniesienia stosunkowo wysokiego 
ryzyka, jest sprzeda˝ udzia∏ów (w spó∏ce z o.o.) lub emisja akcji (w spó∏ce 
akcyjnej) wyspecjalizowanym inwestorom tj. anio∏om biznesu lub funduszom 
venture capital.

Schemat 1
Rodzaje fi nansowania przedsi´biorstwa

èród∏o: opracowanie w∏asne
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Jednak w tym wypadku konieczna jest ju˝ pewna skala prowadzonej 

dzia∏alnoÊci, a dodatkowo konieczne jest pokrycie stosunkowo wysokich 
kosztów przygotowania emisji i wprowadzenia papierów w obieg, dlatego te˝ 
nie jest to rozwiàzanie wchodzàce w sk∏ad wachlarza mo˝liwoÊci poczàtkujàcego 
przedsi´biorcy. 

3. Cykl ˝ycia spó∏ki fi nansowanej przez anio∏y biznesu / fun-
dusze venture capital

We wczesnych fazach rozwoju fi rmy, do których adresowany jest w uj´ciu 
klasycznym kapita∏ od anio∏ów biznesu i funduszy venture capital, mamy do 
czynienia z nowym przedsi´wzi´ciem, wprowadzeniem nowego produktu lub 
us∏ugi, bàdê nowym sposobem podejÊcia do rynku. W∏aÊcicielami biznesu na 
tym etapie sà zwykle jego za∏o˝yciele. Firma nie posiada w tej fazie zdolnoÊci 
kredytowej, generuje zwykle ujemne przep∏ywy pieni´˝ne z dzia∏alnoÊci 
inwestycyjnej (nowe inwestycje np. zakup Êrodków trwa∏ych, zakup licencji, 
patentów) i ujemne przep∏ywy z dzia∏alnoÊci operacyjnej. Przychody ze sprzeda˝y 
sà na niskim poziomie, a wynik fi nansowy zamyka si´ ujemnymi kwotami (por. 
Wykres 1). Finansowanie ma g∏ównie charakter w∏asnoÊciowy (sprzeda˝ 
anio∏owi biznesu lub/i funduszowi venture capital udzia∏ów lub akcji), choç 
zdarza si´ fi nansowanie hybrydowe (np. udzia∏y w kapitale zak∏adowym plus 
krótkoterminowa po˝yczka od funduszu). W klasycznym uj´ciu fi nansowanie 
fi rmy za pomocà venture capital przebiega transzami, to znaczy spó∏ka np. 
w pierwszej rundzie fi nansowania otrzymuje np. 2 mln z∏, w drugiej 5 mln z∏, 
w trzeciej 10 mln z∏. Najcz´Êciej pieniàdze od anio∏ów biznesu i z funduszy VC 
p∏ynà w tej fazie rozwoju fi rmy do bran˝ wysokich technologii tj. biotechnologia, 
medycyna, teleinformatyka, jednak˝e w praktyce ka˝da bran˝a jest brana pod 
uwag´ przez mened˝erów funduszu. Inwestycje we wczesnych etapach rozwoju 
fi rmy odznaczajà si´ bardzo wysokim ryzykiem (g∏ównie zwiàzane sà z modelem 
biznesowym), ale nagrodà dla funduszu jest mo˝liwoÊç uzyskania wysokiej stopy 
zwrotu. 

W kolejnej fazie wzrostu wyst´puje fi rma, która ju˝ przetrwa∏a na rynku, 
posiada kilkuletnià histori´, sprawdzony model biznesowy i doÊwiadczonà kadr´ 
mened˝erskà. Rosnà jej przychody ze sprzeda˝y, poziom gotówki, pojawiajà 
si´ zyski netto (por. Wykres 1). Zapotrzebowanie na dodatkowy kapita∏ 
zwiàzane jest z dalszà ekspansjà rynkowà, terytorialnà, produktowà czy te˝ 
przej´ciem konkurenta. Fundusze venture capital mogà oferowaç na tym etapie 
fi nansowanie w∏asnoÊciowe (zakup udzia∏ów, akcji), hybrydowe (np. zakup 
obligacji zamiennych na akcje). Firma, posiadajàca zdolnoÊç kredytowà, mo˝e 
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ubiegaç si´ o fi nansowanie ze Êrodków obcych. Ryzyko fi nansowania spó∏ki 
jest wcià˝ wysokie, dotyczàce g∏ównie przestrzegania przez jej zarzàd za∏o˝eƒ 
biznesplanu. 

W nast´pnej fazie, analizowana modelowa fi rma to podmiot ju˝ dojrza∏y, 
generujàcy zyski netto, dodatnie przep∏ywy pieni´˝ne, posiadajàcy ustabilizowanà 
pozycj´ na rynku. JeÊli dotychczasowym inwestorem by∏ fundusz wysokiego 
ryzyka, to mo˝e byç on zainteresowany wyj´ciem z kapita∏u w celu realizacji 
zysków. Dotychczasowi w∏aÊciciele tej spó∏ki lub jej kadra mened˝erska, a tak˝e 
nowe fundusze private equity mogà wykupiç od inwestora pakiet udzia∏ów lub 
akcji.

Wykres 1 
Cykl ˝ycia typowej fi rmy zasilanej przez kapita∏ wysokiego ryzyka

èród∏o: opracowanie w∏asne

Z drugiej strony, spó∏ka mo˝e potrzebowaç dodatkowego kapita∏u 
pomostowego (ang. bridge fi nancing), aby wypracowaç jeszcze korzystniejsze 
wyniki fi nansowe przed ostatecznym wejÊciem na gie∏d´ papierów 
wartoÊciowych. Firma mo˝e skorzystaç na tym etapie rozwoju z wszystkich 
êróde∏ fi nansowania w∏asnego i obcego oraz hybrydowego. Fundusze private 
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equity b´dà zainteresowane przedsi´biorstwami o dodatnich przep∏ywach 
pieni´˝nych (por. Wykres 1), generowanych w miar´ regularnie w ciàgu roku 
(niska sezonowoÊç). Ryzyko zwiàzane jest g∏ównie ze strukturà fi nansowania, 
a nie z modelem biznesowym. Mo˝liwoÊç dalszej ekspansji fi rmy stanowi klucz 
do osiàgni´cia atrakcyjnych zwrotów z inwestycji.

4. Anio∏y biznesu i venture capital – podobieƒstwa i ró˝nice

Mówiàc o kapitale wysokiego ryzyka, warto rozpoczàç od defi nicji 
i rozró˝nienia popularnie stosowanych w tym kontekÊcie terminów takich jak 
business angels, venture capital czy private equity. WyjÊciowym terminem wydaje 
si´ tu byç private equity rozumiany jako kapita∏ wysokiego ryzyka inwestujàcy we 
wszystkie fazy rozwoju spó∏ki1. Dotyczy on spó∏ek nie notowanych na gie∏dzie 
i ma na celu uzyskanie ponadprzeci´tnego wzrostu ich wartoÊci i co za tym idzie 
uzyskanie nadzwyczajnej stopy zwrotu z zainwestowanego kapita∏u. Inwestycje 
private equity podejmowane sà w trybie d∏ugoterminowym poprzez obj´cie 
udzia∏u w danym przedsi´biorstwie (najcz´Êciej mniejszoÊciowego)2. Pomimo, i˝ 
inwestorzy private equity nie w∏àczajà si´ w bezpoÊrednie, codzienne zarzàdzanie 
przedsi´biorstwem, to dostarczajà oni równie˝ kapita∏u mened˝erskiego, 
kontaktów oraz bogatego doÊwiadczenia. Ten element dodatkowo wyró˝nia 
kapita∏ wysokiego ryzyka od innych form fi nansowania i okazuje si´ równie˝ 
niezb´dny w sytuacji, gdy osobom zarzàdzajàcym przedsi´biorstwem brakuje 
wystarczajàcego doÊwiadczenia. Z drugiej strony wsparcie mened˝erskie 
pozwala te˝ inwestorowi na obni˝enie ryzyka ca∏ej inwestycji.

4.1. Anio∏y biznesu (ang. business angels, skrót: AB)

Anio∏y biznesu to inwestorzy indywidualni (zamo˝ne osoby prywatne), które 
inwestujà w∏asne Êrodki pieni´˝ne (kupujàc udzia∏y), na okreÊlony czas (3-6 lat), 
w projekty o du˝ym potencjale wzrostu przewa˝nie w poczàtkowym stadium 
rozwoju. AB anga˝ujà si´ czàsto osobiÊcie w dzia∏alnoÊç podmiotu i wnoszà 
do przedsi´biorstwa swoje doÊwiadczenie, wiedz´, kontakty biznesowe. AB 
oczekujà wysokiej stopy zwrotu (30-40% Êredniorocznie). Charakterystycznà 
cechà dzia∏alnoÊci AB jest anonimowoÊç. Anio∏owie nie chcà si´ afi szowaç ze 
swoim majàtkiem, a tym bardziej swoimi inwestycjami. Nie∏atwo do nich dotrzeç, 

1 M. Panfi l: Fundusze Private Equity. Wp∏yw na wartoÊç spó∏ki, Difi n, Warszawa 2005, s.15.
2 A. Kornasiewicz: Venture Capital w krajach rozwini´tych i w Polsce, CeDeWu, Warszawa 

2004, s.23.
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gdy˝ cz´sto dzia∏ajà na bardzo niszowych rynkach i nie jest im potrzebny rozg∏os 
dlatego unikajà mediów.

Bogaci ludzie coraz ch´tniej inwestujà swoje nadwy˝ki, dlatego te˝ dzia∏alnoÊç 
anio∏ów biznesu nie jest nowym zjawiskiem na Êwiecie. Anio∏y istnia∏y od poczàtku historii 
kapitalizmu. Ju˝ Henry Ford, ponad 100 lat temu, do realizacji swojego pomys∏u skorzysta∏ 
z kapita∏u udost´pnionego mu przez zamo˝nych znajomych. W ten sposób powsta∏a jedna 
z najwi´kszych korporacji na Êwiecie. Innym przyk∏adem jest fi rma Amazon.com i jej 
za∏o˝yciel Jeff Bezos, który tak˝e rozpoczyna∏ dzia∏alnoÊç w oparciu o kapita∏ pochodzàcy 
od AB. Dzisiaj jego fi rma jest Êwiatowym gigantem w bran˝y internetowej.3

Badania European Business Angels Network potwierdzajà, ˝e anio∏y biznesu 
to: 
• g∏ównie m´˝czyêni w wieku: 35 ÷ 65 lat;
• posiadajàcy dotychczasowy sukces / du˝e doÊwiadczenie jako przedsi´biorca 

lub mened˝er;
• osiàgalni przedsi´biorcy (spó∏ki portfelowej) zwykle jeden dzieƒ w tygodniu; 
• gotowi do zainwestowania 25 ÷ 250 tys. euro lub odpowiednik 15% 

posiadanego przez niego kapita∏u w jednà transakcj´. W UK ten próg wynosi 
do 400 tys. euro;

• inwestorzy wnoszàcy swoje kontakty biznesowe do spó∏ki portfelowej.4

Na stronie jednej z polskich sieci anio∏ów biznesu (PolBAN) znajduje si´ 
informacja, ˝e w Stanach Zjednoczonych typowy „anio∏” ma powy˝ej 40 lat, 
a jego kapita∏ netto przekracza 1 milion USD oraz ˝e wczeÊniej by∏ w∏aÊcicielem 
lub za∏o˝ycielem przedsi´biorstwa. Ci zawdzi´czajàcy wszystko samym sobie 
przedsi´biorcy, którzy przemienili si´ w inwestorów, majà zazwyczaj g∏´bokie 
poczucie odpowiedzialnoÊci spo∏ecznej lub obowiàzku wobec systemów, 
które pomog∏y im odnieÊç sukces i pragnà przekazaç cz´Êç swego entuzjazmu 
przedsi´biorcom podà˝ajàcym ich Êladem.

Kim sà polscy AB? „To mi´dzy innymi inwestor gie∏dowy, biznesmen, który 
sprzeda∏ swojà fi rm´, Polak, który dorobi∏ si´ w Stanach Zjednoczonych i myÊli 
o powrocie do kraju, inwestor zagraniczny, który mieszka w Polsce. Przewa˝nie 
sà to osoby w wieku 40-60 lat, nie zajmujàce si´ ju˝ biznesem operacyjnie” 
– charakteryzuje t´ grup´ inwestorów W. Do∏kowski.5 Polscy AB wspierajà 

3 www.polban.pl
4 EBAN Tool Kit, Introduction to business angels and business angels networks activities in 

Europe, 30.06.2009r.   
5 K. Zatoƒski: Kuszenie Anio∏ów, CFO Magazyn Finansistów, 2/2005.
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g∏ównie bran˝e IT i ITC (ang. Information and Communication Technologies). 
W nast´pnej kolejnoÊci sà takie bran˝e jak: biotechnologia, in˝ynieria medyczna 
i farmaceutyczna, aplikacje mobilne, poÊrednictwo fi nansowe, turystyka oraz 
ró˝nego rodzaju us∏ugi i produkcja pod warunkiem, ˝e produkt czy us∏uga sà 
unikalne.6

Najbardziej spektakularnym sukcesem z udzia∏em AB na polskim rynku, jest 
inwestycja, której dokona∏ prawie dziesi´ç lat temu Ryszard Krauze. W 1996 roku 
sfi nansowa∏ badanie sztucznej ludzkiej insuliny wed∏ug polskiego patentu fi rmy 
Bioton. Przez kilka lat ˝aden bank nie chcia∏ udzieliç tej fi rmie kredytu, gdy˝ 
nikt nie wró˝y∏ Biotonowi szansy na powodzenie. Dopiero wsparcie Krauzego 
spowodowa∏o, ˝e spó∏ka zacz´∏a si´ dynamicznie rozwijaç, a w dniu debiutu na 
warszawskim parkiecie akcje spó∏ki zyska∏y a˝ 18,9% powy˝ej ceny emisyjnej.7 
„Financial Times” og∏osi∏, ˝e by∏o to najbardziej spektakularne w 2005 r. IPO 
spó∏ki biotechnologicznej w Europie.8

Zalety posiadania anio∏a biznesu sà nast´pujàce9:
• oprócz inwestora kapita∏owego jest tak˝e mentorem / coach-em; 
• inwestuje we wczesnych fazach – bierze na siebie wysokie ryzyko;
• inwestuje w spó∏ki z ró˝nych bran˝, ale g∏ównie z branà wysokich technolo-

gii;
• wykazuje wi´kszà elastycznoÊç (dzia∏ania, podejmowania decyzji) ni˝ inni 

inwestorzy;
• s∏u˝y swoimi kontaktami biznesowymi;
• dzia∏a jako ambasador spó∏ki portfelowej – to zwi´ksza jej wiarygodnoÊç;
• spó∏ka mo˝e ∏atwiej pozyskaç kapita∏ w kolejnych fazach rozwoju.

Mo˝na zestawiç nast´pujàce ró˝nice mi´dzy anio∏ami biznesu a funduszami 
venture capital10:
• fundusze VC to inwestorzy formalni – anio∏y biznesu to inwestorzy niefor-

malni; 
• fundusze VC inwestujà obce Êrodki w ró˝ne przedsi´wzi´cia (sà 

poÊrednikami) – AB inwestujà w∏asny kapita∏ oraz wiedz´ biznesowà 
i zarzàdczà w dziedzinach, które znajà i rozumiejà najlepiej;

• fundusze VC inwestujà g∏ównie w istniejàce fi rmy – AB inwestujà w pomys∏y 

6 M. Pietrzak: Anio∏y lubià inwestowaç, Businessman, styczeƒ 2005.
7 J. Solska: Szejk gdaƒski, Polityka, 2.09.2006.
8 J. Cienski: Poland seizes new chances with initiative, The Financial Times, 10.28.2005.
9 EBAN Tool Kit, Introduction to business angels and business angels networks activities in 

Europe, 30.06.2009r.  
10 www.polban.pl
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w g∏owach przedsi´biorczych zapaleƒców lub w fi rmy w bardzo wczesnej fazie 
zasiewu;

• fundusze VC inwestujà kwoty wielokrotnie wy˝sze ni˝ AB.

Z kolei, wyró˝nia si´ nast´pujàce podobieƒstwa anio∏ów biznesu i funduszy 
venture capital:
• AB – podobnie jak fundusze VC – inwestujà w przedsi´wzi´cia obarczone 

du˝ym i bardzo du˝ym ryzykiem
• AB – podobnie jak fundusze VC – koƒczà swojà przygod´ z przedsi´wzi´ciem, 

sprzedajàc udzia∏y innym inwestorom: bran˝owym (trade sale), fi nansowym 
lub dokonujàc emisji pierwotnej na gie∏dzie (IPO)

• AB – podobnie jak fundusze VC oczekujà wysokiej stopy zwrotu.

Sieci anio∏ów biznesu w Polsce

AnonimowoÊç AB powoduje niemo˝noÊç prowadzenia dok∏adnych 
statystyk rynku AB i jest postrzegana jako jedna z przyczyn jego niewydolnoÊci. 
Brak ∏atwego dost´pu do potencjalnego AB generuje wysokie koszty jego 
poszukiwania, a i sam AB musi poÊwi´ciç sporo czasu, ˝eby znaleêç interesujàcy 
projekt. Cz´sto z tego powodu popyt inwestorów typu AB nie spotyka si´ 
z poda˝à dobrych projektów. Aby uniknàç tego, zosta∏y utworzone specjalne 
instytucje zrzeszajàce prywatnych inwestorów, czyli sieci AB (ang. Business 
Angels Networks). Najwi´kszà siecià w Europie jest European Business Angels 
Network, która skupia dzia∏ajàce w poszczególnych krajach sieci AB (zrzesza 
ok. 50 krajowych i regionalnych oraz kilkadziesiàt niezale˝nych organizacji). Do 
dzia∏aƒ EBAN nale˝y inicjowanie wymiany doÊwiadczeƒ pomi´dzy krajami oraz 
pomoc w realizacji projektów u∏atwiajàcych dzia∏alnoÊç AB.

W Polsce dzia∏aja na razie 7 sieci anio∏ów biznesu, które poÊredniczà 
w kojarzeniu przedsi´biorców szukajàcych kapita∏u z inwestorami indywi-
dualnymi. Sà to:
• Polska Sieç Anio∏ów Biznesu (PolBAN) – www.polban.pl
• Lewiatan Business Angels (LBA) – www.lba.pl
• Âlàska Sieç Anio∏ów Biznesu SilBAN – www.silban.pl
• Regionalna Sieç Inwestorów i Inwestycji Kapita∏owych RESIK –www.resik.pl
• Sieç Inwestorów Prywatnych SATUS – www.satus.pl
• Lubelska Sieç Anio∏ów Biznesu (LSAB) – www.lsab.lublin.pl
• Sieç Anio∏ów Biznesu AMBER – www.amberinvest.org

Najstarszà organizacjà zrzeszajàcà anio∏ów biznesu w Polsce jest Polska 
Sieç Anio∏ów Biznesu PolBAN, która dzia∏a od 2003 roku inicjujàc, promujàc 
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i organizujàc inwestycje o charakterze anio∏ów biznesu Polsce. PolBAN jest 
siecià ogólnopolskà, z siedzibà g∏ównà w Bydgoszczy. Projekt zg∏aszany do 
PolBAN powinien spe∏niaç nast´pujàce kryteria11:
1. Poszukiwany kapita∏ w przedziale 100.000 – 500.000 PLN (w niektórych przy-

padkach do 1.000.000 PLN), w formie udzia∏owej.
2. InnowacyjnoÊç przedsi´wzi´cia – technologiczna, lecz tak˝e rynkowa/

marketingowa (wy˝sze technologie – IT, Internet, biotechnologia, medycy-
na, elektronika, optyka, in˝ynieria) lub inny projekt, którego najwa˝niejszà 
cz´Êcià jest kapita∏ intelektualny.

3. Projekt na wczesnym etapie rozwoju (nowe lub m∏ode przedsi´biorstwo).
4. „Mocna” kadra, która dok∏adnie przeanalizowa∏a swoje przedsi´wzi´cie 

i swoje mo˝liwoÊci, zdeterminowana do osiàgni´cia sukcesu.
5. Utworzona spó∏ka kapita∏owa (sp. z o. o. lub S. A.), bàdê gotowoÊç jej 

za∏o˝enia.
6. GotowoÊç uczestnictwa fi nansowego w przedsi´wzi´ciu i ponoszenia ryzyka 

wspólnie z Anio∏em Biznesu.

Na swojej stronie internetowej PolBAN poda∏ przyk∏adowe inwestycje, choç 
bez wskazywania konkretnych nazw spó∏ek. Sà to:
• inwestycja 1 – styczeƒ 2005: realizacja inwestycji w bran˝y ubezpieczeniowo-

informatycznej. Ten projekt by∏ pierwszym sukcesem PolBAN. Zosta∏ zreali-
zowany wyjàtkowo szybko – w ciàgu 2 miesi´cy od spotkania przedsi´biorcy 
z inwestorem, które zorganizowa∏a PolBAN. Anio∏ biznesu by∏ obcokrajow-
cem mieszkajàcym w Polsce.

• inwestycja 2 – paêdziernik 2005: realizacja inwestycji w bran˝y doradczo-in-
formatycznej.

• inwestycja 3 – marzec 2006: wejÊcie kapita∏owe w spó∏k´ internetowà 
– lidera w swoim segmencie. Dzi´ki pozyskanemu kapita∏owi spó∏ka w ciàgu 
2 miesi´cy od inwestycji podwoi∏a oglàdalnoÊç swojej witryny, a po blisko 
roku sta∏a si´ numerem jeden w swoim segmencie.

• inwestycja 4 – kwiecieƒ 2007: dokapitalizowanie innowacyjnej spó∏ki – produ-
cent urzàdzeƒ do detekcji cia∏ obcych (b2b).

• inwestycja 5 – maj 2007: start-up w bran˝y IT – producent oprogramowania 
dla przedsi´biorstw.

• inwestycja 6 – czerwiec 2008: fi rma us∏ugowo-handlowa pracujàca dla bran˝y 
energetycznej, ciep∏owniczej, chemicznej, spo˝ywczej.

11 www.polban.pl
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Na stronie internetowej Lewiatan Business Angels (ww.lba.pl) pomys∏odawcy 

mogà dowiedzieç si´ o specyfi ce wspó∏pracy z siecià. I tak, LBA wskazuje siedem 
kroków.
1. Analiza pomys∏u wg nast´pujàcych kryteriów:

• Czy zespó∏ zarzàdzajàcy sk∏ada si´ z osób o uzupe∏niajàcych si´ kompe-
tencjach (technicznych, sprzeda˝owych i marketingowych oraz fi nanso-
wych) posiadajàcych doÊwiadczenie bran˝owe? Czy lider jest nastawiony 
na wyniki i czy wykazuje determinacjà w dà˝eniu do celu i przezwyci´˝aniu 
trudnoÊci? 

• Czy cz∏onkowie zespo∏u zarzàdzajàcego mogà wykazaç si´ sukcesami 
w realizacji innych projektów, najlepiej w bran˝y zbli˝onej do tej, w której 
chcà dzia∏aç? 

• Czy pomys∏ ma istotnà przewag´ konkurencyjnà wobec innych graczy ryn-
kowych? Czy fi rma ma strategi´ utrzymania tej przewagi w przysz∏oÊci? 

• Czy stworzony zosta∏ prototyp technologii/produktu, który mia∏by byç 
wprowadzany na rynek? Czy sprawdzono zainteresowanie rynku (poten-
cjalnych klientów) nowà us∏ug´, jakà zamierza Êwiadczyç fi rma? 

• Czy dost´pny jest dobrze przemyÊlany, napisany zgodnie z regu∏ami sztu-
ki biznesplan wraz z modelem fi nansowym?

2. Przygotowanie projektu (biznesplanu przedsi´wzi´cia).
3. Zg∏oszenie projektu przez stron´ www.lba.pl
4. Ocena projektu przez konsultantów LBA.
5. Spotkanie z konsultantami LBA.
6. Prezentacja projektu przed inwestorami.
7. Spotkanie z inwestorem, które organizuje LBA i ewentualne podpisanie umo-

wy inwestycyjnej. 

Sieç LBA przyczyni∏a si´ do rozwoju nast´pujàcych przedsi´wzi´ç:
• W Biegu Cafe (sieç kawiarni) 
• Ozumi fi lms (fi rma producencka zajmujàca si´ w szczególnoÊci obs∏ugà pro-

dukcji zagranicznych oraz koprodukcjami, zarówno fabularnymi jak i doku-
mentalnymi)

• NT Industrial Software Systems (fi rma zajmujàca si´ rozwojem i sprzeda˝à 
oprogramowania do integracji automatyki przemys∏owej – systemu ANT In-
sight.) 

• Legic Kompania Importowa Dóbr Luksusowych 
• Likwidator Pomoc Ubezpieczeniowa – zajmuje si´ egzekwowaniem 

odszkodowaƒ od towarzystw ubezpieczeniowych w imieniu klienta.
• Medicalgorythmics (urzàdzenia do monitoringu pracy akcji serca) 
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• Flashbook.pl (wydawnictwo specjalizujàce si´ w poradnikach biznesowych 

i samorozwojowych.)
• Apeiron Synthesis (start-up komercjalizujàcy najnowoczeÊniejsze rozwiàzania 

w obszarze chemii (metateza olefi n), dzi´ki którym powstajà zwiàzki che-
miczne m. in. dla przemys∏u farmaceutycznego.)

• GoldenEgg (doradztwo fi nansowe)

4.2. Venture capital (VC)

Venture capital (VC) odnosi si´ do inwestowania (na ogó∏ za poÊrednictwem 
wyspecjalizowanych wehiku∏ów prawnych12, zwanych funduszami venture capital, 
pe∏niàcych rol´ poÊredników fi nansowych) w kapita∏y zak∏adowe przedsi´biorstw 
prywatnych (nie notowanych na gie∏dzie) znajdujàcych si´ we wczesnych fazach 
rozwoju takich jak zasiew (ang. seed) czy start (ang. start-up) lub rozwój (ang. 
expansion). Inwestycje venture capital wchodzà w sk∏ad inwestycji private equity, 
które majà szersze znaczenie. Inwestycje VC sà z regu∏y obarczone wysokim 
ryzykiem, dlatego te˝ w tej grupie zda˝a si´ najwi´cej nieudanych transakcji.  
Oczekiwana minimalna Êrednioroczna stopa zwrotu wynosi od 30% do 50%.  
Inwestorzy venture capital wnoszà tak˝e (w zale˝noÊci od potrzeby spó∏ki) kapita∏ 
mened˝erski, który mo˝e stanowiç istotny generator wzrostu wartoÊci spó∏ki.

Rynek funduszy venture capital w Polsce
Region Europy Ârodkowo-Wschodniej (w tym Polska) zdaniem H. Pottera13  

uwa˝any jest za atrakcyjny pod wzgl´dem realizowanych stóp zwrotu z inwestycji. 
Jednak˝e rynek venture capital w Polsce znajduje si´ wcià˝ w poczàtkowym etapie 
rozwoju i jego znaczenie w fi nansowaniu m∏odych spó∏ek wysokich technologii 
jest niewielkie w porównaniu z dojrza∏ymi krajami. Tabela 2 prezentuje 
liczb´ spó∏ek, które pozyska∏y w latach 2000-2009 kapita∏ od funduszy private 
equity, w tym od venture capital tzn. kapita∏ na inwestycje w etapach: zasiewu, 
poczàtkowym, rozwoju. Na ∏àcznà liczb´ 347 spó∏ek–biorców kapita∏u VC tylko 
32 z nich pozyska∏y pieniàdze w bardzo wczesnej fazie. Z pieni´dzy inwestorów 
VC powsta∏y m.in. Travelplanet.pl, Bankier.pl, One2One, Dom Zdrowia.pl 
(spó∏ki portfelowe funduszu MCI Management SA), K2 Internet (inwestor: 
bmp AG). 

12 Najcz´Êciej spotykanà w USA (wyst´pujàca tak˝e w Wielkiej Brytanii, Szwecji) formà 
organizacyjno–prawnà jest spó∏ka typu limited partnership (posiadajàca cechy polskiej spó∏ki 
komandytowej).

13 Senior Banker w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, odpowiedzialny za portfel 
inwestycyjny funduszy private equity.
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Tabela 2
Liczba spó∏ek biorców private equity w Polsce w latach 2000-2008

èród∏o: opracowanie w∏asnena podstawie roczników EVCA

Mimo wszystko polski rynek inwestycji VC nale˝y uznaç za bardzo 
perspektywiczny. Fundusze PE oczekujà, ˝e cz´Êç ryzyka inwestycyjnego weêmie 
na siebie Paƒstwo.

W 2007 r. szeÊç funduszy zalà˝kowych zosta∏o dokapitalizowanych Êrodkami 
UE.
• BIB Seed Capital Sp. z o. o., www.seed.bioinfo.pl; 
• Business Angel Seedfund sp. z o. o. S. K. A., www.seedfund.pl;
• IIF Seed Fund Sp. z o. o., http://www.iif.pl;
• MCI.Bio Ventures Sp. z o. o. http://www.bioventures.pl; Spó∏ka Zarzàdzajàca 

Funduszami Kapita∏u Zalà˝kowego
• SATUS Spó∏ka z o. o. – Spó∏ka komandytowa – FUNDUSZ KAPITA¸U 

ZALÑ˚KOWEGO S. K. A. www.satus.pl;
• Silesia Fund sp. z o. o. S. K. A., www.silesiafund.com.pl.

Ka˝dy z w/w funduszy inwestuje kapita∏ w przedsi´wzi´cia z bran˝ wysokich 
technologii. 

Na rynku inwestycji VC w spó∏ki technologiczne dzia∏ajà tak˝e: MCI 
Management, Capital Partners, bmp, Enterprise Investors, Innova Capital, 
Intel Capital, BBI See Fund, AKJ Management, Tar Heel Capital. 

Wa˝nà inicjatywà Paƒstwa, choç powoli wprowadzanà w ˝ycie, jest Krajowy 
Fundusz Kapita∏owy, majàcy charakter funduszu funduszy (ang. fund of funds), 
który zasila kapita∏owo ma∏e fundusze VC. „Dzi´ki wsparciu KFK w ciàgu 
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najbli˝szych 6 lat fundusze VC zainwestujà w krajowe przedsi´biorstwa na 
wczesnym etapie rozwoju prawie 1,4 mld z∏”14.

Przyk∏adowe inwestycje funduszy zalà˝kowych sà nast´pujàce:

Nazwa funduszu zalà˝kowego / 
funduszu venture capital

Dotychczasowe inwestycje

Silesia Fund Sp. z o.o. S.K.A. Brak informacji 

Spółka Zarzàdzajàca Funduszami 
Kapitału Zalà˝kowego SATUS Sp. 
z o.o. SK

AVIATOR Technologie Lotnicze – spółka z Grupy Margaƒski 
& Mysłowski ZAKŁADY LOTNICZE. Âwiadczy usługi dla 
podmiotów zewn´trznych działajàcych na rynku produkcji 
samolotów oraz bierze udział w cyklu produkcyjnym samolotu 
Orka.

BINARY HELIX – spółka zajmujàca si´ projektowaniem i 
wytwarzaniem produktów wysokotechnologicznych.

BLOOBER TEAM – producent gier dystybuowanych cyfrowo na 
konsole (Wiiware, Xbox Live). Firma jest pomysłodawcà i twórcà 
jednego z najbardziej oczekiwanych tytułów (wg rankingu ONM 
na 2 miejscu) na platform´ Nintendo WiiWare. 

HAN BRIGHT – ekspert w tworzeniu mediów online z kategorii 
educational entertainment – edutainmet, dla dzieci w wieku 2-9 
lat.

EVATRONIX – zajmuje si´ dystrybucjà narz´dzi EDA oraz 
CAD/CAM i szkoleniami w zakresie ich u˝ytkowania, sprzeda˝à 
skanerów 3D oraz projektowaniem komponentów wirtualnych 
jako cz´Êci składowych kompletnych układów scalonych. 

IIF Seed Fund Sp. z o.o. Wind Mobile jest wiodàcym dostawcà mobilnych rozwiàzaƒ 
wartoÊci dodanej. W ofercie spółki znajdujà si´ platformy 
mobilnej rozrywki i personalizacji, rozwiàzania zwi´kszajàce 
przychody operatorów (call completion suite) oraz usługi 
mobilnego marketingu. 

Peryskop.pl to innowacyjny serwis, w którym u˝ytkownicy w 
jednym miejscu otrzymujà zebrane miliony opinii, informacji 
i rankingów na temat kupowanych produktów, z ponad 500 
najwi´kszych polskich i angloj´zycznych serwisów produkto-
wych. 

Spółka rozwijajàca serwis meble.pl – współpracuje z najwi´-
kszymi graczami rynku internetowego (dom.gazeta.pl), ma 
doskonałe relacje w bran˝y meblarskiej i jest animatorem rynku 
meblowego. 

Spółka rozwijajàca serwis MONETTO.PL – wprowadziła na 
polski rynek fi nansowy zupełnie nowà usług´, stanowiàcà 
alternatyw´ dla po˝yczek gotówkowych, tradycyjnych kredytów 
konsumenckich, funduszy inwestycyjnych czy lokat. Internetowy 
serwis MONETTO.PL stanowi platform´ mikrofi nansowà 
poÊredniczàcà w udzielaniu po˝yczek pomi´dzy osobami 
fi zycznymi People-to-People (P2P – lending). 

14 T. Jóêwik: Z∏ote czasy dla venture kapitalistów, Forbes, wrzesieƒ 2010 r., str. 58
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Wroom.pl to pierwsza w Polsce i na Êwiecie wertykalna 
wyszukiwarka agregujàca ogłoszenia auto-moto w jednym 
serwisie z funkcjonalnoÊcià intuicyjnego wyszukiwania typu 
Google. Na jednej stronie www mo˝na znaleêç ogłoszenia 
sprzeda˝y samochodu pochodzàce z polskich i europejskich 
serwisów ogłoszeniowych. Wroom.pl prezentuje ogłoszenia z 
zagranicznych serwisów przetłumaczone na j´zyk polski oraz 
cen´przeliczonà na złotówki.  

BIB Seed Capital Sp. z o.o. SDG (Software Development Group) – jest przedsi´biorstwem 
działajàcym w bran˝y informatycznej, którego domenà sà 
nowoczesne technologie i tworzenie funkcjonalnego oprogra-
mowania. 

Neuralia – jest przedsi´biorstwem działajàcym na rynku 
marketingowym, wykorzystujàcym nowoczesne osiàgni´cia 
neuronaukowe uznane ju˝ w krajach wysoko rozwini´tych. 

Medicalgorithmics – opiera swà działalnoÊç na wykorzystaniu 
zaawansowanych algorytmów do analizy sygnałów i danych 
medycznych. 

AdvaChemLab – jest to spółka, która zajmuje si´ rozwijaniem 
technologii otrzymywania wysokospecjalistycznych produktów 
chemicznych, do których zalicza si´: katalizatory i pomocniki 
do syntezy asymetrycznej oraz produkty o aktywnoÊci 
biologicznej (substancje aktywne do otrzymywania leków i farma 
kosmetyków). 

Mitoda – spółka specjalizuje si´ w nowoczesnych rozwiàzaniach 
informatycznych, wspierajàcych funkcjonowanie przedsi´biorstw 
i instytucji. Zajmuje si´ opracowaniem i dystrybucjàoprogra
mowania do tworzenia i zarzàdzania Biuletynami Informacji 
Publicznej (BIP) oraz wdra˝aniem innowacyjnych narz´dzi 
marketingu mobilnego. 

Genovum – jest przedsi´biorstwem innowacyjnym z pogranicza 
bran˝: technologii informacyjnych, biotechnologii i ochrony 
zdrowia. Jej działalnoÊç polega na zastosowaniu metod 
bioinformatycznych do wspierania sekwencjonowania genomów, 
tworzeniu nowych enzymów oraz nowych prostych organizmów 
o własnoÊciach leczniczych. 

Proteon Pharmaceuticals – specjalizuje si´ w testowaniu 
toksycznoÊci leków i zwiàzków chemicznych. Przedsi´biorstwo 
zajmuje si´ wprowadzaniem wysoko zaawansowanych techno-
logii, które ulepszajà oraz przyspieszajà proces badania leków. 
Stosuje metody biotechnologiczne do oceny wpływu testowanych 
substancji chemicznych, w tym potencjalnych leków, na system 
immunologiczny. 

BBI Seed Fund Sp. z o.o. Turigo – spółka rozwijajàca porównywark´ turystycznà, czyli 
serwis umo˝liwiajàcy jednoczesne przeszukanie kilkudziesi´ciu 
stron turystycznych, porównanie cen wyszukanych ofert oraz 
przekierowanie na stron´ dostawcy w celu dokonania rezerwacji. 
Zastosowanie nowoczesnej technologii sprawia, ˝e w czasie 
potrzebnym na jedno wyszukiwanie Turigo zwraca kompletne 
informacje z wielu serwisów internetowych w postaci jednej, 
przejrzystej listy wyników. 
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Telemedycyna Polska – to lider rynku usług telekardiologicznych 
w Polsce specjalizujàcy si´ w całodobowej opiece kardiologicznej 
i wykonywaniu badaƒ EKG za poÊrednictwem telefonu z 
dowolnego miejsca na Êwiecie. Najwy˝szà jakoÊç Êwiadczonych 
usług diagnostycznych gwarantuje współpraca ze Âlàskim 
Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Usługi spółki skierowane sà 
zarówno do pacjentów indywidualnych jak i fi rm oraz oÊrodków 
u˝ytecznoÊci publicznej. Plany rozwojowe obejmujà wdro˝enie 
usług dla oÊrodków zdrowia i lekarzy. 

SOLUTION4OFFICE – to dostawca innowacyjnych rozwiàzaƒ 
optymalizacyjnych dla fi rm. Pierwszym produktem oferowanym 
przez spółk´ Solution4Offi ce jest system zarzàdzania procesami 
druku i kopiowania Printoscope. 

Origami System to sieç kooperacyjna na rynku podró˝niczym, 
która buduje z jednej strony sieç ponad 1200 biur podró˝y i 
wszystkich najwi´kszych dostawców usług turystycznych, a z 
drugiej tworzy nowoczesne i technologicznie zaawansowanie 
systemy do obsługi procesów rezerwacyjnych i rozliczeniowych 
stanowiàcych jeden z nawa˝niejszych obszarów tego biznesu. 
Kluczowym elementem idei kooperacji Origami System jest 
tworzenie platformy współpracy, rozliczeƒ i profesjonalne 
wsparcie sprzeda˝y, a wi´c poprawa rentownoÊci jej członków. 

Listonic – spółka Listonic stworzyła serwis internetowy 
listonic.pl udost´pniajàcy prostà i wygodnà elektronicznà list´ 
zakupów. Listy tworzone za darmo przez u˝ytkowników sà 
dost´pne online zarówno za poÊrednictwem komputera jak i 
telefonów komórkowych i mogà byç współdzielone przez wielu 
u˝ytkowników (np. w obr´bie rodziny). 

Billbank – spółka Êwiadczy poprzez serwis iRachunki.pl usług´ 
internetowà typu EBPP (Electronic Bill Presentment and 
Payment) umo˝liwiajàcà łatwe zarzàdzanie rachunkami. Serwis 
internetowy iRachunki.pl za darmo umo˝liwia u˝ytkownikowi 
(w formie elektronicznej): otrzymywanie, kontrol´ i opłacanie 
rachunków za telefon, pràd, gaz, telewizj´ i inne usługi. Serwis 
przypomina tak˝e o zbli˝ajàcych si´ terminach płatnoÊci oraz 
ułatwia proces zlecania przelewów w bankach internetowych. 

Business Angel Seedfund Sp. z 
o.o. S.K.A.

Screen Network – spółka posiada własne, unikalne rozwiàzania 
technologiczne pozwalajàce kreowaç i zarzàdzaç komunikacjà 
marketingowà i reklamowà za poÊrednictwem sieci ekranów 
LCD/Plasma. Firma jest brokerem reklamy na zewn´trznych 
noÊnikach elektronicznych. Obecnie zarzàdza noÊnikami w 
ponad 4000 lokalizacji w Polsce. 

Polymem – spółka rozwijajàca i produkujàca membrany 
polipropylenowe do mikrofi ltracji, projektujàca systemy do 
mikro- ultra- i nanofi ltracji oraz odwróconej osmozy. Głównym 
zastosowaniem rozwiàzaƒ Polymem-u jest ochrona Êrodowiska, 
przemysł spo˝ywczy, petrochemiczny, maszynowy i galwanizernie. 
Polymem powstał w oparciu o technologie rozwijane na Wydziale 
In˝ynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, 
kierowanym przez prof. Jerzego Bałdyg´. 

Chc´ to – spółka rozwijajàca innowacyjny serwis internetowy 
Chce.to słu˝àcy do tworzenia list zakupowych, list ˝yczeƒ.
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Jak leci – spółka rozwijajàca unikalny portal społecznoÊciowy 
skupiajàcy internautów zgodnie z miejscem ich zamieszkania. 
Firma zaprezentowała jesienià 2008 r. portal społecznoÊciowy 
JakLeci.pl, w którym tylko w ciàgu 4-ech pierwszych miesi´cy 
zarejestrowało si´ ponad 100 tysi´cy internautów. JakLeci.pl 
to unikalna, bezpłatna platforma umo˝liwiajàca kontakt z 
osobami zamieszkujàcymi tà samà miejscowoÊç czy dzielnic´. 
Podstawowà korzyÊcià z rejestracji w JakLeci.pl jest dost´p do 
wiadomoÊci o lokalnych wydarzeniach (imprezach, premierach 
itp.) i nawiàzywanie kontaktów z osobami o podobnych 
zainteresowaniach.

Centrum Podró˝y – fi rma działajàca na rynku turystycznym i 
oferujàca usługi z tego obszaru w nowej, innowacyjnej formule. 
Firma prowadzàca działalnoÊç na rynku turystycznym od 2002r. 
Od 2007r., m.in. dzi´ki inwestycji BAS spółka rozszerza formuł´ 
działania otwierajàc centra sprzeda˝y w galeriach handlowych 
(Złote Tarasy, Galeria Mokotów w Warszawie, Askana w 
Gorzowie Wielkopolskim, Arkady we Wrocławiu), uruchamiajàc 
saloniki VIP, rozszerzajàc prezentacj´ oferty turystycznej w 
Internecie.

MCI.BIO Ventures Sp. Z o.o. 4med – została zało˝ona w 2004 r. przez grup´ doÊwiadczonych 
lekarzy-mened˝erów pragnàcych stworzyç nowà jakoÊç w 
sektorze prywatnych usług medycznych. Misjà spółki jest 
Êwiadczenie kompleksowej koordynowanej opieki medycznej 
na rzecz fi rm i osób prywatnych poszukujàcych alternatywy dla 
publicznej słu˝by zdrowia.

Genomed – diagnostyka medyczna – badanie ryzyka zachorowania 
na choroby uwarunkowane genetycznie z u˝yciem technologii 
sekwencjonowania DNA.

5. Studium przypadku – udzia∏ anio∏ów biznesu i funduszu 
VC w rozwoju

Amazon.com 

Amazon.com (z pomys∏odawcà i wizjonerem Jeffem Bezosem) istnieje 
dopiero 14 lat, a jest dzisiaj najbardziej znanà globalnà ksi´garnià internetowà. 
Tabela 3 prezentuje ró˝ne êród∏a fi nansowania, tj. Êrodki w∏aÊciciela, po˝yczka 
od w∏aÊciciela, mecenasi (anio∏y biznesu), emisja akcji (prywatna i publiczna), 
po˝yczka zamienna na akcje, emisja bonów komercyjnych, emisja obligacji 
zamiennych na akcje. 

W okresie 6 grudnia 1995 – 16 maja 1996r. 20 anio∏ów biznesu kupi∏o akcje 
Amazon.com o ∏àcznej kwocie prawie 937 tys. USD. 

21 czerwca 1996 r. spó∏ka pozyska∏a 8 mln USD (ok. 13% akcji) od 
czo∏owego w Dolinie Krzemowej funduszu venture capital Kleiner Perkins 
Caufi eld & Bayers (KPCB), który fi nansowa∏ tak˝e spó∏ki tj. Netscape, Intuit, 
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Sun Microsystems, Compaq, @Home, Macromedia. Kluczowym partnerem 
inwestycyjnym KPCB by∏ wtedy L. John Doerr, który by∏ przez wielu uwa˝any za 
osob´, która rozpozna∏a potencja∏ tkwiàcy w Internecie praktycznie zanim zrobi∏ 
to ktokolwiek inny15. Partner wszed∏ do rady nadzorczej Amazon.com. KPBC 
mia∏ bardzo dobre powiàzania, jeÊli chodzi o alianse strategiczne i przyjmowa∏ 
do pracy wybitnych mened˝erów. Jednym z pierwszych posuni´ç Doerra po 
zainwestowaniu w Amazon.com by∏o przekonanie Scotta Cooka (prezesa fi rmy 
Intuit), aby zosta∏ cz∏onkiem zarzàdu Amazon.com. Dillon – jeden z inwestorów 
indywidualnych (anio∏ów biznesu) Amazon.com tak skomentowa∏ zastrzyk 
kapita∏owy z funduszu KPBC: „PlanowaliÊmy stworzyç sieç franchisingowà 
i zamierzaliÊmy te˝ stworzyç wielkà, trwa∏à spó∏k´, która mia∏aby na rynku 
zostaç liderem. (…) Od tego czasu wszystko, co mieliÊmy robiç, mia∏o na 
celu wspieranie tego. MogliÊmy wtedy myÊleç o wydawaniu milionów USD 
na kampani´ reklamowà lub podpisaniu umowy, aby byç na stronach Yahoo. 
Nic nas nie mog∏o powstrzymaç. ZamierzaliÊmy zrobiç wszystko, aby zdobyç 
dominujàcà pozycj´ na rynku.”16 Warto zwróciç uwag´ na imponujàcà dynamik´ 
wzrostu przychodów ze sprzeda˝y od 0 USD w 1994 r. do 24,5 mld USD na koniec 
2009 r. Ciekawostkà jest te˝ fakt, ˝e w ca∏ym okresie do 2002 r. w∏àcznie spó∏ka 
generowa∏a strat´ netto. Rynek kapita∏owy akceptowa∏ wtedy tà specyfi k´ wielu 
modeli e-biznesowych (w tym Amazon.com), pod warunkiem systematycznego 
wzrostu cen akcji tych spó∏ek na gie∏dach papierów wartoÊciowych. „Baƒka 
internetowa” p´k∏a po marcu 2000 r. i nastàpi∏a silna przecena cen akcji spó∏ek 
nowych technologii (tak˝e Amazon.com). Akcjonariusze zacz´li domagaç si´, 
aby spó∏ki internetowe jak najszybciej wykazywa∏y zyski netto.

Tabela 3
Kalendarz êróde∏ fi nansowania Amazon.com

Data Kwota 
w USD Warunki Przychody Zysk netto 

Mln USD
1994 0 -0,05

Lipiec 10 tys. Jeffrey Bezosa kupuje 10,2 mln akcji zwykłych 
(0,001 USD na 1 akcj´)

5 czerwiec 15 tys. Jeffrey Bezos po˝ycza spółce (bez odsetek). 
Spłata : sierpieƒ 1995

Listopad 29 tys. Jeffrey Bezos po˝ycza spółce (bez odsetek). 
Spłata : kwiecieƒ 1995

15 R.Spector: Amazon.com. Historia przedsi´biorstwa, które stworzy∏o nowy model biznesu, 
Liber, W-wa, 2000, str. 100

16 Ibidem, str. 105
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Listopad Jeffrey Bezos osobiÊcie pokrywa zobowiàzania 
spółki wobec Seafi rst Bank

1995 0,5 -0,3

9 luty 100 tys. Miguel Bezos (ojciec Jeffreya) kupuje 582 528 
akcji zwykłych (0,1717 USD na 1 akcj´)

Kwiecieƒ Jeffrey Bezos osobiÊcie pokrywa zobowiàzania 
spó ki z tytułu karty kredytowej

Czerwiec Jeffrey Bezos osobiÊcie pokrywa zobowiàzania 
spółki wobec Wells Fargo Bank

24 czerwiec 145 tys.
Gise Family Trust, Jacklyn Gise Bezos (matka 
Jeffreya) kupuje 847 716 akcji zwykłych 
(0,1717 USD na 1 akcj´)

7 sierpieƒ 5,4 tys. Indywidualny inwestor kupuje 42 000 akcji 
zwykłych (0,1287 USD na 1 akcj´)

Listopad 40 tys. Jeffrey Bezos po˝ycza spółce (bez odsetek). 
Spłata : listopad 1995

6 grudzieƒ 50 tys.
Tom Albert kupuje 150 000 akcji zwykłych 
(0,3333 USD na 1 akcj´). Albert zostaje 
Prezesem spółki w czerwcu 1996r. 

1996 15,7 -5,8

3 maj 20 tys.
Marc i Christina Bezos Poore – rodzeƒstwo 
Jeffreya kupujà 60 000 akcji zwykłych (0,3333 
USD na 1 akcj´).

6 grudzieƒ 
1995r. do 16 
maj 1996

937 tys.
20 inwestorów kupuje łàcznie 2,811 mln akcji 
zwykłych (0,3333 USD na 1 akcj´). Ârednia 
kwota 1 inwestora 46,85 tys. USD

21 czerwiec 8 mln

Nabycie 569 296 akcji uprzywilejowanych przez 
dwa fundusze venture capital Kleiner Perkins 
Caufi eld & Byers (1 akcja uprzywilejowana 
= 6 akcji zwykłych, 1 akcja zwykła = 2,3417 
USD). L.John Doerr (główny partner w KPCB) 
wchodzi w skład rady nadzorczej Amazon.com 

1997 147,8 -27,6

Stycze , luty 200 tys.

Sprzeda˝ 30 000 akcji uprzywilejowanych 
zamiennych na akcje zwykłe 1 akcja zwykła 
= 6,6667 USD). Scott Cook - współzało˝yciel 
Intuit wchodzi w skład rady nadzorczej oraz 
Patricia Stonesifer - niezale˝ny konsultant 
zostaje dyrektorem fi nansowym spółki.

15 Maj 49,1 
mln

WartoÊç kapitału pozyskana na giełdzie 
NASDAQ ze sprzeda˝y 3 mln akcji w drodze 
IPO (18 USD za 1 akcj´).  Wszystkie pozostałe 
akcje uprzywilejowane zostały zamienione na 
akcje zwykłe w czasie IPO. 

23 grudzieƒ 75 mln
Po˝yczka (oprocentowanie zmienne LIBOR + 
4%) zabezpieczona prawem nabycia 750 000 
akcji zwykłych po cenie realizacji 52,11 za 
akcj´ 

1998 609,8 -124,6

8 maj 326 mln Emisja bonów komercyjnych z datà wykupu w 
2008r.

1999 Emisja obligacji zamiennych 1 639,8 -720,0
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2000 2 762,0 -1 411,3

2001 3 122,4 - 567,3

2002 3 932,9 - 149,1

2003 5 264,0 35,0

2004 6 921,0 588,0

2005 8 490,0 359,0

2006 10 711,0 190,0

2007 14 835,0 476,0

2008 19 170,0 645,0

2009 24 509,0 902,0

èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie: Entrepreneurial Finance, J. K. Smith, 
R. L. Smith, John Wiley & Sons 2000 oraz sprawozdaƒ fi nansowych Amazon.com

6. Konkluzje

• w celu komercjalizacji swoich pomys∏ów za∏o˝yciele fi rmy muszà zainwestowaç 
w∏asne Êrodki fi nansowe (oszcz´dnoÊci lub pieniàdze po˝yczone od przyjació∏, 
rodziny), aby wziàç w ten sposób na siebie cz´Êciowe ryzyko inwestycyjne;

• trudno pozyskaç na poczàtkowym etapie rozwoju kapita∏y obce (po˝yczk´ 
czy kredyt bankowy), dlatego te˝ dla potrzeb urynkowienia pomys∏ów 
technologicznych bardzo dobrymi, choç wymagajàcymi inwestorami sà anio∏y 
biznesu i fundusze venture capital.

• anio∏y biznesu (osoby fi zyczne) dofi nansowujà spó∏k´ mniejszà kwotà ni˝ 
fundusze venture capital, dlatego wczeÊniej pojawiajà si´ w spó∏ce od funduszy 
VC.

• sieci anio∏ów biznesu i fundusze VC dokonujà wnikliwej selekcji sk∏adanych 
biznesplanów, poniewa˝ nie ka˝de przedsi´wzi´cie mo˝e zagwarantowaç 
wysokà stop´ zwrotu z zainwestowanego kapita∏u w okresie 5-7 lat. Kapita∏ 
w∏asny (zakup udzia∏ów czy akcji) jest dro˝szy od kredytu bankowego (on jest 
i tak trudno dost´pny dla spó∏ek w poczàtkowym etapie rozwoju) np. anio∏ 
biznesu czy fundusz VC mogà oczekiwaç Êredniorocznie ok. 40% ÷ 50%, 
a  roczne oprocentowanie kredytu bankowego mo˝e wynosiç ok. 12%.

• zarówno anio∏ biznesu jak i fundusz VC mogà istotnie przyczyniç si´ do 
komercjalizacji pomys∏u i do stworzenia rentownego przedsi´wzi´cia, na 
którym zarobià nie tylko inwestorzy zewn´trzni (anio∏y biznesu i fundusze 
VC), ale tak˝e za∏o˝yciele / pomys∏odawcy.
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• warto pami´taç, ˝e fundusz VC zwykle jest zainteresowany nabyciem 

wi´kszoÊciowego pakietu udzia∏ów / akcji. W sytuacji, gdy za∏o˝yciele spó∏ki 
nie chcà sprzedaç ponad 51% udzia∏ów / akcji, inwestor VC b´dzie chcia∏ 
posiadaç wi´kszoÊciowe prawo g∏osu na walnym zgromadzeniu udzia∏owców 
/ akcjonariuszy. 





Ochrona w∏asnoÊci intelektualnej gra istotnà rol´ w budowaniu spo∏eczeƒstwa 
opartego o wiedz´. Unia Europejska w programie Strategii Lizboƒskiej 
przyj´∏a d∏ugofalowy program spo∏eczno–gospodarczy, którego celem jest 
budowa dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki, zdolnej do trwa∏ego 
rozwoju, tworzàcej wi´kszà liczb´ miejsc pracy oraz charakteryzujàcej si´ 
wi´kszà spójnoÊcià gospodarczà. W∏asnoÊç intelektualna, osiàgni´cia naukowe 
i technologiczne sà olbrzymià wartoÊcià krajów Unii i ich nale˝yte wykorzystanie 
b´dzie jednà z g∏ównych si∏ nap´dowych gospodarki unijnej.

Ochrona w∏asnoÊci intelektualnej, jak i innych wartoÊci materialnych jest 
gwarantem rozwoju gospodarczego i cz´sto warunkiem ich komercyjnego 
wykorzystania. Niczym nieskr´powane prawo do swobody dzia∏alnoÊci 
gospodarczej jest regulowane konstytucjami, ustawami, lecz obwarowane jest 
pewnego rodzaju monopolami, które w istocie kr´pujà prawo do swobodnej 
dzia∏alnoÊci. Prawo Unii i prawa krajowe zezwalajà podmiotom gospodarczym 
i osobom fi zycznym na korzystanie z przewagi konkurencyjnej, jakà dajà im prawa 
ochronne, inaczej monopol. OczywiÊcie prawa te nie sà dane bezterminowo. Sà 
udzielane na okreÊlony przedmiot, na okreÊlony czas i na okreÊlony teren. Brak 
ochrony praw dzia∏alnoÊci intelektualnej w istocie hamowa∏by rozwój nowych 
pomys∏ów, nowych technologii, gdy˝ ich tworzenie okaza∏oby si´ dla twórców 
bezcelowe z uwagi na brak korzyÊci z eksploatacji tych praw. 

Prawne aspekty ochrony w∏asnoÊci 
przemys∏owej, intelektualnej 
w kontekÊcie komercjalizacji badaƒ 
naukowych

Jerzy Lampart
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Przedmiotem w∏asnoÊci intelektualnej sà osiàgni´cia pracy twórczej 

artystów i wynalazców, które regulujà generalnie dwie sfery prawa: prawo 
autorskie i ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej.  Domenà prawa autorskiego jest 
twórczoÊç artystyczna, która zgodnie z regulacjà obejmuje „ka˝dy przejaw 
dzia∏alnoÊci twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek 
postaci, niezale˝nie od wartoÊci, przeznaczenia i sposobu wyra˝enia”1. Prawo 
autorskie chroni wi´c rezultaty pracy twórczej naukowców, pisarzy, publicystów, 
programistów, malarzy, architektów, muzyków, fotografów, aktorów, fi lmowców 
i wielu innych artystów, wykonawców i producentów. Z kolei prawo w∏asnoÊci 
przemys∏owej normuje stosunki w zakresie wynalazków, wzorów u˝ytkowych, 
wzorów przemys∏owych, znaków towarowych, oznaczeƒ geografi cznych 
i topografi i uk∏adów scalonych. OczywiÊcie obie dziedziny wzajemnie si´ 
przenikajà i czasami trudne jest ustalenie w∏aÊciwej formy ochrony praw. Cz´sto 
stosowana jest kumulatywna ochrona prawna. Przyk∏adem mo˝e byç znak 
towarowy, który czasami osiàga form´ ma∏ego dzie∏a plastycznego o wysokich 
walorach artystycznych. Równie˝ zwyk∏y przedmiot codziennego u˝ytku – wzór 
przemys∏owy czy u˝ytkowy, mo˝e byç przyk∏adem niezwykle wyrafi nowanej 
fi nezji i smaku artysty projektanta, który oprócz walorów czysto u˝ytkowych 
wnosi ca∏à gam´ estetycznych doznaƒ.

W ochronie sfery w∏asnoÊci przemys∏owej twórca znajduje pomoc w osobie 
rzecznika patentowego. Rolà rzecznika patentowego jest pomoc twórcy w 
uzyskaniu i utrzymaniu ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej. OczywiÊcie wià˝e si´ 
to z ca∏à sferà innych zadaƒ, ale w∏aÊnie te dwa s∏owa: uzyskanie i utrzymanie 
ochrony stanowià istot´ dzia∏alnoÊci rzecznika patentowego, który to zawód 
jest zawodem publicznego zaufania. Podstawowe informacje i szczegó∏y2 
dotyczàce tej dzia∏alnoÊci mo˝na uzyskaç ze strony www.pirp.gov.pl. Twórca 
g∏ównie oczekuje bardzo skutecznego dzia∏ania doradcy i zdefi niowania 
szerokiego zakresu ochrony. Z kolei urz´dy udzielajàce takiej ochrony, 
porównujàc wczeÊniejsze rozwiàzania, mogà mieç inne zdanie. Oczekiwania te 
sà doÊç rozbudowane i czasami przypominajà przypadek doÊç cz´sto u˝ywanego 
porównania, anegdoty z ig∏à do maszyn Singera. Chodzi mianowicie o takie 
sformu∏owania, które maksymalnie szeroko zakreÊlà sferà ˝àdanej ochrony i nie 
umo˝liwià konkurencji ∏atwego zbli˝enia si´ i wykorzystania luk prawnych. Na 
przyk∏ad, ig∏a maszynowa do szycia, znana z tego, ˝e ma otwór na nitk´ z drugiej 

1 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 1994 
nr 24 poz. 83

2 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych, (Dz. U. Nr 49, poz. 509)
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strony ani˝eli ig∏y stosowane od wieków. Tym sposobem nie ma potrzeby ju˝ 
zastrzegania maszyn do szycia, poniewa˝ wszystkie korzystajà z nowej ig∏y. 
OczywiÊcie jest to znaczne uproszczenie.

Twórca lub twórcy i ich doradca – rzecznik patentowy, powinni ÊciÊle 
wspó∏pracowaç praktycznie od samego poczàtku, tzn. od chwili skrystalizowania 
si´ pomys∏u, idei, wynalazku. Pierwszym takim dzia∏aniem jest sprawdzenie 
stanu techniki, które daje twórcy zwi´kszonà pewnoÊç, ˝e obrany kierunek 
zainteresowaƒ czy badaƒ jest s∏uszny i rozwojowy. Twórca, pracujàcy ju˝ jakiÊ 
czas w okreÊlonej dziedzinie jest, a raczej powinien byç dobrze zorientowany w 
szeroko rozumianym stanie techniki. Uczestniczàc w targach, czytajàc fachowà 
literatur´, obserwujàc konkurencj´ twórca posiada sporà wiedz´ w swojej 
dziedzinie. Nie jest jednak ona na tyle wystarczajàca by uznaç jà za dostatecznà. 
Okazuje si´, ˝e ju˝ znacznie wczeÊniej albo równolegle gdzieÊ w Êwiecie znane 
sà rozwiàzania, które dla twórcy wydawa∏y si´ byç nowe i nieoczywiste. Czasami 
wr´cz „nowe” okazuje si´ byç czymÊ dawno zapomnianym „starym”. Powstajà 
wtedy doÊç istotne problemy z rozliczeniem funduszy przeznaczonych na takie 
badania, abstrahujàc od ca∏ej gamy innych problemów. Dla unikni´cia tego 
wszystkiego tak bardzo istotna jest wspó∏praca twórcy i rzecznika patentowego 
ju˝ od samego poczàtku powstawania nowych pomys∏ów i rozwiàzaƒ. Zaletà 
publikacji patentowej jest fakt, ˝e jest ona stosunkowo Êwie˝à i szczególnà 
informacjà. Po 18 miesiàcach od zg∏oszenia znana jest istota rozwiàzania, 
a nawet jego szczegó∏y techniczne i technologiczne. Nie zawsze informacja 
podawana w opisie wynalazku odpowiada informacji podanej w publikacji 
naukowej. Dla uzyskania monopolu wynikajàcego z praw ochronnych konieczne 
jest dostateczne ujawnienie rozwiàzania. OczywiÊcie pomimo ujawnienia 
wymaganego w opisie patentowym zawsze jest jeszcze mo˝liwoÊç odpowiedniego 
zabezpieczenia swoich tajemnic i swoich know how, które stanowià dodatkowe 
zabezpieczenia i gwarancje w przypadku komercjalizacji rozwiàzania naukowo-
badawczego.

Problem ujawnienia, jako taki, oprócz wspomnianego zupe∏nie innego 
problemu dostatecznego ujawnienia rozwiàzania, jest jednym z istotniejszych 
problemów, których ka˝dy twórca powinien byç Êwiadomy przed jakimkolwiek 
og∏oszeniem, ujawnieniem, publikacjà swoich osiàgni´ç. Jest to kluczowa 
sprawa w komercjalizacji badaƒ naukowych. ˚aden twórca nie chce by jego 
wynalazek znalaz∏ momentalnie naÊladowców. ˚aden w∏aÊciciel nie chce by 
podobne rozwiàzania istnia∏y na rynku obok jego zakupionych, nabytych od 
twórcy. Niestety ÊwiadomoÊç faktu, ˝e jedynie prawid∏owe uzyskanie monopolu 
wynikajàcego z ochrony gwarantuje taki monopol, jest ciàgle ma∏a.
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Nie wszystkie przedmioty prawa w∏asnoÊci intelektualnej wymagajà spe∏nienia 

przed publikacjà okreÊlonych zachowaƒ. Wszelkiego rodzaju prawa wynikajàce 
z ochrony prawno–autorskiej wymagajà jedynie trwa∏ej postaci, z mo˝liwoÊcià 
wykazania daty powstania dzie∏a. Podobnie jak to czynià malarze umieszczajàc 
oprócz podpisu tak˝e i dat´. Dla uzyskania pe∏ni praw autorskich nie sà 
wymagane inne czynnoÊci, nawet takie jak oznaczenie znakiem copyright, czy 
przes∏anie egzemplarza utworu do instytucji publicznej typu biblioteka. Zresztà, 
z niektórymi utworami jest to nawet niemo˝liwe. Równie˝ z przedmiotami 
b´dàcymi pod jurysdykcjà prawa w∏asnoÊci przemys∏owej, na przyk∏ad znaki 
towarowe, oznaczenia geografi czne czy w pewnym stopniu wzory przemys∏owe. 
Nie ma potrzeby zg∏oszenia do ochrony znaku towarowego dla póêniejszego jego 
u˝ywania. Mo˝na przez pewien czas stosowaç znak, a nast´pnie go zarejestrowaç 
w jednym z urz´dów patentowych lub organizacji ochrony w∏asnoÊci. Nazwa 
„oscypek” funkcjonowa∏a od wieków zanim zosta∏a zg∏oszona i prawnie 
chroniona na terenie Unii Europejskiej, jako oznaczenie geografi czne produktu. 
Podobnie z wzorami przemys∏owymi, co do których twórca ma prawo ujawniç 
i stosowaç przedmiot ochrony nie d∏u˝ej jednak ni˝ rok przed zg∏oszeniem 
do ochrony pod groêbà utraty tzw. nowoÊci rozwiàzania. OczywiÊcie podobne 
post´powanie niesie za sobà ju˝ pewne ryzyko braku pe∏nego monopolu, ale jest 
dopuszczalne przez prawo.

Twórcy cz´sto zapominajà o regu∏ach post´powania z nowymi rozwiàzaniami, 
których komercjalizacja jest mo˝liwa i z okrzykiem „eureka” ujawniajà istot´ 
nowoÊci uniemo˝liwiajàc skutecznà ochron´ prawnà, a w konsekwencji 
cz´sto i komercjalizacj´ rozwiàzaƒ. Regu∏y post´powania dotyczà rozwiàzaƒ 
z zakresu badaƒ naukowych i wykorzystania tych rezultatów do celów 
rozwiàzania konkretnych problemów chronionych na przyk∏ad wynalazkiem lub 
wynalazkami. Sà to ró˝nego rodzaju technologie wytwarzania, sk∏ady i receptury 
Êrodków, nowe substancje chemiczne, budowa urzàdzeƒ, uk∏ady kinematyczne, 
konstrukcje, a w niektórych systemach prawnych równie˝ odmiany roÊlin, 
pomys∏y na organizacj´ i prowadzenie ró˝nego rodzaju dzia∏alnoÊci, ale te˝ 
na modyfi kacje, ulepszenia wy˝ej nie w pe∏ni wyszczególnionych dziedzin. 
Spektrum takich mo˝liwoÊci jest wi´c doÊç szerokie. Wed∏ug prawa, ujawnieniem 
rozwiàzania jest jego udost´pnienie do wiadomoÊci powszechnej w formie 
pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie 
w inny sposób. Czyli umo˝liwienie zapoznania si´ z nowym rozwiàzaniem 
bli˝ej nieokreÊlonej liczbie niezwiàzanych ustaleniami, klauzulami poufnoÊci 
i tajnoÊci osób, skutkuje brakiem tzw. nowoÊci rozwiàzania. Przyk∏adem mo˝e 
byç prezentacja rozwiàzania na wystawie publicznej, publikacja w czasopiÊmie 
istoty rozwiàzania, rozprowadzenie ofert, katalogów, folderów reklamowych 
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ujawniajàcych nowoÊç rozwiàzania, a w koƒcu jawne zastosowanie rozwiàzania 
w komercyji. Wszystko to powoduje, ˝e nawet uzyskanie praw wy∏àcznych, 
wynikajàcych z patentu mo˝e byç przez konkurencje skutecznie uniewa˝nione, 
a w konsekwencji brak praw od daty ich zg∏oszenia w∏àcznie. OczywiÊcie 
przy ocenie patentowanego rozwiàzania brany jest pod uwag´ stan techniki 
na Êwiecie. Stan techniki, okreÊlany te˝ jako prior art, g∏ównie porównywany 
i brany jest pod uwag´ w dost´pnych dla eksperta opracowaniach, szczególnie 
w literaturze patentowej, zwykle przodujàcych w danej dziedzinie krajów. 

Tak wi´c mo˝liwoÊç komercjalizacji badaƒ naukowych wymaga zaanga˝owania 
nie tylko specjalistycznej wiedzy dotyczàcej przedmiotu badaƒ, ale i wiedzy 
prawniczej z zakresu ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej dla zminimalizowania 
mo˝liwych problemów w przysz∏oÊci. Takà wiedzà niewàtpliwie dysponujà 
rzecznicy patentowi, dopingowani ciàgle do systematycznego podwy˝szania 
swoich umiej´tnoÊci, Êledzenia zmian w prawie w∏asnoÊci intelektualnej, która 
ciàgle ewoluuje i dopasowuje si´ do nowych wyzwaƒ. Nawet obecnie trwajà 
prace nad zmianami w prawie w∏asnoÊci przemys∏owej w Polsce. Z kolei w Unii 
Europejskiej istnieje silne zaanga˝owanie w powo∏anie do ˝ycia nowej formy 
ochrony wynalazków w postaci patentu unijnego. Zwiàzane z tym sà tak˝e prace 
nad powo∏aniem wyspecjalizowanych sàdów patentowych do rozstrzygania 
spraw naruszeƒ prawa. 

Wiedza dzieli si´ generalnie na wolnà i chronionà. W ramach wolnej, 
ogólnodost´pnej i niechronionej wiedzy wyszczególniç mo˝na wiedz´ 
encyklopedycznà, podr´cznikowà oraz niezg∏oszone do ochrony rozwiàzania 
naukowo–techniczne lub rozwiàzania wygas∏e na skutek up∏ywu czasu ochrony 
lub zaniechanie, wygaszenie ochrony czy te˝ uniewa˝nienie ochrony. Ró˝ne sà 
terminy wygaÊni´cia praw ochronnych, a najd∏u˝sze gwarantuje ochrona prawa 
autorskiego. Z kolei wiedzà chronionà sà dzie∏a z zakresu prawa autorskiego 
bez spe∏nienia jakichkolwiek formalnoÊci oraz utwory w rozumieniu prawa 
w∏asnoÊci przemys∏owej, które spe∏niajà kryteria do uzyskania ochrony i co do 
których zosta∏y dokonane stosowne czynnoÊci zmierzajÊce do ich uzyskania. 
Jest oczywiÊcie jeszcze niejawna wiedza zwykle obj´ta tajemnicà, tzw. know 
how. Sà to niezg∏oszone do ochrony rozwiàzania i osiàgni´cia naukowo–
techniczne, programy komputerowe i bazy nieb´dàce utworami w rozumieniu 
prawa autorskiego. OczywiÊcie najlepszà formà ochrony rozwiàzania jest jego 
nieujawnianie. Niestety dla komercyjnego korzystania cz´sto nie jest mo˝liwie 
nieujawnienie rozwiàzania. Dawno ju˝ min´∏y czasy, w których receptury 
i technologia produkcji by∏y ∏atwe do utrzymania w tajemnicy. Obecnie sta∏o si´ 
trudne lub wr´cz niemo˝liwe utrzymanie ochrony i przewagi nad konkurencjà. 
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Wymagane wi´c dla osiàgania korzyÊci z prac rozwojowo–badawczych 
i w konsekwencji powsta∏ych wynalazków jest udzielenie przez paƒstwo prawa 
wy∏àcznego korzystania z nowego rozwiàzania dla twórcy bàdê uprawnionego. 
Czas tego monopolu jest niezb´dny dla skomercjalizowania osiàgni´ç, 
otrzymania stosownego wynagrodzenia, ale te˝ uzyskania Êrodków do realizacji 
nowych rozwiàzaƒ. Po przekroczeniu tego czasu, konsekwencjà udzielonego 
monopolu, a wi´c naruszenia swego rodzaju swobód dzia∏alnoÊci gospodarczej 
konkurencji, jest przekazanie wygas∏ego prawa do powszechnego korzystania.  
Prawo wy∏àczne (monopol) do korzystania w sposób zawodowy lub zarobkowy 
z wyniku intelektualnego, chronionego tym prawem, powstaje bezpoÊrednio 
na mocy ustaw krajowych, konwencji i porozumieƒ mi´dzynarodowych albo 
poÊrednio, na mocy decyzji urz´dów patentowych i organizacji ochrony 
regionalnej, wydawanych w oparciu o normy prawne.

BezpoÊrednio powsta∏e prawa wy∏àczne wynikajà w prostej linii z konwencji 
berneƒskiej o ochronie dzie∏ literackich i artystycznych (1886)3, póêniejszych 
porozumieƒ i aktów prawnych, regulujàcych stosunki prawno–autorskie. 
PoÊrednio uzyskiwane prawa wy∏àczne sà z kolei skutkiem dzia∏aƒ okreÊlonych 
przez paryskà konwencj´ o ochronie w∏asnoÊci przemys∏owej (1883)4 i póêniejsze 
porozumienia, akty i ustawy. 

W dalszej cz´Êci referatu poruszone b´dà g∏ównie problemy komercjalizacji 
badaƒ naukowych w kontekÊcie przedmiotów ochrony uzyskiwanych poÊrednio, 
przez rejestracj´ lub decyzje wyspecjalizowanych urz´dów. Takimi przedmiotami 
ochrony sà:
• wynalazek, na który mo˝na uzyskaç patent,
• wzór u˝ytkowy i znak towarowy, na które mo˝na otrzymaç prawo ochronne
• wzór przemys∏owy, oznaczenie geografi czne, topografi a uk∏adu scalonego, na 

które mo˝na otrzymaç prawo z rejestracji.

3 Konwencja berneƒska o ochronie dzie∏ literackich i artystycznych z dnia 9 wrzeÊnia 
1886 r., przejrzana w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (ra-
tyfi kowana zgodnie z ustawà z dnia 5 marca 1934 r.). Dz.U. 1935 nr 84 poz. 515.

4 Konwencja Zwiàzkowa Paryska z dnia 20 marca 1883 roku o ochronie w∏asnoÊci 
przemys∏owej, przejrzana w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 roku, w Waszyngtonie dnia 
2 czerwca 1911 roku i w Hadze dnia 6 listopada 1925 roku (ratyfi kowana zgodnie z ustawà 
z dnia 17 marca 1931 roku). Dz.U. 1932 nr 2 poz. 8.
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Sprawy ochrony wzorów przemys∏owych, znaków towarowych i oznaczeƒ 

geografi cznych, czy tak˝e niestosowana praktycznie rejestracja topologii 
uk∏adów scalonych, aczkolwiek istotne w procesie komercjalizacji osiàgni´ç 
naukowo–badawczych nie znajdà szerszego omówienia w referacie. Zw∏aszcza 
ciekawe sà rozwa˝ania ochrony poÊredniej pewnych pomys∏ów, produktów, 
technologii przez stosowanie i rejestracj´ znaków towarowych. Równie˝ istotna 
dla celów komercjalizacji w przypadku niektórych produktów jest ochrona ich 
zewn´trznej postaci, czasami kumulatywna ochrona wynikajàca z rejestracji 
wzoru i równolegle patentu czy wzoru u˝ytkowego.

Patent na wynalazek, w szczególnoÊci w Polsce zgodnie z ustawà Prawo 
w∏asnoÊci przemys∏owej5 [upwp], jest udzielany bez wzgl´du na dziedzin´ 
techniki – musi jednak spe∏niaç generalnie nast´pujàce kryteria: nowoÊç, poziom 
wynalazczy i mo˝liwoÊç zastosowania w przemyÊle.

Wynalazek uwa˝a si´ za nowy, jeÊli nie jest on cz´Êcià stanu techniki. 
WczeÊniej podane by∏y sytuacje, gdy sam zainteresowany przez jawnà 
publikacj´, stosowanie, ujawnienie mo˝e zaszkodziç nowoÊci rozwiàzania. 
Zdarzajà si´ nawet sytuacje doÊç humorystyczne, gdy sam twórca pisze do 
urz´du patentowego i prosi o szybsze udzielenie ochrony argumentujàc, ˝e na 
d∏ugo przed zg∏oszeniem ju˝ sprzedawa∏ wytwory wed∏ug wynalazku i produkt 
si´ sprawdzi∏ na rynku. Có˝ ma w takiej sytuacji robiç ekspert? Znacznie mu to 
u∏atwia prac´, gdy˝ jedynà decyzjà mo˝e byç odmowa udzielenia prawa. Oprócz 
tak dobitnie wyra˝onego ujawnienia cz´sto ekspert nie doszuka si´ w literaturze 
faktu jawnego stosowania albo zaprezentowania na wystawie w sposób 
ujawniajàcy istot´ rozwiàzania i wyda jednak decyzj´ o ochronie. W przypadku 
zwiàzków chemicznych, receptur udowodnienie ujawnienie jest znacznie 
trudniejsze, lecz w przypadku ods∏oni´tych konstrukcji maszyn czy wyrobów 
jest ju˝ to znacznie ∏atwiejsze. Jednak˝e konkurent, który wejdzie w posiadanie 
wystarczajàco przekonywujàcych dowodów na ujawnienie rozwiàzania, mo˝e 
dà˝yç skutecznie do uniewa˝nienia prawa z patentu czy prawa ochronnego ze 
wzoru u˝ytkowego.

Kolejnym kryterium doÊç mocno niewyraênym i niedookreÊlonym jest poziom 
wynalazczy rozwiàzania. Jest to kryterium, które pozwala odrzuciç rozwiàzanie, 

5 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej ( Dz. U. z  2003 r. 
Nr 119, poz. 1117, z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68,  Nr 163, poz. 1362 i Nr 
167, poz. 1398 z 2006 r. Nr 170, poz. 1217,  1218 i Nr 208, poz. 1539 oraz z 2007 r. Nr 136, 
poz.958.
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je˝eli wynalazek wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki. 
Orzecznictwo sàdów po cz´Êci daje narz´dzia i kryteria do oceny rozwiàzania 
pod wzgl´dem tego wymogu.

Trzecim, naj∏atwiej osiàgalnym warunkiem, jest by wynalazek nadawa∏ si´ do 
przemys∏owego stosowania. Jest to zwykle eksperyment myÊlowy, który pozwala 
ekspertowi okreÊliç mo˝liwoÊç uzyskania wytworu lub wykorzystywania sposobu 
wed∏ug wynalazku, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek dzia∏alnoÊci 
przemys∏owej, nie wykluczajàc rolnictwa. OczywiÊcie w tym miejscu powstaje 
pytanie o dostateczne ujawnienie wynalazku. Wynalazek powinien byç tak 
ujawniony by pozwala∏ wr´cz przeprowadziç eksperyment i uzyskaç wyniki 
chronione tym wynalazkiem.

Pewne sfery sà jednak wykluczone z mo˝liwoÊci uzyskania ochrony. Sà 
to odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne. Lecz nic nie stoi na 
przeszkodzie by uzyskaç ochron´ na urzàdzenie, które wykorzystuje odkrycie 
naukowe. Na przyk∏ad, prawo cià˝enia, a urzàdzenie do otrzymywania musu 
jab∏kowego na skutek upadku jab∏ka z du˝ej wysokoÊci. Równie˝ wszelkiego 
rodzaju plany, zasady i metody dotyczàce dzia∏alnoÊci umys∏owej lub gospodarczej 
oraz gier przynajmniej w kraju sà wykluczone z mo˝liwoÊci uzyskania patentu. 
Nie jest to jednak tak oczywiste w Êwietle praktyki niektórych innych urz´dów 
patentowych. Z kolei jasna jest sprawa z odwiecznym pragnieniem wynalazców 
skonstruowania perpetuum mobile. OczywiÊcie patent mo˝e zostaç udzielony 
pod warunkiem dostarczenia gotowego i dzia∏ajàcego modelu, co jak do tej 
pory nie mia∏o miejsca. Wytwory o charakterze estetycznym nie sà chronione 
wynalazkiem, poniewa˝ sà chronione prawem autorskim lub prawem z rejestracji 
wzoru przemys∏owego. Nie sà chronione wynalazkiem programy komputerowe, 
ale ju˝ rozwiàzania problemów technicznych z zastosowaniem komputera, czy 
„wynalazek wdra˝any przy pomocy komputera” majà spore szanse uzyskaç 
ochron´ w Europie. Muszà one jednak spe∏niaç kryterium „wk∏adu technicznego” 
czy „wk∏adu wynalazczego” do stanu wiedzy w dziedzinie technicznej, tj. takiego, 
który nie jest oczywisty dla osoby wykwalifi kowanej w danej dziedzinie techniki.

 
Patentów nie udziela si´ równie˝ na wynalazki, których wykorzystywanie 

by∏oby sprzeczne z porzàdkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. JednoczeÊ 
nie nie uwa˝a si´ za sprzeczne z porzàdkiem publicznym korzystanie z wynalazku 
tylko dlatego, ˝e jest zabronione przez prawo. Wyklucza si´ ochron´ odmian 
roÊlin lub ras zwierzàt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roÊlin lub 
zwierzàt. Podobnie niepatentowane sà sposoby leczenia ludzi i zwierzàt metodami 
chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na 
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ludziach lub zwierz´tach. Zasada ta nie dotyczy produktów, a w szczególnoÊci 
substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu.

 
Patent daje uprawnionemu, czyli generalnie twórcy prawo do wy∏àcznego 

korzystania z wynalazku w sposób zawodowy i zarobkowy na obszarze, na 
którym zosta∏ udzielony i na taki czas, na jaki zdecyduje si´ uprawniony, 
zwykle corocznie, przed∏u˝aç ochron´. Maksymalny czas ochrony nie mo˝e 
trwaç d∏u˝ej ni˝ 20 lat. Dla produktów farmaceutycznych obowiàzujà troch´ 
odmienne okresy z uwagi na d∏ugotrwa∏y proces wprowadzania leku na rynek. 
Uprawnionym, czyli w∏aÊcicielem patentu jest zwykle twórca lub wspó∏twórcy. 
Czasami jednak w wyniku wykonywania przez twórc´ obowiàzków s∏u˝bowych 
prawo do zg∏oszenia przys∏uguje przedsi´biorstwu, w którym jest zatrudniony 
twórca. Bywa, ˝e w zakresie obowiàzków pracownika, twórcy jest innowacyjne 
tworzenie nowych rozwiàzaƒ. OczywiÊcie mo˝e si´ zdarzyç, ˝e twórca stworzy∏ 
wynalazek, który nie jest przedmiotem zainteresowaƒ przedsi´biorstwa, albo 
osoba niezwiàzana z g∏ównym nurtem prac w przedsi´biorstwie nieoczekiwanie 
naprowadza lub podpowiada rozwiàzanie problemów pracownikowi dzia∏u 
naukowo–badawczego. Chocia˝ sà to mo˝liwoÊci ma∏o prawdopodobne, to 
mogà zaburzyç prawo do zg∏oszenia wynalazku i wtedy rola uprawnionego mo˝e 
si´ diametralnie zmieniç.

W∏aÊciciel praw – twórca albo zg∏aszajàcy jest w∏adny udzieliç innej osobie 
upowa˝nienia do korzystania z wynalazku. Jest to inaczej mówiàc udzielenie 
licencji tak cz´sto stosowane w procesie komercjalizacji innowacji. W prawie 
w∏asnoÊci przemys∏owej jest kilka rodzajów licencji: ograniczona, pe∏na, otwarta, 
przymusowa, wy∏àczna, niewy∏àczna. G∏ównie jednak stosowana jest licencja 
wy∏àczna lub niewy∏àczna. Licencja niewy∏àczna oznacza dla licencjobiorcy, ˝e 
nie tylko on mo˝e korzystaç z licencji. Uprawniony mo˝e udzieliç takiej samej 
licencji wielu innym podmiotom, tak jak to si´ dzieje w umowach franczyzy, 
na przyk∏ad w prawie do korzystania ze znaku towarowego sieci restauracji. 
Z kolej licencja wy∏àczna ze swej natury zbli˝ona jest prawami korzystania 
do mo˝liwoÊci jakie ma uprawniony z patentu, gdy˝ nawet udzielajàcy licencji 
wy∏àcznej, i cz´sto tak si´ dzieje, zobowiàzuje si´ do niekorzystania z wynalazku. 
Licencja to nie jest oczywiÊcie prawo z patentu i nie zezwala na czynnoÊci, na 
które zezwolenia posiada jedynie uprawniony. Czyli nie jest mo˝liwe swobodne 
dysponowanie patentem. Dla wyjaÊnienia, w literaturze cz´sto wyst´pujà poj´cia 
„uprawniony z patentu” i „uprawniony do patentu” lub inaczej „uprawniony 
ze zg∏oszenia”. Obie sytuacje zwiàzane sà z momentem udzielenia decyzji 
warunkowej o udzieleniu ochrony. W sytuacji „uprawnionego z patentu” wynika, 
˝e zosta∏a mu udzielona decyzja warunkowa, czyli taka, która uprawomocni 
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si´ po op∏aceniu okresów ochronnych, dotychczasowych i bie˝àcego. Koszty 
ochrony wynalazku nie sà ma∏e, ale te˝ nie ma potrzeby zwykle ich ponosiç, gdy 
wynalazek na siebie nie zarabia. Koszty ochrony powinny stanowià niezauwa˝alny 
promil wydatków, gdy˝ wtedy ma sens ochrona patentowa. Poziom kosztów 
zdecydowanie roÊnie gdy ochrona ma dotyczyç znacznie wi´kszych terytorialnie 
obszarów ni˝ kraj. Stàd ˝àdania twórcy do ochrony rozwiàzania na ca∏ym Êwiecie 
sà uzasadnione albo genialnym rozwiàzaniem, które na siebie zarobi, albo 
nieznajomoÊcià tematu. Zwykle jednak wykorzystanie wynalazku ogranicza 
si´ do kilku rejonów i krajów na Êwiecie, stàd brak jest potrzeby szerokiej 
terytorialnie ochrony. Koszty ochrony krajowej wynalazków podane sà na 
stronie UPRP – http://uprp.pl/Polski/Procedura+krajowa/Oplaty/. Reguluje 
je Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie op∏at 
zwiàzanych z ochronà wynalazków, wzorów u˝ytkowych, wzorów przemys∏owych, 
znaków towarowych, oznaczeƒ geografi cznych i topografi i uk∏adów scalonych6. 
Aktualne rozporzàdzenie w sprawie op∏at wesz∏o w ˝ycie 26 marca 2008 r.

Twórca ma wiele ró˝nych mo˝liwoÊci zg∏oszenia swojego rozwiàzania. 
Tradycyjnie mo˝e rozpoczàç procedur´ od zg∏oszenia w Urz´dzie Patentowym 
RP. Otrzymuje numer zg∏oszenia i dat´ zg∏oszenia. Od przesz∏o roku istnieje 
mo˝liwoÊç zg∏aszania wynalazków i wzorów w trybie on-line z wykorzystaniem 
podpisu elektronicznego. 

  Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001r. w sprawie op∏at zwiàzanych 
z ochronà wynalazków, wzorów u˝ytkowych, wzorów przemys∏owych, znaków towarowych, 
oznaczeƒ geografi cznych i topografi i uk∏adów scalonych (Dz. U. nr 90, poz. 1000) zmienione 
rozporzàdzeniem Rady Ministrów 2 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 309) oraz zmienione 
rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. (Dz. U. Nr 41, poz. 241).
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Mo˝liwe jest tak˝e za pomocà innego oprogramowania, dost´pnego 

poprzez witryn´ http://ipu.uprp.pl zg∏aszanie do ochrony znaków towarowych 
i wzorów przemys∏owych. Od chwili zg∏oszenia rozpoczyna si´ bieg terminów, 
który obowiàzuje wszystkie mi´dzynarodowe, regionalne i krajowe organizacje 
patentowe. Od zg∏oszenia do podj´cia decyzji o rozszerzeniu terytorialnym nie 
mo˝e up∏ynàç wi´cej ni˝ rok. Jest to okres czasu na przetestowanie rozwiàzania, 
mo˝e te˝ na znalezienie sponsora, fi nansowania, producenta czy dystrybucji. 
Jest to jednak termin konwencyjny i nieprzekraczalny z uwagi na zachowanie 
daty zg∏oszenia w pozosta∏ych krajach zgodnej z datà pierwszeƒstwa, czyli 
datà pierwszego zg∏oszenia, a czasami wystawienia na upowa˝nionej wystawie 
mi´dzynarodowej. Pierwsze zg∏oszenie w j´zyku nieb´dàcym j´zykiem konwen-
cyjnym, czyli angielskim, francuskim, niemieckim dla regionalnego patentu 
– patentu europejskiego lub dodatkowo japoƒski, chiƒski, rosyjski, hiszpaƒski, 
arabski, a ostatnio portugalski i koreaƒski dla publikacji mi´dzynarodowego 
zg∏oszenia wynalazku w ramach procedury PCT [Patent Cooperation Treaty], 
daje nawet twórcy pewne korzyÊci polegajàce na obni˝eniu op∏at i generalnie 
jest korzystne. Twórca ma mo˝liwoÊç dokonania zg∏oszeƒ w wybranych krajach 
jako pojedyncze zg∏oszenia krajowe. Sytuacja ta wyst´puje gdy iloÊç krajów jest 
niewielka i korzyÊci z takiego krajowego trybu sà wi´ksze ani˝eli op∏aty trybu 
mi´dzynarodowego, czy regionalnego. Twórca mo˝e te˝ zg∏osiç rozwiàzanie do 
Europejskiego Urz´du Patentowego. OczywiÊcie dla pewnego typu zg∏oszeƒ nie 
b´dzie to najw∏aÊciwszy tryb zg∏oszenia. Nale˝y mieç na uwadze, ˝e w polskim 
prawie patentowym istnieje instytucja wynalazku tajnego, opisanego w rozdziale 
4 upwp. 

Zanim jednak twórca zg∏osi wynalazek, zanim nawet rozpocznie jakiekolwiek 
starania, powinien sprawdziç s∏usznoÊç obranych kierunków badaƒ naukowych, 
skorygowaç osiàgni´te rezultaty wzgl´dem wczeÊniejszego stanu techniki, 
inaczej mówiàc powinien zag∏´biç si´ w bazach wczeÊniejszych rozwiàzaƒ 
innowacyjnych. Takimi bazami sà bez wàtpienia oprócz innych, bazy patentowe. 
Baz tych obecnie jest doÊç sporo i sà one w wi´kszoÊci darmowe. 

Dla badaƒ rozwiàzaƒ krajowych, a tak˝e zagranicznych ze wskazaniem Polski 
jako kraju ˝àdanej ochrony pomocna jest baza Urz´du Patentowego RP. Baza ta 
jest dost´pna pod adresem: 

http://www.uprp.pl/patentwebaccess/databasechoose.aspx?language=polski
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Interfejs bazy przedstawia si´ nast´pujàco:

Mo˝na tak˝e korzystaç z serwera publikacji UPRP pod adresem http://
pubserv.uprp.pl/

Po 18 miesiàcach od zg∏oszenia mo˝na uzyskaç pe∏ny wglàd do dokumentów 
zg∏oszeniowych w UPRP albo ograniczony do skrótu, ewentualnie do rysunku przez 
wglàd do elektronicznie publikowanych Biuletynów Urz´du Patentowego [BUP]. 

Po wybraniu konkretnej bazy, na przyk∏ad wynalazków i wzorów u˝ytkowych, 
dost´pnych jest kilka mo˝liwoÊci przeglàdania baz, od najprostszych do 
mocno skomplikowanych w sk∏adni, udost´pnionych w trybie wyszukiwania 
zaawansowanego.
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Kolejnà bazà jest baza espacenet Europejskiego Urz´du Patentowego:

Baza umo˝liwia wyszukiwanie w dziesiàtkach milionów dokumentów 
z przesz∏o osiemdziesi´ciu krajów Êwiata i dost´pna jest pod adresem: http:
//pl.espacenet.com/

Baza WIPO pod adresem http://www.wipo.int/patentscope/en/, podobnie 
jak bazy wczeÊniejsze umo˝liwiajà poszukiwania w oparciu o s∏owa kluczowe 
zarówno w tytu∏ach wynalazków jak i skrótach. Bazy umo˝liwiajà badania 
podmiotowe przez wskazanie zg∏aszajàcego albo twórcy. Przede wszystkim 
jednak bazy umo˝liwiajà badania przedmiotowe w oparciu o Mi´dzynarodowà 
Klasyfi kacj´ Patentowà, obecnie 9 edycji. Edycje te sà aktualizowane co oko∏o 
5 lat. Mo˝liwe jest te˝ stosowanie europejskiej klasyfi kacji ECLA, która jest 
dok∏adniejsza. Klasyfi kacja patentowa zbudowana jest z liter wskazujàcych na 
istniejàcà klas´ MKP, nast´pnie z numeru (2 cyfry) wskazujàce na poziom dzia∏u 
(np. B65). Opcjonalnie symbol klasyfi kacji mo˝e jeszcze dodatkowo zawieraç 
sekwencje liter (np. B65D) wskazujàce na podklas´ MKP (zmienna, 1-3 cyfr, np. 
B65D81) wskazujàcà na poziom grupy MKP, ukoÊnik „/” i numer (zmienna, 1-3 
cyfr, np. B65D81/32), wskazujàcà na podgrup´ lub ca∏à klasyfi kacj´. Opcjonalnie 
klasyfi kacja mo˝e byç poprzedzona podgrupà ECLA reprezentowanà przez 
liter´, która tak˝e mo˝e byç poprzedzona cyfrà i literà (np. B65D81/00B1B lub 



Jerzy Lampart108
A23B4/005F4). Poszukiwania z zastosowaniem klasyfi kacji MKP uniezale˝niajà 
poszukujàcego od nazewnictwa, które w dzia∏alnoÊci patentowej jest równie˝ 
twórcze i nieoczekiwane, ale tak˝e od podmiotowoÊci zg∏aszajàcego, którym 
nie zawsze jest twórca, a czasami nawet nie jest nim podmiot korzystajàcy 
z wynalazku w przypadku wykorzystania mo˝liwoÊci licencji lub przeniesienia 
prawa.

Baza zg∏oszeƒ wynalazków w trybie mi´dzynarodowego zg∏oszenia PCT 
przedstawia interfejs zamieszczony poni˝ej:

Sprawdzenie pod ka˝dym wzgl´dem zg∏oszenia i okreÊlenie stanu 
dotychczasowego w znacznym stopniu eliminuje problemy póêniejszego 
modyfi kowania i poprawiania dokumentacji, a przede wszystkim minimalizuje 
mo˝liwoÊç uzyskania odmowy udzielenia ochrony.

Zg∏oszenie wynalazku, jak wczeÊniej ju˝ by∏o wspomniane, mo˝e nastàpiç 
poczàtkowo w UPRP, a nast´pnie mo˝e zostaç rozszerzone na wiele krajów 
Êwiata. Procedura PCT daje mo˝liwoÊç jak gdyby jednoczesnego wprowadzenia 
dokumentacji zg∏oszeniowej a˝ do 142 krajów Êwiata. Taki tryb znacznie u∏atwia 
i obni˝a koszty zg∏oszenia wynalazku na zagranicznych rynkach. Poni˝ej 
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przedstawiony jest poglàdowy rysunek krajów, sygnatariuszy porozumienia PCT 
ze strony WIPO. Jak widaç wi´kszoÊç krajów Êwiata stosuje procedur´ PCT.

Procedura PCT trwa kilkanaÊcie miesi´cy, ró˝nie dla ró˝nych krajów, 
maksymalnie 31 miesi´cy. Oprócz publikacji mi´dzynarodowego zg∏oszenia 
obejmuje tak˝e w zale˝noÊci od ˝àdania twórcy swego rodzaju okreÊlenie 
innowacyjnoÊci rozwiàzania. Sà to uznaniowo: Mi´dzynarodowy Organ 
Poszukiwaƒ [ISA], Mi´dzynarodowy Organ ds. Badaƒ Wst´pnych [IPEA]. 
W wyniku opracowania raportu z poszukiwania wst´pnego lub badania, twórca 
mo˝e si´ zorientowaç co do szans uzyskania praw wy∏àcznych lub ma mo˝liwoÊç 
skorygowania ˝àdaƒ. Po up∏ywie wspomnianego wczeÊniej czasu, a zale˝nego 
od poszczególnego kraju, nast´puje rozpocz´cie fazy krajowej lub regionalnej 
i udzielenie bàdê odmowa udzielenie patentu. Walidacja wynalazku, wymogi 
formalne, reprezentacja i inne, sà na tyle ró˝ne w ró˝nych krajach, ˝e odbiegajà 
od przyj´tej koncepcji referatu i wymagajà znacznie bardziej szczegó∏owych 
rozwa˝aƒ. Poglàdowo ten wst´pny etap jest przedstawiony na nast´pnym 
rysunku, pochodzàcym z materia∏ów WIPO.

Uzyskanie prawa wy∏àcznego, zw∏aszcza za granicami kraju, jak widaç 
z przedstawionych wy˝ej informacji wymaga zaanga˝owania specjalistów, 
rzeczników patentowych. Wiedza o dokonaniu zg∏oszenia w celu uzyskania 
ochrony jest jedynie jednym z elementów komercjalizacji badaƒ naukowych. 
Jest to czasami doÊç istotny element, zw∏aszcza w przypadku doÊç ciekawych 
i znajdujàcych szerokie zastosowanie rozwiàzaƒ.
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Mo˝liwoÊç prawnego przeciwdzia∏ania naruszeniom, mo˝liwoÊç nadawania 
uprawnieƒ do korzystania z rozwiàzania i kontroli rynku, monopolizacja 
tego rynku, jest koniecznym cz´sto elementem dla znalezienia partnera lub 
partnerów handlowych, którzy wniosà swój pozytywny wk∏ad w osiàgni´cie 
sukcesu rynkowego. Ochrona patentowa jest tak˝e, bez wàtpienia, doÊç istotnym 
elementem taktyki i strategii biznesowej. Oprócz ceny, reklamy, jakoÊci, sieci 
sprzeda˝y i wielu innych elementów sk∏adajàcych si´ na ostateczny sukces, to 
zdolnoÊç zaspakajania rosnàcych potrzeb odbiorcy nowych technologii jest 
kluczowa w rozwoju nowych przedsi´wzi´ç, a udzielona ochrona prawna jest 
potwierdzeniem innowacyjnoÊci rozwiàzania, jego nowoczesnoÊci oraz cz´sto 
jest warunkiem powodzenia przedsi´wzi´cia. 


