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KATARZYNA SZOPIK 

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA W POLSCE 

Jednym z warunków bycia innowacyjnym jest więc prowadzenie samodzielnej 
działalności badawczej i rozwojowej. Ma ona na celu doskonalenie prowadzonej działal-
ności oraz określenie szans i zagrożeń występujących w otoczeniu, co w konsekwencji 
może prowadzić do przeformułowania celów działalności gospodarczej. Może to być 
również korzystanie z wyników takich prac prowadzonych przez organizacje zewnętrzne, 
ewentualnie realizowanie polityki wspólnych prac B+R z innymi organizacjami, prowa-
dzących do wzrostu wiedzy niezbędnej w procesach innowacyjnych.  

Pod pojęciem działalności badawczej i rozwojowej rozumie się systematycznie 
prowadzone prace twórcze, realizowane w celu zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wie-
dzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, a także – znalezienia nowych możliwości 
zastosowania odkrytej wiedzy1. Systematyka badań naukowych wyróżnia różne koncep-
cje podziałów działalności badawczo-rozwojowej. W badaniach prowadzonych przez 
sferę B+R można wyróżnić najogólniej następujące typy2: 

 badania dochodowe (incremental), na które składa się małe B (badania podstawowe, 
teoretyczne) i duże R (prace rozwojowe i wdrożeniowe), 

 badania radykalne (radical), obejmujące zarówno duże B, jak i duże R, 
 badania fundamentalne (fundamental) – duże B i małe R. 

Tradycyjnie jednak przyjmuje się, iż działalność badawczo-rozwojowa obejmuje 
badania podstawowe i stosowane oraz prace rozwojowe3.  

Badania podstawowe (basic research) to badania o charakterze eksperymental-
nym lub teoretycznym, podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy 
na temat podłoża zjawisk i obserwowanych faktów bez nastawienia na konkretne zasto-
sowanie lub wykorzystanie4. Jest to działalność zmierzająca do odkrycia nowych prawi-
dłowości lub zasad metodologicznych; czyli w celu osiągnięcia postępu wiedzy w okre-
ślonej dziedzinie przez odkrycie nowym prawd, twierdzeń, uogólnień, praw nauki.  

                                                     
 

1  Nauka i technika w 2001 roku, GUS, Warszawa 2003, s. 37. 
2  P.A. Roussel, N.K. Saad, T.J. Erickson: Third generation R&D, Arthur D. Little Inc., Harvard Busi-

ness School Press, Boston 1991, s.15. 
3  G. Niedbalska: Definicje pojęć z zakresu statystyki, nauki i techniki, GUS, Warszawa 1999, s. 20. 
4  Dworczyk, Szlasa: Zarządzanie innowacjami, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 

Warszawa 2001, s. 14. 
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Niekiedy badania podstawowe, zwłaszcza w naukach technicznych i przyrodni-

czych, dzieli się na5: 

 badania podstawowe czyste (wolne), prowadzone dla zwiększenia zasobu wiedzy, 
bez praktycznego ukierunkowania, 

 badania podstawowe ukierunkowane (skierowane), prowadzone dla zwiększenia za-
sobu wiedzy, stanowiącej podstawę do rozwiązywania problemów już rozpoznanych 
lub mogących pojawić się w przyszłości.  

W przypadku badań wolnych cele i kierunki badań wynikają z wewnętrznej logi-
ki rozwoju nauki i równocześnie własnych zainteresowań badaczy. Celem zaś badań 
skierowanych jest zarówno potrzeba dalszego rozwoju nauki, jak i potrzeby praktyki. 
Jednocześnie w tego typu badaniach formułowany jest dość jednoznacznie ich użyteczny 
cel w perspektywie, ale także cel praktyczny w okresie teraźniejszym6. Podział  
z uwzględnieniem powyższej klasyfikacji przedstawia poniższy rys. 1 obrazujący koncep-
cję badań podstawowych i stosowanych oraz wdrożeń według Ch. Freemana.  

Badania stosowane (applied research) polegają na wykorzystaniu rezultatów 
badań podstawowych, w celu ułatwienia realizacji jakiegoś zadania praktycznego  
w zakresie techniki technologii lub organizacji7. W badaniach podstawowych badacz nie 
ma pełnej świadomości tego, co znajdzie: ma on jedynie kierunek, w którym ma zmie-
rzać. W badaniach stosowanych badacz wie, czego chce i stara się ustalić jak szybko 
może się zbliżyć do tego, co chce osiągnąć8. Badania stosowane mogą prowadzić do 
innowacji. Ich wyniki sprawdza się w laboratoriach lub np. w przedsiębiorstwie w postaci 
prototypów maszyn i urządzeń; wymagają one oceny efektywności proponowanych 
usprawnień9. Osiągnięte w procesie badań stosowanych wyniki mogą być użyteczne dla 
praktyki, a tym samym stanowią punkt wyjścia do realizacji dalszych faz cyklu badawczo-
rozwojowego, czyli przede wszystkim prac rozwojowych10.  

W ramach prac rozwojowych (experimental development) następuje połączenie 
wyników prac badawczych z wiedzą techniczną w celu wprowadzenia do produkcji no-
wego lub zmodernizowanego wyrobu, nowej technologii czy nowego systemu organiza-
cji. Dzięki nim inwencje zostają przekształcone w innowacje11. Prowadzone systematycz-

                                                     
 

5  J. Baruk: Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 57. 
6  Przykładem tego typu badań są współcześnie w Polsce badania statutowe, których celem jest 

zarówno pogłębienie wiedzy, jak i tworzenie efektów użytecznych dla praktyki, zob. S. Marciniak: 
Innowacje i rozwój gospodarczy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000, 
s. 52. 

7  S. Marciniak: Innowacje i rozwój gospodarczy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 
Warszawa 2000, s. 53. 

8  W. Nasierowski: Zarządzanie rozwojem techniki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1997, s. 59. 
9  J. Penc: Innowacje i zmiany w firmie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999, s. 167. 
10  S. Marciniak: Innowacje..., op. cit., s. 53. 
11  J. Penc: Innowacje..., op. cit., s. 167. 
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ne prace opierają się na istniejącej wiedzy, uzyskanej w wyniku działalności badawczej 
oraz/lub doświadczeń praktycznych i mają na celu wytworzenie nowych materiałów, 
produktów lub urządzeń, inicjowanie nowych i znaczące udoskonalanie już istniejących 
procesów, systemów i usług. Ten rodzaj prac jest w Polsce utożsamiany z pojęciem 
technicznego przygotowania produkcji12. 

 

Działalność wdrożeniowa i skierowana przedmiotowo 

Prace rozwojowe 

Badania stosowane 

Badania podstawowe, 
skierowane 

Badania podstawowe, 
wolne 

 

Rysunek 1. Graficzna prezentacja koncepcji badań podstawowych i stosowanych oraz wdrożeń 
(experimental development). 

Źródło: Ch. Freeman: The Economics of Industrial Innovation, Penguin Books Ltd., Middlesex 1974,  
s. 314. 

Działalność badawcza (research) i prace rozwojowe (development), w skrócie 
B+R, obejmują pracę twórczą podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększe-
nia zasobów wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie oraz wykorzy-
stanie jej zasobów i tworzenie nowych zastosowań13. Używając tego określenia obejmu-
jemy tym mianem również organizacje i instytucje zajmujące się tą działalnością, nie 

                                                     
 

12  Dworczyk, Szlasa: Zarządzanie..., op. cit., s. 14. 
13  Tamże, s. 13. 
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wykluczając części przedsiębiorstw, w których prowadzone są badania i prace rozwojo-
we. Przyjmuje się, że do sfery B+R zaliczamy te jednostki organizacyjne, które prowadzą 
badania naukowe i prace rozwojowe kończące się praktycznymi rezultatami w postaci 
innowacji produktowych, nowych technologii i nowych usług, a także nowych rozwiązań 
w sferze organizacji i zarządzania, niezależnie od ich organizacyjnej przynależności do 
sfery nauki, szkolnictwa wyższego, czy przedsiębiorstw14. W strukturze B+R wyróżnia się 
jednostki, w różnym stopniu uczestniczące w procesach innowacyjnych. Ogół organizacji 
i osób fizycznych zajmujących się pracami twórczymi, podejmowanymi w celu zwiększe-
nia zasobu wiedzy oraz w celu znalezienia nowych możliwości zastosowania tej wiedzy, 
współpracujących ze sobą, tworzy tzw. sferę badawczo-rozwojową. W Polsce obejmuje 
ona15: 

 placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, 
 jednostki badawczo-rozwojowe: instytuty naukowo-badawcze, ośrodki badawczo-

rozwojowe, centralne laboratoria i inne organizacje, których głównym zadaniem jest 
prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, 

 szkoły wyższe, 
 jednostki obsługi nauki: biblioteki narodowe, archiwa, stowarzyszenia, fundacje itp., 
 jednostki rozwojowe – podmioty gospodarcze zajmujące się działalnością B+R obok 

swojej działalności podstawowej (przedsiębiorstwa przemysłowe dysponujące wła-
snym zapleczem badawczo-rozwojowym: laboratoria, zakłady i ośrodki badawczo-
rozwojowe, działy badawczo-technologiczne, biura konstrukcyjne i technologiczne, 
zakłady rozwoju techniki, biura studiów i projektów itp.). 

Strukturę nakładów na B+R według rodzajów jednostek przedstawia poniższy 
rys. 2. 

Jak widać na powyższym rys. 2, zdecydowanie największe nakłady na badania i 
rozwój przeznaczane są przez jednostki badawczo-rozwojowe (35,9%) i szkoły wyższe 
(32%). Nakłady na B+R jednostek rozwojowych i placówek naukowych PAN są ponad 
połowę niższe, najmniej na ten cel przeznaczają pozostałe jednostki z działu  
73 PKD16 - jedynie 0,6%. 

                                                     
 

14  Sfera badawczo-rozwojowa i przedsiębiorstwa w działalności innowacyjnej, K. Poznańska (red.), 
Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2001, s.18. 

15  J. Baruk: Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 57. 
16  Dział 73 Polskiej Klasyfikacji Działalności– Działalność badawczo-rozwojowa, Podsekcja 73.1-

prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych oraz podsekcja 73.2- 
prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, Dz. U.  
z dnia 2 marca 2004 r.). 
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Struktura nakładów na B+R według rodzajów jednostek (w%)
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Rysunek 2. Struktura nakładów na B+R według rodzajów jednostek (w %). 

Źródło: Nauka i technika w 2004 roku, GUS, Warszawa 2004. 

Warto w tym miejscu wspomnieć w kilku słowach o funkcjonowaniu jednostek 
badawczo-rozwojowych w Polsce, które to doczekały się zmian w ustawie z 1985 roku, 
dotyczącej ram jej funkcjonowania. Zgodnie z ustawą o jednostkach badawczo-
rozwojowych jednostkami badawczo-rozwojowymi są państwowe jednostki organizacyjne 
wyodrębnione pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, 
tworzone w celu prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, których wyniki 
powinny znaleźć zastosowanie w określonych dziedzinach gospodarki narodowej i życia 
społecznego17. 

Zadania jednostek badawczo-rozwojowych określone są szczegółowo w wyżej 
wymienionej ustawie, a należą do nich: 

1. Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przystosowywanie ich 
wyników do wdrażania w praktyce, 

2. Upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, 
3. Podejmowanie działalności w zakresie doskonalenia metod prowadzenia badań 

naukowych i prac rozwojowych, 
4. Prowadzenie działalności uzupełniających, a w szczególności w zakresie szkolenia, 

informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony 
własności przemysłowej i intelektualnej, 

                                                     
 

17  Ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych z dnia 25 lipca 1985 roku, art. 1, ust. 1.  
(Dz.U. 05.164.1365). 
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5. Opracowywanie analiz i ocen dotyczących stanu i rozwoju poszczególnych dzie-

dzin nauki i techniki, a także propozycji w zakresie wykorzystywania w kraju osią-
gnięć światowej nauki i techniki. 

Ustawa określa również zasady gospodarki finansowej jednostek badawczo-
rozwojowych. Szczegółowe warunki i sposób gospodarki finansowej JBR, źródła przycho-
dów tych jednostek, fundusze tworzone przez jednostki, jak również sposób gospodaro-
wania tymi funduszami określa minister właściwy do spraw nauki w porozumieniu  
z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych (art.19). Ustawa mówi również  
o samodzielnym gospodarowaniu jednostek badawczo-rozwojowych przydzieloną i naby-
tą częścią mienia ogólnonarodowego oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach 
posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Jednostka 
badawczo-rozwojowa występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek, 
pokrywa koszty bieżącej działalności z uzyskiwanych przychodów, odpowiada za swoje 
zobowiązania. Jeśli mowa o uzyskiwanych przez jednostki badawczo-rozwojowe przy-
chodach, według art. 14 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy, mogą one osiągać przychody 
z tytułu wdrażania i upowszechniania wyników swojej działalności oraz uczestniczyć  
w efektach ekonomicznych powstałych z tego tytułu (odrębne przepisy). Mogą uzyskiwać 
one również przychody z dotacji budżetowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Z kolei ustawa z 2005 roku o niektórych formach wspierania działalności inno-
wacyjnej wprowadza możliwość uzyskania statusu centrum badawczo-rozwojowego dla 
przedsiębiorców nie będących jednostką badawczo-rozwojową18. Zgodnie z art. 12,  
ust. 2 status centrum badawczo-rozwojowego może uzyskać przedsiębiorca: 

1. Którego przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finanso-
wych za rok obrotowy poprzedzający rok złożenia wniosku, wyniosły co najmniej 
równowartość w złotych 800000 euro; 

2. Którego przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie wyników badań 
lub prac rozwojowych stanowią co najmniej 50% przychodów określonych w po-
przednim punkcie; 

3. Który nie zalega z zapłatą podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i skła-
dek na ubezpieczenia zdrowotne. 

Art. 12, ust. 6 niniejszej ustawy stanowi, iż przedsiębiorca ubiegający się o na-
danie statusu centrum badawczo-rozwojowego musi złożyć wniosek do ministra gospo-
darki, który musi zawierać: 

1. Firmę, siedzibę i adres przedsiębiorcy; 
2. Oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy; 
3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

                                                     
 

18  Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dnia 29 lipca 2005 roku,  
art. 12-16. 
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4. Numer REGON; 
5. Dane dotyczące przychodów netto; 
6. Opis badań lub prac rozwojowych prowadzonych przed przedsiębiorcę, w tym 

opis zadań badawczo-rozwojowych zrealizowanych w ostatnim roku obrotowym 
oraz ich wyników, a także wykaz uzyskanych akredytacji, patentów lub zastoso-
wań w praktyce. 

Wysoka ranga działalności B+R w procesach innowacyjnych wymaga racjonal-
nej polityki B+R państwa i podmiotów gospodarczych. Stopień zaangażowania  
w te procesy ocenia się zwykle na podstawie poziomu następujących mierników19: 

1. wielkość nakładów krajowych brutto na działalność B+R,  
2. udziału nakładów na działalność B+R w produkcie krajowym brutto, 
3. struktury źródeł finansowania działalności B+R, 
4. struktury nakładów na działalność B+R według rodzajów badań, 
5. wielkości zatrudnienia w sferze B+R, 
6. udziału środków przeznaczonych na działalność B+R w nakładach na działalność 

innowacyjną ogółem. 

Nakłady na prace B+R jako % PKB w latach 1990-2004
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Rysunek 3. Relacja nakładów ogółem na prace B+R do PKB (w %). 

Źródło: Nauka i technika w 2002 r., GUS, Warszawa 2004, s.29; Nauka i technika w 2004 r., GUS, 
Warszawa 2005, s. 21. 

Ze względu na ograniczenia objętościowe artykułu omówione zostaną jedynie 
trzy z wyżej wymienionych mierników. Jeśli chodzi o drugi z nich, zdecydowanie odnoto-
wuje się bardzo niski poziom nakładów na działalność B+R jako procent PKB, a w po-
równaniu do początków lat 90-tych wyraźną tendencję spadkową. Udział wydatków  
na prace B+R do PKB w latach 1990-2004 przedstawia rys. 3.  

                                                     
 

19  J. Baruk: Charakterystyka działalności badawczo-rozwojowej, Problemy zarządzania, rok 2004,  
nr 1, s. 32. 
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Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej ze środków budżetowych i po-

zabudżetowych na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat kształtowało się na bardzo niskim 
poziomie. Finansowanie tej sfery z budżetu państwa z 0,76% PKB w roku 1991 spadło 
do 0,34% PKB w roku 2003. Finansowanie pozabudżetowe natomiast kształtowało się  
w tym okresie średnio na poziomie 0,3%. Należy przy tym dodać, iż w roku 2004 odno-
towano wzrost nakładów na prace B+R o 13,1% w stosunku do roku 2003, w tym środ-
ków pozabudżetowych (głównie przedsiębiorstw) o 16,3%. 

Biorąc pod uwagę strukturę nakładów na działalność B+R można zauważyć,  
że w dalszym ciągu największy udział w finansowaniu tej sfery działalności ma budżet 
państwa. Po tendencji wzrostowej w latach 1998-2001, w roku 2002 nastąpiło jednak jej 
zatrzymanie, wynosząc w roku 2004 61,7 % ogólnych nakładów na tę sferę. Jest to 
zatem o 3,1 punkty procentowe mniej w porównaniu z rokiem 2001. Biorąc pod uwagę 
chęć zbliżenia się do wielkości nakładów na B+R zgodnych z założeniami Strategii Li-
zbońskiej (nakłady na B+R na poziomie 3% PKB) lub nawet osiągnięcia założeń Naro-
dowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 (osiągnięcie nakładów na działalność B+R na 
poziomie 1,5% PKB) niezbędne jest zwiększenie nakładów na tę działalność zwłaszcza 
przez przedsiębiorstwa. Ich udział w finansowaniu działalności badawczo-rozwojowej 
zmniejszał się od roku 1999 o 7,9%, wynosząc 22,7% w roku 2002. W roku 2004 odno-  
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Rys. 4. Źródła finansowania nakładów na prace B+R w latach 1998-2004 (w %). 

Źródło: Nauka i technika w 2002 r., op. cit., s. 30; Nauka i technika w 2004 r., op. cit., s.28. 

towano jednak znaczny wzrost nakładów jednostek pozabudżetowych na sferę B+R,  
w tym głównie przez przedsiębiorstwa o 16,3% w stosunku do roku poprzedniego. Jeżeli 
chodzi natomiast o finansowanie nakładów na prace B+R przez placówki naukowe PAN  
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i jednostki badawczo-rozwojowe, w roku 2004 ich poziom wyniósł 7,5%, był zatem  
o 1,6% wyższy od roku 2003, wracając tym samym do poziomu z roku 1999. Ponad 
trzykrotnie zwiększył się za to zakres finansowania tej dziedziny przez instytucje spoza 
granic naszego kraju. W roku 1998 wynosił on 1,5%, natomiast w roku 2004 już 5,2% 
ogółu nakładów na tę sferę. Strukturę nakładów na działalność B+R według źródeł fi-
nansowania przedstawia rys. 4. 

Struktura nakładów na działalność B+R w latach 1995-2004 w zasadzie nie ule-
gła większym zmianom. Nieznacznie, bo o 3,1 punktów procentowych, wzrosły jedynie 
nakłady na badania podstawowe w roku 2004 w stosunku do roku 1995. Strukturę na-
kładów na działalność B+R według rodzajów badań przedstawia rys. 5. 

Struktura nakładów na działalność B+R wg rodzajów badań 
w latach 1995-2004
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Rysunek 5. Struktura nakładów na działalność B+R według rodzajów badań w latach 1995-2004. 

Źródło: Nauka i technika w 2004 r., op. cit., s.24. 

Polska powinna jak najszybciej restrukturyzować strategię gospodarczą w za-
kresie działalności badawczo-rozwojowej, by w przyszłości móc starać się o finansowanie 
ze środków unijnych. By umożliwić taki rozwój tej działalności należy20: 

 ukierunkować odpowiednie środki budżetowe na stworzenie infrastruktury do prowa-
dzenia takiej działalności oraz stymulować tworzenie zasobów ludzkich niezbędnych 
do prowadzenia badań (dofinansowanie jednostek badawczo-rozwojowych), 

                                                     
 

20  A. Pomykalski: Stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej w Polsce [w:] Prace Naukowe 
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1025, Wrocław 2004, s. 69. 
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 opracować konkretne obszary badawcze skorelowane ze strategią, a część środków 

powinna zostać przeznaczona na stałe badania nad przyszłymi obszarami badań oraz 
zwiększenie ich efektywności. 

Stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej z pewnością 
może stanowić podstawę do poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku 
krajowym i międzynarodowym. Firmy działające na rynku zachodnim ze znacznym wy-
przedzeniem reagują na jego potrzeby, kładąc duży nacisk na sferę badawczo-
rozwojową. Wiąże się to naturalnie z przeznaczaniem dużych nakładów finansowych na 
tę sferę, co nie jest niestety domeną Polski biorąc w szczególności pod uwagę finanso-
wanie tej sfery przez przedsiębiorstwa. Dlatego też konieczna w tym względzie jest 
zmiana mentalności przedsiębiorców oraz ich determinacja w pozyskiwaniu środków na 
finansowanie działalności B+R, której aktywizacja może być kluczowym czynnikiem prze-
trwania na współczesnym, globalnym rynku.  

Działalność badawczo-rozwojowa powinna być jednym z zasadniczych źródeł 
wiedzy i innowacji w przedsiębiorstwach, czego świadomość powinna doprowadzić do 
koncentracji działań w jej zakresie. Poziom aktywności badań prowadzonych w ramach 
komórek badawczo-rozwojowych oraz umiejętność ich efektywnego wykorzystania może 
stymulować działalność innowacyjną firm. Aktywna działalność badawczo-rozwojowa 
prowadząca w rezultacie do wdrażania innowacji jest jednym z kluczowych czynników 
stanowiących o konkurencyjności przedsiębiorstw. 

RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY IN POLAND 

Research and Development activity in the enterprises is one of the conditions  
of companies innovation. Significance of this issue is widely discus and emphasize. Inno-
vative companies are these companies which directly or indirectly use the results of 
Research and Development units. Article shows general characteristic of Research and 
Development activity and few important indexes describing the present condition of this 
sphere in Poland. 

Translated by Katarzyna Szopik 
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