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 Wstęp

Współcześnie wiedza w coraz szerszym zakresie zastępuje pracę i kapi-
tał jako podstawowe źródło dobrobytu społecznego. Zdolność tworzenia wie-
dzy, a przede wszystkim jej przekształcania w nowe produkty, usługi i tech-
nologie decyduje o sukcesie rynkowym przedsiębiorstw. W dynamice eko-
nomiczno-społecznej szczególną rolę odgrywa innowacyjny przedsiębiorca, 
tworzący nowe przedsiębiorstwo oparte na wiedzy oraz nadający tradycyjnym 
strukturom rozmach i nowe możliwości. Innowacje przez lata kojarzone ze 
sferą zmian technicznych wkraczają w obszar usług, organizacji, marketingu, 
a nawet polityki i zjawisk społecznych. Dynamika współczesnych zmian 
gospodarczych, technologicznych i społecznych wymusza myślenie w kate-
goriach schumpeterowskiej twórczej destrukcji. Powodzenie ekonomiczne jest 
związane z nowym modelem motywacji do tworzenia i wykorzystania wiedzy 
oraz innowacyjną przedsiębiorczością. Szczególne nadzieje są także pokła-
dane w rozwoju nauki, a przede wszystkim umiejętności przekształcania wie-
dzy w nowe produkty i usługi. Wymaga to jakościowo nowych zachowań stra-
tegicznych współczesnych przedsiębiorstw. 

Z incjatywy Katedry Efektywności Innowacji Uniwersytetu Szczeciń- 
skiego i Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębior-
czości w Polsce podczas seminarium zorganizowanego w dniach 1-5 wrze-
śnia 2006 r. w Pobierowie „Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta 
na wiedzy” podjęto próbę budowy platformy dyskusji i współpracy środowisk 
naukowych i praktyki gospodarczej zajmującej się szeroko rozumianą proble-
matyką innowacji w procesach gospodarowania. Prezentowany kolejny Zeszyt 
Naukowy z serii „Ekonomiczne Problemy Usług” jest efektem tej współpracy 
w 2010 r. W publikacji zawarto referaty zaprezentowane podczas: 

1. V Szkoły Letniej Innowacji – „Sieć partnerstwa na rzecz wzro-
stu innowacyjności polskiej gospodarki”, która odbyła się w dniach 
9-14 września 2010 r. w Ośrodku Wypoczynkowym Uniwersytetu 
Szczecińskiego w Pobierowie, a wiodącym partnerem była po raz 
drugi Katedra Efektywności Innowacji Uniwersytetu Szczecińskiego. 

2. XXI Dorocznej Konferencji Organizatorów Ośrodków Innowacji 
i Przedsiębiorczości w Polsce, której uczestnicy w dniach 13-15 
maja 2010 r. gościli we Wrocławiu i Szczawnie Zdroju. Partnerami 
przedsięwzięcia byli: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii; 



Wrocławski Park Technologiczny; Dolnośląski Park Technologiczny 
w Wałbrzychu, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych 
UE; Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

W obydwu przedsięwzięciach wzięło udział łącznie około 300 osób  
z różnych środowisk: nauka (m.in. katedry innowacji oraz przedsiębiorczości), 
ośrodki innowacji (parki i inkubatory technologiczne, centra transferu tech-
nologii) i administracja publiczna (Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 
urzędy marszałkowskie). Omawiane spotkania są jedyną w Polsce tego typu 
formą integracji środowiska naukowego, gospodarczego i administracji. 
Dyskusja i wymiana doświadczeń wnoszą istotny wkład w ciągle niedosko-
nały system innowacji w Polsce. Uczestnicy podkreślają efektywność przyję-
tej formuły organizacyjnej. Spotkania i dyskusja organizowane przez SOOIPP 
umożliwiają przede wszystkim: 

 – wymianę doświadczeń, poglądów, wyników badań i rezultatów prac 
aplikacyjnych;

 – integrację środowiska i pogłębienie kontaktów krajowych i międzyna-
rodowych osób i instytucji;

 – rozwój wiedzy o najnowszych mechanizmach transferu i komercjali-
zacji osiągnięć naukowych;

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

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

 – doskonalenie kadr i kompetencji zespołów.
O sukcesie pomysłu zadecydowało zaangażowanie partnerów niniej-

szej inicjatywy, tj.: Katedry Efektywności Innowacji Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedry 
Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry 
Zarządzania Innowacjami Szkoły Głównej Handlowej, Zakładu Innowacji 
i Logistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Katedry Gospodarki Regionalnej 
i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Zarządzania i Modelo-
wania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej, Departamentu Strategii 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departamentu Rozwoju Gospo-
darki Ministerstwa Gospodarki, Zespołu Innowacji i Technologii Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Wydziału Innowacyjności Urzędu 
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Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Krajowego Punktu 
Kontaktowego Programów Unii Europejskiej, Fundacji Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza – Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Uniwersyteckiego 
Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum 
Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej. 

Podejmowane w trakcie spotkań dyskusje mają szczególne znaczenie 
w kontekście budowy nowoczesnej gospodarki bazującej na zdolnościach 
innowacyjnych. Szkoła Letnia Innowacji jest często pierwszym miejscem pre-
zentacji wyników prac młodych pracowników nauki, to ważny trening, ocena 
projektów badawczych i przygotowanie do obrony. Jednocześnie wszystkie 
referaty są poddane selektywnej ocenie. Zebrane w 2010 roku wyniki pracy 
zostały uporządkowane w dwa niezależne tomy: „Uwarunkowania rozwoju 
przedsiębiorczości opartej na wiedzy” oraz „Strategiczne podstawy przedsię-
biorczości opartej na wiedzy”. W prezentowanym tomie ujęte zostały prace 
o charakterze mikroekonomicznym, uporządkowane w cztery rozdziały:

1. Praktyka przedsiębiorczości opartej na wiedzy,
2. Zachowania strategiczne w innowacyjnym biznesie,
3. Efektywność procesów innowacyjnych i biznesowych w gospodarce,
4. Wykorzystanie technologii informatycznych i innowacje w usługach. 
Zaprezentowane w publikacji artykuły podejmują szereg ciekawych pro-

blemów teoretycznych i praktycznych związanych z różnymi aspektami inno-
wacyjnej przedsiębiorczości opartej na wiedzy.

Zapraszając do lektury, pragniemy podziękować wszystkim Autorom za 
udział w dyskusji i przygotowanie przedstawionych tekstów oraz Zarządowi 
SOOIPP za stworzenie bardzo efektywnej platformy kontaktów i współpracy 
różnych środowisk, kluczowych dla nowoczesnego myślenia o procesach 
innowacyjnych. Pragniemy również podziękować Elwirze Koprowskiej- 
-Skalskiej, Ewelinie Burzec Burzyńskiej i Kindze Madej, które wzięły na sie-
bie ciężar przygotowania od strony technicznej prezentowanej publikacji. 

Jesteśmy przekonani, że współpraca, dyskusja oraz wymiana wie-
dzy będą nadal realizowane, a ich owocem będą kolejne zeszyty naukowe 
z udziałem szerokiej palety interesariuszy procesów innowacyjnych zarówno  
z kraju, jak i z zagranicy. Jednocześnie pragniemy zasygnalizować, że są już 
przygotowywane kolejne inicjatywy (XXII Doroczna Konferencja SOOIPP 
pt. „Internacjonalizacja przedsiębiorczości opartej na wiedzy” w Gliwicach 
oraz VI Szkoła Letnia Innowacji połączona z Konferencją Jubileuszową 
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Katedry Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego 
pt. „Nowe trendy i wyzwania innowacyjnej przedsiębiorczości”), do udziału  
w których serdecznie zapraszamy.

Łódź, Poznań, Szczecin, warszawa – grudzień 2010 r. 
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KRZYSZTOF B. MATUSIAK 
Uniwersytet Łódzki

OD PRZEDSIĘBIORCZOŚCI tECHNOLOGICZNEJ DO 
OPARTEJ NA WIEDZY (KREATYWNEJ) – INNOWACYJNA 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ERY POStINDUStRIALNEJ

 Wprowadzenie 

Współcześnie obserwujemy nowe zjawiska ekonomiczne, społeczne 
i technologiczne składające się na przełom cywilizacyjny oznaczający wypie-
ranie ery przemysłowej przez bliżej jeszcze niezdefiniowaną cywilizację post-
industrialną. Wyróżnikiem obserwowanych procesów jest wzrost znaczenia 
wiedzy, która zastępuje pracę i kapitał jako podstawowe źródło dobrobytu 
społecznego. Zdolność tworzenia wiedzy, a przede wszystkim jej przekształ-
cania w nowe produkty, usługi i technologie decyduje o sukcesie rynkowym. 
Gospodarka wiedzy1 wymaga specyficznego paliwa, którym są innowacje 
trafiające na rynek i do konsumentów w postaci nowych produktów i usług. 

1 Gospodarka oparta na wiedzy czy cywilizacja wiedzy to modne i nieprecyzyjne określenia uży-
wane zamiennie z takimi pojęciami, jak: gospodarka cyfrowa, gospodarka sieciowa, społeczeństwo 
informacyjne, digitalne, cyfrowe, poprzemysłowe, postindustrialne, postmodernistyczne, i wiele in-
nych. Spotykane określenia różnią się w zależności od tego, jakie elementy są w nich akcentowane, 
a jakie pomijane; ale wszystkie tworzone są w celu systematyzacji zjawisk zachodzących od kilku-
dziesięciu lat w gospodarce i społeczeństwie. Zob. M. Matusiak, Gospodarka oparta na wiedzy [w:] 
K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 118-
-122; Z. Madej, Gospodarka oparta na wiedzy wkracza w świat paradygmatów [w:] E. Frejtag-Mika 
(red.), Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania, Difin, Warszawa 2006, s. 15-36. 



Proces ten jest możliwy dzięki aktywności przedsiębiorcy innowatora. Celem 
artykułu jest określenie roli i miejsca przedsiębiorcy w kreatywnej gospodarce 
wiedzy. Dynamika zmian ekonomiczno-społecznych generuje nowe zakresy 
i warunki dla przedsiębiorczej aktywności. 

1. Innowacje i innowacyjna przedsiębiorczość w gospodarce wiedzy

Gospodarka wiedzy to najmocniej eksponowany wymiar obserwowa-
nych zmian ekonomiczno-społecznych, definiowany jako produkt nowej 
rewolucji przemysłowej, bazującej na skoku w dziedzinie zarządzania infor-
macją. Nowe technologie informatyczne zwiększyły wydajność intelektualną 
człowieka (tzw. wzmacniacz wiedzy), tak jak podczas poprzedniej rewolu-
cji z połowy XIX w. maszyna wzmocniła jego siłę fizyczną. Skumulowana 
w społeczeństwie wiedza (zasoby intelektualne i zdolności do ich powiększa-
nia) staje się kluczowym czynnikiem determinującym tempo rozwoju eko-
nomiczno-społecznego2. Opisując gospodarkę wiedzy, przeciwstawia się jej 
cechy gospodarki przemysłowej. Masowa, fordowska produkcja dóbr i eko-
nomia skali ustępują miejsca produkcji i dystrybucji wiedzy3. Przejście od 
gospodarki przemysłowej do gospodarki opartej na wiedzy charakteryzuje 
przede wszystkim wyścig innowacyjny obejmujący skracanie czasu powsta-
nia i życia nowego produktu oraz zastępowanie strategii imitacji potrzebą real-
nej innowacji. Świat w zdumiewający sposób przeistacza się zgodnie z kon-
cepcją austriackiego ekonomisty J.A. Schumpetera z pierwszej połowy XX w.4 
Fundamentalnymi ogniwami schumpeterowskiej ekonomi są:

 – innowacje i procesy innowacyjne, 
 – innowacyjny przedsiębiorca oraz rola nowych firm w transferze  

i komercjalizacji technologii, 
 – twórcza destrukcja i jej ekonomiczne, strukturalne i społeczne skutki, 
 – prawidłowości zmian technologicznych i strukturalnych w czasie 

(długie fale Kondratieffa). 

2 L. Zienkowski, Gospodarka „oparta na wiedzy” – mit czy rzeczywistość? [w:] L. Zienkowski, 
Wiedza a wzrost gospodarczy, Scholar, Warszawa 2003, s. 15. 

3 P.F. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999, s. 40. 
4 Mówimy o „erze Schumpetera” zarysowanej w teorii rozwoju gospodarczego z 1912 r. 

(Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung) i rozwiniętej w kolejnych pracach: Business Cycles. 
A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process (1939), The Creative 
Response in Economic History (1947), Theoretical Problems of Economic Growth (1947) oraz 
Economic Theory and Entrepreneurial History (1949). 
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Kombinacja powyższych elementów uzupełniona o kreatywność osób  
i zespołów tworzy podstawy dynamicznej gospodarki wiedzy, opartej na zdol-
nościach wykorzystania szans generowanych przez dynamiczne otoczenie,  
w którym żyjemy. W tradycyjnym schumpeterowskim ujęciu uznaje się przed-
siębiorcę za siłę sprawczą innowacyjnych zmian. 

Innowacyjny przedsiębiorca jest tym samym nośnikiem mechanizmu 
zmian, jednostką zdolną do wprowadzania nowych kombinacji, czyli reali-
zacji przedsięwzięć innowacyjnych (tzw. wicher twórczej destrukcji). To zna-
czy, że jest on w stanie ze strumienia nowych idei, pomysłów i wynalazków 
wyodrębnić te z potencjałem rynkowym i przekształcić je w nowe produkty, 
technologie czy rozwiązania organizacyjne. Funkcją konstytuującą przedsię-
biorcę jest wprowadzanie innowacji niezależnie od innych rodzajów działal-
ności związanych z prowadzeniem firmy. Najlepszym przykładem jest mała 
firma, gdzie przedsiębiorca jest technologiem, zaopatrzeniowcem, handlow-
cem, kierownikiem biura, szefem personalnym itp. Przy realizacji tych zadań 
wykonuje praktycznie wszystkie funkcje przedsiębiorcy5. Wprowadzanie 
nowych kombinacji nie jest rutyną czy zawodem, podobnie jak podejmowa-
nie i realizowanie decyzji strategicznych. Innowacyjna funkcja przedsiębiorcy 
występuje zawsze w połączeniu z innymi rodzajami jego biznesowej aktyw-
ności (np. organizacją i kierowaniem firmą), które z reguły są na co dzień bar-
dziej widoczne niż prace nad nowymi produktami, technologiami czy zmia-
nami organizacyjnymi6. 

W dyskusji nad innowacjami pojawiają się dwa podejścia: szersze (sensu 
largo) i węższe (sensu stricto)7. W szerszym ujęciu spotykamy najczęściej 
następujące propozycje definicyjne innowacji: 

 – „wprowadzenie do szerokiego użytku nowych produktów, technologii 
lub sposobów postępowania”8;

 – „wszystko postrzegane przez ludzi jako nowe, niezależnie od obiek-
tywnej nowości idei czy rzeczy”;

5 Ekonomiczne funkcje przedsiębiorczości: wprowadzanie innowacji i twórcza destrukcja, 
zdolność do kalkulacji ryzyka i działania w warunkach niepewności, arbitraż i odkrywanie oka-
zji, koordynacja rzadkich zasobów. Zob.: K.B. Matusiak, Rozwój systemów wsparcia przedsię-
biorczości. Przesłanki, polityka i instytucje, ITE, Radom–Łódź 2006, s. 34-36.

6 Tym Schumpeter tłumaczy m. in. atrakcyjność marshallowskiej definicji przedsiębiorcy 
menedżera, organizatora działalności gospodarczej. 

7 A.J. Jasiński, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 
2006, s. 9-10. 

8 J.A. Allen, Scientific innovation and industrial prosperity, Longan, London 1966, s. 7. 
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 – „każde dobro postrzegane przez kogoś/ludzi jako nowe”9;
 – „idea, praktyka lub obiekt, który jest postrzegany jako nowy przez 

osobę lub jednostkę przyjmującą”10.
Takie ujęcie spotykamy w popularnym (prasowym i encyklopedycznym) 

podejściu do innowacji, a także w naukach o zarządzaniu, socjologii oraz psy-
chologii. 

W wąskim ujęciu zakłada się, że nie każdą nowość możemy uznać za 
innowację. W praktyce analiza sprowadza się najczęściej do zmian o charak-
terze produktowym i procesowym (innowacja technologiczna) jako przejawie 
postępu technicznego, a warunkiem jest materializacja nowej wiedzy z wyna-
lazku w produkt lub technologię. Takie ujęcie odnajdujemy w definicjach: 

 – „innowacja to pierwsze rynkowe zastosowanie wynalazku”11;
 – „innowacja to pierwsze handlowe zastosowanie nowego produktu, 

procesu lub urządzenia”12.
Funkcją innowacji technologicznych jest tworzenie tzw. portfela produk-

towego na bazie nowych odkryć naukowych. Odgrywają one szczególną rolę 
w tradycyjnych relacjach sfery nauki i badań z biznesem. Takie ujęcie spo-
tykamy najczęściej w pracach ekonomistów oraz w naukach technicznych. 
Jednocześnie na tym podejściu wypracowany zostaje w latach 70. XX w. sche-
mat przedsiębiorczości technologicznej. 

2. Przedsiębiorca technologiczny i mała technologiczna firma

Przedsiębiorczość jest fenomenem historycznym, podlegającym ciągłej 
ewolucji i procesom dostosowań do zmieniających się warunków cywiliza-
cyjnych i ekonomiczno-społecznych. Pojawiają się tym samym nowe formy, 
a wcześniej dominujące typy tracą na znaczeniu. Współcześnie dynamicznie 
rośnie znaczenie przedsiębiorczości w obszarach, które wcześniej pozostawały 
poza obrębem penetracji przedsiębiorcy, a do których zaliczamy styk nauki 
i biznesu. Szczególną rolę zaczyna odgrywać innowacyjny przedsiębiorca, 
tworzący nowe przedsiębiorstwo oparte na wiedzy i jednocześnie często umo-
cowany w środowisku naukowym. Pojęcie to wyrasta z tradycji schumpete-

9 P. Kotler, Marketing, Gebethner, Warszawa 1994, s. 322.
10 E.M. Rogers, Diffusion of innovations, Free Press, New York 2003, s. 12. 
11 E. Mansfield, Industrial research and technological innovation, Horton, New York 1968, s. 83. 
12 C. Freemann, The economics of industrial innovation, Pinter, London 1982, s. 7. 
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rowskiej wizji przedsiębiorcy, będącego głównym nośnikiem zmian, postępu 
i rozwoju ekonomicznego, który w walce o rynek posługuje się innowacją. 
Przedsiębiorca innowator nie kalkuluje ryzyka, motywem jego działania jest 
misja i dążenie do osiągnięcia często abstrakcyjnych celów. To gospodarczy 
rewolucjonista zastępujący obecne struktury nowymi, powszechnie uznawa-
nymi za postęp. Może się on pojawiać na każdym szczeblu rozwoju cywili-
zacji, jeśli tylko zaistnieją warunki i potrzeba realizacji funkcji innowacyjnej. 

W nawiązaniu do wąskiego ujęcia innowacji od lat 70. ubiegłego wieku 
zaczęto wyodrębniać nową kategorię podmiotów gospodarczych, o szczegól-
nym potencjale innowacyjnym – małe firmy oparte na zaawansowanej tech-
nice (NTBF)13. Firmy takie definiuje się jako rozwijające, produkujące i sprze-
dające dobra i usługi, które ucieleśniają znaczący element współczesnej nauki. 
Jako podmioty wysoce innowacyjne i przedsiębiorcze dokonują konwersji 
nauki w nową technikę, podejmując się jej rynkowej komercjalizacji14. W defi-
nicjach firm technologicznych zwraca się uwagę na różne specyficzne czyn-
niki pozwalające wyodrębnić tę grupę podmiotów, np.15: 

 – ścisły związek ich właścicieli ze źródłem wykorzystywanej (i rozwi-
janej) w firmie technologii, kontynuowany w dalszych etapach roz-
woju firmy; 

 – doświadczenie badawcze lub techniczne nabyte przez właścicieli 
firmy w poprzednim miejscu pracy (na wyższej uczelni, w ośrodku 
badawczym, w innej firmie); 

 – pomysł nowego biznesu zasadniczo oparty na wykorzystaniu zaawanso-
wanej wiedzy technicznej rozwijanej lub nabytej w „źródle technologii”.

Wymienione warunki powodują, że małe firmy technologiczne powstają 
często jako firmy odpryskowe (spin-off/spin-out) oparte na dwóch źródłach 
przedsiębiorców: z instytucji akademickich, publicznych instytutów badaw-
czych oraz z dużych firm posiadających własne laboratoria badawcze lub 
działy techniczne16. 

Małe technologiczne firmy są grupą niejednorodną, zróżnicowaną  
w odniesieniu zarówno do cech wewnętrznych (motywacje, strategie działania, 

13 New technology-based firms, w Polsce przyjęło się określenie – mała firma technologiczna.
14 R. Oakey, R. Rothwell, S. Cooper, The Management of Innovation in High-Technology 

Small Firms, Pinter, London 1988, s. 4.
15 E. Stawasz, Innowacje a mała firma, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1999, s. 111-113.
16 K.M. Klimczak, Transfer technologii i wiedza utajona [w:] D. Jemielniak, A.K. Koźmiński 

(red.), Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 130-
-135. 
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organizacja, doświadczenie właściciela), jak i cech zewnętrznych, wyrażają-
cych się rodzajem i charakterem kontaktów z otoczeniem, korzystaniem z róż-
norodnych zewnętrznych źródeł innowacji, działaniem w różnych pod wzglę-
dem rozwoju technicznego i dynamiki sektorach gospodarki. Podstawową ich 
cechą jest wysoka naukochłonność (wysoki udział wydatków na sferę B+R 
w stosunku do obrotów, duży udział wśród pracowników osób z naukowo- 
-badawczym doświadczeniem) oraz koncentracja na niewielu produktach 
o wysokim stopniu nowości. Firmy technologiczne pracują nad rynkowym 
rozwojem i wykorzystywaniem zaawansowanych technologii, wprowadzając 
w sposób ciągły nowe produkty lub technologie przy wykorzystaniu różno-
rodnych źródeł innowacji. Działają one w nowych, szybko rosnących sekto-
rach z wysokimi możliwościami technicznymi. Można wyróżnić następujące 
specyficzne cechy tego typu podmiotów17:

1. Wysoka innowacyjność i przedsiębiorczość, które określana są naj-
ogólniej jako ich zdolność i motywacja do ustawicznego poszukiwania 
i wykorzystywania w praktyce wyników badań naukowych, nowych 
koncepcji, pomysłów i wynalazków. Oznacza to, że innowacyjne 
firmy umieją tworzyć, absorbować (chłonąć) i zbywać nowe produkty 
(usługi) oraz charakteryzują się zdolnością ciągłego adaptowania się 
do zmian zachodzących w otoczeniu. Przyjmuje się, że przedsię-
biorstwo wysoko innowacyjne to takie, które: prowadzi w szerokim 
zakresie prace badawczo-rozwojowe bądź dokonuje zakupów projek-
tów B+R; przeznacza na tę działalność stosunkowo wysokie nakłady 
finansowe18; systematycznie wdraża nowe rozwiązania naukowo-
-techniczne; posiada duży udział nowości w ofercie rynkowej. 

2. Specyficzne potrzeby finansowe związane z finansowaniem faz 
przedprodukcyjnych, głównie prac B+R i wdrożeniowych. W tym 
okresie działalność firmy nie przynosi inwestorowi zwrotu z włożo-
nego kapitału. Oznacza to, że działalność tych firm wymaga zain-
westowania kapitału długookresowego, obarczonego wysokim ryzy-

17  K.B. Matusiak, Uwarunkowania innowacyjności małych firm, [w:] A.H. Jasiński (red.), 
Innowacje małych i średnich firm w świetle badań empirycznych, Promocja XXI, Warszawa 
2009, s. 71-73.

18  Przyjmuje się podział na nowoczesne i zaawansowane technologicznie (high-tech) sek-
tory. Przedsiębiorstwa działające w nowoczesnych sektorach przeznaczają na B+R od 3,5% 
do 8,5% wartości sprzedaży, a w sektorach high-tech udział ten przekracza 8,5%, B. Gehrke, 
H. Grupp, Innovationspotential und Hochtechnologie. Technologische Position Deutschlands 
im internationalen wettbewerb, ISI, Hannover 1994.
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kiem – jest to tzw. kapitał zalążkowy (seed capital). W fazach zwią-
zanych z wdrożeniem do produkcji nowego produktu bądź technolo-
gii oraz ich wprowadzeniem na rynek wykorzystuje się kapitał wyso-
kiego ryzyka. 

3. Specyficzne umiejętności zarządzania procesami innowacyjnymi, 
obejmujące posiadanie przez przedsiębiorców zdolności będących 
kombinacją wiedzy badawczo-technicznej i menedżerskiej, odróż-
niających ich od kierujących innymi małymi firmami. Na przykład 
zarządzanie firmą w fazie B+R wymaga wiedzy z dziedziny wyna-
lazczości i ochrony patentowej, wyboru strategii patentowej i licen-
cyjnej firmy, natomiast w fazie uruchamiania wyrobu/technologii  
niezbędna jest wiedza marketingowa, produkcyjna, z zakresu zarzą-
dzania finansowego. Równie ważne są umiejętności kierowania 
zespołami kreatywnymi, znajomość motywacji, umiejętność rozła-
dowywania konfliktów w zespołach naukowych i produkcyjnych.

4. Zapewnienie sobie dostępu do zewnętrznych źródeł know-how. Jest 
to jeden z podstawowych warunków rozwoju małych firm techno-
logicznych. Wybór zewnętrznych źródeł know-how (uczelnie, pla-
cówki B+R, inne firmy, prywatni wynalazcy itp.), kanałów transferu 
technologii (zakupy licencji, patentów, wspólne przedsięwzięcia, 
kooperacja badawcza itp.), ocena ich kosztów i korzyści dla firmy 
są podstawą do formułowania strategii rozwojowych, decydujących  
o ich przyszłym sukcesie lub niepowodzeniu.

5. Współpraca w ramach sieci innowacyjnych (network, klaster) firm, 
jednostek naukowych i instytucji. Sukces małych firm innowacyj-
nych, działających w obszarze zaawansowanych technologii, jest 
coraz częściej określany przez warunki lokalne obejmujące wystę-
powanie parków i inkubatorów technologicznych, ośrodków inno-
wacji i przedsiębiorczości, wyższych uczelni itp. oraz klimat sprzy-
jający innowacyjności, określane mianem regionalnych systemów 
innowacji – struktur, które nakierowane są na aktywne wspiera-
nie działań innowacyjnych, tworzenie i komercjalizację nowych  
technologii. Niezbędny jest tutaj aktywny udział władz i innych insty-
tucji lokalnych (fundacje, banki, stowarzyszenia itp.). Istotne zna-
czenie ma także zdolność małych firm technologicznych do wcho-
dzenia w tzw. klastry, czyli porozumienia firm i instytucji dotyczące 
współpracy technicznej, badawczej, produkcyjnej bądź rynkowej. 
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W ramach współpracy firmy wymieniają informacje, tworzą wspólne 
sieci dystrybucji itp.19

6. Są przykładem „dynamicznej komplementarności” między dużymi 
i małymi firmami w innowacjach. Odgrywają one ważną rolę we 
wczesnej fazie rozwoju produktów pochodzących głównie z wyż-
szych uczelni, a także z dużych firm (dzięki posiadanemu przez te 
firmy potencjałowi B+R), a następnie adaptowanych przez firmy  
o dużej skali produkcji. A zatem istotną rolę w inicjowaniu szybkiej, 
rynkowej dyfuzji tych nowych pomysłów odgrywają nowe, małe, ale 
szybko rosnące firmy założone przez technoligicznych przedsiębior-
ców, nierzadko pochodzących z dużych firm i czerpiących stamtąd 
techniczne know-how oraz środki finansowe typu venture capital. 

Ze względu na poziom umiejętności technicznych, rynkowego know-how, 
realizowaną strategię, udział wydatków na B+R w obrotach oraz cykl życia 
produktu można małe firmy technologiczne podzielić na cztery typy: 

1. „Pionierzy” – działalność firmy (operacje biznesowe) oparta jest na 
nowej technologii. Strategia firmy jest zorientowana na zastosowa-
nia, poszukiwanie klienta – firma dąży do aliansu z pojedynczym 
klientem i komercjalizacji technologii za pomocą produktów pilo-
tażowych. Cechą charakterystyczną jest wysoki udział wydatków na 
prace B+R (20%-80% obrotów) oraz zatrudnianie naukowców i inży-
nierów. Słabością firmy jest niedostatek rynkowych umiejętności. 
Firmy tego typu najczęściej działają w początkowych stadiach roz-
woju sektora, w tzw. sektorach wschodzących.

2. „Poszukiwacze” – operacje biznesowe oparte są na rozwijanej tech-
nologii i rynkowym know-how. Strategia firmy koncentruje się na 
ekspansji zastosowań technologii na pokrewne dziedziny. Rozwój 
innowacji technologicznej jest sposobem pozyskania nowych klien-
tów – firma dąży do wchodzenia w funkcjonalne układy sieciowe ze 
swoimi partnerami (klienci, dostawcy, inne firmy, instytuty badaw-
cze) w celu najlepszego wykorzystania posiadanego technologicz-
nego know-how. Udział wydatków na prace B+R wynosi 15%-25% 
obrotów. Firmy tego typu działają w szybko rosnących sektorach.

19  P. Cooke, K. Morgan, The Creative Milieu: A Regional Perspective on Innovation 
[w:] M. Dodgson, R. Rothwell, Edward Elgar (red.), The Handbook of Industrial Innovation, 
Aldershot–Brookfield 1994, s. 29.
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3. „Współzawodnicy” – operacje biznesowe są oparte na solidnym ryn-
kowym know-how, a wykorzystywane technologie są ustabilizowane 
i wysoko standardowe. Strategia firmy koncentruje się na elastycz-
ności produktowej i nakierowana jest na współpracę z dostawcami. 
Firma zmierza do uzyskania wyróżnionej przewagi konkurencyjnej 
poprzez jakość produktu, koszt wytworzenia, niezawodność. Udział 
wydatków na prace B+R wynosi 10%-15% obrotów. Firmy tego typu 
działają w nowoczesnych sektorach.

4. „Skauci” (wywiadowcy) – operacje biznesowe oparte są na solidnym 
rynkowym know-how (często także na przodownictwie rynkowym 
w wąskim sektorze), a wykorzystywane technologie są ustabilizowane 
i wysoce standardowe. Strategia firmy zmierza do poszukiwania zasto-
sowań technicznych dla pojawiających się nowych możliwości rynko-
wych – proces innowacyjny jest zorientowany rynkowo. Firma dąży 
do współpracy z dostawcami nowych technologii, instytutami badaw-
czymi i wyższymi uczelniami, indywidualnymi wynalazcami. Udział 
wydatków na prace B+R jest niższy niż w poprzednich przypadkach 
i wynosi 5%-10% obrotów. Firmy tego typu działają w dojrzałych, 
nierzadko schyłkowych sektorach. W poszukiwaniu nowych techno-
logii zorientowanych rynkowo często przekształcają się w firmy typu 
1 („pionierzy”), dając początek procesowi odnowy przemysłu.

Biorąc pod uwagę doświadczenie techniczne i menedżerskie innowa-
cyjnego przedsiębiorcy związane z uprzednim miejscem pracy i kontaktami 
zawodowymi, można wyróżnić jego cztery typy20:

1. Przedsiębiorca technologiczny „badacz” – jest to przedsiębiorca 
posiadający doświadczenie akademickie, związane z prowadzeniem 
zajęć dydaktycznych i badań w instytucjach akademickich i nieko-
mercyjnych instytucjach badawczych. Cechuje go bardzo niewielkie 
doświadczenie w dziedzinie zarządzania (marketing, finanse, analiza 
rynku). Umiejętności pracy w małych zespołach badawczych mogą 
być w wielu przypadkach przeniesione do zarządzania nowymi pro-
jektami. „Badacz” wykazuje ciągłe zaangażowanie w rozwój nowych 
technologii w kolejnych firmach (przedsięwzięciach). W swojej fir-
mie bierze odpowiedzialność za kierowanie projektami B+R. 

20  D. Jones-Evans, Technical Entrepreneurship, Experience and the Management of Small 
Technology-Based Firms – Exploratory Evidence from the UK, „Entrepreneurship & Research 
Development” 1997, no. 1.
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2. Przedsiębiorca technologiczny „producent” – zawodową pod-
stawą przedsiębiorcy jest tutaj duża organizacja przemysłowa. 
Przedsiębiorca ma doświadczenie związane z produkcją i rozwo-
jem technologii. Posiada także znaczące doświadczenie zarówno 
w zarządzaniu projektami, jak i w sprawowaniu innych funkcji zwią-
zanych z zarządzaniem firmą – dobra znajomość produkcji, marke-
tingu, finansów i księgowości. „Producent” jest mniej zaangażowany 
w rozwój technologii czy nowych przedsięwzięć, natomiast osiąga 
większe sukcesy w rozwoju swojej firmy. Podobnie jak „badacz”, 
bierze odpowiedzialność za kierowanie projektami B+R.

3. Przedsiębiorca technologiczny „użytkownik” – podstaw zawodową 
przedsiębiorcy stanowi organizacja przemysłowa. Przedsiębiorca 
posiada doświadczenie zarówno techniczne, jak i marketingowe  
(np. serwis usługowy), cechuje go zatem doświadczenie związane 
z zastosowaniami specyficznego produktu lub technologii. Ma więk-
sze, niż pozostali techniczni przedsiębiorcy, doświadczenie w zarzą-
dzaniu. Bierze odpowiedzialność za kierowanie projektami i czę-
ściowo za prowadzenie prac B+R.

4. Przedsiębiorca technologiczny „okazjonalista” – jest to przedsiębiorca 
nieposiadający przemysłowej ani akademickiej podstawy zawodo-
wej. Ma inne doświadczenie techniczne (np. jako indywidualny wyna-
lazca) pozwalające mu na poszukiwanie i identyfikację okazji technicz-
nych. Cechuje go bardzo skromne doświadczenie w zarządzaniu B+R 
i produkcją, w związku z tym nie kieruje pracami B+R, ani produkcją. 
Bierze odpowiedzialność za ogólne kierowanie firmą.

Firmy technologiczne relatywnie szybko stały się obiektem zaintereso-
wania polityki innowacyjnej. Wspieranie powstawania tego typu podmiotów 
wynikało z oczekiwań: impulsów strukturalnych i modernizacyjnych, przyro-
stu trwałych, wysoko płatnych miejsc pracy oraz rozwoju pomostów między 
nauką finansowaną z budżetu a przemysłem. Praktyka wskazała, że urzeczy-
wistnienie tych oczekiwań dodatkowo wymaga rozwoju21: 

 – rynku kapitałowego finansującego przedsięwzięcia wysokiego ryzyka 
(venture capital i aniołowie biznesu), 

 – sprzyjającego otoczenia biznesu oraz wyspecjalizowanych instytucji 
na styku nauki i gospodarki, rozwijających usługi proinnowacyjne, 

21  E.B. Roberts, Entrepreneurs in High Technology, Oxford University Press, New York 
1991, s. 154-156.
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 – proinnowacyjnych zamówień publicznych, 
 – szerokiej społecznej akceptacji innowacji. 

Wspieranie rozwoju technologicznych firm stało się podstawą poli-
tyki gospodarczej wielu państw (Szwecja, Izrael, Tajwan) oraz regionów 
(Kalifornia, Massachusetts, Badenia-Wirtembergia). W konsekwencji przez 
lata wypracowano, silnie zróżnicowane w zależności od kraju, instrumenty 
polityki wsparcia. Punktem wyjścia jest istnienie i realizacja spójnej polityki 
w tym zakresie, obejmującej zarówno elementy legislacyjne i fiskalne, jak 
i organizacyjne oraz społeczne. Należy podkreślić zaawansowane i różnorodne 
doświadczenia światowe w zakresie aktywizacji przedsiębiorczości technolo-
gicznej ze strony władz regionalnych i rządów w ramach polityki innowacyj-
nej. Ważną rolę w tym procesie odgrywają same instytucje naukowe, tworząc 
mniej lub bardziej sprzyjające warunki dla działań przedsiębiorczych swoich 
pracowników. Doświadczenia zagraniczne wskazują na występowanie wielu 
modeli wspierania, dostosowanych do realiów krajowych, a nawet lokalnych22. 

3. Przedsiębiorczość oparta na wiedzy – nowa perspektywa analizy 
procesów innowacyjnych

Od początku lat 90. XX w. wraz ze wzrostem ekonomicznej roli sfery 
usług mamy do czynienia z nowym spojrzeniem na procesy innowacyjne, 
Zaczynamy mówić o bardzo zróżnicowanym produkcie niematerialnym, 
występującym w obszarze wytwórczym, konsumpcyjnym i ogólnospołecz-
nym. Okazuje się, że wszystkie rodzaje usług mogą podlegać dynamicznym 
procesom innowacyjnym. Największą wrażliwość w tym zakresie wyka-
zują usługi konsumpcyjne, które podlegają największemu wpływowi rynku. 
Usługi jako obszar innowacyjności charakteryzują się odmiennością w sto-
sunku do obszaru produkcji materialnej. Odmienność ta jest następstwem: 
niematerialnego charakteru wytwarzania usług, braku możliwości produkcji 
na zapas (jednoczesność produkcji i konsumpcji), konieczności utrzymywa-
nia zdolności wytwórczych pozwalających na zaspokajanie potrzeb klientów 
w okresie zwiększonego popytu, często zindywidualizowanego charakteru  
w odpowiedzi na potrzeby konkretnego odbiorcy. W tych warunkach rodzi 
się zainteresowanie innowacjami organizacyjno-menedżerskimi i marketin-

22  K.B. Matusiak, Rozwój systemów… dz. cyt., s. 110-112. 
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gowymi. Sektor usług ma stosunkową łatwość dostosowywania się do zmian 
w otoczeniu, a także reakcji na nowe trendy poprzez przyswajanie innowacji 
technicznych i organizacyjnych oraz nowej wiedzy. Równocześnie obserwo-
wany wpływ dynamiki zmian w sferze organizacji przedsiębiorstw oraz jego 
relacji z otoczeniem na pozycję konkurencyjną prowadzi do wyodrębnienia 
innowacji organizacyjnych i marketingowych. W tym kontekście na innowacje 
należy patrzeć komplementarnie, jako na wszystkie środki i metody odnowie-
nia przedsiębiorstwa w zakresie: oferty (produkt/usługa), sposobu jej wytwo-
rzenia (technologia), relacji z klientami (marketing) oraz wewnętrznej trans-
formacji i powiązań z otoczeniem (organizacja). 

Postrzeganie innowacji jako twórczego ogniwa dynamiki gospodarczej 
prowadzi do nowych propozycji definicyjnych. W innowacji zaczynamy sze-
rzej dostrzegać: 

 – „proces twórczy integralnie związany z kreatywnością, gdzie inno-
wacja jest złożonym zjawiskiem i zbiorem umiejętności, odmiennym 
sposobem organizowania, syntezy i wyrażania wiedzy, postrzegania 
świata i tworzenia nowych idei, perspektyw, reakcji i produktów”;

 – „szczególne narzędzie przedsiębiorców, za pomocą którego z nowo-
ści czynią okazję do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub do 
świadczenia nowych usług”23. 

W tym kontekście do samodzielnej rangi urasta wywodzące się z psy-
chologii pojęcie kreatywności, definiowanej jako zdolność (twórcza postawa, 
nieschematyczne myślenie) do tworzenia czegoś nowego poprzez wykorzy-
stanie posiadanej wiedzy, doświadczeń i umiejętności. Kreatywność to cecha 
osobowości kojarzona z procesem twórczym, mająca podstawowe znacze-
nia dla mechanizmów powstawania innowacji24. Efektami kreatywności są: 
nowe pomysły, koncepcje, oryginalne rozwiązania, oryginalne skojarzenia 
oraz powiązania istniejących idei i koncepcji, nowe zależności między zna-
nymi elementami i łączenie ich w niespotykany dotychczas sposób, oryginalne 
odpowiedzi, myśli, wnioski odmienne od obecnych standardów. 

23  P.F. Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 39.
24  Pojęcie kreatywności jest wieloznacznym, ciągle nieostrym terminem, będącym w ostat-

nich latach przedmiotem intensywnych badań wielu dziedzin naukowych: psychologii, so-
cjologii, zarządzania, ekonomii, pedagogiki, filozofii. Wielu autorów wręcz utożsamia kre-
atywność z twórczością. W polskiej literaturze większość autorów odróżnia kreatywność jako  
cechę osoby od twórczości odnoszącej się do procesu tworzenia czegoś nowego. Zob. E. Nęcka, 
Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001, s. 19-23. 
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Tradycyjne ujęcie w schumpeterowskiej triadzie inwencji dotyczyło 
twórczego działania prowadzącego do powstania wynalazku (czyli rozwoju 
nowej wiedzy). Jednocześnie w procesie twórczym dostrzegano nadzwyczajne 
i rzadkie cechy przypisywane wybitnym jednostkom w obszarze nauki i tech-
niki, podkreślając wręcz elementy mistyczne (prometejskie)25. Można powie-
dzieć, że twórczość to przekraczanie swoich możliwości26, a kreatywność to 
lepsze ich wykorzystanie. Tym samym kreatywność odnosi się do egalitar-
nej cechy każdego człowieka, który dostrzega korzyści z twórczego myśle-
nia (tzw. twórczość codzienna), a nie przywileju geniuszy. Wielkie odkrycia  
i wynalazki występują raczej rzadko, a kreatywność to codzienne poszukiwa-
nie nowych możliwości na podstawie dostępnej wiedzy. 

Kreatywność jest początkowym warunkiem innowacyjności osób, zespołów, 
firm i całej gospodarki, prowadzącej do powstania przewagi konkurencyjnej w glo-
balizującym się świecie. W praktyce można wyróżnić dwa ujęcia kreatywności27: 

1. Kreatywność indywidualną, która jest przymiotem jednostki i okre-
śla jej zdolność oraz umiejętność twórczego podchodzenia do pro-
blemów. Znajduje ona swój wyraz w indywidualnych poczyna-
niach jednostki i charakterystykach generowanych przez nią pomy-
słów. Poziom twórczości zależy od cech danej jednostki oraz jej  
reakcji na wpływ najbliższego otoczenia i najważniejszych grup 
odniesienia. Myślenie twórcze na poziomie indywidualnym 
wpływa głównie na poziom życia oraz sposób pracy i podchodze-
nia do codziennych problemów. Jest istotnym generatorem innowa-
cji o małej skali oddziaływania. 

2. Kreatywność grupową, będącą twórczym sposobem myślenia pre-
zentowanym przez grupę. Polega na wzajemnym oddziaływaniu osób 
tworzących zespół twórczy, mającym oddziaływać pobudzająco na 
proces skojarzeniowy poszczególnych jednostek. Poziom kreatywno-
ści zbiorowej uzależniony jest przede wszystkim od indywidualnych 
cech wszystkich członków grupy i zakresu ich wzajemnego wpływu. 
Znaczenie ma także możliwość zintegrowania posiadanej przez poje-

25  O demistyfikacji twórczości zaczynamy mówić w XIX w. poprzez wyróżnienie czterech 
poziomów twórczości: wybitna, dojrzała, skrystalizowana i płynna. Kreatywność zasadniczo 
odnosi się do dwóch ostatnich wymiarów twórczości. 

26  Znaniecki wręcz mówi o nadnormatywnym „zboczeniu”, buncie przeciw obowiązującym nor-
mom. F. Znaniecki, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, PWN, Warszawa 2001, s. 276-278. 

27  P. Niedzielski, K. Rychlik, Innowacje i kreatywność, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 
2006, s. 151-176. 
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dyncze osoby wiedzy w tzw. wiedzę wspólną. Ze względu na rozłoże-
nie odpowiedzialności za powstające w procesie kreatywności zbioro-
wej rozwiązania na myślenie członków zespołu niewielki wpływ mają 
ich grupy odniesienia. Zbiorowe rozwiązywanie problemów jest efek-
tywnym sposobem pobudzania kreatywności i dlatego jest obecnie 
szeroko stosowane w praktyce gospodarczej w tworzeniu rozwiązań 
o charakterze innowacyjnym. W tym celu tworzone są tzw. grupy inno-
wacyjne28, będące grupami projektowymi (stałymi lub tworzonymi 
jednorazowo), powołanymi do realizacji zadań innowacyjnych – prze-
ważnie tworzenia pomysłów oraz projektowania i realizacji procesu 
ich wdrażania oraz dyfuzji. Do tworzenia innowacyjnych rozwiązań 
grupa innowacyjna może wykorzystywać wiele metod twórczego roz-
wiązywania problemów (np. TRIS, burza mózgów, bionika)29, które 
wpływają pozytywnie na efektywność jej pracy, wspierając ten proces 
oraz porządkując jego przebieg. 

Przyjmuje się, że innowacja jest zastosowaniem twórczego pomysłu, 
a kreatywność jest procesem myślowym, który umożliwiając powstawa-
nie nowatorskich rozwiązań, warunkuje aktywację procesu innowacyjnego. 
Kreatywność jest niezbędnym warunkiem uruchomienia działalności inno-
wacyjnej, a jednocześnie silnie determinuje sprawność przebiegu wszystkich 
faz procesu innowacyjnego. Nowoczesna gospodarka potrzebuje strumienia 
pomysłów, które w procesie innowacyjnym są przekształcane w innowacje. 
Należy podkreślić dużą selekcję generowanych pomysłów (tzw. lejek wiedzy) 
pod kątem ich rynkowego potencjału. To oznacza specyficzne przejście kre-
atywności w innowacyjność (rysunek 1), czyli zdolność patrzenia na nowego 
pomysły przez pryzmat potencjalnych zastosowań rynkowych (tzw. zamiana 
pomysłów na pieniądze). 

28  W wielu firmach od lat powoływane są zespoły do rozwiązania konkretnych problemów 
(tzw. zespołu „skunksów”), których prace są często trzymane w tajemnicy, w odległych od 
przedsiębiorstwa miejscach. Szerzej zob. Zarządzanie kreatywnością i innowacją, Harvard 
Business Essentials, MT Biznes, Czarnów 2005, s. 63-68.

29  Prezentacje metod zawierają prace: J. Koch, Metody generowania nowych pomysłów, 
[w:] P. Niedzielski, J. Guliński, K.B. Matusiak (red.), Kreatywność – innowacje – przedsię-
biorczość, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, s. 11-26; J. Antoszkiewicz, Metody heury-
styczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa 1990; E. Jerzyk, G. Leszczyński, 
H. Mruk, Kreatywność w biznesie, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2006, s. 75-105; H. Bieniok, 
G. Gruszczyńska-Malec, G. Królik, Elementarz twórczego myślenia, Akademia Ekonomiczna, 
Katowice, 1998, s. 29-90; A. Ujwary-Gil, Inwentyka, czyli kreatywność w biznesie. wybrane 
zagadnienia, WSB-NLU, Nowy Sącz 2004, s. 43-92. 
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Rys. 1. Powiązanie działalności naukowej, kreatywności, innowacyjności  
i innowacji

Źródło: opracowanie własne

Poziom kreatywności zasadniczo zależy od30:
 – osobowościowych i intelektualnych charakterystyk jednostki (takich jak spo-

sób myślenia, dotychczasowe doświadczenia, zdolności, poziom wiedzy, 
motywacja, wytrwałość), składających się na tzw. kreatywną osobowość;

 – bodźców otoczenia (np. oddziaływanie grupy zadaniowej, sprzyjająca 
atmosfera, poparcie dla abstrakcyjnych odpowiedzi), składających się 
na tzw. klimat kreatywności31;

 – cech otoczenia (np. warunki życia, poczucie wolności, synergia), two-
rzących tzw. kreatywne miejsce.

30  Różne ujęcia zagadnienia zawierają prace: M. Karwowski, Klimat dla kreatywno-
ści, Koncepcje, metody badania, Difin, Warszawa 2009, s. 14-35; E. Jerzyk. G. Leszczyński, 
H. Mruk, Kreatywność w biznesie…, dz. cyt., s. 9-62. 

31  Propozycje pomiaru zawierają prace: S.T Hunter, K.E Bedell, M.D. Mumford, Dimensions of cre-
ative climate: A general taxonomy, „The Korean Journal of Thinking and Problem Solving” 2005, vol. 
15, no. 2, s. 97-116; G.O. Mathisen, S. Einarsen, A review of instruments assessing creative and innovati-
ve environments within organizations, „Creativity Research Journal” 2004, vol. 16, no. 1, s. 119-141. 
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Poszerzenie perspektywy patrzenia na innowacje tworzy nowe możliwo-
ści w dziedzinach nietechnicznych (kultura, sztuka, pedagogika itp.). W kon-
sekwencji zaczynamy mówić o tzw. przemysłach kreatywnych32, opartych na 
indywidualnej pomysłowości i kreatywności, w których tworzenie wartości 
i nowych miejsc pracy wynika głównie z wykorzystania zasobów intelektu-
alnych. O potrzebie innowacyjności mówi się w różnych obszarach aktywno-
ści ludzkiej oraz poszukuje się nowych znaczeń i wartości dla sprawdzonych 
rozwiązań. To podejście wzmacnia rolę innowacji organizacyjnych i marke-
tingowych. 

Nowy wymiar innowacyjnej przedsiębiorczości wynika w dużej mie-
rze z relatywnie dużej dostępności rozwiązań technicznych, wręcz mówimy 
o nasyceniu gospodarki i społeczeństwa nowymi technologiami. Szansą dla 
działań innowacyjnych staje się rozpoznanie i dopasowanie wiedzy, którą dys-
ponujemy, do potrzeb określonych jednostek, grup, regionów i społeczności. 
Przedsiębiorczość oparta na wiedzy bazuje na kreatywności i oznacza filtro-
wanie technologii przez pryzmat psychologii, socjologii, kulturoznawstwa 
i odnajdywanie nowych obszarów zastosowań. 

Szczególnym wymiarem przedsiębiorczości opartej na wiedzy, zyskują-
cym w ostatnich latach na znaczeniu, są akademickie firmy odpryskowe (spin-off 
i spin-out). Są to podmioty wykorzystujące w celach gospodarczych intelektu-
alne i organizacyjne zasoby uczelni, powstałe w wyniku działań przedsiębior-
czych pracowników naukowych i innych osób związanych ze szkołą wyższą. 
Pojęcie to jest ważnym elementem analizy zjawiska przedsiębiorczości akade-
mickiej. Nowe pomysły i idee biznesowe oparte na wiedzy okazują się łatwiej-
sze do realizacji w nowym podmiocie gospodarczym. Powstanie nowego  
podmiotu należy uznać za korzystne z punktu widzenia wynalazcy/przedsię-
biorcy, który uzyskuje swobodę działania wyzwalającą jego energię i zaanga-
żowanie. Natomiast jednostka macierzysta unika ryzyka związanego z pod-
jęciem prac nad nowym produktem lub technologią. Fenomen akademickich 

32  Za twórcę pojęcia uznaje się australijskiego ekonomistę kultury Davida Throsby’ego, 
który już w latach 80. XX w. wskazywał, że wymiar gospodarczy różnych dziedzin artystycz-
nych daleko wykracza poza ich tradycyjne ujęcie. Wskazuje, że stają się specyficznymi bie-
gunami wzrostu dynamicznej gospodarki postindustrialnej. Rosnące zainteresowanie podej-
ściem zaowocowało wieloma opracowaniami i propozycjami klasyfikacyjnymi, spośród których 
największe uznanie międzynarodowe zyskała propozycja brytyjskiego Ministerstwa Kultury, 
Mediów i Sportu (tzw. DCMS, Creative Mapping Document). Według DCMS do przemysłów 
kreatywnych zaliczono: reklamę, design, architekturę, sztukę i rynek antyków, rzemiosło arty-
styczne, film, gry komputerowe, muzykę, sztuki performatywne, wydawnictwa, programowa-
nie i usługi komputerowe, media tradycyjne i elektroniczne. 
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firm odpryskowych przyczynia się tym samym do transferu i komercjalizacji 
nowych technologii z nauki do gospodarki. Ważne znaczenie mają przy tym: 
specyfika kultury przedsiębiorczości i postawy proprzedsiębiorcze pracow-
ników naukowo-badawczych, strategie zarządzania własnością intelektualną 
wyższych uczelni i innych instytucji naukowych oraz polityka innowacyjna 
państwa i regionów.

Przedsiębiorczość oparta na wiedzy silnie wpisuje się w podstawy „kre-
atywnej gospodarki”33, określone przez R. Floridę (tzw. 3T): 

1. Talent – to kreatywni i przedsiębiorczy ludzie (badacze, przedsię-
biorcy i pracownicy) o szerokiej wiedzy o charakterze multidyscypli-
narnym, którzy są świadomi swoich kompetencji i ich wartości, nie-
zależnie od miejsca na świecie. Jednocześnie rodząca się tzw. klasa 
kreatywna jest świadoma, że praca musi być dobrze nagradzana oraz 
że w otoczeniu powinny być zapewnione specyficzne warunki do 
pracy, życia i spędzania czasu wolnego. 

2. Technologia – to łatwy i szybki dostęp do wiedzy i wyników badań 
oraz zasobów umożliwiających ich przekształcenie w innowacje. To 
warunki do kompetentnego wprowadzania do realizacji ambitnych 
idei biznesowych. Instytucje naukowe przestają być zamkniętymi 
„silosami wiedzy” z patentami zamkniętymi w szufladach, gdyż nie 
ma chętnych do ich wykorzystania. Wiedza technologiczna dzięki 
koncentracji talentów oraz właściwej motywacji i dostępności spe-
cyficznych usług jest szybko przekształcana w innowacje. 

3. Tolerancja oznacza otwartość na osoby o innym pochodzeniu, poglą-
dach i tradycjach. Akceptacja różnorodności jest pożywką dla nauko-
wych idei, które bez wolności nie ujawnią się i nie rozwiną. To także 
wyrozumiałość dla „zwariowanych” pomysłów oraz akceptacja 
dopuszczalnego ryzyka i błędów. 

W tych warunkach pojawia się potrzeba modyfikacji paradygmatu gospo-
darki wiedzy, w której motorem rozwoju są innowacje, o indywidualną kre-
atywność jako siłę sprawczą (driving force) rozwoju. Oznacza to odejście od 
postrzegania innowacji tylko w wymiarze techniki i przesunięcie w kierunku 
takich dziedzin, jak architektura, reklama, sztuka, wzornictwo, edukacja, film, 

33  Podstawy pojęcia stworzył Richard Florida (professor geografii ekonomicznej oraz zało-
życiel think-tanku Richard Florida Creativity Group) w pracach: The Rise of the Creative Class: 
and how it’s transforming work, leisure, community and everyday life, Basic Books, New York 
2004; Cities and Creative Class, Routledge, New York 2005; The Flight of the Creative Class: 
The New Global Competition for Talent, HarperCollins, New York 2005. 
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rozrywka, konserwacja zabytków, muzealnictwo, przemysł muzyczny, nowe 
media, prezentacja sztuki, wydawnictwa, radio i telewizja, software, turystyka, 
rozwój usług sieciowych itp. W najbardziej rozwiniętych krajach zaczyna się 
rodzić klasa twórcza (kreatywna)34, która zasadniczo różni się od dotychczaso-
wych wzorców pracowników najemnych, jak i przedsiębiorców oraz menedże-
rów. Do tej kategorii zalicza się pracowników wyższych uczelni i badawczych 
instytutów, mediów, marketingu i reklamy, projektantów mody i wszelkich  
designerów, architektów, artystów i pracowników przemysłu rozrywkowego, 
różnego rodzaju high-tech workers. Rozwój tych obszarów zawodowych 
wymaga innowacyjnej aktywności wyrastającej z indywidualnych talentów, 
twórczości, zdolności oraz kreatywności intelektualnego niepokoju. 

Duże znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy ma 
poziom zaufania społecznego, będącego elementem kształtowanego w histo-
ryczno-kulturowym procesie kapitału społecznego. Obserwując współczesne 
procesy rozwojowe dostrzegamy, że ludzie twórczy i innowacyjni o nieprze-
ciętnych zdolnościach generowania informacji wybierają pewne regiony geo-
graficzne, a pomijają inne. Decyzje o wyborze miejsca aktywności i życia są 
wielowymiarowe i wieloskładnikowe. Wpływa na nie cały kompleks czynni-
ków, m.in.35:

1. Szeroka akceptacja i uznanie dla pracy twórczej. Twórczość, innowa-
tyka, przedsiębiorczość stały się samodzielną wartością i są trakto-
wane jako osobisty oraz społeczny kapitał, równie ważny jak kapitał 
ekonomiczny. W takich miejscach lokalne społeczności cenią sobie 
wytwory niepospolitych umysłów. Towarzyszą im pozytywne emo-
cje, takie jak zadowolenie, radość, duma, euforia. Jednocześnie rzad-
kie są przejawy zazdrości, agresji, konflikty czy wyrzucanie z pracy 
najzdolniejszych.

2. Styl życia i różnorodność środowiska – dostęp do tworzenia kul-
tury, sztuki, rozrywki i uczestnictwo w nich oraz możliwości  
uprawiania sportu i rekreacji. Autentyczne idee naukowe, pomy-
sły artystyczne oraz gry sportowe pozwalają kształtować tożsamość  
jednostki i wspólnoty.

34  Szacuje się, że w USA do tej klasy można zaliczyć ok. 12% zatrudnionych, a podobny 
wskaźnik osiągają takie kraje, jak: Szwecja, Finlandia, Dania i Holandia. W Polsce szacuje się, 
że w zawodach wymagających twórczości, innowacyjności, przedsiębiorczości lub wynalazczo-
ści pracuje ok. 5% zatrudnionych. Zob. J. Kozielecki, Psychologia w wielkim świecie. Szkice 
o sprawach ludzkich, Żak, Warszawa 2008, s. 14. 

35  Tamże, s. 18-20.
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3. Autentyczne i żywe interakcje społeczne. Ludzie twórczy cenią 
sobie życie towarzyskie, znajomości i przyjaźnie z ludźmi, z któ-
rymi można toczyć bezpośrednie (bez pomocy Internetu) spory lub 
wspólnie podejmować nowe wyzwania. Bez możliwości podania ręki 
żywej osobie jednostka traci cząstkę człowieczeństwa. 

4. Różnorodność środowiska społecznego, w którym istnieją odmienne 
nurty życia umysłowego, konkurencyjne idee i teorie oraz sprzeczne 
prognozy na temat przyszłości. To bogactwo myśli stymuluje nowe 
pomysły. Różnorodność ta dotyczy także spraw społecznych i kul-
turowych. Miejsca, w których żyją grupy etniczne i rasowe, w któ-
rych istnieją odmienne wyznania i orientacje seksualne, mogą wpły-
wać dodatnio na efekty pracy klasy twórczej. W takich środowiskach 
potrzebna jest jednak tolerancja, szacunek dla odmienności i wola 
porozumienia się. 

5. Atrakcyjne miejsce geograficzne, w którym dominują elementy 
autentyczne i niepowtarzalne, takie jak przyroda, historyczna i nowo-
czesna architektura, unikatowe życie kulturalne czy zwyczaje miesz-
kańców. 

Niekwestionowanym liderem inkubacji nowych idei jest region Zatoki 
San Francisco w USA, włącznie z Doliną Krzemową36. Kołem zamacho-
wym regionu są dwa uniwersytety: Stanforda i Kalifornijski w Berkeley, ze 
względu na potencjał intelektualny nazywane „noblowskimi”, gdzie rodzą 
się oryginalne idee w zakresie fizyki, elektroniki, informatyki, ale również 
humanistyki, medycyny czy genetyki. Ponadto San Francisco należy do cen-
trów muzycznych, malarskich i architektonicznych. Wielu uczonych, literatów 
oraz artystów twierdzi, że region Zatoki San Francisco to „magiczne miejsce 
na Ziemi”. Drugą pozycję w omawianym rankingu zajmuje stolica Teksasu 
Austin, kojarzona m.in. z wieloma firmami high-tech, np. Dell, Trilogy. Ale 
rezydenci stolicy stanowej protestują przeciwko określeniu high-tech city; 
swoje miasto nazywają dumnie creative place, gdzie rozwija się nie tylko 
technologia, ale wszystkie dziedziny życia kulturalnego, sztuka i rozrywka. 
Uniwersytet Teksański jest kuźnią ludzi wykształconych, innowacyjnych  
i przedsiębiorczych. 

36  Na podstawie wskaźników „3T” kreatywnej gospodarki wiedzy skonstruowany został in-
deks kreatywności, stanowiący podstawę do stworzenia list twórczych regionów (tzw. centrów 
kreatywności). Konstrukcję indeksu zaproponował w 2005 r. R. Florida w pracy: The Flight…, 
dz. cyt., s. 154-157. 
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Do takich miejsc zalicza się Seattle, Boston, Raleigh-Durham, a także 
szereg regionów w krajach skandynawskich i Beneluksu, czyli tam, gdzie  
stosunkowo wysoka jest tolerancja dla inności, różnorodności, a także kultu-
rowej czy etnicznej nowości. W tych regionach i centrach zapuszcza swoje 
korzenie klasa twórcza. Aktywnym elementem kreatywnego miejsca (często 
centralnym, jak Dolina Krzemowa) jest w każdym przypadku uniwersytet lub 
sieć instytucji naukowo-badawczych otwartych na współpracę z otoczeniem 
oraz podejmujących inicjatywy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i zbli-
żenia z biznesem. 

4. Implikacje dla polityki innowacyjnej 

Priorytety polityki innowacyjnej w ciągu ostatnich 50 lat w krajach 
wysoko rozwiniętych podlegały ciągłemu wzbogacaniu oraz wielokrot-
nej reorientacji w zakresie celów, stosowanych instrumentów, roli instytu-
cji publicznych i powiązań z innymi dziedzinami gospodarki. Polityka inno-
wacyjna, z marginalnej przez długie lata, stała się obecnie jądrem strategii  
ekonomiczno-społecznych i odgrywa szczególną rolę w transformacji kra-
jów industrialnych w kreatywne społeczeństwa wiedzy. Nowoczesna polityka 
innowacyjna, odpowiadając na potrzeby kreatywnej gospodarki wiedzy, obec-
nie charakteryzuje się37:

 – potrzebą przełamywania barier i luki komunikacyjnej między nauką 
a biznesem, łączeniem transferu technologii z tworzeniem nowych 
przedsiębiorstw; 

 – naciskiem na promocję kreatywności, szeroko pojętych innowacji  
i dyfuzji technologii oraz potrzebą zdobywania społecznej akcepta-
cji dla zmian innowacyjnych i związanych z nimi zjawisk twórczej 
destrukcji;

 – ujęciem innowacji jako procesu sieciowego z udziałem wielu współ-
zależnych aktorów; polityka jest zorientowana na stymulowanie zdol-
ności innowacyjnych firm otwartych na ciągłą adaptację równole-
gle w wielu obszarach (produkt, technologie, organizacja, marketing) 
poprzez zróżnicowane instrumenty wsparcia technicznego, badaw-
czego, finansowego, informacyjnego itp.; 

37  K.B. Matusiak, Budowa powiązań..., dz. cyt., s. 70-76. 
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 – priorytetami dla „miękkiego” wsparcia przedsięwzięć innowacyj-
nych, które obejmuje proinnowacyjne usługi konsultingowe, szkole-
niowe, informacyjne i promocyjne oraz przepływ ludzi między fir-
mami a różnymi instytucjami współpracującymi, w tym o akade-
mickim charakterze; ważną rolę odgrywają instytucje pośredniczące 
w transferze technologii, w tym centra transferu, parki i inkubatory 
technologiczne; 

 – szczególną rolą państwa w zakresie koordynacji i stymulacji proce-
sów transformacji wiedzy oraz tworzenia instytucjonalnych ram dla 
samoregulacji procesów innowacyjnych i selekcji ostatecznych zwy-
cięzców;

 – przesunięciem z ujęcia sektorowego (np. sektory problemowe, infra-
struktura techniczna, sfera nauki i techniki) na rzecz podejścia hory-
zontalnego, eksponującego tworzenie nowych technologicznych firm, 
ekoinnowacje, orientacje na przyszłych użytkowników;

 – rosnącą rolą sieci, środowiska innowacyjnego i perspektywy regional-
nej; na poziomie regionów następuje optymalizacja warunków two-
rzenia klimatu dla innowacyjnej przedsiębiorczości i transferu tech-
nologii (regionalne systemy innowacji); 

 – orientacją na małe innowacyjne firmy, w kontekście rekompensowa-
nia niedoskonałości rynkowych, systemowych i regulacyjnych; są 
one przedmiotem licznych ograniczeń i barier, osłabiających zdolno-
ści absorpcyjne wiedzy i innych zasobów kluczowych dla efektywno-
ści w procesach innowacyjnych38; 

 – internacjonalizacją i globalną perspektywą prowadzenia badań nauko-
wych, transferu technologii i działalności gospodarczej. 

Współczesna polityka innowacyjna państwa staje się tym samym nie-
zbędnym składnikiem otoczenia (sieci) partnerów małych firm w dziedzinie 
innowacji. Jej rolą jest pomoc w budowaniu zdolności absorpcyjnej i innowa-
cyjnej firm oraz ułatwianie firmom dostępu do zewnętrznych usług na rzecz 
innowacji. Innymi słowy, celem polityki innowacyjnej jest obniżanie progu 
trudności podejmowania i realizacji innowacji, zmniejszanie stopnia ryzyka  
 

38  Duże przedsiębiorstwa, z racji posiadania niezbędnych zasobów i umiejętności oraz bar-
dziej rozwiniętych kontaktów z otoczeniem, uznawane są przez polityków gospodarczych za 
podmioty stosunkowo dobrze przygotowane do realizacji innowacji, a ewentualna pomoc pań-
stwa adresowana do tej grupy firm może dotyczyć wsparcia dla podejmowanych przez nie pro-
gramów badawczych lub współpracy z mniejszymi firmami.

33Od przedsiębiorczości technologicznej...



i niepewności oraz pomoc w dokonaniu optymalnego wyboru dla przedsię-
biorstw wprowadzających innowacje. Kładzie się również szczególny nacisk 
na środowisko, w którym działają innowacyjne firmy, będące ważnym źró-
dłem informacji technicznych oraz zasobów niezbędnych dla innowacji. 

Odpowiedzią na wyzwania współczesnej gospodarki i tworzenie warun-
ków do rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy jest pojawiająca się 
w dyskusjach ekspertów propozycja kreatywnej polityki innowacyjnej. 
Akceptacja tej propozycji wymaga przewartościowania instrumentów wspar-
cia w kierunku: 

 – inwestycji w człowieka, promowania kreatywności i przedsiębiorczo-
ści oraz ciągłego rozwijania umiejętności i edukacji przez całe życie;

 – poszerzenia obszaru wolności gospodarczej, w tym swobody podej-
mowania działalności gospodarczej, znoszenia barier wejścia na rynek 
i wyjścia, poprawy sfery regulacji prawnych (better regulation);

 – szerokiej dyfuzji innowacji na styku nauki, gospodarki, kultury  
i sztuki oraz przechodzenia od produktów do usług;

 – tolerancji i akceptacji dla różnorodności kulturowej, akumulacji kapi-
tału kreatywnego;

 – budowy społecznej przychylności i akceptacji dla zmian innowacyj-
nych oraz związanych z nimi zjawisk twórczej destrukcji;

 – zwiększenia otwartości na ryzyko oraz dostępności funduszy wyso-
kiego ryzyka inwestujących w przedsięwzięcia na wczesnym etapie 
rozwoju;

 – innowacji w administracji i zarządzaniu dobrami publicznymi;
 – budowy rynków na nowe produkty i technologie, w tym proinnowa-

cyjnego modelu zamówień publicznych. 
Podejście to niesie wiele implikacji, głównie w sferze edukacyjnej. 

Ważnym elementem działań innowacyjnych staje się kreatywność, która  
z kolei przesuwa nacisk ze ścisłej edukacji zawodowej w kierunku rozwoju 
ogólnych umiejętności i kompetencji zawodowych. Konkurencja w innowa-
cyjnej gospodarce wymusza elastyczność, ciągłe uczenie się, rozwój umie-
jętności w zakresie komunikacji międzyludzkiej i zespołowej pracy projek-
towej oraz sprawne władanie wszystkimi zdobyczami technik zarządzania 
informacją. Konsekwencją są niezbędne zmiany w systemie edukacji, progra-
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mach i organizacji nauczania umożliwiające wzrost zdolności adaptacyjnych 
do nowych wyzwań, obejmujące39:

 – multidyscyplinarność kształcenia poprzez umiejętne łączenie naucza-
nia przedmiotów ścisłych i przyrodniczych ze społecznymi, komuni-
kacji i tworzenia portfela kompetencji społecznych, nauczania technik 
twórczego rozwiązywania problemów;

 – wprowadzenie zajęć z kreatywności dla dzieci i młodzieży, a przed-
siębiorczości dla studentów na kierunkach artystycznych, społecz-
nych, pedagogicznych oraz programów szkoleniowych dla potrzeb 
przedsiębiorców twórców, w zakresie prowadzenia działalności uży-
teczności publicznej, promocji, dotarcia do klientów itp.;

 – modele edukacji ustawicznej obejmujące ofertę studiów i szkoleń dla 
osób w każdym wieku, z bardzo różnymi doświadczeniami zawodo-
wymi w połączeniu z podejściem proaktywnym i przedsiębiorczym 
odkrywaniem szans rynkowych; 

 – programy mobilności i współpracę szkół wyższych z przedsiębior-
stwami, łączenie wiedzy i umiejętności pracowników naukowych  
z doświadczeniami zawodowymi;

 – edukację ustawiczną obejmującą ofertę studiów i szkoleń dla osób  
w każdym wieku z bardzo różnymi doświadczeniami zawodowymi.

Przedsiębiorczość oparta na wiedzy to poszerzenie dotychczasowej 
perspektywy przedsiębiorczości technologicznej o obszar przemysłów kre-
atywnych i tworzenie innowacyjnych modeli biznesowych w dziedzinach  
nietechnicznych. Oparte na zasobach intelektualnych, indywidualnej kre-
atywności i pomysłowości, kreatywne przemysły stają się specyficznymi 
biegunami wzrostu dynamicznej gospodarki postindustrialnej. Takie postrze-
ganie obejmuje wkraczanie w nowe obszary funkcjonowania społeczeństwa 
(sztuka, kultura, edukacja, administracja) oraz akceptację dla naruszania  
starych wzorców życia, gospodarowania i konsumpcji. Rozwój przedsię-
biorczości opartej na wiedzy, w tym wykorzystanie potencjału kreatywnych  
przemysłów, wymaga wzrostu świadomości innowacyjnej całego społeczeń-
stwa, promocji postaw proaktywnych oraz tworzenia jakościowo nowych relacji  
w lokalnych społecznościach (wzrost lokalnej identyfikacji i zaufania). 

39  Rekomendacje [w:] K.B. Matusiak, J. Kuciński, A. Gryzik (red.), Foresight kadr nowo-
czesnej gospodarki, PARP, Warszawa 2009, s. 164.
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Oznacza to także potrzebę interwencji w zakresie: 
1. Pogłębienia deregulacji obszaru dóbr publicznych (kultura, sztuka, 

edukacja) i zmiany podejścia, iż mogą być one oferowane tylko przez 
podmioty publiczne, oraz poszerzenia obszaru aktywności społecznej 
(stowarzyszenia, fundacje, komitety) i prywatnej. Instytucje zamiast 
bezpośredniego wytwarzania budują rynek i kontraktują omawiane 
usługi u rynkowych partnerów.

2. Rozwoju infrastruktury wsparcia, np. inkubatory artystyczne, centra 
artystyczne, fundusze inicjatyw lokalnych itp. Opracowanie modeli 
organizacyjnych dla tego typu inicjatyw, popularyzacja dobrych 
praktyk, publiczne inicjowanie przedsięwzięć demonstracyjnych.

3. Inicjowania struktur sieciowych i partnerstw integrujących kreatywne 
środowiska oraz współpracy z instytucjami naukowymi. Organizacja 
wydarzeń artystycznych i kulturalnych na skalę ponadlokalną. 

4. Tworzenia obszarów aktywności kreatywnej (tzw. dzielnice arty-
styczne) w ramach projektów rewitalizacyjnych. Animowanie inter-
dyscyplinarnych klastrów poprzez nagromadzenie zróżnicowanego 
potencjału twórczego i innowacyjnego.

Rosnąca współcześnie rola innowacji powoduje że, staje się ona  
w coraz większym zakresie zjawiskiem społecznie złożonym, skomplikowa-
nym i trudnym. Z pojęcia przez lata kojarzonego ze sferą zmian technicznych 
ustawicznie rozszerzamy sferę innowacji i innowacyjności – od obszaru usług, 
organizacji i marketingu po politykę i zjawiska społeczne. Dynamika zmian 
gospodarczych, technologicznych i społecznych wymusza myślenie w katego-
riach schumpeterowskiej twórczej destrukcji i nowego podejścia do innowa-
cyjnej przedsiębiorczości. 
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Summary

The characteristic of contemporary development processes is the increasing 
significance of knowledge which substitutes work and capital as the sources of social 
prosperity. The ability to create knowledge and, above all, to transform it into new 
products, services and technologies determines the market success. Knowledge eco-
nomy requires unique fuel i.e. innovations launched on the market and reaching the 
consumers in the form of new products and services. The increasing role of innova-
tion makes it a difficult and socially complex phenomenon. Once a term associated 
with technological changes, “innovation” now refers to the field of services, organisa-
tions, marketing, politics and social phenomena. However, innovation processes inva-
riably require activeness of entrepreneurs innovators. The aim of the article is to deter-
mine the role and place of an entrepreneur in the area of creative economy of know-
ledge. The dynamics of economic and social changes generates new scope and condi-
tions for business activity.

Translated by Krzysztof B. Matusiak
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEmICKA – ŚCIEżKI 
KOmERCJALIZACJI WIEDZY I tECHNOLOGII

w dzisiejszych czasach nikogo nie trzeba  
przekonywać, jak ważne są innowacje – potwierdzają  
to silna konkurencja w połączeniu z szybkim tempem  

zmian na rynkach oraz zmian technologicznych.  
Kluczowym pytaniem jest: jak tworzyć innowacje.

P.F. Drucker

1. Przesiębiorczość akademicka – element nowej gospodarki

Przechodzenie do gospodarki opartej na wiedzy sprawia, że rola intelektu-
alnych zasobów placówek naukowych przybiera na znaczeniu. Wiedza i umie-
jętność generowania innowacji są obecnie głównym czynnikiem przesądza-
jącym o stopniu konkurencyjności gospodarki i bogactwie narodów. W dobie 
gospodarki globalnej bogate kraje, w których koszt pracy jest kilkukrotnie wyż-
szy niż w krajach rozwijających się, mogą konkurować przede wszystkim jako-
ścią produkowanych wyrobów oraz świadczonych usług. Celem staje się zatem 
opracowanie produktu zaawansowanego technologicznie, którego wdrożenie 
wymaga bardzo dobrze wykształconej kadry, a co za tym idzie, produktu trud-
nego do naśladowania. W gospodarce opartej na wiedzy firmy technologiczne 



tworzą najtrwalsze miejsca pracy1. Stąd najbogatsze i najbardziej rozwinięte 
kraje świata, dysponujące znacznym potencjałem badawczo-rozwojowym oraz 
dobrze wykształconymi kadrami, kładą szczególny nacisk na wspieranie nauki  
i przedsiębiorczości, a działania w tym zakresie stanowią ważną część strategii 
gospodarczej. Państwa Europy Zachodniej, USA i Japonia już kilkadziesiąt lat 
temu zauważyły, że inwestycja w komercjalizację osiągnięć naukowych jest 
dla nich szansą na utrzymanie i podniesienie konkurencyjności gospodarki.

Uchwalając Strategię Lizbońską w marcu 2000 roku, Rada Unii 
Europejskiej podkreśliła konieczność rozwoju państw europejskich w zakre-
sie innowacyjności. W realizacji tego celu dużą rolę odgrywa transfer wie-
dzy i technologii z ośrodków naukowych i badawczych do gospodarki (przed-
siębiorstw)2. Transfer wiedzy i technologii ma ogromne znaczenie dla pobu-
dzenia rozwoju gospodarczego dzięki tworzeniu nowych produktów, usług, 
nowych rynków, a przez to zwiększanie liczby miejsc pracy, wzrost wpły-
wów z podatków oraz wzrost dochodów przedsiębiorstw w skali międzynaro-
dowej. Jest także korzystny dla ośrodków naukowo-badawczych, które dzięki 
temu mogą pozyskiwać większe wsparcie dla prowadzonych badań (także ze 
strony przedsiębiorstw), przyciągać i zatrzymywać utalentowanych pracow-
ników nauki, uzyskiwać dochody np. z licencji dla dalszego wspierania badań 
i edukacji, a tym samym zapewnić rozwój ośrodkom i pracownikom.

Kluczowym środkiem transferu wiedzy jest przedsiębiorczość akade-
micka. Przedsiębiorczość to aktywne podejmowanie przedsięwzięć o charak-
terze gospodarczym (oferowanie na rynku dóbr i usług). Według P.F. Druckera 
polega ona na aktywnym działaniu, które ma na celu stworzenie nowego rynku 
i nowego klienta3. Przedsiębiorczość akademicka opiera się na zaangażowa-
niu osób związanych z jednostkami akademickimi w działalność gospodarczą4. 
Szeroko ujmuje się przedsiębiorczość akademicką jako angażowanie się w roz-
wój przedsiębiorstw opartych na nowych technologiach, wynalazkach, specja-
listycznych umiejętnościach, wiedzy przez środowiska akademickie, w tym:

 – pracowników nauki,
 – doktorantów,

1  Ph.H. Phan, D.S. Siegel, The Effectiveness of University Technology Transfer: Lessons 
Learned from Quantitative and Qualitative Research in the U.S. and the U.K., „Working Papers 
in Economics”, Rensselaer 2006, no. 0609.

2  www.europa.eu.int.
3  P.F. Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 7.
4  J. Guliński, K. Zasiadły (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka – światowe 

doświadczenia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, s. 16-17.
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 – absolwentów uczelni wyższych,
 – studentów.

Przedsięwzięcia realizowane przez społeczności akademickie poprzez 
szczególne połączenie specjalistycznych kompetencji i wiedzy tworzą cenną 
wartość dla gospodarki, a także, co również pozostaje nie bez znaczenia, dla 
realizujących je jednostek – rysunek 1.

Rys. 1. Przedsiębiorczość akademicka – realizowane przedsięwzięcia 

Źródło: opracowanie własne

Istotą przedsiębiorczości akademickiej jest komercjalizacja wyników 
badań, osiągnięć naukowych oraz specjalistycznej wiedzy na rynku. Z uwagi 
na charakter realizowanych przedsięwzięć opierają się one na znaczącym 
pierwiastku innowacyjności. Innowacyjność tę za J.A. Schumpeterem można 
odnieść do następujących obszarów5:

 – wprowadzanie nowych produktów/usług oraz wzbogacanie istnieją-
cych o nową jakość,

 – wprowadzanie nowych lub udoskonalonych metod i technologii produkcji,

5  J.A. Schumpeter, The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital 
Credit, Interest and the Business Cycle, Cambridge, MA, Harvard University Press 1934.
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 – wchodzenie na nowe rynki zbytu, zastosowanie nowych metod sprze-
daży produktów, sposobów dystrybucji oraz zaopatrzenia,

 – zastosowanie nowych surowców lub półfabrykatów,
 – wprowadzenie nowej organizacji procesów dostarczania wartości.

Innowacyjność, również w odniesieniu do przedsięwzięć gospodarczych 
środowiska akademickiego, nie musi być postrzegana jedynie przez pryzmat 
nowych technologii i produktów. Działania innowacyjne w obszarze usług są 
równie istotne i obecnie coraz bardziej zyskują na znaczeniu w kształtowaniu 
rozwoju gospodarczego6. W odniesieniu do przedsiębiorczości akademickiej 
oraz znaczenia sektora usług we współczesnych procesach gospodarowania 
istotna jest także tzw. przedsiębiorczość intelektualna, związana z umiejętno-
ścią odpowiedniego pozyskania i wykorzystania wiedzy7.

2. Ścieżki komercjalizacji wiedzy

Wartość dodana związana z wdrożeniem innowacyjnych przed-
sięwzięć akademickich kształtowana jest w procesie komercjalizacji. 
Potencjalna wartość innowacyjnych rozwiązań (która przekłada się na ren-
towność), wynikająca z cech, użyteczności i aplikacyjności nowego rozwią-
zania, jest powiększana poprzez realizację kolejnych stadiów procesu uryn-
kowienia (m.in. ustanowienie praw ochronnych, opracowanie produktu ryn-
kowego, pozycjonowanie na rynku, opracowanie modelu biznesowego) 
z jednej strony, a z drugiej pomniejszana poprzez efekty erozji wynikające 
z oddziaływania otoczenia zewnętrznego (układ interesariuszy, polityka  
i uregulowania prawne, dynamika rozwoju sektora) oraz umiejętności i deter-
minacji wdrażającego odnośnie do przezwyciężania trudności wynikających 
z aktywności w odniesieniu rynkowym (przekształcania wiedzy w rynkowe 

6  J. Howells, Innovation and Services: New Conceptual Framework, „CRIC Discussion 
Paper”, August 2000, no. 38, s. 6-8.

7  Przedsiębiorczość intelektualna polega na tworzeniu zasobów (bogactwa) opartych na 
wiedzy. Podstawową cechą wynikającą z przedsiębiorczości intelektualnej jest umiejętność 
uczenia się jednostki na bazie posiadanej wiedzy oraz nabytych doświadczeń. Koncepcja naby-
wania umiejętności obejmuje trzy stadia: dostosowanie do otoczenia, podważanie rzeczy oczy-
wistych i dostrzeganie luk i sprzeczności oraz czynne przekształcanie otoczenia w sposób świa-
domy. Trzy wymienione zdolności tworzą tzw. potrójną pętlę uczenia się. Por. S. Kwiatkowski, 
Przedsiębiorczość intelektualna, PWN, Warszawa 2000.
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produkty)8. Na wartość tworzoną w procesie komercjalizacji, przebiegającym 
wewnątrz systemu innowacyjnego, składają się zatem: ludzie – charakteryzu-
jący się pewnymi cechami i umiejętnościami, cele – wyznaczające kierunki 
działań, procedury i zasady – zapewniające systematyczne i uporządkowane 
działania oraz koordynujące rozwój nowych przedsięwzięć w celu maksyma-
lizacji wykorzystania zasobów. 

Rys. 2. Ścieżki komercjalizacji wiedzy

Źródło: opracowanie własne

Rozszerzający się nurt otwartej innowacji dał możliwość rozwoju róż-
nych form przedsiębiorczości akademickiej, która jest źródłem nowych pomy-
słów, nowych rozwiązań techniczno-technologicznych czy też organizacyj-
no-menedżerskich, a także pozyskiwania do współpracy nowych klientów 
i kooperantów. Szeroka definicja przedsiębiorczości akademickiej powoduje, 
że można określić różne formy aktywności rynkowej środowisk akademic-
kich, od świadczenia prostych usług opartych na specjalistycznych umiejętno-
ściach po zakładanie spółek technologicznych typu spin-off/spin-out. Możliwe 
ścieżki komercjalizacji wiedzy na różnych poziomach i ich powiązania przed-
stawiono na rysunku 2.

Ścieżki komercjalizacji wiedzy mogą być nastawione na aktywne wdra-
żanie nowych rozwiązań na rynek w formie zmaterializowanej (strategie typu 
push) lub też reagowanie na wyrażone zapotrzebowanie na wiedzę (strategie 
typu pull). Podczas gdy te pierwsze skupiają się na wykorzystaniu schumpete-

8  M. Santi, S. Reboud, H. Gasiglia, A. Sabouret, Modèle de valorisation et de protection in-
tellectuelle des innovations des PEI, july 2003, HEC/INPI: s. 63; T. Mazzarol, S. Reboud, The 
Strategic Decision Making of Entrepreneurs within Small High Innovator Firms, „International 
Entrepreneurship and Management Journal” 2006, no. 2(2) s. 261-280.
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rowskich źródeł okazji rynkowych9, które pojawiają się rzadko i są związane 
z wytworzeniem/odkryciem nowej informacji, mają charakter kreacyjny, wpro-
wadzają stan nierównowagi rynkowej i dlatego są bardzo innowacyjne, drugie 
bazują na źródłach zdefiniowanych przez Kirznera10. W ujęciu Kirznera pojawie-
nie się okazji rynkowej wymaga wyłącznie zróżnicowanego dostępu do istnieją-
cej wiedzy, dlatego podejmowane działania są mniej innowacyjne, powszechne 
i w większości nie mają charakteru odkrywczego i prowadzą do osiągania rów-
nowagi rynkowej11. Oba źródła okazji występują w gospodarce jednocześnie. 
Z uwagi na rosnące znaczenie komercjalizacji wiedzy w obecnej gospodarce 
podejmuje się badania mające na celu zweryfikowanie ekonomicznego wpływu 
poszczególnych form przedsiębiorczości akademickiej.

3. Założenie firmy

Wskazuje się, że jedynie około 3% wszystkich odkryć akademickich jest 
właściwych dla utworzenia spółek spin-off 12, choć przypuszcza się, że liczba ta 
prawdopodobnie wzrosła w ostatnich latach13. Zakładanie firm odpryskowych 
przez środowiska akademickie jest zatem raczej koniecznością i jest realizowane 
wówczas, kiedy nie ma możliwości wyboru łatwiejszej ścieżki komercjalizacji.

Większy potencjał do zakładania firm spin-off mają technologie o cha-
rakterze radykalnym/przełomowym, które mogą spowodować przeskok/
przemianę w dotychczasowym układzie rynkowym albo rewolucję w sposo-
bie tworzenia produktów i usług14. Wprowadzenie innowacji niszczy wów-
czas dotychczasowe układy rynkowe/konkurencyjne albo powoduje tworze-

9  J.A. Schumpeter, The Theory of Economic Development..., dz. cyt.
10  I. Kirzner, Competition and Entrepreneurship, Chicago, University of Chicago Press 

1973.
11  S. Shane, S. Venkataraman, The promise of entrepreneurship as a field of research, 

„Academy of Management Review” 2000, no. 26(1), s. 13-17.
12  L. Nelsen, The lifeblood of biotechnology: University-industry technology transfer [w:] 

R. Ono (ed.) The Business of Technology, Butterwoth-Heinemann, Boston 1991.
13  S. Schane, Academic Entrepreneurship. University Spinoffs and wealth Creation, Edward 

Elgar, Cheltenham, Northampton 2004.
14  Badanie 1397 opatentowanych technologii w latach 1980-1996 pod względem skłonno-

ści do tworzenia firm wykazało, że bardziej radykalne wynalazki były zdecydowanie chętniej 
komercjalizowane w formie spin-off [Schane 2004].
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nie nowych rynków15. Nie mając wystarczających zasobów i pozycji takiej jak 
istniejące od lat przedsiębiorstwa, małe nowo powstające firmy akademickie 
muszą budować swoją przewagę na tych właśnie przekształceniach16. Ponadto 
firmy niechętnie inwestują w radykalne technologie. S. Shane17 wskazuje tu 
trzy główne powody. Po pierwsze, istniejące firmy nie doceniają ich warto-
ści, działając w pewnym paradygmacie technicznym, który jest tym właści-
wym sposobem działania18, ponadto wdrożenie nowych rozwiązań „pochła-
nia” (cannibalize) istniejące zasoby (sprzedaż dotychczasowych produktów 
i usług)19, a także osłabia istniejące kompetencje organizacyjne, które są dro-
gie i trudne do tworzenia20.

Efektywność komercjalizacji, zarówno przedsięwzięć opartych na wyso-
kich technologiach, jak i średnich oraz niskich, zależy od uwarunkowań sek-
torowych. Radykalność nowej technologii/nowego rozwiązania oraz większy 
zakres ochrony zwiększają prawdopodobieństwo przetrwania firmy bardziej 
w sektorach rozproszonych aniżeli w tych skoncentrowanych21. Dlatego też 
model biznesowy adresowany dla danego rozwiązania ma kluczowe znacze-
nie w powodzeniu przedsięwzięcia.

Coraz większego znaczenia w procesach komercjalizacji wiedzy nabiera 
otoczenie innowacyjne. Rola tego typu otoczenia ma odzwierciedlenie cho-
ciażby w programach skierowanych na rozwój klastrów i innych narzędzi/
instytucji wspierających rozwój środowisk innowacyjnych. Zaliczyć do nich 
można m.in. parki naukowe, parki naukowo-technologiczne, inkubatory aka-
demickie itp. Firmy zlokalizowane w parkach naukowych są efektywniejsze 
w działalności badawczej (generowaniu nowych produktów i usług oraz paten-

15  Analiza czterech studiów przypadków firm spin-off w Wielkiej Brytanii. Por. A. Vahora, 
M. Wright, A. Lockett, The formation of high-tech university spinouts: The role of joint ventures 
and venture capital investors, Working Paper, Nottingham Business School, Nottingham 2002.

16  S. Schane, Academic Entrepreneurship. University Spinoffs and wealth Creation, Edward 
Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA 2004.

17  S. Schane, Technology opportunities and new firm creation, „Management Science” 2001, 
no. 47(2).

18  S. Schane, Academic Entrepreneurship..., dz. cyt.
19  J. Utterback, Mastering the Dynamics of Innovation, Harvard Business School Press, 

Boston, MA 1994.
20  M. Hannan, J. Freeman, Structural inertia and organizational change, „American 

Sociological Review” 1984, no. 49, s. 149-64.
21  A. Nerkar, S. Shane, when Do Startups that Exploit Academic Knowledge Survive?, 

„International Journal of Industrial Organization” 2003, no. 21(9), s. 1391-1410.
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tów) niż firmy funkcjonujące poza parkami22. Badania pokazują jednak, że 
stopa przeżywalności firm ulokowanych w parkach naukowych jest general-
nie taka sama jak podobnych firm funkcjonujących poza parkami23. Stwierdza 
się także, że podobnie kształtuje się dynamika wzrostu stopy zatrudnienia24. 
Oznacza to, że wsparcie oferowane przez te instytucje nie wywiera więk-
szego wpływu na ten parametr rozwoju gospodarczego. Większa innowacyj-
ność firm działających w tego rodzaju instytucjach25 wynika głównie z lepszej 
współpracy przedsiębiorstw ze środowiskiem naukowym ukierunkowanym na 
komercjalizację wyników prac badawczych. Duże firmy stają się wręcz klu-
czowymi/strategicznymi lokatorami tego typu instytucji, kierując się głównie 
funkcjonowaniem w wysoce innowacyjnym środowisku, a nie kosztami pozy-
skania miejsca w takiej instytucji26.

4. Sprzedaż IPR i licencjonowanie

Badania prowadzone w najsilniejszych ośrodkach transferu technologii 
w Stanach Zjednoczonych wskazują, że większość odkryć akademickich ma 
charakter udoskonalający rozwiązań dotychczas istniejących (incremental), co 
stanowi dobre uzupełnienie jednostek biznesowych istniejących firm27. Dlatego 
zdecydowana większość technologii powstałych na uczelniach jest udostęp-
niania na zasadach licencji istniejącym przedsiębiorstwom28. Posiadają one już 
wiedzę rynkową, relacje z klientami, systemy dystrybucji i produkty powią-

22  D.S. Siegel, P. Westhead, M. Wright, Assessing the Impact of Science Parks on the 
Research Productivity of Firms: Exploratory Evidence from the United Kingdom, „International 
Journal of Industrial Organization” 2003, no. 21(9), s. 1357-1369.

23  Ph.H. Phan, D.S. Siegel, The Effectiveness..., dz. cyt.
24  Tamże.
25  Ciekawe informacje i wnioski wynikają z przeprowadzonych badań benchmarkingowych 

parków technologicznych w Polsce. Por. B. Kowalak, Benchmarking parków technologicznych 
w Polsce – Raport 2010, PARP, Warszawa 2010.

26  W coraz większej liczbie tego typu instytucji związanych z jednostkami naukowo-badaw-
czymi koszty/ceny pozyskania powierzchni są wyższe od średniorynkowych. W Polsce realizo-
wany jest jeszcze model oferowania wynajmu powierzchni poniżej cen rynkowych. Z pewno-
ścią w miarę rozwoju społeczno-gospodarczego tendencja ta ulegnie zmianie także w Polsce, 
szczególnie w parkach naukowo-technologicznyh i parkach technlogicznych.

27  L.P. Tornatzky, P. Waugaman, L. Casson, S. Crowell, C. Spahr, F. Wong, Benchmarking 
best practices for university-industry technology transfer: working with start-up companies, 
A Report of the Southern Technology Transfer, Atlanta: Southern Technology Council 1995.

28  S. Schane, Academic Entrepreneurship..., dz. cyt.
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zane, co wzmacnia ich pozycję w kreowaniu i sprzedaży produktów i usług 
opartych na nowych technologiach29. Licencjonowanie jest jednak możliwe 
wówczas, kiedy informacja o wykorzystaniu technologii może być zrozumiale 
przekazana (opisana w kontraktach lub dokumentach patentowych)30. 

Licencjonowanie jako forma komercjalizacji jest często związane z funk-
cjami centrów transferu technologii jako instytucji zarządzających procesem 
na uczelniach wyższych. Beneficjentem korzyści ekonomicznych jest wów-
czas nie tylko autor, lecz także jednostka, w której pracuje, oraz samo CTT. 
Badania wskazują, że efektywność tej formy transferu wiedzy jest zależna 
od wysokości honorarium autorskiego31 przynależnego bezpośrednio twórcy. 
Wyższy przychód z licencji jest związany z wyższym udziałem honorariów 
autorskich dla pracowników naukowych32. Centra transferu technologii mają 
z kolei niską efektywność funkcjonowania i malejące lub stałe przychody wraz 
ze wzrostem skali, wykazują zatem dysekonomię skali33. Konstrukcja opłat 
licencyjnych może zatem stymulować i zwiększać efektywność tego modelu 
komercjalizacji. Opłata licencyjna może być także uzależniona od stop-
nia dochodowości komercjalizowanej innowacji, np. wielkości przychodu, 
dochodu lub innych parametrów ekonomiczno-rynkowych. Trudność wyceny 
praw intelektualnych (efektywność rzeczywista a efektywność księgowa) jest 
szeroko podkreślana w literaturze przedmiotu. Jednocześnie podejmuje się 
szereg działań i badań mających na celu zmniejszenie swoistej „luki niewie-
dzy” w tym obszarze.

29 R. Lowe, Invention, Innovation and Entrepreneurship: The Commercialisation of 
University Research by Inventor_Founded Firms, PhD dissertation, University of California at 
Berkley 2002.

30 K. Arrow, Economic welfare and the allocation of resources for inventors [w:] R. Nelson 
(ed.) The Rate and Direction of Inventive Activity, Princeton, NJ: Princeton University Press 
1962, s. 609-25.

31 K. Debackere, R. Veugelers, The Role of Academic Technology Transfer Organizations 
in Improving Industry Science Links, „Research Policy” 2005, vol. 34, no. 3, s. 321-342.

32 S. Lach, M. Schankerman, Royalty Sharing and Technology Licensing in Universities, 
„Journal of the European Economic Association” 2003, no. 2(2-3), s. 252-264.

33 W. Chapple, A. Lockett, D.S. Siegel, N. Wright, Assessing the Relative Performance 
of University Technology Transfer in the U.S. and U.K.: A Stochastic Distance Function 
Approach, mimeo 2006.
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5. Consulting, współpraca badawcza, crowdsourcing

Współpraca pomiędzy czołowymi naukowcami i naukowcami z przed-
siębiorstw podnosi możliwości badawcze firm34, czego efektem jest liczba 
uzyskanych patentów, liczba innowacji rozwijanych oraz innowacji na rynku. 
Ponadto tworzenie nowych rozwiązań i ich komercjalizacja realizowane we 
współpracy mają większy potencjał tworzenia wartości dla klienta, chociaż 
badania wskazują, że konieczność współpracy obniża motywację do two-
rzenia.

Nowe możliwości w komercjalizacji wiedzy daje także rozwój gospodarki 
opartej na wiedzy i światowe rozpowszechnianie się Internetu. Przykładem 
może być tzw. crowdsourcing, który polega na wykorzystywaniu do roz-
wiązywania problemów inteligencji wspólnoty ukrytej w sieci. Innowacje 
i wartość dodana są tworzone poprzez budowanie interaktywnych relacji 
w czasie rzeczywistym między uczestnikami rynku poprzez wykorzystanie 
nowoczesnych systemów komunikacyjno-informacyjnych. Crowdsourcing 
to również pełna orientacja na konsumenta. Dochodzenie do ich wiedzy  
oraz jej systematyczne integrowanie w procesy innowacyjne, jak i w cały pro-
ces tworzenia wartości dodanej odgrywają tutaj decydującą rolę. W crowd-
sourcingu konsumenci stają się aktywnymi uczestnikami w każdym z ogniw 
łańcucha wartości – od zaprojektowania, poprzez test, produkcję, dystrybucję 
aż do serwisu i produktów komplementarnych. Crowdsourcing wpisuje się 
w korzyści ekonomiczne związane z modelem otwartej innowacji. Opiera się 
na generowaniu konkretnych rozwiązań w odpowiedzi na realne zapotrzebo-
wanie. Pozwala na komercjalizację wiedzy w sposób bezpośredni i uzyskanie 
dodatkowej wartości z wiedzy zakumulowanej w środowiskach akademickich.

 Podsumowanie

Zmiany gospodarcze wymusiły modyfikacje sposobu myślenia o komer-
cjalizacji wiedzy. Zmiany legislacyjne stworzyły w tym zakresie wiele 
nowych możliwości. Bezsporne jest, że innowacje wpływają na dynami-
zację gospodarki, jednak skutki poszczególnych działań i ekspansja przed-

34  L.G. Zucker, M.R. Darby, Capturing Technological Opportunity Via Japan’s Star 
Scientists: Evidence from Japanese Firms’ Biotech Patents and Products, „Journal of 
Technology Transfer” 2001, no. 26(1-2), s. 37-58.
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siębiorczości akademickiej w ujęciu globalnym nie zostały dotychczas 
dobrze przebadane. Niewątpliwie w Polsce istnieje potrzeba podjęcia rze-
telnej debaty nad ekonomicznymi kosztami i korzyściami związanymi  
z eskalacją różnych form przedsiębiorczości akademickiej. 
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Summary

Academic entrepreneurship becomes more and more important in creation of 
economic development. Economies able to commercialize knowledge effectively, win 
international competitiveness in the globalised world. Through the analysis of interna-
tional research studies under academic entrepreneurship the paper explores profits and 
treats related to consecutive paths of knowledge commercialization.

Translated by Piotr Niedzielski
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UWARUNKOWANIA StRAtEGICZNE AKADEmICKICH fIRm 
spin-off – KIERuNKI DYSKuSJI

 Wprowadzenie

Firmy spin-off pochodzące z jednostek sfery nauki i badań odgrywają 
w nowoczesnej gospodarce znaczącą rolę jako jeden z elementów łączących 
obszar badań naukowych z praktyką gospodarczą. Stanowią one widoczne 
zaprzeczenie twierdzenia, że instytucje naukowe to swego rodzaju ivory tower 
(wieża z kości słoniowej), jak w literaturze anglojęzycznej krytycznie okre-
śla się swego rodzaju elitarność tychże instytucji, podkreślając ich oddalenie 
od spraw normalnej, codziennej rzeczywistości. Innymi słowy odzwierciedla 
ono pogląd o naukowcach stanowiących wydzieloną, elitarną grupę, która zaj-
muje się głównie problemami stworzonymi przez siebie i na własne potrzeby. 
W konsekwencji nie są oni zainteresowani wykorzystaniem swoich osiągnięć 
czy koncepcji w życiu gospodarczym lub szerzej w praktyce.

Akademickie spin-off stanowią wyraźne zaprzeczenie przytoczonych 
powyżej opinii. Nieodłącznym ich komponentem są naukowcy zaangażowani 
w działalność praktyczną, a efektem działalności firm są nie tylko patenty  
i opracowania naukowe, ale realne produkty sprzedawane na rynku i przyno-
szące wymierne korzyści. 



Pojęcie akademickiej firmy spin-off jest definiowane w literaturze przed-
miotu na wiele różnych i czasem sprzecznych sposobów1. W niniejszym arty-
kule jest ono rozumiane w sposób relatywnie szeroki jako przedsiębiorstwo, 
które utworzono na bazie wiedzy i rozwiązań powstałych w trakcie procesów 
badawczych prowadzonych przez instytucje sfery badań i rozwoju. Innymi 
słowy, przedsiębiorstwo bazuje na własności intelektualnej wytworzonej 
w instytucji macierzystej, przy czym charakter przeniesienia i wykorzystania 
tej własności (np. formalny, nieformalny) może być zróżnicowany. Zakłada 
się ponadto, że istotnym komponentem jest konieczność zaistnienia procesu 
przedsiębiorczego, polegającego na znaczącym wkładzie pracowników nauko-
wych (obecnych i byłych) w powstające przedsiębiorstwo. 

Firmy spin-off, a w szczególności akademickie spin-off zostały nagło-
śnione przez rozwój Doliny Krzemowej oraz Route 128 otaczających tak pre-
stiżowe uczelnie jak Stanford University czy też Massachusetts Institute of 
Technology. Są one istotną częścią amerykańskiej aktywności przedsiębior-
czej w środowisku akademickim od szeregu lat2. W kontekście europejskim 
jest to znacznie młodsze zjawisko, jednak po roku 2000 poświęcono mu sze-
reg badań i znaczących publikacji.

Akademickie spin-off pojawiły się w gospodarce polskiej wraz z przemia-
nami gospodarczymi na początku lat 90. XX w. Wciąż jednak można uznać, 
że jest to zjawisko relatywnie mało rozwinięte. Niemniej jednak szczególnie 
w ostatnich latach nasila się zainteresowanie tym obszarem ze strony środo-
wiska naukowego. Firmy spin-off znalazły swoje miejsce również jako ele-
ment szeroko rozumianej polityki gospodarczej – ich tworzenie może być pro-
mowane i w pewnym zakresie wspierane w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki3 w zakresie Działania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery 
nauki i przedsiębiorstw”. 

Ustawa o szkolnictwie wyższym z 2005 r.4 wpisała przedsiębiorczość 
akademicką w podstawowy zakres aktywności szkół wyższych w Polsce. 

1  P. Głodek, Spin-off – wybrane uwarunkowania i klasyfikacja [w:] P. Niedzielski, 
J. Guliński, K.B. Matusiak (red.), Nauka – Innowacje – Gospodarka, Zeszyty Naukowe nr 579, 
Ekonomiczne Problemy Usług nr 47, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, s. 45-56.

2  E.B. Roberts, Entrepreneurs in high technology: Lessons from MIT and beyond. Oxford 
University Press, New York, 1991.

3  Szerzej zob: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013, Warszawa 1.06.2009.

4  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, DzU 2005, nr 164, poz. 
1365, z późn. zm.
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Obok prowadzenia badań naukowych oraz kształcenia studentów są one zobli-
gowane do współpracy z otoczeniem gospodarczym, w szczególności przez 
sprzedaż lub nieodpłatne przekazywanie wyników badań i prac rozwojo-
wych przedsiębiorcom oraz szerzenie idei przedsiębiorczości w środowisku  
akademickim, w formie działalności gospodarczej wyodrębnionej organiza-
cyjnie i finansowo, co de facto bezpośrednio odnieść można do tworzenia  
firm spin-off.

W literaturze naukowej zauważalne są dwie zasadnicze sfery analizy 
dotyczące akademickich spin-off 5. W ramach pierwszej z nich prowadzone 
są prace zorientowane na rozpoznanie gospodarczego znaczenia tej kategorii 
podmiotów. Spin-off wskazywane są jako podmioty biorące udział w szeregu 
procesów, które są ważne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju nowo-
czesnej gospodarki. Są one przez to obiektem zainteresowania polityki gospo-
darczej, a w szczególności polityki innowacyjnej. Procesy ich powstawania 
i rozwoju są w poszczególnych gospodarkach obiektem wielu instrumentów 
wsparcia. Wymaga to zwykle szczegółowego uzasadnienia odnoszącego się 
m.in. do kwestii udziału spin-off w komercjalizacji i dyfuzji rozwiązań tech-
nicznych powstałych w instytucjach badawczych. S. Shane6 na bazie prze-
glądu literatury wskazał ponadto na szereg innych powiązanych ze spin-off 
czynników, które mogą wskazywać na ich znaczenie. Należą do nich m.in.:

 – kreowanie znaczącej wartości ekonomicznej,
 – udział w generowaniu nowych miejsc pracy,
 – udział w rozwoju rynku dotyczącego technologii kreowanych przez 

publiczne instytucje B+R,
 – stymulowanie popytu na nowe badania,
 – rola motywacyjna dla kadry badawczej, dotycząca kreowania i roz-

woju nowych rozwiązań technologicznych,
 – istotna rola w zakresie zdobywania przez studentów praktycznych 

umiejętności (nie tylko technicznych).

5  W artykule pominięte zostały zagadnienia związane z uwarunkowaniami kreowania 
spin-offów, które odnoszą się do strategii, polityki oraz instrumentów wsparcia stosowanych 
przez uczelnie w celu stymulowania powstawania akademickich spin-offów. Do analizy włą-
czono zagadnienia wiążące się bezpośrednio z samymi przedsiębiorstwami.

6  S. Shane, Academic Entrepreneurship. University Spinoffs and wealth Creation, Edward 
Elgar, Cheltenham Northampton 2005, s. 17-31.
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Drugi z nurtów badań i analiz w zakresie akademickich spin-off dotyczy 
uwarunkowań funkcjonowania samych przedsiębiorstw oraz szeroko rozumia-
nych ich strategii powstawania oraz rozwoju. W odniesieniu do tych zagad-
nień literaturę przedmiotu można pogrupować w ramach trzech obszarów7: 

 – perspektywa odnosząca się do uwarunkowań strategicznych biznesu, 
 – perspektywa odnosząca się do komercjalizacji wiedzy oraz relacji  

z organizacją macierzystą,
 – perspektywa odnosząca się do analizy zasobów (resource based view). 

1. Perspektywa odnosząca się do uwarunkowań strategicznych biznesu

W ramach tego podejścia nacisk w zakresie analizy kładziony jest na 
uwarunkowania strategiczne związane z funkcjonowaniem firm spin-off z jed-
nostek sfery nauki i badań. Ze względu na swoje pochodzenie posiadają one 
cechy, które w istotny sposób wpływać mogą na podejmowane strategie wzro-
stu oraz na orientację wzrostową w ogóle. Należą do nich8 m.in.:

 – charakterystyka założycieli, odnosząca się głównie do specyficznego 
doświadczenia zawodowego związanego z ich wcześniejszą pracą  
w jednostce badawczej. Jego bezpośrednią konsekwencją jest bardzo 
wysoka średnia wykształcenia, ale jednocześnie relatywnie niewielkie 
przygotowanie biznesowe;

 – znaczna część akademickich spin-offów zakładana jest na bazie 
zaawansowanych technicznie rozwiązań, co kształtuje wysokie 
wymagania odnośnie do wykorzystywanego wyposażenia, jak i kom-
petencji zatrudnianych pracowników. Konsekwencją jest konieczność 
ponoszenia relatywnie wysokich nakładów początkowych, ale jedno-
cześnie ma się potencjalnie znaczącą przewagę konkurencyjną wobec 
przedsiębiorstw istniejących już w danym sektorze;

 – rozpoczynanie działalności następuje relatywnie często w stosun-
kowo młodych sektorach. Stanowi to z jednej strony szansę na odegra-
nie znaczącej roli w jeszcze niewykształconej strukturze sektora oraz 

7  Nieco zbliżone podejście zastosowane jest w publikacji: M. Wright, B. Clarysse, 
P. Mostar, A. Lockett, Academic Entrepreneurship in Europe, Edward Elgar 2007.

8  P. Głodek, Powstanie i finansowanie małej firmy technologicznej [w:] P. Głodek, 
J. Kornecki, J. Ropęga (red.), Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw we współcze-
snej gospodarce. wybrane zagadnienia, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2005.
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rozbudowę operacji wraz ze jego wzrostem. Daje to znacznie więcej 
szans na dynamiczny wzrost niż wzrastanie w sektorze ustabilizowa-
nym, z dobrze ugruntowaną pozycją lidera. Z drugiej strony wymaga 
znaczących umiejętności związanych z funkcjonowaniem w sektorze, 
gdzie problemem jest równoległe występowanie wielu konkurujących 
rozwiązań i standardów technicznych.

Specyficzne uwarunkowania strategiczne wpływają bezpośrednio m.in. 
na możliwe do zastosowania modele biznesu, rozumiane jako pozycja przed-
siębiorstwa w kontekście segmentu rynku, miejsca w łańcuchu wartości, 
struktury szacunkowego kosztu oraz marży zysku9. W ramach tego podejścia 
poddawane analizie są również m.in. sektor powstawania i działalności spi-
n-offów 10 czy też sposoby wyszukiwania i rynkowych strategii realizowania 
przedsięwzięć spin-off o wysokiej stopie wzrostu11.

Orientacja wzrostowa jest jednym z często badanych aspektów akade-
mickich spin-off 12. Nieco uogólniając, zdaniem części analityków może być 
określana jako rozczarowująca. Podkreślany jest fakt, że szereg spin-offów 
nie realizuje strategii szybkiego wzrostu. To swego rodzaju poczucie zawodu 
można wiązać po części z bardzo wysokimi oczekiwaniami, które zwłasz-
cza w tego rodzaju firmach są pokładane szczególnie przez instytucje i osoby 
związane z szeroko rozumianą polityką gospodarczą. 

Biorąc jednak pod uwagę wyniki długookresowych badań firm typu 
spin-off wskazują na interesujące składniki ich charakterystyki. B. Goldfarb 
i M. Henrekson13 szacują odsetek spin-offów, które rozwinęły się do rozmia-
rów wystarczających, aby wejść na rynek notowań giełdowych, na ok. 8%. 
Wskaźnik ten przewyższa ponadstukrotnie szacunki dla ogółu nowych przed-
siębiorstw w Stanach Zjednoczonych. Podobnie w innych dziedzinach spin- 

9  H. Chesbrough, R.S. Rosenbloom, The role of the business model in capturing value from 
innovation: Evidence from Xerox Corporation’s technology spin-off companies, „Industrial and 
Corporate Change” 2002, vol. 11, no. 3, s. 529-555.

10  R. Stankiewicz, Spin-off companies from universities, „Science and Public Policy” 1994, 
vol. 21, no. 2, s. 99-107.

11  O. J. Borch, M. Huse, K. Senneseth, Resource configuration, competitive strategies, and 
corporate entrepreneurship: an empirical examination of small firms, „Entrepreneurship Theory 
and Practices” 1999, vol. 24, no.1, s. 49-70.

12  Å. Lindholm Dahlstrand, Growth and inventiveness in technology-based spin-off firms, 
„Research Policy” 1997, no 26, s. 331-334.

13 B. Goldfarb, M. Henrekson, Bottom-up versus top-down policies towards the commercia-
lization of university intellectual property, „Research Policy” 2003, vol. 32(4), s. 639-658.
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offy przewyższają ogół przedsiębiorstw, jak np. udział pozyskanego finan-
sowania venture capital14 czy też kilkakrotnie wyższą stopę przeżywalności 
spin-offów15.

2. Komercjalizacja wiedzy i relacja z organizacją macierzystą

Ważnym obszarem analizy funkcjonowania akademickich spin-offów jest 
perspektywa związana z komercjalizacją wiedzy. W szczególny sposób powią-
zana jest ona z charakterystyką ich relacji z organizacją macierzystą, czyli jed-
nostką sfery B+R, z której pochodzi technologia. 

Akademickie spin-offy nie są jedynymi przedsięwzięciami spin-off 
w gospodarce. Tworzenie tego typu przedsiębiorstw jest typowe dla dużych 
przedsiębiorstw komercyjnych. Jest to po prostu jedna z form realizowania 
nowych projektów. Głównie jednak projektów o specyficznym charakterze 
– takich, których realizacja byłaby trudna lub wręcz niemożliwa do podję-
cia w instytucji macierzystej16. Trudności te mogą być powiązane z wymaga-
niami systemu zarządzania nowym przedsięwzięciem i brakiem dopasowania 
do systemu już istniejącego w dużym przedsiębiorstwie. Innymi słowy, sys-
tem zarządzania strukturami i procesami niezbędnymi dla codziennej działal-
ności przedsiębiorstwa jest znacząco odmienny od tego, który jest potrzebny 
do zarządzania innowacjami. Kombinacja korporacyjnego długoterminowego 
planowania oraz kontroli finansów, nastawionej na krótkie okresy i szyb-
kie reagowanie na ewentualne obniżanie się efektywności działalności ope-
racyjnej, zwykle kreują środowisko korporacyjne faworyzujące planowany 
i stabilny wzrost. Bazuje on na innowacjach o charakterze przyrostowym. 
Innowacje radykalne rzadko współgrają z tym typem struktur17.

Podobna sytuacja występuje w odniesieniu do akademickich spin-offów. 
Firmy te są postrzegane jako jedna z form komercjalizacji wiedzy pochodzą-
cej z jednostki macierzystej, a której nie można wykorzystać komercyjnie 

14 A. Lockett, G. Murray, M. Wright, Do UK Venture Capitalists still have a Bias Against 
High Technology Investments?, „Research Policy” 2002, vol. 31(6), s.1009-1030.

15 A.J. Stevens, D. Phil (red.), AUTM Licensing Survey: FY2002, Northbrook, Association 
of University Technology Managers 2002.

16 Porównaj podejście do definiowania pojęcia firmy spin-off zaprezentowane [w:] 
P. Tamowicz, Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce, Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Warszawa 2006.

17 P. Głodek, Spin-off – wybrane uwarunkowania i klasyfikacja..., dz. cyt., s. 45-56.
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w ramach jej struktur. Jest to więc forma alternatywna wobec takich działań, 
jak sprzedaż różnego typu licencji na korzystanie z komercjalizowanej wła-
sności intelektualnej czy też bezpośrednia sprzedaż patentu.

Spin-off zakładane są w celu komercyjnego wykorzystania wiedzy 
wywodzącej się ze środowiska naukowego, stąd też przyjmuje się, że są one 
relatywnie mocno osadzone (na różne sposoby) w organizacjach macierzy-
stych. Tak więc można stwierdzić cechy dość wyraźnie odróżniające akade-
mickie spin-offy od tych pochodzących z biznesu już w samych motywach 
promowania lub zezwalania na powstanie firm. Oprócz motywu typowego, 
zakładającego, że są one jednym ze sposobów generowania przychodów  
z niewykorzystanego zasobu, jakim są wytworzone w czasie projektów badaw-
czych: technologia/prawa własności intelektualnej, można wskazać również 
inne, które nie występują wśród motywów biznesowych:

 – sformalizowanie wykorzystania potencjału przedsiębiorczego pra-
cowników, który ma na celu m.in. ograniczać zagrożenie szarą strefą 
w sferze wykorzystania własności intelektualnej,

 – polepszenie oceny formalnej instytucji publicznej, co jest wynikiem 
istnienia szeregu systemów oceny publicznych instytucji badawczych 
i akademickich – niektóre z nich premiują działania na rzecz komer-
cjalizacji wyników badań lub też wprost zakładanie firm spin-off.

Przedmiotem badań i analiz w tym układzie jest m.in. wpływ instytucji 
macierzystej wywierany na firmę spin-off 18 oraz relacje pomiędzy mechani-
zmami wsparcia a powstawaniem firm spin-off 19. Szeroką empiryczną analizę 
tego zagadnienia oferuje E.B. Roberts20, który wskazuje na szereg powiązań 
występujących pomiędzy przedsiębiorstwami, które zostały utworzone przez 
pracowników i studentów Massachusetts Institute of Technology. Jako jeden  
z nielicznych autorów w swojej analizie zawiera zarówno przedsięwzięcia 
uruchomione w oparciu o formalny transfer własności intelektualnej, jak i te, 
które pomimo braku formalnych więzi deklarują różny stopień zależności od 
źródła technologii.

18  M. Wright, B. Clarysse, P. Mostar, A. Lockett, Academic Entrepreneurship..., dz. cyt.
19  M. Meyer, Academic entrepreneurs or entrepreneurial academics? Research-based ven-

tures and public support mechanisms, „R&D Management” 2003, no. 33(2), s. 107-115.
20  E.B. Roberts, Entrepreneurs in high technology..., dz. cyt.
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N. Nicolaou i S. Birley21 zdefiniowali trzy typy uniwersyteckich spin-
-offów różniące się sposobem zaangażowania i powiązania kluczowych czyn-
ników (człowiek, instytucja naukowa, powiązania własnościowe):

 – ortodoksyjny – gdzie podmiot bazuje na akademiku wynalazcy oraz 
transferowaniu technologii;

 – hybrydowy – gdzie podmiot bazuje na transferowanej technologii, 
podczas gdy akademicy (wszyscy zaangażowani w projekt lub tylko 
niektórzy) mogą nadal pozostać w ramach uczelni, pełniąc w spółce 
funkcje doradcze (rada naukowa), kontrolne (rada nadzorcza) itd.;

 – technologiczny – gdzie podmiot bazuje na technologii przenoszonej 
z uczelni, jednakże akademik (wynalazca) nie ma żadnego kontaktu 
z nowo powstałą firmą. Może jednakże posiadać w niej udziały lub 
świadczyć na jej rzecz usługi doradcze.

B. Clarysse i zespół22 wskazują na typologię uniwersyteckich spin-offów 
według kryterium zakresu wsparcia otrzymanego przez firmy z instytucji 
macierzystej. Wskazują oni na trzy zasadnicze modele wsparcia: 

 – model o niskim stopniu selekcji – koncentrujący się na kreowaniu jak 
największej liczby przedsiębiorstw spin-off;

 – model wspierający – związany z dostarczaniem (na bazie relacji 
komercyjnych i niekomercyjnych) przez instytucję wybranych rodza-
jów zasobów;

 – inkubator – odpowiada koncepcji inkubatora technologicznego,  
z dużą selekcją na wejściu do programu, ale i długim okresem wspar-
cia w rożnych obszarach aktywności przedsiębiorstwa.

3. spin-off a zasoby

Koncepcja badań strategii organizacji bazująca na zasobach organi-
zacji (resource based view) została syntetycznie przedstawiona przez C.K. 
Prahalada i G. Hamela23. Jej fundamentalną zasadą jest następujące zało-
żenie: by zrozumieć źródła sukcesu organizacji, trzeba zrozumieć konfigu-

21  N. Nicolaou, S. Birley, Academic networks in trichotomous categorization of university 
spinouts, „Journal of Business Venturing” 2003, no. 18, s. 333-359.

22  B. Clarysse, M. Wright, A. Lockett, E. Van De Velde, A. Vohora, Spinning out new ventures: 
a typology of incubation strategies from European research institutions, „Journal of Business 
Venturing” 2005, no. 20, s. 183-216.

23  G. Hamel, C.K. Prahalad, The Core Competence of the Corporation, Harward Business 
Review, May-June 1990.
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rację jej unikatowych zasobów. Zasoby definiowane są szeroko i obejmują 
tak elementy majątku materialnego, jak i niematerialnego przedsiębiorstwa. 
Obszerność ujęcia powoduje fakt różnej klasyfikacji zasobów.

Podejście oparte na zasobach jest szeroko wykorzystywane w badaniach 
dotyczących zarządzania strategicznego przedsiębiorstw24, w tym również 
w zakresie analiz strategii akademickich spin-offów. Warto jednocześnie pod-
kreślić, że znacząca część badań prezentowanych w literaturze przedmiotu 
odnosi się do procesu uruchamiania firm spin-off, relatywnie rzadko podej-
muje się temat strategii ich funkcjonowania w dłuższym okresie.

W ten trend wpisują się B. Lichtenstein i C. Brush25, którzy dokonali 
analizy zasobów z punktu widzenia nowych przedsięwzięć. W tym ukła-
dzie za najistotniejsze kategorie zasobów nowo tworzących się podmiotów 
uznali: systemy organizacyjne, kapitał, know-how, pracowników, strukturę 
organizacyjną, reputację, technologię, zasoby fizyczne, doświadczenia wła-
ścicieli, przywództwo oraz kulturę. Migliorini i zespół w dokonanym prze-
glądzie literatury analizowali szereg potencjalnych czynników w podziale na 
grupę czynników technologicznych, finansowych oraz fizycznych. M. Wright, 
B. Clarysse, P. Mostar i A. Lockett26 w swej książce zaadaptowali do ana-
lizy firm cztery grupy zasobów: technologiczne (wiedza), społeczne, ludzkie 
i finansowe. K. Hindle i J. Yencken27 analizowali uwarunkowania zarządzania 
wiedzą, a w szczególności uwarunkowania transferu wiedzy mającego miej-
sce pomiędzy organizacjami macierzystymi (B+R) a firmami spin-off. W tej ana-
lizie brali pod uwagę różne formy wiedzy, w tym formalną dokumentację oraz wie-
dzę nieskodyfikowaną.

M.A. Gupte28 wskazał w swej analizie literatury na często występu-
jące znaczące niedobory zasobów wewnętrznych w początkowych fazach 
życia akademickich spin-offów. W przeprowadzonym przez siebie badaniu 
podjął więc m.in. temat znaczenia sieci powiązań w zdobywaniu oraz kon-
trolowaniu poszczególnych typów zasobów. Wskazał, że spin-offy, które 

24  J.B. Barney, M. Wright, D.J. Ketchen Jr., The resource-based view of the firm: Ten years 
after 1991, „Journal of Management” 2001, no. 27(6), s. 625-641.

25  B. Lichtenstein, C. Brush, How Do Resource Bundles Develop and Change in New 
Ventures? A Dynamic Model and Longitudinal Exploration. „Entrepreneurship: Theory 
& Practice” 2001, no. 25(3), s. 37-59.

26  M. Wright, B. Clarysse, P. Mostar, A. Lockett, Academic Entrepreneurship..., dz. cyt.
27  K. Hindle, J. Yencken, Public Research Commercialisation, Entrepreneurship and New 

Technology Based Firms: An Integrated Model. „Technovation” 2004, no. 24, s.793-803.
28  M.A. Gupte, Success of University Spin-Offs. Network Activities and Moderating Effects of 

Internal Communication and Adhocracy, Deutscher Universität Verlag, Wiesbaden 2007, s. 50-52.
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podejmowały aktywne działania związane z utrzymaniem sieci kontak-
tów zewnętrznych, potrafiły lepiej ograniczać niedogodności związane  
z niedoborem zasobów wewnętrznych niż pozostałe firmy.

 Podsumowanie

Akademickie spin-off wchodzą na stałe do zbioru opcji komercjalizacji 
technologii powstałych na uczelniach wyższych i szerzej – w instytucjach sfery 
B+R. Doświadczenia amerykańskie oraz krajów Europy Zachodniej wskazują 
na to, że choć powstanie tego rodzaju firm wymaga dość znaczących inwesty-
cji i akceptacji relatywnie wysokiego poziomu ryzyka, to z punktu widzenia 
gospodarki jest to grupa przedsiębiorstw bardzo znacząca.

Ważnym kierunkiem dyskusji w ramach tematyki akademickich spin-
-offów jest obszar zagadnień dotyczący uwarunkowań strategicznych zwią-
zanych z ich powstaniem i rozwojem. Obecnie można wskazać co najmniej 
na trzy obszary analiz tego zagadnienia. Obszar uwarunkowań powiązanych 
z zasobami i ich wykorzystaniem wydaje się szczególnie interesujący z punktu 
widzenia prowadzenia dalszych analiz tego zagadnienia.
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Summary

Academic spin offs play an important role in modern economy, especially as  
a bridge through which scientific research and real life economy are linked. Their role 
was not appreciated until quite recently. Only since several years back an increasing 
research interest therein can be noticed in Europe. The paper deals with identification 
and characteristics of main trends in the field of conditions of the academic spin off 
functioning as well as in their startup and development strategies. With respect to the 
above issues the three main trends can be identified in the literature: business strategy 
perspective, perspective related to knowledge commercialization and relation with 
spin off parent organization, resource based view perspective.

Translated by Paweł Głodek
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INNOWACJE JAKO PODSTAWA ROZWOJu  
PRZEDSIĘBIORStWA OPARtEGO NA WIEDZY

1. Istota i główne czynniki rozwoju współczesnej gospodarki

We współczesnym świecie obserwuje się od kilku lat zjawisko kształto-
wania się (kreowania, powstawania) nowego typu gospodarki. Ten nowy typ 
gospodarki określany jest mianem gospodarki opartej na wiedzy (knowledge-
-based economy). Analizując literaturę przedmiotu, możemy napotkać również 
inne określenia, tj. nowa gospodarka, gospodarka cyfrowa, gospodarka infor-
macyjna, e-gospodarka. 

Niektórzy autorzy uważają, że gospodarka oparta na wiedzy jest natu-
ralną konsekwencją ewolucji systemu gospodarczego. System gospodarczy, 
pojmowany jako ogół zasad, według których organizowana jest aktywność 
ekonomiczna społeczeństwa, podlega ewolucji pod wpływem pojawienia się 
epokowych innowacji w dziejach ludzkości1. 

Poszczególne etapy ewolucji systemu gospodarczego zostały ujęte 
w „modelu kreatywnej destrukcji” J.A. Schumpetera2. Model ten zakłada, iż 
zdrowa gospodarka podlega ciągłym oddziaływaniom innowacji technologicz-

1  G. Wronowska, Gospodarka oparta na wiedzy jako etap ewolucji współczesnej gospodar-
ki, http://www.konferencja.edu.pl/ref8/pdf/pl/Wronowska-Krakow.pdf.

2  J.A. Schumpeter, Business Cycles: A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of 
the Capitalist Process, McGraw-Hill Book Company inc., New York 1939.



nych, które wprowadzają ją na wyższy poziom rozwoju3. Poszczególne etapy 
ewolucji systemu gospodarczego od 1785 do 2020 roku zostały przedsta-
wione w formie schematu zilustrowanego na rysunku 1. Czas ewolucji został 
podzielony na 5 tzw. fal charakteryzujących się malejącym czasem trwania. 
Poszczególne fale obrazują pojawiające się na drodze rozwoju systemu gospo-
darczego cykle o podobnym przebiegu. Każdą falę rozpoczyna pojawienie się 
epokowej wiązki innowacji (powiązane zespoły innowacji), która oddziałując 
na system przemysłowy, napędza wzrost gospodarczy aż do momentu osią-
gnięcia przez niego dojrzałości. Następnie system ten przechodzi w fazę udo-
skonalenia, dając tym samym początek kolejnej wiązce innowacji i rozpoczy-
nając kolejną falę4. 

Rys. 1. Narastanie fal – schemat Schumpetera

Źródło: A. Kukliński, Gospodarka oparta na wiedzy jako wyzwanie dla Polski 
XXI wieku, Warszawa 2001, s. 14

Pierwsza fala została pobudzona w roku 1785 postępem w przemyśle 
tekstylnym, produkcji i przetwarzaniu żelaza oraz wynalezieniem maszyny 
parowej, trwała 60 lat. Druga fala, która trwała 55 lat, została zainicjowana  
w roku 1845 szerokim zastosowaniem wynalazku Jamesa Watta – silnika paro-
wego oraz pojawianiem się kolei żelaznej i stali. Trzeci cykl, trwający 50 lat, 

3  M. Gurbała, Rola przemysłu zaawansowanej technologii w rozwoju regionalnym i lokal-
nym, Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, Żyrardów 2004.

4  Tamże.
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Źródło: A. Kukliński, Gospodarka oparta na wiedzy jako wyzwanie dla Polski XXI wieku, Warszawa 
2001, s.  

Pierwsza fala została pobudzona w roku 1785 postępem w przemyśle 
tekstylnym, produkcji i przetwarzaniu żelaza oraz wynalezieniem maszyny parowej, 
trwała 60 lat. Druga fala, która trwała 55 lat została zainicjowana w roku 1845 szerokim 
zastosowaniem wynalazku Jamesa Watta – silnika parowego oraz pojawianiem się kolei 
żelaznej i stali. Trzeci cykl trwający 50 lat zawdzięcza swoje powstanie elektryczności, 
przemysłowi chemicznemu oraz odkryciu silnika spalinowego. W okresie czwartej fali, 
trwającej 40 lat, dominujące znaczenie przypisuje się takim przemysłom jak: 
petrochemiczny, elektroniczny oraz lotniczy.  

W okresie 1990-1999 można zdaniem J. Schumpetera zaobserwować 
w gospodarce światowej powstanie kolejnej, piątej już fali. Fala ta została 
zapoczątkowana szybkim rozwojem nowych technologii (szybki rozwój sieci cyfrowych 
i Internetu). Charakteryzuje się dominacją przemysłów intensywnych intelektualnie 
(intellectual industry)5 bazujących na strategicznym zasobie jakim jest wiedza. 
Pojawienie się nowych technologii wywołało gwałtowne zmiany we wszystkich 
dziedzinach życia. Ten etap ewolucji systemu gospodarczego określa się w literaturze 
przedmiotu mianem gospodarki opartej na wiedzy (GOW) lub mianem nowej gospodarki. 

Analizując poszczególne etapy ewolucji systemu gospodarczego możemy 
zauważyć, że na przestrzeni ok. 190 lat nastąpiła reorientacja gospodarki polegająca na 
stopniowym przejściu od gospodarki, w której kluczowe znaczenie miały czynniki 
materialne do gospodarki opartej na informacji oraz wiedzy.  

Po raz pierwszy pojęcie gospodarki opartej na wiedzy pojawiło się na początku 
lat 90-tych XX w odniesieniu do gospodarki Stanów Zjednoczonych. Według Lestera C. 
Thurowa ten etap systemu gospodarki mógł rozwijać się w USA ze względu na 
nastawienie na odkrywanie nowych technologii i masowej edukacji technologicznej. 

                                                           
5 J.w. 
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zawdzięcza swoje powstanie elektryczności, przemysłowi chemicznemu oraz 
odkryciu silnika spalinowego. W okresie czwartej fali, trwającej 40 lat, domi-
nujące znaczenie przypisuje się takim przemysłom, jak: petrochemiczny, elek-
troniczny oraz lotniczy. 

W okresie 1990-1999 można zdaniem J.A. Schumpetera zaobserwować 
w gospodarce światowej powstanie kolejnej, piątej już fali. Fala ta została 
zapoczątkowana szybkim rozwojem nowych technologii (szybki rozwój sieci 
cyfrowych i Internetu). Charakteryzuje się dominacją przemysłów intensyw-
nych intelektualnie (intellectual industry)5, bazujących na strategicznym zaso-
bie, jakim jest wiedza. Pojawienie się nowych technologii wywołało gwał-
towne zmiany we wszystkich dziedzinach życia. Ten etap ewolucji systemu 
gospodarczego określa się w literaturze przedmiotu mianem gospodarki opar-
tej na wiedzy (GOW) lub mianem nowej gospodarki.

Analizując poszczególne etapy ewolucji systemu gospodarczego, możemy 
zauważyć, że na przestrzeni ok. 190 lat nastąpiła reorientacja gospodarki polega-
jąca na stopniowym przejściu od gospodarki, w której kluczowe znaczenie miały 
czynniki materialne, do gospodarki opartej na informacji oraz wiedzy. 

Po raz pierwszy pojęcie gospodarki opartej na wiedzy pojawiło 
się na początku lat 90. XX wieku w odniesieniu do gospodarki Stanów 
Zjednoczonych. Według L.C. Thurowa ten etap systemu gospodarki mógł roz-
wijać się w USA ze względu na nastawienie na odkrywanie nowych techno-
logii i masowej edukacji technologicznej. W latach 90. XX wieku gospodarka 
oparta na wiedzy miała być w USA sposobem na ograniczenie negatywnych 
zjawisk gospodarki rynkowej (np. inflacja, wahania cykliczne w gospodarce). 
Okazało się jednak, że nowe technologie nie były w stanie wyeliminować 
wpływu sił rynkowych na wahania cyklu koniunkturalnego6.

Analizując literaturę przedmiotu, nie znajdziemy jednej powszechnie 
akceptowalnej definicji gospodarki opartej na wiedzy. Za pierwszą klasyczną 
definicję GOW uważa się tę zaprezentowaną przez Organizację Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Raporcie z 1996 roku. Według niej GOW 
to gospodarka, która „bezpośrednio bazuje na produkcji, dystrybucji i użyciu 
wiedzy i informacji”. W 2000 roku Komitet Wspólnoty Gospodarczej Azji 
i Pacyfiku (APEC) określił, iż GOW jest gospodarką, w której „produkcja, dys-
trybucja i użycie wiedzy jest głównym czynnikiem wzrostu, tworzenia bogac-
twa i zatrudnienia we wszystkich przemysłach”. W 2001 roku OECD i Instytut 

5  Tamże.
6  G. Wronowska, Gospodarka oparta na wiedzy jako etap ewolucji..., dz.cyt.
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Banku Światowego wzbogaciły wymienione definicje o proces pozyskiwa-
nia (zdobywania) wiedzy. Według tych instytucji GOW to taka gospodarka, 
„gdzie wiedza jest tworzona, zdobywana, transmitowana i użyta efektywnie 
przez przedsiębiorstwa, organizacje, jednostki i wspólnoty”7. Cytowane defi-
nicje GOW są definicjami opisowymi. Zawierają zbiór cech, którymi powinna 
charakteryzować się gospodarka oparta na wiedzy. W tabeli 1 zaprezentowano 
wybrane definicje GOW formułowane w literaturze przedmiotu. 

Tabela 1. 

Przegląd wybranych definicji gospodarki opartej na wiedzy (GOW)

Pojęcie Definicja Źródło

GOW

„Jest porządkiem ekonomicznym,  
w którym wiedza, a nie praca, surowce 
lub kapitał, jest kluczowym zasobem; 
porządkiem społecznym, dla którego 
nierówność społeczna oparta na wiedzy 
jest głównym wyzwaniem; oraz syste-
mem, w którym rząd nie może rozwią-
zywać społecznych i ekonomicznych 
problemów”

P.F. Drucker, The Age of Social 
Transformation, „The Atlantic 
Monthly”, November 1994

GOW

to gospodarka, której budowanie 
odbywa się poprzez tworzenie warun-
ków sprzyjających powstawaniu i suk-
cesowi przedsiębiorstw opierających 
przewagę konkurencyjna na wiedzy. 
Stymulatorem rozwoju społeczno- 
-gospodarczego staje się ludzka wiedza 
oraz możliwości jej tworzenia

Rządowy dokument ePolska – 
Plan działań na rzecz społeczeń-
stwa informacyjnego w Polsce 
na lata 2001-2006, Ministerstwo 
Gospodarki 2001

GOW

to gospodarka, „w której działa wiele 
przedsiębiorstw opierających na wie-
dzy swoją przewagę konkurencyjną, jej 
budowanie odbywa się poprzez tworze-
nie warunków sprzyjających powstawa-
niu i sukcesowi przedsiębiorstw opie-
rających przewagę konkurencyjna na 
wiedzy. Stymulatorem rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego staje się ludzka 
wiedza oraz możliwości jej tworzenia, 
co prowadzi do wytworzenia się mię-
dzy gospodarką a społeczeństwem swo-
istego sprzężenia zwrotnego”

A.K. Koźmiński, Jak zbudować 
gospodarkę opartą na wiedzy? 
[w:] G.W. Kołodko (red.), Roz-
wój polskiej gospodarki. Per-
spektywy i uwarunkowania, 
WSPiZ, Warszawa 2002

7  K. Piech, Sposoby doboru cech diagnostycznych w badaniu konkurencyjności międzynaro-
dowej i gospodarki opartej na wiedzy, www.instytut.info/images/stories/badania/badania-gow.
pdf, s. 12.
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Pojęcie Definicja Źródło

Nowa 
gospodarka

to nadrzędna struktura ekonomiczna 
zasilana przez innowacje w zakresie 
technologii informatycznych i teleko-
munikacyjnych, które wpływając na 
wszystkie gałęzie gospodarki, przyspie-
szają wzrost wydajności i tempo wzro-
stu gospodarczego

M. Piątkowski, Infrastruktura 
instytucjonalna nowej gospo-
darki a rozwój krajów posocja-
listycznych [w:] G.W. Kołodko, 
M. Piątkowski (red.), nowa 
gospodarka i stare problemy. 
Perspektywy szybkiego wzrostu 
w krajach posocjalistycznych, 
Wydawnictwo WSPiZ, War-
szawa 2002

Nowa 
gospodarka

„Nowa gospodarka to gospodarka 
oparta na wiedzy, w której kluczowymi 
z punktu widzenia tworzenia miejsc 
pracy i podwyższania standardów życia 
są innowacyjne pomysły i technologie 
ucieleśnione w produktach i usługach”

D. Atkinson, R. H. Court, The 
New Economy Index: Understan-
ding America’s Economic Trans-
formation, Progressive Policy 
Institute, November 1998

GOW

to gospodarka, w której dynamiczny 
rozwój napędzanych wiedzą technologii 
informatycznych i telekomunikacyjnych 
– zwrotnie z zasobem wiedzy sprzę-
żonych – oraz ich dyfuzja do wszystkich 
sektorów implikują ekonomiczno-spo-
łeczne przemiany strukturalne i tworzą 
nowe możliwości w zakresie akceleracji 
rozwoju gospodarczego

R. Żelazny, Gospodarka oparta 
na wiedzy w Polsce – diagnoza 
stanu według Assessment Metho-
dology 2006, www.instytut.info/
images/stories/ksiazki/01_ue_sl_
gow/r16.pdf

Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. Żelazny, Nowa gospodarka – 
istota i implikacje dla rozwoju województwa śląskiego, www.silesia-re-
gion.pl/STRATEGIA/2009/ng_rz.pdf; R. Żelazny, Gospodarka oparta 
na wiedzy w Polsce – diagnoza stanu według Assessment Methodology 
2006, www.instytut.info/images/stories/ksiazki/01_ue_sl_gow/r16.pdf

Niektóre definicje podkreślają, że zorientowana na wiedzę powinna 
być zarówno sfera ekonomiczna, jak i społeczna8. Inne wskazują również 
na potrzebę włączenia elementu wiedzy w system strategii przedsiębiorstw 
jako istotnego elementu ich przewagi konkurencyjnej. Dlatego wydaje się, że 
kategoria rozwoju opartego na wiedzy może współcześnie dotyczyć zarówno 
gospodarki jako całości, jak i jej głównych elementów – przedsiębiorstw.

8  www.europejskiportal.eu.

Tabela 1. 

Przegląd wybranych definicji gospodarki opartej na wiedzy (cd.)
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2. Rola innowacji w rozwoju przedsiębiorstwa opartego na wiedzy 

 Pojęcie innowacji

Koncepcja przedsiębiorstwa zorientowanego na wiedzę znajduje się 
w nurcie poszukiwań modelu organizacji odpowiedniego do współczesnych 
wyzwań gospodarki opartej na wiedzy. Współczesny model przedsiębiorstwa 
musi posiadać wbudowane mechanizmy funkcjonowania w turbulentnym oto-
czeniu, w którym występuje niezwykle silna presja konkurencji i związana 
z nią nietrwałość przewagi konkurencyjnej. Według M. Morawskiego zdol-
ność przystosowania się każdej organizacji, w warunkach silnej kompresji 
czasu kolejnych zmian techniczno-technologicznych, jest funkcją posiadanej 
wiedzy o klientach, konkurentach, dostawcach oraz własnych pracownikach9. 
Współczesne przedsiębiorstwo musi więc stać się organizacją zorientowaną 
na wiedzę (przedsiębiorstwem opartym na wiedzy), aby być konkurencyjnym. 

A.K. Koźmiński w swojej definicji, przytoczonej w tabeli 1, wymienia 
wiedzę jako istotny atrybut przedsiębiorstw budujących swą przewagę kon-
kurencyjną. Współcześnie w skali globalnej, europejskiej i regionalnej szybko 
rośnie populacja takich przedsiębiorstw. Według A. Kuklińskiego wzrost 
liczby przedsiębiorstw opartych na wiedzy jest spowodowany „nie tylko dyna-
miką spontanicznych sił wolnego rynku, lecz także skalą sterowania strate-
gicznego wielkich podmiotów sceny globalnej, a zwłaszcza państw, korpora-
cji transnarodowych oraz organizacji międzynarodowych”10. Dotyczy to np. 
Unii Europejskiej, OECD i Banku Światowego.

Cechą gospodarki opartej na wiedzy jest innowacyjność. Innowacje stały 
się we współczesnej gospodarce głównym instrumentem konkurencyjności 
małych i średnich przedsiębiorstw zorientowanych na wiedzę. Zdolność do 
tworzenia i absorpcji innowacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa jest 
w dużej mierze uzależniona od tego, na jakim etapie ewolucji jest dane przed-
siębiorstwo. Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę ma bowiem więk-
szą zdolność tworzenia przedsięwzięć innowacyjnych niż przedsiębiorstwo 
zorientowane na inny zasób strategiczny, np. zasób materialny, taki jak ziemia, 
środki finansowe itp. Dzięki odpowiednim mechanizmom zarządzania wie-
dzą (gromadzenia i wykorzystywania) przedsiębiorstwo może podnieść swoją 

9  M. Morawski, Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, „E-mentor” 2006, nr 4, 
www.e-mentor.edu.pl.

10  A. Kukliński, Gospodarka oparta na wiedzy (G.O.w.) jako nowy paradygmat trwałego 
rozwoju, http://www.instytut.info/images/stories/konferencje/01_seminarium/Kuklinski.pdf.
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konkurencyjność poprzez realizację przedsięwzięć innowacyjnych polegają-
cych bądź to na tworzeniu „czegoś nowego”, bądź na ulepszaniu „starych” 
rozwiązań.

O działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa opartego na wiedzy decy-
duje charakter podejmowanych przez nie działań. Celem podtrzymania kon-
kurencyjności przedsiębiorstwa oparte na wiedzy nieustannie wprowadzają 
zmiany w swoich produktach (usługach), procesach produkcyjnych oraz 
strukturach organizacyjnych. Według autorów Podręcznika Oslo wyżej wspo-
mniane zmiany muszą polegać na wdrażaniu pomysłu o charakterze innowa-
cyjnym. Działalność innowacyjna jest przez nich rozumiana jako działalność 
obejmująca wszystkie działania o charakterze naukowym, technicznym, orga-
nizacyjnym, finansowym i komercyjnym, które rzeczywiście prowadzą lub 
mają w zamierzeniu prowadzić do wdrażania innowacji11.

W literaturze przedmiotu można napotkać wiele definicji innowacji. 
Przegląd definicji wybranych autorów zaprezentowano w tabeli 2. 

Tabela 2. 

Wybrane definicje innowacji

Pojęcie Definicja Źródło

Innowacja
Jest wprowadzeniem czegoś nowego; rzecz nowo 
wprowadzona; nowość; reforma. Etym. – późn.
łac. innovatio ‚odnowienie’, od łac. innovare 
‚odnawiać’

W. Kopaliński, 
Słownik wyrazów 
obcych i zwrotów 
obcojęzycznych z 
almanachem, 
Wiedza Powszechna, 
Warszawa 1994 

Innowacja

Jest to celowo zaprojektowana przez człowieka 
zmiana dotycząca produktu (wprowadzenie do 
produkcji i na rynek wyrobów nowych lub istot-
nie ulepszonych), metod wytwarzania (zastoso-
wanie w produkcji metod nowych lub istotnie 
ulepszonych), organizacji pracy i produkcji lub 
metod zarządzania, zastosowania po raz pierwszy 
w danej społeczności (najmniejszą społecznością 
jest przedsiębiorstwo) celem osiągnięcia określo-
nych korzyści społeczno-gospodarczych, spełnia-
jąca określone kryteria techniczne, ekonomiczne  
i społeczne

J. Baruk, Poziom 
innowacyjności 
przedsiębiorstw jako 
skutek luki kompe-
tencyjnej [w:] A. Sit-
ko-Lutek (red.), Pol-
skie firmy wobec 
globalizacji. Luka 
kompetencyjna, 
PWN, Warszawa 
2007

11  Wspólna publikacja OECD i Eurostatu, Pomiar działalności naukowej i technicznej. 
Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. 3, 
Warszawa 2008. 
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Pojęcie Definicja Źródło

Innowacje

Są pomyślną ekonomicznie eksploatacją nowych 
pomysłów;
są kontinuum zmian techniczno-organizacyjnych, 
obejmujących z jednej strony proste modyfikacje 
istniejących produktów, procesów i praktyk (które 
mogą być nowe dla firmy, ale niekoniecznie dla 
przemysłu) do fundamentalnie nowych produktów 
i procesów z drugiej (które są nowe tak dla prze-
mysłu, jak i dla firmy)

M.E. Porter, The 
Competitive Advan-
tage of nations, 
The Macmillan 
Press Ltd., London 
1990

Innowacja
Jest szczególnym narzędziem przedsiębiorców,  
za którego pomocą ze zmiany czynią oni okazję 
do podjęcia nowej działalności gospodarczej  
lub świadczenia nowych usług

P. F. Drucker, Inno-
wacja i przedsiębior-
czość – praktyka  
i zasady, PWE, 
Warszawa 1992

Innowacja
Możemy o niej mówić wówczas, gdy po raz 
pierwszy stanie się ona przedmiotem handlu,  
czyli inaczej mówiąc, zostanie sprzedana.

E. Stawasz, Inno-
wacje a mała firma, 
Wydawnictwo  
Uniwersytetu Łódz-
kiego, Łódź 1999 
[w:] Ch. Freeman, 
The Economics of 
Industrial Innova-
tion, F. Pinter, 
London 1982

Innowacja
Jest złożonym zjawiskiem i zbiorem umiejętności, 
odmiennym sposobem organizowania, syntezy  
i wyrażania wiedzy, postrzegania świata i tworze-
nia nowych idei, perspektyw, reakcji i produktów

G.S. Altshuller,
Słownik pojęć,
www.winnova.pl/pl/
Page.aspx?SP=129

Innowacja

To działanie nowatorskie — może mieć miejsce  
w przemyśle i usługach zarówno w stosunku 
do produktów (poprzez tworzenie nowych lub 
znaczne modyfikowanie już istniejących  
wyrobów), jak i w stosunku do procesów  
produkcyjnych (poprzez ich usprawnianie)

CASE – Centrum 
Analiz Społeczno- 
-Ekonomicznych,
http://www.case.
com.pl/strona--
ID-innowacyjnosc,
nlang-19.html

Innowacja

To wszystkie ulepszenia maszyn i urządzeń, 
reformy systemów, jak i tworzenie zupełnie 
nowych rzeczy, zjawisk lub wartości, mogą doty-
czyć zarówno najwyższych technologii, jak i ele-
mentów życia codziennego

Europejskie Cen-
trum Transferu Inno-
wacji, http://www.
ced.tczew.com.pl/
ectix.html

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Marciniak, Innowacyjność, 
www.wyboryuam.pl/innowacyjno%C5%9B%C4%87
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Pojęcie innowacji zostało wprowadzone do nauk ekonomicznych  
w początkach ubiegłego stulecia przez J.A. Schumpetera. Pojmował on inno-
wację jako tworzenie zmian fundamentalnych lub radykalnych, obejmujących 
transformację nowej idei lub technologicznego wynalazku w rynkowy produkt 
lub proces12. Schumpeter wyodrębnił również pewien rodzaj zmian, których 
nie można nazywać innowacjami, a jedynie imitacjami. Imitacje mają ciągły, 
powtarzalny przebieg, są jedynie upowszechnieniem innowacji, które stano-
wią każdorazowo zmianę niepowtarzalną i nieciągłą. Schumpeter sformuło-
wał szeroką definicję innowacji. Na innowację według niego składają się takie 
działania, jak13:

 – wprowadzenie do produkcji wyrobów nowych lub udoskonalenie 
dotychczas istniejących,

 – wprowadzenie nowej lub udoskonalonej metody produkcji, 
 – otwarcie nowego rynku, 
 – zastosowanie nowego sposobu sprzedaży lub zakupów,
 – zastosowanie nowych surowców lub półfabrykatów, 
 – wprowadzenie nowej organizacji produkcji. 

Autorzy Podręcznika Oslo przedstawiają w opracowaniu zarówno sze-
roką, jak i wąską definicję innowacji. W szerokim ujęciu innowacja „to wdro-
żenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) 
lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyj-
nej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z oto-
czeniem”. W węższym ujęciu natomiast definicja innowacji obejmuje swym 
zasięgiem wyłącznie „wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego pro-
duktu lub procesu”. W opracowaniu określono również minimalny wymóg 
zaistnienia innowacji. Z innowacją mamy do czynienia w sytuacji, gdy pro-
dukt, proces, metoda marketingowa lub metoda organizacyjna są nowe (lub 
znacząco udoskonalone) dla przedsiębiorstwa. Chodzi tu zarówno o produkty, 
procesy i metody, które dane przedsiębiorstwo opracowało jako pierwsze, jak 
i te, które zostały przyswojone od innych przedsiębiorstw.

Z analizy powyższych definicji wynika, że innowacja jest rozumiana 
przez część autorów jako skonkretyzowane działanie o nowatorskich cechach 
lub efekt tego działania (np. tworzenie – Schumpeter, wdrożenie – autorzy 
Podręcznika Oslo, kontinuum zmian techniczno-organizacyjnych – Porter, 

12  E. Stawasz, Innowacje, www.citt.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=52&I-
temid=45

13 Tamże.
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zmiana – Baruk, rzecz nowo wprowadzona – Kopaliński). Z kolei Drucker 
oraz Freeman przyjmują definicję zbliżoną, ograniczając się jednakże do okre-
ślenia innowacji jako skonkretyzowanego przedmiotu (narzędzie przedsiębior-
ców – Drucker, przedmiot handlu – Freeman).

Autorzy publikacji prezentują, tak jak w przypadku pojęcia innowacji, 
różne interpretacje pojęcia innowacyjność. Na ich podstawie można przyjąć, 
że innowacyjność jest procesem obejmującym w pierwszej kolejności wszyst-
kie działania związane z przekształcaniem pomysłu w innowacyjne przed-
sięwzięcie (innowację) a w drugiej – działania związane z wdrożeniem tego 
przedsięwzięcia. Innowacyjność rozumiana jest więc jako zdolność do gene-
rowania i wprowadzenia innowacji.

 Innowacje jako czynnik ewolucji przedsiębiorstwa opartego na wiedzy

Dwa przedsiębiorstwa A i B, używające tych samych lub podobnych 
technologii, dysponujące podobnymi urządzeniami produkcyjnymi, zaopa-
trujące się u tych samych dostawców, mogą mieć różną pozycję rynkową. 
Przedsiębiorstwo A, dysponujące podobnymi materialnymi zasobami gospo-
darczymi co przedsiębiorstwo B, może mieć silniejszą pozycję na rynku, być 
bardziej konkurencyjne. Tajemnicą przedsiębiorstwa A w przewadze konku-
rencyjnej jest stosowany system zarządzania oraz wysoki poziom kompetencji 
kolektywnych (kompetencji zespołowych pracowników). Jego niematerialne 
zasoby gospodarcze, tj. wiedza, umiejętności zarządzania wiedzą, mają więc 
istotne znaczenie w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorstwo 
A oparte na wiedzy wykorzystuje w swej działalności zarówno materialne, jak 
i niematerialne zasoby gospodarcze. 

Materialne zasoby gospodarcze można wykorzystać w niepełnym stop-
niu, do czego może się przyczynić niedobór zasobów niematerialnych.

Przedsiębiorstwo oparte na wiedzy zostało w latach 90. nazwane orga-
nizacją uczącą się (learning organization)14. Pojęcie to zaproponował 
P. Senge w książce „Piąta dyscyplina” w odniesieniu do organizacji zdolnych 
do uczenia się, przystosowujących się do zmiennych warunków funkcjono-
wania. Zdolność adaptacji osiąga poprzez otwartość pracowników na nowe 
idee oraz na stałe doskonalenie się pracowników15. Według Grudzewskiego 

14  E. Tobaszewska, wybrane formy organizacyjne [w:] G. Kobyłko, M. Morawski (red.), 
Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Difin, Warszawa 2006. 

15 P. Senge, The Fifth Discipline: The art and practice of the learning organization, Doubleday, 
New York 1990; wyd. polskie, Piąta dyscyplina, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
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i Hejduka organizacja uczącą się to organizacja, „która opiera swoje dzia-
łania na pewnej sumie wiedzy, którą dysponują poszczególni współpracow-
nicy – wiedzy, która jest wzbogacana i rozwijana, a następnie »udostępniana« 
przedsiębiorstwu”16. Autorzy nie precyzują w swojej definicji pojęcia „sumy 
wiedzy”. Można wnioskować, że jest to wiedza kompleksowa, generowana 
w całej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Organizacja ucząca się 
nie powinna poprzestać na gromadzeniu wiedzy. Korzystając z mechanizmów 
zarządzania wiedzą, musi ją efektywnie wykorzystać w swojej działalności, 
kształtując własną koncepcję zarządzania wiedzą.

Przedsiębiorstwo oparte na wiedzy, będące organizacją uczącą się, 
posiada następujące cechy17:

 – koncentrowanie uwagi w procesie zarządzania na niematerialnych 
wartościach organizacji jako dźwigni podnoszącej poziom konkuren-
cyjności na rynku; 

 – zarządzanie jest zorientowane na twórcze, przeniknięte intelektual-
nymi impulsami łączenie okazji, szans i nadziei z perfekcyjnymi kom-
petencjami pracowników i organizacji;

 – zarządzanie jest wewnętrznie spójne, granice między obszarami funk-
cjonalnymi są zacierane dzięki dodatnim sprzężeniom zwrotnym 
wynikającym z ciągłej wymiany informacji i budowaniu na jej pod-
stawie wszechstronnej wiedzy o klientach, dostawcach, konkurentach, 
technologiach i produktach; 

 – oferowanie usług i produktów wiedzochłonnych (nasyconych wiedzą  
w postaci technologii, techniki wspartej narzędziami informatyki, 
patentów, programów, metod i technik organizacyjno-zarządczych itd.); 

 – nastawienie na tworzenie dogodnych warunków współpracy, wymiany 
poglądów, inicjowania i podtrzymywania kontaktów zawodowych  
i pozazawodowych, co w rezultacie ma prowadzić do powstania wie-
lowymiarowego środowiska setek i tysięcy powiązań oraz połączeń, 
wzajemnie się krzyżujących i przenikających, gdzie na zasadzie syner-
gicznego łączenia kompetencji i zasobów są generowane nowatorskie 
pomysły oraz rozwiązania; 

16 W. Grudzewski, I. Hejduk (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości – wizja strategiczna, Difin, 
Warszawa 2002.

17 M. Morawski, Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę..., dz. cyt.
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 – system zarządzania wiedzą tworzy spójną, zharmonizowaną całość  
z innymi kluczowymi elementami zarządzania: strategią, strukturą, 
procedurami i kulturą organizacyjną; 

 – do wspierania zarządzania wiedzą służą przede wszystkim otwarte 
systemy komunikacyjne, zespołowe formy pracy i współpracy;

 – współpraca i współdziałanie (na różnych zasadach formalno-prawno-
organizacyjno-czasowych) ze specjalistami najwyższej klasy, określa-
nych mianem pracowników wiedzy, posiadającymi kompetencje nie-
zbędne z punktu widzenia pozycji konkurencyjnej organizacji; 

 – od pracowników oczekuje się postaw i zachowań wskazujących na 
zaangażowanie intelektualne, od pracodawców podmiotowego podej-
ścia do pracowników, zachęcającego i sprzyjającego samoorganizacji; 

 – orientacja na podmiotowość kompetentnych (współ)pracowników 
jest w ostatecznym efekcie uzyskiwana poprzez wykreowanie kultury 
wspólnoty profesjonalistów, afirmującej dialog, partnerstwo, zaufanie 
i odpowiedzialność; 

 – wiedza jest wykorzystywana na rzecz klienta, któremu oferuje się 
wartości oparte na profesjonalizmie i partnerstwie we wzajemnych 
relacjach.

Rys. 2. Etapy rozwoju przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne
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W literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy typy organizacji: tradycyjną, 
uczącą się oraz inteligentną. Wymienione typy organizacji można również 
nazwać etapami rozwoju danego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo w trak-
cie swojej działalności może ewaluować od organizacji tradycyjnej, poprzez 
organizację uczącą się (przedsiębiorstwo oparte na wiedzy) do organizacji 
inteligentnej (przedsiębiorstwo innowacyjne) – proces ten przedstawiono na 
rysunku 2.

Przedsiębiorstwo oparte na wiedzy w porównaniu z przedsiębiorstwem tra-
dycyjnym ma większą zdolność do generowania i wdrażania innowacji, a przez 
to do stania się przedsiębiorstwem innowacyjnym. W tabeli 3 przedstawiono 
podstawowe różnice pomiędzy wymienionymi trzema typami organizacji.

Tabela 3. 

Podstawowe różnice pomiędzy wyróżnionymi typami organizacji

Typ organizacji

tradycyjna ucząca się inteligentna

Podejście  
do zmian unikanie zmian

szybka adaptacja 
dzięki zarządza-
niu wiedzą

adaptacja i wywołanie 
zmian dzięki wykorzy-
staniu kapitału intelektu-
alnego

Innowacyjność przypadkowa zaplanowana warunek istnienia

System  
zarządzania

niezintegrowany 
według funkcji

zarządzanie 
wiedzą

zarządzanie kapitałem 
intelektualnym

Źródło: E. Tobaszewska, wybrane formy organizacyjne..., dz. cyt.

Z informacji zamieszczonych w tabeli 3 wynika, że przedsiębiorstwo 
tradycyjne – aspirujące do typu organizacji uczącej się, powinno postawić na 
wiedzę jako zasób strategiczny, wypracować własną koncepcję zarządzania 
wiedzą oraz wprowadzić do swej działalności zmiany o charakterze innowa-
cyjnym (podjąć próbę restrukturyzacji przez innowacje18). 

18  Więcej nt. restrukturyzacji poprzez innowacje [w:] G. Mazur, J. Obrzud, Innowacje orga-
nizacyjne i produktowe jako element restrukturyzacji przedsiębiorstw [w:] R. Borowiecki (red.), 
Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, Katedra 
Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UE w Krakowie, Kraków 2008.
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W tabeli 4 przedstawiono podstawowe wyróżniki organizacji uczącej się 
i inteligentnej.

Tabela 4. 

Podstawowe wyróżniki organizacji uczącej się i inteligentnej 

Organizacja ucząca się Organizacja inteligentna

Pojęcie kluczowe
uczenie się – przystosowa-
nie się dzięki wykorzysta-
niu uprzednich doświadczeń

bycie inteligentnym – umie-
jętność przystosowania się 
dzięki wykorzystaniu odpo-
wiednich środków myślenia

Podstawowy system  
zarządzania zarządzanie wiedzą zarządzanie kapitałem inte-

lektualnym

Podejście do zmian doskonalenie na bazie 
uprzednich doświadczeń

innowacyjność dzięki wyko-
rzystaniu kapitału intelek-
tualnego

Zarządzanie jakością inteligencja i eliminowanie 
błędów

zapobieganie wystąpieniu 
przewidywanych błędów

Źródło: E. Tobaszewska, wybrane formy organizacyjne..., dz. cyt.

Organizację inteligentną można traktować jako „wyższą formę rozwoju 
przedsiębiorstwa”, stanowiącą kolejny etap jego rozwoju. Podstawowym 
czynnikiem inicjującym rozwój jest prowadzona w szerokim zakresie działal-
ność innowacyjna (rysunek 3). 

W porównaniu z przedsiębiorstwem opartym na wiedzy przedsiębior-
stwo innowacyjne:

 – cyklicznie generuje innowacje ujęte w planach działalności przedsię-
biorstwa – innowacje nie są dziełem przypadku;

 – cyklicznie wprowadza innowacje, umacniając tym samym swoją 
pozycję na rynku;

 – wykorzystuje zgromadzoną wiedzę do tworzenia kapitału intelektual-
nego (aktywów opartych na wiedzy).
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Rys. 3. Od przedsiębiorstwa opartego na wiedzy do przedsiębiorstwa innowa-
cyjnego

Źródło: opracowanie własne

Przedsiębiorstwo innowacyjne cechuje się większą innowacyjnością niż 
przedsiębiorstwo oparte na wiedzy. A nawet innowacyjność jest warunkiem 
jego istnienia19. Dokonując przeglądu literatury w zakresie definicji przedsię-
biorstwa innowacyjnego, można stwierdzić, iż jest to przedsiębiorstwo, które:

 – stale wprowadza innowacje na rynek20,
 – prowadzi w szerokim zakresie prace badawczo-rozwojowe (lub doko-

nuje zakupów nowych produktów albo technologii), przeznaczając na 
tę działalność stosunkowo wysokie nakłady finansowe21, 

 – uzyskuje zdolność adaptacji na bazie posiadanej inteligencji, która 
umożliwia podejmowanie działań unikalnych22,

 – zarządza kapitałem intelektualnym, który stanowi czynnik dominu-
jący w jego funkcjonowaniu23.

19  E. Tobaszewska, wybrane formy organizacyjne..., dz. cyt..
20  A. Jasiński, Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, KIW, Warszawa 1992.
21  L. Zys, wprowadzanie zmian w firmach innowacyjnych [w:] „Innowacje” nr 4.
22  E. Tobaszewska, wybrane formy organizacyjne..., dz. cyt.
23  Tamże.
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Istotną rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa innowacyjnego odgrywa 
kapitał intelektualny. Istnieje wiele definicji kapitału intelektualnego. Niektóre 
z nich zostały przedstawione w tabeli 5.

Tabela 5. 

Wybrane definicje i obszary kapitału intelektualnego

Lp. Autor Definicja kapitału intelektualnego

1. L. Edvinsson,  
M. Malone24

Kapitał intelektualny to różnica pomiędzy wartością 
rynkową a wartością księgową organizacji, czyli suma 
ukrytych aktywów nieujętych w bilansie firmy. Kapi-
tał intelektualny jest więc kapitałem niefinansowym 
odzwierciedlającym ukrytą lukę pomiędzy wartością 
rynkową i księgową

2. L. Edvinsson25

Kapitał intelektualny to wiedza, doświadczenie, tech-
nologia, relacje z klientami, profesjonalne umiejętno-
ści, które dają organizacji przewagę konkurencyjną na 
rynku

3. K.M. Wiig26

Kapitał intelektualny składa się z aktywów powstałych 
wskutek czynności intelektualnych, rozciągających 
się od nabywania nowej wiedzy (uczenie się), przez 
inwencję do tworzenia cennych relacji z innymi

4.
Stowarzyszenie The 
Society of Management 
of Canada27

Aktywa intelektualne to te aktywa oparte na wiedzy, 
które są własnością firmy i które w przyszłości będą 
źródłem korzyści dla firmy

5. L. Prusak28
Jest to materia intelektualna, która została zmaterializo-
wana, uchwycona i wykorzystana do stworzenia wyso-
kowartościowych aktywów

Źródło: www.bsc.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&i-
d=50&Itemid=39#_ftn27 (stan na luty 2007)2425262728

24 L. Edvinsson, M.S. Malone, Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
25 L. Edvinsson, Developing a Model for Managing Intellectual Capital at Skandia, Long 

Range Planning, vol. 3, no 3.
26 K.M. Wiig, Integrating Intellectual Capital with Knowledge Management, Long Range 

Planning, June 1997.
27 R. Dzinkowski, Managing Intellectual Capital, Good Practice Guideline, The Institute 

of Charted Accountants in England and Wales,  the Faculty of Finance and management of the 
ICAEW, December 1999.

28 L. Prusak, D.A. Klein, Characterizing Intellectual Capital Multi – Client Program 
working Paper, Ernst & Young 1994.
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Skuteczna działalność innowacyjna przedsiębiorstwa wymaga właści-
wego zarządzania kapitałem intelektualnym. Tego typu zarządzanie uważa się 
za świadomy efekt kreowania wartości dodanej na podstawie aktywów nie-
materialnych29. Na proces zarządzania kapitałem intelektualnym składają się:

 – identyfikacja elementów kapitału intelektualnego,
 – pomiar kapitału intelektualnego,
 – wykorzystanie i rozwój kapitału intelektualnego.

Od efektywności zarządzania kapitałem intelektualnym zależy zarówno 
stopień realizacji poszczególnych działań, jak i klimat gospodarczy oraz spo-
łeczny, w jakim przychodzi funkcjonować przedsiębiorstwu. 

3. Poziom innowacyjności w polskiej gospodarce

Poziom innowacyjności może być odnoszony zarówno do przedsię-
biorstw, jak i do całych gospodarek. Pomiar poziomu innowacyjności jest zło-
żony z uwagi na dużą liczbę zmiennych mających na niego wpływ. 

W celu ustalenia poziomu innowacyjności krajów Unii Europejskiej 
(UE) opracowany został Sumaryczny Indeks Innowacyjności (Summary 
Innovation Index – SII)30. Indeks ten jest narzędziem opracowanym na zle-
cenie Komisji Europejskiej w ramach Strategii Lizbońskiej. Indeks składa się 
z 29 wskaźników, które są zeskalowane do wartości unormowanych z prze-
działu (0;1). Wskaźniki te uwzględniają różne aspekty innowacyjności, takie 
jak np. nakłady krajowe na B+R, liczbę wynalazków zgłoszonych do ochrony 
do Europejskiego Urzędu Patentowego itp. Wartości indeksu SII dla poszcze-
gólnych krajów UE oraz innych wybranych, np. Szwajcarii, Norwegii, Japonii 
i Stanów Zjednoczonych, są corocznie publikowane w raporcie European 
Innovation Scoreboard (EIS). Raport zawiera porównawczą analizę poziomu 
innowacyjności w tych krajach. 

29  A. Sokołowska, Zarządzanie kapitałem intelektualnym [w:] G. Kobyłko, M. Morawski 
(red.), Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Difin, Warszawa 2006.

30  European Innovation Scoreboard (EIS) 2009, Maastricht Economic and Social Research 
and Training Centre on Innovation and Technology przy wsparciu Joint Research Centre przy 
Komisji Europejskiej, www.proinno-europe.eu.
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Tabela 6.

Sumaryczny Indeks Innowacyjności dla poszczególnych państw UE 27

Kraj Symbol 2007 2008 2009 Grupy

Szwecja SE 0,630 0,649 0,636 Liderzy innow
acji

Finlandia FI 0,585 0,603 0,622

Niemcy DE 0,569 0,581 0,596

Wielka Brytania UK 0,556 0,588 0,575

Dania DK 0,602 0,576 0,574

Austria At 0,523 0,532 0,536 Zaaw
ansow

ani innow
atorzy

Luksemburg LU 0,497 0,525 0,525
Belgia BE 0,498 0,513 0,516
Irlandia IE 0,528 0,515 0,515
Francja FR 0,495 0,500 0,501
Holandia NL 0,474 0,484 0,491
Estonia EE 0,443 0,451 0,481
Cypr CY 0,433 0,466 0,479
Słowenia SI 0,429 0,448 0,466
Czechy CZ 0,392 0,410 0,415

U
m

iarkow
ani innow

atorzy

Portugalia PT 0,340 0,366 0,401
Hiszpania ES 0,359 0,373 0,377
Grecja GR 0,332 0,349 0,370
Włochy It 0,361 0,377 0,363
Malta MT 0,315 0,340 0,343
Słowacja SK 0,299 0,316 0,331
Węgry HU 0,305 0,313 0,328
Polska PL 0,293 0,311 0,317
Litwa LT 0,294 0,305 0,313
Rumunia RO 0,294 0,278 0,294 K

raje 
 doganiające

Łotwa LV 0,239 0,252 0,261

Bułgaria BG 0,206 0,227 0,231

Źródło: opracowanie własne na podstawie: European Innovation Scoreboard 
(EIS) 2008, 2009, Maastricht Economic and Social Research and Tra-
ining Centre on Innovation and Technology przy wsparciu Joint Rese-
arch Centre przy Komisji Europejskiej, www.proinno-europe.eu
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Na podstawie wartości indeksu SII31 za lata 2008-2009, tempa jego wzrostu 
oraz średniej obliczonej dla 27 państw Unii Europejskiej (UE 27) autorzy raportu 
opublikowanego w 2009 roku wyodrębnili następujące 4 grupy państw32:

 – liderzy innowacji (innovation leaders): Szwecja, Finlandia, Niemcy, 
Wielka Brytania i Dania;

 – zaawansowani innowatorzy (innovation followers): Austria, Belgia, 
Irlandia, Francja, Holandia, Estonia, Cypr, Słowenia i Luksemburg;

 – umiarkowani innowatorzy (moderate innovators): Czechy, Portugalia, 
Hiszpania, Grecja, Włochy, Malta, Słowacja, Węgry, Polska i Litwa;

 – kraje doganiające (catching-up countries): Bułgaria, Łotwa i Rumunia.
Państwa z pierwszej grupy – innovation leaders – są liderami innowa-

cyjności, ich indeksy SII kształtują się znacznie powyżej średniego poziomu 
indeksu dla UE 27, a także średniej wszystkich innych krajów biorących udział 
w badaniach. Średni poziom ich indeksów jest ponad dwa razy wyższy niż średni 
poziom indeksów państw z grupy krajów doganiających. Według danych z roku 
2009 Szwecja i Finlandia odnotowują najwyższy poziom innowacji (ok. 2,75 
raza wyższy od ostatniej w rankingu Bułgarii). Najszybsze tempo innowacji 
odnotowują: Finlandia (3,2%) i Niemcy (2,6%), podczas gdy Szwecja i Wielka 
Brytania odnotowują ponad 2-procentowy spadek. Najszybszy wzrost wskaź-
nika innowacji odnotowują takie kraje, jak Estonia (ok. 6,7%) i Grecja (ok. 6%).

Poziom innowacyjności państw zaliczanych do grupy drugiej – innovation 
followers – jest niższy niż państw z grupy liderów. Ich indeksy kształtują się jed-
nak na poziomie powyżej średniej: od 0,466 dla Słowenii do 0,536 dla Austrii. 
Estonia, Słowenia i Cypr, zaliczane w raporcie z 2008 roku do grupy moderate 
innovators, wykazały wysoki wzrost innowacyjności w 2009 roku. Szczególnie 
dotyczy to Estonii odnotowującej wzrost wskaźnika ponad 6,6%. Wzrost ten 
spowodował, iż powyższe kraje dołączyły do grupy innovation followers.

Trzecia grupa państw – moderate innovators – to umiarkowani innowa-
torzy, którzy w roku 2009 osiągnęli poziom innowacyjności poniżej średniej 
UE 27. W tej grupie krajów również można zauważyć szybki wzrost innowacji, 
w takich krajach jak Grecja (ok. 6%), Słowacja (ok. 4,7%), Węgry (ok. 4,8%).

Państwa czwartej grupy – catching-up countries, goniący innowato-
rzy – osiągnęły efekty innowacyjności zdecydowanie poniżej średniej UE 27, 

31  Indeks SII z roku 2009 oparty jest na danych pochodzących głównie z urzędu Eurostat, 
OECD, Banku Światowego oraz innych źródeł międzynarodowych uzyskanych w latach 
2007-2008.

32  European Innovation Scoreboard (EIS) 2009..., dz. cyt.
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jednak niektóre z nich cechuje również szybki wzrost innowacyjności (np. 
Rumunia odnotowująca wzrost wskaźnika w wysokości 5,7%.

Dokładniejsze charakterystyki poszczególnych grup krajów, takie jak 
rozpiętość wskaźnika w grupie, średnia arytmetyczna i odchylenie standar-
dowe dla grupy, zawarte zostały w tabeli 7. 

Tabela 7.
Charakterystyka poszczególnych grup krajów

 2007 2008 2009

Rozpiętość 0,424 0,422 0,405

w tym:

liderzy 0,028 0,073 0,062

zaawansowani 0,054 0,048 0,070

umiarkowani 0,128 0,105 0,102

doganiający 0,093 0,051 0,063

Średnia 0,418 0,431 0,439

w tym:

liderzy 0,588 0,599 0,601

zaawansowani 0,503 0,512 0,501

umiarkowani 0,363 0,346 0,356

doganiający 0,271 0,252 0,262

Odchylenie standardowe 0,120 0,119 0,116

w tym:

liderzy 0,029 0,030 0,028

zaawansowani 0,020 0,017 0,024

umiarkowani 0,046 0,035 0,035

doganiający 0,039 0,026 0,032

Źródło: opracowanie własne

Największą rozpiętością wskaźnika charakteryzuje się grupa państw 
o umiarkowanym poziomie innowacyjności. Jednak to nie w państwach Unii 
Europejskiej poziom innowacyjności jest najwyższy. Państwem odnotowują-
cym od trzech lat najwyższy poziom innowacyjności jest Szwajcaria. SII dla 
tego kraju wyniósł w 2009 roku 0,694. 
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Z danych zawartych w Raporcie wynika, że w 2009 roku najniższy 
poziom innowacyjności wśród krajów UE odnotowała Bułgaria (0,231). 

Z krajów europejskich spoza Unii (rysunek 1) listę zamyka Turcja, której 
SII jest mniejszy od indeksu Szwajcarii aż o 0,467 i wynosi 0,227

Uwzględniając wszystkie kraje europejskie, poziom ich innowacyjności 
przedstawia się następująco:

Rys. 1. Sumaryczny Indeks Innowacyjności dla poszczególnych państw  
w latach 2007-2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie European Innovation Scoreboard 
(EIS) 2008, 2009..., dz. cyt.

Od roku 2008 Polska znajduje się w grupie umiarkowanych innowato-
rów, dzięki znacznemu wzrostowi wskaźnika w roku 2008 (6,1%). W roku 
2009 SII dla Polski wzrósł jedynie o 1,9%.

Na przejście Polski do trzeciej grupy innowacyjności złożyły się trzy 
czynniki:

 – rozwój zasobów ludzkich, m.in. poprzez finansowe wsparcie tego roz-
woju za pomocą środków UE, 

 – inwestycje innowacyjne przedsiębiorstw, również wspomagane środ-
kami UE (program Innowacyjna Gospodarka),

 – wzrost ekonomicznej efektywności inwestycji. 
Z kolei relatywna słabość rozwoju innowacji w Polsce tkwi w ciągle jesz-

cze słabych powiązaniach między innowatorami, przedsiębiorczością firm 
i efektywnością procesów innowacyjnych.
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Wykres 1. Sumaryczny Indeks Innowacyjności SII dla poszczególnych państw w latach 2007-2009 

Źródło: opracowanie własne na podstawie European Innovation Scoreboard (ESI) 2008, 2009 
Maastricht Economic and Social Research and Training Centre on Innovation and Tachnology przy 
wsparciu Joint Research Centre przy Komisji Europejskiej, www.proinno-europe.eu 

Od roku 2008 Polska znajduje się w grupie „umiarkowanych innowatorów”, 
dzięki znacznemu wzrostowi wskaźnika w roku 2008 (6,1%). W roku 2009 indeks SII dla 
Polski wzrósł jedynie o 1,9%. 

Na przejście Polski do trzeciej grupy innowacyjności złożyły się trzy czynniki: 

1) rozwój zasobów ludzkich, m.in. poprzez finansowe wsparcie tego rozwoju środkami 
UE,  

2) inwestycje innowacyjne przedsiębiorstw, również wspomagane środkami UE 
(program „Innowacyjna Gospodarka”), 

3) wzrost ekonomicznej efektywności inwestycji.  

Z kolei relatywna słabość rozwoju innowacji w Polsce tkwi w ciągle jeszcze 
słabych powiązaniach między innowatorami, przedsiębiorczością firm i efektywnością 
procesów innowacyjnych. 

Przez ostatnie 5 lat wsparcie finansowe środkami UE oraz poprawa wydajności 
stały się silnym czynnikiem wzrostu poziomu innowacyjności. Efekt w dziedzinie 
innowacyjności został osiągnięty również dzięki  znacznemu zaangażowaniu kapitałów 
własnych oraz wykorzystanie przez firmy takich form jak franchising, wspólnota 
wzrostów, itp.  
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Przez ostatnie 5 lat wsparcie finansowe pochodzące z UE oraz poprawa 
wydajności były silnymi czynnikiami wzrostu poziomu innowacyjności. Efekt 
w dziedzinie innowacyjności został osiągnięty również dzięki znacznemu 
zaangażowaniu kapitałów własnych oraz wykorzystaniu przez firmy takich 
form, jak franchising, wspólnota wzrostów itp.

Rys. 2. Średni poziom Indeksu Innowacyjności dla UE 27 w latach 2007-2009 
oraz poziom Indeksu Innowacyjności dla Polski w latach 2004-2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie European Innovation Scoreboard 
(EIS) 2008, 2009..., dz. cyt.

Tabela 8. 

Miejsce Polski w zakresie poziomu innowacyjności według SII w latach 2004-2009

Polska 2004 2005 2006 2007 2008 2009
SII 0,264 0,272 0,282 0,24 0,311 0,317

Grupa 
państw

kraje 
doga-

niające

kraje 
doga-

niające

kraje 
doga-

niające

kraje 
doga-

niające

kraje 
doga-

niające

umiarko-
wani inno-

watorzy

Źródło: opracowanie własne na podstawie European Innovation Scoreboard 
(EIS) 2008, 2009..., dz. cyt.

Dzięki wcześniej wymienionym czynnikom, mimo istniejących nadal 
barier, poziom innowacyjności polskiej gospodarki wzrósł w latach 2004-
2009 o ok. 17%, z 0,264 do 0,317. Na razie można mówić o wzroście liczby 
przedsiębiorstw opartych na wiedzy. Nadal jednak Polska należy do najsłab-
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szych państw w grupie krajów o umiarkowanym poziomie innowacyjności. 
Analiza czynników ograniczających tempo wzrostu innowacyjności stanowi 
ważny element pozwalający na przyspieszenie tego wzrostu. Aktualny poziom 
innowacyjności nie kwalifikuje jeszcze – moim zdaniem – Polski do grupy 
gospodarek opartych na wiedzy, a tym bardziej do grupy gospodarek innowa-
cyjnych. Dopiero zbliżenie się do grupy drugiej krajów pozwalałoby ocenić 
polską gospodarkę jako gospodarkę opartą na wiedzy. Wskazują na to dane 
dotyczące innowacji produktowych lub procesowych, udziału jednostek inno-
wacyjnych w stosunku do jednostek ogółem, nakładów na działalność inno-
wacyjną i źródeł finansowania innowacji.
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Summary

In recent years innovations have become the key instrument of successful 
business adaptation to the existing requirements of the contemporary economy. 
Creating innovations, managing innovative assets requires not only financial capital, 
but knowledge – intellectual capital – as well. Therefore, the role of knowledge- 
-based businesses in the economic life is increasing. Knowledge-based businesses 
are characterised by innovativeness, i.e. ability to create and implement innovations, 
capability of introducing new and modernised products, technological processes, 
and organisational and technical processes. Innovations help to effectively manage 
businesses and achieve competitive edge on local and global markets. Also, they may 
become the primary development factor for knowledge-based businesses that aspire 
to be intelligent organisations – innovative businesses.

Translated by Anna Stos-Roman
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mARKEtING INNOWACJI NA RYNKU DÓBR 
ZAOPAtRZENIOWO-INWEStYCYJNYCH

 Wprowadzenie

Olbrzymie tempo współczesnego postępu technicznego na świecie powo-
duje, że nie sztuką jest dzisiaj wytworzyć coś nowego. Jednak w warunkach 
zrównoważonego i silnie konkurencyjnego rynku sztuką jest to sprzedać. 
Innowacja techniczna traktowana jako produkt rynkowy też wymaga dobrego 
marketingu – tak samo jak każdy inny wyrób czy usługa wprowadzana na rynek. 
Notabene, Podręcznik Oslo zalicza marketing dotyczący nowego produktu – 
z wyjątkiem organizacji sieci dystrybucji – do działalności innowacyjnej.

Tak więc działalność innowacyjna zazębia się z działalnością marke-
tingową. Stąd, a także z faktu „podwójnego ojcostwa” innowacji wynika 
m.in. konieczność współdziałania przedsiębiorstwa wytwórczego z placówką 
naukową zarówno na płaszczyźnie innowacyjnej, co jest oczywiste, jak i na 
płaszczyźnie marketingowej. Takie współdziałanie ma szczególne znaczenie 
w Polsce, gdzie zdecydowana większość firm nie posiada własnego, zakłado-
wego zaplecza B+R.

Literatura przedmiotu podaje szereg różnych klasyfikacji innowacji tech-
nicznych. Tutaj skorzystajmy z podziału innowacji na produktowe i proce-
sowe, które zresztą w praktyce często towarzyszą sobie. Spośród różnic mię-
dzy tymi kategoriami innowacji jako istotną wskazuje się fakt, że pierwsze są 



zdecydowanie wrażliwsze na czynniki rynkowe niż drugie. Dlatego też w arty-
kule główny nacisk zostanie położony właśnie na innowacje produktowe.

1. Specyfika rynku

Marketing innowacji jest pojęciem szerokim i obejmuje działania mar-
ketingowe dotyczące nie tylko nowych produktów (jako dóbr materialnych), 
nowych technologii produkcyjnych czy usług, lecz także tzw. niematerialnych 
dóbr przemysłowych. Należą do nich wynalazki, wzory użytkowe, znaki towa-
rowe, a także wyniki projektów badawczo-rozwojowych (B+R), know-how 
itp. W rachunkowości określamy je jako wartości niematerialne i prawne.

Obrót niematerialnymi dobrami przemysłowymi odbywa się w ramach 
rynku dóbr zaopatrzeniowo-inwestycyjnych, w skrócie: rynku przemysło-
wego1. Marketing na tym rynku ma swoją specyfikę, która wynika przede 
wszystkim ze specyfiki popytu na dobra przemysłowe. Otóż jest to popyt2:

 – indukowany (pochodny, wtórny) w stosunku do popytu konsump-
cyjnego,

 – nie anonimowy – zgłaszany zazwyczaj przez nabywców znanych 
dostawcy,

 – często zgłaszany bezpośrednio producentowi,
 – racjonalny – w tym sensie, że wynikający z „chłodnej” kalkulacji, 

zwykle nie impulsywny, nie emocjonalny,
 – zazwyczaj skoncentrowany przestrzennie,
 – mniej rozdrobniony niż zapotrzebowanie konsumpcyjne, tzn. liczba 

zgłaszających popyt na dane dobro jest zazwyczaj mniejsza, a jedno-
razowe transakcje kupna-sprzedaży – większe niż na rynku konsu-
mentów,

 – złożony (kompleksowy, całościowy) – w tym sensie, iż popytowi na 
towary bardzo często towarzyszy zapotrzebowanie na usługi,

1  W literaturze spotykamy również inne określenia tego rynku, których można w zasa-
dzie używać zamiennie. Mam tutaj na myśli takie nazwy, jak: rynek dóbr przemysłowych, ry-
nek dóbr produkcyjnych, rynek środków produkcji, rynek instytucjonalny, rynek przedsiębiorstw. 
Czytelnikowi zainteresowanemu tym rynkiem można polecić przede wszystkim obszerną pracę 
M.D. Hutta i T.W. Speha, Zarządzanie marketingiem: Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych, 
PWN, Warszawa 1997 (tłum. z j. ang.). Jest również już spora literatura polska w tym zakresie.

2  A.H. Jasiński, Bariery transferu techniki na rynku dóbr zaopatrzeniowo-inwestycyjnych, 
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 8.
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 – wiązany, tzn. że podmiot zgłaszający popyt często oferuje dostawcy 
swoje dobra czy usługi albo wręcz je wytwarza dla dostawcy,

 – nieelastyczny lub inaczej: słabo elastyczny cenowo,
 – zdeterminowany technicznie (po stronie odbiorcy) – wynikający  

z technicznych norm zużycia, wymogów technologii produkcji, certy-
fikatów jakości itd. 

Ranga i złożoność procesów innowacyjnych na rynku dóbr przemysło-
wych wynikają m.in. stąd, że na rynku tym:

 – istnieją silne uwarunkowania techniczne popytu, o czym była mowa 
wyżej,

 – nabywca często oczekuje nowej techniki jako systemu (całościowego 
pakietu),

 – głównym kryterium wyboru dostawcy w gospodarce krajów wysoko-
rozwiniętych staje się jakość i nowoczesność produktów,

 – przedmiotem oferty rynkowej są zarówno innowacje w produktach 
(produktowe), jak i na rynku konsumpcyjnym, ale także innowacje  
w procesach technologicznych (procesowe), np. technika grzewcza 
czy system docieplania,

 – dostawcy często współpracują z nabywcami, wręcz uczestniczą  
w procesie innowacyjnym odbywającym się w firmie odbiorcy,

 – nabywca z kolei jest nierzadko ekspertem (specjalistą) technicznym 
w danej dziedzinie, a niejednokrotnie nawet podsuwa dostawcy skon-
kretyzowane pomysły nowych produktów czy procesów.

Tę specyfikę rynku dóbr zaopatrzeniowo-inwestycyjnych należy brać 
pod uwagę przed podjęciem działań w zakresie marketingu innowacji.

2. Unikać błędów

Ogólnie znany jest fakt małych doświadczeń i licznych braków w dzia-
łalności marketingowej polskich przedsiębiorstw. Znane są również tego 
przyczyny, których tutaj nie będziemy omawiać. Rozeznanie autora, oparte 
zarówno na badaniach empirycznych, jak i studiach literatury krajowej,  
a także na własnych obserwacjach, pozwala z kolei sformułować listę błędów 
popełnianych w praktyce procesów innowacyjnych w Polsce. 
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Lista błędów jest następująca3:
1. Pomija się przyszłego użytkownika nowej techniki.
2. „Mamy nowy produkt – poszukajmy dlań nabywców”.
3. Wprowadza się nowy produkt na rynek „anonimowy”, a nie na rynek 

konkretnie zaadresowany (docelowy).
4. Dobry produkt nie potrzebuje reklamy”.
5. Oferta produktowa = oferta rynkowa.
Lista ta może być z pewnością dłuższa.
Spójrzmy teraz na marketingowe uwarunkowania innowacji technicz-

nych przez pryzmat owych błędów, które zresztą wzajemnie się zazębiają.
Marketing potrzebny jest wszystkim uczestnikom procesu innowacyj-

nego, a zwłaszcza placówce naukowej i przedsiębiorstwu produkcyjnemu. 
Jednakże działania i badania marketingowe powinny obejmować przede 
wszystkim przyszłego użytkownika nowej techniki. Z punktu widzenia pla-
cówki tym użytkownikiem będzie przedsiębiorstwo, z punktu widzenia firmy 
zaś będzie nim konsument lub inny nabywca jej wyrobów (usług). Oczywiście 
zdecydowanie ważniejszy jest tutaj finalny użytkownik przyszłej innowacji.

Tak więc innowacja zakończy się sukcesem przede wszystkim wtedy, 
gdy potencjalny producent zadba o stały dialog, konsultacje z rynkiem.  
W trakcie takiego dialogu następować musi ciągła weryfikacja rezultatów 
kolejnych faz procesu innowacyjnego – począwszy od wiązki pomysłów 
nowego produktu, a skończywszy na pierwszych reakcjach rynku na nowy 
wyrób znajdujący się już w normalnej sprzedaży4.

Tymczasem, jak wiemy z naszej przeszłości, potrzeby przyszłego użyt-
kownika rodzącego się rozwiązania naukowo-technicznego były często nie-
znane lub wręcz lekceważone zarówno przez producentów, jak i – wcześniej 
– przez placówki badawcze.

Zdarza się, że przedsiębiorstwo ma już projekt techniczny lub wręcz 
gotowy, nowy produkt (np. sprowadzony z zagranicy) i dopiero wów-
czas zaczyna poszukiwać dlań nabywców na rynku. Tymczasem marketing 
wymaga odwrotnej kolejności myślenia. Logikę marketingowego myślenia 
można streścić, parafrazując znane powiedzenie: Pokaż mi Twoich klientów,  

3  A.H. Jasiński, Uwarunkowania procesów innowacji i transferu techniki, [w:] 
A.H. Jasiński (red.), Innowacje i transfer techniki w gospodarce polskiej, Wydawnictwo 
Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000, s. 42-44.

4  Szerzej o metodach prowadzenia owego dialogu w opracowaniu: A.H. Jasiński, Innowacje 
techniczne a działalność marketingowa, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa, 1998, s. 89-92.
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a powiem Ci, jak masz uprawiać marketing! Należy zatem zacząć od posta-
wienia następujących pytań: 

 – czego będą potrzebować nasi klienci w przyszłości?,
 – kim są przyszli użytkownicy danej innowacji?,
 – czego oni oczekują od nowej techniki?

Tak więc najpierw trzeba badać i przewidywać popyt na innowacje, 
a dopiero potem zaczynać prace nad nowymi rozwiązaniami naukowo-tech-
nicznymi zarówno w przedsiębiorstwie, jak i w placówce. Inne są, rzecz jasna, 
metody badania popytu na nowe artykuły konsumpcyjne, a inne – w przy-
padku dóbr przemysłowych5.

Współczesny marketing to marketing docelowy, tzn. adresowany do 
konkretnej grupy nabywców, a nie do jakiegoś typowego, przeciętnego 
nabywcy dominującego na danym rynku. Innymi słowy, działania marketin-
gowe adresowane są do tzw. segmentu rynkowego, który tworzą nabywcy  
o bardzo podobnych potrzebach i zachowaniach. Zazwyczaj rynek danego pro-
duktu czy usługi składa się z kilku takich segmentów. Wywołuje to koniecz-
ność dokonania podziału, czyli segmentacji rynku. Dopiero wówczas można 
wybrać konkretny rynek (segment) docelowy lub też kilka odrębnych rynków 
docelowych.

Jednym z kryteriów segmentacji może być np. status klienta/użytkow-
nika. Wówczas możemy wyodrębnić trzy grupy klientów i sformułować trzy 
pytania:

 – Klienci obecni – co zrobić, by ich utrzymać?
 – Klienci byli – co zrobić, by ich odzyskać?
 – Klienci potencjalni – co zrobić, by ich zdobyć? 

Oczywiste jest, że również nowa technika jako produkt rynkowy musi 
mieć swego adresata, a zatem marketing innowacji też powinien mieć charak-
ter docelowy. Oznacza to, że przed rozpoczęciem prac nad nowym produktem 
(procesem) powinniśmy odpowiedzieć na następujące pytania:

 – do kogo, czyli do którego rynku docelowego będzie przedsiębiorstwo 
adresować swoje działania marketingowe?,

 – jak duży (pojemny) jest ten rynek?,
 – jakie są jego cechy, tzn. czym charakteryzują się tworzący go nabywcy 

i ich zachowania rynkowe?

5  Tamże, s. 84-88.
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Jak dotychczas, doświadczenie polskich przedsiębiorstw w zakresie seg-
mentacji rynku na potrzeby marketingu docelowego (adresowanego) jest bar-
dzo ubogie.

W przeszłości dużo złego zrobiło w Polsce popularne powiedzenie: 
„Dobry wyrób nie potrzebuje reklamy”. Tymczasem nowy produkt wymaga 
wielce umiejętnej reklamy, szerzej – promocji marketingowej, ponieważ jest 
dotąd rynkowi nieznany. Nawet najlepsza na świecie nowość sama się nie 
sprzeda. Rynek należy więc odpowiednio poinformować o nowym produkcie 
czy procesie (więcej na ten temat – nieco dalej).

Oferta produktowa jest często utożsamiana z ofertą rynkową. Jednakże 
oferta rynkowa firmy jest pojęciem znacznie szerszym. Produkt, trakto-
wany zresztą w marketingu jako instrument oddziaływania na rynek, jest 
tylko jednym z jej elementów. Współcześnie oferta rynkowa rozumiana jest 
zwykle jako zbiór czterech użyteczności (korzyści) oferowanych nabywcy  
w postaci użyteczności: formy, miejsca, czasu i posiadania. Tak też należy 
traktować innowację techniczną oferowaną potencjalnemu użytkownikowi. 
Przy czym nowa technika może być treścią oferty:

 – placówki naukowej, zwykle jako wiedza nieucieleśniona; tutaj adresa-
tem są przedsiębiorstwa;

 – przedsiębiorstwa produkcyjnego, zazwyczaj jako wiedza uciele-
śniona; tu adresatem może być inny producent lub konsument.

Taki zespół użyteczności można wykreować przy wykorzystaniu koncep-
cji mieszanki marketingowej (marketing mix), nazywanej skrótowo w litera-
turze jako 4P. Obejmuje ona, obok wspomnianych już elementów – produkt 
i promocja – również takie komponenty, jak cena i dystrybucja. Nowy produkt 
bowiem musi mieć, oczywiście, odpowiednią cenę oraz zostać we właściwy 
sposób rozmieszczony (dystrybuowany) na rynku.

3. Marketing miks innowacji6

Marketing na potrzeby działalności innowacyjnej na rynku dóbr zaopa-
trzeniowo-inwestycyjnych należy rozumieć szerzej, niż to się zwykle w lite-
raturze przyjmuje, tzn. nie ograniczać się tylko do nowego produktu w sensie 
fizycznym i związanych z nim działań marketingowych producenta. Marketing 
traktujemy tutaj jako całościowe podejście, które obejmuje również działal-

6  A.H. Jasiński, Innowacje techniczne a działalność marketingowa..., dz. cyt., s. 99-106.
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ność dotyczącą sprzedaży myśli naukowo-technicznej innym przedsiębior-
stwom w kraju i za granicą, a więc wyników prac badawczo-rozwojowych, 
licencji na nowy wyrób czy technologię oraz usług technicznych niezbędnych 
do opanowania nowej produkcji, czyli niematerialnych dóbr przemysłowych. 
Pojęcie marketingu innowacji wykracza zatem poza przedsiębiorstwo, ponie-
waż dotyczy również aktywności placówek naukowych. Tak rozumiany mar-
keting powinien sprzyjać dyfuzji innowacji w gospodarce.

Sposób podejścia i zakres wykorzystania poszczególnych narzędzi mie-
szanki marketingowej przez przedsiębiorstwo zależy od wielu czynników, 
m.in. od stopnia zrównoważenia i konkurencyjności rynku. Zależy on jed-
nak przede wszystkim od specyfiki rynku obsługiwanego przez danego pro-
ducenta, a zwłaszcza od tego, czy jest to rynek przedmiotów konsumpcji, czy 
środków produkcji. Inne bowiem powinno być podejście innowatora do kształ-
towania cen, form obrotu (dystrybucji) i narzędzi promocji w wypadku dóbr 
zaopatrzeniowo-inwestycyjnych, a inne w wypadku artykułów konsumpcyj-
nych. Nas interesują tutaj przede wszystkim dobra o charakterze produkcyjnym. 

Zastosowanie koncepcji mieszanki marketingowej obejmuje określoną 
sekwencję działań stanowiącą niejako ciąg innowacji (zmian) w wyrobie, jego 
promocji, dystrybucji i cenie. Punktem wyjściowym jest, oczywiście, pro-
dukt. Przy podejściu marketingowym należy założyć, że producent musi nie 
tylko dostosować się do istniejącego popytu, lecz również niejako wyprze-
dzać pojawianie się nowych potrzeb. To właśnie przedsiębiorca winien być 
prekursorem innowacji. Wytwórca powinien dobrze zdawać sobie sprawę  
z tego, co wprowadza, tzn. na czym polega specyfika oferowanego produktu 
(usługi, projektu badawczo-rozwojowego). Ma to bowiem wpływ na ukształ-
towanie pozostałych składników mieszanki. Pamiętajmy przy tym, iż inno-
wacja produktowa jest narzędziem oddziaływania marketingowego nie tylko 
na klientów, ale również na konkurentów (instrument konkurowania) oraz na 
dostawców (instrument współpracy).

W wypadku ceny, jako elementu marketingu innowacji, punkt wyjścia 
stanowi ustalenie ceny dla nabywcy, przy czym zasada ta powinna być prze-
strzegana niezależnie od tego, czy jest nim producent będący odbiorcą czy też 
konsument. Przy takim podejściu trzeba założyć, że wysokość ceny produktu 
wprowadzanego na rynek winna zależeć od tego, jaki będzie spodziewany 
popyt, natomiast koszty muszą być dostosowane do wyznaczonego (pożąda-
nego) poziomu ceny. Przedstawiona koncepcja odpowiada zatem tzw. popy-
towej formule określania cen.
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Określenie ceny jest bodajże najbardziej skomplikowaną kwestią marke-
tingu w sferze procesów innowacyjnych, o czym świadczą m.in. doświadcze-
nia krajów gospodarki rynkowej, a mianowicie:

 – znaczenie raz ustalonej ceny, którą potem bardzo trudno zmienić bez 
narażania się na niekorzystne reakcje nabywców;

 – niezwykle trudny do rozwiązania problem wyceny wartości prac 
badawczo-rozwojowych (znany również i w Polsce od dawna).

Należy dodać, że na rynku dóbr produkcyjnych, na którym dominują bez-
pośrednie formy obrotu towarowego, cena nowego wyrobu danego producenta 
kształtuje się zazwyczaj w wyniku wielu indywidualnych negocjacji z potencjal-
nymi przedsiębiorstwami będącymi odbiorcami. Natomiast w wypadku nowych 
artykułów konsumpcyjnych ich producent ma nieco ułatwione zadanie, negocju-
jąc cenę często tylko z jedną firmą, którą zwykle jest pośrednik handlowy (hur-
townik) lub przedsiębiorstwo mające sieć hiper- lub supermarketów.

Rozpatrując kolejny element mieszanki marketingowej, tj. dystrybucję, 
najistotniejsze jest zwrócenie uwagi na zależności między jednostkami bio-
rącymi udział w przemieszczaniu nowego wyrobu od wytwórcy do finalnego 
odbiorcy. W związku z tym należy zauważyć, iż powiązania między przed-
siębiorstwami przemysłowymi a handlowymi nie mogą być obojętne właśnie 
producentom. Powiązania te bowiem mają wpływ m.in. na tempo rozchodze-
nia się nowości na rynku.

Skoro celem omawianych działań jest dotarcie z nowym produktem do 
odbiorcy w możliwie najszybszy i najbardziej efektywny sposób, ranga tego 
elementu marketingu zależy m.in. od liczby ogniw pośredniczących w obrocie. 
Z tego punktu widzenia producent dóbr zaopatrzeniowo-inwestycyjnych jest  
w nieco lepszej sytuacji w porównaniu z wytwórcą artykułów konsumpcyjnych, 
które z reguły muszą przejść przez wiele jednostek handlowych w ramach róż-
nych form pośredniego obrotu towarowego. Dlatego też zasada mówiąca, iż 
w ramach danego kanału dystrybucji funkcję integratora (koordynatora) rynku 
powinien spełniać producent, musi obowiązywać przede wszystkim w proce-
sie wprowadzania nowych dóbr konsumpcyjnych. Ponadto warto pamiętać, że 
przy wprowadzaniu coraz nowocześniejszych produktów coraz większego zna-
czenia nabiera problem szkolenia pracowników firmy handlowej (pośrednika). 
Również ciężar tych działań musi wziąć na siebie producent innowator.

Szybkie i szerokie wyjście z nowym wyrobem wymaga zatem właściwej, 
obustronnie korzystnej współpracy między producentem a handlem. Należy 
jeszcze dodać, że problematyka kanałów dystrybucji powinna obejmować 
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również przepływy nowych rozwiązań naukowo-technicznych, chociaż jest 
to specyficzne zagadnienie, mieszczące się w problematyce transferu techniki.

Istotną wreszcie rolę w praktycznym zastosowaniu koncepcji mieszanki 
marketingowej ma do odegrania promocja traktowana jako proces porozumie-
wania się wytwórcy z rynkiem, tj. z odbiorcami, dostawcami i pośrednikami 
handlowymi, a zatem nie tylko z finalnymi nabywcami7. Szczególne miejsce 
w tym procesie zajmuje jednak działalność promocyjna skierowana właśnie 
do potencjalnych odbiorców. Obejmuje ona działania, za pomocą których pro-
ducent przekazuje im informacje zarówno o wytwarzanych produktach, jak  
i o całokształcie swojej działalności.

W wypadku nowych wyrobów istotą promocji musi być oddziaływanie 
na mechanizm akceptacji użyteczności produkcji, neutralizujące opór rynku 
przy umieszczaniu na nim nowego produktu i tym samym prowadzące do 
sprzedaży. Oznacza to, że komunikacja stanowi niezwykle ważny składnik 
programu (planu) wprowadzania innowacji na rynek. Program taki winien 
również uwzględniać promocję rezultatów prac badawczo-rozwojowych, 
oczywiście, jeśli przedsiębiorstwo dojdzie do wniosku, że mu się to opłaca.  
W tym wypadku działalność promocyjna będzie skierowana głównie do innych 
producentów – potencjalnych naśladowców w procesie dyfuzji innowacji.

Producent nowości może oddziaływać na nabywców za pomocą wielu 
różnych narzędzi w ramach takich form promocji/komunikacji, jak np. 
reklama, propaganda marketingowa, sprzedaż osobista itd. Wybór konkretnej 
kombinacji form i środków promocyjnych zależy m.in. od segmentu rynku, na 
który chce się oddziaływać, tzn. wybór ten powinien być dokonany po uprzed-
niej segmentacji. Będzie on również zależeć od tego, czy dotyczy nowego 
wyrobu stanowiącego przedmiot konsumpcji czy środek produkcji. Na przy-
kład w wypadku dóbr produkcyjnych nie znajdują właściwie zastosowania 
takie instrumenty promocyjne, jak: opakowanie czy niektóre narzędzia tzw. 
promocji uzupełniającej (kupony, znaczki handlowe itp.), zwanej często pro-
mocją sprzedaży.

Przy umieszczaniu na rynku nowego produktu szczególnie przydatna 
jest sprzedaż (promocja) osobista i reklama, chociaż na rozłożenie akcentów 
między nimi powinien rzutować właśnie charakter wyrobu (konsumpcyjny 
lub przemysłowy). Natomiast mniejsze znaczenie w procesie wprowadzania 
nowości odgrywa propaganda marketingowa (public relations), która wyko-

7  W literaturze zachodniej zamiast „promocja” używa się obecnie „komunikacja marketin-
gowa”, kładąc nacisk na dwustronne komunikowanie (porozumiewanie) się firmy z rynkiem.
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rzystana jest zwykle jako narzędzie stałego kształtowania dobrych stosunków 
przedsiębiorstwa z otoczeniem, nie tylko rynkowym zresztą.

Z uwagi na to, że współcześnie nowe produkty są coraz bardziej skom-
plikowane technicznie i zazwyczaj coraz trudniejsze w obsłudze, ich promocję 
należy zacząć od sprzedaży osobistej. Nie sposób bowiem za pomocą innych 
instrumentów promocyjnych poinformować nabywców o wszystkich szczegó-
łach techniczno-użytkowych takich wyrobów, jak np. komputer nowej generacji 
czy skomplikowany agregat wytwórczy. Ta najstarsza i jednocześnie najkosztow-
niejsza forma promocji polega na osobistym przedstawianiu i popieraniu danego 
wyrobu – w odróżnieniu od reklamy i propagandy mających charakter bezoso-
bowy. Zwłaszcza nowości w zakresie środków produkcji wymagają szczegól-
nie dobrej prezentacji na miejscu u potencjalnego użytkownika. Producent musi 
zatrudnić w tym celu wykwalifikowanych sprzedawców inżynierów.

Za bardzo efektywną formę promocji uważa się reklamę. Dlatego jest ona 
stosowana przy wchodzeniu na rynek z każdym nowym produktem, niezależ-
nie od tego, czy jest nim artykuł konsumpcyjny, czy zaopatrzeniowo-inwesty-
cyjny, chociaż większą rolę będzie ona odgrywać w oddziaływaniu na konsu-
mentów niż na przedsiębiorstwa; nieco inne będą również zastosowane środki. 
Na przykład rozwieszony na ulicach plakat jest przydatny w reklamie nowego 
towaru konsumpcyjnego, natomiast wysłany do przedsiębiorstwa prospekt czy 
list reklamowy – w reklamowaniu dóbr produkcyjnych.

Spośród dwóch podstawowych funkcji, które są zazwyczaj przypisywane 
reklamie, tj. informowania i nakłaniania, w procesie wprowadzania innowa-
cji na rynek podstawowe znaczenie powinna mieć funkcja informująca poten-
cjalnych odbiorców o nowym, dotąd nieznanym produkcie. Reklama nowości 
winna przede wszystkim ukazywać charakterystyczne cechy danego wyrobu, 
może nawet nie najistotniejsze, ale za to odróżniające go od towarów dotych-
czas wytwarzanych. Chodzi bowiem o to, aby uzmysłowić ewentualnym 
nabywcom potrzebę jego zakupienia. Wskazane jest przy tym, aby zostali 
oni poinformowani o nowym produkcie, jego jakości, czasie i miejscu naby-
cia jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży. W ten sposób ulegnie maksymal-
nemu skróceniu okres między momentem znalezienia się wyrobu na rynku  
a momentem jego zakupu, co zresztą jest podstawowym celem reklamy.

Działalność ta, prowadzona przez producenta wspólnie z jednostkami 
handlowymi, powinna doprowadzić do przeniesienia popytu z produktu 
dotychczasowego (starego) na nowy, czyli niejako ukształtować popyt, dosto-
sowując go do oferowanej podaży. Należy wreszcie dodać, iż jeśli chodzi 
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o promocję osiągnięć naukowo-technicznych, np. w postaci wyników prac 
badawczo-rozwojowych, to raczej nie reklama, lecz promocja osobista winna 
znaleźć zastosowanie.

4. Studium przypadku

Studium przypadku przedstawione w tym punkcie dotyczy marketin-
gowych uwarunkowań działalności innowacyjnej producenta na rynku dóbr 
zaopatrzeniowo-inwestycyjnych8. Przedmiotem case’u jest hydrauliczna zagi-
narka firmy ALFA9 (na prośbę przedsiębiorstwa, nazwa utajniona). 

Zaginarki hydrauliczne to obrabiarki przeznaczone do produkcji profili 
zimnogiętych oraz obróbek blacharskich w budownictwie (takich jak para-
pety, pokrycia ogniomurków, panele elewacyjne itp.) z blachy stalowej o gru-
bości 1,5 mm lub blach aluminiowych o grubości maks. 2 mm oraz dla stali 
nierdzewnej o grubości maks. 1 mm. Nowością w hydraulicznych zaginarkach 
szczękowych jest możliwość dodatkowego wyposażenia w nożyce krążkowe 
usytuowane na belce gnącej (obrotowej), przystosowane do cięcia blachy sta-
lowej o grubości do 1,5 mm na całej długości gięcia. Naturalną zaletą stosowa-
nia nożyc krążkowych na zaginarkach tego typu jest uniezależnienie się posia-
dacza zaginarki od potrzeby zakupu nożyc gilotynowych. 

Hydrauliczne zaginarki szczękowe omawianego typu mogą być dodat-
kowo wyposażone w tylne urządzenie zderzakowe o zakresie pomiaru 40-1000 
mm. Klient ma możliwość wyposażenia urządzenia zderzakowego w stero-
wanie ręczne położenia zderzaka lub też wersję programowalną (CNC), gdzie 
kąt gięcia i położenia zderzaka tylnego urządzenia zderzakowego programo-
wany jest jako jeden zabieg gięcia. Zaletą opcji programowalnej jest możliwość 
wyboru systemu sterowania, w którego pamięci można zapisać min. 200 zabie-
gów i odtwarzać je jako cykliczne (następujące po sobie) lub jako pojedyncze. 

8  Zaczerpnięto z artykułu M. Kruka i A.H. Jasińskiego, Marketingowe uwarunkowania roz-
woju nowych produktów przemysłowych, „Marketing i Rynek” 2005, nr 12.

9  Firma ALFA to przedsiębiorstwo państwowe zatrudniające (w 2002 r.) 110 pracowników. 
W swojej ofercie posiada dwa typy obrabiarek: tradycyjne i CNC. Przez wiele lat swojej dzia-
łalności przedsiębiorstwo było filią innego znanego producenta obrabiarek, przy czym specja-
lizowało się w produkcji zaginarek. Ta specjalizacja przyczyniła się do wyodrębnienia samo-
dzielnego przedsiębiorstwa, co miało miejsce w 1992 r. W badanym okresie (1998-2002) firma 
ALFA wykazywała dodatni wynik finansowy, z wyjątkiem r. 2002. Zaginarki firmy ALFA po-
siadają certyfikaty bezpieczeństwa Unii Europejskiej CE, jak i certyfikat na znak bezpieczeń-
stwa, obowiązujący na terenie RP, zwany znakiem bezpieczeństwa „B”.
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Firma ALFA w badanym okresie wprowadziła pięć nowych produktów, 
wśród nich również rozpatrywaną tutaj zaginarkę hydrauliczną, zaliczaną do 
obrabiarek CNC, ze względu na numeryczny system sterowania. Głównymi 
powodami wprowadzenia nowości przez firmę są: nadążanie za zmianami 
w popycie, zróżnicowanie obecnej oferty, chęć wejścia na nowe rynki oraz 
zwiększenie udziału w rynku. Świadczy to o tym, że patrzenie przez pryzmat 
rynku miało najistotniejsze znaczenie przy decydowaniu o podjęciu prac nad 
innowacją. Świadczy również o rynkowej orientacji firmy, dla której zaspoka-
janie popytu stanowi podstawowy cel działalności. 

W analizowanym przypadku pomysł na nowy produkt został zgłoszony 
przez klientów, którzy swoje oczekiwania czy wręcz wymagania określili 
w przeprowadzonych badaniach ankietowych. Zresztą firma ALFA za dwa 
najistotniejsze etapy procesu rozwoju nowego produktu uznała właśnie bada-
nie rynku oraz wstępną analizę ekonomiczną przedsięwzięcia. Można więc 
powiedzieć, że dążąc do zaspokojenia potrzeb klientów, firma, przygotowując 
nowy produkt, zwraca uwagę również na znaczenie efektywności przedsię-
wzięcia. Jednak z drugiej strony znacznie mniejszy nacisk kładziony na inne 
etapy może oznaczać, że kwestie związane chociażby z planowaniem mar-
ketingowym były marginalizowane lub wręcz pomijane. To z kolei pozosta-
wiło kwestię odniesienia sukcesu rynkowego przez innowację koincydencji, 
gdyż zabrakło wcześniejszego określenia celów i planu działania związanych 
z komercjalizacją.

W pracach rozwojowych brali udział przedstawiciele średniej kadry tech-
nicznej oraz pracownicy działu handlowego, a także pracownicy naukowi, 
którzy największy wkład mieli, w tym przypadku, w opracowanie projektu 
technicznego. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi miała ograniczony 
zakres w zasadzie tylko do placówek naukowych, firm doradczych i oczy-
wiście klientów. Charakter procesu rozwoju tejże nowości można określić 
jako interakcyjny. To mogło przyczynić się do obopólnych korzyści współ-
pracujących podmiotów, a także pozwoliło zamknąć cały proces w okresie 
8 miesięcy. W tym czasie pracownicy firmy współpracowali ze swoimi kon-
trahentami nad zróżnicowanymi problemami, głównie technicznymi, w celu  
stworzenia oferty rynkowej najbardziej zbieżnej z istniejącym popytem.

Wśród działań marketingowych, które miały miejsce w trakcie prac zwią-
zanych z rozwojem omawianej zaginarki hydraulicznej, wskazać należy ana-
lizę potencjalnych klientów, analizę konkurencji, oszacowanie popytu, ale 
również oszacowanie wysokości ceny, kreowanie marki i stosowanie komu-
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nikacji marketingowej. W ramach komunikacji marketingowej zastoso-
wano reklamę prasową i w Internecie, a także udział w imprezach targowych  
i wystawienniczych. 

Podejmowane działania marketingowe obejmowały dość szerokie spek-
trum zwarzywszy, że w firmie ALFA nie ma wyodrębnionego działu marke-
tingu. W związkuz tym większość zadań była realizowana przez dział han-
dlowy, który w takiej sytuacji posiadał najbardziej aktualną wiedzę rynkową.

Produkt firmy ALFA został wprowadzony na rynek krajowy i zgodnie 
z oświadczeniem firmy, odniósł rynkowy sukces, o czym świadczą kolejne 
zamówienia. Na sukces ten złożyło się kilka przesłanek. Po pierwsze, produkt 
został dostosowany do indywidualnych potrzeb nabywców. Było to możliwe 
dzięki przeprowadzeniu na wstępnym etapie prac rozwojowych rozeznania 
w oczekiwaniach nabywców. Po drugie, posiadanie przez firmę wyrobionej 
marki, która dzięki podejmowanym działaniom promocyjnym wciąż funkcjo-
nuje na rynku, wspierając sprzedaż produktów. Po trzecie wreszcie, udzielane 
warunki gwarancyjne i pogwarancyjne. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu 
rynkowemu firma, zdając sobie sprawę z wagi, jaką klient przywiązuje do jako-
ści nabywanego produktu, dołożyła wszelkich starań, by dopasować produkt  
w każdym szczególe, co z kolei zaowocowało możliwością stworzenia bardzo 
atrakcyjnej, z punktu widzenia kontrahentów, oferty serwisowej.

Podejście firmy ALFA do procesu rozwoju nowego produktu, jakim była 
zaginarka hydrauliczna, wskazuje, że działa ona w oparciu o wiedzę rynkową. 
Podejmowane działania związane z analizowanym projektem wykazują cechy 
pragmatyzmu, bowiem m.in. zdecydowano się na prowadzenie prac w sposób 
interakcyjny. To pozwoliło zaoszczędzić czas, a także na bieżąco korygować 
powstające dylematy. Takie podejście może być wynikiem niepowodzeń ryn-
kowych wcześniejszych produktów tej firmy, na które miały wpływ, zdaniem 
przedsiębiorstwa, błędy w oszacowaniu wielkości popytu oraz zbyt długi cykl 
rozwojowy. 

Jednak z drugiej strony przy projekcie tak zaawansowanym technicz-
nie dziwi brak współpracy z dostawcami. Trudno jest bowiem oczekiwać, 
że oprócz konstrukcji i ogólnej koncepcji innowacji firma sama wytwarza 
zaawansowane technologicznie układy elektroniczne i hydrauliczne, nie-
zbędne w tym przypadku do stworzenia całości. 

Zaskakujący jest również fakt, iż etap rozwoju technicznego nowego pro-
duktu nie skupia na sobie specjalnej uwagi w przedsiębiorstwie. To sprawia 
wrażenie, że firma nie ma specjalnie trudności natury technicznej z dopaso-
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waniem fizycznej formy produktu do oczekiwań nabywców, zresztą w tym 
zakresie nawiązuje również współpracę z placówkami naukowymi. Może to 
także wynikać z długoletniego doświadczenia w branży, co owocuje spraw-
nym rozwiązywaniem zagadnień technicznych, przez co ciężar prac rozwojo-
wych przesunięto z kwestii technicznych na te, które są związane z określe-
niem potrzeb rynkowych.

W analizowanym przypadku należy podkreślić szerokie spektrum stoso-
wanych działań marketingowych. W zasadzie niewielkie zainteresowanie wzbu-
dziły tylko działania związane z segmentacją rynku oraz organizacją procesu 
dystrybucji. Brak kroków zmierzających do segmentacji rynku może wynikać 
z dobrej wiedzy na temat potencjalnych odbiorców i bezpośrednich z nimi kon-
taktów, co prowadzi do działań zindywidualizowanych. W tej sytuacji dzielenie 
rynku na mniejsze struktury rzeczywiście można uznać za bezzasadne.

Jednak brak zainteresowania dla kwestii właściwej organizacji dystry-
bucji wydaje się nieco niezrozumiały. Produkty powstające w firmie ALFA 
są zwykle dużych rozmiarów o wielkim ciężarze. To musi wywoływać wiele 
trudności natury logistycznej. Rozpatrywanie tych problemów już na etapie 
tworzenia produktu może przyczynić się do zmniejszenia utrudnień transpor-
towych, a także zmniejszenia kosztów z tym związanych.

Analizując ten przypadek, trudno oprzeć się wrażeniu, że w firmie ALFA 
istnieje duża świadomość specyfiki rynku dóbr zaopatrzeniowo-inwestycyjnych. 
Co prawda niektóre aspekty mogą budzić wątpliwości, jak np. zbyt ograniczone 
kontakty z zewnętrznymi podmiotami w trakcie prac rozwojowych, a także intu-
icyjne stosowanie działań marketingowych (brak zainteresowania tworzeniem 
planów), to jednak skupianie się na największym atucie firmy (zdolnościach 
technicznych) i oparcie prac rozwojowych nowego produktu na wiedzy rynko-
wej mogły w tym przypadku przyczynić się do jej sukcesu rynkowego.

Postępowanie firmy ALFA jest zatem godna naśladowania przez innych 
producentów dóbr zaopatrzeniowo-inwestycyjnych, chcących odnieść sukces 
przy wprowadzaniu nowości na rynek. Na szczególne podkreślenie zasługują 
następujące działania:

1. opieranie się na kluczowej wiedzy o nabywcach, pozyskanej w for-
malnych badaniach lub jedynie za pomocą wnikliwej obserwacji 
rynku;

2. wykorzystywanie własnych atutów, będących oryginalnym zasobem 
wewnętrznym przedsiębiorstwa, determinującym charakter procesu 
rozwojowego;
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3. realizowanie prac rozwojowych przez zróżnicowane zespoły, bazu-
jące na własnej kadrze lub także doradcach zewnętrznych;

4. dążenie do skrócenia czasu cyklu rozwojowego, dzięki zrezygnowa-
niu z liniowego podejścia do procesu innowacyjnego;

5. dobór jedynie takich działań marketingowych, które są niezbędne do 
odniesienia przez innowację sukcesu;

6 skuteczne stosowanie instrumentów komunikacji marketingowej, 
dostosowanej do specyfiki rynku.

 Podsumowanie

Przedstawiona tutaj w zarysie koncepcja wykorzystania pozytywnych 
do świadczeń marketingu w procesie wprowadzania przez producenta inno-
wacji na rynek wymaga, oczywiście, dalszego rozwinięcia zarówno od strony 
teoretycznej, jak i praktycznej. Zainteresowanemu Czytelnikowi polecamy  
w szczególności bardzo wartościową pracę J. Mohr: Marketing of high-tech-
nology products and innovations (Prentice Hall, New Jersey 2001). Autorka 
prezentuje tam – wychodząc również od idei 4P – całościową koncepcję mar-
ketingu innowacji, zwłaszcza wyrobów wysokiej techniki, i to z punktu widze-
nia zarówno dużej, jak i małej firmy. Równie przydatna powinna się okazać 
praca zbiorowa pod redakcją P. Doyle i S. Bridgewater: Innovation in marke-
ting (Butterworth-Heinemann, Oxford 1998) oraz książka G.L. Urbana i J.R. 
Hausera: Design and marketing of new products (Prentice Hall, New Jersey 
1993). 
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Summary

The main aim of his paper is to present an outline of innovation marketing in 
industrial market. This market has some dissimilarities in comparison with consumer 
goods market. Therefore, marketing in this market possesses its specificity which has 
an influence also on marketing activities referring to technological innovation. The 
following issues are analyzed in the article: specific features of industrial market,  
a list of often mistakes, marketing-mix of innovation, a case study of a machine tool.

Translated by Andrzej H. Jasiński
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KOOPERACJA PRZEDSIĘBIORStW A WZROSt ICH 
INNOWACYJNOŚCI – ZARYS tEOREtYCZNY I PRAKtYCZNY

 Wprowadzenie

Zjawisko kooperacji (współpracy) przedsiębiorstw nie jest zjawiskiem 
nowym, ale dopiero w ostatnich dziesięcioleciach dostrzeżono i potwier-
dzono badaniami związek między współpracą przedsiębiorstw i wzrostem ich 
innowacycyjności1. Związki między przedsiębiorstwami oraz między przed-
siębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu stanowią doskonałe źró-
dło tworzenia i absorpcji nowej wiedzy, która pozwala na tworzenie nowych  
produktów, usług czy technologii. Szczególnie ważna jest współpraca ze sferą 
B+R (zapleczem badawczo-rozwojowym) oraz we wspólnie prowadzonych 
pracach badawczych. 

Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień teoretycznych z obszaru 
kooperacji przedsiębiorstw oraz danych statystycznych dotyczących współ-
pracy między przedsiębiorstwami. Dane pochodzą z badań Głównego Urzędu 
Statystycznego w latach 2006-2008.

1  Zob. np. Innovative Networks: Cooperation in national Systems of Innovation, OECD, 
Paris 2001.



1. Kooperacja i jej rodzaje

Kooperacją określa się wszelkiego rodzaju współpracę między przed-
siębiorstwami zmierzającymi do uzupełnienia i zwiększenia będących w ich 
posiadaniu zasobów rzeczowych, osobowych, finansowych i informacyjnych 
w celu jak najpełniejszego wykorzystania pojawiających się okazji rynko-
wych oraz umocnienia swojej pozycji na danym rynku w stosunku do kon-
kurentów2.

Współpraca może dotyczyć różnych celów, poziomów (obszarów) dzia-
łalności firmy lub szczebli złożoności. Jeden z obszarów współpracy może 
dotyczyć działalności innowacyjnej oraz działalności badawczo-rozwojowej.

Współpraca w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań jest bardzo ważna 
z wielu powodów. Firmy dzielą się wiedzą i umiejętnościami w obrębie wła-
snej działalności; a poprzez kontakty z podmiotami z innych dziedzin zdoby-
wają całkiem nowe doświadczenia. W dobie integracji i globalizacji liczy się 
w zdobyciu pozycji konkurencyjnej współpraca z partnerami z innych państw, 
z instytucjami badawczo-rozwojowymi (krajowymi i zagranicznymi), która 
powoduje efekt synergii. Przedsiębiorstwa o ograniczonym dostępie do wie-
dzy, wchodząc w sieć współpracy, zdobywają ją z zewnątrz, z kolei firmy 
innowacyjne mogą poprzez ten kontakt generować nowe pomysły. Sieć współ-
pracy oznacza także łatwiejszy dostęp do środków finansowych oraz większe 
możliwości wyższego kredytu lub pożyczki. 

Firmy współpracujące dzielą się nie tylko zasobami niematerialnymi 
(wiedza, doświadczenie, kwalifikacje pracowników), ale także zasobami mate-
rialnymi, tworząc wspólne zaplecza badawczo-rozwojowe. Na pewno kwestia 
współpracy zależy od wielkości i pozycji firmy oraz atrakcyjności rynku, na 
którym działa. Dla małych i średnich przedsiębiorstw liczy się każdy rodzaj 
współpracy przynoszącej efekty3.

Istnieją czynniki ułatwiające oraz utrudniające współpracę między orga-
nizacjami. Pochodzą one zarówno z otoczenia zewnętrznego, jak i wnętrza 
przedsiębiorstwa. Współpracę na pewno ułatwiają: zaufanie i lojalność mię-
dzy partnerami, działanie w interesie wszystkich uczestników, wszechstronna 

2  A. Podobiński, Marketingowe czynniki rozwoju sprzedaży wyrobów przemysłowych, 
Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2004, s. 14.

3  Szerzej [w:] K. Kozioł, współpraca polskich przedsiębiorstw w zakresie działalności inno-
wacyjnej [w:] Przedsiębiorczy menedżer w przedsiębiorczej organizacji, SGH, Warszawa 2007.
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wymiana informacji, jasne reguły komunikowania się i rozwiązywania kon-
fliktów oraz ustalenie podziału odpowiedzialności4.

Do najistotniejszych ograniczeń działań kooperacyjnych zalicza się 
tajemnicę, kontrowersję i niezgodę, które mogą być ograniczone przez kon-
trakty formalne5. Problem zaufania staje się bardzo ważny w przypadku dłu-
goterminowych umów w zakresie zaawansowanych technologicznie procesów 
przemysłowych. Ograniczeniem podejmowania współpracy jest także świado-
mość konieczności dzielenia się zyskami wynikającymi ze współpracy. Zbyt 
daleko idąca kooperacja może doprowadzić do nadmiernego wzajemnego uza-
leżnienia się partnerów lub uzależnienia jednego o słabszej pozycji przetargo-
wej od tego, który ma silniejszą pozycję, co w rezultacie może przynieść sku-
tek odwrotny od zamierzonego6.

Można wyróżnić różnorakie rodzaje powiązań w ramach kooperacji7. 
Najczęściej wymienia się sześć kryteriów podziału8:

1. w zależności od form specjalizacji (przedmiotowa, technologiczna, 
kompletacja);

2. kryterium formy uczestnictwa przedsiębiorstwa w procesie koopera-
cji (czynna i bierna);

3. kryterium terytorialnego podziału pracy (międzynarodowa, między-
regionalna, intraregionalna);

4. kryterium podporządkowania organizacyjnego kooperanta (wewnę-
trzna i zewnętrzna);

5. kryterium ilościowe (równoległa, łańcuchowa, cykliczna);
6. kryterium czasu trwania związków kooperacyjnych (wieloletnia, 

krótkotrwała i doraźna).
Kooperacja przedmiotowa polega na tym, że produkcja określonego 

wyrobu jest podzielona między zespół współpracujących przedsiębiorstw. 

4  Szerzej [w:] D. Nowak, Innowacyjność przedsiębiorstw w kooperacji przemysłowej 
[w:] H. Mizgajska (red.), Problemy innowacyjności przedsiębiorstw produkcyjnych, Zeszyty 
Naukowe nr 131, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010,  
s. 84-85.

5  Za: J. Wiśniewska, A. Świadek, Strategie organizacji procesów wytwarzania [w:] 
W. Janasz (red.), Zarys strategii rozwoju przemysłu, Difin, Warszawa 2006, s. 185-186.

6  D. Nowak, Innowacyjność przedsiębiorstw..., dz. cyt.
7  Wśród form kooperacji wyróżnia się: alianse, porozumienia o współpracy (porozumienia ko-

operacyjne), joint venture, outsourcing, holdingi, koncerny, konsorcja, kartele, syndykaty, poole.
8  Typologia form kooperacji i ich opis [w:] W. Łukasik, Strategie organizacji procesów wy-

twarzania w przemyśle [w:] W. Janasz (red.), Elementy strategii rozwoju przemysłu, Wyd. Nauk. 
US, Szczecin 2000, s. 144-154.
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Poszczególne przedsiębiorstwa wykonują elementy specjalne, czyli części, 
podzespoły i zespoły, które mają zastosowanie jedynie do produkcji okre-
ślonego wyrobu. W zakładzie finalnym wykonuje się ostateczny montaż  
i wykończenie wyrobu końcowego. W przedmiotowym zakresie współpracy 
do najważniejszych jego obszarów należy zaliczyć:

 – kooperację w zakresie pozyskiwania zasobów produkcyjnych (np. 
stowarzyszenia kupieckie);

 – kooperację w zakresie pozyskiwania nowych rozwiązań technologicz-
nych i innowacyjnych (wspólne nakłady na działalność badawczo-ro-
zwojową);

 – kooperację w zakresie działalności produkcyjnej lub usługowej – 
zwykle obowiązuje ona na podstawie umów kooperacyjnych pomię-
dzy dwoma przedsiębiorstwami lub większą ich liczbą, a celem tej 
umowy jest zapewnienie usług, dostaw zespołów, podzespołów, pół-
fabrykantów i części wyprodukowanych u dostawców na specjalne 
zamówienie odbiorcy; 

 – kooperację w zakresie dystrybucji i marketingu;
 – kooperację w zakresie wspólnego reprezentowania interesów przed-

siębiorców (np. izby i stowarzyszenia gospodarcze oraz handlowe)9.
Kooperacja technologiczna polega na wykonywaniu niektórych faz pro-

cesu technologicznego przez przedsiębiorstwa kooperujące.
Kompletacja, która jest szczególną formą kooperacji, odznacza się tym, 

że montaż wielu zespołów w łączny wyrób złożony odbywa się poza przed-
siębiorstwami dostarczającymi dane przedmioty.

Kooperacja czynna oznacza wytwarzanie elementów lub usług koopera-
cyjnych świadczonych przez dane przedsiębiorstwo innym przedsiębiorstwom.

Kooperacja bierna polega na korzystaniu z dostaw i usług kooperacyj-
nych przez producenta wyrobów finalnych. 

Kooperacja wewnętrzna obejmuje współpracę przedsiębiorstwa głów-
nego z przedsiębiorstwami dostawców, które należą do tego samego resortu, 
sektora albo zbiorowości lub rozmieszczone są na tym samym terenie.  
Za szczególny przypadek kooperacji zewnętrznej można uznać import.

Kooperacja równoległa polega na tym, że przedsiębiorstwo główne, 
będące producentem finalnym, zakupuje na przykład poszczególne części  
i elementy maszyn w większej liczbie przedsiębiorstw.

9  M. Górzyński, W. Pander, P. Koć, Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz 
MSP i instytucjami otoczenia biznesu, PARP, Warszawa 2006, s. 10.
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Kooperacja łańcuchowa występuje wówczas, gdy dostawca nie wyko-
nuje całego elementu kooperacyjnego, tylko produkuje niektóre jego części 
składowe lub wykonanie pewnych faz technologicznych zleca subdostawcom 
(poddostawcom).

Kooperacja cykliczna polega na wspólnym wykonywaniu elementu 
kooperacyjnego przez przedsiębiorstwo główne i kooperanta.

Firmy, które nie kooperują, redukują w długim okresie swój potencjał 
konkurencyjny i tracą zdolność wchodzenia w powiązania z innymi jednost-
kami. Z drugiej strony – funkcjonowanie w sieciach stale poprawia zdolność 
do nabywania wiedzy10.

Do najistotniejszych ograniczeń podejmowania współpracy kooperacyj-
nej zalicza się:

 – brak zaufania,
 – konieczność dzielenia się zyskami wynikającymi ze współpracy,
 – wielkość przedsiębiorstwa (większa skłonność przedsiębiorstw 

dużych do współpracy niż MSP),
 – brak przepływu informacji między podmiotami.

Do korzyści ze współpracy między przedsiębiorstwami można zaliczyć:
 – dostęp do zasobów niematerialnych (wiedza, doświadczenie) i mate-

rialnych (produkcyjne, finansowe),
 – wzrost jakości wyrobów i usług,
 – poprawa efektywności funkcjonowania firmy,
 – osiąganie korzyści skali w produkcji,
 – wyższą innowacyjność produkcji,
 – efekt synergii.

Należy mieć świadomość, że w miarę zmian zachodzących na ryn-
kach (krajowym i światowym) pojęcie kooperacji nabiera trwale ewoluują-
cego znaczenia. Odchodzi się od pionowych relacji w łańcuchu wartości na 
rzecz poziomych, uwzględniających przepływ wiedzy i umiejętności11. Ale 
badania przeprowadzone wśród polskich przedsiębiorców wskazują, że głów-
nym partnerem we współpracy w zakresie działalności innowacyjnej w latach 
2006-2008 byli dostawcy wyposażenia, materiałów, komponentów i oprogra-
mowania – czyli jest to współpraca wzdłuż łańcucha wartości.

10  R. Capello, Spatial transfer of knowledge in high technology milieux: learning versus 
collective learning processes, „Regional Studies” 1999, no. 33, s. 353-365 [w:] A. Świadek, 
J. Wiśniewska, Strategie organizacji procesów wytwarzania [w:] W. Janasz (red.), Zarys stra-
tegii rozwoju przemysłu, Difin, Warszawa 2006.

11  Szerzej [w:] J. Wiśniewska, A. Świadek, Strategie organizacji..., dz. cyt.
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2. Kooperacja przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2008

Główny Urząd Statystyczny poprzez współpracę w zakresie działalności 
innowacyjnej określa aktywny udział we wspólnych projektach dotyczących 
działalności innowacyjnej z innymi przedsiębiorstwami lub instytucjami nie-
komercyjnymi. Współpraca taka może mieć charakter perspektywiczny oraz 
długofalowy i nie musi pociągać od razu za sobą bezpośrednich, wymiernych 
korzyści ekonomicznych dla uczestniczących w niej partnerów. Bardzo ważne 
jest stwierdzenie, że zwykłego zamawiania prac u wykonawców zewnętrz-
nych, bez aktywnego współudziału w ich realizacji, nie uważa się za współ-
pracę w zakresie działalności innowacyjnej. GUS wskazuje na korzyści dzia-
łań kooperacyjnych12:

 – umożliwia przedsiębiorstwom dostęp do wiedzy i technologii, których 
nie byłyby w stanie wykorzystać samodzielnie,

 – przy współpracy istnieje również duży potencjał dla synergii, ponie-
waż partnerzy uczą się od siebie nawzajem,

 – obniżenie kosztów i ryzyka tej działalności,
 – wymiana wiedzy i doświadczeń.

Przedsiębiorstwa, podejmując działania kooperacyjne, zwiększają szanse 
na poprawę innowacyjności produktów, procesów oraz całej organizacji. 
Zanim zostaną przestawione wyniki badań dotyczących współpracy polskich 
przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej, warto przytoczyć kilka 
liczb obrazujących stan innowacyjności polskich przedsiębiorstw. 

Udział przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje produktowe lub 
procesowe (nowe lub istotnie ulepszone produkty lub procesy) w latach 2006-
2008, był niższy niż w okresie 2004-2006. W przemyśle wyniósł on 21,3% 
wobec 23,2% w latach 2004-2006, a w sektorze usług odpowiednio 15,6% 
wobec 21,2%13.

Nieznacznie wyższy był odsetek przedsiębiorstw aktywnych innowacyj-
nie, tzn. tych, które w latach 2006-2008 wprowadziły innowacje produktowe 
lub procesowe albo realizowały projekt innowacyjny, który był przerwany, 
zaniechany lub niezakończony do końca 2008 r. Przedsiębiorstw aktywnych 

12  Nauka i technika w 2008 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
13  Tamże, s. 149-150.
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innowacyjnie w latach 2006-2008 było 21,9% w przemyśle i 16% w sekto-
rze usług.

W omawianych badaniach GUS zapytano aktywne innowacyjnie firmy, 
czy w latach 2006-2008 współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej  
z innymi jednostkami, takimi jak:

 – inne przedsiębiorstwa należące do tej samej grupy przedsiębiorstw,
 – dostawcy wyposażenia, materiałów, komponentów i oprogramo-

wania,
 – klienci,
 – konkurenci i inne przedsiębiorstwa z tej samej dziedziny działalności; 

firmy konsultingowe (konsultanci), laboratoria komercyjne, prywatne 
instytucje B+R,

 – placówki naukowe PAN,
 – jednostki badawczo-rozwojowe,
 – zagraniczne publiczne instytucje B+R,
 – szkoły wyższe (krajowe i zagraniczne).

Pytanie dotyczyło jedynie współpracy polegającej na aktywnym udziale 
badanych przedsiębiorstw we wspólnych z innymi jednostkami projektach  
z zakresu działalności innowacyjnej. 

Na pytanie twierdząco odpowiedziało 8,3% badanych przedsiębiorstw 
w przemyśle i 6,6% w sektorze usług. Oznacza to spadek w porówna-
niu z latami 2004-2006, kiedy współpracę taką deklarowało 11,1% przed-
siębiorstw, zarówno w przemyśle, jak i w sektorze usług. W grupie przed-
siębiorstw aktywnych innowacyjnie udział podmiotów uczestniczących we 
wspólnej z innymi jednostkami realizacji projektów innowacyjnych wynosił 
w przemyśle 38,1%, a w sektorze usług 41,2% i był niższy niż w latach 2004-
2006, kiedy to współpracę taką prowadziło 46,2% przedsiębiorstw w przemy-
śle i 51,8% w sektorze usług. Dane szczegółowe umieszczono w tabeli 1 i 2.

Skłonność do współpracy rosła wraz z wielkością przedsiębiorstw: współ-
pracowało 3,8% przedsiębiorstw z liczbą pracujących 10-49, 14,9% z liczbą-
pracujących 50-249 i 40,5% przedsiębiorstw z liczbią pracujących powyżej 249  
w przemyśle oraz odpowiednio 4,5%, 11,8% i 34,4% przedsiębiorstw w sek-
torze usług.
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Tabela 1.

Przedsiębiorstwa przemysłowe, które posiadały w latach 2006-2008 porozumienia 
(umowy) o współpracy z innymi jednostkami dotyczące działalności innowacyjnej 

według sektorów własności, klas wielkości oraz sekcji PKD (%)

Wyszczególnienie Odsetek 
przedsiębiorstw

Odsetek przedsię-
biorstw aktywnych 

innowacyjnie
Ogółem 8,3 38,1

Sektor publiczny 20,1 59,9

Sektor prywatny 7,9 36,7

w tym własność zagraniczna 16,9 53,8

Przedsiębiorstwa liczące 10-49 pracujących 3,8 25,2

Przedsiębiorstwa liczące 50-249 pracujących 14,9 44,5

Przedsiębiorstwa liczące 10-249 pracujących 6,6 33,4

Przedsiębiorstwa liczące powyżej  
249 pracujących 40,5 65,6

Górnictwo 10,8 56,9

Przetwórstwo przemysłowe 8,1 37,2
Wytwarzanie energii elektrycznej, gazu 
oraz zaopatrywanie w nie i w wodę 15,3 57,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Nauka i technika w 2008 roku, 
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010, s. 198

Najczęściej współpracę w zakresie działalności innowacyjnej w prze-
myśle podejmowały przedsiębiorstwa działów: Produkcja koksu, produkcja 
rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych – 45%, produkcja wyrobów tyto-
niowych – 28,6% oraz produkcja wyrobów chemicznych – 24,5%, natomiast 
w sektorze usług działów: ubezpieczenia oraz fundusze emerytalno-rentowe, 
bez gwarantowanej prawnie opieki społecznej – 46,5% oraz pośrednictwo 
finansowe, z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszów emerytalno-rentowych – 
28% i informatyka – 17,9%.

Dla przedsiębiorstw, zarówno w przemyśle, jak i w sektorze usług, głów-
nym partnerem we współpracy w zakresie działalności innowacyjnej w latach 
2006-2008 byli dostawcy wyposażenia, materiałów, komponentów i oprogra-
mowania – współpracowało z nimi w analizowanym okresie 6,6% przedsię-
biorstw z ogółu badanych przedsiębiorstw w przemyśle i 5,3% w sektorze 
usług. 
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Tabela 2.

Przedsiębiorstwa z sektora usług, które posiadały w latach 2006-2008 porozumienia 
(umowy) o współpracy z innymi jednostkami dotyczące działalności innowacyjnej 

według sektorów własności, klas wielkości oraz sekcji i wybranych działów PKD (%)

Wyszczególnienie Odsetek 
przedsiębiorstw

Odsetek przedsię-
biorstw aktywnych 

innowacyjnie
Ogółem 6,6 41,2

Sektor publiczny 16,1 64,9

Sektor prywatny 6,3 40,2

w tym własność zagraniczna 12,6 46,6

Przedsiębiorstwa liczące 10-49 pracujących 4,5 35,2

Przedsiębiorstwa liczące 50-249 pracu-
jących 11,8 45,7

Przedsiębiorstwa liczące 10-249 pracu-
jących 5,7 38,2

Przedsiębiorstwa liczące powyżej 249 
pracujących 34,4 70,3

Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem 
ubezpieczeń 28,0 59,3

Ubezpieczenia oraz fundusze emerytal-
no-rentowe, bez gwarantowanej prawnie 
opieki społecznej

46,5 78,4

Informatyka 17,9 49,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Nauka i technika w 2008 roku..., 
dz. cyt. s. 201

Na kolejnym miejscu pod względem częstotliwości podejmowa-
nej współpracy znaleźli się klienci – 4,3% przedsiębiorstw przemysłowych 
i 3,4% przedsiębiorstw z sektora usług współpracowało z tym partnerem  
w latach 2006-200814.

Przedsiębiorstwa, które współpracowały w zakresie działalności inno-
wacyjnej w latach 2006-2008, zostały zapytane także o to, z którym z part-
nerów współpracę oceniają jako najbardziej korzystną dla działalności 
innowacyjnej przedsiębiorstwa (tabela 3). Najwyżej oceniona została współ-
praca z dostawcami wyposażenia, materiałów, komponentów i oprogramo-
wania – wskazało tak 39,1% spośród przedsiębiorstw w przemyśle i ponad 

14  Tamże, s. 149-150.
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połowa (51,1%) w sektorze usług. Istotne znaczenie dla współpracy przedsię-
biorstw przemysłowych mieli klienci – 18,6%, a dla przedsiębiorstw w sek-
torze usług: przedsiębiorstwa należące do tej samej grupy przedsiębiorstw 
(18,8%). Najmniejsze znaczenie miała znikoma kooperacja przedsiębiorstw 
zarówno z sektora usług, jak i przemysłu z placówkami naukowymi PAN czy 
zagranicznymi publicznymi instytucjami B+R.

Tabela 3.

Rodzaje instytucji partnerskich, z którymi współpracę w latach 2006-2008 przed-
siębiorstwa przemysłowe i z sektora usług oceniają jako najbardziej korzystną dla 
ich działalności innowacyjnej w odsetku przedsiębiorstw, które współpracowały 

w zakresie działalności innowacyjnej

Wyszczególnienie Odsetek przedsiębiorstw 
w sektorze usług

Odsetek przedsię-
biorstw w przemyśle

Dostawcy wyposażenia, materiałów, 
komponentów i oprogramowania 51,1 39,1

Klienci 11,0 18,6

Przedsiębiorstwa należące do tej samej 
grupy przedsiębiorstw 18,8 13,0

JBR 2,0 9,0

Firmy konsultingowe (konsultanci), 
laboratoria komercyjne, prywatne insty-
tucje B+R

7,0 4,0

Szkoły wyższe (krajowe i zagraniczne) 3,0 8,0

Konkurenci i inne przedsiębiorstwa z tej 
samej dziedziny działalności 7,0 4,0

Placówki naukowe PAN 0,2 1

Zagraniczne publiczne instytucje B+R 0,0 0,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Nauka i technika w 2008 roku..., 
dz. cyt., s. 205.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez GUS, w Polsce w okre-
sie 2006-2008 nastąpił spadek współpracy dotyczącej działalności innowa-
cyjnej wśród przedsiębiorstw w przemyśle (8,3% wobec 11,1% w okresie 
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2004-2006) i w sektorze usług (6,6% wobec 11,1% w okresie 2004-2006). Jest 
to niepokojące zjawisko, gdyż współpraca między przedsiębiorstwami, mię-
dzy nauką i przemysłem nie jest w Polsce częsta, a jeszcze spada liczba przed-
siębiorstw deklarujących współpracę innowacyjną z różnymi organizacjami. 
Świadczy to o ciągłym braku zmiany sposobu myślenia i podejścia do prowa-
dzenia działalności innowacyjnej i badawczej. Jak przedstawiono w pierwszej 
części artykułu, współpraca taka przynosi korzyści obu stronom.
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Summary

The subject of this article is to present some chosen aspects of the co-operation 
of Polish enterprises on innovation activities from 2006 to 2008. The research was 
conducted by the Central Statistical Office.

The phenomenon of cooperation of enterprises is not new but only in the last 
decades has research noticed and confirmed the connection between the cooperation 
of enterprises and their innovation growth. According to the research conducted by 
the Central Statistical Office in Poland, from 2006 to 2008 there was a decrease in the 
innovation cooperation among industrial enterprises (8.3% from 11.1% in the period 
2004-2006) and services (6.6% from 11.1% in the period 2004-2006). This is a wor-
rying phenomenon.

Translated by Katarzyna Kozioł-Nadolna
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ALtERNAtYWNEJ. POLSKA ENERGEtYKA  
ALtERNAtYWNA A BRAZYLIJSKIE WZORCE

 Wprowadzenie

Brazylia jest dziesiątym co do wielkości konsumentem energii na świecie  
i trzecim na półkuli zachodniej – za Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. 
Całkowite zużycie energii pierwotnej w Brazylii wzrosło znacząco w ostat-
nich latach. Kraj ten odnotowuje wzrost produkcji w sektorze naftowym, ale 
też w sektorze energetyki alternatywnej. Energetyki, która powoli zaczyna sta-
wać się jednym ze znaczących elementów gospodarki światowej. 

Dlatego też brazylijski rząd zdecydował się na wprowadzenie szeregu 
planów na rzecz badań i rozwoju (R+D) w obszarze sektora energetycz-
nego. Działania te zaczęto realizować po 2001 roku, kiedy w kraju pano-
wał kryzys energetyczny spowodowany suszą. Należy zaznaczyć, że pod-
stawą sektora energetycznego Brazylii są elektrownie wodne, które gene-
rują 94% energii elektrycznej w tym kraju1. Długotrwała susza, wiążąca się 
z wysychaniem zbiorników wodnych, jest dużym zagrożeniem. Dlatego też 

1  Za największe elektrownie w Brazylii uważa się: Itaipu na rzece Parana, powstałą w 1984 
roku, Tucurui na rzece Tocantins, powstałą w roku 1985, i Paulo Alfonso na rzece San Francisco, 
najstarszą z elektrowni brazylijskich, bo powstałą już w 1954 roku.



brazylijski rząd i prezydent Lula Ignacio da Silva, zdecydowali się na wpro-
wadzenie szeregu reform w sektorze energetycznym, w tym skupiono się na 
rozwoju alternatywnych źródeł energii, m.in. biopaliw, których początki roz-
woju datuje się na 1905 rok.

1. Charakterystyka polskiej energetyki alternatywnej

Polska energetyka alternatywna to przede wszystkim energetyka biopali-
wowa, w tym głównie bioethanol, niestety, obecnie nie odnotowuje się więk-
szego wzrostu jego produkcji.

Historia polskiego przemysłu etanolu sięga XV wieku i związana jest z sek-
torem wyrobów spirytusowych. Produkcję etanolu jako paliwa do silników roz-
poczęto w Polsce w 1928 roku. Przedwojenne zdolności produkcyjne szacowano 
na około 10 mln litrów rocznie. W okresie powojennym powrócono do produk-
cji etanolu i zdolności produkcyjne osiągnęły około 80 mln litrów rocznie. W tym 
okresie blendowane (mieszanki benzyny i etanolu) benzyny zawierały nawet do 
20% etanolu. 

Lata 90. XX wieku to okres pełnego wejścia bioetanolu do benzyn i stop-
niowy dalszy wzrost produkcji do 1997 roku (zużyto w tym okresie rekordową 
jak dotychczas ilość bioetanolu – około 111 mln litrów rocznie), a następnie 
zużycie etanolu znacznie się zmniejszyło2.

Obecny stan techniczny zamkniętych gorzelni nie jest znany, szacuje 
się, że około 250-300 gorzelni mogłoby podjąć ponownie działalność pro-
dukcyjną. Należy podkreślić, że żadna z pracujących gorzelni rolniczych nie 
ma znacząco większych zdolności produkcyjnych od pozostałych gorzelni 
(niski stopień koncentracji sektora, słaba siła przetargowa wobec odbiorców). 
Destylat rolniczy w Polsce wykorzystywany jest głównie do rektyfikacji na 
cele spożywcze (około 120 mln litrów rocznie) i odwodnienia na cele pali-
wowe (bioetanol, ponad 100 mln litrów rocznie w ostatnich latach).

Ponadto według Związku Gorzelni Polskich w Polsce w III kw. 2009 
roku pracowało nie więcej niż 85 gorzelni rolniczych, a jeszcze 10 lat temu 
działało ich około 460. Z tendencją spadkowej liczby gorzelni rolniczych (do 
10 mln litrów rocznie) wiąże się też tendencja wzrostu liczby nowoczesnych 
gorzelni przemysłowych, jednofazowych.

2  A. Kupczyk, Bioetanol – wybrane aspekty rynkowe, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-
-Warzywny, Warszawa 2007.

122 Agnieszka wójcik-Sztandera



 Sytuacja polskich producentów bioetanolu, mimo gwarantowanego 
Narodowym Celem Wskaźnikowym, corocznego wzrostu zużycia bioetanolu, 
jest nie najlepsza. W 2008 roku deklarowane krajowe moce wytwórcze zakła-
dów odwadniających (wytwórców bioetanolu), zgłoszone do rejestru, zostały 
wykorzystane na poziomie około 18,6% (wykorzystano 185,6 tys. ton bioeta-
nolu, z czego z produkcji krajowej pozyskano około 87,0 tys. ton bioetanolu, 
co daje 46,8% udziału w tym rynku).
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Rys. 1. Prognoza zapotrzebowania na bioetanol w Polsce do 2020 roku

Źródło: Prognoza PKN Orlen, 2010

Obecnie dostępne na polskim rynku paliwa mogą zawierać nie więcej 
niż 5% biokomponentów. W Unii Europejskiej obowiązuje już jednak nowa 
dyrektywa umożliwiająca produkcję benzyn z dodatkiem do 10% bioetanolu 
(E10). Niestety, w 2009 roku sprzedaż tych paliw nie była możliwa w Polsce. 
Mimo wzrastającego zapotrzebowania na bioetanol dla transportu branża ta 
z roku na rok jest w coraz gorszej kondycji, co spowodowane jest brakiem 
polityki rządu chroniącej rodzimych producentów bioetanolu.

Paradoksalnie, jak wynika z danych przedstawionych na rysunku 1, 
mimo złego stanu polskich gorzelni rolniczych zapotrzebowanie na bioetanol 
w Polsce będzie sukcesywnie wzrastało i w 2019 roku wynieść może około 
767 tys. ton. Wynika więc z tego, że konieczne jest znalezienie rozwiązania 
problemów polskich gorzelników.
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2. Brazylijski sektor energetyczny – biopaliwa a środowisko naturalne

Analizując sektor energetyczny Brazylii, można powiedzieć, że jest on 
uzależniony od środowiska naturalnego, co w efekcie powoduje, że ze względu 
na swoją wielkość i zróżnicowany potencjał surowcowy Brazylia jest konku-
rencyjnym partnerem handlowym, jeżeli chodzi o energetykę alternatywną 
(handel surowcami do produkcji biomasy, know-how, technologia). 

Kraj ten posiada oprócz energetyki wodnej dynamicznie rozwijający się 
rynek biopaliw, w których produkcji Brazylia odnotowuje coraz większe suk-
cesy. Należy dodać, że brazylijski koncern Petrobras jest potentatem na skalę 
kontynentu, jeżeli chodzi o ropę naftową, a ostatnio i biopaliwowa. Brazylia 
posiada ogromne zasoby ropy naftowej, w tym nowe złoża w dnie morskim 
w okolicach Rio de Janeiro.

 Kraj ten wykorzystuje jako surowce energetyczne do produkcji bio-
paliw głównie trzcinę cukrową i soję. W tym nowe podejście, jeżeli cho-
dzi o produkcję etanolu z cukru, zaczyna odgrywać coraz większe znaczenie  
w gospodarce3. 

3. Znaczenie trzciny cukrowej do produkcji biopaliw w Brazylii

Trzcina cukrowa jest podstawową rośliną uprawną na terytorium 
Brazylii. Uprawa trzciny cukrowej rozpoczęła się w 1550 roku. W połu-
dniowo-wschodnim i południowym regionie kraju rozwój uprawy trzciny 
cukrowej rozpoczął się na początku lat 70 XX wieku stymulowany głów-
nie kryzysem naftowym.Obecnie terenami najbardziej porośniętymi trzciną 
cukrową są stany południowe, w tym region Cerrado. 

Tabela 1.

Przeznaczenie trzciny cukrowej

Ilość (%) Dobro końcowe

50,5 Cukier

39,6 Alkohol

9,9 Inne (cachaca1, nasiona, pasza dla zwierząt)

Źrodło: Companhia Nacional de Abastecimento (Conab 2006), http://www.
conab.gov.br

3  Analyzing the Energy Industry in Brazil Aruvian Research, Brazylia 2009.
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Połowa upraw trzciny cukrowej przeznaczana jest na produkcję cukru, 
a około 40% na alkohol (etanol). Należy zaznaczyć, że największe zapotrze-
bowanie na etanol pojawiło się na wewnętrznym rynku – w związku z roz-
wojem pojazdów na biopaliwa, ale też na rynku zewnętrznym – z powodu  
wzrostu ceny ropy naftowej. Rozwój sektora przewyższył oczekiwania przed-
siębiorstw, które w 2005 roku produkowały 5 bln l alkoholu, zamiast produko-
wać 16,5 bln l, z czego 2 bln l skierowane zostałoby na eksport.

W związku z oszacowanymi wymaganiami Brazylia będzie potrzebowała 
do produkcji, w ciągu najbliższych 7 lat, podwójnej ilości etanolu i o 44% 
więcej cukru, którego sprzedaż do innych krajów również wzrasta4. Główne 
uprawy trzciny cukrowej usytuowane są w majątkach należących do 340 
cukrowni i gorzelni alkoholowych kontrolujących rynek, ale 27% produkcji 
pochodzi od 60 tys. dostawców, którzy uprawiają trzcinę cukrową na terenach 
mniejszych niż 150 ha. 

4. Znaczenie soi do produkcji biopaliw w Brazylii

Soja jest drugą rośliną energetyczną używaną do produkcji alternatyw-
nych źródeł energii (biopaliwa). 

Zarówno w Brazylii jak i na świecie jej uprawa wzrosła gwałtownie 
po 1990 roku, pobudzona przez wzrost spożycia produktów sojowych przez 
zwierzęta hodowlane. To uplasowało Brazylię na drugim miejscu po Stanach 
Zjednoczonym w światowej produkcji i eksporcie soi5. Proces tzw. wyciskania 
ziarna przekształca około 80% objętości soi w pożywienie, a resztę w surowy 
olej. Obok tradycyjnie rafinowanego oleju sojowego z soi wytwarzane są 
utwardzane tłuszcze, margaryna, lecytyna, kosmetyki i leki farmaceutyczne.

Należy zauważyć, że produkcja biodiesela z soi jest najnowszym komer-
cyjnym wykorzystaniem jej, dlatego też uważa się, że obecne jej przetwa-
rzanie może się zmienić, kiedy olej z tej rośliny wejdzie na rynek biopaliw.  

4  W stanie Sao Paulo koszt 1 tony cukru wynosi 160 dol., w Unii Europejskiej, w tym 
w Polsce, gdzie produkuje się cukier z buraków cukrowych, to 700 dol., Companhia Nacional 
de Abastecimento..., dz. cyt.

5  Jeden na trzy kilogramy soi na międzynarodowym rynku pochodzi z Brazylii. Krajowa 
produkcja urosła z 12,1 mln ton w latach 1976/1977 do ponad 50 mln ton w latach 2004/2005 
Companhia Nacional de Abastecimento..., dz. cyt.
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W efekcie surowy olej sojowy, bieżący produkt uboczny, będzie z czasem miał 
większą wartość niż spożywcze produkty sojowe6.

Obecnie niemal cała produkcja soi znajduje się w rękach zagranicznych 
korporacji7, ponieważ głównym produktem sojowym jest pasza dla zwierząt, 
a ta niemal w całości eksportowana jest do Europy i Stanów Zjednoczonych.

Tabela 2.

Produkcja soi na świecie

Kraj
2005 1995

(mln t) (%) (mln t) (%)

USA 85,0 39,5 59,2 46,7

Brazylia 51,1 23,7 25,7 20,2

Argentyna 39,0 18,1 12,1 9,5

Chiny 17,4 8,1 13,5 10,6

Inne kraje 22,8 10,6 16,5 13,0

Razem 215,3 100,0 127,0 100,0

Źródło: United State Department of Agriculture, http://www.usda.gov

5. Biopaliwa brazylijskie i ich wpływ na środowisko naturalne

Obecnie produkcja biopaliw bazuje na roślinach uprawianych w gospo-
darstwach wiejskich w Brazylii, co odbywa się bez użycia toksycznych nawo-
zów sztucznych, zgodnie z zasadami rotacji upraw. Ma to ogromy wpływ na 
poprawę standardu życia rodzin zajmujących się tymi uprawami. 

6  A. Alves, A experiência da produção em massa de biodiesel, Soyminas Biodiesel, 
Universidade Federal de Santa Catarina, 2005.

7  Sektor jest kontrolowany przez firmy: North-American ADM, Bunge i Cargill, przez fran-
cuską firmę Coinbra, z grupy Louis Dreyfus. Wszystkie cztery firmy mają w posiadaniu ok.  
60% produkcji brazylijskiego ziarna soi i oleju.
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Powstawanie farm współdziałających przy produkcji biopaliw to nowa 
inicjatywa zauważalna wśród rzeszy małych rolników. Promowana jest m.in. 
produkcja alkoholu wodorowego w minidestylarniach, działających zgod-
nie z przepisami stanowego i krajowego prawa o nowej przedsiębiorczości. 
Pierwsza grupa producentów biooleju napędowego powstała w 2005 roku  
w Palmeira das Missões i Rio Grande do Sul, zrzeszyła 25 tys. rolników.

Tabela 3.

Wydajność brazylijskiego etanolu

2005 2015 2025

Trzcina cukrowa (t/ha) 70 82 96

Wydajność (%) 14,5 15,9 17,3

Etanol (l/ha) 6000 8200 10 400

Źródło: Center for Strategic Management and Studies Brazil, http://www.cgee.
org.br

Istotną kwestią jest ochrona środowiska naturalnego, w tym redukcja 
emisji CO2, do której poszczególne państwa zaczynają przywiązywać coraz 
większą wagę, szczególnie państwa Unii Europejskiej. Kwestia ochrony śro-
dowiska oraz energetyki, w tym energetyka alternatywna, jest kolejnym czyn-
nikiem działającym na rzecz uznania brazylijskiego sektora energetycznego, 
w tym biopaliwowego, za konkurencyjny i innowacyjny. 

W przypadku etanolu brazylijskiego produkowanego głównie z trzciny 
cukrowej spadek emisji CO2 wynosi 89% i jest najwyższy spośród wszystkich 
surowców używanych do produkcji tego biopaliwa.  

Tabela 4

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (%)

Surowiec Spadek emisji CO2

Trzcina cukrowa 89
Kukurydza 38
Zboże 47
Buraki 45
Lignoceluloza 73

Źródło: BNDES, Theoretical estimate, process under development, 2008
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Dane te zostały potwierdzone m.in. przez raport Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), który przewiduje, że brazylijski etanol bar-
dziej przyczynia się do redukcji emisji gazów powodujących globalne ocieple-
nie niż biopaliwa produkowane w Stanach Zjednoczonych i Europie.

6. Biopaliwa brazylijskie szansą dla polskiej energetyki alternatywnej

W związku z tym, że odnawialne źródła energii, a w szczególności biopa-
liwa, stają się nieodzownym elementem polityki energetycznej, źródła te stają 
się powoli elementem strategicznej polityki handlowej. 

Zainteresowanie biopaliwami jako jednym z elementów wymiany  
w polityce handlowej wynika z faktu, że biopaliwa stają się m.in. konkuren-
cyjnym źródłem energii w stosunku do paliw tradycyjnych. Poza tym argu-
mentami przemawiającymi na ich rzecz, a będącymi jednocześnie istotnym 
elementem dla polskiej energetyki alternatywnej, są:

1. Wyprodukowanie jednostki energii z biomasy wymaga kilkakrotnie 
mniejszych nakładów inwestycyjnych niż inne rodzaje energii odna-
wialnej.

2. Biomasa, w zależności od jej składu chemicznego, może być prze-
znaczana do bezpośredniego spalania, wykorzystywana do produk-
cji biogazu lub przetwarzana na płynne paliwa silnikowe (biodiesel 
lub bioetanol).

3. W krajach rozwiniętych gospodarczo, w tym w Polsce, występuje 
nadprodukcja artykułów żywnościowych i uzasadnione jest wyko-
rzystanie części użytków rolnych do produkcji biomasy na cele nie-
żywnościowe. Dzięki nowemu kierunkowi produkcji rolniczej two-
rzy się nowe miejsca pracy w rolnictwie i jego otoczeniu, stabilizuje 
rynek artykułów rolnych, powiększa dochody rolnicze, co stymuluje 
rozwój przemysłu lokalnego i obszarów wiejskich.
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Tabela 5.

Nakłady energetyczne na produkcję etanolu w Brazylii i w Polsce

Charakterystyka  Brazylia Jednostka / komentarze Polska

Surowiec trzcina 
cukrowa

główna roślina do produkcji 
etanolu 

Żyto, buraki 
cukrowe

Całkowita produkcja etanolu 
(2008) 6472 mln dol. 109,929

Grunty orne 355 mln ha 18,3
Łączna powierzchnia upraw wyko-
rzystywanych do produkcji eta-
nolu (2006)

3,6 (1%) mln ha (odsetek ogółu roślin) 0,322 
(1,75%) 

Wydajność w przeliczeniu  
na hektar

6,800- 
-8,000

litry alkoholu etylowego na 
hektar; Brazylia od 727 do 870 
gal/acre (2006), 

1,092-4,410

Bilans energetyczny (wydajności 
energii na wejściu) 8,3-10,2

stosunek energii uzyskiwanej 
z etanolu/ energia zużyta do 
jego produkcji

Szacunkowa emisja gazów cieplar-
nianych – zmniejszenie 86-90%

GC%, stosując etanol zamiast 
benzyny, z wykorzystaniem ist-
niejących gruntów  
uprawnych

32-61%

Szacowany czas zwrotu nakładów 
na emisję gazów cieplarnianych 17 lat

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju, 
Przemysłu i Handlu Brazylii, http//:www.mdic.gov.br

W przypadku Polski biopaliwa brazylijskie mogłyby być rozwiązaniem 
problemów finansowych polskich gorzelni i destylarni.

Z danych wynika, że rok 2008 był jednym z najgorszych dla polskiego 
przemysłu spirytusowego. 

W perspektywie 10 lat tradycyjne gorzelnie rolnicze produkujące na 
potrzeby przemysłu paliwowego napotkać mogą wiele barier rozwoju zwią-
zanych z koniecznością zmiany surowca, jak i technologii produkcji – prefero-
wane paliwa o wysokiej redukcji CO2. Wszystko to wymaga jednak nakładów 
finansowych i lat badań, które Brazylijczycy mają już za sobą, a teraz oferują 
to zagranicznym producentom. 
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 Podsumowanie

Biopaliwa stają się nie tylko alternatywą dla tradycyjnego rynku ener-
getycznego, ale też innowacyjnym towarem wymiany handlowej zarówno  
w obszarze wymiany technologicznej, tj. zakup najnowszych urządzeń do ich 
produkcji (destylatornie, retorty do wypalania węgla drzewnego), wymiany 
ekonomicznej (handel świadectwami pochodzenia na rynku wspólnotowym), 
jak i elementem społecznej polityki handlowej, dla której wspólnym dobrem 
jest ochrona klimatu i zmniejszenie emisji CO2 przyczyniającego się do efektu 
cieplarnianego, a co za tym idzie – nieodwracalnych zmian w środowisku 
naturalnym.

Brazylijski rząd zdecydował się na zniesienie dotacji bezpośrednich  
i uregulowanie ceny na etanol. Kontynuuje się działania składające się  
z dwóch elementów, tj. wymogu stosowania domieszek (obecnie około 25%)  
i zachęt podatkowych na zakup etanolu oraz pojazdów samochodowych z sil-
nikami przystosowanymi do spalania etanolu lub kilku rodzajów paliw8.

Obecnie w Polsce promocja stosowania biokomponentów odbywa się  
w drodze zachęt ekonomicznych, przede wszystkim poprzez system zwol-
nień i ulg podatkowych, który obowiązuje na podstawie przepisów zawartych  
w kolejnych rozporządzeniach ministra finansów.

Zgodnie z par. 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 
kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (w brzmieniu 
z dnia 1 stycznia 2007 r., DzU 2006, nr 243, poz. 1766) zwolnione zostały 
z akcyzy:

 – benzyny silnikowe nieetylizowane – w wysokości 1,50 zł od każdego 
litra biokomponentów dodanych do tych benzyn;

 – biokomponenty stanowiące samoistne paliwo, spełniające wymagania 
jakościowe, określone w odrębnych przepisach – w wysokości 1680 
zł za 1000 litrów.

Dodatkowym wsparciem dla rozwoju sektora bioetanolowego w Polsce 
jest wieloletni program promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych9, 
w którym Ministerstwo Gospodarki proponuje narzędzia wsparcia w zakresie 
poprawy opłacalności produkcji biokomponentów.

8  A. Walter, Sustentabilidade na producao de etanol e alternativas aos biocombustivei, 
Campinas 2008.

9  Ministerstwo Gospodarki, wieloletni program promocji biopaliw lub innych paliw odna-
wialnych na lata 2008-2014, Warszawa 2007.
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Dlatego też wydaje się, że szansą dla polskiej energetyki alternatywnej, 
w tym dla upadających gorzelni rolniczych, mogłaby być współpraca z brazy-
lijskim Petrobrasem, będącym potentatem energetycznym na świecie.

Firma ta prowadzi na szeroką skalę współpracę z gorzelniami i desyla-
torniami na świecie. Współpraca ta opiera się w dużej mierze na dostarcza-
niu do przetwórni gotowych surowców celem przerobienia ich na biopaliwo. 
Korzyści są obustronne. Brazylia pozyskuje nowe rynki zbytu, a przemysł 
energetyczny danego kraju – szansę rozwoju i nowe miejsca pracy. W przy-
padku Polski dodatkową korzyścią mogłoby być stanie się liderem w produk-
cji biopaliwa na terenie Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie na razie kwe-
stia energetyki alternatywnej jest dopiero w początkowej fazie rozwoju.

Rozwiązanie takie, chociaż innowacyjne i nie od końca sprawdzone, 
wydaje się obecnie najbardziej racjonalnym i realnym planem, którego nad-
rzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego na świecie.
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Summary

The aim of this article is to show the environmental benefits that can give cer-
tain countries in the alternative energy. The best example might be Brazil due to the 
favourable geographical placement. Thanks that this country may become a leader in 
alternative energy market and be an example for Poland. This article presents: the hard 
state of Polish biofuel / bioethanol (agricultural distilleries) and the significant position 
of Brazilian biofuel. Biofuel are produced from crops such as sugar cane and soybe-
ans which grow in Brazil where they have ideal conditions for development. That may 
have beneficial influence on a country’s balance of trade thanks to intensive export of 
biofuel. The chance for polish agricultural distilleries might be the cooperation with 
the Brazilian energy tycoon Petrobras with whom the polish alternative sector might 
sign contracts on bioethanol production.

Translated by Agnieszka wójcik-Sztandera
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KEIREtSU – PRAWDZIWE PARtNERStWO Z KOOPERANtAmI

Innowacje to nie tylko nowe technologie, 
 nowoczesne laboratoria i chronione tajemnicą patenty.  

Innowacyjność wynika ze sposobu myślenia, z odwagi  
zmieniania swojego otoczenia, sięgania po  

nowe pomysły, udoskonalania rozwiązań.

T. Peters, Nowa wojna – nowy biznes

Słowo keiretsu nie ma swojego odpowiednika w naszym języku, najbliż-
sze znaczeniowo są terminy: więzy, związki, połączony. Keiretsu to konglomerat 
firm powiązanych ze sobą w sposób niespotykany na Zachodzie, występujących 
często pod tą samą nazwą. Grupy te mogą obejmować właściwie wszystkie dzie-
dziny przemysłu, choć w przypadku Japonii często występuje dość daleko idąca 
specjalizacja. Jest ona większa w przypadku keiretsu pionowych, a stosunkowo 
mała – w poziomych. W ramach tych grup występują ścisłe powiązania bizne-
sowe oraz długoterminowe zależności. Często są one nieformalne1. Keiretsu jest 
to prawdziwe partnerstwo z kooperantami. W składzie keiretsu zawiera się sześć 
zasad, które odpowiadają sześciu etapom procesu budowania więzi, ułożonych 
według skrupulatnie przestrzeganej kolejności (tabela 1).

1  D. Socik, Konkurencja i strategia keiretsu, artykuł dostępny na stronie http://www.expor-
ter.pl/zarzadzanie/management/jappowiazania.html (10.08.2010).



Tabela 1. 

Zasady keiretsu

Zasada pierwsza:
poznaj swoich kooperantów

 – Poznaj firmy kooperantów
 – Odwiedzaj ich zakłady
 – Szanuj umiejętności kooperantów
 – Dbaj o pomyślny rozwój swojej firmy  

i firm partnerów

Zasada druga:
spraw, aby rywalizacja między koope-
rantami stała się szansą na zacieśnienie 
partnerstwa

 – Kupuj każdy komponent od dwóch lub trzech 
kooperantów

 – Zagwarantuj kompatybilność procesów pro-
dukcji i systemów

 – Utwórz z obecnymi kooperantami spółki typu 
joint venture, aby zapewnić sobie kontrolę 
oraz warunki do przekazywania wiedzy

Zasada trzecia:
nadzoruj swoich kooperantów

 – Wysyłaj karty miesięcznych raportów  
do głównych kooperantów

 – Niezwłocznie przekazuj informację zwrotną
 – Wymagaj osobistego zaangażowania mene-

dżerów wyższego szczebla w rozwiązywaniu 
problemów

Zasada czwarta:
rozwijaj zdolności techniczne swoich 
kooperantów

 – Rozwijaj w firmach kooperantów umiejętno-
ści rozwiązywania problemów

 – Opracuj jednolitą terminologię
 – Wspieraj rozwój podstawowych zdolności 

innowacyjnych kooperantów

Zasada piąta:
przekazuj kooperantom informacje – 
dużo, ale selektywnie

 – Wyznacz terminy, miejsca i programy zebrań
 – Wprowadź sztywną procedurę przekazywa-

nia informacji
 – Żądaj gromadzenia dokładnych danych
 – Porządkuj informacje, którymi się dzielisz

Zasada szósta:
przeprowadzaj wspólne działania na 
rzecz usprawniania procesów

 – Wymieniaj się najlepszymi praktykami  
z firmami kooperantów

 – Zainicjuj program Kaizen w zakładach 
kooperantów

 – Zorganizuj grupy studyjne kooperantów

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Zarządzanie łańcuchem dostaw,  
praca zbiorowa, Harvard Business Review, Helion, Gliwice 2007, s. 36

Niektóre z tych zasad wzajemnie się wspierają. Aby partnerstwo z koope-
rantami przebiegało bez zarzutu należy zastosować wszystkie te zasady naraz, 
traktując je jak system. W tabeli 2 przedstawiono podział keiretsu oraz jego 
główne cechy.
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Tabela 2. 

Podział keiretsu

Keiretsu pionowe Keiretsu poziome
Zbudowane jest z reguły na podstawie łań-
cucha produkcyjnego, najczęściej w opar-
ciu o stosunki dostawca - odbiorca; częściej 
zachodzi wymiana pracowników między 
poszczególnymi przedsiębiorstwami. Rza-
dziej występuje wzajemne posiadanie akcji
Keiretsu pionowe – główne cechy:
 – Pionowe keiretsu tworzyły się często 

poprzez wykupywanie części akcji firm 
z niższych szczebli lub poprzez samo-
dzielne tworzenie firm podległych

 – Więzi w keiretsu pionowym są bardzo 
silne; zwykle jest ono zbudowane z firmy  
matki, sieci dostawców oraz najważniej-
szych klientów. Każdy z członków ma  
w tym systemie ściśle wyznaczone miej-
sce i jest dokładnie wpasowany w łań-
cuch produkcji i strategię marketingową 
grupy

 – Cała siła skupiona jest w rękach firmy-
matki; ona decyduje, jakie części mają 
być wytworzone i jakie mają one mieć 
specyfikacje, planuje i opracowuje strate-
gię; pozostałe przedsiębiorstwa mają po 
prostu dostarczać elementy

 – Firma matka pomaga znaleźć źródło 
finansowania, gdy trzeba inwestować  
w rozwój; pomaga też w kwestiach tech-
nicznych, dzieląc się wiedzą i know-how; 
dzięki takiemu działaniu firmy córki 
mają zapewniony w miarę stały zbyt

Składa się z wielu przedsiębiorstw tej samej 
wielkości, powiązanych między sobą głów-
nie finansowo; przedsiębiorstwa te współ-
pracują ze sobą dla osiągnięcia strategicz-
nych celów
Keiretsu poziome – główne cechy:
 – Centrum tworzy bank, przedsiębior-

stwo handlowe (shosha) oraz najwięk-
szy wytwórca. Wokół skupia się około 
40 największych firm oraz kilka mniej-
szych; firmy te działają w różnych gałę-
ziach przemysłu

 – W ramach grupy działa zawsze sporo 
różnego rodzaju instytucji finansowych, 
które są w stanie wspólnie finansować 
przedsięwzięcia wymagające dużych 
inwestycji (przynoszących w perspek-
tywie czasu korzyści dla całej grupy); 
kompanie wymieniają środki finansowe, 
wiedzę, współpracują ze sobą, pomagają 
sobie także w razie problemów, ogra-
niczają natomiast kooperację z firmami 
spoza grupy

 – Grupa wspólnie opracowuje strategię, 
wybiera gałęzie przemysłu, w których 
będą dokonywane inwestycje, które będą 
rozwijane bądź tworzone; największą siłą 
dysponuje bank, który udziela pożyczek 
dużym firmom; mniejsze częściej poży-
czają środki finansowe od shosha (domu 
handlowego)

 – Relacje w obrębie grupy są często oso-
biste; wśród pracowników istnieje duże 
poczucie przynależności do danego 
keiretsu; przedsiębiorstwa poza wymianą 
informacji i menedżerów korzystają  
z pomocy firm handlowych danej grupy 
przy organizacji marketingu i dystrybucji 
oraz wspólnie dokonują inwestycji  
w nowych dziedzinach
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Keiretsu pionowe Keiretsu poziome
 – Bardzo istotne przy koordynacji działań 

w ramach grupy są spotkania prezyden-
tów. Odbywają się one regularnie, zwy-
kle około 4 razy w roku. Nie ma publi-
kacji pochodzących z tych spotkań, nie 
skutkują też żadnymi konkretnymi podpi-
sanymi umowami

 – Przy udzielaniu pożyczek w ramach 
keiretsu często jednym z warunków jest 
zatrudnienie na wysokim stanowisku 
zarządczym osoby z banku

 – Firma handlowa (shosha) koordynuje 
handel pomiędzy firmami z grupy, przyj-
muje pieniądze od kupującego (po czym 
wypłaca je sprzedającemu), w przy-
padku negocjacji stanowi również 
ogniwo pośrednie, wspomaga handel firm 
z przedsiębiorstwami spoza grupy; kon-
troluje i koordynuje znaczne przepływy 
finansowe, przez co stała się też pożycz-
kodawcą dla mniejszych firm z grupy. 
Cztery największe shosha: Mitsubishi, 
Mitsui, Itochu i Sumitomo

Źródło: opracowanie własne na podstawie: D. Socik, Konkurencja i strategia 
keiretsu..., dz. cyt.

Istnieje bardzo wiele przykładów efektywnego zastosowania keiretsu. 
Wśród najbardziej znanych jest Toyota, której współpracę w ramach keiretsu 
opisano poniżej.

Toyota uważana jest przez swoich dostawców za najlepszego klienta, ale 
również wymajającego. Toyota przyjmuje bardzo wysokie standardy doskona-
łości i tego samego wymaga od dostawców. Istotną rolę odgrywa fakt, iż Toyota 
wspiera swoich dostawców, są oni nierozłącznym elementem systemu dostaw JIT. 

W 1997 roku ogień zniszczył zakłady głównego dostawcy części zwanej 
„zaworem p”, która była niezbędnym elementem układu hamulcowego stoso-
wanego we wszystkich pojazdach. Dostarczał on dziennie do fabryk Toyoty 
32 500 sztuk tych komponentów. Zaopatrzenie Toyoty wystarczało na 2 dni, 
ponieważ były stosowane dostawy JIT. Wówczas „200 dostawców Toyoty 
bez wahania zorganizowało się, aby w ciągu dwóch dni rozpocząć produkcję 
zaworów. 63 różne firmy przyjęły na siebie odpowiedzialność za wytwarza-
nie części, zbierając całą dostępną dokumentację techniczną, wykorzystując 

Tabela 2. 
Podział keiretsu (cd.)
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część własnego sprzętu i zestawiając tymczasowe linie produkcyjne: produk-
cja Toyoty niemal nie została zakłócona. Potęga łańcucha zaopatrzenia opiera 
się na czymś więcej niż technologia informacyjna. Jest to potęga pomysłowo-
ści i relacji”2. Poniżej przedstawiono rysunek obrazujący współpracę Toyoty 
z dostawcami.

Rys. 1. Współpraca Toyoty z dostawcami

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J.K. Liker, The Toyota wey..., dz. cyt.

Toyota jest najwyższą formą szczupłej produkcji. Jest ona wzorcem rela-
cji z dostawcami, ponieważ wraz z nimi uczy się i rozwija. Posiada Ośrodek 
Wsparcia Dostawcy, w którym są szkoleni dostawcy poprzez realizację pro-
jektów. Również dział zaopatrzenia Toyoty współpracuje z dostawcami  
(w przypadku ich problemów z jakością lub produkcją). Pomoc udzielana 
przez Toyotę nie ogranicza się tylko do zagadnień technicznych, obejmuje 
również niektóre kwestie organizacyjne, jak np. przegląd zasobów ludzkich.

2  J.K. Liker, The Toyota wey, CWL Publishing Enterprises, Madison WI 2004, s. 201.
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Kolejnym przykładem firmy, która realizuje wszystkie zasady keiretsu, 
tym razem w Polsce, jest współpraca firm Euro-Pegaza z Coty. Euro-Pegaz, 
polski operator logistyczny, działający na rynku od 1991 roku, już od wielu 
lat obsługuje Coty w zakresie co-packigu oraz usług transportowych. Zasady 
współpracy tych firm przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. 

Zasady współpracy Euro-Pegaza z Coty

W ramach 
dotychczasowego 
działu logistyki 
wyodrębniono 
centralne działy 
produkcji 
magazynowej oraz 
zakupów  
i materiałoznawstwa

Pierwszy z działów miał pogłębiać swoje kompetencje w zakresie 
jakości i wydajności usługi, drugi w zakresie kontraktacji 
komponentów pod produkcję oraz poszukiwania alternatywnych 
koncepcji opakowań, optymalizujących proces i jego koszty.  
Poza szefami tych nowych jednostek w skład zespołu projektowego 
weszli również specjaliści z działu transportu krajowego  
i międzynarodowego, administrator systemów oraz pełnomocnik do 
spraw jakości

Wspólne procedury Na podstawie opracowanych przez Coty Polska oraz Coty Czechy 
szczegółowych wymagań zdefiniowanych w księgach procedur 
powstała wspólna koncepcja obsługi projektu w ramach dwóch 
lokalizacji Euro-Pegaza w Osiecznej k. Leszna oraz Dąbrowie 
Górniczej. CL Osieczna miała przejąć produkcję zestawów na 
rynek polski, CL Dąbrowa na rynki czeski i słowacki. Dodatkowo 
zadecydowano o wsparciu czeskiego rezydenta dla CL Dąbrowa. 
Taki podział okazał się optymalny ze względów geograficznych 
oraz zapewnienia bezpieczeństwa wydajności produkcji. Dostawy 
produktów z europejskich fabryk Coty z założenia omijały Centrum 
Dystrybucji Coty w Bielsku-Białej i miały, według wcześniej 
ustalonego klucza ich podziału, trafiać bezpośrednio do magazynu 
Euro-Pegaza w Osiecznej, a następnie jako drugie miejsce rozładunku 
do Dąbrowy. Ten system poza znaczną oszczędnością czasu przyniósł 
Coty oszczędności kosztów, gdyż znaczący potok ładunków ominął 
Centrum Coty w Bielsku-Białej, a tym samym zaoszczędzono 
na przeładunku. Podobnie zaplanowano dostawy komponentów 
krajowych, przenosząc elastyczność dostaw bezpośrednio pod 
produkcję na dostawców tych komponentów.  
W wielu przypadkach, np. drukarni kartoników jednostkowych, 
oznaczało to z racji specyfiki procesu wcześniejszy wydruk 
i buforowanie, co z kolei ograniczyło zapotrzebowanie na 
powierzchnię i koszty składowania po stronie Euro-Pegaza

Równoległe  
działania

Równolegle Euro-Pegaz podjął działania w zakresie uzyskania 
akredytacji koncernu. Oznaczało to wstępny dwudniowy audyt służb 
jakościowych z Hiszpanii, wprowadzenie dziesięciu całkowicie 
nowych procedur jakościowych, w tym istotne zmiany w Księdze 
Jakości ISO, oraz stworzenie algorytmów planowania, przygotowania 
i nadzoru nad produkcją
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Proces akredytacji 
poza audytem jako-
ściowym był rów-
nież sposobem,  
w jaki Coty prze-
transferowało do 
Euro-Pegaza swój 
know-how związany 
z organizacją oraz 
produkcją zestawów 
marketingowych

Taki transfer know-how jest możliwy tylko wtedy, kiedy partnerów 
biznesowych łączą długookresowe stosunki, a ich relacje oparte są 
na wzajemnym zaufaniu. Zaplanowano również liczne szkolenia 
pracowników. W marcu 2008 r. firma dostała oficjalną akredytację 
koncernu, co w praktyce dodatkowo umożliwia jej świadczenie usług 
na wszystkich rynkach europejskich jako uznany dostawca. Warunek 
pełnej integracji systemowej wymusił na Euro-Pegazie aktualizację 
do wyższej wersji użytkowanego systemu WMS Logifact w CL 
Osieczna w celu zapewnienia kompatybilności systemów, natomiast 
na obu firmach – konieczność zdefiniowana i wdrożenia interface’u, 
w tym dostosowania systemowej dokumentacji dystrybucyjnej na 
poszczególne kraje. Prace we wszystkich tych obszarach zakończyły 
się z sukcesem w kwietniu 2008 r. Dodatkowo uruchomiono moduł 
raportowania o postępach w realizacji produkcji w trybie on-line

Optymalizacja jako-
ściowa i kosztowa

W tym samym czasie działy produkcji oraz zakupów  
i materiałoznawstwa pracowały wspólnie ze specjalistami  
z Coty nad optymalizacją jakościową oraz kosztową dla każdego 
z zaplanowanych zestawów. W bardzo wielu przypadkach 
zastosowanie innej technologii stabilizacji produktów w opakowaniu 
jednostkowym podniosło jakość zestawu. Często nawet bardzo 
drobne korekty w wymiarach opakowań jednostkowych pomogły 
zunifikować wymiary kartonów zbiorczych, co poprzez dalszą 
unifikację danych specyfikacji kartonowych i paletowych obniżyło 
koszty materiałowe i składowania. Wyprzedzenie w planowaniu prac 
pomogło również zakontraktować wystarczającą ilość dodatkowej 
powierzchni składowej, przyległej do obu Centrów Logistycznych 
Euro-Pegaza, oraz zapewnić dostępność przeszkolonych 
pracowników czasowych. W okresach szczytowych zapotrzebowanie 
kształtowało się na poziomie około 12 000 miejsc paletowych  
i 200 pracowników czasowych, stanowiących uzupełnienie stałej 
kadry operatora. Magazyny zewnętrzne połączone zostały siecią 
bezprzewodową z głównymi systemami, co gwarantowało spójną  
i niezakłóconą transmisję danych. Dzięki pełnej integracji 
systemowej Coty mogło wykorzystać potencjał i doświadczenie 
Euro-Pegaza w dystrybucji. Duża część z wyprodukowanych 
zestawów trafiła bezpośrednio do klientów Coty, po raz kolejny 
skracając łańcuch dostaw i optymalizując koszty. Udało się bez 
większych przeszkód skoordynować sezonowe przepływy ponad 
25 000 palet z towarem i komponentami, uzyskując przy tym 
oszczędności na dostawach typu milk run. Całość produkcji została 
wykonana i dostarczona do odbiorców terminowo, a nieliczne wady 
komponentów – wychwycone już na etapie ich wejścia do Centrum 
Logistycznego, dzięki rygorystycznym procedurom przyjęcia  
i kontroli. W konsekwencji wcześniejszego formalnego zatwierdzenia 
każdego komponentu i każdego wzorca zestawu nie pojawiła się 
żadna reklamacja jakościowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Trębicki, Keiretsu – konkurencyj-
ność w długofalowym partnerstwie; Usprawnianie łańcucha dostaw, 
„Eurologistics”, styczeń-luty 2009, nr 50 
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Takie silne pozytywne doświadczenie bardzo poparte wymiernymi 
oszczędnościami wzmocniło wzajemne partnerstwo stron i zachęciło do dal-
szego pogłębiania współpracy. Teraz pracownicy każdej z firm czują, iż ocze-
kiwana jest od nich permanentna innowacja, co więcej, taka inicjatywa zwięk-
sza ich motywację i satysfakcję z pracy. 

 Podsumowanie

W ramach keiretsu działają znane na całym świecie marki, jak: Toyota, 
Mistubishi, Fujitsu, Hitachi, Isuzu, Konica Minolta, Canon, Nissan, Yamaha, 
Mazda, Fuji Photo Film, a także Toshiba. 

Struktura keiretsu i wszystkie jego powiązania wpływają na obniżenie 
kosztów transakcyjnych firm wchodzących w ich skład, ponieważ dzielą się 
one kosztami i ryzykiem, obniżając i pierwsze, i drugie. Koszty maleją także 
dzięki opracowywaniu wspólnej strategii lub ułatwionemu przepływowi know-
-how. Można również obniżyć koszty dystrybucji poprzez zmniejszenie bądź 
wyeliminowanie transportu mieszanego, zracjonalizowanej kontroli inwenta-
rza oraz uproszczenie kanałów m.in. marketingowych. Dzięki ścisłej współ-
pracy całego łańcucha dostaw możliwe jest szybsze reagowanie na zapotrze-
bowanie rynku. Coraz częściej firmy nie rywalizują między sobą, lecz całymi 
łańcuchami dostaw. Jak widać na przedstawionych wyżej przykładach, taka 
współpraca często może decydować o konkurencyjności firmy lub produktu 
na rynku.

Literatura

Liker J.K., The Toyota wey, CWL Publishing Enterprises, Madison WI 2004; 
Socik D., Konkurencja i strategia keiretsu, http://www.exporter.pl/zarzadzanie/

management/jappowiazania.html;
Trębicki P., Keiretsu – konkurencyjność w długofalowym partnerstwie; Uspraw-

nianie łańcucha dostaw, „Eurologistics” styczeń-luty 2009, nr 50;
Walewski P., Nadchodzi era keiretsu – japoński model zarządzania, „Eurologi-

stics” marzec-kwiecień 2008, nr 45;
Zarządzanie łańcuchem dostaw, praca zbiorowa, Harvard Business Review,  

Helion, Gliwice 2007;
www.europegaz.com.pl.

140 Ewelina Burzec Burzyńska



Summary

The article discusses the fundamentals of Keiretsu, so six principles and Keiretsu 
division. Then application of Keiretsu on Japanese example (Toyota) and Polish (Euro-
Pegaz & Coty). Cooperation between Toyota and suppliers was described. Explained 
why company is considered as a model of cooperation, and what is the logistics ope-
rator partnership of Euro-pegaz with producer of brand Coty. What companies operate 
under Keiretsu. At the end conclusions, advantages and disadvantages of this type of 
cooperation were presented.

Translated by Ewelina Burzec Burzyńska
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RACHUNEK EKONOmICZNY  
W OCENIE EfEKtYWNOŚCI INNOWACJI

 Wprowadzenie

Obecne uwarunkowania gospodarcze spowodowały, że tworzenie inno-
wacyjnych rozwiązań stanowi ważny element strategii rozwoju przedsiębior-
stwa, decydującej nie tylko o jego pozycji konkurencyjnej, ale również o cią-
głości funkcjonowania w przyszłości. Wyznacznikiem bowiem potencjału kon-
kurencyjnego przedsiębiorstw jest przede wszystkim rozwijanie obszarów kreu-
jących innowacyjność, wykorzystujących nowoczesne czynniki produkcji, tzn. 
postęp naukowy, techniczny i organizacyjny, oraz ograniczanie działalności 
gospodarczej w obszarach bazujących na tradycyjnej strukturze gospodarczej. 
Należy zatem pamiętać, że rozwój nowoczesnych przedsięwzięć w przedsiębior-
stwie jest uwarunkowany ostatecznie prawidłowo prowadzoną polityką nie tylko  
w zakresie ich wspierania, m.in. tworzenia wiedzy, inwestowania w kapitał 
ludzki, rozwijania atmosfery sprzyjającej tworzeniu nowych rozwiązań itd., 
ale również i oceną racjonalności alokacji zasobów przedsiębiorstwa. Stąd  
T. Levitt uważa nawet, że „nowy pomysł może być kreatywny w teorii, lecz 
destrukcyjny w praktyce, oraz że często szkodzi firmie zamiast jej pomagać”1, 
ale odnosi się to do tych przedsięwzięć innowacyjnych, które powstają i są wdra-

1  T. Levitt, Kreatywność to nie wszystko, Harvard Business Review Polska, styczeń 2008, s. 159.



żane w przedsiębiorstwie bez oceny efektywności2. Przedsięwzięcia innowacyjne 
nie mogą więc być wyłączone z procedur ocen i uznane a priori jako pozytyw-
nie wspomagające proces konkurowania przedsiębiorstwa na rynku. Ze względu 
na złożoność problemu, jaki stanowi przedsięwzięcie inwestycyjne o charakte-
rze innowacyjnym, precyzyjne określenie jego efektywności ekonomicznej nie 
jest zadaniem łatwym. Tym bardziej innowacje, które z zasady uznawane są za 
niepowtarzalne operacje, powinny być podporządkowane ocenie efektywności 
w szerokim tego pojęcia znaczeniu. Trudności przy określeniu poziomu efektyw-
ności przedsięwzięcia innowacyjnego należy poszerzyć o problemy przy wybo-
rze metod badania efektywności. Mnogość metod ocen efektywności przed-
sięwzięć innowacyjnych wcale nie ułatwia kwestii wyboru. Jedną z najbar-
dziej popularnych metod w tym zakresie jest rachunek ekonomiczny, jednak i ta 
metoda wymaga szczegółowej rewizji z uwagi na specyfikę innowacji. 

1. Charakterystyka pojęcia efektywności

Pojęcie rachunku ekonomicznego pojawiło się w literaturze przed-
miotu już w XIX wieku. Wraz z przeobrażeniem gospodarki światowej  
w gospodarkę globalną rozwijała się również teoria rachunku ekonomicz-
nego, polegająca na uwzględnieniu w klasycznej koncepcji rachunku kolejno 
nowych czynników i metod. Modyfikacje w algorytmach obliczeniowych 
tego pojęcia nie podważyły jednak fundamentów rachunku ekonomicznego,  
u podstaw bowiem tej koncepcji leży uniwersalny proces wyznaczenia efek-
tywności3 podejmowanych działań w przedsiębiorstwie. Sama teoria efektyw-
ności należy do jednej z najważniejszych koncepcji ekonomicznych, która roz-
wija się w wielowątkowych nurtach naukowych4. Efektywność5 (łac. effectivus 
= skuteczny) można rozumieć jako optymalne wykorzystanie zasobów będą-
cych w dyspozycji przedsiębiorstwa. 

2  Por. J. Cypryjański, Metodyczne podstawy ekonomicznej oceny inwestycji informatycz-
nych przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2007, s. 10.

3  S. Nahotko, Rachunek ekonomiczny w modelowaniu efektywności procesów innowacyj-
nych w przedsiębiorstwie, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki 
Wrocławskiej nr 62, Seria Monografia nr 25, Wrocław 1992, s. 51.

4  L. Czechowski, wielowymiarowa ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa 
przemysłowego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997, s. 18.

5  W literaturze można spotkać również inne synonimy tego pojęcia, jak: zysk, pożytek, do-
chód, profit. Wszystkie te pojęcia wyrażają wartość przychodów pomniejszonych o koszty ich 
uzyskania. 
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Rachunek ekonomiczny, według pierwotnej definicji, to relacja (iloraz) efek-
tów6 wygenerowanych przez przedsięwzięcie do nakładów poniesionych na jego 
uruchomienie, wyrażonych w tej samej jednostce miary. W przypadku gdy uzy-
skany wynik dla tej formuły jest większy od jedności, efektywność przedsięwzięcia 
należy ocenić pozytywnie. W oparciu o wynik rachunku ekonomicznego badanego 
przedsięwzięcia innowacyjnego można podjąć następujące czynności decyzyjne7:

 – negatywnie ocenić poziom efektywności przedsięwzięcia i zaniechać 
podjęcia działania inwestycyjnego,

 – negatywnie ocenić poziom efektywności przedsięwzięcia i dokonać 
korekty nakładów i efektów,

 – pozytywnie ocenić poziom efektywności projektu i rozpocząć realiza-
cję przedsięwzięcia. 

Prawidłowy pomiar korzyści i nakładów w procesie obliczeniowym 
rachunku ekonomicznego, zdaniem W. Wajdy, należy dokonywać z uwzględnie-
niem czynnika czasu, pod warunkiem postępowania zgodnie z zasadą porów-
nywalności8. Zasada porównywalności polega na możliwości bezpośredniego 
porównywania zarówno w aspekcie przedmiotowym, jak i czasowym nakła-
dów oraz korzyści netto. Oznacza to powiązanie w relacji przyczynowo-skutko-
wej nakładów i korzyści netto, które są związane z ocenianym przedsięwzięciem 
innowacyjnym. Uwagę tę należy uznać za szczególnie istotną przy ocenie pro-
jektów innowacyjnych, gdyż paradygmat również i tych inwestycji opiera się na 
efektach rozłożonych w długim horyzoncie czasowym. L. Czechowski natomiast 
uważa, iż tam, gdzie nie ma porównania efektywności między rozpatrywanymi 
wariantami zamierzonego działania, czynności tych nie można uznać za postępo-
wanie zgodne z rachunkiem ekonomicznym9. Podobnie uważa E. Nowak, twier-
dząc, iż rachunek ekonomiczny musi obejmować proces porównania i wyboru 
spośród różnych wariantów planowanego przedsięwzięcia najbardziej efektyw-
nego w badanych warunkach10. 

6  Por. J. Kuczowic, K. Kuczowic, Decyzje inwestycyjne – wybrane zagadnienia, Wyd. 
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006, s. 15.

7  W. Wajda, Ekonomiczna efektywność inwestycji w gospodarce rynkowej, Akademia 
Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1991, s.11. 

8  L. Czechowski, wielowymiarowa ocena..., dz. cyt., s. 22.
9 Nowak E. (red.), Ocena efektywności przedsięwzięć gospodarczych, Wyd. Akademii 

Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 1998, s. 14.
10  Tamże, s. 13, por. J. Różański, Dylematy związane z interpretacją pojęcia efektywności 

a obecne uwarunkowania działania przedsiębiorstwa [w:] T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz (red.), 
Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe nr 1183, Wyd. Akademii 
Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2007, s. 426.

147Rachunek ekonomiczny w ocenie efektywności innowacji



Rozważając powyższą dyskusję w obszarze identyfikacji definicji 
rachunku ekonomicznego, można się zgodzić ze stwierdzeniem, iż rachu-
nek ekonomiczny to proces pomiaru efektywności wyrażonej relacją w tej 
samej jednostce, efektów netto i nakładów niezbędnych do ich uzyskania przy 
uwzględnieniu czynnika czasu i porównaniu z innymi wariantami działania 
celem wyboru najbardziej optymalnego. Przy czym optymalizacja, zdaniem 
E. Nowaka, może przebiegać dwubiegunowo, tzn.11:

 – osiągnięcie maksymalnych efektów przy danych zasobach przedsię-
biorstwa – maksymalizacja efektów,

 – osiągnięcie określonych korzyści przy minimalnym zużyciu zasobów 
przedsiębiorstwa – minimalizacja nakładów.

Dwubiegunowe spojrzenie na kwestię optymalizacji jest szczególnie 
istotne w badaniach pomiaru efektywności przedsięwzięć innowacyjnych, 
które z zasady są ukierunkowywane na osiągnięcie wielopłaszczyznowych 
efektów. Określenie wielkości efektów w rachunku ekonomicznym wymaga 
uprzedniego zidentyfikowania pojęć korzyści i nakładów, które są nieodłącz-
nymi elementami tegoż procesu. Ponadto w procesie wyznaczania efektyw-
ności przedsięwzięć innowacyjnych należy ująć wszystkie pozycje nakładów 
i korzyści netto związane z badanym przedsięwzięciem w ujęciu przyrosto-
wym (zasada kompleksowości i przyrostowości12). Nieprzestrzeganie tej 
zasady powoduje błędne określenie poziomu efektywności przedsięwzięcia 
i naraża promotora na prawdopodobieństwo poniesienia porażki.

Prostota ujęcia koncepcji rachunku ekonomicznego nie odzwiercie-
dla pełnej istoty i wielowariantowości tego pojęcia. Rachunek ekonomiczny 
wbrew łatwo przyswajalnej definicji jest pojęciem, którego nie można skla-
syfikować w oparciu o jeden wymiar. Z drugiej jednak strony wielowy-
miarowość pojęcia rachunku ekonomicznego czyni z tej metody uniwer-
salne narzędzie, szczególnie przydatne do oceny przedsięwzięć innowacyj-
nych. Nie wszystkie jednak techniki rachunku ekonomicznego sprawdzają się  
w przypadku przedsięwzięć innowacyjnych13. W literaturze spotyka się rów-

11  W literaturze przedmiotu można jeszcze spotkać uzupełnienie do powyższych pry-
marnych zasad, jak na przykład R. Borowiecki uważa, iż powyższe zasady należy uzupełnić  
o zasadę jednoznaczności, obiektywności i spójności. R. Borowiecki (red.), Efektywność przed-
sięwzięć rozwojowych. Metody – analiza – przykłady,  Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa-Kraków 1996, s. 14.

12  Por. S.P. Kaufman, W.C. Shih, C.M. Christensen, Zabójcy innowacji, Harvard Business 
Review Polska, lipiec-sierpień 2008, s. 140; S. Nahotko, Rachunek ekonomiczny..., dz. cyt., s. 43.

13  J. Różański, Dylematy..., dz. cyt., s. 431.
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nież bardziej krytyczne poglądy, a mianowicie J. Różański uważa, iż bada-
nie efektywności w nowych warunkach powinno być wielowymiarową ana-
lizą, z tym że rachunek ekonomiczny będzie jednym z wielu kryteriów, istot-
nym ale nie jedynym14. Autor jednak niniejszego opracowania uważa, iż finan-
sowa ocena efektywności projektów innowacyjnych powinna stanowić naj-
ważniejszy element tej analizy, pod warunkiem iż zostaną wybrane prawi-
dłowe metody rachunku ekonomicznego, uwzględniające charakter projek-
tów innowacyjnych. 

2. Przydatność metod rachunku ekonomicznego w badaniu efektywno-
ści projektów inwestycyjnych o charakterze innowacyjnym

2.1. Klasyfikacje metod badania efektywności

Projekty innowacyjne należy definiować literalnie jako „coś nowego” 
(łac. innovare), co wzbudza potrzebę ostrożnego podejścia do oceny ich efek-
tywności. Precyzyjne więc określenie zarówno samego pojęcia innowacji, jak 
i jego oceny ekonomicznej nie jest zadaniem prostym. Stąd dyskusje w tym 
obszarze należy zacząć od interpretacji pojęcia inwestycji, do których inno-
wacje się przyporządkowuje. Według definicji, którą zaproponowali przedsta-
wiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego 
(UNIDO), za inwestycję uznaje się długookresowe zaangażowanie zasobów 
ekonomicznych w celu produkowania i uzyskiwania korzyści netto w przy-
szłości15. Podstawowym celem inwestowania jest natomiast transformacja 
środków płynnych (inwestora lub partnerów zewnętrznych) w aktywa pro-
dukcyjne (środki trwałe i/lub obrotowe oraz aktywa finansowe). Inwestycje 
można również określić jako powstrzymanie się od aktualnej konsumpcji na 
rzecz przyszłej większej konsumpcji16. 

Inwestycje w trwałe składniki majątku można sklasyfikować jako: inwe-
stycje rzeczowe (materialne), inwestycje finansowe, inwestycje niematerialne 
i prawne. Inwestycje materialne związane są z nabywaniem środków trwałych, 
tj. maszyn i urządzeń, wyposażenia oraz nieruchomości i mają na celu stwo-

14  W. Behrens, P., M. Hawranek, Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibi-
lity, UNIDO, Warszawa 1993, s. 323.

15  W. Balicki, Makroekonomia, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1996, s. 117.
16  W. Rogowski, Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna 

Wydawnicza, Kraków 2004, s. 89.
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rzenie, powiększenie lub rozwinięcie zdolności wytwórczych przedsiębior-
stwa w danym okresie czasu. Do inwestycji finansowych zalicza się zamianę 
środków finansowych na udziały i długoterminowe papiery wartościowe oraz 
udzielone pożyczki długookresowe. Z kolei inwestycje niematerialne i prawne 
odnoszą się do praw majątkowych, patentów, licencji, wartości firmy, znaków 
towarowych itp. 

Obecnie jednak należy baczniejszą uwagę skierować na inwestycje słu-
żące do budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Jedną z metod 
tworzenia przewagi konkurencyjnej jest inwestycja o charakterze innowacyj-
nym. Innowacje umożliwiają bowiem przedsiębiorstwu wyróżnienie się na tle 
konkurencji w dłuższym okresie z trudno imitowanym przez konkurencję pro-
cesem, produktem lub usługą. 

Prima facie uważa się, że wszystkie inwestycje, niezależnie od rodzaju, 
mają ten sam cel i należy je oceniać przy użyciu jednakowych metod. Jest to 
jednak zbyt dalekie uproszczenie. W literaturze przedmiotu można zauwa-
żyć głęboką dyskusję w tym obszarze. Z jednej strony spotykamy w literatu-
rze pogląd, iż projekty innowacyjne należą do zbioru inwestycji zmierzających 
do konwersji zasobów przedsiębiorstwa w majątek trwały przedsiębiorstwa  
i tym samym podlegają one identycznym metodom oceny efektywności co pro-
jekty rzeczowe, z drugiej jednak strony można spostrzec tendencję do indy-
widualizacji przedsięwzięć innowacyjnych polegającą na wyróżnieniu tychże 
inwestycji w odrębną grupę z własnymi wskaźnikami pomiaru efektywno-
ści. Nie są to jedyne uwarunkowania prawidłowego postępowania w procesie 
wyznaczenia poziomu efektywności projektu innowacyjnego. Trafnie zauważa  
W. Rogowski, iż adekwatność pomiaru poziomu efektywności każdej inwesty-
cji zależy nie tylko od wyboru metody oceny efektywności, ale również od sto-
sowania algorytmów wybranej metody oceny efektywności projektu zgodnie 
z jej wytycznymi oraz prawidłowej interpretacji wyników zastosowanej metody. 
Paradygmat bowiem innowacji w kontekście finansowym wiąże się najczęściej 
ze stosunkowo wysokimi nakładami inwestycyjnymi, trudnymi do oszacowa-
nia przychodami ze sprzedaży i wysokim ryzykiem. Indywidualny i niepowta-
rzalny charakter projektów innowacyjnych wymaga również szczególnej uwagi 
w trakcie przygotowania i oceny. Rachunek efektywności przedsięwzięć inno-
wacyjnych powinien być oparty na trzech rodzajach metod:

 – proste (statyczne lub niedyskontowe),
 – dyskontowe (dynamiczne lub złożone),
 – ocena ryzyka inwestycyjnego.
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Nie oznacza to przyjęcie a priori, iż wszystkie metody w wyżej wymie-
nionych podgrupach prawidłowo determinują poziom efektywności innowa-
cji, stąd należy dokonać rzetelnego przeglądu tych metod z uwagi na indywi-
dualny charakter innowacji. 

2.2. Wybrane metody rachunku ekonomicznego przedsięwzięć innowa-
cyjnych

 Proste metody oceny efektywności przedsięwzięć innowacyjnych

Proste (tradycyjne) metody oceny efektywności przedsięwzięć innowa-
cyjnych to metody niezwykle przydatne do oceny efektywności we wstępnych 
fazach planowania projektu innowacyjnego. Ponadto stosuje się je do oceny 
inwestycji mniejszych o stosunkowo krótkim okresie cyklu budowy i eksplo-
atacji. Z uwagi na fakt, iż proste metody nie wymagają wykonania skompli-
kowanych obliczeń, promotorzy przedsięwzięć są skłonni do ich częstego sto-
sowania w badaniu efektywności. Metody te jednak nie uwzględniają całego 
okresu życia projektu, lecz odnoszą się do wybranych jego momentów lub 
okresów, co w przypadku oceny projektów innowacyjnych tworzy dodatkowy 
problem z wyborem okresu do badania. Ponadto proste metody nie biorą pod 
uwagę zmian wartości pieniądza w czasie, co jest najczęściej podnoszoną ich 
wadą. Do grupy prostych metod pomiaru efektywności przedsięwzięć inno-
wacyjnych należą:

 – prosta stopa zwrotu,
 – okres zwrotu,
 – księgowa stopa zwrotu (kalkulacyjna stopa zwrotu),
 – metoda testu pierwszego okresu (roku).

Cechą wspólną prostych metod badania efektywności przedsięwzięć 
innowacyjnych jest posługiwanie się w algorytmach obliczeniowych korzy-
ścią netto wyrażoną najczęściej w postaci zysku netto. Z drugiej strony, jak 
zauważył L. Berliński, korzyścią wdrożenia innowacji jest rzeczywisty przy-
rost zysku w okresie obliczeniowym17. Może to sugerować, iż proste metody 
uwzględniają najistotniejszy efekt rachunku ekonomicznego przedsięwzięcia 
innowacyjnego w postaci zysku netto. W literaturze podnosi się wiele wad tego 

17 S. Wrzosek (red.), Ocena efektywności inwestycji, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 29
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kryterium i zaleca się zastąpienie zysku netto tzw. zyskiem ekonomicznym. 
Podejście to wprowadza jednak obowiązek dokonania dodatkowych obliczeń 
i wyraźnie zmienia kształt tych metod pomiaru efektywności. Wówczas przy-
datność tych metod w ocenie efektywności projektów innowacyjnych rośnie. 

Wbrew powszechnej krytyce takiego ujęcia pomiaru efektywności, pro-
ste metody opłacalności innowacji są dość powszechnie stosowane w prak-
tyce, stąd znajomość ich jest rekomendowana, lecz nie jako podstawowe kry-
terium oceny efektywności projektów innowacyjnych. Metody proste są przy-
datne w procesie oceny efektywności innowacji wyłącznie we wstępnych 
fazach ich tworzenia, nie mogą być jednak głównym kryterium decyzyjnym.

 Dyskontowe metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych

Metody dyskontowe niwelują podstawowe wady metod statycznych, 
tzn. uwzględniają cały okres życia projektu oraz zmiany wartości pienią-
dza w czasie. Wartość pieniądza w czasie ulega zmianie proporcjonalnie do 
upływu czasu i stopy dyskontowej, po której może zostać on inwestowany.  
R. Golej twierdzi, iż aktualizacja wartości pieniądza w czasie wyraża ocze-
kiwania właściciela kapitału zaangażowanego w projekt wobec rentowno-
ści oraz rekompensatę za utratę siły nabywczej pieniądza w czasie18. Metody 
dyskontowe, uwzględniając czynnik czasu w swoich obliczeniach, są pre-
cyzyjniejsze niż proste metody w procesie oceny poziomu efektywności 
przedsięwzięć innowacyjnych. Kolejną zaletą metod dyskontowych w sto-
sunku do prostych, szczególnie istotną dla przedsięwzięć innowacyjnych, jest 
fakt, iż metody dyskontowe obejmują w swych formułach obliczeniowych 
cały horyzont funkcjonowania, włącznie z wartością rezydualną projektu. 
Uwzględnienie horyzontu planowania przedsięwzięcia identyfikuje wszystkie 
nakłady i efekty, co z kolei umożliwia dokonanie obliczeń zgodnie z funda-
mentalnymi zasadami rachunku ekonomicznego. Z uwagi na specyfikę przed-
sięwzięć innowacyjnych element ten jest kluczowy w ich ocenie. Należy pod-
kreślić zdecydowanie wyższy poziom obiektywności metod dyskontowych 
niż w przypadku metod prostych oceny efektywności innowacji. Obiektywizm 
metod dyskontowych opiera się o bezwzględne kryteria akceptacji przed-
sięwzięć przyjętych w poszczególnych technikach. Nie oznacza to jednak  
w pełni wyeliminowania subiektywizmu promotora innowacji, lecz jest on 
znacząco ograniczony do decyzji o poziomie stopy dyskontowej. Do pod-

18  W. Rogowski, Rachunek efektywności..., dz. cyt., s. 134.
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stawowych metod dyskontowych w rachunku ekonomicznym przedsięwzięć 
innowacyjnych należą:

 – metoda zaktualizowanej wartości netto (NPV),
 – zmodyfikowana zaktualizowana wartość netto (MNPV)
 – metoda wewnętrznej stopy zwrotu (IRR),
 – metoda zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu (MIRR),

Wartość zaktualizowana netto (net present value – NPV) jest inter-
pretowana jako różnica wpływów i wydatków o charakterze gotówkowym. 
Efekty przedsięwzięcia wykorzystywane do obliczeń NPV są wyrażone nie 
w wartościach księgowych czy też jednokresowych, ale w postaci prze-
pływów gotówkowych netto z całego horyzontu planowania, uwzględnia-
jącego również wartość końcową projektu. Jest to odmienne spojrzenie na 
badanie efektywności projektów inwestycyjnych niż to stosowane w meto-
dach prostych. Ponadto, przy posługiwaniu się tą metodą, przyjęto bez-
względne kryterium akceptowalności przedsięwzięć innowacyjnych osiąga-
jących wartość w postaci wartości powyżej zera. Metoda NPV jest bardzo 
pomocnym narzędziem do oceny przedsięwzięć innowacyjnych wówczas, 
gdy nie wyznaczono granicznej stopy dyskontowej. Z drugiej jednak strony 
metoda ta nie jest wolna od wad. Podstawową jej wadą jest fakt, iż przyj-
muje się stopę reinwestycji równą wyznaczonej w trakcie obliczeń stopie dys-
kontowej przedsięwzięcia, co nie odnajduje odzwierciedlenia w praktyce.  
W życiu gospodarczym z taką sytuacją mamy do czynienia bardzo rzadko,  
w szczególności w przypadku przedsięwzięć innowacyjnych. Wielu ekonomi-
stów podważa możliwość reinwestycji w praktyce według jednakowej stopy 
dyskontowej, w szczególności w odniesieniu do projektów o wysokim pozio-
mie ryzyka, które jest immanentną cechą projektów innowacyjnych. Dyskusja  
w literaturze przedmiotu spowodowała wypracowanie nowej metody rachunku 
ekonomicznego, niwelującej powyższą wadę NPV, czyli metodę zmodyfiko-
wanej stopy netto (modified net present value) MNPV. W metodzie tej przy-
jęto bowiem założenie, iż stopa dyskontowa jest różna od stopy reinwestycji. 
Jest to podstawowa różnica pomiędzy metodą NPV i MNPV, ale kluczowa dla 
oceny efektywności przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym. 

Kolejną, często stosowaną metodą badania efektywności projek-
tów inwestycyjnych jest metoda wewnętrznej stopy zwrotu (internal rate 
of return). Polega ona na wskazaniu poziomu stopy procentowej, przy któ-
rej różnica zdyskontowanych wpływów i wydatków z poszczególnych 
okresach będzie równa zeru. Zdaniem W. Rogowskiego nie można oce-
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nić projektu nietypowego przy wykorzystaniu bezwzględnego kryte-
rium decyzyjnego, jakim jest metoda wewnętrznej stopy zwrotu19. Stąd 
powinno się zastosować jej wersję zmodyfikowaną w postaci zmodyfiko-
wanej wewnętrznej stopy zwrotu (MIRR). Pomiar efektywności w tej 
metodzie następuje poprzez wyznaczenie stopy dyskontowej, przy której  
wartość zdyskontowanych wpływów pieniężnych reinwestowanych sto-
sownie do możliwości rynkowych odpowiada zdyskontowanym wydat-
kom pieniężnym20. Ten algorytm jest niezwykle ważny właśnie dla przedsię-
wzięć innowacyjnych, gdyż wyznaczenie efektywności następuję w oparciu  
o rzeczywiste strumienie gotówkowe. 

Pomimo potrzeby wykonania dość skomplikowanych obliczeń matema-
tycznych metoda zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu posiada prze-
wagę nad metodą IRR, albowiem eliminuje ona dwie istotne wady tej metody. 
Po pierwsze, metoda MIRR umożliwia wycenę poziomu efektywności dla 
wszystkich rodzajów przedsięwzięć innowacyjnych (typowych, typowych 
odwrotnych i nietypowych). Ponadto w metodzie tej przyjmuje się założe-
nie, iż stopa reinwestycji niekoniecznie równa się stopie uzyskanej w projek-
cie innowacyjnym. Jest to odmienne założenie niż w metodzie IRR, która wła-
śnie z racji tak przyjętej reguły ma wielu przeciwników w teorii i w praktyce. 

Metoda zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu, dzięki przyję-
tym założeniom, jest zalecana do zastosowania w procesie oceny efektyw-
ności przedsięwzięć innowacyjnych. Przedsięwzięcia innowacyjne, zwanych 
potocznie nowościami zazwyczaj uzyskują wysokie stopy zwrotu, które na 
rynku trudno powtórnie uzyskać. Stąd założenie metody MIRR odnośnie do 
stopy, po której następuje reinwestycja, jest kluczowa dla oceny tego rodzaju 
przedsięwzięć innowacyjnych.

 Wybrane metody pomiaru ryzyka w przedsięwzięciach innowacyjnych 

Ryzyko jest nieodłącznym elementem procesu inwestowania, stąd wyko-
nanie obliczeń w ramach rachunku ekonomicznego powinno obejmować rów-
nież i to zagadnienie. Samo pojęcie ryzyka według definicji umieszczonej  
w Słowniku wyrazów obcych oznacza „przedsięwzięcie, którego wynik jest 
nieznany, niepewny; możliwość, że coś się uda lub nie uda; zdecydowanie się 
na takie przedsięwzięcie”. Ryzyko więc można sklasyfikować jako zjawisko 
o przeciwstawnym charakterze, gdyż wpływ jego na przedsięwzięcie może 

19  Por. A. Rutkowski, Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2003, s. 236.
20  Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa, s. 660.
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być zarówno negatywny, jak i pozytywny. Ocena poziomu ryzyka w projek-
tach innowacyjnych może być przeprowadzona przy wykorzystaniu następują-
cych metod: analizy progu rentowności (break even point), analizy wrażliwo-
ści (sensitivity analysis), metody stopy dyskontowej uwzględniającej ryzyko.

Analiza poziomu ryzyka wykorzystywana jest w celu wskazania stop-
nia wrażliwości projektu inwestycyjnego na zmiany poszczególnych ele-
mentów służących do jego oceny oraz wpływu tych zmian na opłacalność 
inwestycji. Stąd w metodach tych proces badania należy zacząć od określe-
nia parametrów zmiennych wpływających na poziom efektywności innowa-
cji. Standardowo parametry zmienne to przychody ze sprzedaży, koszty ogó-
łem oraz wielkość nakładów inwestycyjnych. Poziom ryzyka w zależności od 
zmian parametrów zmiennych wskazuje na możliwą wysokość oszacowanego 
poziomu opłacalności innowacji. Proces ten wymaga wykonania wielu obli-
czeń matematycznych, lecz w warunkach wysokiej niepewności jest niezwy-
kle pomocny. Na tym etapie analizy można wyznaczyć wrażliwość przed-
sięwzięcia innowacyjnego od zmian każdego z wyznaczonych parametrów  
i określić parametr, którego zmiana w najwyższym poziomie determinuje 
efektywność przedsięwzięcia. W przypadku innowacji metody te stanowią nie-
zwykle ważne narzędzie w ich ocenie, charakter innowacji bowiem powoduje, 
iż należy przyjąć zmienność parametrów począwszy od nakładów inwestycyj-
nych, a skończywszy na efektach komercjalizacji innowacji. 

 Podsumowanie

W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na ekonomicznej oce-
nie opłacalności innowacji przy zastosowaniu metod rachunku ekonomicz-
nego. W literaturze przedmiotu w zakresie przydatności metod rachunku eko-
nomicznego do oceny efektywności innowacji dominują dwa całkowicie prze-
ciwstawne nurty. Z jednej strony uważa się, iż innowacje należą do grupy 
inwestycji rzeczowych i na tej podstawie należy stosować identyczne miary, 
jak w przypadku pozostałych inwestycji z tej grupy, a drugiej strony przeciw-
nicy, podnosząc indywidualny charakter innowacji, twierdzą, iż należy stoso-
wać odmienne metody. Autor niniejszego artykułu, dokonując badania metod 
rachunku ekonomicznego, uznał, iż nie wszystkie metody tej koncepcji można 
stosować w przypadku inwestycji o charakterze innowacyjnym, co jednocze-
śnie nie upoważnia do całkowitej krytyki tych metod, tym bardziej że kon-
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cepcja rachunku ekonomicznego, wraz z rozwojem nowej gospodarki podle-
gała zmianom poprzez uwzględnienie nowych czynników. Przegląd poszcze-
gólnych grup metod rachunku ekonomicznego wskazuje ograniczoną ich 
użyteczność w zakresie oceny efektywności przedsięwzięć innowacyjnych,  
w szczególności w przypadku metod statycznych. Natomiast w grupie metod 
dynamicznych można wskazać niektóre metody dyskontowe dla procesu 
oceny poziomu efektywności przedsięwzięć innowacyjnych, tj. metodę zmo-
dyfikowanej wartości bieżącej netto (MNPV) oraz metodę zmodyfikowa-
nej wewnętrznej stopy zwrotu (MIRR). Obydwie metody w najszerszym 
zakresie uwzględniają specyfikę przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym. 
Wysokie ryzyko, które cechuje każde przedsięwzięcie innowacyjne, naraża 
tego typu inwestycje na większą niż w przypadku innych inwestycji porażkę. 
Stąd pożyteczność tych metod w procesie oceny przedsięwzięć innowacyj-
nych należy ocenić bardzo wysoko, jeżeli zostaną one wykorzystane wraz 
z metodami pomiaru ryzyka, jak np. analiza wrażliwości. Wówczas pomiar 
poziomu efektywności innowacji zostanie wszechstronnie zbadany z uwzględ-
nieniem nieoczekiwanych zmian w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. 

Należy jednak zauważyć, iż wytypowane metody nie stanowią zamknię-
tego zbioru metod oceny efektywności przedsięwzięć innowacyjnych, lecz 
wskazują na najbardziej precyzyjne w ujęciu ilościowym z dostępnego zbioru 
metod. Podjęty w niniejszym opracowaniu temat zasługuje na pogłębienie  
i rozwinięcie w ramach wszechstronnych badań, które autor zamierza konty-
nuować w ramach dalszej pracy naukowej. 
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Summary

The character of innovations differ in the fundamental aspects from others types 
of investments and need a special approach to economic appraisal. Since that assump-
tion the classic approach to economic appraisal has to be verified the application to 
value these types of projects. The objective in the article was than to prove that some 
of classic methodology of economic appraisal can be still using in valuation process 
of innovation projects despite their individual features.
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 Wprowadzenie

W środkach masowego przekazu można dostrzec szereg odwołań do zja-
wiska niepowodzeń gospodarczych. Większość informacji dotyczy opisu wyda-
rzeń, jakimi są niepowodzenia gospodarcze firm oraz następstwa, jakie one 
powodują zarówno w stosunku do pracowników, kierownictwa firm, jak i oto-
czenia w wymiarze gospodarczym, a także często społecznym. Brak jest często 
szczegółowych informacji mogących wyjaśnić przyczyny zajścia tego zjawi-
ska, w szczególności zaś procesu, który w sumie doprowadził do niepowodzenia 
gospodarczego (jednym z jego przejawów może być fizyczna likwidacja firmy). 
Szczególnie w obszarze sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) pro-
ces niepowodzeń jest słabo opisany, dodatkowo wiele analiz wykorzystujących 
wskaźniki finansowe zostało przygotowanych w oparciu o sektor dużych firm 
i nie sprawdza się na poziomie potrzeb MSP. W związku z tym coraz bardziej  
niezbędne jest stosowanie innowacyjnych narzędzi zarządzania w procesie 
identyfikacji przyczyn i symptomów powodujących zagrożenia dla funkcjo-
nowania sektora MSP.



1. Niepowodzenie jako proces

Zjawisko niepowodzenia gospodarczego zajmuje badaczy od lat 30. 
ubiegłego wieku. Analizowano je z różnych punktów widzenia, zarówno od 
strony wskaźników odróżniających firmy zagrożone upadłością od odnoszą-
cych sukces, poprzez modele statystyczne służące predykcji upadłości, jak 
też od strony analizy przyczyn i procesu prowadzącego do upadku. To ostat-
nie zagadnienie wydaje się mieć szczególne znaczenie dla zapobiegania przy-
szłym niepowodzeniom gospodarczym. Zrozumienie pierwotnych przyczyn 
kryzysu w firmie oraz sekwencji zdarzeń prowadzących do niepowodzenia 
daje podstawę do budowy narzędzi wczesnego ostrzegania przed upadło-
ścią. Do upadku przedsiębiorstwa może oczywiście dojść w sposób nagły, 
np. w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak klę-
ski żywiołowe czy też likwidacja jedynego odbiorcy lub dostawcy. Jednak  
w wielu przypadkach jest to długotrwały, stopniowy proces narastania kry-
zysu w przedsiębiorstwie, który niedostrzeżony w porę i nienaprawiony może 
doprowadzić do upadku firmy.

Jednymi z pierwszych i najbardziej rozpowszechnionymi badaniami nad 
dynamiką1 niepowodzenia są badania J. Argentiego2, który wyróżnił trzy spe-
cyficzne ścieżki (trajektorie) niepowodzenia, przypisując im różne kombi-
nacje przyczyn i symptomów. Klasyfikację tę uzupełnili i rozwinęli później  
H. Ooghe i S. De Prijcker3, w której wyraźnie zostały zaznaczone błędy 
w zarządzaniu prowadzące do niepowodzenia oraz charakterystyczne symp-
tomy dla każdej ścieżki4. 

Wielu badaczy opisuje proces upadku jako bardzo ogólną drogę, podzie-
loną na poszczególne fazy, przez które przechodzą upadające firmy. 

1  Można wyróżnić również podejście statyczne, polegające głównie na wyróżnieniu czyn-
ników niepowodzenia, takich jak przyczyny i symptomy, lub analizie wpływu jednej lub kil-
ku zmiennych (np. wieku, wielkości, branży) na niepowodzenie. Por. N. Crutzen, D. Van 
Caillie, The business failure process: an integrative model of the literature, Working paper: 
Entrepreneurship and Innovation, University of Liege, October 2007.

2  J. Argenti, Corporate Collapse: The Causes and Symptoms, McGraw Hill, London 1976.
3  H. Ooghe, S. De Prijcker, Failure process and causes of company bankruptcy: a typolo-

gy, Working Paper, Universitet Gent, 2006.
4  Więcej na ten temat: J. Ropęga, Analiza wybranych ścieżek niepowodzeń gospodarczych firm 

sektora MSP [w:] Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami, Zeszyty Naukowe nr 
585, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 337-343.
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Takie podejście prezentują np. S. Sharma i V. Mahajan5, R.I. Sutton6, 
D. Hambrick i R. D’Aveni7, Koksal i D. Arditi8, J.P. Sheppard i S. Chowdury9, 
a także N. Crutzen i D. Van Caillie10, którzy dokonali próby ujednolicenia pre-
zentowanych w literaturze modeli niepowodzenia.

Opierając się na badaniach cytowanych wyżej autorów, można wyróżnić 
następujące etapy prowadzące do niepowodzenia gospodarczego: pojawienie się 
źródeł niepowodzenia, które powodują zachwianie równowagi wewnątrz firmy  
i pozycji strategicznej, następnie pojawiają się symptomy pogarszającej się kondy-
cji firmy, w wyniku braku reakcji na nie lub błędnych działań naprawczych nastę-
puje pogłębienie negatywnych symptomów, zwłaszcza w sferze finansowej przed-
siębiorstwa. Ostatnią fazą jest bankructwo/likwidacja firmy. Jest to ogólny model 
upadku, mogący zaistnieć w każdym typie przedsiębiorstwa. 

Odnosząc wyżej zaprezentowane rozważania do specyfiki sektora MSP, 
należy zwrócić uwagę na aspekty charakterystyczne dla tych podmiotów. 
Szczególnie istotne wydaje się bardzo silne związanie firmy z osobą właści-
ciela będącego menedżerem, co niesie za sobą konsekwencje we wszystkich 
obszarach działania firmy. Widoczne jest to zwłaszcza w pierwszych fazach roz-
woju organizacji. Zwłaszcza faza założycielska, która jest praktycznie całkowi-
cie związana z osobą przedsiębiorcy, jego postawami, motywami, zdolnościami  
i koncepcją patrzenia na świat, może być kluczowym czynnikiem decydującym  
o przetrwaniu lub porażce firmy. Czynniki związane z osobą właści-
ciela Argenti11 określa jako „wrodzone” wady firmy (inherent defects). 
Do takich czynników zaliczyć można:

1. Cechy właściciela będącego menedżerem. Kluczowe decyzje doty-
czące firmy podejmowane są na ogół przez jedną osobę – właści-
ciela menedżera. Jego cechy i postawy determinują sposób zarządza-
nia w małej firmie oraz prawdopodobieństwo sukcesu lub upadku. 

5  S. Sharma, V. Mahajan, Early warning indicators of business failure, „Journal of 
Marketing” Fall 1980, vol. 44, s. 80-89.

6  R.I. Sutton, The process of organizational death: disbanding and reconnecting, 
„Administrative Science Quarterly” 1987, no. 32, s. 542-569.

7  D. Hambrick, R. D’Aveni, Large Corporate Failures as Downward Spirals, 
„Administrative Science Quarterly” 1988, no. 33, s. 1-23.

8  A. Koksal, D. Arditi, An input/output model for business failures in the construction in-
dustry, „Journal of Construction Research” 2004, vol. 5, no. 1, s. 1-16.

9  J.P. Sheppard, S. Chowdhury, Riding the wrong wave: Organizational Failure as a Failed 
Turnaround, „Long Range Planning” 2005, no. 38, s. 239-260.

10  N. Crutzen, D. Van Caillie, dz. cyt.
11  J. Argenti, dz. cyt.
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W zależności od tego, jakim zestawem doświadczeń i umiejętności 
dysponuje właściciel, taka będzie jakość zarządzania w firmie12.

2. Izolację. Właściciele małych firm nie mają okazji do wzajemnej 
dyskusji albo do dzielenia się problemami, tak jak to ma miejsce  
w większych przedsiębiorstwach. Występuje również brak dostatecz-
nej wiedzy i informacji o otoczeniu13.

3. Brak czasu. Skupienie kluczowych funkcji w jednym ręku powoduje 
brak czasu oraz pracę pod bardzo dużą presją14.

Analizując źródła niepowodzenia, nie można rozpatrywać ich jako jednego 
lub kilku oderwanych od siebie czynników, pochodzących tylko z otoczenia lub 
tylko z wnętrza organizacji, lecz należy je rozważać jako relacje między tymi 
obszarami, zwłaszcza w kontekście reakcji na zmiany zachodzące w otoczeniu. 

Pierwszym obszarem czynników powodujących niepowodzenie 
pochodzącym z wnętrza organizacji i bezpośrednio związanym z „wro-
dzonymi wadami” małych firm jest obszar decyzji właściciela menedżera. 
Najważniejszymi przyczynami z tej kategorii są: 

 – brak wykształcenia związanego z prowadzeniem biznesu15, 
 – brak znajomości otoczenia16, 
 – niechęć do rezygnacji z wybranych celów17, 
 – problemy osobiste właściciela18, 
 – zbytni optymizm i skłonność do ryzyka, zaślepienie19, 
 – brak innowacji20. 

12  P.I. Jennings, G. Beaver, The managerial dimension of small business failure, „Journal 
of Strategic Change” 1995, vol. 4, s. 185-200; R. Peacock, Failure and assistance of small 
firms 2000, www.sbeducation.info/serv03.htm (29.11.2007); D.E. Gumpert, D.P. Boyd, The lo-
neliness of the small-business owner, Harvard Business Review, November-December 1984, 
s. 18-24; J. Argenti, dz. cyt.

13  R. Peacock, dz. cyt.; D.E. Gumpert, D.P. Boyd, dz. cyt.; C.M. Larson, R.C. Clute, The 
Failure Syndrome, „American Journal of Small Business”, October 1979, vol. 4, no. 2, s. 35-43.

14  R. Peacock, dz. cyt.
15  A. Koksal, D. Arditi, dz. cyt.; L.R. Gaskill, H.E. Van Auken, R. Manning, A Factor 

Analytic Study of the Perceived Causes of Small Business Failure, „Journal of Small Business 
Management”, October 1993, vol. 31, no. 4; C.M. Larson, R.C. Clute, dz. cyt.; J. Baldwin i in-
ni, cyt. za: T. Korol, B. Prusak, Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligen-
cji, CeDeWu, Warszawa 2005; H. Ooghe, S. De Prijcker, dz. cyt.

16  J. Watson, J. Everett, Do Small Businesses Have High Failure Rates?, „International Small 
Business Journal” 1996, vol. 34, no. 4; H. Ooghe, S. De Prijcker, dz. cyt.

17  J. Watson, J. Everett, dz. cyt.
18  J. Baldwin i inni cyt. za T. Korol, B. Prusak, dz. cyt.
19  H. Ooghe, S. De Prijcker, dz. cyt.
20  S. Nelton, Ten Key Threats to Succes, Nation’s Business, June 1992.
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Wyniki przeprowadzonych przez autora badań21 uwidaczniają błędy wyni-
kające z braku wiedzy z zakresu zarządzania, czego skutkiem jest brak strategii 
funkcjonowania firmy, niedostrzeganie znaczenia czynników odpowiedzialnych 
za pozycję konkurencyjną biznesu, takich jak innowacje i zarządzanie wiedzą. 

Oprócz jakości zarządzania i decyzji właściciela w kontekście wnętrza 
organizacji można również wyróżnić następujące obszary czynników niepo-
wodzenia22: obszar finansów przedsiębiorstwa, obszar marketingu i dystrybu-
cji, obszar zasobów ludzkich, obszar techniki i innowacji.

Do najważniejszych czynników w obszarze finansów przedsiębiorstwa 
zaliczyć można:

 – brak kontroli finansowej (złe zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa, 
brak odpowiedniej polityki finansowej)23, 

 – brak kapitału lub innych zasobów24,
 – zbyt niski kapitał początkowy25,
 – zbyt duże zadłużenie26. 

W ramach tej grupy czynników w efekcie przeprowadzonych badań na 
uwagę zasługują: zbyt niski kapitał początkowy, złe zarządzanie kapitałem, 
zbyt duże zadłużenie, zbyt duże inwestycje. Z punktu widzenia początko-
wych okresów funkcjonowania firmy istotną przyczyną jest zbyt niski kapitał 
początkowy, często niedostosowany do zbyt dużych inwestycji.

21  Badania zostały przeprowadzone w ramach projektu „Symptomy upadku małej firmy. 
Konsekwencje społeczno-gospodarcze. Polityka przeciwdziałania”, nr projektu 1 H02D 055 30, nr 
umowy 0926/H03/2006/30, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Celem badań było między innymi poznanie opinii przedsiębiorców na temat przyczyn i symp-
tomów upadku małych firm. Badania zostały przeprowadzone w 314 firmach za pomocą ankie-
ty oraz uzupełnione 51 wywiadami pogłębionymi z przedsiębiorcami oraz pracownikami insty-
tucji otoczenia biznesu.

22  Opracowanie własne.
23  A. Knap-Stefaniuk, Kryzys w organizacji – i co dalej?, Zarządzanie Zmianami, 

Biuletyn Polish Open University, nr 10(10), październik 2007, www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn,  
(02.11.2007); T. Korol, B. Prusak, dz. cyt.; H. Ooghe, S. De Prijcker, dz. cyt.

24  A. Zelek, Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie – perspektywa strategiczna, 
ORGMASZ, Warszawa 2003; A. Koksal, D. Arditi, dz. cyt.; S. Nelton, dz. cyt.; P. Dominiak, 
Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005; K. Keasey, 
R. Watson, Non-financial Symptoms and the Prediction of Small Company Failure: a Test of 
Argenti’s Hypotheses, Journal of Business Finance & Accounting, Autumn 1987; H. Ooghe, 
S. De Prijcker, dz. cyt.

25  G. Hall, B. Young, Factors Associated with Insolvency Among Small Firms, International 
Small Business Journal, 1991, no. 9, s. 2; D. North, R. Leigh, D. Smallbone, A Comparison of 
Surviving and Non-surviving Small and Medium Sized Manufacturing Firms in London During 
the 1980-s, 1991.

26  H. Ooghe, S. De Prijcker, dz. cyt.
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Kolejny obszar funkcjonowania firmy, jakim jest obszar marketingu  
i dystrybucji, silnie kształtuje pozycję firmy na rynku. W tym obszarze bada-
cze wskazują najczęściej na:

 – niedostosowanie produktu do zmieniających się wymogów rynku27,
 – starzenie się produktów i/lub usług28,
 – złe decyzje dotyczące kierunków sprzedaży29, 
 – złą lokalizację30. 

Badania wykazały, że w obszarze marketingu i dystrybucji podstawo-
wym błędem jest niedostosowanie przez przedsiębiorców oferty swoich pro-
duktów do potrzeb rynku. Przyczyna ta często łączy się z niewłaściwą poli-
tyką cenową firmy lub z jej brakiem.

Zasoby ludzkie to kolejny obszar czynników niepowodzenia wymieniany 
przez badaczy:

 – brak wykwalifikowanej kadry31,
 – brak identyfikacji pracowników z przedsiębiorstwem, rozczarowania  

i frustracje zatrudnionych32, 
 – konflikty personalne33,
 – oszustwa pracowników34 .

Potencjał ludzki nie jest chętnie wymieniany przez przedsiębiorców jako 
czynnik mający kluczowy wpływ na losy firmy. W ramach błędów w obszarze 
zasobów ludzkich respondenci wyróżnili: brak wykwalifikowanej kadry, nie-
umiejętne motywowanie pracowników, brak zespołu (pracownicy nie umieją 
pracować w grupie).

Ostatnią grupę przyczyn tworzy obszar techniki i innowacji. Wymienić tu 
można zawodność techniki oraz przestarzałą technologię35. Wyniki badań poka-
zały, że niechęć do wprowadzenia nowych rozwiązań oraz przestarzała techno-

27  T. Korol, B. Prusak, dz. cyt.
28  A. Zelek, dz. cyt.; T. Korol, B. Prusak, dz. cyt.
29  S. Sudoł, Przyczyny rozwoju i upadku polskich przedsiębiorstw przemysłowych w okresie 

transformacji gospodarczej lat 1990-2000. Referaty Kongresowe – Sesja IV, Przedsiębiorczość 
i konkurencyjność, Zeszyt 15, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2001; J. Baldwin 
i inni cyt. za T. Korol, B. Prusak, dz. cyt.

30  P.I. Jennings, G. Beaver, The managerial dimension of small business failure, „Journal of 
Strategic Change” 1995, vol. 4, s. 185-200; T. Korol, B. Prusak, dz. cyt.

31  A. Knap-Stefaniuk, dz. cyt.; J. Baldwin i inni cyt. za T. Korol, B. Prusak, dz. cyt., 
H. Ooghe, S. De Prijcker, dz. cyt.

32  A. Knap-Stefaniuk, dz. cyt.
33  A. Zelek, dz. cyt.
34  A. Koksal, D. Arditi, dz. cyt.; P.L. Jennings, G. Beaver, 1995, dz. cyt.
35  A. Knap-Stefaniuk, dz. cyt.; J. Baldwin i inni, cyt. za T. Korol, B. Prusak, dz. cyt.
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logia w porównaniu z konkurencją stanowią dominujące przyczyny w ramach 
błędów w zakresie technik i innowacji. Brak innowacji jest dużym zagrożeniem 
zwłaszcza w małych firmach, gdyż prowadzi do marginalizacji firm w dobie dyna-
micznych zmian w otoczeniu. Błędami popełnionymi w tym obszarze działalności 
firmy, które mogą doprowadzić do kryzysu i w efekcie niepowodzenia, są:

 – brak u przedsiębiorcy świadomości znaczenia innowacji,
 – niechęć do innowacji,
 – starzenie się technologii w stosunku do technologii wykorzystywa-

nych przez konkurentów,
 – brak możliwości redukcji kosztów procesu,
 – brak możliwości poprawy jakości procesu.

Wymienione błędy są często wynikiem wielu miesięcy zaniedbań ze 
strony przedsiębiorcy. Tradycyjnie wielu zarządzających firmami nie uznaje 
składowych tej kategorii za istotne dla ich konkretnej organizacji. Okazuje się 
jednak, że w wyniku globalizacji konkurenci są w stanie błyskawicznie wyko-
rzystać przewagę w tym zakresie, często bez względu na dystans, jaki ich 
dzieli od rynków docelowych. Niepokojący jest fakt, że wiele firm nie widzi 
swoich szans w innowacyjności36, mimo że nie są w stanie konkurować ceną 
z uwagi na wysoki koszt wynagrodzeń.

Przedstawione obszary działań wewnątrz firmy nie pozostają w ode-
rwaniu od jej otoczenia. Otoczenie ogólne, inaczej makrootoczenie, poprzez 
np. decyzje rządu, koniunkturę w kraju i na świecie, oddziałuje zarówno 
na przedsiębiorcę, jak i na politykę firmy, a także ma wpływ na partnerów 
przedsiębiorstwa w jego najbliższym otoczeniu. Jak wynika z badań prze-
prowadzonych w ramach projektu, skutki światowego kryzysu finanso-
wego (2007-2009) miały niewątpliwie duży wpływ na wysoki procent wska-
zań złej koniunktury gospodarczej na świecie (22,2%) jako najbardziej  
istotnego czynnika niepowodzenia małych firm.

Najbliższe otoczenie przedsiębiorstwa tworzy drugą grupę przy-
czyn w modelu. Przedsiębiorstwo cały czas wchodzi w interakcje z klien-
tami, dostawcami, konkurentami, bankami i akcjonariuszami. Interakcje 
przedsiębiorstwa z jego najbliższym otoczeniem determinują jego roz-
wój w pozytywnym lub negatywnym kierunku. Przedsiębiorstwa postrze-

36  Badania przeprowadzone przez PKPP Lewiatan wykazały, że 51% firm uznaje, że ścież-
ka innowacyjności nie jest dla nich rozwiązaniem (brak szans, małe i bardzo małe szanse 
łącznie) http://www.pkpplewiatan.pl/opinie/gospodarka/3/obawy_i_szanse_przedsi281bior-
stw_w_21_r_ (21.11.2009).
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gają wzrost konkurencji oraz zatory płatnicze w sektorze jako jedne  
z najważniejszych czynników niepowodzenia37. 

Podobnych wniosków dostarczyły badania ankietowe przeprowadzone  
w ramach projektu. Przedsiębiorcy potwierdzili, że ryzyko zatorów płatniczych 
jest stale obecne w polskiej gospodarce (8,66% wskazań w tym obszarze).

Zdolność firmy do dostosowania się do wymogów otoczenia determi-
nuje jej pozycję strategiczną. W wyniku niepodejmowania koniecznych 
zmian strategicznych lub podejmowania decyzji nieadekwatnych do zmian  
w otoczeniu pozycja strategiczna firmy się pogarsza. 

Podczas pierwszej fazy jeden lub kilka niekorzystnych czynników mogą 
rozwijać się niezauważone przez otoczenie zewnętrzne, a nawet przez zarzą-
dzających firmą. Pogarszanie się pozycji strategicznej firmy powoduje poja-
wienie się symptomów tej niekorzystnej sytuacji. 

Istotne jest, z punktu widzenia zapobiegania upadkowi, jak najwcze-
śniejsze zauważenie negatywnych sygnałów płynących z organizacji, czyli 
jeszcze przed zauważeniem pogorszenia sytuacji firmy przez obserwatorów 
zewnętrznych. Wtedy odpowiednia reakcja na takie symptomy może spowo-
dować zejście ze ścieżki upadku. W małych i średnich firmach formy pro-
wadzonej ewidencji księgowej często nie pozwalają na zastosowanie roz-
budowanej analizy finansowej, jednakże podstawowe wskaźniki mówiące  
o słabnącej kondycji przedsiębiorstwa w połączeniu z analizą symptomów 
pozafinansowych mogą skłonić właściciela do podjęcia działań naprawczych. 

Szereg autorów wymienia następujące symptomy finansowe jako klu-
czowe dla rozpoznania pogarszającej się sytuacji firmy38: 

 – spadek sprzedaży i zysku,
 – wzrost kosztów działalności w stosunku do wysokości sprzedaży,
 – pogorszenie przepływów pieniężnych i spadek płynności,
 – wzrost poziomu zadłużenia,
 – wzrost stanu zapasów z powodu przeszacowanej sprzedaży,
 – rosnąca suma należności przeterminowanych.

37  Badania A. Zelek wykazały, że dla 53% badanych firm presja konkurencji ma najistotniej-
sze znaczenie jako przyczyna kryzysu, na drugim miejscu (50%) znalazły się zatory płatnicze  
w sektorze, kolejnym istotnym czynnikiem był napływ kapitału zagranicznego (28% odpowie-
dzi). Por. A. Zelek, dz. cyt.

38  Opracowanie własne na podstawie: L. Bednarski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, 
PWE, Warszawa 2001; A. Zelek, dz. cyt.; T. Korol, B. Prusak, dz. cyt.; N. Crutzen, D. Van 
Caillie, dz. cyt.; H. Ooghe, S. De Prijcker, dz. cyt.; S. Sharma, V. Mahajan, dz. cyt.; J. Argenti, 
dz. cyt.; A. Koksal, D. Arditi, dz. cyt.
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Wyniki badań ankietowych potwierdzają dużą wagę symptomów finan-
sowych w prognozowaniu niepowodzenia. Dominującym symptomem są 
braki gotówki na bieżącą działalność firmy. Uwidaczniają one błędy popeł-
nione wcześniej i ich oddziaływanie według respondentów jest powiązane 
ze spadkiem zysku oraz spadkiem sprzedaży, która nie rekompensuje rosną-
cych kosztów działalności firmy. Wymienione symptomy stanowią ponad 40% 
udzielonych odpowiedzi w tej kategorii. W efekcie właściciele małych firm 
często zbyt późno dostrzegają obniżający się spadek płynności, co w przy-
padku krótkoterminowych zobowiązań może powodować istotne zagrożenie 
sankcjami ze strony wierzycieli.

Według wielu autorów spadek sprzedaży jest pierwszym istotnym symp-
tomem pogorszenia sytuacji firmy39, jednakże respondenci nie wskazali go 
jako najbardziej istotnego symptomu, co może rodzić podejrzenia, że może 
być on ignorowany przez część przedsiębiorców, co w efekcie daje dalsze 
pogorszenie kondycji finansowej firmy.

W przeprowadzonych w ramach projektu badaniach jakościowych wła-
ściciele małych i średnich firm w 95% przypadków deklarowali, że prze-
prowadzają analizę przychodów i kosztów oraz porównują je z danymi  
z poprzednich okresów. 

Badania wykazały, że brakuje natomiast całościowego spojrzenia na 
firmę przez właściciela, zwłaszcza nie utożsamia on wielu symptomów poza-
finansowych (np. brak biznesplanu, problemy z dystrybucją, konflikty per-
sonalne) z pogarszającą się kondycją firmy i zagrożeniami z tego wynika-
jącymi. Badani przedsiębiorcy zwracali również uwagę na barierę czasu 
poświęcanego na analizę firmy. Kompleksowa analiza bywa czasochłonna  
i uciążliwa dla przedsiębiorcy (zwłaszcza gdy brakuje odpowiedniej wiedzy 
i narzędzi), który nierzadko sam prowadzi firmę i większość czasu poświęca 
na działalność operacyjną.

39  Np. wyniki badań A. Zelek z 2002 roku na 150 polskich przedsiębiorstwach pokazują, że 
do trzech kluczowych symptomów upadłości o charakterze finansowym należą: spadek przy-
chodów ze sprzedaży (ok. 58% firm upadłych obserwowało wcześniej takie sygnały), spadek 
poziomu zysku operacyjnego (zauważone u 50% firm upadłych) oraz utrata płynności finanso-
wej (w ponad 44% przypadków upadłości). A. Zelek, dz. cyt.
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Symptomy o charakterze pozafinansowym można pogrupować w kilka 
obszarów. Są to symptomy związane z40: 

 – obszarem decyzji właściciela menedżera, 
 – obszarem orientacji rynkowej, 
 – obszarem zasobów ludzkich, 
 – obszarem technik i innowacji. 

Wymienionym kryteriom można przypisać następujące grupy symptomów:
Symptomy związane z obszarem decyzji właściciela menedżera41: nie-

przyjmowanie porad doświadczonych i wykwalifikowanych doradców, nie-
chęć do delegowania uprawnień, trzymanie władzy we własnym ręku, brak 
kontroli wewnętrznej (w tym finansowej), brak przyszłościowych i realnych 
planów rozwoju przedsiębiorstwa, brak biznesplanu.

Symptomy związane z obszarem orientacji rynkowej42: utrata pozytyw-
nego wizerunku firmy, problemy z dystrybucją, utrata zaufania ze strony kon-
trahentów, mniejsze nakłady na reklamę, spadek udziału w rynku.

Symptomy związane z obszarem zasobów ludzkich43: konflikty perso-
nalne w organizacji, obniżenie wydajności pracy, spadek morale pracowników, 
częste zmiany na stanowiskach kierowniczych, brak rozwoju pracowników.

Symptomy związane z obszarem technik i innowacji44: rosnące koszty 
działalności operacyjnej, wydłużenie czasu realizacji zamówień/usług, obni-
żenie jakości produktów/usług.

Szczególnie ostatnia grupa symptomów, wiążąca się zarówno z innowacjami 
produktowymi, procesowymi, organizacyjnymi oraz marketingowymi, powinna 
być diagnozowana w systemie zarządzania współczesnymi małymi i średnimi fir-
mami. Wielu przedsiębiorców nie dostrzega zarówno związku między brakiem 
innowacji a pogarszającą się sytuacją firmy, jak i możliwości wykorzystania inno-
wacyjnych narzędzi do identyfikowania wczesnych sygnałów ostrzegawczych.

40  Por. C.M. Larson, R.C. Clute, dz. cyt.; R.N. Lussier, S. Pfeifer, A comparison of 
Business Success versus Failure Variables between U.S. and Central Eastern Europe Croatian 
Entrepreneurs, Entrepreneurship Theory and Practice, Summer 2000, s. 59-67; H. Ooghe, 
S. De Prijcker, dz. cyt.; Z.M. Sori, M.A.A. Hamid, A. Nassir, Forecasting Financial Problems 
in Emerging Capital Markets (August 2006). SSRN: http://ssrn.com/abstract=924102, 
(02.11.2007); Jennings, Beaver, dz. cyt.

41  C.M. Larson, R.C. Clute, dz. cyt.; R.N. Lussier, S. Pfeifer, dz. cyt.; L. Bednarski, Analiza 
finansowa przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2001.

42  A. Zelek, dz. cyt.; L. Bednarski, dz. cyt.
43  A. Zelek, dz. cyt.; L. Bednarski, dz. cyt.; A. Zelek, A. Gwarek, Symptomy kryzysu orga-

nizacji, „Firma i Rynek” 2000, nr 2.
44  A. Zelek, dz. cyt.; H. Ooghe, S. De Prijcker, dz. cyt.; A. Koksal, D. Arditi, dz. cyt.
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Wyniki badań ankietowych wskazują, że do najistotniejszych sympto-
mów pozafinansowych zalicza się: brak kontroli wewnętrznej, brak bizne-
splanu, utratę zaufania ze strony kontrahentów, obniżenie wydajności pracy, 
obniżenie jakości produktów i usług45.

Brak kontroli wewnętrznej pozbawia przedsiębiorcę możliwości monito-
rowania kondycji firmy i zabezpieczenia na przykład przed utratą płynności. 
Utrata zaufania ze strony kontrahentów może być typowym sygnałem ostrze-
gawczym, którego natężenie jest zmienne i dopiero najbardziej spektaku-
larna reakcja jest dostrzegana – zerwanie kontraktu lub brak jego kontynuacji.  
W efekcie negatywnych zmian w firmie pojawiają się także sygnały ostrze-
gawcze związane z dystrybucją, której efektem może być niedotrzymanie ter-
minu dostawy lub zła jakość produktu i/lub usługi. Potencjał ludzki często jest 
niedostrzeganą składową systemu małych firm. Obniżenie wydajności pracy 
jest głównie dostrzegane w momencie istotnych negatywnych zmian. Jest to 
w szczególności wynikiem braku systemu monitoringu i oceny pracowników.

Przeprowadzone badania potwierdziły panujące opinie, że sytuacja kry-
zysowa w przedsiębiorstwie staje się zauważalna dopiero wtedy, gdy ist-
nieją już dość oczywiste jej objawy. Wyraźne skutki finansowe pogarsza-
jącej się kondycji przedsiębiorstwa stanowiły najistotniejsze symptomy  
kryzysu. Niedostrzeganie w spadku sprzedaży pierwszego sygnału ostrzegaw-
czego może nie pozwolić na podjęcie z odpowiednim wyprzedzeniem kroków 
naprawczych zmierzających do zatrzymania procesu niepowodzenia.

Koncepcja „spirali spadkowej” (downward spiral) przedstawiona przez 
D.C. Hambricka i R. D’Aveni mówi, że kolejne błędne decyzje lub ignorowa-
nie sygnałów ostrzegawczych powodują jeszcze większe pogorszenie pozycji 
i kondycji firmy. Im dalej firma posuwa się w dół spirali, tym trudniej zatrzy-
mać ten proces i zejść z drogi upadku.

Podobny scenariusz kryzysu prowadzącego do upadłości prezentują 
Weitzel i Johnson46: zaślepienie, bezczynność, błędy w działaniu, kryzys, brak 
lub nieumiejętne podjęcie działań antykryzysowych, upadłość. 

W kolejnym etapie procesu niepowodzenia firma na ogół nie może już 
zawrócić ze ścieżki upadku. Jej sytuacja finansowa jest bardzo pogorszona: 

45  Szczegółowe wyniki badań ankietowych w zakresie symptomów por. J. Ropęga, Analiza 
symptomów niepowodzenia jako podstawa do budowy narzędzi wczesnego ostrzegania przed 
upadkiem MSP [w:] A. Stabryła (red.), Systemy controllingu, monitoringu i audytu, Mfiles.pl, 
Kraków 2010, s. 153-169.

46  Cyt. za F. Bławat (red.), Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Sci. 
Publ. Group, Gdańsk 2004.
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płynność jest bardzo niska, a zadłużenie wysokie. To powoduje utratę zaufa-
nia partnerów biznesowych i żądania szybkiej spłaty długów. Na tym etapie 
procesu firma jest postrzegana jako „teoretyczny bankrut” (niewypłacalność 
i brak płynności). D. Czajka podaje następujące przejawy i wskaźniki obrazu-
jące poziom i dynamikę kryzysu finansowego, które dają podstawę do ogło-
szenia upadłości (tzw. test ekonomiczny)47: 

 – ujemny wynik finansowy (nadwyżka kosztów nad przychodami),
 – zjawisko pętli kredytowej (narastanie odsetek od niespłacalnych  

i wymagalnych kredytów),
 – brak wystarczającego pokrycia bieżących potrzeb kapitału obroto-

wego i finansowego,
 – częściowe lub całkowite zaprzestanie płacenia zobowiązań,
 – wyprzedaż lub obciążenie strategicznych dla istnienia firmy aktywów,
 – niewystarczający potencjał restrukturyzacyjny.

Zakończenie procesu niepowodzenia oznacza wyjście z biznesu. Może 
się ono odbyć zarówno przez likwidację, jak i upadłość. Decyzję o likwida-
cji podejmuje sam właściciel, ma ona charakter dobrowolny i może być zre-
alizowana w każdym czasie. Likwidacja ma na celu zakończenie działalności, 
które jest jednoznaczne z wykreśleniem z podmiotu rejestru. Likwidacja może 
też być następstwem ogłoszenia upadłości. Upadłość natomiast jest sytuacją 
prawną, decyzja o niej jest podejmowana z zewnątrz. Podmiot gospodarczy 
po spełnieniu pewnych warunków musi być uznany za upadłego na wniosek 
wierzycieli, wspólników lub samego dłużnika. Małe firmy rzadko wybierają 
drogę formalnej procedury upadłościowej, która jest czaso- i pracochłonna 
oraz wiąże się z dużymi dodatkowymi kosztami całego postępowania. Wiele 
firm, szczególnie małych, po prostu zamyka swoją działalność, nie przepro-
wadzając procesu upadłościowego przed sądem.

 Podsumowanie

Jak wynika z zaprezentowanych analiz proces niepowodzeń gospodar-
czych sektora MSP nie jest zjawiskiem jednowymiarowym opartym na prostej 
relacji przyczyna – skutek. Przedsiębiorcy funkcjonujący we współczesnym 
otoczeniu są uczestnikami wielu złożonych działań, których następstwem jest 

47  D. Czajka, Przedsiębiorstwo w kryzysie, upadłość lub układ, Wydawnictwo Zrzeszenia 
Prawników Polskich, Warszawa 1999.
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wzrost, rozwój, ale także stagnacja czy likwidacja firmy. Zaprezentowane 
analizy potwierdzają istnienie procesu, który doprowadza do niepowodze-
nia gospodarczego. Zdanie sobie przez przedsiębiorcę odpowiednio wcześnie 
sprawy z pojawiających się zagrożeń (często możliwych do zidentyfikowa-
nia w postaci symptomów) stwarza podstawy do zatrzymania się przed wej-
ściem firmy na trajektorię „spirali spadkowej”. Jednym ze sposobów na wcze-
sną reakcję jest stosowanie innowacyjnych rozwiązań w procesie zarządzania 
MSP. Jednym z nich może być dostępny na serwerach instytucji wspierających 
funkcjonowanie małych i średnich firm test pozwalający przedsiębiorcy uzy-
skać informacje o zagrożeniach dla funkcjonowania jego firmy i odpowiednio 
szybko zareagować.
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Summary

The phenomenon of business failure takes researchers for many years and now 
is becoming increasingly an area of analysis on the description of the process of its 
course and try to predict risk of its occurrence in the future. Presented text descri-
bes the process of economic failures referring to the emergence of sources of failure, 
which cause an imbalance within the company and a strategic position, the emergence 
of symptoms of deteriorating condition of the company, as a result of lack of response 
or wrong is not the corrective action deepening of negative symptoms, especially in 
the areas of finance companies and finally the bankruptcy / liquidation.

Translated by Jarosław Ropęga
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OPtYmALIZACJA StRURtURY KAPItAŁOWEJ JAKO 
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AKtYWÓW GRUPY KAPItAŁOWEJ

 Wprowadzenie

Celem artykułu jest przedstawienie problematyki umorzenia udziałów 
jako narzędzia optymalizacji struktur kapitałowych, polegającego na obniże-
niu występujących w spółkach kwot środków pieniężnych, w sposób zgodny  
z przepisami prawa handlowego i cywilnego z jednoczesnym uwzględnieniem 
założenia, iż czynności te nie powinny pozbawić spółek możliwości dalszego 
prowadzenia działalności. Umorzenie udziałów wiąże się z pojęciem obniże-
nia kapitału zakładowego. 

1. Ekonomiczne uzasadnienie obniżenia kapitału

Dokonanie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym umorze-
niem udziałów spółki leży w wyłącznej gestii wspólnika (wspólników) spółki. 
Jest to praktyka typowa w przypadku, gdy w ocenie udziałowców spółki jej 
kapitał zakładowy jest nadmierny w stosunku do potrzeb wynikających z reali-
zowanych przedsięwzięć, a zwrócony majątek przypadający na prawa udzia-



łowe może być korzystniej ulokowany w inny sposób. Zwrot części wkładów 
wpływa na podwyższenie stosunku kapitałów obcych do kapitałów własnych 
spółki, lecz w przypadku osiągnięcia przez nią zysku może zwiększyć stopę 
zwrotu z części inwestycji (wkładu) pozostawionej w spółce.

Decyzja pod względem formalnym jest w zasadzie swobodna i pod-
lega ograniczeniom jedynie w zakresie możliwości zaspokojenia lub zabez-
pieczenia wierzycieli spółki. W praktyce jednak obniżenie kapitału jest 
decyzją o charakterze biznesowym – wspólnikowi przysługuje wpraw-
dzie pełne prawo „odkapitalizowania” spółki, nawet jeżeli miałoby to 
oznaczać w praktyce uniemożliwienie jej dalszego prowadzenia działal-
ności gospodarczej. Prawo to jest jednak zwykle wykonywane w oparciu  
o rachunek ekonomiczny. Określone parametry mogą bowiem wykazać, że  
częściowe lub nawet znaczne obniżenie kapitału zakładowego poprzez umo-
rzenie części udziałów nie stanowi zagrożenia dla spółki, przeciwnie – opty-
malizacja struktury kapitałowej poprzez obniżenie kapitału zakładowego 
może przynieść korzyści wspólnikowi bez uszczerbku dla spółki, a nawet 
poprawę wskaźników rentowności jej działalności. Wskazanie ekonomicz-
nej celowości obniżenia kapitałów zakładowych może być również zasadne  
z socjalnego punktu widzenia. 

Gdyby zatem oprzeć się założeniu, iż ewentualne obniżenia kapitałów 
nie powinny odebrać spółkom możliwości prawidłowego funkcjonowania, 
obniżenia te nie powinny być wyższe niż różnica pomiędzy obecną wartością 
kapitałów własnych a wartością aktywów trwałych. Ograniczenie to wynika 
z konieczności zachowania tzw. złotej reguły bilansowej, w myśl której całość 
posiadanych przez przedsiębiorstwo aktywów trwałych powinna być finanso-
wana za pomocą kapitałów własnych.

Przykładem zastosowania w praktyce koncepcji umorzenia udzia-
łów za wynagrodzeniem, z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakłado-
wego, jako formy optymalizacji kapitałowej jest grupa kapitałowa ZCh 
„Police” S.A. Powyższe podejście zastosowano w stosunku do „Transtech” 
Usługi Sprzętowe i Transportowe sp. z o.o. – podmiotu w 100 proc. zależ-
nego, działającego w ramach grupy kapitałowej ZCh „Police”. Spółka 
powstała w 2001 r. w ramach realizacji procesu restrukturyzacji w formie 
outsourcingu kapitałowego ZCh „Police”, przejmując jednocześnie mają-
tek oraz pracowników zatrudnionych dotychczas w Zakładzie Transportu 
Samochodowego. W przypadku grupy kapitałowej „Police” optyma-
lizacja struktury kapitałowej zrealizowana została poprzez umorzenie  

176 Artur Rzempała, Joanna Rzempała



w spółce Transtech 66 136 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, skut-
kujące obniżeniem kapitału zakładowego o kwotę 3 306 800 zł.

Praktyczna realizacja wymienionego przedsięwzięcia wymaga, zgodnie 
z przepisami kodeksu spółek handlowych, dokonania następujących czynności1:

 – podjęcia uchwały o umorzeniu udziałów,
 – podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego,
 – zawarcia umowy zbycia udziałów,
 – przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego,
 – dokonania rejestracji obniżenia kapitału zakładowego.

 Uchwała o umorzeniu udziałów

Umorzenie jest czynnością zmierzającą do unicestwienia części bądź 
wszystkich udziałów i powoduje w konsekwencji likwidację określonej 
cząstki kapitału zakładowego lub samych udziałów. Stosując różne kryte-
ria, możliwe jest wskazanie różnorodnych rodzajów umorzeń: dobrowolne  
i przymusowe, odpłatne i bez wynagrodzenia, z obniżenia kapitału zakłado-
wego i z czystego zysku, umorzenie automatyczne i sankcyjne. Najbardziej 
ogólnym warunkiem dopuszczalności dokonania umorzenia w jakimkolwiek 
trybie jest, aby umowa zawierała stosowne postanowienia w tym zakresie.  
W przypadku umorzenia dobrowolnego opiera się ono na zgodnym zamiarze 
wspólnika oraz spółki. Treść art. 199 par. 1 ksh określa umorzenie dobrowolne 
jako dokonywane w drodze nabycia udziału przez spółkę. Z drugiej strony, 
zgodnie z art. 199 par. 2 ksh, umorzenie udziału wymaga uchwały zgroma-
dzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną 
umorzenia (przepis aktu założycielskiego bądź umowy) i wysokość wynagro-
dzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Konstrukcja umo-
rzenia dobrowolnego wyraźnie zakłada, że dochodzi ono do skutku w drodze 
umowy pomiędzy spółką a wspólnikiem.

W praktyce ukształtowała się procedura obniżania kapitału zakładowego 
finansowanego z umorzenia udziałów w taki sposób, iż podjęcie uchwały 
o ich umorzeniu za zgodą wspólnika tworzy stosunek zobowiązaniowy,  
w ramach którego wspólnik zobligowany jest dopiero następczo przenieść na 
spółkę własność udziałów.

1  Ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, DzU 2000, poz. 94, nr 1037.
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 Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego

Zgodnie z art. 263 par. 1 ksh uchwały o obniżeniu kapitału zakłado-
wego powinny określać wysokość, o jaką kapitał zakładowy ma być obni-
żony, oraz sposób obniżenia (w praktyce wskazuje również, które udziały pod-
legać będą unicestwieniu, oraz ich wartość nominalną). Sposobem obniżenia 
będzie zatem wskazanie, że obniżenie kapitału dokonane zostaje przez umo-
rzenie określonej liczby udziałów nabytych uprzednio przez spółkę. Uchwała 
o obniżeniu kapitału zawsze oznacza zmianę umowy spółki (aktów założyciel-
skich), stąd konieczne będzie notarialne zaprotokołowanie uchwał oraz doko-
nanie rejestracji obniżenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nadto przyjęte 
jest, że uchwała powinna wskazywać cel obniżenia kapitału. Cel obniżenia 
należy utożsamiać z celem gospodarczym. Z celu wynikają zatem skutki, jakie 
powoduje ono dla majątku spółki, a więc że kwota uzyskana z obniżenia zosta-
nie zwrócona wspólnikowi, a nie przeznaczona na pokrycie straty bilansowej.

 Umowa zbycia udziałów

Kolejną czynnością w ramach procedury powinno być, jak wspo-
mniano, zawarcie umowy zbycia udziałów. Umowa powinna czynić 
zadość zarówno wymogom co do treści typowej umowy zbycia udzia-
łów, jak i wymogom formalnym – dla swej ważności winna zostać zawarta 
w formie kwalifikowanej – pisemnej z podpisami notarialnie poświad-
czonymi (art. 180 ksh). Umowy te muszą nadto wskazywać, iż nabycie  
dokonywane jest celem umorzenia. Powiązanie zbycia udziałów oraz proce-
dury umorzeniowej nakazuje również odnieść się do ceny zbycia jako surogatu 
wynagrodzenia umorzeniowego. Strony będą miały pełną swobodę odnośnie 
do ustalania wysokości wynagrodzenia umorzeniowego (w praktyce przyj-
muje się wartość zgodną z wyceną dokonaną przez rzeczoznawcę).

 Postępowanie konwokcyjne

Ponieważ obniżenie kapitału zakładowego spółki może nieść potencjalne 
zagrożenie dla jej wierzycieli, kolejnym etapem procedury obniżenia kapitału 
jest postępowanie konwokacyjne (264 par. 1 ksh). Rozpoczyna się od ogłosze-
nia kierowanego przez spółkę do jej wierzycieli.

Ogłoszenie zawiera informację o podjęciu uchwały o obniżeniu kapi-
tału zakładowego i wezwanie wierzycieli do wniesienia sprzeciwu, jeżeli 
nie zgadzają się na obniżenie. Nie jest wystarczające samo powiadomienie 
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o obniżeniu kapitału ani też wezwanie do wniesienia sprzeciwu bez informacji  
o obniżeniu. Ogłoszenie powinno zostać opublikowane w Monitorze Sądowym  
i Gospodarczym. Nie może go zastąpić zawiadomienie skierowane bezpośred-
nio do wierzycieli.

Przepisy nie precyzują treści ogłoszenia. W zasadzie można stwierdzić, 
że wystarczy wskazanie kwoty obniżenia, nie jest natomiast niezbędne ujaw-
nienie jego sposobu ani celu obniżenia. O ile jednak sposób obniżenia pozo-
staje bez wpływu na interes wierzycieli spółki, o tyle cel obniżenia może być 
dla wierzycieli istotny (zwrot wkładów, pokrycie strat) i jego wskazanie może 
leżeć w interesie spółki, gdyż może stanowić podstawę dla powstrzymania się 
przez wierzycieli od wniesienia sprzeciwu.

Ogłoszenie powinno wskazywać termin do wniesienia sprzeciwu. 
Trzymiesięczny termin kodeksowy, liczony od dnia publikacji ogłoszenia, nie 
może zostać przez spółkę skrócony, gdyż oznaczałoby to ograniczenie praw 
wierzycieli w postępowaniu konwokacyjnym. Dopuszczalne jest natomiast 
wydłużenie tego terminu, co jednak w praktyce zdarza się nader rzadko, gdyż 
w interesie spółki leży zazwyczaj jak najszybsze zakończenie postępowania 
konwokacyjnego.

Ewentualne sprzeciwy wierzycieli kierowane będą do spółek, a nie do 
sądu rejestrowego. Ten bowiem bada prawidłowość przeprowadzenia postę-
powania konwokacyjnego dopiero po złożeniu przez spółki wniosków o reje-
strację obniżenia kapitału zakładowego. Przepisy ksh nie przewidują szczegól-
nej formy sprzeciwu. Może zatem zostać wniesiony w jakiejkolwiek formie. 
Ze względów dowodowych jednak jest zwykle zgłaszany w formie pisemnej. 
Upływ terminu do wniesienia sprzeciwu powoduje wygaśnięcie prawa wie-
rzyciela. Sprzeciw zgłoszony po terminie pozostanie bez wpływu na przebieg 
procedury obniżenia kapitału.

Brak reakcji ze strony wierzyciela na ogłoszenie i wezwanie oznacza, iż 
zgadza się on na obniżenie kapitału, jeżeli jednak złożył sprzeciw w wyma-
ganym terminie, powinien zostać zaspokojony albo zabezpieczony. Wybór 
sposobu rozliczenia się z wierzycielem zależy od charakteru wierzytelności 
i decyzję w tym zakresie podejmuje zarząd. Zasadniczo zaspokojone winny 
zostać wierzytelności wymagalne i niesporne.
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 Postępowanie rejestracyjne

Wniosek o rejestrację obniżenia kapitału zakładowego zgłasza się do 
KRS wraz z uchwałą o obniżeniu, dowodem należytego zawiadomienia wie-
rzycieli (wskazanie ogłoszenia w MSiG) oraz oświadczeniem wszystkich 
członków zarządu stwierdzającym, że wierzyciele, którzy w terminie zgłosili 
sprzeciw, zostali właściwie zaspokojeni lub zabezpieczeni (art. 265 par. 2 ksh).

Sąd rejestrowy bada wniosek przede wszystkim pod kątem prawidłowo-
ści formalnej. Zgodność rzeczową bada w postępowaniu wyjaśniającym, jeżeli 
poweźmie wątpliwości co do zgodności danych zawartych we wniosku i sta-
nem rzeczywistym. Kontrola ma zatem zakres ograniczony, jednakże w przy-
padku gdy wierzyciel (pomimo że nie jest uczestnikiem postępowania) powia-
domi sąd rejestrowy o fakcie braku zaspokojenia czy też zabezpieczenia, oko-
liczność taka jest przeszkodą w dokonaniu wpisu. Sąd rejestrowy odmówi 
zatem wpisu, jeżeli twierdzenia wierzyciela uzna za zasadne. Ciężar dowodu 
spoczywa w tym przypadku na wierzycielu.

Obniżenie kapitału zakładowego jako zmiana aktu założycielskiego 
(umowy spółki) jest skuteczne z chwilą dokonania wpisu w KRS2.

 Ograniczenia

Obniżając kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią, należy również zwrócić uwagę na przepis art. 233 par. 1 ksh, w myśl któ-
rego, jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą 
sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakłado-
wego, zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników 
w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Fakt ten nie 
ogranicza jednak możliwości podjęcia decyzji o obniżeniu kapitału – wymusi 
jedynie określenie w uchwale stosownego „programu naprawczego”, który 
będzie w możliwie jak najmniejszym stopniu stał w sprzeczności z powziętą 
decyzją o obniżeniu kapitału.

2  Por. M. Piszcz, M. Lis, Optymalizacja struktur kapitałowych wybranych spółek z wyłącz-
nym udziałem ZCh „Police” S.A., Poznań 2004, s. 14.
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2. Aspekty rachunkowe procesu dobrowolnego umorzenia udziałów za 
wynagrodzeniem

 Zapisy w księgach spółki umarzającej

Ewidencja w księgach rachunkowych operacji odpłatnego nabycia przez 
spółkę z o.o. jej własnych udziałów oraz ich umorzenia powinna przebie-
gać z uwzględnieniem art. 36a ustawy o rachunkowości3. Wynika z niego 
(m.in.), że w przypadku umorzenia udziałów własnych dodatnią różnicę mię-
dzy ich wartością nominalną a ceną nabycia należy odnieść na kapitał zapa-
sowy, a ujemną różnicę należy ująć jako zmniejszenie kapitału zapasowego. 
Pozostałą część ujemnej różnicy, przewyższającą kapitał zapasowy, ujmuje się 
jako stratę z lat ubiegłych i opisuje w informacji dodatkowej w sprawozda-
niu finansowym za rok, w którym nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego4. 

Umorzenie udziałów w księgach rachunkowych przedstawione zostało 
w tabeli 1.

Tabela 1.

Rachunkowe aspekty umorzenia udziałów w spółce dokonującej umorzenia

Opis operacji
Konto

Wn Ma

Nabycie własnych udziałów  
od wspólnika: 
a) wartość według ceny nabycia 
określonej z uwzględnieniem art. 
199 par. 2 ksh.
b) zapłata byłemu wspólnikowi  
za nabyte udziały

14 „Krótkoterminowe  
aktywa finansowe” 24 „Pozostałe rozrachunki”

24 „Pozostałe 
rozrachunki”

10 „Kasa” lub 13-0 
„Rachunek bieżący”

Umorzenie nabytych udziałów 
z czystego zysku (w cenie nabycia)

82 „Podział wyniku 
finansowego” lub 81-2 
„Kapitał rezerwowy”

14 „Krótkoterminowe 
aktywa finansowe”

Umorzenie nabytych udziałów 
w drodze obniżenia kapitału zakła-
dowego: 
a) wartość nominalna udziałów  
(w dacie rejestracji obniżenia  
w KRS)

80 „Kapitał zakładowy” 14 „Krótkoterminowe 
aktywa finansowe”

3  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2002, nr. 76, poz. 694.
4  Dobrowolne umorzenie udziałów spółki z o.o., dodatek do Zeszytów Metodycznych 

Rachunkowości 2010, nr 7(297).
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Opis operacji
Konto

Wn Ma

 b) różnica między ceną naby-
cia a wartością nominalną udziału 
własnego:

– nadwyżka wartości nominalnej
– nadwyżka ceny nabycia do 

wysokości kapitału zapasowego
– nadwyżka ceny nabycia powy-

żej kapitału zapasowego

14 „Krótkoterminowe 
aktywa finansowe” 81-1 „Kapitał zapasowy”

81-1 „Kapitał zapasowy” 14 „Krótkoterminowe 
aktywa finansowe”

82 „Podział wyniku 
finansowego”

14 „Krótkoterminowe 
aktywa finansowe”

Ewentualny zryczałtowany podatek 
dochodowy z udziału w zyskach 
osób prawnych

24 „Pozostałe roz-
rachunki”

22 „Rozrachunki publicz-
noprawne”

Źródło: Dobrowolne umorzenie udziałów spółki z o.o...., dz. cyt.

3. Zapisy w księgach rachunkowych spółki sprzedającej udziały w celu 
ich umorzenia

Zbycie udziałów na rzecz spółki w celu ich umorzenia ujmuje się w księ-
gach rachunkowych sprzedawcy na zasadach ogólnych przedstawionych 
w tabeli 2.

Tabela 2.

Rachunkowe aspekty umorzenia udziałów w spółce dokonującej sprzedaży udziałów

Opis operacji
Konto

Wn Ma

Przychód z tytułu sprzedaży udziałów 
posiadanych w innych jednostkach

24 „Pozostałe roz-
rachunki”

75-0 „Przychody 
finansowe”

Wartość sprzedanych udziałów w cenie 
nabycia – z uwzględnieniem odpisów 
aktualizujących ich wartość

75-1 „Koszty 
finansowe”

03 „Długoterminowe 
aktywa finansowe” lub  
14 „Krótkoterminowe 
aktywa finansowe”

Wynagrodzenie za sprzedane udziały 13-0 „Rachunek 
bieżący”

24 „Pozostałe roz-
rachunki”

Źródło: Dobrowolne umorzenie udziałów spółki z o.o...., dz. cyt.

Tabela 1.
Rachunkowe aspekty umorzenia udziałów... (cd.)
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4. Wpływ na wynik finansowy w spółce sprzedającej udziały

Zasadniczą sprawą w ustaleniu wpływu na wynik finansowy proponowa-
nej transakcji jest ustalenie „nowej wartości godziwej” udziałów w spółce, któ-
rej udziały są umarzane, po uwzględnieniu transakcji umorzenia. Aktualizacja 
wartości godziwej będzie niezbędna, w celu ustalenia wartości odpisów, które 
mają bezpośredni wpływ na wynik finansowy spółki zbywającej udziały.

W związku z powyższym wpływ transakcji na wynik spółki zbywają-
cej udziały będzie przebiegał według schematu przedstawionego w tabeli 3.

Tabela 3.

Wpływ transakcji na wynik finansowy w spółce dokonującej sprzedaży udziałów

Lp. Treść Wpływ  
na wynik

1.

Przychody z tytułu otrzymanej zapłaty za udziały ustalone  
w wartości rynkowej (liczba udziałów przeznaczonych do umo-
rzenia × wartość rynkowa udziału – jeżeli w taki sposób zosta-
nie ustalone wynagrodzenie)

+

2.
Koszty stanowiące wartość udziałów zbytych w celu umorzenia, 
w wartości nominalnej (liczba udziałów × wartość nominalna  
1 udziału)

-

3.

Aktualizacja odpisu z tytułu wyceny wartości godziwej 
spółki po dokonaniu umorzenia. (Jeżeli ustalona wartość 
godziwa będzie równa dotychczasowej wartości księgowej, 
odpis z tytułu utraty wartości zostanie rozwiązany w przy-
chody w wysokości umorzenia)

+/-

4. Podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach (19%) z pozycji 1 zwolnienie

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych ZCh 
„Police” S.A.
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5. Aspekty podatkowe umorzenia udziałów

Jak wskazano w przepisach podatkowych, wynagrodzenie uzyskane 
z odpłatnego zbycia udziałów w celu umorzenia stanowi dla spółki dochód 
(przychód) z udziału w zyskach osób prawnych. Zgodnie bowiem z przepi-
sem art. 10 ust. 1 pkt 2 updop, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach 
osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, 
w tym także dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki 
w celu umorzenia tych udziałów5. Należy jednak zauważyć, iż na podstawie 
art. 12 ust. 4 pkt 3 updop do przychodów nie zalicza się umorzenia udziałów 
w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów na rzecz 
spółki w celu umorzenia tych udziałów – w części stanowiącej koszt ich naby-
cia bądź objęcia. 

Dochód ten podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem docho-
dowym przy zastosowaniu stawki 19% według zasad określonych w art. 22 
updop. Zryczałtowany podatek pobiera płatnik w dniu dokonywania wypłaty, 
tj. spółka, która nabyła udziały w celu ich umorzenia (art. 26 ust. 1 updop). 

Jednakże, zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) 
z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 
jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1. Wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału 
w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem 
podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przy-
chody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa 
w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub 
w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii 
Europejskiej, lub w innym państwie należącym do Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania

3. Spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 
10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1.

5  Ustawa z dnia 5 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2000, nr 
54, poz. 654, ze zm.
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4. Odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przycho-
dów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest:
 – spółka, o której mowa w pkt 2, albo
 – zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.

4a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przy-
padku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend 
oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należ-
ności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie 
przez okres dwóch lat.

 Podsumowanie

Koncepcja umorzenia udziałów za wynagrodzeniem z jednoczesnym 
obniżeniem kapitału zakładowego znajduje szerokie zastosowanie w prak-
tyce funkcjonowania grup kapitałowych. Jej zastosowanie ma miejsce w przy-
padku, gdy w ocenie udziałowców spółki jej kapitał zakładowy jest nad-
mierny w stosunku do potrzeb wynikających z realizowanych przedsięwzięć. 
Realizacja przedsięwzięcia wymaga dokonania szeregu czynności o charakte-
rze formalnoprawnym, obejmujących w szczególności podjęcie uchwał o umo-
rzeniu udziałów i obniżeniu kapitału zakładowego, zawarcie umowy zbycia 
udziałów, przeprowadzenie postępowania konwokacyjnego oraz dokonanie 
rejestracji obniżenia kapitału zakładowego. Niezależnie od korzyści zrealizo-
wanych w obszarze przepływów pieniężnych przedstawione aspekty rachun-
kowe transakcji wskazują na możliwość wygenerowania dodatniego wpływu 
na wynik finansowy podmiotu dokonującego sprzedaży udziałów. W prak-
tyce funkcjonowania grup kapitałowych sprzedaż udziałów w celu ich umo-
rzenia jest neutralna podatkowo z punku widzenia obu podmiotów uczestni-
czących w transakcji.
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Summary

Sale of shares in order to redeem for reward, while reducing the share capital, is one  
of the practical forms of optimizing capital companies incorporated in the capital 
groups.

Implementing the concept of redemption of shares required for a series of formal 
action is prescribed by the Commercial Companies Code. Presented in the paper aspects  
of accounting - tax confirmed the economic justification for the use to redeem the sha-
res at a lower capital as an effective form of management of cash flows within the 
group.

Translated by Artur Rzempała and Joanna Rzempała
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ROLA mIKROPRZEDSIĘBIORStW  
W GOSPODARCE KRAJOWEJ

 Wprowadzenie

Jaką rolę pełnią mikroprzedsiębiorstwa w gospodarce krajowej? Czy są 
w ogóle potrzebne? Jeżeli tak, to czy rozwijać ten sektor? Czy czynić meto-
dami makro- czy mikroekonomicznymi? Czym są dla gospodarki mikroprzed-
siębiorstwa? 

Przedsiębiorcy w gospodarce odgrywają według Kenta (1999) pięć 
zasadniczych ról: 

 – wprowadzają na rynek nowe produkty lub usługi;
 – wprowadzają nowe technologie poprawiające efektywność i obniża-

jące koszty;
 – tworzą całe nowe branże produktów i usług dla rynków do tej pory 

nieistniejących;
 – odkrywają nowe źródła zasobów i/lub nowe sposoby eksploatacji 

zasobów istniejących;
 – reorganizują działające firmy1 poprzez wprowadzanie innowacyjnych 

metod organizacji i zarządzania.

1  A także całe branże.



Wszystkie te działania w dużej mierze są udziałem mikroprzedsię-
biorstw2 i wynikają z niezaprzeczalnego faktu, który Konfucjusz opisuje sło-
wami: „wszystko, co teraz jest duże, kiedyś było małe, i nawet tysiąckilome-
trowa podróż zaczyna się od pierwszego kroku”. 

Wydaje się, że nie ma prawie żadnego dużego, znanego przedsiębior-
stwa czy korporacji, które nie zaczynałyby swojego rozwoju od fazy mikro-
przedsiębiorstwa3.

1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw w Polsce po 1989 roku

W warunkach polskich dynamiczny rozwój mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw nastąpił po roku 1989 wraz ze zmianami systemowo-ustrojo-
wymi. W ujęciu procesowym charakterystyczne wydaje się dla tego zjawiska 
eksplozji przedsiębiorczości to, iż usunięcie ustrojowo-biurokratyczno-finan-
sowych barier wyzwoliło ogromny imperatyw działania w pewnych najbar-
dziej przedsiębiorczych i odważnych warstwach społeczeństwa. 

Na okres po 1989 roku przypada główna faza rozwoju przedsiębior-
czości, która charakteryzowała się dynamicznym rozwojem tego sektora.  
W początkowym okresie transformacji, w latach 1989-1994, dynamika wzro-
stu liczby przedsiębiorstw z sektora MSP była bardzo wysoka. Nastąpił wtedy 
ponaddwukrotny wzrost liczby przedsiębiorstw, a w 1994 roku liczba pod-
miotów MSP przekroczyła ponad 2 mln. W kolejnej fazie, tzw. samoregula-
cji rynkowej, nastąpiła stabilizacja tempa wzrostu liczby podmiotów. Wzrost 
liczby podmiotów był już znacznie mniejszy niż w głównej fazie rozwoju, tj. 
przed 1995 rokiem. W rezultacie koniec lat 90. charakteryzował się stabili-
zacją liczby przedsiębiorstw w sektorze MSP, natomiast w latach 2001-2003 
odnotowany został jej spadek w tym sektorze.

Tendencja ta została spowodowana spowolnieniem gospodarczym tamtego 
okresu. Wart zaznaczenia wydaje się fakt, iż niekorzystna sytuacja gospodarcza 
w największym stopniu dotknęła wówczas duże przedsiębiorstwa, nie pozosta-
jąc jednak bez skutku dla sektora mikro-, małych i średnich firm. 

2  Przykłady firm, które zaczynały jako jedno-, dwuosobowe mikroprzedsiębiorstwa, 
a które stworzyły całe gałęzie biznesu i zmieniły obraz całej gospodarki, to: General Electric, 
Ford, a także firmy komputerowe, jak Microsoft czy Apple.

3  Pomijając przedsiębiorstwa socjalistyczne, których geneza była zupełnie inna i które 
w szczątkowej formie przetransformowanej w wyniku przekształceń własnościowych i/lub ko-
mercjalizacji na początku lat 90. funkcjonują w dzisiejszych gospodarkach postsocjalistycz-
nych z innego powodu.
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Tabela 1.

Liczba aktywnych przedsiębiorstw w latach 2003-2007

Przedsię-
biorstwa 2003 2004 2005 2006 2007

Mikro 1 666 696 1 653 856 1 615 167 1 652 998 1 713 194 
(96,41%)

Małe  
(bez mikro) 42 770 44 370 44 519 44 228 45 184

(2,54%)

Średnie 14 368 14 003 14 254 14 708 15 452
(0,87%)

MSP ogółem 1 723 834 1 712 229 1 673 940 1 711 934 1 773 830
(99,82%)

Duże 2 702 2 754 2 835 2 981 3 246 
(0,18%)

Ogółem 1 726 536 1 714 983 1 676 775 1 714 915 1 777 076 
(100,00%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Gospodarki 

Po roku 2003 liczba przedsiębiorstw sektora MSP spadała. Wzrosła ona 
ponownie dopiero w roku 2007 i osiągnęła poziom o 25% wyższy niż poziom 
z roku 1999. Należy zaznaczyć, że najwyższa dynamika wzrostu przypadała 
w tym okresie na przedsiębiorstwa mikro i małe, które zatrudniały od 0 do 49 
pracowników.
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140,0%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

0-9 pracowników 10-49 pracowników

50-249 pracowników powyżej 250 pracowników

Rys. 1. Dynamika rozwoju przedsiębiorstw w latach 1999-2007

Źródło: opracowanie na podstawie: Zmiany strukturalne podmiotów gospodarki 
narodowej 2003-2007, GUS [w:] Raport o stanie sektora małych i śred-
nich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, PARP 2009, s. 24
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Firmy sektora MSP dominowały liczebnością w roku 2007. Według 
Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON) przedsiębiorstwa w tym sekto-
rze stanowiły w roku 2007 ponad 99% wszystkich zarejestrowanych w nim 
przedsiębiorstw. Mikroprzedsiębiorstwa stanowiły w tym okresie ponad 96% 
z wszystkich zarejestrowanych. Małe (wraz z mikro) ponad 98% wszystkich 
przedsiębiorstw. Średnie stanowiły jedynie niecały 1%, a duże niecałe 0,2% 
z wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw w roku 2007. 

Na rysunku 2 została przedstawiona struktura przedsiębiorstw w roku 
2007 w Polsce. Proporcje te były różne w przeliczeniu na 1000 mieszkań-
ców w zależności od województwa. Stan ten spowodowały odmienne warunki 
gospodarcze oraz infrastrukturalne w różnych rejonach kraju.

Rys. 2. Struktura procentowa przedsiębiorstw w Polsce w roku 2007

Źródło: opracowanie na podstawie: Raport o stanie sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2009..., dz. cyt., s. 25

Na zróżnicowanie to wpłynęły następujące czynniki:
 – struktura gospodarcza,
 – infrastruktura,
 – chłonność rynków lokalnych,
 – jakość i liczba instytucji otoczenia biznesu,
 – zasoby ludzkie, czyli kapitał intelektualny.
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Wydaje się, iż im większe utrudnienia i bariery biurokratyczne oraz 
fiskalne w otoczeniu gospodarczym, tym bardziej zanika aktywność gospo-
darcza członków danej społeczności. Szczególnie ujemnie odzwierciedla się 
to na mikroprzedsiębiorczości, która jest zalążkiem każdej działalności gospo-
darczej. Sektor mikroprzedsiębiorstw stanowi więc istotny fundament życia 
gospodarczego, a jego niedocenianie będzie skutkowało dużymi uszczerbkami 
zarówno w sferze ekonomiczno-materialnej, jak i społecznej każdego kraju. 
Rozwijanie sektora mikroprzedsiębiorstw powinno więc leżeć w interesie każ-
dej społeczności, która chce osiągać coraz wyższy poziomy rozwoju material-
nego, a co za tym idzie – społecznego i kulturowego. To, jak kształtuje się ten 
wkład w tworzenie produktu krajowego brutto oraz w tworzenie miejsc pracy, 
omówione zostało w kolejnych rozdziałach.

2. Udział mikroprzedsiębiorstw w tworzeniu PKB i podnoszeniu stopy 
życiowej

Wkład samych tylko mikroprzedsiębiorstw w tworzenie produktu kra-
jowego brutto według danych GUS wyniósł w 2007 r. 30,1%, czyli niemal 
jedną trzecią wytworzonego przez całą gospodarkę krajową PKB. Natomiast 
sektor MSP wytworzył w 2007 r. 47,4%, czyli prawie połowę produktu krajo-
wego brutto w całej gospodarce krajowej. Analizując sytuację wewnątrz sek-
tora MSP, możemy zauważyć, iż udział procentowy mikroprzedsiębiorstw  
w samym sektorze MSP w tworzeniu produktu krajowego brutto w roku 2007 
wyniósł 63,5%. Dokonanie analizy strukturalnej PKB (tabela 2) wytwarza-
nego jedynie przez grupę przedsiębiorstw ukazuje bardzo wyraźną dominację 
w niej mikroprzedsiębiorstw, które w roku 2007 wytwarzały 43% (a więc bez 
mała połowę) produktu krajowego brutto.

Tabela 2.

Udział poszczególnych sektorów w tworzeniu PKB w 2007 roku (%)

2007
Mikro 43
Małe (bez mikro) 10
Średnie 14
Duże 33
Razem 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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2007
Duże
33%

Mikro
43%

Średnie
14%

Małe (bez 
mikro)
10%

Rys. 3. Struktura PKB wytwarzanego przez przedsiębiorstwa w roku 2007

Źródło: modyfikacja własna na podstawie danych GUS [w:] Raport o stanie sek-
tora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, 
dz. cyt., s. 25, 26

Przedsiębiorstwa małe (bez mikro) wytwarzały w 2007 roku 10% PKB. 
Przedsiębiorstwa średnie – 14% PKB, a duże – 33%.

Proporcje procentowe wydają się przemawiać na korzyść mikroprzed-
siębiorstw. Można wysnuć bardzo uprawniony wniosek, iż intensyfikacja roz-
woju tego segmentu przedsiębiorstw może przynieść ogromne korzyści gospo-
darce krajowej. 

Liczby umieszczone w tabeli 3 wydają się przekonująco potwierdzać ten 
wniosek. W tabeli tej przedstawiona jest dynamika zmian wartości liczbowych 
udziału sektora małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu produktu kra-
jowego brutto w Polsce w latach 2006 i 2007.
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Tabela 3. 

Struktura PKB w latach 2006-2007

Wyszczególnienie 2006 2007 Progres (%)

(mln zł i %) 2007/2006

PKB 1 061 031,00 1 175 266,00
(100,00) 110,77

w tym przedsiębiorstwa: 749 272,00 831 024,20
(70,70) 110,91

z tego: z liczbą zatrudnionych 0-9 osób 328 710,20 354 242,10
(30,10) 107,77

z liczbą zatrudnionych 10-49 osób 78 673,50 85 894,40
(7,30) 109,18

z liczbą zatrudnionych 50-249 osób 98 901,00 117 319,50
(10,00) 118,62

z liczbą zatrudnionych pow. 250 osób 242 987,30 273 571,20
(23,30) 112,59

Udział całego sektora MSP w tworzeniu 
PKB (%)

557456,00
(47,40)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wynika z niej, iż 354 242,1 mln zł produktu krajowego brutto wytwo-
rzyły mikroprzedsiębiorstwa, co oznacza kwotowo wspominany powyżej pro-
centowy udział na poziomie 30,1% w wytworzeniu produktu krajowego brutto 
przez wszystkie przedsiębiorstwa, a 63,5% spośród sektora MSP4.

W tabeli 4 wykazany jest udział sektora małych i średnich przedsię-
biorstw w tworzeniu produktu krajowego według klasyfikacji działalności 
(PKD).

Liczby te wskazują bardzo wyraźnie na dominację najmniejszych przed-
siębiorstw prawie we wszystkich sekcjach PKD (zaznaczonych wytłuszczo-
nym drukiem) w tworzeniu produktu krajowego brutto zarówno w 2006, jak 
i 2007 roku.

4 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008..., 
dz. cyt., s. 26.
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Tabela 4.

Udział MSP (sektor prywatny) w PKB (bieżące ceny w mln zł) w 2007 roku

Ogółem Małe
W tym 
mikro  

(do 9 osób)
Średnie

Górnictwo i kopalnictwo 22 841,00 677,40 315,20 1 505,50

Działalność produkcyjna 194 681,00 48 703,30 28 613,10 36 473,20

Zaopatrywanie w energię elek-
tryczną, gaz i wodę 34 469,00 1 774,60 676,10 4 954,30

Budownictwo 75 185,00 53 154,60 42 766,30 10 229,90

Handel i naprawy 189 932,00 147 633,50 123 252,20 19 080,10

Hotele i restauracje 12 998,00 9 674,60 7 195,30 1 253,20

transport, składowanie i łączność 72 119,00 27 544,00 23 195,70 7 194,90

Pośrednictwo 52 939,00 8 033,30 2 807,90 20 390,90

Obsługa nieruchomości i firm 138 325,00 108 101,10 98 193,70 12 055,90

Edukacja 49 245,00 3 972,30 1 748,80 139,40

Ochrona zdrowia i opieka 
socjalna 37 344,00 11 553,30 8 785,30 1 479,30

Pozostała działalność usługowa 
komunalna, socjalna i indywi-
dualna

37 753,00 10 836,80 9 202,50 1 789,70

Gospodarstwa domowe zatrud-
niające pracowników 5 662,00 5 661,70 5 661,70 0,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS [w:] Raport o stanie sek-
tora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008..., 
dz. cyt., s. 27

3. Udział mikroprzedsiębiorstw w zatrudnieniu i w tworzeniu miejsc 
pracy

Kolejnym istotnym wskaźnikiem obrazującym wkład mikroprzedsię-
biorstw w rozwój gospodarki jest ich udział w tworzeniu miejsc pracy, czyli 
w liczbie zatrudnianych pracowników. Według danych GUS liczba osób 
zatrudnionych w końcu roku 2007 w przedsiębiorstwach wynosiła niemal  
9 mln osób (8 969 000). 
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Chronologicznie rzecz ujmując w roku 2004, czyli w roku wejścia Polski 
do Unii Europejskiej, w przedsiębiorstwach zatrudnionych było 8,161 mln. 
osób. W roku następnym, 2005, liczba osób zatrudnionych wzrosła prawie 
o 1,6% do poziomu 8,288 mln. Wart zaznaczenia wydaje się fakt, iż w tym 
okresie w samym sektorze MSP wzrosło zatrudnienie niemal o 1%. W roku 
2006 tempo wzrostu liczby osób zatrudnionych było prawie dwukrotnie wyż-
sze, a liczba zatrudnionych pod koniec grudnia 2006 roku osiągnęła poziom 
8,556 mln osób. 

Tabela 5.

Liczba pracujących w przedsiębiorstwach ogółem i w sektorze MSP  
w latach 2003-2007 (mln)

Przedsiębiorstwa 2003 2004 2005 2006 2007 Procent 
zatrud.

Mikro 3,397 3 384 3,403 3 475 3,593 40,06

Małe (bez mikro) 0,954 0,967 0,972 0,977 1,008 11,24

Średnie 1,479 1,462 1,494 1,542 1,619 18,05

MSP ogółem 5,829 5,812 5,869 5,993 6,220 69,35

Duże 2,310 2,349 2,419 2,563 2,749 30,65

Przedsiębiorstwa 
ogółem: 8,139 8,161 8,288 8,556 8,969 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki 
[w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Pol-
sce w latach 2007-2008..., dz. cyt.

W tabeli 5 przedstawiono liczbę pracujących w gospodarce narodowej  
w latach 2003-2007. Po wejściu do Unii Europejskiej w 2004 roku przeciętna 
liczba zatrudnionych w MSP po niewielkim spadku w tymże roku wzrosła do 
poziomu 5,869 mln osób w roku 2005. W kolejnym roku, 2006, wzrost wyno-
sił 2,1% i osiągnął poziom 5,993 mln osób.

Bardzo ważny i wart zaznaczenia wydaje się fakt, iż w roku 2007 mikro-
przedsiębiorstwa dawały pracę 3,593 mln osób, co stanowiło 40,06% wszyst-
kich zatrudnionych we wszystkich przedsiębiorstwach w całej gospodarce kra-
jowej ogółem.
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Rys. 4. Udział procentowy w rynku pracy w roku 2007 w podziale na sektory

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Gospodarki 

W wyniku akcesji do Unii Europejskiej, po pierwszym okresie ujemnej 
dynamiki wzrostu zatrudnienia w roku 2004, nastąpił w segmencie mikroprzed-
siębiorstw w kolejnych latach jej wzrost. W roku 2005 przybyło ponad 0,56% 
miejsc pracy w tym segmencie. W następnym 2006 roku wskaźnik ten wynosił 
już 2,12%, a liczba miejsc pracy wzrosła do 3,475 mln. Pod koniec roku 2007 
osiągnięta została rekordowa od roku 2003 liczba 3,593 mln miejsc pracy.
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Rys. 5. Wzrost liczby miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach w latach 
2003-2008

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Gospodarki 
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Wart zauważenia jest fakt, iż dynamika zmian przeciętnej liczby zatrud-
nionych ogółem była w badanych latach bardzo zbliżona do dynamiki liczby 
pracujących według stanu na koniec roku. 

Dotyczy to również tempa wzrostu liczby miejsc pracy i zatrudnio-
nych w poszczególnych grupach przedsiębiorstw według klas ich wielkości.  
W końcu roku 2007 liczba miejsc pracy w sektorze MSP osiągnęła poziom  
6,220 mln, z tego najwięcej w segmencie mikroprzedsiębiorstw – bez mała 
60%, bo aż 3,593 mln miejsc pracy (tabela 5).

4. Potencjał nieuaktywniony w sektorze mikroprzedsiębiorstw

Poniższa analiza obrazuje nieuaktywniony a istniejący potencjał tkwiący  
w gospodarce narodowej. W roku 2007 wszystkich zarejestrowanych w Polsce 
(REGON) było 3 794 422 przedsiębiorstwa.

Tabela 6.

Udział procentowy przedsiębiorstw aktywnych w liczbie zarejestrowanych  
w REGON w 2007 roku według klas wielkości

Zarejestrowane Aktywne Nieaktywne Udział procentowy 
aktywnych

Mikro 3 599 259 1 713 194 1 886 065 47,6

Małe 159 426 45 184 114 242 28,3

Średnie 30 266 15 452 14 814 51,1

Duże 5 471 3 246 2 2255 59,3

Ogółem 3 794 422 1 777 076 2 017 346 46,8

Źródło: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 
w latach 2007-2008, dz. cyt., s. 29, 325

5 Liczba przedsiębiorstw dużych nieaktywnych jest różnicą pomiędzy liczbą dużych przedsię-
biorstw aktywnie działających a liczbą przedsiębiorstw zarejestrowanych REGON w roku 2007 
[w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008..., 
dz. cyt., s. 29, 32.
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Wydaje się, że potencjał tkwiący w gospodarce krajowej może być porów-
nywalny z liczbą przedsiębiorstw nieaktywnych i że mógłby być wyzwolony, 
gdyby zaistniały sprzyjające okoliczności6.

 Podsumowanie

Wkład wnoszony do gospodarki krajowej przez mikroprzedsiębiorstwa 
obrazują wartości przedstawione w tabeli 7.

Tabela 7.

Zestawienie wkładu do gospodarki krajowej poszczególnych sektorów  
przedsiębiorstw w roku 2007

Przedsię-
biorstwa

Liczba przed-
siębiorstw

Liczba 
miejsc 
pracy

Wytwo-
rzony PKB 

(mln zł)

Procent 
zatrud-
nienia

Procent 
PKB

Mikro 1 713 194 3 593 000 354 242,1 40,06 42,63

Małe  
(bez mikro) 45 184 1 008 000 85 894,4 11,24 10,34

Średnie 15 452 1 619 000 117 316,5 18,05 14,12

MSP ogółem 1 773 830 6 220 000 557 453,0 69,35 67,08

Duże 3 246 2 749 000 273 571,2 30,65 32,92

Przedsiębior-
stwa ogółem 1 777 076 8 969 000 831 024,2 100,00 100,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i Ministerstwa 
Gospodarki

Jak wynika z zestawienia, mikroprzedsiębiorstwa wytworzyły w 2007 
roku 354 242,1 mln zł produktu krajowego brutto, czyli niemal 43% wśród 
wszystkich sektorów przedsiębiorstw. Mikroprzedsiębiorstwa stworzyły rów-

6  Liczba mikroprzedsiębiorstw nieaktywnych wskazuje na fakt, że w ich przypadku liczba 
mogłaby się zwiększyć o około 1 886 065, czyli ponaddwukrotnie.
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nież w 2007 roku 3,593 mln miejsc pracy7, co oznacza procentowy udział 
na poziomie 40,06% w całej gospodarce krajowej8. W tabeli 6 są zaprezen-
towane wartości w porównaniu ze wszystkimi sektorami przedsiębiorstw. 
Można zauważyć, iż te wartości, które dotyczą mikroprzedsiębiorstw, są naj-
wyższe. Powstaje pytanie, jak zwiększyć je jeszcze bardziej, tak aby skorzy-
stała na tym cała gospodarka krajowa?

Zaktywizowanie i zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw nie wydaje 
się procesem ani kapitałochłonnym, ani wymagającym wielkich inwestycji. 
W jaki sposób jednak zwiększyć efektywnie ich liczbę? 

Zwiększenie aktywności najbardziej przedsiębiorczych, najodważniej-
szych warstw społeczeństwa wydaje się krokiem w dobrym kierunku.

Wiąże się to z koniecznością uwolnienia gospodarki z pajęczynowej sieci 
ograniczeń i barier krepujących rozwój wolnej przedsiębiorczości oraz stwo-
rzenia mikroprzedsiębiorcom bardziej przyjaznych warunków do podjęcia 
i kontynuowania własnej działalności gospodarczej.

Główne ograniczenia i bariery krępujące:
 – prawne,
 – ekonomiczne,
 – biurokratyczne,
 – mentalne.

Tkwiące w rynkowej strukturze gospodarki krajowej bariery niszczą 
motywację i chęć do aktywności oraz powodują stan hibernacji lub/i odpły-
wanie z kraju najbardziej przedsiębiorczych i najodważniejszych członków 
społeczności.

Dobrym polem do działania przeciw tym barierom i ograniczeniom 
wydaje się sektor mikroprzedsiębiorstw. 

Mikroprzedsiębiorstwa są bowiem zalążkiem i źródłem przedsiębiorczo-
ści, kreatywności, innowacyjności, entuzjazmu, pasji, wytrwałej i efektywnej 
pracy9. Tak jak nie daje się posadzić od razu średnich lub dużych drzew, tak też 
trudne będzie tworzenie od razu dużych przedsiębiorstw. Prawo wzrostu obo-
wiązujące w naturze występuje również w gospodarce i ekonomii. To z mikro-
przedsiębiorstw wyrastają małe z małych, średnie a z średnich, duże przedsię-

7 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008..., 
dz. cyt., s. 29.

8  Co oznacza, iż mikroprzedsiębiorstwa są największym sektorowym pracodawcą w całej 
gospodarce.

9 E. Stawasz, Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
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biorstwa10. Ta zasada implikuje ważny model postępowania. Nacisk na tworze-
nie i aktywizowanie mikroprzedsiębiorstw powinien być duży. 

Im więcej mamy w gospodarce mikroprzedsiębiorstw, tym więcej będzie 
małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. 
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Summary

The article “Influence and validity of Small Business and Entrepreneurship in 
national economy” treats about regenerations process in Polish economy after year 1989. 
This process was showed in context of whole sector in statistical dates. In this article 
was talked over the influence and the validity a Small Business and the Entrepreneurship  
on the national product also as well as the creating the places of work.

Translated by Jerzy Tuszyński
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KREDYt tECHNOLOGICZNY NA PRZYKŁADZIE  
fIRmY mARANI

 Wprowadzenie

Postęp technologiczny i rewolucja technologii informacyjno-komunika-
cyjnych (ICT) zmieniają nie tylko pole, ale także warunki i sposoby działania 
podmiotów gospodarujących, zmieniają też warunki konkurencji. Wzrosła rola 
czynników rynkowych związanych z indywidualizacją podaży, jej jakością 
i innowacyjnością. W coraz większym stopniu przedmiotem obrotu są usługi, 
technologie, kapitał, praca, informacje oraz prawa własności, w tym związane 
z wiedzą i prawami autorskimi1. Jedną z dróg rozwoju staje się wprowadzanie 
na rynek nowych lub ulepszonych wyrobów, rozwiązań technologicznych oraz 
organizacyjnych. Jak pokazują badania2, firmy sektora MSP finansują działal-
ność inwestycyjną głównie z własnych środków oraz kredytów bankowych. 
Główne bariery w rozwoju działalności innowacyjnej w tych firmach to utrud-
niony dostęp do źródeł finansowania takiej działalności lub brak dostępu do 
nich. Narzędziem mającym wesprzeć rozwój firm oparty na nowych techno-
logiach był kredyt technologiczny.

1  J.W. Bossak, Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie, Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008, s. 55.

2  M. Starczewska-Krzysztoszek, Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsię-
biorstw 2008, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan; Raport o stanie sek-
tora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, PARP, Warszawa 2009.



Celem artykułu jest opisanie kredytu technologicznego, a więc instru-
mentu wprowadzonego w ustawie3 w 2005 roku, który udzielany był przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego do 2008 roku, na przykładzie firmy Marani. Konstrukcja 
tego kredytu jako narzędzia wsparcia to nastawienie się przez ustawodawcę na 
proaktywne działania podejmowane przez przedsiębiorcę mające na celu sprze-
daż wynikającą z realizacji inwestycji technologicznej. A więc kredyt ten wpiera 
efektywną inwestycję i wynikającą z niej produktywność. Narzędzie to ukierun-
kowane zostało na rezultaty, a nie na samą inwestycję, przez to przedsiębiorca nie 
interesuje się tylko tym, że ma 50% wsparcia, ale tym, jakie rezultaty a więc sprze-
daż, pozwolą mu to wsparcie wykorzystać. Drugim ważnym aspektem tego narzę-
dzia jest opinia o nowości technologii wymuszająca współpracę przedsiębiorcy 
z uczelniami wyższymi lub jednostkami badawczo-rozwojowymi. Kredyt techno-
logiczny został włączony w roku 2008 do PO IG jako Działanie 4.3, dlatego warto 
dokonać analizy obsługi tego narzędzia w realizacji inwestycji, spłat poszczegól-
nych rat oraz uzyskanego wsparcia i jego wpływu na rozwój firmy.

1. Determinanty działalności innowacyjnej

Działalność innowacyjna dotyczy w zasadzie wszystkich sfer życia społeczno-
-gospodarczego, dlatego ważny jest interdyscyplinarny kontekst analizy tego zjawi-
ska, uwzględniający uwarunkowania o różnorodnym charakterze (tabela 1).

Tabela 1.

Determinanty działalności innowacyjnej

Informacyjne (strumienie informacji)
społeczne
demograficzne
biologiczne
psychologiczne
kulturowe, etyczne

naukowe
edukacji (zasobów wiedzy)

techniczne
technologiczne

determinanty działalności 
innowacyjnej

naturalne, środowiskowe 
(zasobów naturalnych)

instytucjonalne, regulacyjne 
prawne, polityczne

ekonomiczne, rynkowe, finansowe (zasobów kapita-
łowych)

czasoprzestrzenne, historyczne, cywilizacyjne, ewolucyjne

Źródło: E. Okoń-Horodyńska, A. Czachorowska-Mazurkiewicz, Innowacje 
w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, 
Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007, s. 105

3 Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, DzU 2005, nr 179, 
poz. 1484.
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O działalności innowacyjnej jakiegokolwiek podmiotu nie świadczą 
pojedyncze zjawiska czy procesy, ale cały ich zespół, sieć połączona dodat-
nimi i ujemnymi sprzężeniami zwrotnymi4.

Wśród czynników determinujących innowacyjność przedsiębiorstw 
wymienia się na ogół szereg czynników ekonomicznych, gospodarczych 
i finansowych, gdy tymczasem coraz częściej pojawia się pytanie o znacze-
nie i ranking ważności czynników społecznych, determinujących tempo i kie-
runek zmian innowacyjnych danej gospodarki. Jednym z ważniejszych czyn-
ników społecznych determinujących rozwój innowacyjności przedsiębiorstw 
jest transfer wiedzy, jaki dokonuje się (lub powinienem się dokonywać) mię-
dzy sferą edukacji a biznesem5. 

Interakcje firm innowacyjnych z otoczeniem są charakteryzowane za 
pomocą modelu potrójnej spirali (triple helix). Model ten opisuje i porząd-
kuje bogactwo relacji oraz sprzężeń zwrotnych między głównymi aktorami 
na scenie innowacji: instytucjami z sektora nauki podstawowej i stosowanej, 
przemysłem i sektorem usług oraz różnymi instytucjami reprezentującymi 
państwo6. 

Triple helix to spiralny model innowacji, która pokazuje wiele wza-
jemnych relacji na różnych etapach procesu kapitalizacji wiedzy. Pierwszy 
wymiar to wewnętrzna przemiana w każdym z elementów modelu, jak na 
przykład rozwój więzi między firmami poprzez alianse strategiczne. Drugi to 
wzajemny wpływ poszczególnych elementów modelu na swoje funkcjonowa-
nie. A trzeci wymiar to stworzenie nowej struktury w wyniku interakcji mię-
dzy podmiotami tego modelu w celu generowania nowych pomysłów7. 

Idea tego trójkąta R-N-P, czyli główni aktorzy na scenie innowacji, 
polega na tym że, zachodzą wzajemne zależności, takie jak: negocjacje, naci-
ski, lobbing i inne interakcje o zróżnicowanym charakterze. 

4 E. Okoń-Horodyńska, A. Czachorowska-Mazurkiewicz, Innowacje w rozwoju gospodar-
ki..., dz. cyt., s. 105.

5 A. Żołnierski, Innowacyjność 2008, PARP, Warszawa, 2008, s. 96.
6 E. Skawińska, R.I. Zalewski, Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyj-

ności regionów, Świat – Europa – Polska, PWE, Warszawa 2009, s. 96.
7 H. Etzkowitz, The Triple Helix of University-Industry-Government; Implications for 

Policy and Evaluation, Working Paper no. 11, Science Policy Institute, Stockholm 2002, s. 2.
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Każdy z trójki głównych aktorów ma podwójną rolę do odegrania8:
 – przemysł – zgłasza popyt na nowe rozwiązania naukowo-techniczne 

oraz oferuje podaż innowacji technicznych zarówno dla konsumen-
tów, jak i producentów;

 – nauka – sprzedaje wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R) podej-
mowanych z własnej inicjatywy i w odpowiedzi na zamówienia  
z przemysłu;

 – rząd – pełni głównie funkcję regulacyjną w stosunku do systemu nauki 
i techniki, czasem gra również prawdziwą rolę uczestnika rynku, np. 
poprzez zamówienia publiczne.

Rys. 1. Model triple helix zależności rząd – nauka – przemysł

Źródło: E. Skawińska, R.I. Zalewski, Klastry biznesowe..., dz. cyt., s. 97

Relacje pomiędzy uczestnikami w modelu rząd – nauka – przemysł ule-
gały na przestrzeni lat przekształceniom. Wspólnym celem jest uświadomienie 
sobie, że środowisko innowacyjne składa się z uniwersyteckich firm spin-off,
trójstronnej inicjatywy na rzecz rozwoju gospodarczego opartego na wie-
dzy, strategicznych sojuszy wśród dużych i małych firm, działających w róż-
nych obszarach i na różnych poziomach technologii, rządowych laboratoriów 
i akademickich grup badawczych. Ta sieć związków wytwarza zamiary, stra-
tegie i projekty, które stanowią wartość dodatkową przez reorganizowanie  
i harmonizowanie podstawowej infrastruktury dla osiągnięcia przynajmniej 
przybliżonych celów. Istotną kwestią pozostaje fakt kontroli lub jej braku  
w tej dynamice programu badań na rzecz innowacji9.

8 W. Janasz, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006, s. 31.
9  H. Etzkowitz, L. Leydesdorff, The dynamice of innovation: from National Systems and 

„Mode 2” to a Triple Helix of university-industry-governments relations, „Research Policy” 
2000, no. 29, s. 111-113.
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Granice pomiędzy publicznym i prywatnym, nauką i techniką, uniwer-
sytetami i przemysł ciągle się zmieniają. Uniwersytety i firmy przejmują 
zadania, które były niegdyś przypisane innym sektorom. Kształtowanie tych  
relacji jest w coraz większym stopniu przedmiotem polityki naukowo-techno-
logicznej na różnych poziomach. Relacje uniwersytet – przemysł – rząd mogą 
być rozważane jako triple helix w sieci ewolucji komunikacji pomiędzy tymi 
podmiotami10.

Rolą rządów jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania takiej kon-
strukcji oraz stosowanie zróżnicowanych form i narzędzi polityki (innowa-
cyjnej), które będą wspierać procesy innowacji11.

2. Dokumenty dotyczące wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce

Do najistotniejszych działań rządu przyczyniających się do poprawy 
warunków prowadzenia działalności innowacyjnej w Polsce należy przyjęcie 
przez parlament następujących (rysunek 2) ustaw12:

1. Ustawa o zasadach finansowaniu nauki z dnia 8 października 2004 
– zmienia system finansowania nauki oraz wprowadza takie rozwią-
zania organizacyjno-prawne, które mają na celu zwiększenie naci-
sku na prowadzenie badań stosowanych i prac rozwojowych oraz 
kształtowanie aktywnej polityki naukowej, naukowo-technicznej 
i innowacyjnej państwa. Ustawa powołała w miejsce KBN Radę 
Nauki, będącą ciałem opiniodawczo-doradczym ministra właści-
wego do spraw nauki. Ustawa wprowadziła także nowe rodzaje pro-
jektów badawczych, w szczególności projekty rozwojowe, których 
wyniki mają stanowić podstawę praktycznych zastosowań w sekto-
rze małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), oraz zwiększa nacisk 
na tworzenie sieci naukowych i konsorcjów.

10 L. Leydesdorff, The Triple Helix: an evolutionary model of innovations, „Research Policy” 
2000, no. 29, s. 243.

11  E. Okoń-Horodyńska, Co z Narodowym Systemem Innowacji w Polsce? [w:] E. Okoń-
Horodyńska (red.), Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, Wyd. Polskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2004, s. 13.

12  Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, MG 2006, s. 44-46.
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Rys. 2. Działania w postaci ustaw na rzecz innowacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kierunki zwiększania innowacyj-
ności..., dz. cyt., s.44-46

2. Ustawa o Krajowym Funduszu Kapitałowym z dnia 4.03.2005 – 
główny cel to stworzenie instrumentu kapitałowego do wzmocnie-
nia polskich małych i średnich przedsiębiorstw o dużym potencjale 
rozwoju. KFK został utworzony w formie spółki akcyjnej i jest nad-
zorowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem jego działa-
nia jest gromadzenie środków finansowych i udostępnianie ich fun-
duszom kapitałowym, które inwestować będą w małe i średnie przed-
siębiorstwa o dużym potencjale rozwoju.
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3. Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 
z dnia 29.07.2005 – cel ustawy to wzrost konkurencyjności i inno-
wacyjności gospodarki polskiej poprzez wzrost nakładów sektora 
prywatnego oraz poprawę efektywności gospodarowania środkami 
publicznymi na badania i rozwój. W celu realizacji tak określonego 
zadania ustawa wprowadziła następujące instrumenty:
 – kredyt technologiczny,
 – status centrum badawczo-rozwojowego,
 – zmiany do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(PIT) i od osób prawnych (CIT),
 – ulga podatkowa na zakup nowych technologii,
 – 22-proc. stawka podatku VAT na usługi naukowo-badawcze.

Po roku 2000 w Polsce zdano sobie sprawę na szczeblu rządowym, że 
innowacyjność i działania ją wspierające są konieczne do tego, aby budo-
wać konkurencyjną gospodarkę. Powyższe ustawy budowały zarówno kli-
mat, jak i procedury sprzyjające działalności opartej na nowych technologiach 
poprzez pojawienie się nowych podmiotów, korzystniejszych zmian w prze-
pisach czy nowych instrumentów wsparcia, ale nie na zasadzie grantów. Cel 
główny ustawy „o wspieraniu działalności innowacyjnej”, która wprowadziła 
kredyt technologiczny, to wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospo-
darki poprzez wzrost nakładów sektora prywatnego oraz poprawę efektywno-
ści gospodarowania środkami publicznymi na badania i rozwój13. 

3. Kredyt technologiczny14

W latach 2005-2008 Bank Gospodarstwa Krajowego udzielał na mocy 
ustawy „o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej”15 kre-
dytu technologicznego. Udzielono wówczas 72 kredyty na łączną kwotę 
195.665,53 tys. zł. Był to kredyt inwestycyjny, który w 50% był umarzany, 
jeżeli przedsiębiorca wdrożył nową technologię. Maksymalna kwota kre-
dytu wówczas to równowartość w złotych 2 mln euro16, a wkład własny mini-

13 Uzasadnienie projektu ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej, Sejm, 30.09.2004, s. 8.
14 Istota kredytu technologicznego oraz jego wykorzystanie w latach 2005-2007 szerzej opi-

sałam [w:] E. Kiełek, Finansowanie nowych technologii poprzez kredyt technologiczny, Kapitał 
Ludzki – Innowacje – Przedsiebiorczość SOOIPP ANNUAL 2008, Szczecin 2009, s. 97-106.

15 DzU 2005, nr 179, poz. 1484.
16 Według średniego kursu NBP z dnia podjęcia decyzji o udzieleniu kredytu.
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mum 25%. Najistotniejszą kwestią dla przedsiębiorcy przy całej konstrukcji 
tego narzędzia jest wielkość sprzedaży powstała w wyniku realizacji inwe-
stycji technologicznej, która to upoważnia do ubiegania się o umorzenie czę-
ści kredytu.

Przedsiębiorca chcący otrzymać kredyt technologiczny składał do BGK 
wniosek, który przechodził ocenę formalną i merytoryczną. Ponadto badana 
była zdolność kredytowa, ponieważ był to kredyt inwestycyjny. Tymi kwe-
stiami zajmował się Departament Wsparcia Przedsiębiorczości i Innowacji 
w BGK. Jeżeli dokumentacja była kompletna i spełniała wymogi narzucone 
przez ustawę, zawierana była umowa kredytowa. Po roku przedsiębiorca mógł 
wystąpić o pierwsze umorzenie w wysokości 10% zgodnie z mapą pomocy 
publicznej. W kolejnych dwóch latach uzyskiwał umorzenie po 20%, jeżeli 
miał sprzedaż z realizacji inwestycji technologicznej.

Kredyt technologiczny to instrument mający zachęcić przedsiębiorstwa 
do działalności poprzez nowe technologie i nawiązywanie współpracy z jed-
nostkami badawczo-rozwojowymi czy uczelniami wyższymi. Jedną z firm 
które otrzymały kredyt technologiczny, jest firma Marani sp. z o.o., mająca 
swoją siedzibę w Zabrzu. Jest to przykład firmy, która nie miała problemów 
z realizacją inwestycji, a tym samym z jej efektami, co umożliwiło umorzenie 
oraz swobodne spłacanie poszczególnych rat kredytu.

 marani sp. z o.o.

Spółka Marani jest w 100% prywatną firmą, założoną w 1993 roku 
w Zabrzu. Historia firmy sięga jednak kilku lat wcześniej, ponieważ powstała 
ona z dwóch jednoosobowych firm, które działały od roku 1988. Prezes firmy 
to dr Marek Madej, wieloletni dyrektor w przedsiębiorstwach państwowych, 
który z końcem lat 80. postanowił założyć własną działalność. 

Na początku funkcjonowania Marani zajmowała się handlem polskimi 
tkaninami (rysunek 3). Po roku 1989, kiedy nie było kanałów dystrybucyj-
nych, przedsiębiorstwa państwowe nawiązywały współpracę z przedsiębior-
stwami prywatnymi, tworząc sieci handlowe, kanały dystrybucyjne. Firma 
założyła wówczas 3 duże hurtownie w Polsce. Szybko, bo już po roku, rozpo-
częła się sprzedaż narzędzi dla przemysłu, głównie do obróbki mechanicznej. 
Przy okazji sprzedaży tych narzędzi pojawiły się w firmie sprężarki. Były to 
sprężarki polskiego producenta z Poznania.
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Rys. 3. Historia działalności Marani sp. z o.o.

Źródło: opracowanie własne

Firma w swoim założeniu miała zaspokajać bieżące potrzeby, ale w trakcie 
prowadzenia działalności pojawiła się wizja jej rozwoju głównie poprzez wyko-
rzystanie szansy w otoczeniu, którą dostrzegł prezes. Firma zaczęła sprzedawać 
nie urządzenia, ale medium, czyli powietrze. Po 9 latach działalności prezes 
wdrożył swój pomysł na „sprzedawanie powietrza” a więc budowania sprężar-
kowi w dużych zakładach przemysłowych i sprzedawania tego powietrza tym 
odbiorcom tak jak się sprzedaje prąd, wodę itd. Klientami firmy są: 

 – kopalnie węgla kamiennego, wielkie i małe przedsiębiorstwa przemy-
słowe, energetyczne, spożywcze, jednostki użyteczności publicznej,

 – inwestorzy w sferze przemysłowej i użyteczności publicznej,
 – banki i instytucje finansowe.

To, co wyróżnia Marani z grona innych firm, to przekonanie, że muszą 
być stale najlepsi w tym, co robią, jeśli dostawy sprężonego powietrza i innych 
mediów mają zapewniać każdego dnia niezawodność procesów produkcyjnych 
klientów. Dlatego współpraca opiera się na długoterminowych kontraktach,  
w których usługa widziana jest jako integralna część procesów, potrzeb  
i celów klientów17.

Poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii firma mogła w 2010 
roku wejść na rynek z własną, firmową sprężarką oraz planować uruchomie-
nie jont venture na rynku chińskim.

17  http://www.marani.pl/typography/wizja-i-wartoci.
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 Sprzedaż powietrza

Marani buduje i wyposaża nowe sprężarkownie powietrza oraz prowa-
dzi procesy restrukturyzacji technicznej gospodarki sprężonym powietrzem 
kopalń węgla kamiennego, hut, przedsiębiorstw przemysłowych, spożyw-
czych i szpitali w celu uzyskania maksymalnych oszczędności energetycz-
nych. Działa w trzech obszarach18:

 – budowy nowych lub modernizacji istniejących sprężarkowni 
powietrza,

 – decentralizacji źródeł zasilania i sieci sprężonego powietrza,
 – dywersyfikacji zasilania w zależności od stopnia filtracji i poziomu 

ciśnień.
Na zasadach outsourcingu przejmuje w zarządzanie obiekty klienta 

i podejmuje się wytwarzać i dostarczać sprężone powietrze o gwarantowanych 
parametrach i stałej cenie w dłuższym okresie. Partnerami firmy są: świato-
wej klasy producent sprężarek śrubowych Atlas Copco, sprężarek rotacyjnych 
Gardner Denver Wittig oraz renomowany producent polski Airpol Poznań. 
Firma zakupuje sprężarki od tych podmiotów, ale także na rynku chińskim, 
a następnie uzbraja je we własne sterowniki we własnej hali produkcyjnej 
w Zabrzu. 

Realizacja projektów inwestycyjnych w formie contractingu opiera się 
na zasadach BOOT (build-own-operate-transfer). W ramach podpisanego 
kontraktu firma podejmuje się uzgodnionych z klientem dostaw systemów  
i urządzeń służących do wytwarzania i dystrybucji sprężonego powietrza znaj-
dujących się w ofercie produktowej. Po uruchomieniu inwestycji na koszt 
firmy prowadzona jest przez okres kontraktu eksploatacja obiektu. Produktem 
dostarczanym w tym czasie do klienta jest gwarantowana ilość sprężonego 
powietrza po stałej cenie i gwarantowanej jakości. Po okresie kontraktu urzą-
dzenia stają się własnością klienta. Firma może dalej świadczyć gwaranto-
wane usługi serwisowe i remontowe.

Prezes Madej sprężarkę porównuje do samochodu, ponieważ przy obec-
nym poziomie komputeryzacji nie jesteśmy w stanie sami dokonać naprawy. 
Tak samo jest ze sprężarkami, w których o sprawnym funkcjonowaniu decy-
dują sterowniki. Marani nie może sobie pozwolić na przerwy w dostarczaniu 
powietrza do klientów, toteż istotną sprawą jest dla niej obserwacja maszyn 

18  http://www.marani.pl.
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oraz sterowników, by móc szybko zareagować na pojawiające się problemy. Na 
początku firma korzystała z wiedzy i technologii firm zagranicznych poprzez 
zakup sterowników potrzebnych do sprężarek, a system on-line pozwalający 
obserwować urządzenia był opracowany przez pracowników firmy. Technologia 
ta pojawiła się w Marani dzięki środkom uzyskanym z kredytu technolo-
gicznego. Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego została podpisana  
w marcu 2006 roku. Następnie poprzez własną pracę badawczą firma wypra-
cowała własne sterowniki i ulepszyła system monitorujący.

Firma zainteresowała się kredytem technologicznym, ponieważ potrze-
bowała środków finansowych na inwestycję umożliwiającą „sprzedaż powie-
rza” w szerokim zakresie, to znaczy umożliwiającym zakup większej ilości 
sterowników, oraz na własną pracę nad systemem on-line. Zarówno sterow-
niki, jak i system monitorujący był dostępny u zagranicznych partnerów, ale 
było to bardzo kosztowne. Bez odpowiednich sterowników oraz systemu on-li-
nie nie można mówić o działalności sprężonym powietrzem w takim zakresie,
w jakim prowadzi ją Marani. Od momentu powstania firmy działalność oparta 
na nowych technologiach nie była rozwijana, co wynika ze specyfiki jej dzia-
łalności. Dopiero po przyjętej przez właścicieli strategii zwiększającej zna-
czenie innowacji w przedsiębiorstwie podjęto działania w celu jej realizacji. 
Firma ma początku musiała korzystać z wiedzy firm zagranicznych (co wią-
zało się z określonymi wydatkami), ponieważ nie posiadała ani zasobów kapi-
tałowych, ani ludzkich do samodzielnego wypracowania jej. 

 Kredyt technologiczny w marani

Korzyści z innowacyjności w Marani to przede wszystkim lepsze jako-
ściowo produkty/usługi, lepszy dostęp do większej grupy potencjalnych 
odbiorców oraz większa rozpoznawalność na rynku. Powody rozwoju dzia-
łalności opartej na nowej technologii możemy podzielić na wewnętrzne  
i zewnętrzne (tabela 2). Te pierwsze to przede wszystkim poprawa jakości 
i rozwój własnego przedsiębiorstwa. Do zewnętrznych zaś zaliczyć można 
zwiększenie popytu na produkty innowacyjne na rynku oraz potrzeby rynku.
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Tabela 2.

Powody rozwoju działalności opartej na nowej technologii w Marani

Powody

wewnętrzne zewnętrzne
 – poprawa jakości procesu wytwarzania  

i jakości świadczonych usług
 – rozwój własnego przedsiębiorstwa
 – działania wynikające z przyjętej wcześniej 

strategii zwiększającej znaczenie innowacji 
w przedsiębiorstwie

 – zwiększenie popytu na produkty 
innowacyjne na rynku

 – potrzeby rynku
 – lepsza dostępność do informacji  

o innowacjach

Źródło: opracowanie własne

Działalność innowacyjna w Marani finansowana jest głównie z wła-
snych środków (rysunek 4). Firma ubiegała się o środki dostępne w ramach 
SPOWKP oraz RPO Województwa Śląskiego i otrzymała je. Dzięki temu 
finansowaniu wymieniono park maszynowy, co było bardzo istotne dla roz-
woju technologicznego firmy.

Rys. 4. Źródła finansowania działalności innowacyjnej w Marani

Źródło: opracowanie własne

Udział obrotów przeznaczanych przez firmę na rozwój działalności inno-
wacyjnej w ciągu ostatnich trzech lat kształtuje się corocznie na poziomie 
2%. Współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi istniała w firmie przed 
realizacją inwestycji technologicznej w postaci opinii do konkretnych pro-
jektów. W celu stwierdzenia nowości technologii, to jest, by uzyskać jed-
nen z podstawowych dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o kredyt 
technologiczny, firma współpracowała z Instytutem Systemów Sterowania 
w Chorzowie. Przy czym współpraca ta polegała tylko na przygotowaniu opi-
nii, nie ma współpracy w zakresie badań czy wykorzystania wiedzy zgroma-
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dzonej w Instytucie poza tą opinią. W Marani najcenniejszym zewnętrznym 
partnerem w rozwoju innowacyjnym są firmy zagraniczne. 

Marani jako jedna z pierwszych na Śląsku, a w grupie pierwszych 20 firm 
z całej Polski, otrzymała kredyt technologiczny. Istotą projektu, na który firma 
otrzymała kredyt, był system pozwalający firmie on-line (system Tornado) 
obserwować maszyny u klientów. 

System Tornado to rozwiązanie umożliwiające transmisję danych, 
wizualizację i monitoring stanów procesu wytwarzania sprężonego powie-
trza. Trzon rozwiązania oparty został na idei portalu internetowego. Portal 
jest rodzajem platformy serwisowej, tzw. centrum dyspozytorskim pozwala-
jącym na zdalne nadzorowanie parametów poszczególnych stacji sprężarek, 
na kontrolę stanów krytycznych i zmianę parametrów pracy sprężarek zgod-
nie z życzeniem klienta. Stworzony portal serwisowy umożliwia w znacz-
nym stopniu uniknięcie stanów zagrożeń produkcji sprężonego powietrza, 
a także pozwala na właściwą wczesną reakcję w przypadku możliwości ich 
powstania. Dzięki zastosowaniu rozwiązania przestaje istnieć ryzyko zaprze-
stania produkcji lub produkcji powietrza o nieprawidłowych parametrach lub 
wielkościach. Dostęp do platformy serwisowej, a tym samym do informa-
cji z przebiegu procesu, jest możliwy z dowolnej lokalizacji bez konieczno-
ści instalacji specjalistycznego oprogramowania. Warto wspomnieć, że roz-
wiązanie ogranicza do niezbędnego minimum fizyczny kontakt ekip serwiso-
wych z urządzeniami, tym samym przyczynia się do zwiększenia bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. Ze względu na wysokie wymogi zapewnienia gwaran-
cji dostaw medium do produkcji przemysłowej, Torando to doskonałe narzę-
dzie stwarzające możliwość sprawnej realizacji potrzeb klienta, zaś w branży 
dotyczącej produkcji gazów technicznych to znaczne udogodnienie – innowa-
cję w zakresie obsługi urządzeń i utrzymania ich w ruchu.

Gdyby nie kredyt technologiczny, inwestycja byłaby zrealizowana, ale  
w ograniczony sposób zarówno rzeczowo, jak i finansowo, to znaczy zaku-
piono by mniejszą liczbę sterowników. Środki z kredytu pozwoliły na odpo-
wiednią skalę projektu.

Sprzedaż powstała w wyniku realizacji inwestycji technologicznej,  
a więc tylko z tej objętej kredytem w całości sprzedaży osiągniętej przez 
firmę w 2009 roku, jest na poziomie 37%, a w roku 2010 to 32% (tabela 3). 
Są to wyniki zadowalające firmę ponieważ sprzedaż ukształtowana na takim 
poziomie pozwoliła ma umorzenie już w styczniu 2008 roku ponad 35 tys. zł.  
Kolejne umorzenie nastąpiło w lutym 2009 roku i ostatnie w lutym 2010. 
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Firma nie miała żadnych problemów z realizacją inwestycji technologicznej 
zarówno przy ubieganiu się o kredyt, jak i później przy realizacji poszczegól-
nych jego wymogów. Należy pamiętać, że kredyt technologiczny udzielany 
był na inwestycję technologiczną, której efektem był nowy produkt/usługa, 
a więc istotną kwestią był rynek i zapotrzebowanie na dany produkt/usługę. 
Szczególną rolę w kredycie technologicznym odgrywał dobrze sporządzony 
biznesplan, a w nim analiza rynku i konkurencji.

Zatrudnienie w firmie w ciągu ostatnich czterach lat wzrosło o 22 osoby, 
z poziomu 58 pracowników do 80. W wyniku realizacji inwestycji technolo-
gicznej powstało 6 nowych miejsc pracy. 

Tabela 3.

Sprzedaż będąca wynikiem realizacji inwestycji technologicznej

2009 2010

Udział sprzedaży (%) 37 32

Źródło: informacje firmy Marani

Kredyt technologiczny był impulsem do dalszej pracy i rozwoju techno-
logicznego firmy. Obecnie firma sprzedaje własne produkty w postaci urzą-
dzeń, w których wykorzystuje te rozwiązania, które znalazły się w firmie  
w wyniku kredytu technologicznego i będą one sprzedawane w innej postaci, 
nie jako usługa, tylko jako produkt. Stało się tak, ponieważ kredyt umożli-
wił zakup odpowiedniej liczby sterowników i pracę nad własnym systemem 
on-line. Wykorzystując wiedzę pracowników firmie, udało się również stwo-
rzyć własny sterownik (rysunek 5). A to z kolei pozwoliło na odpowiednią 
jakość świadczonych usług oraz kontakt z chińską firmą, która produkuje 
sprężarki dla Marani. Współpraca ta rozwinęła się i obecnie trwają prace nad 
uruchomieniem joint venture w Chinach. Wypracowany system on-line jest 
przez cały czas doskonalony i dostosowywany do potrzeb firmy i klientów. 
Działalnością badawczą w Marani zajmuje się dział informatyczny, który two-
rzy czterech informatyków, w tym dwóch zajmuje się pracami nad oprogra-
mowaniem. Firma planuje w najbliższych trzech latach dalszy rozwój innowa-
cyjny głównie poprzez własną działalność badawczą, naśladownictwo innych 
podmiotów oraz zakup innowacji. W perspektywie najbliższych pięciu lat 
firma będzie dużo większa niż obecnie. 
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Rys. 5. Korzyści z kredytu technologicznego w Marani

Źródło: opracowanie własne

Główne bariery, które wskazuje firma w uzyskaniu rządowej/unijnej 
pomocy finansowej, to skomplikowane procedury administracyjne i prawne, 
zbyt skomplikowana procedura składania wniosków oraz brak pomocy ze 
strony administracji. W ocenie firmy istniejące finansowe instrumenty wspar-
cia są w słabym stopniu dopasowane do potrzeb wysoko innowacyjnej firmy 
w zakresie jej rozwoju innowacyjnego.

Ponadto instrumenty te mają źle dobrane cele wsparcia, nie uwzględniają 
bieżących i przyszłych potrzeb wysoko innowacyjnych firm oraz jest mała rola 
władz samorządowych/rządowych w identyfikowaniu rzeczywistych potrzeb 
finansowych firm w regionie/kraju.

Podstawowe oczekiwania Marani wobec polityki innowacyjnej to przede 
wszystkim stworzenie zachęt finansowych do prowadzenia badań na rzecz 
sektora MSP. Ponadto stworzenie systemu refundacji kosztów wdrożeniowych 
w tym sektorze oraz budowa systemu informacji/monitoringu jego potrzeb 
technologicznych.

 Podsumowanie

Kredyt technologiczny w Marani pozwolił na rozwój działalności opar-
tej na nowej technologii. Firma, wykorzystując własne doświadczenia i wie-
dzę firm zagranicznych oraz kupując odpowiednie sterowniki, potrafiła zbu-
dować swój potencjał innowacyjny. Startowała z zakupionymi sterownikami  
i własnym systemem on-line. Następnie dzięki zaangażowaniu pracowników 
i kierownictwa wypracowała własne sterowniki i ulepszyła system monito-
rujący. Tak skumulowana wiedza pozwoliła na produkcję własnych spręża-
rek (wcześniej były one kupowane) i rozwinięcie współpracy z chińską firmą.  
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Kredyt technologiczny to kredyt inwestycyjny, z wszystkimi jego konsekwen-
cjami, który po spełnieniu określonych wymogów stawał się korzystniejszy 
niż zwykły kredyt w banku komercyjnym. Firma Marani, mając tę świado-
mość oraz pomysł, który został poddany analizie rynkowej, z sukcesem zre-
alizowała inwestycję technologiczną.

Jednym z powodów rozwoju działalności opartej na nowej technologii 
w Marani były działania wynikające z przyjętej wcześniej strategii mającej 
na celu zwiększenie znaczenia innowacji w przedsiębiorstwie. Myślenie stra-
tegiczne wymaga zakodowania w świadomości menedżerów, że to otoczenie 
narzuca organizacji ograniczenia i kształtuje jej przyszłość oraz że zmiany 
to stan normalny, a zarządzanie nimi to jeden z zasadniczych aspektów prze-
kształcania się firmy w ucząca się organizację, która rozwija zdolności wła-
snych pracowników, promując jednocześnie umiejętności dostosowania się 
i elastyczności19. 

Przykład Marani pokazuje, że kredyt technologiczny może przyczyniać 
się do rozwoju działalności opartej na nowych technologiach. 
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Summary

This article aims to describe one of the instruments of innovation policy which  
is a technological credit on the example of the Marani company. Polish accession to 
the European Union has forced successive governments to take efforts to improve the 
innovativeness of Polish economy. The result of this action there are the specific docu-
ments with different forms of assistance for enterprises to help build their innovation 
capacity. Technological credit in Marani let the development of the activities based 
on the new technology. Company using own experience and the knowledge of foreign 
companies was able to build her innovative capacity.

Translated by Ewelina Kiełek
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INNOWACJE PRODUKtOWE NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZANIA 
DEDYKOWANEGO DO OBSŁUGI fAKtUR ELEKtRONICZNYCH

 Wprowadzenie

Nieprzerwane zmiany w warunkach konkurowania, które zachodzą  
w następstwie postępu cywilizacyjnego, powodują, że najskuteczniejszym 
źródłem wzrostu wartości przedsiębiorstwa i jego sukcesu rynkowego są  
w dzisiejszych czasach innowacje. W burzliwym otoczeniu stanowią one 
kluczowy warunek poprawy atrakcyjności oferty rynkowej firmy i jej pozy-
cji konkurencyjnej. W rezultacie, aby utrzymywać odpowiednią konkuren-
cyjność, podmioty gospodarcze są zmuszone do kreowania innowacyjnych  
produktów, które jednocześnie będą kształtowały oczekiwania klientów i wpi-
sywały się w coraz większe wymagania rynku. Przykładem instytucji realizu-
jącej taką strategię jest m.in. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (KIR S.A.), 
która tym sposobem nie tylko wzmacnia własną konkurencyjność w obsza-
rze usług elektronicznych, ale wywiera również znaczący wpływ na rozwój 
całej polskiej gospodarki elektronicznej. I chociaż wiele przedsiębiorstw żywi 
obawy przed wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych, to jed-
nak rosnąca presja w zakresie poprawy rynkowej konkurencyjności i zapew-
nienia lepszej obsługi klientów sprawia, że cieszą się one coraz poważniej-
szym zainteresowaniem. Dlatego właśnie wdrożenie faktury elektronicz-
nej zaczyna mieć kluczowe znaczenie dla usprawniania procesów bizneso-



wych, chociażby ze względu na szybkość i sprawność przetwarzania danych 
czy redukcji kosztów. Za cel niniejszego artykułu uznano zatem przybliżenie 
innowacyjnego rozwiązania, którym jest oferowana przez KIR S.A. usługa 
EDDM (Electronic Document Delivery Management)1, stanowiąca wsparcie 
dla obsługi i popularyzacji faktury elektronicznej wymienianej pomiędzy part-
nerami biznesowymi. 

1. Istota innowacji produktowych

W kontekście dzisiejszych wyzwań gospodarczych innowacje są coraz 
częściej traktowane jako podstawowe źródło rozwoju przedsiębiorstwa, 
i to o tyle istotne, że zapewniające przewagę konkurencyjną na skalę glo-
balną2. Stąd też współcześnie funkcjonujące podmioty gospodarcze powinny 
nieustannie podejmować inicjatywy pozwalające na realizację wszelkiego 
rodzaju pomysłów o charakterze innowacyjnym. Dotyczy to zarówno firm 
o utrwalonej pozycji na rynku, jak i tych, które dopiero rozpoczynają działal-
ność. Presja wprowadzania innowacji dotyczy już coraz większej liczby przed-
siębiorstw i obejmuje nie tylko zmiany technologiczne, ale także zmiany orga-
nizacyjne oraz zmiany w sposobie zarządzania, co wiąże się z faktem, że jedy-
nie przedsiębiorstwa innowacyjne, poszukujące zmian i okazji do ich wdra-
żania będą w stanie przetrwać i osiągać znaczące sukcesy na rynku3. Na tę 
szczególną rolę innowacji w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębior-
stwa uwagę zwraca P.F. Drucker 4. W jego opinii innowacje stanowią pod-
stawę rozwoju przedsiębiorstwa, gdyż umożliwiają rozszerzenie oferty ryn-
kowej, wzrost jakości oferowanych produktów i usług, zapewnienie zado-
wolenia klientowi, wysoką produktywność i utrzymanie personelu o wyso-
kich kwalifikacjach. Wprowadzanie innowacji powinno stać się zatem jednym  
z najważniejszych celów strategicznych, gdyż są one rezultatem zastosowania 
nauki lub wiedzy, a ich brak często skutkuje upadkiem firmy. 

1 Więcej informacji na temat usługi EDDM można znaleźć pod adresem internetowym: 
http://www.kir.com.pl/. 

2 Por. K. Poznańska, Zachowania strategiczne przedsiębiorstw wobec wyzwań globa-
lizacyjnych [w:] P. Niedzielski, K. Poznańska, B. Matusiak (red.), Kapitał ludzki – innowa-
cje – przedsiębiorczość. SOOIPP Annual 2008, Zeszyty Naukowe nr 25, Wyd. Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 11.

3 Por. P. Niedzielski, K. Rychlik, Innowacje i kreatywność, Uniwersytet Szczeciński, 
Szczecin 2005, s. 137.

4 P. F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 272.
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Przyjmuje się, że innowację stanowi każde działanie, które obejmuje 
wprowadzenie na rynek nowego produktu lub usługi, udoskonalenie ist-
niejących produktów, wprowadzenie lub udoskonalenie nowej metody pro-
dukcji, otwarcie nowego rynku, zdobycie nowego źródła surowców lub też  
rozpoczęcie nowej organizacji produkcji5. Innowacją może być także udosko-
nalenie technik sprzedaży oraz sposobów zarządzania przedsiębiorstwem, jak 
również wykorzystanie pomysłów powstałych w innych dziedzinach działal-
ności do realizacji własnych potrzeb. Z takiego ujęcia innowacji wynika ich 
techniczny, ekonomiczny i organizacyjny charakter oraz fakt, że przedmio-
tem innowacji mogą być: produkt, proces produkcyjny oraz organizacja, ale 
wyłącznie pod warunkiem że przynajmniej z punktu widzenia przedsiębior-
stwa mają one przejaw nowości i znajdują praktyczne zastosowanie. Ujawnia 
się także związek innowacji z ciągłością zmian, które wyrażają się albo pro-
stymi modyfikacjami istniejących produktów, usług czy procesów, albo ich 
całkowitą przemianą. Tym samym kluczową kwestią we wszystkich ujęciach 
innowacji pozostaje element nowości i zmiany, który w sferze produkcji lub 
rynku odnosi się do produktów i usług, a w obszarze przedsiębiorstwa i kon-
sumpcji do sposobów wytwarzania produktów lub utworzenia czegoś całkiem 
nowego6. 

W praktyce najczęściej mamy do czynienia z innowacjami technologicz-
nymi, które powstają w wyniku działalności innowacyjnej obejmującej dzia-
łania w wymiarze badawczym, technicznym, organizacyjnym, finansowym 
oraz handlowym. Generalnie innowacja technologiczna odnosi się do wdroże-
nia nowego produktu lub zastosowania nowego procesu w przedsiębiorstwie, 
ewentualnie ich obiektywnego i widocznego udoskonalenia. Dla przejrzysto-
ści zagadnienia wyróżnia się innowacje technologiczne produktów (zwane 
innowacjami produktowymi) oraz innowacje technologiczne procesów (zwane 
innowacjami procesowymi). 

Innowacje produktowe obejmują swoim zakresem zarówno nowe pro-
dukty oraz usługi, jak i produkty lub usługi udoskonalone od strony tech-
nologicznej w ramach określonej struktury asortymentowej. W obu przypad-
kach warunkiem sine qua non jest ich skuteczne wprowadzenie na rynek. 

5 Por. J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 103-104. 
Samo słowo „innowacja” pochodzi od łacińskiego innovare, które oznacza „odnawiać”.

6  W obowiązującej definicji OECD innowacja rozpatrywana jest w kontekście pierwsze-
go wykorzystania technologii lub wiedzy w sposób nowy, zakończony sukcesem rynkowym. 
Zgodnie z metodologią Oslo Manual wyróżnia się cztery typy innowacji, tj. innowacje produk-
towe, procesowe, organizacyjne i marketingowe. Por. Oslo Manual, OECD, Eurostat 2005.
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Jednocześnie modyfikacje produktów i usług muszą skutkować zmianami zna-
cząco usprawniającymi ich właściwości, parametry techniczne, komponenty, 
materiały czy dotychczasowe funkcjonalności, gdyż inaczej ulepszenia te nie 
będą traktowane jako innowacje. Nowy lub ulepszony produkt czy usługa muszą 
więc posiadać takie cechy technologiczne lub dodatkowe funkcje, ewentualnie 
tak zdefiniowane przeznaczenie, aby wyraźnie odróżniały się od rozwiązań ofe-
rowanych wcześniej. Najlepiej obrazuje to przykład zmian użytkowych telefo-
nów komórkowych, które w ostatnich latach zyskały dodatkowe funkcje, np.: 
aparatu fotograficznego, kamery wideo, komputera przenośnego itd. Innowacje 
produktowe mogą być też postrzegane jako rozwiązania nowe dla przedsię-
biorstwa oraz dla gospodarki – czyli takie, które pojawiają się po raz pierwszy 
w skali światowej (tzw. innowacje absolutne), oraz jako nowe dla przedsiębior-
stwa, ale nie dla gospodarki – czyli takie, które są już znane na świecie, nowość 
zaś stanowią wyłącznie dla firmy (tzw. innowacje imitacyjne)7. 

Przykładem innowacji produktowych są np.: wprowadzenie na rynek 
elektroniki dysków przenośnych podłączanych przez interfejs usb, zastosowa-
nie w odbiornikach telewizyjnych dysków twardych, wdrożenie do produkcji 
jogurtów z żywymi kulturami bakterii, wprowadzenie do produkcji odzieży  
z tzw. materiałów oddychających, oferowanie nowych rodzajów kredytów czy 
lokat inwestycyjno-oszczędnościowych. Z kolei za innowacje usługowe można 
uznać: możliwość realizacji zamówień i płatności przez Internet, obsługę rekla-
macyjną on-line, przesyłanie i prezentację dokumentów w formie elektronicz-
nej, przesyłanie i obsługę faktur elektronicznych drogą elektroniczną oraz inne 
usługi aplikacyjne oferowane przez dostawców systemów informatycznych. 

Podejmując decyzję o wdrożeniu innowacji produktowych, należy 
poprzedzić ją analizą determinant innowacyjności, takich jak: popyt (wraz  
z określeniem jego rozmiarów, tempa wzrostu, zaawansowania technologicz-
nego), liczba i wielkość przedsiębiorstw, poziom konkurencji, bariery wejścia 
i wyjścia, kapitał ludzki, zakres prowadzonych badań naukowych i wdrożeń, 
wydatki inwestycyjne na badania i rozwój, perspektywy rozwoju rynku oraz 
polityka gospodarcza państwa. Wszystkie te elementy łącznie decydują o sku-
teczności działań innowacyjnych przedsiębiorstwa, pozwalających na zbudo-
wanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku. Ważne jest przy tym, aby 
oferowane przez firmę produkty i usługi posiadały cechy odpowiadające zapo-
trzebowaniu większej rzeszy klientów i pozytywnie odróżniały się od ofert 
konkurencji. 

7  Por. Oslo Manual…, dz. cyt.
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2. Charakterystyka usługi EDDm jako rozwiązania do obsługi  
e-faktury8

Najpopularniejszymi dokumentami gospodarczymi, które są wymieniane 
pomiędzy partnerami biznesowymi w postaci elektronicznej przy wykorzysta-
niu usług bazujących na platformach elektronicznych, nadal pozostają: zamó-
wienie i faktura. Decyzja przedsiębiorstwa o przejściu na faktury elektro-
niczne w relacjach biznesowych z kontrahentami oznacza bowiem nie tylko 
wymierne profity finansowe, ale i korzyści niefinansowe. Elektroniczne faktu-
rowanie prowadzi do skrócenia czasu cyklu obiegu dokumentów finansowych 
oraz pozwala obniżyć koszty zakupu papieru i korespondencji. Szacunkowa 
kwota oszczędności, jakie miesięcznie można uzyskać z tytułu wdrożenia fak-
tur elektronicznych, jest mniej więcej wprost proporcjonalna do liczby wysyła-
nych faktur papierowych, przy czym oszczędności te są najbardziej widoczne 
w jednostkach generujących duże ilości faktur. Dotyczy to zatem tych organi-
zacji, które prowadzą regularną sprzedaż towarów i usług oraz należą do wie-
rzycieli masowych, funkcjonujących m.in. w branży: usługowej, handlowej, 
telekomunikacyjnej, finansowej, ubezpieczeniowej, energetycznej, nierucho-
mości, transportowej oraz administracji publicznej. 

Niestety, mimo iż w ostatnich latach odnotowano sporo inicjatyw 
administracji publicznej w obszarze działalności e-urzędu, e-podatków, 
e-sądu, e-podpisu, e-przetargów czy e-faktury, to poziom rozwoju tego 
typu usług nadal jest daleki od oczekiwań, a osiągnięcie docelowej funk-
cjonalności dla wspierających rozwiązań zajmie jeszcze trochę czasu9. 
Wynika to przede wszystkim z obaw przed problemami natury prawnej, 
szczególnie w kontekście różnych interpretacji przepisów prawa podat-
kowego dla e-faktury przez sądy, urzędy skarbowe czy kancelarie prawni-
cze, co skutecznie ogranicza zapał decydentów do szybkiego przejścia na 
tego typu rozwiązania. Do tego dochodzą też kwestie zmian organizacyj-
no-technologicznych, często dość kosztownych w związku z koniecznością 
zakupu rozwiązań wspomagających obsługę faktur elektronicznych, przez 
co stają się istotną przeszkodą finansową dla podmiotów z sektora małych  
i średnich firm. 

8 W rozdziale wykorzystano dokumentację opisującą usługę EDDM, a opracowaną w KIR 
S.A. w Linii Biznesowej ds. zarządzania dokumentacją. 

9 Por. M. Kraska (red.), Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2008, Ministerstwo 
Gospodarki, wyd. 1, Warszawa 2009.
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Potwierdzeniem słabego rozwoju krajowej gospodarki elektronicz-
nej są przeprowadzone w tym zakresie badania. Na przykład ze zleconych 
ostatnio przez fińską firmę Itella Information badań wynika, że e-faktury 
stosuje zaledwie 2% polskich przedsiębiorstw, podczas gdy w Finlandii co 
czwarta, a w Wielkiej Brytanii co piąta faktura jest fakturą elektroniczną10. 
I chociaż według danych GUS liczba tych firm oscyluje od 3 do 7%, to  
i tak jest rezultatem marginalnym, zważywszy na fakt, że w innych krajach 
europejskich wskaźnik ten jest dużo wyższy. Z kolei inne badania wskazują, 
iż zaledwie 14% organizacji posiada i wykorzystuje system informatyczny 
w procesie rejestracji, opisywania i akceptacji faktury11. Ponadto tylko 20% 
wspomnianych jednostek przechowuje faktury w formie elektronicznej, co 
stanowi znaczące utrudnienie dla całego procesu elektronizacji obiegu fak-
tur i generuje niepotrzebne koszty, np. związane z wielokrotnym ich powie-
laniem. Optymistyczny jest natomiast fakt, że ponad połowa badanych firm 
optuje za potrzebą wdrożenia systemu wspomagającego proces obiegu fak-
tur, traktowanego jako narzędzie poprawy funkcjonowania całej organizacji12. 
Z punktu widzenia takich podmiotów inwestowanie w elektroniczne rozwiąza-
nia do zarządzania dokumentami czy tylko e-fakturami stanowi przejaw inno-
wacyjnego podejścia do biznesu i staje się wyrazem konkurencyjności przed-
siębiorstwa stosującego taką strategię działania. 

Jednocześnie opisana sytuacja stymuluje inne podmioty do tworzenia 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie obsługi e-faktury i wprowadzania ich na 
rynek, czego przykładem jest usługa EDDM. Swoim zakresem obejmuje ona 
podpisywanie e-faktury certyfikatem kwalifikowanym, przesyłanie jej do sys-
temu eArchiwum, opatrywanie indeksami, oznaczanie znacznikiem czasu oraz 
przechowywanie na serwerach KIR S.A. wraz z udostępnieniem wystawcy  
i Odbiorcy. Usługa ta jest kierowana przede wszystkim do podmiotów, które 
zamierzają zredukować koszty działalności operacyjnej i zoptymalizować 
procesy wewnętrzne poprzez wyeliminowanie bądź ograniczenie generowa-
nia dużych ilości faktur w formie papierowej. Dla przykładu, koszt obsługi  

10  Por. E-fakturowanie w Polsce i innych krajach europejskich. Raport Itelli, CRN nr 
14/2010, s. 16.

11  Por. Badanie Obiegu Faktur Kosztowych 2009/2010. Raport, Kolibro Sp. z o.o., 
2009/2010. Raport ten prezentuje trendy i praktyki w zakresie zarządzania dokumentami kosz-
towymi na próbie 337 organizacji działających na terenie Polski, reprezentujących najważniej-
sze gałęzie gospodarki.

12  Autorzy badania wskazują na podstawie doświadczeń badanych organizacji, że elektro-
niczny system obiegu faktur pozwala zaoszczędzić nawet 70% czasu wymaganego przy papie-
rowej realizacji tego procesu. Por. Badanie Obiegu Faktur Kosztowych 2009/2010, dz. cyt.
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1 tys. faktur elektronicznych wraz z uwzględnieniem kosztów zakupu certyfi-
katu kwalifikowanego, dystrybucji do odbiorcy i przechowywania w elektro-
nicznym archiwum przez okres 6 lat wynosi ok. 500 zł. Tymczasem przygoto-
wanie i dystrybucja tej samej liczby ich papierowych odpowiedników - biorąc 
pod uwagę tylko zakup znaczków, kopert i papieru – generuje dla firmy koszty 
rzędu 1700 zł miesięcznie13. A przecież pozostaje jeszcze kwestia wydruku 
i przechowywania faktur papierowych, która niesie za sobą zapotrzebowanie 
na powierzchnię archiwalną. Oczywiście, im więcej faktur elektronicznych 
będzie generowanych, tym większe będą potencjalne oszczędności. Nie jest 
więc w tym przypadku istotna wielkość podmiotu, ale liczba wystawianych 
i otrzymywanych faktur, najlepiej osiągająca poziom kilkuset tysięcy w cyklu 
miesięcznym14. 

Podstawą świadczenia usługi EDDM są obowiązujące regulacje 
prawne, w szczególności zapisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w for-
mie elektronicznej, a także ich przechowywania oraz udostępniania orga-
nowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (DzU, nr 133, poz. 
119), które to zapisy stanowią równocześnie podłoże prawne funkcjonowa-
nia faktury elektronicznej w Polsce, zwanej też e-fakturą15. Zgodnie z przy-
wołanym rozporządzeniem, które szczegółowo określa zarówno sposoby  
i warunki wystawiania oraz przesyłania faktur elektronicznych, jak i zasady 
ich przechowywania oraz udostępniania organom państwowym, warunkiem 
sine qua non uznania faktury wystawionej w postaci elektronicznej za finan-
sowy dokument elektroniczny jest zapewnienie autentyczności jej pochodze-
nia oraz integralności treści przez cały okres przechowywania. Uczynić to 
można poprzez zastosowanie bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozu-
mieniu art. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektro-

13  Wyliczenia przeprowadzone przez LBZD KIR S.A.
14  Z wyliczeń doradców podatkowych wynika, że z tytułu zastosowania e-faktury śred-

nia europejska firma jest w stanie zaoszczędzić około 1 tys. euro rocznie. Por. E-fakturowanie 
w Polsce…, dz. cyt., s. 17.

15  Uzupełniającymi aktami prawnymi, które należy mieć na uwadze przy wdrażaniu faktury 
elektronicznej, są także: Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (DzU 2001, 
nr 130, poz. 1450), Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU 2004,  
nr 54, poz. 535, z późn. zm.), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU 
2005, nr 8, poz. 60, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r.  
w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowy-
wania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od 
towarów i usług, DzU, nr 212, poz. 1337.
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nicznym, weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego. 
W tym przypadku autentyczność e-faktury sprawdza się wyłącznie poprzez 
weryfikację złożonego pod taką fakturą bezpiecznego podpisu elektronicz-
nego16. Dodatkowo wszystkie faktury wystawiane w formie elektronicznej 
muszą być w tej formie:

 – przesyłane, w tym udostępniane odbiorcy,
 – przechowywane przy zastosowaniu elektronicznych urządzeń do prze-

twarzania i przechowywania danych, z wykorzystaniem technik tele-
transmisji przewodowej, radiowej, technologii optycznych lub innych 
elektromagnetycznych środków.

Istotnym wymogiem formalnym, który należy spełnić, by móc wystawiać 
i przesyłać faktury w formie elektronicznej, jest też akceptacja tej formy przez 
odbiorcę, przy czym może być ona wyrażona w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej. W przypadku akceptacji w formie elektronicznej zgoda musi 
być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym. Jednocześnie odbiorca 
powinien posiadać adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłany 
link umożliwiający dostęp do faktury elektronicznej, oraz mieć dostęp do 
przeglądarki internetowej w celu jej przeglądania, pobierania i weryfikowania. 

W rezultacie usługa EDDM zapewnia kompleksową obsługę faktury 
elektronicznej, począwszy od jej wygenerowania w systemie finansowo-
księgowym wystawcy, a skończywszy na uzyskaniu potwierdzenia o jej ode-
braniu przez odbiorcę. Wszystkie faktury elektroniczne wystawione w syste-
mie księgowym są – po ich podpisaniu bezpiecznym podpisem elektronicz-
nym – automatycznie przesyłane do systemu eArchiwum. Mechanizm bez-
piecznego podpisu elektronicznego zapewnia autentyczność i integralność 
faktury elektronicznej oraz pozwala na podpisanie i dostarczenie wielu faktur 
elektronicznych w jednym procesie i przy jednokrotnym podaniu kodu PIN. 
W usłudze EDDM istnieje możliwość podpisania nawet 1000 faktur elektro-
nicznych w 15 minut. Z kolei weryfikacja podpisu elektronicznego odbywa się 
z poziomu systemu eArchiwum lub za pomocą darmowej aplikacji do wery-
fikacji podpisu, która znajduje się na stronie KIR, zatem odbiorca nie musi 
posiadać własnego certyfikatu, czytnika ani karty elektronicznej. 

Usługa EDDM zapewnia również odpowiedni sposób przechowywa-
nia i udostępniania faktur elektronicznych. Jest to realizowane poprzez wyko-

16  Alternatywą jest wymiana danych elektronicznych (EDI – Electronic Data Interchange), 
transfer informacji transakcyjnej od komputera do komputera z wykorzystaniem standardowych 
formatów komunikatu. 
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rzystanie systemu eArchiwum, który stanowi element funkcjonalny usługi 
EDDM, bezpośrednio odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie fak-
tur elektronicznych wystawcy w formie elektronicznej i do tego w formacie, 
w którym zostały przesłane odbiorcy. Gwarantuje to autentyczność pocho-
dzenia oraz integralność treści faktur elektronicznych, jak również ich czy-
telność przez cały okres ustawowego przechowywania, czyli standardowo  
6 lat, licząc od początku kolejnego roku kalendarzowego. W systemie eAr-
chiwum wystawca faktur automatycznie uzyskuje dostęp do modułu wyszu-
kiwania faktur elektronicznych. Z kolei odbiorca ma do nich dostęp poprzez 
otrzymany od wystawcy link, dzięki czemu może je nie tylko przeglądać, ale 
także pobierać i zapisywać na lokalnych dyskach komputerowych. Dodatkowo 
usługa umożliwia na żądanie organów podatkowych i kontroli skarbowej 
natychmiastowy, pełny i ciągły dostęp drogą elektroniczną do tych faktur,  
z uwzględnieniem opcji ich udokumentowanego poboru i wydruku. Na 
wniosek wystawcy istnieje opcja założenia konta dostępowego do systemu  
eArchiwum dla kontrolera skarbowego, umożliwiającego podgląd wybranych 
e-faktur (np. wystawionych w danym okresie).

Każda podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym faktura, która 
trafia do KIR, jest także znakowana czasem i zapisywana w systemie eArchiwum 
zgodnie z ustalonymi wcześniej zasadami. Dzięki temu faktury elektroniczne 
mogą być wyszukiwane według nazwy odbiorcy, daty wystawienia, numeru 
klienta lub faktury elektronicznej, skojarzonych nazw, kalendarza czy NIP-u. 
Jednocześnie system automatycznie wysyła do odbiorcy drogą elektroniczną 
wiadomość e-mailową o udostępnieniu danej faktury elektronicznej w syste-
mie eArchiwum. Sam odbiór faktury elektronicznej następuje po kliknięciu 
linku znajdującego się w treści powiadomienia wysłanego do odbiorcy, co jest 
rejestrowane przez system eArchiwum. Wymagane jest jednak, by odbiorca 
posiadał adres poczty elektronicznej, na który będzie przesłany link umożliwia-
jący dostęp do dokumentu finansowego, oraz by mógł korzystać z przeglądarki 
internetowej w celu przeglądania, pobierania i weryfikowania otrzymywanych 
faktur elektronicznych. W efekcie wystawca faktury elektronicznej otrzymuje 
natychmiastową informację o fakcie otworzenia dokumentu przez odbiorcę. 
Jest to o tyle ważne, że potwierdzenie odbioru faktury elektronicznej stanowi 
dla przedsiębiorców gwarancję dotarcia danego dokumentu finansowego do 
adresata, przez co przyczynia się np. do szybkiego i prawidłowego rozlicze-
nia podatku VAT. Poza tym korzystając z dedykowanego systemu do obsługi 
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faktury elektronicznej, wystawca zyskuje możliwość otrzymywania raportów  
o statusie doręczenia lub niedoręczenia e-faktury do odbiorcy.

Infrastruktura teleinformatyczna KIR S.A. i zastosowane elementy bezpie-
czeństwa zapewniają ciągłość pracy systemu eArchiwum i umożliwiają dostęp 
do faktur elektronicznych nawet w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, 
takich jak np. przerwa w dostawie energii elektrycznej, awaria łącza do sieci 
Internet itp. Usługa EDDM umożliwia także integrację z zewnętrznymi sys-
temami finansowo-księgowymi, billingowymi, eBOK-owymi czy systemami 
obiegu dokumentów. Pozwala to na automatyczne podpisywanie plików fak-
tur generowanych przez te systemy i przesyłanie ich do systemu eArchiwum. 
Ponadto w usłudze mogą być obsługiwane różne formaty e-faktur, przy czym 
jeśli wystawcy i odbiorcy uda się ustalić wspólny format faktury elektronicznej, 
wówczas możliwe będzie ich wczytywanie wraz z odpowiednimi danymi do 
systemów finansowo-księgowych. Zaletą jest też możliwość generowania zbior-
czych raportów, m.in. dotyczących statusu odebrania efaktur, jak i dostarczania 
do klientów dokumentów elektronicznych innych niż finansowe. 

Usługa EDDM jest oferowana w modelu ASP (Application Service 
Provider), czyli na zasadzie udostępniania oprogramowania przez Internet. 
W modelu tym rezygnuje się z wnoszenia opłaty za licencję na rzecz opłat za 
wykorzystywanie oprogramowania w określonym celu (np. do przechowywa-
nia lub przesyłania dokumentów). Jednocześnie korzystanie z tego modelu nie 
wymaga rozbudowanej infrastruktury sprzętowej klienta, za to niezbędne jest 
posiadanie połączenia z Internetem. Szczegółowy wykaz czynności składa-
jących się na proces obsługi faktury elektronicznej w ramach usługi EDDM,  
z uwzględnieniem jej wystawienia przez wystawcę, zaprezentowany jest na  
rysunku 1.

Podmioty decydujące się na wdrożenie usługi EDDM zyskują zatem 
rozwiązanie, które zgodnie z polskim prawem pozwala na sprawne i bez-
pieczne dystrybuowanie do wskazanych adresatów podpisanych faktur elek-
tronicznych. 

Do podstawowych funkcjonalności charakteryzujących usługę EDDM 
zaliczyć należy:

 – podpisywanie faktur kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 – bezpieczne przechowywanie podpisanych faktur elektronicznych  

w elektronicznym archiwum;
 – stałe udostępnianie faktur elektronicznych w trybie on-line przez 24 

godziny na dobę;
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Rys. 1. Opis czynności w procesie obsługi faktury elektronicznej

Źródło: materiały ofertowe KIR S.A. (LBZD)

 – zapewnienie jednoczesnego dostępu do faktur elektronicznych wielu 
uprawnionym użytkownikom;

 – zagwarantowanie dostępu do faktur elektronicznych organom podat-
kowym lub organom kontroli skarbowej;

 – sposobność dodawania kolejnych indeksów opisujących faktury elek-
troniczne, dzięki którym możliwe jest ich wyszukiwanie w elektro-
nicznym repozytorium;

 – możliwość selekcji faktur elektronicznych według odpowiednich kry-
teriów.

Z kolei dodatkowymi usprawnieniami funkcjonalnymi, które wyróżniają 
usługę EDDM spośród podobnych rozwiązań konkurencyjnych, są:

 – zapewnienie ważności podpisu elektronicznego złożonego pod 
e-fakturą przez zastosowanie znacznika czasu oraz jego „konserwację” 
przez okres przechowywania;
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 – wysłanie informacji o dostępności faktury elektronicznej na adres 
e-mailowy odbiorcy (dostęp odbywa się przez unikatowy adres URL);

 – generowanie raportu zdarzeń dla wystawcy o odebraniu lub nieode-
braniu faktury elektronicznej przez odbiorcę;

 – możliwość konwersji danych (XML) przyjętych od wystawcy do 
postaci akceptowanej przez zdefiniowane systemy finansowo- 
-księgowe.

W tym miejscu szczególną uwagę należy zwrócić na ostanie z wymienio-
nych powyżej usprawnień, gdyż stanowi ono zupełnie nową funkcjonalność 
dla tego typu rozwiązań, innowację, która zapewnia zainteresowanym pod-
miotom obsługę e-faktur pochodzących z systemów finansowo-księgowych 
oferowanych przez różnych producentów. W efekcie jej implementacji i dal-
szego rozwoju klienci korzystający z usługi EDDM zyskają możliwość 
wymiany faktur elektronicznych w formatach generowanych przez wła-
sne systemy finansowo-księgowe (np. w XML), łącznie z ich podpisaniem  
i wysłaniem do kontrahentów. W przypadku wystawców zniknie więc koniecz-
ność konwersji tych faktur do postaci rozpoznawanej przez systemy finan-
sowo-księgowe odbiorców. Z kolei odbiorcy będą mogli dodatkowo zamie-
niać otrzymywane faktury elektroniczne na format obsługiwany przez posia-
dane systemy finansowo-księgowe, dzięki czemu wyeliminowane zostanie 
ręczne wpisywanie danych z takich dokumentów. Mechanizm transformacji 
faktur elektronicznych na wymagane formaty będzie elementem składowym 
usługi EDDM, funkcjonującym w oparciu o usługę sieciową. Jednocześnie 
ze względu na możliwość wystąpienia faktury elektronicznej w postaci np. 
podpisanego pliku XML, czyli trudnego do „rozszyfrowania” przez pracow-
nika księgowości, usługa ta zostanie uzupełniona o mechanizm prezentacji 
faktur. Będzie on polegał na automatycznej konwersji faktury elektronicznej 
z takiej „nieczytelnej” formuły do formatu umożliwiającego jej wyświetle-
nie na ekranie lub wydruk w postaci zrozumiałej dla odbiorców (np. w PDF). 
Wspomniana funkcjonalność zapewni, podobnie jak ma to miejsce w syste-
mach EDI, automatyzację procesu wczytywania faktur elektronicznych do róż-
nych aplikacji oraz współtworzenie wśród uczestniczących podmiotów sieci 
do ich wymiany. Zainteresowane firmy zyskają zatem skuteczne rozwiązanie 
dla elektronicznego fakturowania bez konieczności zakupu drogich i często 
skomplikowanych systemów. 
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 Podsumowanie

Rozwiązania stosowane w ramach działalności usługowej, a bazujące 
na systemach informatycznych, są coraz powszechniejsze i wywierają coraz 
większy wpływ na kształt współczesnej gospodarki i funkcjonujących w niej 
przedsiębiorstw. Wspierają one m.in. realizację takich zadań, jak zarządzanie 
dokumentami elektronicznymi czy też zarządzanie i kontrola realizacji pro-
cesów biznesowych. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku obsługi 
faktury elektronicznej, która znajduje się w orbicie zainteresowań klientów, 
szczególnie w kontekście jej pomyślnego wpływu na rozwój przedsiębior-
stwa bez względu na jego wielkość oraz zakres prowadzonej działalności. 
Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga bowiem nieustannych 
zmian w procesach technologicznych i organizacyjnych, których skutkiem 
jest tak bardzo pożądany wzrost konkurencyjności i pozytywny wizerunek  
w oczach klientów. A wdrożenie e-faktury i rozwiązań wpierających jej 
obsługę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest taką właśnie zmianą, 
przełomem w zakresie optymalizacji procesu fakturowania, przyspieszenia  
rozliczeń pieniężnych w obrocie gospodarczym czy możliwości automatycz-
nego zaczytywania metadanych opisujących e-faktury do systemów finan-
sowo-księgowych odbiorców. Przetwarzanie faktur elektronicznych przy-
nosi więc realne oszczędności czasowe i finansowe, a do tego jest bezpieczne, 
efektywne i przyspiesza proces akceptacji faktur, eliminując równocześnie 
błędy pojawiające się przy ręcznym wprowadzaniu danych. Dlatego opisaną 
usługę EDDM należy traktować nie tylko jako ważne narzędzie konkurowa-
nia w rękach jej nabywców, ale także jako rozwiązanie innowacyjne z punktu 
widzenia dostawcy ze względu na zupełnie nowe lub usprawnione dotychcza-
sowe funkcjonalności, które skutecznie wyróżniają je na tle oferty konkuren-
cji i tworzą wartość dodaną dla klientów.
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Summary

At present days the increase in value of the company and its market success  
are strongly depended on innovations. These innovations are key condition for impro-
ving attractiveness of the market offer of the company and its competitive position and 
also effectively allow to ensure an adequate competitiveness on the market. An example  
of such an innovative product is the service EDDM, which new features distinguish  
it against other competitors and create added value for customers. This service provi-
des support for handling and popularizing an electronic invoice exchanged between 
business partners, which in turn is important change in optimizing the invoicing pro-
cess, speeding up settlements in the buisness or automatical reading of metadata 
describing such invoices.

Translated by Jacek wysocki
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 Wprowadzenie

Podstawą funkcjonowania świata w XXI wieku jest technologia. Jej eks-
pansywny charakter zdecydowanie odczuwa się niemal w każdej dziedzi-
nie nauki, jak i aspekcie codziennego życia. Największy stopień oddziaływa-
nia na świat dnia dzisiejszego mają technologie teleinformatyczne ICT1. Ich 
popularność oraz ekspansywność wymusza przedefiniowanie lub rozszerzenie 
niektórych podstawowych pojęć, szczególnie w zakresie nauk społeczno-eko-
nomicznych. Za przykład może tu posłużyć ogólnie przyjęta koncepcja czyn-
ników produkcji. Do niedawna w ich skład wchodziła ziemia, praca i kapitał. 
Wraz z rozwojem nauk ekonomicznych coraz częściej czynniki te wzbogacane 
były o przedsiębiorczość. Obecny kształt i zasady funkcjonowania nowoczesnej 
gospodarki wymuszają wydłużenie tej listy o kolejny i zdaniem autorów najważ-
niejszy czynnik – informację (lub wiedzę)2. 

1  Information and communication technologies.
2  Informację lub wiedzę (know-how) autorzy w niniejszym artykule interpretują jako wartości 

tożsame, ponieważ rozważają informację w aspekcie społeczeństwa informacyjnego (SI), którego 
podstawowym założeniem jest wielopoziomowe i efektywne operowanie informacją; a więc wie-
dza jest w tym przypadku naturalnym elementem SI, a kontrowersje wzbudzać może jedynie chaos 
nazewnictwa oraz brak ostatecznego i ogólnie akceptowalnego usystematyzowania pojęcia SI.



Ewolucja i struktura społeczna związane są z poziomem rozwoju nauki 
i techniki. Rozwój i informatyzacja wszystkich dziedzin życia powodują, że 
przestajemy być społeczeństwem postindustrialnym i stajemy się społeczeń-
stwem informacyjnym. Ogólnie społeczeństwo informacyjne można zdefi-
niować jako: „Społeczeństwo informacyjne jest to cywilizacja wiedzy, która 
powstała w wyniku ewolucji społeczeństwa postindustrialnego, zmieniając 
swoją kulturę i umiejętności, w wyniku działania sił sprawczych w postaci 
postępu technologicznego, wiedzy i globalizacji. SI stwarza nowe możliwości 
dla funkcjonowania nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy oraz rozwoju 
innowacyjności i konkurencji poprzez nowe możliwości operowania informa-
cją. Funkcjonowanie i rozwój SI są stymulowane przez samych jego uczest-
ników – internautów – oraz przez strategiczne działania polityczne, globali-
zację i konwergentny sektor high-tech. Środowisko SI pozostaje w sprzężeniu 
zwrotnym z siłami sprawczymi odpowiedzialnymi za jego powstanie, siłami 
biorącymi udział w jego funkcjonowaniu i rozwijaniu się oraz powoduje dal-
sze zmiany społeczne wpływając na wiele aspektów życia. Wszystkie te ele-
menty są względem siebie skorelowane i wzajemnie się napędzają”3.

Bardzo trafnie cechy SI określił D. Bell, i to już w 1973 r. W swoim 
dziele The Coming of Post – Industrial Society, sformułował on podstawy 
struktury nowego porządku społecznego:

 – rozwój sektorów: czwartego (finanse, ubezpieczenia itp.) oraz piątego 
(zdrowie, oświata, nauka), a także zwiększenie roli i udziału w gospo-
darce sektora usług,

 – istotna przewodnia rola naukowców w strukturach zawodowych,
 – wiedza i jej wykorzystanie jako źródło innowacji i droga do unowo-

cześnienia,
 – planowany rozwój nauki i techniki,
 – nowe społeczeństwo i nowe technologie intelektualne jako rdzeń 

decyzyjny w polityce i kierunku rozwoju społeczeństwa4.

3  P. Gutowski, Proponowany model funkcjonalny społeczeństwa informacyjnego, rozdz. 1, 
[w:] Z. Szyjewski, M. Borawski (red.), Technologie informacyjno-komunikacyjne. Możliwości, 
zagrożenia, wyzwania, Wyd. PPH ZAPOL, Szczecin 2009, s. 25-26.

4  J.S. Nowak, Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje [w:] G. Bliźniuk, J.S. Nowak, 
Społeczeństwo informacyjne 2005, Wyd. Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2005, 
s. 47-48.
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Wiele wniosków i spostrzeżeń Bella (dominująca rola usług, rosnące zna-
czenie specjalistów i naukowców, wiedza jako klucz do innowacji, rozwój 
technologii i technik intelektualnych) pojawia się w obecnych planach roz-
wojowych jako cele, na których trzeba się skupić, aby przyspieszyć rewolu-
cję informacyjną.

Rozwój SI wymaga działań prowadzących do5:
 – liberalizacji rynku,
 – budowy rozległej infrastruktury sieciowej,
 – spójnego i przejrzystego prawodawstwa,
 – nakładów finansowych na badania i rozwój,
 – nieskrępowanego dostępu do sieci wszystkich operatorów,
 – szerokiego i taniego dostępu do Internetu,
 – publicznego dostępu do informacji,
 – możliwości wymiany danych bez względu na odległość,
 – wysokiego odsetka zatrudnionych w usługach.

Oczywisty wydaje się fakt, że akceleracja rozwoju technik teleinforma-
tycznych wymaga zintensyfikowanych działań związanych z tworzeniem tech-
nicznych warunków dostępu do Internetu6. Niestety, podejmowane w tym celu 
działania administracji państwowej (jak np. strategie rozwojowe), pomimo 
uaktualnień i uzupełnień, realizowane są nieefektywnie, co w zestawieniu 
z niedostatecznym poziomem finansowania skutkuje bardzo słabą dynamiką 
przekształcania społeczeństwa w cywilizację wiedzy. 

Przyjęcie przez Polskę strategii budowy społeczeństwa informacyjnego 
zobowiązuje ją do unowocześniania istniejących i wdrażania nowych techno-
logii. Głównym narzędziem do realizacji tego celu jest upowszechnienie sze-
rokopasmowego dostępu do Internetu7. Odnosząc się do tego stwierdzenia, 
wskazującego na Internet szerokopasmowy jako podstawowy determinant roz-
woju społecznego, należy wyraźnie podkreślić, że podstawowym czynnikiem 

5  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. wstęp do for-
mułowania założeń polityki państwa, Warszawa 1996, s. 8., http://kbn.icm.edu.pl/pub/info/dep/
spo.html (15.06.2008).

6  K. Buczkowski, Sieć komputerowa w gminie. wybrane problemy organizacji i zarzą-
dzania, Fundacja Wspomagania Wsi 2007 r., s. 22., http://www.witrynawiejska.org.pl/ima-
ges/19233_Sieci_calosc_opt.pdf (26.10.2009).

7  P. Gutowski, współzależność PKB i liczby użytkowników Internetu w Polsce z wyko-
rzystaniem analizy kowariancji i korelacji statystycznej [w:] B. Filipiak, A. Panasiuk (red.), 
Gospodarka w dobie globalizacji – usługi, decyzje, innowacje, Zeszyty Naukowe nr 507, 
WNUS, Szczecin 2008, s. 93-100.
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umożliwiającym świadczenie usługi szybkiego dostępu do globalnej sieci jest 
nowoczesna infrastruktura8. 

1. Przegląd dostępowych technologii szerokopasmowych w Polsce

Unia Europejska definiuje szerokopasmowy dostęp do Internetu jako 
szybszy niż 144 kb/s 9. Obecnie warunek ten spełniają zarówno technologie 
przewodowe, jak i bezprzewodowe, chociaż to te pierwsze stanowią główne 
medium dostępu do Internetu w Polsce (rysunek 1). Do najbardziej rozpo-
wszechnionych sieci przewodowych należą10:

1. xDSL (xDigital Subscriber Line) – sieci wykorzystujące jako medium 
transmisyjne parę kabli miedzianych lub bimetalowych (jednak naj-
popularniejsza jest tzw. skrętka). Głównym ograniczeniem szybko-
ści transmisji w tych sieciach jest długość i jakość kabla. Do podsta-
wowych rodzajów sieci DSL zaliczyć można11:
 – HDSL (High data rate Digital Subscriber Line) – symetryczne 

cyfrowe łącze abonenckie,
 – ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) – asymetryczne 

cyfrowe łącze abonenckie,
 – VDSL (Very high data rate Digital Subscriber Line) – cyfrowe 

łącze abonenckie o bardzo dużej prędkości transmisji.
Zaznaczyć należy, że odmiany techniki DSL rozwijają się i ewolu-
ują, czego efektem są dużo większe możliwości w aspekcie pręd-
kości przesyłania danych. Za przykład może tu posłużyć następca 
ADSL – ADSL2+ lub następca VDSL – VDSL 2 (VDSL2 jest naj-
bardziej zaawansowanym standardem transmisji wykorzystującym 

8 Jeśli problem budowy SI rozważa się z punktu widzenia różnych nauk, to taka teza może oczy-
wiście być podważona. Czysto ekonomiczny punk widzenia nakazuje w hierarchii ważności posta-
wić co najmniej na równi inne czynniki, tj. np. liberalizację rynku ICT lub problemy organizacyj-
no-regulacyjne. Zdaniem autorów do pojęcia społeczeństwa informacyjnego należy jednak podejść 
w sposób wieloaspektowy, a więc bardziej interdyscyplinarny. W takim przypadku budowa nowo-
czesnej infrastruktury wydaje się głównym i wynikowym determinantem, prowadzącym do rozwo-
ju Internetu szerokopasmowego i w efekcie przyspieszenia budowy społeczności informacyjnej. 

9 Strategia szerokopasmowego dostępu do usług społeczeństwa informacyjnego w Polsce na 
lata 2007-2013, Ministerstwo Transportu, Warszawa, luty 2007, s. 3, materiały dostępne również 
w Internecie pod adresem: http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/82/1682/6505.pdf (26.10. 2009).

10 Charakterystyka sieci opracowana na podstawie informacji pochodzących głównie z Wikipedii.
11 H. Gut-Mostowy, M. Kowalewski, Aspekty techniczno-ekonomiczne szerokopasmowych 

sieci dostępowych [w:] „Telekomunikacja i Techniki Informacyjne” 2001, nr 3-4, s. 78.
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parę kabli miedzianych. Jego głównym przeznaczeniem jest świad-
czenie usług triple play12. VDSL 2 umożliwia symetryczną transmisję 
danych na odcinku do 300 m z prędkością 200 Mb/s. Przy dłuższych 
dystansach prędkość ta maleje – na dystansie 0,5 km – 100 Mb/s, a po 
1 km już tylko 50 Mb/s.).

2. HFC (TVK) (Hybrid Fibre Coaxial) – hybrydowe sieci wykorzy-
stujące jako końcowe medium transmisyjne kabel koncentryczny. 
Przy zastosowaniu kwadraturowej modulacji amplitudy – QAM 256, 
granica przesyłania danych do klienta wynosi 38 Mbit/s, natomiast 
QAM 64 – 28 Mbit/s (przy kanale zwrotnym 10 Mbit/s). Wyróżnić 
można dwa standardy: starszy DOCSIS13 1.1 i nowszy DOCSIS 3.0.

Spośród sieci bezprzewodowych na uwagę zasługują rozwiązania:
1. WiMax – system szerokopasmowego bezprzewodowego (radiowego) 

dostępu typu punkt – wiele punktów. System pracujący w paśmie 
częstotliwości 6-11 GHz. WiMax jest stosunkowo nowoczesnym 
rozwiązaniem, umożliwiającym (w teorii) przepustowość 100 Mb/s  
(w praktyce obecnie około 10 Mb/s) i mogący funkcjonować na 
dużych obszarach (idealnie nadający się do zastosowania na obsza-
rach słabo zaludnionych)14.

2. HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) – technologia ta 
umożliwia łączenie się z Internetem za pomocą telefonów komór-
kowych. Jest to technologia 3G, a jej najpopularniejszym standar-
dem jest UMTS (umożliwia on przesyłanie danych w stronę termi-
nala z prędkością 14,4 Mb/s, jednak w Polsce największa, oferowana 
przez operatorów przepustowość to 7,2 Mb/s)15;

3. WLAN (wireless Local Area Network) – bezprzewodowa sieć lokalna 
znajdująca zastosowanie głównie w domach lub małych biurach.

4. Dostęp satelitarny, który jednak z uwagi na bardzo wysokie bariery 
wejścia oraz małą popularność w Polsce zostanie przez autorów 
pominięty w dalszych rozważaniach.

12  Usługi Triple play (3 w 1) – Internet + TV + telefon.
13  Data over Cable Service Interface Specification.
14  W.E. Grzebyk, D. Iłowska, J.M. Janiszewski, G. Puszczyk, Planowanie i przygotowanie 

koncepcji budowy sieci szerokopasmowych na terenach wiejskich. Poradnik dla samorządow-
ców, UKE, Fundacja Wspomagania Wsi, kwiecień 2008, s. 53.

15  Raport UKE, Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego za rok 2007, Departament 
Analiz Rynku Telekomunikacyjnego, s. 48, http://www.uke.gov.pl/_gAllery/14/25/14258/
Raport_o_stanie_rynku_telekomunikacyjnego_2007_v3.pdf, (29.10.2009).
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W Polsce najpopularniejszą technologią dostępową jest xDSL (rysu-
nek 1). Na drugim miejscu uplasowała się technologia HFC (TVK), nato-
miast na kolejnych odpowiednio: dostęp „wdzwaniany” (dial-up) oraz ogól-
nie dostęp bezprzewodowy (WiMax, UMTS, łącza satelitarne oraz WLAN). 
Badania UKE16 wskazują, że Internet w Polsce znajduje się w fazie dynamicz-
nego wzrostu. Pozytywnym zjawiskiem jest malejąca liczba połączeń typu 
dial-up (w 2006 roku udział w ogóle połączeń wyniósł 7,16%, a w 2007 spadł 
do 3,04%), zastępowanych przez stały dostęp szerokopasmowy. Wciąż mar-
twi jednak stosunkowo niska penetracja szybkiego Internetu w odniesieniu do 
innych krajów Wspólnoty Europejskiej.

Rys. 1. Technologie dostępu do Internetu w Polsce w latach 2006-2007

Źródło: Raport UKE, Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego za rok 2007, 
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego..., dz. cyt.

2. Zapotrzebowanie na pasmo (kanał transmisyjny)

W ostatnich latach na świecie zaobserwować można wzmożony ruch 
w sieciach IP. Nie wynika to tylko ze zwiększającej się liczby użytkowników 
tych sieci (rosnąca penetracja), lecz przede wszystkim jest efektem pojawienia 
się nowych usług teleinformatycznych. Usługi te można podzielić na usługi 
SI (jak np. telepraca, e-learning, telemedycyna, e-administracja itp.) oraz na 

16  Tamże, s. 46.
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inne usługi teleinformatyczne (tj. HDTV17, UHDTV18, 3DTV19, VoD20, VoIP21, 
monitoring wizyjny czy zdalne odczytywanie liczników). Krótki opis najbar-
dziej „pasmożernych” usług przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. 

Charakterystyka i zapotrzebowanie na pasmo wybranych usług teleinformatycznych

Charakterystyka danej usługi

Zapotrzebowanie 
na pasmo* (Mb/s)

Pobie-
ranie

Wysy-
łanie

Internet – podstawowa usługa umożliwiająca dostęp do zasobów 
sieciowych, tj.: poczta elektroniczna (e-mail), komunikatory 
internetowe (tj. GG), grupy, fora i listy dyskusyjne, dostęp  
do danych zapisanych na serwerze (FTP), przeglądanie stron WWW, 
hosting (serwer dla stron WWW, FTP lub innych aplikacji), 
rejestracja domen i wiele innych

5 2

Internet – przeglądanie (również wysyłanie) kontentu multime-
dialnego 8 4

Telepraca – „każdy rodzaj zastępowania podróży związanych  
z pracą techniką informacyjną (np. telekomunikacją i komputerami); 
przemieszczanie pracy do pracowników zamiast pracowników  
do pracy”; rozszerzając tę myśl, należy dodać, że telepraca, często 
kojarzona tylko z zatrudnieniem dorywczym lub pracą wykonywaną 
przez osoby niepełnosprawne, w rzeczywistości jest nową formą 
zatrudnienia, charakterystyczną dla SI i przynoszącą wymierne 
korzyści, tj. ograniczanie kosztów czy samodzielna organizacja 
czasu pracy

4 1

Wideokonferencje i e-learning – obejmuje on nauczanie na odległość 
w czasie rzeczywistym oraz udostępnianie materiałów dydaktyczny,  
np. kursów, studentom. Zdalna nauka w czasie rzeczywistym jest usługą 
podobną do wideokonferencji. Oprócz połączenia audio-wideo  
z nauczycielem, student ma dostęp do dodatkowych informacji  
i baz danych. W zależności od przeznaczenia platformy e-learningowe 
tego typu mogą być wyposażone np. w pole do rysowania wykresów  
lub pisania wzorów. Nauczyciel oprócz monitoringu grupy ma możliwość 
monitorowania odwiedzin użytkowników, sprawdzania ich wyników  
oraz innych danych statystycznych

2 2

17  HDTV (High Definition TV) – telewizja wysokiej rozdzielczości.
18  UHDTV (Ultra High Definition TV) – telewizja ultra wysokiej rozdzielczości.
19  3DTV – telewizja trójwymiarowa.
20  VoD (Video On Demand) – wideo na żądanie.
21  VoIP (Voice over Internet Protocol) – przesyłanie dźwięku za pomocą sieci IP.
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Charakterystyka danej usługi

Zapotrzebowanie 
na pasmo*(Mb/s)

Pobie-
ranie

Wysy-
łanie

Telemedycyna – polega na zdalnej wymianie informacji za pomocą 
medium teleinformatycznego pomiędzy instytucją służby zdrowia 
a pacjentem. System taki wymaga zastosowania odpowiednich 
urządzeń po stronie pacjenta, np. do rejestracji EKG, podłączonych 
do komputera. Dane po cyfrowej obróbce i wstępnej identyfikacji 
są klasyfikowane i trafiają w zależności od ich zawartości do 
odpowiedniego organu w służbie zdrowia (lekarza rodzinnego, 
lekarza specjalisty lub np. w nagłym przypadku do dyspozytorni 
karetek pogotowia)

2 6

Telewizja cyfrowa – obecnie najbardziej „pasmożerna” usługa 
teleinformatyczna. Telewizja cyfrowa jest usługą bardzo szybko 
rozwijającą się. Najpowszechniejszym standardem jest HDTV, 
chociaż w niektórych regionach świata (np. w Japonii) powoli 
wprowadza się telewizję ultrawysokiej rozdzielczości. Rozwój tej 
usługi jest w dużej mierze uzależniony od szerokości pasma (usługa 
VoD jako bezpośrednia pochodna telewizji cyfrowej nie jest osobno 
rozważana, lecz wkalkulowana w szacowanie zapotrzebowania na 
pasmo dla telewizji cyfrowej)

8-10 0,5-1

Telefonia VoIP – usługa pozwalająca na przesyłanie głosu w sieciach IP 0,5 0,5

Monitoring wizyjny – usługa oferowana coraz częściej przez 
deweloperów w przypadku nowo powstałych osiedli. Usługa umożliwia 
monitoring domu i jego otoczenia w czasie rzeczywistym przez Internet 
podczas nieobecności gospodarzy. Bardziej rozbudowana forma tej 
usługi umożliwia interaktywne sterowanie kamerą

1 1

Zdalne odczytywanie liczników – nowo powstała usługa przezna-
czona głównie dla dostawców energii elektrycznej, gazu itp., choć 
często (głównie w krajach skandynawskich) przez nich samych reali-
zowana

0,5 0,5

Gry on-line – rozgrywki sieciowe (z wykorzystaniem komputera lub 
konsoli do gier) 2-4 2-4

RAZEM 37 22

*Dane dotyczące zapotrzebowania na pasmo mają charakter przybliżony z uwagi na fakt, że 
zależnie od źródła wielkości te są różne; ponadto niektóre usługi, jak np. telemedycyna, będące 
w ciągłym i dynamicznym rozwoju, są niezmiernie trudne w scharakteryzowaniu ich zapotrze-
bowania na pasmo; większość danych pochodzi ze strony www.e-photon-one.org.

Źródło: opracowanie własne na podstawie źródeł literaturowych i internetowych

Tabela 1. 
Charakterystyka i zapotrzebowanie na pasmo... (cd.)
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Rys. 2. Zapotrzebowanie na pasmo dla wybranych usług teleinformatycznych 
(prognoza do 2011 roku)

Źródło: ONO, European FTTH Council: So what’s happening on the Spanish 
market?, 2007, s. 6, http://www.localret.cat/revistesinews/broadband/
num18/docs/8num18.pdf.

Na obecnym etapie rozwoju usług teleinformatycznych najpopularniej-
sze architektury sieciowe są w stanie zapewnić wystarczające pasmo przeno-
szenia. Dynamika rozwoju usług wskazuje jednak, że w niedalekiej przyszło-
ści klasyczne media sieciowe nie będą w stanie zaspokoić popytu na pasmo 
(rysunek 2, 3 i 4). 

Z danych zamieszczonych w tabeli 1 wynika, że przeciętny internauta, 
aby swobodnie korzystać ze wszystkich nowoczesnych usług ICT dnia dzi-
siejszego, powinien dysponować pasmem o przepustowości 37 Mb/s w stronę 
użytkownika oraz 22 Mb/s w stronę sieci. Zauważalny jest znaczny wzrost 
zapotrzebowania na wysyłanie danych. O ile zapotrzebowanie na przepusto-
wość dotyczącą pobierania danych z Internetu (upload) wzrosła w ostatnich 
latach bardzo szybko, to w porównaniu z nią dynamika popytu na pasmo umoż-
liwiające wysyłanie danych jest dużo większa. Dzieje się tak za sprawą postę-
pującej informatyzacji społeczeństwa. Użytkownicy nie chcą już tylko oglądać
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Rys. 3. Przepustowości wymagane dla kolejnych generacji sygnałów telewi-
zyjnych

Źródło: J. George, Start thinking about 3 to 30 Gbps by 2030! Today’s networks 
can be designed to eventually carry that traffic; here’s how., [w:] Bro-
adband Properties, OFS, s. 42, www.broadbandproper ties.com, paź-
dziernik 2006

i pobierać, lecz tworzą własny kontent (np. multimedialny) i chcą dzielić 
się nim w sieci (idealnym przykładem mogą tu być zdjęcia w wysokiej roz-
dzielczości; pojawienie się nowoczesnych aparatów cyfrowych, umożliwia-
jących robienie bardzo dużej ilości zdjęć o wysokiej rozdzielczości, łatwość 
ich obróbki i wysyłania to jedne z czynników mających duży wpływ na taką 
sytuację). 

Rozwiązanie tego problemu stanowi technologia światłowodowa. 
Najpopularniejsze obecnie standardy światłowodowej sieci dostępowej to 
rodzina FTTx (Fibre To The x):

 – FTTH (Fiber To The Home) – światłowód doprowadzony do domu/
mieszkania, 

 – FTTB (Fiber To The Building) – światłowód doprowadzony do 
budynku,

 – FTTCab (Fiber To The Cabnet) – światłowód doprowadzony do 
skrzynki, 

 – FTTEx (Fiber To The Exchange) – światłowód doprowadzony do 
wyniesionej centrali, 

 – FTTC (Fiber To The Curb) – światłowód doprowadzony ,,do krawęż-
nika”22.

Rys. 4. Prognoza popytu na pasmo (2010-2030)

22  http://xdsl.stojek.org/dostep/xdsl/wstep.html (20.04.2008).
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Źródło: J. George, Start thinking about 3 to 30 Gbps by 2030!..., dz. cyt., s. 44. 

Technologia FTTH umożliwia symetryczny dostęp z przepustowością 
100Mb/s. W teorii jest to jednak medium o nieograniczonych możliwościach 
przesyłowych. Rysunki 2 i 3 prezentują przyszłościową prognozę zapotrze-
bowania na pasmo. Można postawić tezę, że jedyną technologią, która będzie 
mogła sprostać tak wysokiemu zapotrzebowaniu, jest właśnie FTTH.

W USA już 2,14 mln gospodarstw domowych posiada szerokopasmowy 
Internet doprowadzony dzięki technologii FTTH23. Również w Polsce opera-
torzy telekomunikacyjni, między innymi: TP24, Dialog25, Multimedia26 oraz 
Śląskie Sieci Światłowodowe27, powoli przygotowują się do modernizacji 
sieci. W tym celu testują nowe technologie światłowodowe ze wskazaniem 
na FTTH. 

23 http://www.wirtualnemedia.pl/article/258419_FTTH_coraz_popularniejsze.htm (20.04.2008).
24  http://www.fkn.pl/1,351,1673858,1,wiadomosc.html (20.04.2008).
25  http://www.telepolis.pl/news.php?id=10144 (20.04.2008).
26  http://e-portalik.net/telekomunikacja/multimedia-polska-buduja-siec-ftth/ (20.04.2008).
27  http://www.3s.pl/ (20.04.2008).
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3. technologia fttH28

FTTH jest to szerokopasmowe łącze światłowodowe, umożliwiające 
transmisję wielu usług telekomunikacyjnych. Podstawowymi elementami 
sieci FTTH są:

 – zakończenie linii optycznej OLT (Optical Line Termination),
 – jednostka sieci optycznej ONU (Optical Network Unit) lub ONT 

(Optical Network Termination), 
 – optyczna sieć dystrybucyjna ODN (Optical Distribution Network)29.

Podstawowy schemat funkcjonowania FTTH przedstawiony jest na 
rysunku 5.

Rys. 5. Architektura sieci FTTH

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Fiber to the Home. Overview 
& Technical Tutorial, materiały dostępne w Internecie pod adresem: 
www.fcc.gov/oet/tutorial/FTTH_Tutorial-8-7-03.ppt

ODN zapewnia fizyczne połączenie pomiędzy zakończeniem linii optycz-
nej a jednostkami sieciowymi. Wyróżniamy dwa rodzaje tej sieci:

 – pasywną PON (Passive Optical Network),
 – aktywną AON (Active Optical Network).

28  Rozdział opracowany na podstawie: P. Gutowski, Technologia FTTH. Spojrzenie ekono-
miczno-techniczne [w:] H. Babis, A. Budziewicz-Guźlecka (red.), Miejsce poczty i telekomunikacji 
w tworzeniu społeczeństw informacyjnych, materiały konferencyjne, PPH ZAPOL, Szczecin 2008, 
s. 56-63.

29  H. Gut-Mostowy, Światłowodowe sieci dostępowe – techniki FITL, s. 2, http://net.itl.waw.
pl/technologie/pdf/techniki_fitl.pdf (21.04.2008).
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Rysunek 5. Architektura sieci FTTH 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Fiber to the Home. Overview & Technical Tutorial, 
materiały dostępne w Internecie pod adresem: www.fcc.gov/oet/tutorial/FTTH_Tutorial-8-7-03.ppt. 

ODN zapewnia fizyczne połączenie pomiędzy zakończeniem linii optycznej 
a jednostkami sieciowymi. Wyróżniamy dwa rodzaje tej sieci: 

 pasywną PON (ang. Passive Optical Network), 
 aktywną AON (ang. Active Optical Network). 

 W pasywnej sieci optycznej medium transmisyjnym jest światłowód 
jednomodowy. Sygnał światłowodowy może być rozdzielony na maksymalnie 32 
abonentów końcowych. Rozdzielaniem sygnału zajmują się pasywne splitery optyczne, 
rozmieszczone zależnie od postaci sieci (gwiazda, drzewo itp.) w określonych punktach 
sieci PON. Elementy sieci pasywnej z reguły nie potrzebują dodatkowego zasilania 
zewnętrznego, z wyjątkiem aktywnych urządzeń zamieszczonych w końcowych 
węzłach34. Zadaniem splittera jest rozdzielenie sygnału i rozprowadzenie go do 
poszczególnych ONT (możliwe jest również wykorzystanie zwielokrotnienia 
częstotliwościowego i rozsyłanie do poszczególnych użytkowników sygnału o danej 
długości fali). Zarządzanie dostępem do zamówionych usług odbywa na poziomie 
urządzeń końcowych (ONT). Za pomocą identyfikacji adresu MAC użytkownik otrzymuje 
tylko zamówioną usługę chodź do urządzenia końcowego dochodzi cały ich pakiet. 
Wyróżniamy następujące standardy optycznej sieci pasywnej35: 

 APON (ang. ATM Passive Optical Network), 

                                                                                                                                              
33 H. Gut – Mostowy, Światłowodowe sieci dostępowe – techniki FITL, s. 2., opracowanie dostępne 
w Internecie pod adresem: http://net.itl.waw.pl/technologie/pdf/techniki_fitl.pdf, [online, dostęp 21 
kwiecień 2008 r.]. 
34 http://pl.wikipedia.org/wiki/Pasywne_sieci_optyczne, [online, dostęp 21 kwiecień 2008 r.]. 
35 C. Lin, Broadband Optical Access Networks and Fibre – to – the – Home. Systems Technologies 
and Deployment Strategies, Center for Advanced Research in Photonics, Chinese University of Hong 
Kong, John Wiley & Sons, Ltd, Anglia 2006, standardy i ich opis wymieniane są w całym 
dokumencie. 

OLT ODN 

ONU 

ONU 

ONU 

Światłowód może być poprowadzony nad 
ziemią 

Światłowód może być poprowadzony pod 
ziemią 
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W pasywnej sieci optycznej medium transmisyjnym jest światłowód 
jednomodowy. Sygnał światłowodowy może być rozdzielony maksymalnie 
na 32 abonentów końcowych. Rozdzielaniem sygnału zajmują się pasywne 
splitery optyczne, rozmieszczone zależnie od postaci sieci (gwiazda, drzewo 
itp.) w określonych punktach sieci PON. Elementy sieci pasywnej z reguły 
nie potrzebują dodatkowego zasilania zewnętrznego, z wyjątkiem aktyw-
nych urządzeń zamieszczonych w końcowych węzłach30. Zadaniem split-
tera jest rozdzielenie sygnału i rozprowadzenie go do poszczególnych ONT 
(możliwe jest również wykorzystanie zwielokrotnienia częstotliwościowego  
i rozsyłanie do poszczególnych użytkowników sygnału o danej długości fali). 
Zarządzanie dostępem do zamówionych usług odbywa na poziomie urządzeń 
końcowych (ONT). Za pomocą identyfikacji adresu MAC użytkownik otrzy-
muje tylko zamówioną usługę, choć do urządzenia końcowego dochodzi cały 
ich pakiet. Wyróżniamy następujące standardy optycznej sieci pasywnej31:

 – APON (ATM Passive Optical Network),
 – BPON (Broadband Passive Optical Network),
 – GPON (Gigabit Passive Optical Network).

Architekturę PON przedstawiono na rysunku 6.

Rys. 6. Architektura PON

Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:PON_vs_AON.png 

30  http://pl.wikipedia.org/wiki/Pasywne_sieci_optyczne (21.04.2008).
31  C. Lin, Broadband Optical Access Networks and Fibre to the Home. Systems Technologies and 

Deployment Strategies, Center for Advanced Research in Photonics, Chinese University of Hong Kong, 
John Wiley & Sons, Ltd., Anglia 2006, standardy i ich opis wymieniane są w całym dokumencie.
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Podstawową różnicą w sieci aktywnej jest fakt, że zastosowane w niej 
urządzenia potrzebują zasilania zewnętrznego. Sieć opiera się na urządzeniach 
dystrybuujących sygnał typu ruter, switch lub multiplekser. Do routera docho-
dzi cały pakiet usług i na tym poziomie jest on rozdzielany, a poszczególne 
usługi wysyłane są do przypisanych im klientów końcowych. Architekturę 
AON przedstawia rysunek 7.

Rys. 7. Architektura AON

Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:PON_vs_AON.png

ONU lub ONT – jest to albo ostatni poziom sieci dostępowej lub bez-
pośrednio urządzenie końcowe rozprowadzające sygnał do telewizora, kom-
putera czy telefonu. Równocześnie dochodzi tutaj do zamiany sygnału cyfro-
wego na analogowy.

OLT jest to zakończenie linii optycznej. Z jednej strony łączy ze sobą 
jednostki ONU, a z drugiej zapewnia połączenie sieci FTTH z publiczną sie-
cią telekomunikacyjną.

Zastosowanie medium światłowodowego generuje liczne korzyści,  
z których najistotniejszą jest: „szerokie gardło przepustowe” zapewniające 
strategiczne zaplecze usługowe na długie lata. Pozostałe korzyści to:

 – ogromna informacyjna przepustowość nośna, praktycznie nieograni-
czona, zależna tylko od urządzeń nadawczych i odbiorczych,

 – łatwość modernizacji i konserwacji,
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 – duża odporność na zakłócenia elektromagnetyczne,
 – stałość chemiczna,
 – możliwość transmisji na bardzo długie dystanse z minimalną stratą 

jakościową,
 – stosunkowo mała liczba urządzeń,
 – w niektórych przypadkach brak potrzeby stosowania zasilania 

zewnętrznego,
 – mała średnica kabla,
 – pewność, elastyczność i zaufanie.

Podstawową wadą sieci światłowodowych jest wysoki koszt budowy 
infrastruktury sieciowej. Patryk Urban – pracownik naukowy na Uniwersytecie 
Eindhoven w Holandii, gdzie w ramach Instytutu Badawczego COBRA zaj-
muje się badaniami nad optycznymi sieciami dostępowymi nowej generacji, 
pisze: „Teoretycznie najważniejszymi czynnikami decydującymi o powodze-
niu szerokopasmowych sieci optycznych są: dostępność standardowych ele-
mentów i produktów sprzętowych, jakość wsparcia świadczonego przez usłu-
godawców oraz atrakcyjność oferowanych usług. Dopiero połączenie wszyst-
kich tych elementów może zapewnić rentowność inwestycji”. Należy dodać, że 
inwestycja taka, jeżeli nie jest wdrażana na dużą skalę, jest uzasadniona bar-
dziej ze strategicznego niż ekonomicznego punktu widzenia. 

Możliwości skłaniające do budowania sieci FTTH to:
 – działalność usługowa – operator buduje infrastrukturę, po czym za 

jej pomocą świadczy usługi telekomunikacyjne; niestety, rentowność  
w takim przypadku zapewnia jedynie duża liczba klientów;

 – dzierżawa sieci – operator buduje sieć FTTH i dzierżawi ją innym 
operatorom, którzy dostarczają usługi do klientów końcowych;

 – sprzedaż sieci – operator buduje sieć FTTH z myślą jej późniejszej 
odsprzedaży np. innemu operatorowi wchodzącemu na rynek.

Jest pewne, że FTTH stanowi przyszłość transmisji telekomunikacyj-
nej. Za jej pomocą możliwe będzie świadczenie wielu usług typu: pełne tri-
ple-play, bardzo szybki Internet, telewizja wysokiej i ultrawysokiej jakości, 
VoD, VoIP i wiele innych. W porównaniu z innymi technologiami (tabela 2) 
FTTH wypada zdecydowanie najlepiej. 
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Tabela 2. 

Porównanie wybranych technologii szerokopasmowych

Technologia Zasięg* Przepustowość*

ADSL 2+ do 1500 metrów upstream 24 Mb/s
downstream 1 Mb/s

VDSL 2 do 700 metrów teoretycznie 100 Mb/s
Fast/Gigabit Ethernet około 100 metrów 100 Mb/s , 1 Gb/s
TVK (HFC DOCSIS 1.1) bardzo duży teoretycznie 39 Mb/s
TVK (HFC DOCSIS 3.0) bardzo duży teoretycznie 1 Gb/s

WiFi

110 metrów (jednak otwarta 
przestrzeń lub zastosowa-
nie dodatkowych anten lub 
wzmacniaczy może zwięk-
szyć ten dystans)

54 Mb/s

WiMax teoretycznie 48 km (obec-
nie 10 km)

teoretycznie 70 Mb/s 
(obecnie 10 Mb/s)

FTTH bardzo duży
(największy)

100 Mb/s, GPON 2,5 Gb/s
(w teorii nieograniczona)

*W przybliżeniu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Buczkowski, Sieć komputerowa 
w gminie..., dz. cyt. s. 21; ONO, European FTTH Council: So what’s 
happening on the Spanish market?..., dz. cyt.

Specjaliści przewidują, że w niedalekiej przyszłości możemy spodzie-
wać przekształcania architektury sieciowej, w kierunku od obecnie najpopu-
larniejszych standardów jak HFC DOCSIS 1.1 i xDSL do odpowiednio: HFC 
DOCSIS 3.0 i FTTB/FTTN+ADSL 2+/VDSL2, oraz niezależnie budowanych 
(głównie przez developerów, innowacyjnych operatorów i dzięki projektom 
municypalnym) sieci FTTH w standardzie GPON32.

4. Przekształcenia sektorów telekomunikacyjnych w zakresie budowy 
infrastruktury

W ostatnich latach dostrzega się przekształcenia na światowych rynkach 
telekomunikacyjnych w zakresie budowy infrastruktury i wdrażania nowych 
mediów przesyłowych. Sytuacja klasyczna, polegająca na tym, że to opera-
tor zasiedziały jest głównym innowatorem w kraju w aspekcie technologii 

32 ONO, European FTTH Council..., dz. cyt., s. 7 (24.10.2009).
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i nowych usług, staje się przeszłością. Obecnie wyróżnić można kilka grup 
podmiotów czynnie rozwijających technologię FTTH. Są to:

 – operatorzy (zarówno zasiedziali, jak i alternatywni),
 – projekty municypalne,
 – dostawcy usług komunalnych (głównie dostawcy energii elektrycznej),
 – deweloperzy.

W USA dominującą rolę w rozbudowie FTTH odgrywa operator nale-
żący do grupy przedsiębiorstw powstałych w wyniku polityki antymonopo-
lowej i rozbicia operatora zasiedziałego – Verizon Communications Inc. Jest 
on zdecydowanym liderem na rynku amerykańskim pod względem posiada-
nych łączy światłowodowych (w połowie 2007 roku Verizon miał już 1,44 mln  
klientów podłączonych za pomocą technologii FTTH)33. Warto dodać, że 
w USA funkcjonuje aż 30 projektów realizowanych przez władze miejskie albo 
dostawców usług komunalnych (bądź w kooperacji pomiędzy tymi dwoma pod-
miotami), a 14 kolejnych jest w przygotowaniu34. Podobna sytuacja – a więc 
dominująca rola operatora – występuje również w Japonii i innych krajach azja-
tyckich wiodących światowy prym we wdrażaniu nowoczesnych technolo-
gii. W Europie sytuacja jest bardziej skomplikowana, zarówno pod względem 
poziomu budowy sieci FTTH/x, jak i rodzaju budujących (rysunek 8).

Rys. 8. Prognoza udziału budowniczych sieci FTTH w Europie na rok 2013

Źródło: G. Finnie, European FTTH Forecast, 2008-2013, materiały konferen-
cyjne, Kopenhaga 10 luty 2009r., materiały dostępne w Internecie pod 
adresem: http://www.docstoc.com/docs/4898109/European-FTTH-
Forecast-Graham-Finnie-Chief-Analyst-Heavy-Reading

33  RVA LCC Marked Research & Consulting, FTTH/FTTP UPDATE, październik 2007, 
http://www.rvallc.com/ (24.10.2009).

34  FTTH Council, Municipal FTTH Systems. Municipal Fiber to the Home Deployments: 
Next Generation Broadband as a Municipal Utility, kwiecień 2008, s. 5, http://www.ebusiness-
forum.gr/engine/index.php?op=modload&modname= Downloads&action=downloadsviewfile
&ctn=1889&language=en (24.10.2009).
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Szacuje się, że taki stan rzeczy będzie się utrzymywał. Zróżnicowanie 
kulturowe, finansowe i przede wszystkim rozwojowe w Europie sprawi, że 
równocześnie rozwijane będą wszystkie modele budowy infrastruktury, włą-
czając model współpracy lub kooperacyjny. 

Tabela 3. 

Wdrożeniowcy technologii FTTH/B (podłączone mieszkania/budynki)  
w wybranych krajach w Europie 

Kraj Operator 
zasiedziały

Projekt municypalny/
dostawca usług  

komunalnych (energii)
Operator 

alternatywny
Deweloperzy 
i spółdzielnie 
mieszkaniowe

Austria 3500 32500 5000 ×
Belgia 500 × 4 000 ×
Czechy × 25 000 × ×
Dania × 550 000 72 000 ×
Finlandia 400 000 12 000 4 470 3 500
Francja 500 000 5 200 3 950 000 ×
Niemcy × 231 800 50 000 ×
Włochy 7 200 103 000 2 000 000 ×
Łotwa 3 000 × 60 500 ×
Norwegia × 248 500 1 500 24 500
Polska 265 40 000 × ×
Portugalia 50 000 × 150 000 ×
Słowacja 200 000 15 000 215 000 ×
Słowenia 82 000 × 200 000 ×
Hiszpania 250 000 38 000 10 000 ×
Szwecja 120 000 316 000 426 600 47 400
Szwajcaria 10 000 11 500 780 ×
Wielka  
Brytania × 4 180 1 000 ×

× Brak danych.

Źródło: FTTH European Panorama, listopad 2008, materiały konferencyjne FTTH 
Council Europe Conference, Kopenhaga 11 lutego 2009 r., s. 7, http://www.
ftthcouncil.eu/documents/studies/Market_Data-December_2008.pdf

Najbardziej zinformatyzowanym regionem w Europie są kraje skandy-
nawskie. Należy przewidywać, że w przyszłości sytuacja ta nie zmieni się  
i w tych krajach w sposób najbardziej czynny rozwijane będą techniki świa-
tłowodowe. Porównanie europejskich państw o największym (w UE) stop-
niu penetracji technologii FTTH/B przedstawiono w tabeli 3. Z danych 
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zamieszczonych w tabeli 3 wynika, że jako wdrożeniowcy FTTH/B dominują 
w Europie operatorzy alternatywni. Krajem posiadającym największą liczbę 
podłączonych, dzięki tej technologii, gospodarstw domowych (4 455 200 hp35) 
jest Francja, natomiast najbardziej zaawansowanym regionem – kraje skandy-
nawskie. Na uwagę zasługuje stosunkowo wysoka pozycja krajów z byłego 
bloku wschodniego, tj. Słowacji i Słowenii. Z pewnością dziwi niewielka 
liczba łączy w Wielkiej Brytanii. Można przypuszczać, że wynika to z czyn-
nej agresywnej polityki antymonopolowej w tym kraju, ukierunkowanej na 
tamtejszego operatora zasiedziałego.

Polska, o czym autorzy wspominali już wcześniej, posiada raczej śla-
dowe ilości hp podłączonych za pomocą FTTH/B. Telekomunikacja Polska 
S.A. pozostaje dalej w fazie testów (można przypuszczać, że wynika to  
z braku jasno zdefiniowanego stanowiska UKE w sprawie regulacji nowo budo-
wanych sieci światłowodowych), natomiast pierwsze kroki w budowie infra-
struktury światłowodowej w naszym kraju stawiają operatorzy alternatywni. 

 Podsumowanie

Budowanie nowoczesnych sieci światłowodowych jest nieuniknione. 
Wymusza to popyt na nowoczesne usługi. Operatorzy mogą realizować różne 
strategie – bądź dzierżawy łączy, bądź dostępu hurtowego, bądź budowy wła-
snej sieci. W tym ostatnim przypadku można starać się o dofinansowanie ze 
środków unijnych, niemniej jednak takie rozwiązanie pozostaje bardzo kosz-
towne i często ekonomicznie nieuzasadnione (przynajmniej w bliskiej per-
spektywie). 

Przeniesienie ekonomicznego środka ciężkości z gospodarki przemysło-
wej na gospodarkę opartą na informacji wymaga przekwalifikowania i wdro-
żenia w proces kształtowania tej cywilizacji dużej części społeczeństwa. Nie 
jest to jednak możliwe bez pomocy i efektywnego celowego działania państwa. 

Osiągnięcie zamierzonych celów budowy SI jest procesem długoletnim. 
Równomierne i sumienne realizowanie prezentowanych narodowych planów 
rozwojowych oraz honorowanie i kontynuowanie inicjatyw rozpoczętych za 
poprzednich kadencji rządu z pewnością zmieniłoby niekorzystną sytuację 
Polski na arenie międzynarodowej w aspekcie zaawansowania budowy cywili-

35  Hp – house point, pojęcie potocznie używane w telekomunikacji, oznaczające odbiorcę 
końcowego w lokalu/mieszkaniu/domu.
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zacji wiedzy. Uprawiany w Polsce „szarpany” system rządzenia nie jest dobry 
dla wszystkich ekonomicznych długofalowych procesów i inicjatyw, których 
realizacja zajmuje od kilku do kilkudziesięciu lat. Wprowadzanie coraz to 
nowszych pomysłów powinno być przemyślane, ponieważ niweczą one kon-
sekwencję działania, przyczyniając się tym samym do szkodliwego oddziały-
wania na rozwój gospodarczy Polski.
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Summary

This article is an attempt to find a definition of informational society and their needs. 
It analyses behaviors and trends in the Internet. Authors research the exciting access to bro-
adband technologies in Poland, they estimate their functionality and usefulness to changing 
tendencies. Authors predict the contribution of the FTTH network in European Market 
in 2013. Authors also present the prognosis of demand on band, and define the place of 
Poland on international area in aspect of developing FTTH/FTTB technology.

Translated by Piotr Gutowski and Monika Tomczyk
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KORZYŚCI Z PROGRAmU mSDN ACADEmIC ALLIANCE fIRmY  
mICROSOft NA PRZYKŁADZIE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA  
I EKONOmIKI USŁUG UNIWERSYtEtU SZCZECIŃSKIEGO 

 Wprowadzenie

Program MSDN Academic Alliance jest działaniem firmy Microsoft na 
rzecz edukacji. Szczególnym względem darzone są wyższe uczelnie tech-
niczne, a także inne, na których prowadzi się nauczanie wszelkiego rodzaju 
przedmiotów z dziedziny informatyki. Obecnie jest on dostępny w 45 krajach 
na wszystkich kontynentach. 

Studenci i wykładowcy przez cały okres trwania programu na uczelni 
mogą nieodpłatnie korzystać niemal z wszystkich produktów Microsoftu, 
zarówno w kampusie, jak i na swoich prywatnych komputerach w domu. 
Jedynym i podstawowym warunkiem jest wykorzystywanie otrzymanego 
oprogramowania wyłącznie w celach niekomercyjnych. 

W niniejszym artykule przedstawione zostaną korzyści z przystąpienia do 
tego programu przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu 
Szczecińskiego.



1. Rodzaje subskrypcji mSDN AA oraz dostępne oprogramowanie

Dostęp do programu MSDN AA jest zależny od rodzaju prowadzonej działal-
ności naukowo-dydaktycznej. W związku z tym istnieją trzy rodzaje subskrypcji:

1. Developer AA – niemal pełna oferta oprogramowania firmy 
Microsoft, oprócz MS Word, MS Excel i MS PowerPoint; ten rodzaj 
subskrypcji przeznaczony jest przede wszystkim dla uczelni prowa-
dzących kierunek informatyka, a także dla innych, na których stu-
denci mogą uczestniczyć w kursach informatycznych (np. technolo-
gia informacyjna, podstawy programowania, informatyka w zarzą-
dzaniu).

2. Designer AA – ta oferta skierowana jest przede wszystkim do wszel-
kiego rodzaju szkół artystycznych i tym podobnych; dostępne tu są 
aplikacje wspomagające grafikę, projektowanie itp.

3. High School AA – oferta przeznaczona dla szkół średnich oraz poli-
cealnych.

Ponadto istnieją różne opcje wykupienia każdego rodzaju subskrypcji. 
Do programu MSDN AA można przystąpić na okres jednego roku lub trzech 
lat. Znacznie korzystniej jest wykupić dłuższą subskrypcję. W razie potrzeby 
firma Microsoft za odpowiednią opłatą dostarcza także nośniki DVD z opro-
gramowaniem. Informacje na temat aktualnych cenników można znaleźć 
u partnerów Microsoftu – A.P.N. Promise Sp. z o.o.1 (Polska północna) lub 
Computer Plus Kraków S.A.2 (Polska południowa). 

MSDN AA to w zasadzie nieograniczony dostęp do oprogramowania 
Microsoftu dla pracowników i studentów danej jednostki. Do najważniejszych 
dostępnych produktów należą:

 – aplikacje użytkowe, np.: Access, InfoPath, Front Page, Business 
Contact Manager, Office Server, Project, MapPoint – łącznie około  
75 tytułów;

 – rozwiązania biznesowe: Dynamics3 – 26 pozycji;
 – narzędzia do projektowania: AutoCollage, Expression – 6 pozycji;
 – narzędzia programistyczne: Visual Studio, FoxPro, Windows Embed-

ded – 43 pozycje;

1  http://www.promise.pl.
2  http://www.computerplus.krakow.pl.
3  Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US ma dostęp do MS Dynamics na podstawie 

odrębnej umowy.
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 – biblioteki MSDN – 11 pozycji;
 – systemy operacyjne: Windows XP, Vista, 7, CE, Windows Server – 29 

pozycji;
 – serwery: BizTalk Server, Commerce Server, SQL Server, Exchange 

Server, SharePoint Server – 78 pozycji;
 – narzędzia i pozostałe zasoby, m.in. platforma .NET – 109 pozycji.

Jedynym niedostępnym oprogramowaniem w ramach MSDN AA są MS 
Word, MS Excel oraz MS PowerPoint. Należy je nabywać na normalnych 
zasadach (licencje komercyjne i niekomercyjne). 

Lista dostępnego oprogramowania jest stale aktualizowana. Obecnie 
rozszerzana jest oferta w ramach pakietu MS Office 2010. Dla subskrypcji  
z nośnikami firma Microsoft dostarcza również nowe oprogramowanie na pły-
tach DVD bez ponoszenia dodatkowych opłat.

2. formy rozpowszechniania oprogramowania w ramach mSDN AA

Umożliwienie dostępu do oprogramowania w ramach programu MSDN 
Academic Alliance zawsze leży w gestii danej jednostki. Firma Microsoft 
dopuszcza kilka możliwości dystrybucji:

 – rozpowszechnianie na nośnikach DVD – subskrybent ma prawo do 
sporządzenia 50 kopii każdego nośnika i użyczania ich zainteresowa-
nym osobom; można to robić np. przy wykorzystaniu biblioteki uczel-
nianej;

 – umieszczenie obrazów nośników na uczelnianych serwerach – to roz-
wiązanie jest bardzo korzystne z uwagi na szybszy dostęp do oprogra-
mowania, wymaga jednak posiadania stosownej infrastruktury telein-
formatycznej;

 – skorzystanie z gotowego systemu dystrybucji ELMS4 – jest to dar-
mowy system dostarczany przez Microsoft, w którym możliwe jest 
łatwe zarządzanie użytkownikami, licencjami oraz udostępnianie 
obrazów nośników. Jest to najczęściej wykorzystywana opcja przez 
uczelnie na całym świecie. 

4  E-academy License Management System.
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Ponadto uczelnia musi wyznaczyć osobę odpowiedzialną za opiekę nad 
MSDN AA w danej jednostce, którą nazywa się administratorem programu. 
Do jej obowiązków należy także składanie corocznych raportów do firmy 
Microsoft.

Rys. 1. System ELMS Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersy-
tetu Szczecińskiego

Źródło: http://www.msdn.wzieu.pl

3. Korzyści płynące z przystąpienia jednostki naukowo-badawczej  
do programu mSDN AA

Oprócz oczywistych korzyści finansowych wynikających z braku 
potrzeby zakupu oprogramowania istnieje wiele innych aspektów przema-
wiających za przystąpieniem do programu MSDN AA firmy Microsoft.  
Do najważniejszych należą:

 – bezpłatna pomoc techniczna,
 – bezpłatna aktualizacja oprogramowania,
 – możliwość udziału w testowaniu nowych produktów,
 – możliwość udziału w seminariach i konferencjach naukowych, a także 

biznesowych,
 – możliwość nieodpłatnego udziału w kursach edukacyjnych,
 – podnoszenie kwalifikacji pracowników jednostki naukowo-badaw-

czej, a także przyszłych absolwentów,
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 – udział w opracowywaniu nowych produktów (np. poprzez testowa-
nie wersji beta),

 – możliwość skorzystania z olbrzymiej bazy wiedzy firmy Microsoft,
 – możliwość skorzystania z pomocy technicznej on-line.

Jak zatem widać, udział danej jednostki w programie MSDN AA to sze-
reg korzyści mających na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji pra-
cowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów bez ponoszenia przy tym 
wysokich nakładów finansowych. MSDN AA to jeden z najpopularniejszych 
programów na świecie kierowanych do sektora edukacyjnego. Podobne pro-
gramy ma w swojej ofercie większość liczących się korporacji działających 
w przemyśle związanym z ogólnie pojętym przetwarzaniem informacji. Wśród 
nich, oprócz Microsoft, są między innymi: Sun Microsystems, Sybase, Oracle, 
Borland i wiele innych. 

Należy również dodać, że pozyskane oprogramowanie może znaleźć 
szerokie zastosowanie w ogólnie pojętym procesie dydaktycznym. Jest to 
szczególnie istotne dla przyszłych absolwentów uczelni z uwagi na fakt, że 
firma Microsoft jest wiodącym producentem oprogramowania na świecie  
i z jej rozwiązań korzysta wiele organizacji, które są przecież potencjalnymi 
przyszłymi pracodawcami. 

Dla przykładu, takie produkty, jak MS Project czy MS Visio, znajdą zasto-
sowanie w zarządzaniu projektami. Narzędzie bazodanowe, jak np. MS Access, 
czy typowo deweloperskie (np. Visual Studio) może zostać użyte w celu naucza-
nia podstaw tworzenia prostych i zaawansowanych systemów informatycznych. 

4. mSDN AA na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersy-
tetu Szczecińskiego

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego 
przystąpił do programu MSDN AA 12 marca 2010, roku wykupując licen-
cję na trzy lata. Inwestycja zwróciła się już w zasadzie po dwóch miesiącach, 
kiedy zanotowano ponad 100 pobrań licencji i obrazów nośników.

W miesiącu marcu przydzielono jedynie 9 licencji, głównie na system 
operacyjny Windows 7. Wynikało to z braku rozpowszechnienia informacji 
o udziale w programie wśród studentów i pracowników naukowo-dydaktycz-
nych wydziału.
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W tym samym miesiącu założono konta w systemie ELMS dla wszyst-
kich uprawnionych pracowników. Od tego czasu umożliwiono również udział 
w programie studentom. Student, który chce korzystać z programu MSDN AA, 
musi okazać ważny dokument potwierdzający fakt bycia studentem WZiEU 
oraz podpisać oświadczenie o warunkach korzystania z licencji EULA, co 
jest podstawowym wymogiem firmy Microsoft, którego spełnienie umożli-
wia udział w programie. Do końca roku akademickiego 2009/10 do programu 
MSDN AA na WZiEU przystąpiło 74 studentów. 

Rekordowa liczba 81 pobrań została zanotowana w maju. Do końca 
sierpnia 2010 roku z systemu ELMS WZiEU pobrano ponad 200 licencji dla 
różnego rodzaju oprogramowań.

Rys. 2. Liczba pobrań obrazów nośników poprzez system ELMS na WZiEU

Źródło: opracowanie własne

Na rysunku 2 przedstawiono liczbę pobrań obrazów nośników DVD 
wszystkich dostępnych produktów poprzez system ELMS na Wydziale 
Zarządzania i Ekonomiki Usług. 

Okres wakacyjny nie sprzyjał aktywności studentów i pracowników 
w korzystaniu z programu MSDN AA. Jednakże biorąc pod uwagę koszt przy-
stąpienia do programu (ok. 1100 euro), nawet niewielka liczba pobrań powo-
duje, że inwestycja jest opłacalna. Z uwagi na to, że niektórzy studenci kończą 
swoją edukację, nie będą oni mogli korzystać dalej z programu MSDN AA. 
W związku z tym w dniu 30 września 2010 roku ważność wszystkich kont 
studenckich w systemie ELMS kończy się. Osoby, które nadal będą chciały 

Liczba pobrań produktów
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korzystać z programu, będą musiały powtarzać procedurę przystąpienia do niego 
co 12 miesięcy aż do zakończenia studiów. Nie dotyczy to pracowników nauko-
wo-dydaktycznych. 

Osoby, które nie są już pracownikami ani studentami WZiEU, mogą jed-
nak nadal korzystać z zainstalowanego oprogramowania do celów niekomer-
cyjnych, ale bez możliwości jego aktualizacji i pobierania nowych produktów.

Rys. 3. Procentowy udział poszczególnych produktów w stosunku do całko-
witej liczby pobrań

Źródło: opracowanie własne

Jak pokazano na rysunku 3, największą popularnością wśród uczestni-
ków programu MSDN AA na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług cie-
szą się produkty z grupy systemów operacyjnych. Prym wiedzie tutaj najnow-
szy system operacyjny Windows 7 (zarówno w wersji 32- jak i 64-bitowej). 
Niemal 37% pobrań to właśnie ten produkt. Dodając do tego Windows XP 
oraz 42 licencje w oddziale zamiejscowym w Słupsku (wyposażenie sal kom-
puterowych), łatwo zauważyć, że sporo ponad 50% przyznanych licencji to 
system Windows w różnych wersjach.

Popularnością cieszą się także takie programy, jak Visio (do tworze-
nia różnego rodzaju diagramów i schematów), Access 2007 (system zarzą-
dzania bazami danych) oraz Visual Studio (środowisko programistyczne). 
Zainteresowanie budzi też MS Project – narzędzie do zarządzania projek-
tami. Niemniej nie zaobserwowano do tej pory znaczącej liczby pobrań tego 
produktu. 

Udział procentowy
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Oprogramowanie dostępne w ramach programu MSDN AA jest wykorzy-
stywane również do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Prowadzone są m.in. 
takie przedmioty, jak: informatyka w zarządzaniu, informatyka w logistyce, 
tworzenie zaawansowanych systemów informatycznych w logistyce oraz tech-
nologia informacyjna. Jak wspomniano wcześniej, niesie to wymierne korzy-
ści dla studentów, którzy nabywają umiejętności posługiwania się podstawo-
wymi narzędziami informatycznymi stosowanymi w większości organizacji. 

Pomimo oczywistych korzyści należy się również zastanowić nad dal-
szym rozwojem tego programu. Firma Microsoft, poza samym oprogramowa-
niem, oferuje również szereg możliwości certyfikacji pracowników uczelni 
wyższych i ich studentów. Taki dokument (np. potwierdzający umiejętności 
stosowania MS Project) to dodatkowy atut dla absolwenta wydziału, który 
właśnie wchodzi na wymagający rynek pracy. 

 Podsumowanie

Przystąpienie do programu MSDN AA przez Wydział Zarządzania 
i Ekonomiki Usług miało dwa zasadnicze cele. Po pierwsze, poszukiwano roz-
wiązania obniżającego koszty zakupu oprogramowania wykorzystywanego do 
celów edukacyjnych. Po drugie, bezpłatny dostęp niemal do całej oferty firmy 
Microsoft dla studentów i pracowników wydziału spowodował, że pojawiły 
się nowe możliwości pozwalające na podnoszenie swoich kwalifikacji zawo-
dowych.

Jest zrozumiał, że z uwagi na charakter prowadzonych kierunków studiów 
na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego naj-
większą popularnością cieszą się produkty, które mają zastosowanie w takich 
dziedzinach nauki, jak ekonomia, zarządzanie, transport czy logistyka.

Dużo pytań kierowanych do administratora programu dotyczy rów-
nież oprogramowania biurowego, a zwłaszcza takich elementów pakietu MS 
Office, jak Word, Excel oraz PowerPoint. Jak już napisano wcześniej – pro-
gram MSDN AA nie obejmuje tych produktów. 
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Summary

MSDN Academic Alliance is the action of Microsoft Corporation dedicated to 
all the sectors of education. The most important goal are technical universities and 
others having IT courses. Currently MSDN AA is present in 45 countries over the 
whole world. Students and lecturers can use all Microsoft products for free during the 
MSDN AA program at their universites and at home. The only condition is a non-com-
mercial use.

In this paper the realization of MSDN AA program at the Faculty of Management 
and Services’ Economics at University of Szczecin is described.

 Translated by Mariusz Dramski
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USŁUGI BANKOWE A tEORIA WYBORU KONSUmENtA

 Wprowadzenie

Przedmiotem naszego zainteresowania jest problem adekwatności teo-
rii wyboru konsumenta i współczesnej rzeczywistości gospodarczej, w której 
na wybór konsumenta wpływają nie tylko jego preferencje oraz ograniczenia, 
ale te pierwsze są kształtowane przez rozmaite działania koncernów, np. tech-
niki marketingowe. Dotyczy to także banków. W tym kontekście można posta-
wić tezę, iż pomimo szerokiej oferty bankowej trudno mówić o suwerenności 
decyzyjnej konsumenta przy wyborze produktów bankowych. 

Celem opracowania jest ocena współczesnych działań korporacji i ich 
wpływu na zachowania i wybory konsumenta.

1. Założenia teorii wyboru konsumenta

Teoria wyboru konsumenta stara się wyjaśnić, czym kieruje się człowiek, 
dokonując wyborów dotyczących konsumpcji i jakim ograniczeniom w tych 
wyborach podlega w warunkach rzadkości dóbr. Punktem wyjścia teorii jest 
konsument jako jednostka, która dysponując określonym dochodem, dokonuje 
zakupów dóbr na rynku zgodnie ze swoimi preferencjami w celu maksymali-
zacji czerpanej z tego tytułu użyteczności (satysfakcji). 



Na wybór określonej struktury konsumpcji przez konsumenta wpływa 
jego gust i preferencje. Wybory są ograniczone przez dochody, ceny wybiera-
nych dóbr oraz wysokość stopy procentowej. Ograniczenie budżetowe konsu-
menta jest wyznaczone przez dochód i ceny poszczególnych dóbr. Poza tym 
na poziom konsumpcji mają wpływ: wielkość posiadanego przez konsumenta 
majątku, zarówno rzeczowego, jak i finansowego, możliwości wykorzysta-
nia jego zasobu pracy, jak również czynniki kulturowe. Teoria wyboru konsu-
menta tłumaczy, w jaki sposób konsument podejmuje decyzje o wydatkowa-
niu ograniczonych środków finansowych, które posiada. Jeśli chodzi o źródła 
finansowania wydatków konsumpcyjnych, należą do nich dochody (bieżące  
i perspektywiczne), nagromadzone oszczędności, kredyty itp.1

Rys. 1. Wybór konsumenta
Źródło: opracowanie własne

Optymalnym wyborem konsumenta jest koszyk dóbr określony przez 
punkt, w którym linia ograniczenia budżetowego styka się z możliwą do osią-
gnięcia krzywą obojętności (obrazującą różne kombinacje dwóch dóbr dają-
cych ten sam poziom użyteczności całkowitej). Linia budżetowa przedsta-
wia dostępne dla konsumenta koszyki dóbr w danych warunkach rynkowych 
(przy danym budżecie i danych cenach różnych dóbr). Mapa obojętności uka-
zuje gusty konsumenta. Konsument nie może sobie pozwolić na wybór punk-
tów leżących powyżej linii budżetowej, a jednocześnie nigdy nie schodzi poni-
żej tej linii. Wobec tego konsument maksymalizuje użyteczność całkowitą 
w punkcie E (optimum konsumenta)2.

1  W. Caban, Ekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 96.
2  D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2007, s. 141-142.
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linii budżetowej, a jednocześnie nigdy nie schodzi poniżej tej linii. Wobec tego konsument 
maksymalizuje użyteczność całkowitą w punkcie E (optimum konsumenta)2. 
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    Dobro X 
Rysunek 1. Wybór konsumenta 

Źródło: opracowanie własne 

 Wybór dokonywany przez konsumenta zależy nie tylko od jego możliwości 
finansowych, ale również od preferencji. W podejmowaniu decyzji o sposobie wydania 
posiadanych pieniędzy ogromną rolę odgrywa gust konsumenta. Odwołanie się do preferencji 
konsumenta pokazuje, jaki koszyk dóbr uzna on za najbardziej pożądany.  

 I tu dochodzimy do istoty zagadnienia, bowiem dziś okazuje się, iż suwerenność 
konsumenta ulega ograniczeniu przez wywieranie wpływu przedsiębiorstw na ten wybór przy 
pomoc różnorodnych technik, wystarczy wymienić takie jak: techniki marketingowe, głównie 
reklama, działania z obszaru public relations, marka. Słowem chodzi  
o odpowiednie pozycjonowanie marki, produktu lub usługi, usztywnienie elastyczności popytu, 
zmianę gustów i preferencji zgodnie z interesem firm kreujących te gusty. 

FUNKCJONOWANIE RYNKU USŁUG 

Na rynku usług występuje szczególna sytuacja wobec cech (niematerialność, 
nietrwałość nierozdzielność usług), sposobu ich świadczenia i konsumpcji. Relacja wymienna w 
odniesieniu do usług może mieć miejsce wówczas, gdy: 

 usługodawca może swobodnie podejmować decyzje, a usługobiorca ma możliwość wyboru 
usługodawcy, 

 usługodawca działa w warunkach konkurencji, 

 usługobiorca jest zdolny do świadomych wyborów3. 

                                                 
2 D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
2007, s. 141-142. 
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Wybór dokonywany przez konsumenta zależy nie tylko od jego moż-
liwości finansowych, ale również od preferencji. W podejmowaniu decyzji  
o sposobie wydania posiadanych pieniędzy ogromną rolę odgrywa gust kon-
sumenta. Odwołanie się do preferencji konsumenta pokazuje, jaki koszyk dóbr 
uzna on za najbardziej pożądany. 

I tu dochodzimy do istoty zagadnienia, dziś bowiem okazuje się, iż suwe-
renność konsumenta ulega ograniczeniu przez wywieranie wpływu przedsię-
biorstw na ten wybór za pomocą różnorodnych technik, wystarczy wymienić 
takie jak: techniki marketingowe, głównie reklama, działania z obszaru public 
relations, marka. Słowem – chodzi o odpowiednie pozycjonowanie marki, 
produktu lub usługi, usztywnienie elastyczności popytu, zmianę gustów i pre-
ferencji zgodnie z interesem firm kreujących te gusty.

2. funkcjonowanie rynku usług

Na rynku usług występuje szczególna sytuacja wobec cech (niematerial-
ność, nietrwałość nierozdzielność usług), sposobu ich świadczenia i konsumpcji. 
Relacja wymienna w odniesieniu do usług może mieć miejsce wówczas, gdy:

 – usługodawca może swobodnie podejmować decyzje, a usługobiorca 
ma możliwość wyboru usługodawcy,

 – usługodawca działa w warunkach konkurencji,
 – usługobiorca jest zdolny do świadomych wyborów3.

W definiowaniu rynku usług zwraca się uwagę na relacje wymienne, 
podmioty, przedmioty uczestniczące w procesie wymiany, jak również inte-
rakcje zachodzące między nimi4. Rynek usług można określić jako relacje 
wymiany między sprzedającymi reprezentującymi podaż a nabywcami repre-
zentującymi popyt, przy czym decyzje stron są wzajemnie zależne i wpły-
wają na mechanizm rynkowy5. Rynek usług można także przedstawić jako 
ogół transakcji między usługodawcami a usługobiorcami spełniającymi 
istotne warunki realizacji wymiany co do oferowanej wartości, komunikacji  
i swobody decyzji6.

3  I. Rudawska, Usługi w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 2009, s. 14.
4  Tamże, s. 34.
5  J. Altkorn, T. Kramer (red.), Leksykon marketingu, PWE, Warszawa 1998, s. 216.
6  K. Naumowicz, M. Wiścicki, Marketing usług, WSB, Piła 1998, s. 16.
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Struktura rynku usług jest tworzona przez podmioty, czyli usługodaw-
ców i usługobiorców, jak również przedmioty – usługi dla szerszej oferty 
usługowej. Usługodawcy muszą pozostawać w stałej gotowości do świad-
czenia usług o cechach zgodnych z preferencjami nabywców. Wobec tego 
konieczne staje się bieżące monitorowanie rynku i badanie kierunków ewo-
lucji potrzeb oraz preferencji usługobiorców, jak również zachowań ryn-
kowych konkurentów. Dodatkowo na rynkach o złożonej strukturze pod-
miotowej, czego przykładem może być rynek finansowy, istnieje potrzeba  
analizy i oceny potencjału podmiotów pośredniczących w realizacji ofert usłu-
gowych7. Z kolei identyfikacja konsumpcji wymaga badania potrzeb celem 
określenia ich hierarchii oraz kierunków rozwoju. Można wymienić nastę-
pujące czynniki kształtujące konsumpcję: zmiany demograficzne, styl życia, 
czynniki kulturowe i technologiczne. Współcześnie wskazuje się jako istotny 
czynnik serwicyzację konsumpcji, stanowiącą efekt wzrostu wymagań konsu-
mentów co do jakości konsumpcji. Ważnym czynnikiem kształtującym kon-
sumpcję jest także lokalizacja placówek usługowych oraz potencjał usługowy, 
które decydują o dostępności usług8. Podobne cechy mają usługi bankowe. Na 
rynku finansowym istnieje ogromny wybór produktów i usług świadczonych 
przez różne banki. 

Jednak należy zastanowić się czy faktycznie usługobiorcy są obecnie 
zdolni do podejmowania świadomych wyborów. Czy działania marketingowe, 
jak również zaawansowane techniki sprzedaży nie ograniczają suwerennych 
wyborów konsumentów?

3. Kształtowanie preferencji popytowych przez techniki marketingowe, 
w tym w bankowości

Podstawą orientacji marketingowej jest oferowanie wartości użytko-
wych, które stanowią daną korzyść dla nabywców bez względu na to, czy 
mamy do czynienia z dobrami materialnymi, czy usługami. Marketing usług 
wyróżniają następujące cechy: niematerialny charakter, heterogeniczność, nie-
rozdzielność procesu świadczenia i konsumpcji usługi, konieczność współ-
działania usługodawcy i usługobiorcy. Nadają one charakter procesom trans-

7 I. Rudawska, Usługi…, dz. cyt., s. 35-36.
8 K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, 

Warszawa 2003, s. 18.
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akcyjnym i koncepcjom działań marketingowych, co znajduje odzwierciedle-
nie w sferze instrumentalnej marketingu, dopasowanej do specyfiki działań 
instytucji finansowych9. Istotą działalności marketingowej w sektorze banko-
wym jest umiejętność skutecznego pozyskania i utrzymania klienta, jak rów-
nież wypracowania w nim pożądanych, zgodnych z oczekiwaniami postaw. 
Należy zauważyć, że mamy do czynienia ze zmianą priorytetów działalności 
marketingowej ze względu na rosnącą konkurencję w sektorze usług finanso-
wych oraz rosnące wymagania usługobiorców. Zmniejsza się rola produktu 
jako elementu decydującego o wyniku rywalizacji przy utrzymującej się istot-
ności ceny, natomiast głównym elementem staje się segmentacja rynku, proces 
świadczenia usług, działania wokół marki usługodawcy i poszczególnych usług10.

Rys. 2. Orientacja marketingowa w usługach bankowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Meidan, Marketing financial 
services, Macmillan, Houndsmills 1996, za M. Szczepaniec, Marke-
ting relacyjny jako element strategii banków komercyjnych, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004

9  I. Rudawska, Usługi..., dz. cyt., s. 75-76.
10  K. Walkowiak, Narzędzia konkurowania i możliwości ich wykorzystania w sektorze ban-

kowym [w:] Innowacje w marketingu, Uniwersytet Gdański, Sopot 2007, s. 481-483.
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12 J. Pietrzak, Czynniki przewagi konkurencyjnej na rynku bankowych usług detalicznych, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s. 70. 
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Najistotniejszą cechą orientacji marketingowej, czyli przestawieniem 
całego modelu zarządzania na analizę potrzeb rynku i dopasowanie do nich 
własnych metod działania, jest stałe badanie rynku. Dzięki temu bank jest  
w stanie szybko zidentyfikować potrzeby jego obecnych i potencjalnych 
klientów, a także określić cechy nowych, zindywidualizowanych produktów 
i usług. Ten model działania pogłębia także segmentację klientów, przyjmując, 
oprócz prostego podziału na typowe cechy demograficzne, analizę na podsta-
wie kryteriów behawioralnych, umożliwiających rozpoznanie wzorców zacho-
wań klientów w relacji do świadczonych im usług. Pomimo znaczącego naci-
sku na zdobycie długookresowej lojalności klienta segmentacja dotyczy także 
identyfikacji klientów ze względu na ich obecną i przyszłą dochodowość11. 
Przedstawiono to na rysunku 2.

Przyjęcie takiego modelu oznacza także przygotowanie programów wspie-
rających sprzedaż i zasad komunikacji marketingowej dostosowanych do spe-
cyfiki wyodrębnionych grup. Cechą charakterystyczną jest w tym przypadku 
koordynacja wszystkich podejmowanych działań i podporządkowanie ich spój-
nej koncepcji rynkowej. Sfera kształtowania każdego nowego produktu i usługi, 
polityki dystrybucji, kultury korporacyjnej, komunikacji marketingowej i dzia-
łań public relations tworzy w tym modelu zarządzania zintegrowaną całość. 
Public relations odpowiada za zrozumienie i przychylność ze strony różnych 
grup otoczenia w taki sposób, aby oczekiwania konsumentów i działalność 
przedsiębiorstwa nastawionego na zysk nie kolidowały ze sobą. Opinia o orga-
nizacji niezaprzeczalnie wpływa na jej rynkowy sukces. PR chroni i promuje 
wizerunek firmy wśród licznych potencjalnych klientów, a także kształtuje do 
niej zaufanie, dając możliwość osiągnięcia założonych celów12.

Do współczesnych praktyk korporacji, które wpływają na wybór kon-
sumenta, należy również aktywność reklamowa i promocyjna, wykorzystu-
jąca głównie media masowe, czyli prasę, radio oraz telewizję. Zachowanie 
konsumenta pozostaje pod silnym wpływem postrzegania otaczającego go 
świata zewnętrznego. Konsumenci uświadamiają sobie i uczą się, które pro-
dukty są dostępne na rynku dzięki opakowaniom, promocji, reklamie i roz-
mowom z innymi ludźmi. Postrzeganie umożliwia przedsiębiorcom komu-
nikowanie się z konsumentami. W wyniku procesów postrzegania produ-
cenci towarów i handlowcy wpływają na mechanizmy decyzyjne konsu-

11  M. Macierzyński, Public relations w bankowości wirtualnej, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 34.
12  J. Pietrzak, Czynniki przewagi konkurencyjnej na rynku bankowych usług detalicznych, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s. 70.
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mentów. Postrzegamy za pomocą zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, smaku, 
węchu. Ponad 90% bodźców jest odbieranych przez przeciętnego konsumenta  
za pomocą właśnie wzroku, reszta zaś za pomocą słuchu, rzadziej węchu.  
Do funkcji reklamy należy więc informowanie, perswadowanie oraz przy-
pominanie. Cele reklamy sprowadzają się do kreowania potrzeb, ukazywa-
nia i przypominania walorów użytkowych produktu, kształtowania przychyl-
nej postawy wobec produktu, zachęcania i pobudzania do zakupu itp. Na każ-
dego konsumenta wpływa inny model apelu reklamowanego: racjonalny,  
emocjonalny, moralny. Współczesna reklama ma ogromny wpływ na odbior-
ców, a poprzez swoją znaczącą siłę perswazji jest w stanie zmieniać postawy 
rynkowe konsumentów, będąc równocześnie elementem kultury masowej.

Ważnym aspektem działalności korporacji jest budowanie właściwego 
obrazu instytucji finansowej i stałe dbanie o niego. Wśród elementów stano-
wiących o obrazie przedsiębiorstwa oraz jego produktów i usług obok takich, 
jak cena, jakość, prestiż itp., ważne miejsce zajmują elementy natury etycznej, 
które w szczególny sposób wpływają na budowanie zaufania. Chodzi tu m.in. 
o solidność i niezawodność, które przejawiają się w wypełnianiu zobowiązań 
i obietnic. Także w działaniach promocyjnych czynnik etyczny ma swoje zna-
czenie. Ważne jest bowiem, aby reklama była przyzwoita, uczciwa i zgodna 
z prawdą. W praktyce jednak wygląda to nieco inaczej. Większość reklam 
opiera się na manipulacji instynktami i emocjami odbiorcy13.

4. Rozwój orientacji marketingowej na przykładzie sektora bankowego

Zarządzanie zorientowane na rynek, konkurencję, a przede wszystkim 
klientów ma dosyć krótką historię w sektorze bankowym. Dopiero na przeło-
mie lat 70. i 80. XX wieku podejście do banku jako instytucji z rozwiniętymi 
funkcjami dystrybucji, sprzedaży, marketingu, badań i rozwoju zostało wdro-
żone w szerszym zakresie. Przedtem propagowany był model zarządzania 
skierowanego „do wewnątrz”, skoncentrowanego na wnikliwej kontroli pro-
cedur i operacji bankowych oraz na najlepszym wykorzystaniu posiadanych 
w banku zasobów. Szybko zachodzące zmiany w sektorze finansowym wyeg-
zekwowały przewartościowanie dotychczasowego sposobu funkcjonowania 
i poszukiwanie nowych grup klientów. Dlatego też od początku lat 70. zaczęto 

13  www.bankier.pl.
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odchodzić od orientacji produkcyjnej na rzecz bardziej rynkowej – sprzedażo-
wej, nastawionej na potrzeby klienta, jak również marketingowej14.

Zmiana strategii spowodowana jest czynnikami zewnętrznymi, przede 
wszystkim deregulacją rynków finansowych, jak również natężeniem konku-
rencji na rynku bankowym, głównie ze strony instytucji niefinansowych. Banki 
nie miały wcześniej na rynku poważniejszych konkurentów. Koncentrowały 
się na obsłudze przedsiębiorstw, natomiast obsługa klientów detalicznych 
polegała przede wszystkim na skupianiu się na osobach najzamożniejszych15.

Pierwszą zmianą nastawienia był wzrost udziału w rynku poprzez zwięk-
szenie sprzedaży. Było to możliwe dzięki zwiększeniu dostępności do produk-
tów i usług bankowych, które osiągnięto poprzez rozbudowę sieci dystrybu-
cji  o nowe placówki, następnie punkty obsługi klientów, a także bankowość 
elektroniczną oraz mobilnych doradców. Na początku celem tej strategii było 
przyciągnięcie do banków większej liczby klientów, także mniej zamożnych. 
Obecnie działania te są już bardziej nastawione na konkretny segment klien-
tów. Pomimo tego, że wprowadzanie różnych nowych produktów i usług ban-
kowych zwiększa sprzedaż, brak możliwości ich opatentowania powoduje, że 
bank może liczyć tylko na krótkotrwałą przewagę konkurencyjną16.

Trzeba dostrzec, że działania promocyjne i reklamowe banków mają cha-
rakter tymczasowy oraz podyktowane są doraźnymi potrzebami, mianowi-
cie wprowadzeniem nowego produktu czy usługi, specjalną ofertą kredytów, 
lokat itp. Pod uwagę brane są oczekiwania klientów w zakresie dostępno-
ści, jak również sama wygoda dostępu do usług. Dzięki rozwojowi sieci dys-
trybucji zwiększona została oferta, a także wprowadzone nowe sposoby pro-
mocji i komunikacji marketingowej, nie występujące do tej pory w sektorze 
bankowym. Banki zaczęły stopniowo prowadzić działania nastawione na roz-
poznanie, zaspokojenie, a przede wszystkim wykreowanie potrzeb klienta. 
Na początku przejawiało się to wyłącznie w wykorzystywaniu instrumen-
tów marketingowych w działalności operacyjnej. Jednakże wraz z upływem 
czasu zaczęto dostrzegać pozytywne strony formułowania strategii marketin-
gowych, które dają możliwość przewidywania zmian zachodzących w otocze-

14  P. Kotler, Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu, Dom Wydawniczy 
Rebis, Poznań 2004, s. 57-58.

15  J. Grzywacz, Marketing w działalności banku, Difin, Warszawa 2006, s. 17.
16  K. Kowalski, Raiffeisen Bank – inwestycja w edukację klientów, jako forma promocji 

produktu [w:] A.M. Golewska-Stafiej (red.), PR a społeczne zaangażowanie biznesu, czyli jak 
budować relacje z grupami ważnymi dla firmy i realnie zmieniać świat na lepsze, Fundacja 
Komunikacji Społecznej, Warszawa 2004, s. 58-59.
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niu. Poprzez to bank jest w stanie skutecznie zareagować, a także kształtować 
rynek poprzez czynne uczestnictwo w nim17.

Idea marketingu w zarządzaniu bankiem jest niezbędna do skutecznej 
organizacji sprzedaży produktów bankowych. Zakłada się, że zarządzanie 
marketingowe ma miejsce wtedy, gdy przynajmniej jedna ze stron procesu 
wymiany określa cele i środki osiągnięcia pożądanych reakcji drugiej strony18.

Marketing w bankowości nabrał szczególnie dużego znaczenia w ciągu 
ostatnich dziesięciu lat, które charakteryzowały się procesami globalizacji 
i liberalizacji w sektorze bankowym. Dynamiczny rozwój marketingu jako 
metody zarządzania bankiem w gospodarce bankowej wynikał ze:

 – zmian w strukturze podmiotowej systemu bankowego, które sprzyjały 
rozwojowi gospodarki rynkowej;

 – zwiększenia samodzielności ekonomicznej banków, które służyło 
racjonalnemu wykorzystaniu zasobów oraz umożliwiało podejmowa-
nie decyzji dotyczących realizacji pożądanej strategii marketingowej;

 – wzrostu ochrony interesów klienta, która stwarza poczucie bezpie-
czeństwa, jak również wpływa na wzrost udziału usług bankowych  
w zarządzaniu.

Szybki rozwój teleinformatyki, a zwłaszcza Internetu, spowodował 
zmniejszenie asymetrii informacyjnej pomiędzy klientami a instytucjami 
finansowymi. Dzięki temu klienci stali się bardziej wymagający i wyeduko-
wani. Z jednej strony taka sytuacja była możliwa dzięki łatwiejszemu dostę-
powi do informacji, z drugiej natomiast poprzez zmniejszenie bariery wejścia 
dla konkurencji spoza sektora finansowego19.

W ostatnich latach na polskim rynku finansowym pojawiły się i wciąż 
ukazują się nowe produkty i usługi dające możliwość oszczędzania, inwesto-
wania i pozyskiwania kapitału. Powoduje to głębokie przemiany w dotych-
czasowych wzorach postępowania konsumentów na rynku finansowym  
w celu zaspokojenia ich potrzeb20. Nie należy zapominać o tym, że bardziej 
rozwinięty rynek finansowy nie tylko oferuje zróżnicowane możliwości zaspo-
kojenia określonego rodzaju potrzeby, ale również kreuje nowe potrzeby 
u konsumentów, którzy do tej pory ich nie odczuwali. Odpowiednim przykła-

17  M. Macierzyński, Public relations..., dz. cyt., s. 33.
18  P. Kotler, Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, 

Warszawa 1999, s. 11.
19  W. Baka, Bankowość europejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 246-248.
20  Na temat zmian w popycie na usługi bankowe por. W.L. Jaworski, Z. Zawadzka (red.), 

Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltekst, Warszawa 2008, s. 75-77.
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dem mogą być zatem produkty bankowe dla najmłodszych (niepełnoletnich) 
konsumentów, które można znaleźć obecnie w większości wiodących ban-
ków w Polsce21. Ich istnienie i wykorzystywanie przez część młodzieży może 
rodzić potrzebę korzystania z analogicznych produktów u ich rówieśników, 
którzy jednak z własnej inicjatywy nie byliby zainteresowani taką ofertą ban-
kową. Zrozumienie mechanizmów, które kształtują zachowania konsumen-
tów i determinują podejmowane przez nich wybory może być jednym z klu-
czowych czynników wpływających na pozycję rynkową i sukces danej firmy. 
Wobec tego orientacja na konsumenta, czyli podejmowanie działań mających 
na celu jak najlepsze poznanie, zaspokajanie oraz kreowanie jego potrzeb, 
staje się coraz ważniejszym elementem strategii wielu podmiotów działają-
cych na rynku finansowym22.

Na podstawie doświadczenia w bankowości okazuje się, że klien-
towi, który uda się do banku i otworzy w nim konto, kompleksowo zosta-
nie założony rachunek oszczędnościowy, złożony wniosek o kartę płat-
niczą do konta, a może również wniosek o kartę kredytową lub kredyt  
konsumpcyjny bez względu na to, czy faktycznie jest tym zainteresowany. 
Podobnie wygląda oferta ubezpieczeń do produktów i usług bankowych. 
Współczesne praktyki korporacji polegają na tym, aby klienta jak najmoc-
niej związać z daną marką. Na przykład klientowi banku posiadającemu  
w nim, oprócz rachunku osobistego, kartę kredytową, kredyt, ubezpieczenie 
itp. zdecydowanie trudniej będzie skorzystać z usług konkurencji, gdyż for-
malności związane z rezygnacją z danych produktów i usług czy też prze-
niesieniem ich do innego banku są bardzo czasochłonne i wymagają dużo 
cierpliwości. Ponadto konsument korzystający z usług prestiżowej insty-
tucji nie zamieni jej na dowolną na rynku tylko dlatego, że jest tańsza.  
W dzisiejszych czasach olbrzymie znaczenie mają: marka, prestiż oraz repu-
tacja firmy.

21  Np. Superkonto Graffiti w banku PKO BP, MultiKonto młodzieżowe w Multibanku, iz-
zyKONTO w mBanku oraz młodzieżowe karty płatnicze.

22  www.zbp.pl.
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 Podsumowanie

Z rozważań wynika wniosek, że na rozwój rynku usług bankowych wpły-
wają i będą wpływać przede wszystkim: rozwój technologii, zmiana dyna-
miki rynku, wzrost konkurencji, jak również zmiany preferencji klientów. 
Konkurencja na rynkach przyszłości jest rywalizacją o wykreowanie nowych 
korzyści dla klientów i nowych sposobów ich dostarczania. Orientacja na 
nabywcę nie polega już tylko na badaniu jego potrzeb i dostosowywaniu do 
niego produktów, lecz wymaga wyprzedzania potrzeb potencjalnego klienta, 
a nawet tworzenia ich. Korporacje wywierają realny wpływ na zachowania 
nabywców, dzięki doskonaleniu systemów zarządzania relacjami z klientami 
i kreowaniu nowych potrzeb. Można wnioskować, że współczesne korpora-
cje tylko pozornie pozwalają konsumentom na dokonywanie wyborów. W rze-
czywistości to one za nich decydują i poprzez swoje praktyki narzucają im 
określone typy zachowań. Dlatego też można stwierdzić, że zaawansowane 
usługi, sposób ich sprzedaży, jak również techniki marketingowe sprawiają, że 
pomimo zróżnicowanej oferty bankowej ciężko mówić o suwerenności decy-
zyjnej konsumenta przy wyborze produktów i usług bankowych.
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Summary

The purpose of this paper is to estimate corporations’ contemporary activities 
and their influence on consumer’s behaviors and choices. It’s crucial to point out that 
better developed financial markets offer both differential opportunities to satisfy custo-
mer needs and create new consumer’s necessities. The good example is banking mar-
ket, that creates more advanced products and services.

In recent years, there appeared new products and services on the Polish finan-
cial market. The mentioned products and services are still being introduced, giving the 
opportunity to save, invest and raise capital. In result there are huge changes in the exi-
sting patterns of consumer behavior on the financial market. Nowadays, the matter of 
great importance is: the brand, prestige and reputation of the company.

Translated by Marta Pisula
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DYREKtYWA USŁUGOWA – INStRUmENt SPRZYJAJĄCY 
WZROStOWI GOSPODARCZEmU UNII EUROPEJSKIEJ?

 Wprowadzenie

Jedną z czterech swobód wspólnego rynku Unii Europejskiej, rynku 
obejmującego obszar krajów członkowskich Wspólnoty, jest swoboda prze-
pływu usług. Wspólnie z pozostałymi trzema swobodami – przepływu osób, 
towarów i kapitału, wyrażona została po raz pierwszy w Traktacie Rzymskim 
z 1957 r., a następnie wielokrotnie powtarzana w różnego rodzaju aktach 
prawnych istotnych z punktu widzenia funkcjonowania Wspólnoty. W zało-
żeniach uchwalonej w 2000 r. tzw. strategii lizbońskiej znalazł się zapis postu-
lujący, aby Unia Europejska do 2010 r. stała się jedną z najbardziej konkuren-
cyjnych gospodarek świata. W celu realizacji tego postulatu konieczne było  
podjęcie próby wprowadzenia pewnych nowych rozwiązań, które w zało-
żeniu miały eliminować bądź w znacznym stopniu ograniczać bariery funk-
cjonowania wspólnego rynku. Jednym z instrumentów prawnych mających 
zapewnić swobodny rozwój działalności usługowej między państwami człon-
kowskimi i tym samym przyczynić się do rozwoju gospodarczego Unii miała 
być właśnie uchwalona przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej 
Dyrektywa 2006/123/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku 



wewnętrznym1. Dzięki dyrektywie rynek usług Unii Europejskiej stać się miał 
bardziej przejrzysty i otwarty. 

W opracowaniu podejmuję próbę odpowiedzi na pytanie, czy dyrektywa 
z 2006 roku zmierza do realizacji jednego z istotnych założeń funkcjonowania 
Wspólnoty – rozwoju rynku, skupiając się na rynku usług. Opracowanie składa 
się z trzech części. W pierwszej przedstawiona została rola sektora usług jako 
jednego z głównych filarów gospodarki unijnej. Część druga opisuje etapy 
wypracowywania dyrektywy usługowej jako kompromisowego aktu praw-
nego sprzyjającego liberalizacji jednolitego rynku wewnętrznego. W części 
trzeciej dokonuję analizy przyjętych w dyrektywie rozwiązań prawnych jako 
regulacji sprzyjających odblokowaniu pełnego potencjału sektora usług.

1. Pozycja usług w strukturze gospodarki unijnej

Biorąc pod uwagę fakt, iż w sektorze usług powstaje ponad 70% PKB 
Unii oraz zważywszy na strukturę firm świadczących usługi na terenie 
Wspólnoty (prawie w 90% są to małe i średnie przedsiębiorstwa), wszelkie 
ułatwienia w funkcjonowaniu jednolitego rynku usług UE będą miały w dłuż-
szej perspektywie istotny wpływ na wzrost znaczenia sektora usług2. 

W latach 2001-2006 odnotowano istotny rozwój sektora usług, charak-
teryzujący się wzrostem obrotów we wszystkich filarach usług pozafinanso-
wych. Średnie tempo wzrostu sprzedaży w sektorze usług transportu lądowego 
i rurociągowego ukształtowało się na poziomie 5,8%, podobnie w przypadku 
transportu lotniczego – 5,6% i wodnego – 5,4%. Najniższe roczne tempo 
wzrostu odnotowano natomiast w sektorze usług hotelowych i gastronomicz-
nych – 3,5% oraz w handlu detalicznym – 3,1%3.

Za sprawą wzrostu popytu na usługi nastąpiły również zmiany struktu-
ralne w prowadzonej działalności i większość firm produkcyjnych stała się 
firmami usługowymi. Wzrosła skłonność firm produkcyjnych do korzystania 
z usług zewnętrznych. Około 65% firm zdecydowało się na zlecanie usług na 

1  Dz. Urz. L 376 z 27.12.2006, s. 36.
2  S.M. Szukalski, wyzwania Europejskie w perspektywie 2050 roku. Skutki dla rozwoju 

usług [w:] K. Kłosiński (red.), Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej, 
Warszawa 2007.

3  S. Bąkowska, Jednolity rynek usług Unii Europejskiej [w:] I. Rudowska (red.), Usługi 
w gospodarce rynkowej, Warszawa 2009, s. 99-100.
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zewnątrz4 i dotyczyło to w znacznej mierze usług świadczonych dla biznesu. 
Zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej do tej kategorii usług zalicza 
się usługi: komputerowe, prawnicze, zarządzania i rachunkowości, architekto-
niczne i inżynierskie, reklamowe, testowanie techniczne, pośrednictwo i war-
tości dodanej. Około 3 mln przedsiębiorstw w krajach Unii uzyskuje dochody 
ze świadczenia usług tego typu. Przedsiębiorstwa o takim profilu zatrudniają 
prawie 14 mln pracowników, co stanowi 11% całkowitego zatrudnienia w nie-
finansowej sferze gospodarki5.

Niewątpliwie na wzrost znaczenia usług jako ważnego elementu gospo-
darek państw UE mają wpływ takie czynniki, jak: wzrost zamożności spo-
łeczeństw, wydłużanie średniej długości życia, wzrost ilości czasu wolnego, 
zainteresowanie inwestycjami w człowieka, relatywnie szybka rozbudowa sek-
tora publicznego, wzrost produkcji towarów, unowocześnienie sektora usług 
w miarę postępu technicznego, wzrost specjalizacji w usługach, a także rozwój 
globalizacji. Istotnym czynnikiem, wynikającym przede wszystkim z charak-
teru nakładów inwestycyjnych oraz typu zaopatrzenia w sektorze usług, dyna-
mizującym obroty usługami była ich mniejsza podatność na zmiany koniunk-
turalne w gospodarce światowej. Niewątpliwie bowiem to obrót towarami 
narażony jest w większym stopniu na wpływy wahań koniunkturalnych6.

Wśród państw Unii pod względem wartości dodanej brutto wytworzonej 
w usługach dominują: Luksemburg, Cypr, Malta, Francja, Grecja, gdzie udział 
ten wyniósł co najmniej 77%. Ponadto we wszystkich państwach UE, z wyjąt-
kiem Polski, poziom wartości dodanej brutto w usługach systematycznie wzra-
sta. Strukturę wartości dodanej brutto w usługach przedstawiono w tabeli 1.

4  Statistics in focus – industry, trade and services, nr 26, Eurostat, 2006.
5  S. Bąkowska, Jednolity rynek..., dz. cyt., s. 101.
6  K. Nowacka-Bandosz, Tendencje w handlu usługami na świecie i w UE [w:] Unia Europejska 

w gospodarce światowej, Acta Universitatis Lodziensis 209, Łódź 2007, s. 301-302.
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Tabela 1.

Struktura wartości dodanej brutto według rodzajów działalności  
– na podstawie klasyfikacji ISIC (%)

Kraje UE Usługi w 2000 r. Usługi w 2008 r.

Austria
Belgia
Bułgaria
Cypr
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niderlandy
Niemcy
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

67,2
71,6
56,0
77,4
70,6
67,6
62,8
74,3
72,5
66,4
55,0
63,9
81,0
71,8
69,2
72,5
68,4
63,4
68,6
58,0
53,5
59,2
60,9
69,4
62,8
71,7
68,8

67,6
76,0
62,2
78,3
72,6
67,9
65,4
77,5
77,3
68,3
66,2
64,1
84,3
74,3
77,3
72,7
69,2
64,3
73,8
59,9
55,4
59,8
63,8
70,5
66,6
75,5
71,0

Źródło: Rocznik statystyczny, GUS, Warszawa 2010

Z analiz wynika, iż w Luksemburgu w sektorze usług zatrudnionych jest 
ponad 77% ogółu pracowników, nieco mniej w Szwecji i Niderlandach  – 
około 76%. Ponadto liczba ogółu zatrudnionych w sektorze usług sukcesyw-
nie rośnie kosztem rolnictwa, rybactwa, leśnictwa, przemysłu i budownictwa. 
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Tabela 2.

Struktura pracujących według rodzajów działalności (%)

Kraje UE

2000 r. 2007 r.
rolnictwo,
leśnictwo,
rybactwo

przemysł,
budownictwo usługi

rolnictwo,
leśnictwo,
rybactwo

przemysł,
budownictwo usługi

Austria
Belgia
Bułgaria
Cypr
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niderlandy
Niemcy
Polska
Portugalia
Republika 
Czeska
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Wielka Brytania

5,9
1,8

26,2
5,2
3,3
7,2
6,1

17,4
6,7
7,9

18,7
1,5

14,5
1,7
3,3
2,6

18,8
12,8
5,2

42,8
6,7
9,5
2,4
6,7
1,5
5,4

30,6
26,3
28,3
23,3
26,4
33,3
27,6

22,6
31,2
28,6
26,8
23,2
26,3
33,0
21,3
33,7
30,8
34,7
39,9
26,2
37,3
37,4
24,6
34,2
25,2
32,4

63,4
71,4
45,5
67,4
69,9
59,5
66,0

60,0
62,2
62,8
54,5
75,7
59,1
65,2
75,4
63,6
50,4
52,5
54,8
31,0
56,1
52,3
72,9
59,1
73,0
62,1

5,7
2,0
7,5
4,4
2,9
4,7
4,5
3,4

11,6
4,5
5,7

10,4
1,4
9,9
1,6
3,0
2,3

14,7
11,6
3,6

29,5
4,2

10,2
2,2
4,7
1,4
4,0

27,3
24,7
35,5
22,5
23,3
35,2
25,5
23,2
22,4
29,3
27,5
30,7
21,4
28,4
25,9
19,8
29,8
30,8
30,5
40,2
31,4
39,4
34,2
21,6
32,6
22,3
30,2

66,8
72,8
57,0
72,4
73,8
60,1
69,7
73,1
66,0
66,2
66,3
59,0
77,2
61,5
71,8
76,8
67,9
54,5
57,8
56,2
39,1
56,4
54,7
76,0
62,7
76,0
65,8

Źródło: Rocznik statystyczny..., dz. cyt.

Do wzrostu znaczenia usług mogła przyczynić się również liberaliza-
cja handlu usługami. Wspólnota Europejska, zmierzając do zniesienia barier 
w rozwoju działalności usługowej na rynku wewnętrznym, podejmuje próby 
zwiększenia jego konkurencyjności i tworzenia nowych miejsc pracy. Praca 
nad integracją rynku usług podzielona została na dwa etapy. Pierwszy miał 
na celu stosunkowo szybkie usunięcia barier blokujących jego rozwój, drugi 
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zakładał uruchomienie procesów zmierzających do harmonizacji i moderni-
zacji systemów regulacyjnych w zakresie działalności usługowej, tak aby do 
2010 roku rzeczywisty rynek usług mógł zaistnieć7. 

2. Prace nad kształtem dyrektywy – próba liberalizacji rynku

W celu przyśpieszenia procesu liberalizacji oraz ograniczenia istnieją-
cych protekcjonistycznych barier w sektorze usług UE opracowany został 
przez Fritsa Bolkesteina projekt dyrektywy, który Komisja przedstawiła  
w styczniu 2004 r., przygotowując jednocześnie pogłębioną analizę skutków 
zniesienia barier w przepływie usług8. Założeniem pierwotnej wersji dyrek-
tywy było zapewnienie, w ramach rynku wewnętrznego UE, dwóch swobód: 
wolności zakładania przedsiębiorstw oraz swobodnego przepływu usług9. 
W tym celu projekt zakładał stosowanie tzw. zasady kraju pochodzenia, w myśl 
której usługodawca chcący świadczyć usługi na rzecz konsumentów w innym 
państwie członkowskim podlegałby tylko wymogom i regulacjom obowią-
zującym w jego państwie macierzystym. Państwo członkowskie będące kra-
jem pochodzenia usługodawcy miałoby być odpowiedzialne za jakość i bez-
pieczeństwo świadczonych przez niego usług, niezależnie od miejsca świad-
czenia usługi. Państwo, na terytorium którego doszłoby do realizacji usługi, 
nie miałoby możliwości żądania od usługodawcy założenia przedsiębiorstwa, 
uzyskania zezwolenia na świadczenie usług, nie mogłoby zakazać świad-
czenia usług bez wcześniej uzyskanego pozwolenia czy też określać sposób 
świadczenia usług10. Z zakresu obowiązywania dyrektywy miała zostać wyłą-
czona działalność pozagospodarcza oraz usługi świadczone przez państwo  
w ramach wypełniania przez nie nieodpłatnie swych funkcji kulturalnych, spo-
łecznych, edukacyjnych czy sądowych. Poza zakresem dyrektywy pozostać 
miała również problematyka publicznej pomocy finansowej oraz inne branże, 
których funkcjonowanie zostało już uregulowane wcześniej wprowadzonymi 
przepisami. Dyrektywa obejmowałaby swym zakresem jednak usługi ogól-
nego interesu gospodarczego, pozostawiając w gestii państwa decyzję o pry-
watyzacji czy otwieraniu na konkurencję tego typu działalności.

7  S. Bąkowska, Jednolity rynek..., dz. cyt., s. 92.
8  A. Wróbel, Międzynarodowa wymiana usług, Warszawa 2009, s. 212.
9  A. Kuźnar, Usługi w handlu międzynarodowym, Toruń 2007, s. 180.
10  M. Kruszka, Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami, Poznań 2009, s. 113-114.
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Pierwsze publiczne ogłoszenie treści projektu dyrektywy wzbudziło 
liczne kontrowersje. Nawet jej zwolennicy opowiadali się za licznymi modyfi-
kacjami. Przeciwnicy natomiast koncentrowali się głównie na zakresie dyrek-
tywy oraz wyrażonej w niej zasadzie kraju pochodzenia. Według nich doku-
ment nie powinien obejmować usług ogólnego interesu gospodarczego, do 
których dostęp mógłby zostać ograniczony, gdyby zaczęły być postrzegane 
jako towar podlegający ogólnym prawom rynku. Natomiast stosowanie się do 
reguły państwa pochodzenia zagrażałoby ochronie konsumenta i spowodowa-
łoby ryzyko dumpingu socjalnego, czyli zaniżanie standardów pracy, pozio-
mów wynagrodzeń i ogólnego poziomu dobrobytu11. Przedstawiciele partii 
demokratycznych opowiadali się za wprowadzeniem kompromisowej zasady 
rynku wewnętrznego, jeżeli nie zostanie przyjęta zasada kraju pochodzenia. 
Zgodnie z nią przepisy kraju pochodzenia miałyby zastosowanie tylko do pro-
cedur administracyjnych dotyczących wykonywania działalności usługowej 
i dostępu do niej, podczas gdy zasada kraju przeznaczenia miałaby odniesie-
nie tylko do kwestii ochrony konsumenta i prawa pracy. Również zapropono-
wany system podziału nadzoru uwzględniał uprawnienia kontrolne kraju prze-
znaczenia. Demokraci sprzeciwiali się natomiast tworzeniu nowych regula-
cji, które ich zdaniem niewątpliwie przyczyniałyby się do wzrostu biurokracji 
ograniczającej funkcjonowanie rynku12. 

Projekt Bolkesteina ostatecznie nie znalazł poparcia Parlamentu 
Europejskiego, który w lutym 2006 uchwalił swoją dyrektywę usługową, 
usuwając wszystkie zapisy w projekcie Komisji, które zagwarantować miały 
rzeczywistą swobodę przepływu usług, w tym zasadę państwa pochodzenia. 
Zasada ta odrzucona została również przez Radę Europejską, broniącą euro-
pejskiego modelu socjalnego13. Zamiast niej wprowadzono zasadę swobody 
świadczenia usług, która pomimo zachowania reguły dostępu do rynku na 
warunkach obowiązujących w kraju pochodzenia dopuszcza większą liczbę 
wyjątków i większy nadzór kraju przeznaczenia usługi. Z zakresu obowiązy-
wania dyrektywy wyłączono m.in. usługi ogólnego interesu gospodarczego 
oraz przepisy mające na celu uproszczenie procedury administracyjnej w kwe-
stii zasad delegowania pracowników14. Zmodyfikowany projekt dyrektywy 

11  E. Wojnicka, Efekty liberalizacji usług dla wzrostu gospodarczego i zróżnicowań re-
gionalnych w Unii Europejskiej [w:] A. Jurkowska (red.), Swoboda przepływu usług w UE. 
Dylematy liberalizacji, Rzeszów 2007, s. 14.

12  A. Kuźnar, Usługi..., dz. cyt., s. 184. 
13  A. Wróbel, Międzynarodowa..., dz. cyt., s. 213.
14  A. Kuźnar, Usługi..., dz. cyt., s. 184.
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został zaakceptowany przez Radę Europejską, a następnie w drugim czytaniu 
przyjęty przez Parlament. Przyjęta dyrektywa miała stać się wyrazem kom-
promisu między rozwiązaniami liberalnymi a forsowanymi przez stare pań-
stwa członkowskie Europy Środkowej propozycjami socjalnymi przyjętymi 
dla zapewnienia postępu gospodarczego i społecznego15. 

3. Jednolity rynek wewnętrzny UE w myśl regulacji dyrektywy usługowej

Zgodnie z zapisami dyrektywy jej celem jest zniesienie barier w trans-
granicznym świadczeniu usług poprzez ograniczenie obciążeń administracyj-
nych, zapewnienie transparentności i pełnej informacji wykluczającej niepew-
ność prawną oraz wzmocnienie zaufania między państwami. 

W myśl art. 1 przedmiotem dyrektywy jest wprowadzenie przepisów 
upraszczających korzystanie przez usługodawców ze swobody przedsiębior-
czości, a także swobodnego przepływu usług przy jednoczesnym wysokim 
poziomie ich jakości. Dyrektywa nie ma wpływu na obowiązujące w pań-
stwach członkowskich przepisy prawa karnego i prawa pracy, przy założeniu, 
że państwa Wspólnoty nie będą wprowadzać takich przepisów, które mogłyby 
ograniczać swobodę świadczenia usług, a także nie narusza korzystania  
z uznanych przez państwa członkowskie praw podstawowych. Przedmiotem 
dyrektywy nie są natomiast usługi świadczone w ogólnym interesie gospodar-
czym, prywatyzacja podmiotów publicznych świadczących usługi. Nie doty-
czy również zniesienia monopoli w zakresie świadczenie usług oraz pomocy przy-
znanej przez państwa członkowskie, objętej wspólnymi regułami konkurencji. 

Z zakresu stosowania dyrektywy wyłączone zostały, zgodnie z propozy-
cjami socjalistów, liczne rodzaje działalności. W ramach katalogu zamknię-
tego wyróżnia się: usługi o charakterze nieekonomicznym świadczone w inte-
resie ogólnym, usługi o charakterze finansowym, w tym działania w zakresie 
bankowości, ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych oraz emerytur pracow-
niczych lub indywidualnych, usługi w dziedzinie transportu, sieci łączności 
elektronicznej, ochrony zdrowia i ochrony osobistej. Postanowieniami dyrek-
tywy nie objęte zostały również usługi świadczone przez agencje pracy tym-
czasowej, notariuszy i komorników, usługi audiowizualne, działania hazar-
dowe, działania związane z wykonywaniem władzy publicznej oraz usługi 
społeczne świadczone przez usługodawców w ramach działalności chary-

15  J. Petsch, Dyrektywa usługowa, Analizy Natolińskie 2006, nr 9, s. 14.
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tatywnej związanej z budownictwem socjalnym, opieką nad dziećmi oraz 
pomocą osobom będącym w potrzebie. Dyrektywa ma natomiast zastosowa-
nie do usług świadczonych przez usługodawców prowadzących przedsiębior-
stwo w państwie członkowskim, ale tylko wówczas, gdy kwestii dotyczących 
prowadzenia określonej działalności usługowej nie rozstrzygają inne przepisy 
prawa wspólnotowego, regulujące specyficzne aspekty funkcjonowania rynku 
wewnętrznego. Dyrektywa nie odnosi się również do działalności podatkowej. 

Jednym z głównych założeń dyrektywy (mówi się o nim w rozdziale 
II) jest uproszczenie procedur administracyjnych związanych z podej-
mowaniem i prowadzeniem działalności usługowej. Państwo Wspólnoty,  
w którym usługodawca zamierza podjąć działalność, nie może żądać od 
potencjalnego przedsiębiorcy przedłożenia dokumentu z państwa macierzy-
stego w oryginale, w formie poświadczonej kopii lub poświadczonego tłu-
maczenia. Nadal niestety usługodawca musi, w sytuacji gdy państwo przyj-
mujące tego wymaga, dostarczyć przetłumaczone na język urzędowy tego  
państwa wymagane dokumenty. 

Ułatwieniem przy podejmowaniu działalności mają być przewidziane  
w art. 6 pojedyncze punkty kontaktowe, które zgodnie z założeniami mają 
zapewnić usługodawcom możliwość dopełnienia wymaganych procedur i for-
malności, w tym umożliwić składanie wniosków i oświadczeń niezbędnych 
w celu uzyskania potrzebnych przy danej działalności zezwoleń. Pojedyncze 
punkty kontaktowe mają być również źródłem informacji o wymogach stawia-
nych usługodawcom zamierzającym prowadzić działalność gospodarczą, sposo-
bach i warunkach dostępu do rejestrów publicznych, ogólnie dostępnych środ-
kach prawnych oraz przekazywać dane kontaktowe organów odpowiedzialnych 
za kwestie związane z prowadzeniem działalności usługowej, jak również dane 
organizacji lub stowarzyszeń mogących udzielić bezcennych informacji i prak-
tycznej pomocy. Wymaga się, aby informacje przekazywane przez osoby zatrud-
nione w pojedynczych punktach kontaktowych były jasne i jednoznaczne, prze-
kazywane prostym i zrozumiałym językiem, w możliwie najszybszym terminie, 
w języku urzędowym państwa przyjmującego. Komisja sugeruje jedynie możli-
wość udzielania informacji w innych językach państw Unii, nie narzucając tego 
obowiązku. Wyjątkowo przydatny, z punktu widzenia usługodawcy, wydaje się 
zapis nakładający na państwo członkowskie obowiązek organizacji procedur 
administracyjnych w ten sposób, aby wszystkie jego etapy mogły być zrealizo-
wane na odległość oraz drogą elektroniczną.

289Dyrektywa usługowa – instrument sprzyjający wzrostowi...



W celu zapewnienia swobody przedsiębiorczości dyrektywa wprowadza 
tzw. mechanizm dorozumianego udzielania zezwoleń, co wyłącza koniecz-
ność stosowania systemu zezwoleń, które niewątpliwie utrudniałyby i wydłu-
żałby procedurę podjęcia działalności usługowej, dopuszczając jednak pewne 
wyjątki16. Mowa o nadrzędnym interesie państwa przyjmującego, wówczas 
państwo to może wprowadzić obowiązek uzyskania zezwolenia, ale na ści-
śle określonych warunkach i zgodnie z wyznaczonymi kryteriami. Procedury 
i formalności związane z udzielaniem zezwoleń zgodnie w wytycznymi mają 
być jasne, przejrzyste i zrozumiałe, tak aby zachęcały potencjalnych przed-
siębiorców do podjęcia działalności, a organy właściwe do rozpatrywania 
wniosków zobligowane zostały do ich wydawania w odpowiednim termi-
nie. Dyrektywa, chcąc chronić usługodawców przed opieszałością urzędni-
ków, wprowadziła zapis, w myśl którego niedotrzymanie terminów skutkuje 
uznaniem, iż wniosek o wydanie zezwolenia został rozpatrzony pozytywnie. 
Dyrektywa ustanawia zakaz ograniczeń w kwestii formy prowadzonej dzia-
łalności usługowej, co mogłoby stanowić utrudnienie dla usługodawców, oraz 
zabrania stosowania wymogu przeprowadzania testów ekonomicznych okre-
ślających m.in. popyt na rynku na dane usługi czy przedstawienia ewentual-
nych konsekwencji ekonomicznych wejścia przedsiębiorstwa na rynek17.

Rolą państwa członkowskiego jest ochrona interesów zarówno usłu-
godawcy, jak i usługobiorcy. Państwo przyjmujące ma obowiązek uznać 
prawo do świadczenia usług oraz zapewnić możliwość swobodnego pod-
jęcia i prowadzenia działalności usługowej na własnym terytorium,  
wykluczając konieczność spełnienia wymogów sprzecznych z zasadami nie-
dyskryminacji, konieczności i proporcjonalności. Tylko w szczególnych oko-
licznościach, gdy jest to uzasadnione względami porządku publicznego,  
bezpieczeństwem publicznym, zdrowiem publicznym lub ochroną środowi-
ska naturalnego, czyli wartościami nadrzędnymi, podjęcie działalności może 
być obwarowane obowiązkiem spełnienia określonych warunków. Pewne 
odstępstwa od swobody świadczenia usług dotyczą również niektórych dzie-
dzin działalności regulowanych innymi aktami prawa wspólnotowego, w tym 
m.in.: usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, usług zwią-
zanych z ochroną danych osobowych, usług świadczonych przez prawników 

16  Podręcznik wdrażania dyrektywy o usługach, Dyrekcja Generalna ds. Rynku 
wewnętrznego i Usług, Wspólnoty Europejskie 2007, s. 25.

17  A. Niedźwiecki, Dyrektywa usługowa Unii Europejskiej – wyzwania dla Polski, Biuletyn 
Opinie 2008, nr 11, s. 7.
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i w zakresie windykacji sądowej oraz praw autorskich. Ochroną objęci są 
także usługobiorcy, którym dyrektywa gwarantuje prawo korzystania z usług 
dostarczanych przez przedsiębiorcę z innego państwa członkowskiego, nie 
ograniczając tych możliwości dyskryminującymi wymogami. Zapewnia rów-
nież możliwość uzyskania niezbędnych informacji mogących ułatwić funkcjo-
nowanie tych podmiotów na wspólnym rynku. 

Dyrektywa, stojąc na straży jakości świadczonych usług, zobowiązuje usłu-
godawców do należytego informowania usługobiorców o wszelkich elementach 
mogących mieć znaczenie przy zawieraniu transakcji. Celem uniknięcia niepo-
rozumień informacje mają być przekazywane w sposób jasny, jednoznaczny,  
a także dostępne w formie elektronicznej i zawarte w ogólnie dostępnych doku-
mentach. W przypadku usług stwarzających bezpośrednie i szczególne ryzyko 
dla bezpieczeństwa lub zdrowia usługobiorcy bądź osoby trzeciej czy też bez-
pieczeństwa finansowego usługobiorcy państwa członkowskie mogą nałożyć 
na usługodawców obowiązek przystąpienia do ubezpieczenia od odpowie-
dzialności zawodowej lub też wykazania, jeżeli jest już objęty taką lub równo-
ważną gwarancją, tego faktu. Dyrektywa w celu wspierania jakości świadczo-
nych usług nie nakłada obowiązku na usługodawców, a jedynie zachęca do sto-
sowania certyfikacji, oceny działalności bądź też sporządzania karty jakości lub 
stosowania znaków jakości przyjętych przez określone zrzeszenia zawodowe. 
Tego rodzaju dane mają być źródłem informacji dla konsumentów i uprzedzać 
ich o ewentualnych wadliwie świadczonych usługach. 

Dyrektywa stwarza również szansę na ustanowienie realnych bodźców 
do efektywnej współpracy administracyjnej między państwami członkow-
skimi18. W ramach wspólnych działań administracyjnych państwa członkow-
skie mają podejmować współpracę zmierzającą do zapewnienia skutecznych 
środków nadzoru nad usługodawcami i realizowaną przez nich działalnością. 
W tym celu mają zostać stworzone wspólne punkty łącznikowe, co jednak nie 
wyłącza czynnej roli państw członkowskich w zakresie kontroli czy weryfika-
cji prowadzonych usług. Jeżeli po przeprowadzonym dochodzeniu okaże się, 
że usługodawca poprzez swoje działanie może spowodować istotną szkodę 
dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób bądź też środowiska naturalnego, obo-
wiązkiem państwa członkowskiego w ramach pomocy wzajemnej jest prze-
kazanie tych informacji innym państwom Wspólnoty i Komisji Europejskiej.  
W pozostałych sytuacjach informacje na temat usługodawcy udostępniane są 

18  D. Lutostańska, Projekt dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym, „Przegląd Prawa 
Europejskiego” 2005, nr 2, s. 20.
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przez państwo macierzyste na wniosek państwa przyjmującego. Wprowadzenie 
europejskiej sieci współpracy ma uskutecznić nadzór nad działalnością usłu-
godawcy sprawowany zarówno przez państwo prowadzenia przedsiębiorstwa, 
jak i państwo, w którym świadczona jest usługa. Państwa mają przekazywać 
sobie informacje o ewentualnych karach dyscyplinarnych, administracyjnych 
bądź sankcjach karnych lub też decyzje dotyczące upadłości czy niewypłacal-
ności związane z nadużyciami finansowymi, ale dopiero wówczas gdy decy-
zje są już ostateczne. W celu zapewnienia szybszego przekazywania informa-
cji ma zostać wprowadzony, jako środek towarzyszący, elektroniczny system 
wymiany danych. Ponadto w ramach środków towarzyszących mają zostać 
podjęte działania związane z przeszkalaniem urzędników obsługujących sys-
tem oraz tworzeniem kodeksów postępowania na poziomie wspólnotowym, 
ułatwiających podjęcie i prowadzenie działalności. 

Termin implementacji dyrektywy upłynął 28 grudnia 2009 r. Do tego 
czasu państwa członkowskie były zobowiązane przekazać Komisji tek-
sty krajowych aktów prawnych odnoszących się do postanowień dyrek-
tywy usługowej. Na mocy orzeczeń sądowych uznaje się, że w państwach 
Unii, które do tego terminu nie transponowały do krajowego porządku praw-
nego postanowień dyrektywy, jest ona bezpośrednią podstawą działań pod-
miotów, w sytuacji gdy treść dyrektywy, jest precyzyjna i bezwarunkowa19. 
Z obowiązku terminowego wdrożenia dyrektywy nie wywiązało się sześć 
państw: Grecja, Włochy, Irlandia, Luksemburg, Słowenia, Polska i Austria, 
która tylko w części wypracowała w tym zakresie własne regulacje prawne. 
Pozostałe państwa, stosując się do zaleceń Komisji Europejskiej, transpono-
wały dyrektywę do krajowego porządku prawnego w terminie20. 

 Podsumowanie

Zgodnie z przyjętymi przez Komisję założeniami celem dyrektywy  
o usługach jest dążenie do uzyskania rzeczywistego rynku wewnętrznego  
w dziedzinie usług21. Należy się jednak zastanowić, czy dyrektywa jest wła-

19  Komunikat Komisji wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia – 
Nowy początek strategii lizbońskiej, COM (2005) 24 z 2.02.2005.

20  http://www.euractiv.pl/przedsiebiorczosc-i-praca/artykul/dyrektywa-usugowa-wchodzi-
w-ycie-001509 (3.11.2010).

21 Komunikat Komisji wspólne działania..., dz. cyt.
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śnie tym podstawowym narzędziem do odblokowania pełnego potencjału 
unijnego sektora usług, czy nie podchodzi do kwestii oswobodzenia rynku 
usług zbyt ostrożnie, zapominając o pierwotnych jej założeniach. Ma to prze-
łożenie również na polskie uregulowania prawne w tym zakresie. Ustawę  
z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej22 stosuje się tylko do tych wymogów, które odnoszą się do podejmo-
wanie lub prowadzenie działalności usługowej. Nie stosuje się jej do wymo-
gów, które nie wpływają ściśle na działalność usługową, a które powinny 
być przestrzegane przez przedsiębiorców w czasie prowadzenia działalno-
ści gospodarczej23. Ustawa została skrytykowana przez środowisko przed-
siębiorców, postrzegające ją jako niepełny i nieprawidłowy akt prawny  
i tym samym nieprzyczyniający się do realizacji założonych w dyrektywie 
celów24. 

Raport z wdrożenia dyrektywy Komisja Europejska planuje przedsta-
wić do końca 2010 r. Wtedy też w pełni będzie można odnieść się do efektów 
stosowania nowych regulacji prawnych. Obecnie szacuje się, że potencjalne 
korzyści gospodarcze płynące z wdrażania dyrektywy usługowej wynoszą od 
60 mln do 140 mln euro, czyli od około 0,6% do 1,5% unijnego PKB25. 
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Summary

Aaccording to the adopted by the Commission to the Services Directive is to 
achieve a genuine Internal Market in services. It is, however, consider whether the 
directive is precisely this basic tool to unlock the full potential of the EU services sector, 
whether in its approach to the liberation of the services market too cautiously, forgetting 
its original assumptions. This is also reference into Polish legislation in this regard. Act  
of 4 March 2010, the provision of services on Polish territory shall apply only to those 
requirements which relate to the service activity. It doesn’t apply to requirements that 
do not strictly affect the service activity, which should be respected by businesses 
when conducting business. The act was criticized by the business community, perce-
ive it as incomplete and invalid act.

Report on the implementation of the Directive, the European Commission 
intends to present to the end of 2010 then it will be possible to fully reference to the 
effects of new regulations. Currently it is estimated that the potential economic bene-
fits arising from the implementation of the directive on services ranging from 60 to 
140 million euros, from about 0.6% to 1.5% of EU GDP.
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