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WPROWADZENIE

Z satysfakcją przekazujemy Czytelnikom zebrane w jednym dziele opra-
cowania zagadnień dotyczących innowacyjności i biznesowego doradztwa 
w działalności naukowej, biznesowej i samorządowej. Wspólnym mianownikiem 
każdego z odrębnych artykułów są innowacje i działania zmierzające do ich roz-
woju i wsparcia przez ośrodki naukowe, innowacyjnego biznesu i samorządowe. 
Innowacje stanowią o sile ekonomicznej gospodarki, nowoczesności i zaspakajają 
potrzeby rozwojowe zarówno podmiotów instytucjonalnych, jak i indywidual-
nych. Rozwój innowacji nie jest jednak możliwy bez odpowiedniego wsparcia 
doradczego udzielonego przede wszystkim przedsiębiorstwom, ale też ośrod-
kom naukowym posiadającym wiedzę i potencjał, by nowe technologie zostały 
skomercjalizowane przez przedsiębiorstwa. Ważnym elementem systemu inno-
wacyjnego istniejącego w gospodarce są też samorządy. Samorządy regionalne 
i miejskie prowadzą politykę innowacyjną, która może stymulować wzrost go-
spodarczy oraz wprowadzanie innowacji technologicznych i społecznych. 

Niniejsza publikacja, mająca na celu przedstawienie wszystkich wymie-
nionych wyżej aspektów, składa się z sześciu części. Pierwsza część zatytuło-
wana „Innowacyjność, innowacje i przedsiębiorczość” obejmuje pięć artykułów. 
Skupiają one uwagę na wybitnym organizatorze ośrodków innowacji i przed-
siębiorczości profesorze Krzysztofie Matusiaku oraz innowacjach w sektorze 
transportowym i innowacyjności w procesach partnerskich. Podsumowaniem 
tej części jest artykuł o wpływie polityki innowacyjnej na funkcjonowanie pol-
skich centrów badawczo-rozwojowych. Procesy innowacyjne opisywane w tej 
części odnoszą się do wzrostu ekonomicznego w oparciu o innowacje, zdolności 
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i motywacji w poszukiwaniu zastosowania nowych koncepcji i wzmocnienia 
potencjału innowacyjnego. Wszystkie te czynniki pośrednio lub bezpośrednio 
wpływają na innowacyjność przedsiębiorstw. Innowacyjność, innowacje i zwią-
zana z nimi przedsiębiorczość mają ogromny wpływ na wszystkie aspekty życia 
człowieka, a nowe rozwiązania techniczne stanowią siłę napędową nowocze-
snych, stale rozwijających się społeczeństw.

Autorzy drugiej części pt. „Innowacje i działalność innowacyjna przed-
siębiorstw” omawiają innowacje w działalności usługowej w jednostkach ba-
dawczo-rozwojowych oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach wspartych 
środkami unijnymi z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Walor po-
znawczy tej części stanowią przykłady: wykorzystania pożyczek dla wsparcia 
działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, rozwiązań in-
nowacyjnych, struktur organizacyjnych tworzonych dla wspierania innowacji, 
form organizacyjnych przedsiębiorców posiadających status centrów badawczo
-rozwojowych, powstających w zależności od wysokości kapitału zakładowego 
oraz analiza empiryczna działalności innowacyjnej przedsiębiorstw usługowych. 
Ważnym aspektem poznawczym są też oceny autorów dotyczące efektywności 
wydatkowania środków publicznych na innowacje w szczególności związane 
z instrumentami zwrotnymi. 

Trzecia część stanowi reakcję na gwałtownie rosnące znaczenie organiza-
cji wirtualnych i doradztwo biznesowe przy wprowadzaniu na rynek innowacji. 
Opisywana problematyka wykorzystania usług doradczych w zarządzaniu przed-
siębiorstwami, szczególnie w mikroprzedsiębiorstwach, ma przede wszystkim 
charakter ekonomiczny i psychologiczny. Autorzy przedstawiają refleksje natury 
psychologicznej występujące w doradztwie biznesowym i podkreślają ogromne 
znaczenie relacji konsultanta i beneficjenta usług. Wzajemne zaufanie jest przed-
stawiane jako podstawa prawidłowych relacji między stronami w trakcie realiza-
cji doradztwa gospodarczego. Na uwagę czytelników zasługują też badania empi-
ryczne przedstawione w trzeciej części, odnoszące się do poszukiwania korelacji 
między posiadaniem przez mikroprzedsiębiorstwa strategii rozwoju a kształtem 
procesu doradczego. Wysoka skuteczność usług doradczych dla mikroprzedsię-
biorstw, zdaniem autorów, znacząco wpływa na orientację rozwojową organiza-
cji innowacyjnych. Omawianą część zeszytu kończy artykuł poświęcony wir-
tualizacji przedsiębiorstw w kontekście przemian gospodarczych i społecznych, 
z jakimi mamy do czynienia w ostatnich latach. Zdaniem autorki, wirtualizacja 
organizacji to wyzwanie organizacyjno-kompetencyjne, którego realizacja daje 
szansę na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. 
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Kolejna część prezentowanego tomu nosi tytuł „Konkurencyjność przed-
siębiorstw i działalność samorządowa”. Miejsce budowania i rozwijania podmio-
tów gospodarczych jest kluczowe dla tworzenia strategicznych zasobów przed-
siębiorstw. Innowacje i przemiany technologiczne są zakorzenione w strukturze 
przestrzennej i w dużym stopniu zależne od ścieżki rozwoju terytorium. W tym 
kontekście przedstawione jest zagadnienie Smart City, które tworzy potencjal-
ne obszary zastosowania innowacji technicznych i komunikacyjnych. Sprawny 
proces świadczenia usług przez samorządy wpływa pozytywnie na decyzje 
budowania i rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych. Dobra organizacja i wy-
posażenie w niezbędne, nowoczesne urządzenia infrastrukturalne warunkuje 
również koszty działalności gospodarczej. Natomiast zmniejszenie ich może być 
związane z prawidłowym wykonywaniem zadań samorządów. Zadania te są na 
ogół usługowe, a ze względu na znaczenie zaspokajania potrzeb przedsiębiorstw 
i mieszkańców mają charakter użyteczności publicznej. Samorząd ma bardzo 
duży wpływ na budowanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw innowacyj-
nych poprzez wykonywanie określonych zadań własnych. 

W procesach innowacyjnych obok przedsiębiorstw kluczową rolę odgry-
wają ośrodki naukowe, badawcze i edukacyjne. W piątej części prezentowanego 
opracowania autorzy skoncentrowali się na współpracy nauki i biznesu oraz pro-
jektach innowacyjnych. Instrumentem wykorzystywanym do inicjowania takiej 
współpracy jest scouting technologiczny. W jednym z artykułów przedstawiono 
model jego działania oraz wykazano jego przydatność i efektywność w ramach 
funkcjonowania głównych uczelni europejskich. Przedmiotem analizy zawartej 
w niniejszej części jest również koncepcja Living Lab oraz opis praktycznych 
możliwości jej zastosowania. Rozważania teoretyczne poparte zostały studium 
przypadku przygotowanego i testowanego na Uniwersytecie Łódzkim. Barierą 
w kooperacji ośrodków naukowych i badawczych jest niedobór talentów. Dlatego 
do tomu włączono artykuł identyfikujący talenty dla wspólnych projektów sektora 
przemysłowego i naukowego. Praktycznym aspektem identyfikowania w opraco-
waniu talentów są rekomendacje dla rozwoju karier absolwentów szkół zawodo-
wych oraz prezentacja innowacyjnego narzędzia internetowego, jakim jest plat-
forma e-learningowa EduBridge. 

Dużym walorem publikacji jest też przedstawienie wyników badań na temat 
efektów aktywności innowacyjnej i współpracy przedsiębiorstw. W ostatniej czę-
ści zatytułowanej „Efekty aktywności innowacyjnej i współpraca przedsiębiorstw 
– wyniki badań” zawarto rozważania o źródłach, ograniczeniach, efektach ak-
tywności innowacyjnej instytucji wsparcia biznesu w małych innowacyjnych 
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przedsiębiorstwach, wyniki badań empirycznych nt. współpracy przedsię-
biorstw w korytarzu łódzko-warszawskim oraz motywach i barierach współpra-
cy przedsiębiorstw w klastrach. Swoje doświadczenia badawcze przedstawiła 
w niniejszej części zeszytu naukowego kadra naukowa Uniwersytetu Łódzkiego, 
Szczecińskiego, Politechniki Łódzkiej i Akademii Leona Koźmińskiego 
w Warszawie. Z tego powodu część szósta jest przykładem poszukiwania, iden-
tyfikowania dobrej wiedzy, wychodzącej z organizacji innowacyjnych i transfe-
rowania jej do przedsiębiorstw lub ośrodków wsparcia biznesu. 

Przedstawiona publikacja jest przykładem poszukiwania korzyści i iden-
tyfikowania barier w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw i ośrodków 
naukowych i badawczych, w celu pokazania dobrych przykładów dla biznesu. 
Mamy nadzieję, że zeszyt okaże się przydatny w dalszych badaniach naukowych 
i wzbudzi zainteresowanie przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy wprowadzają 
innowacje na rynek.

prof. zw. dr hab. Piotr Niedzielski
Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Uniwersytetu Szczecińskiego

dr hab. Dariusz Trzmielak
Członek Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków 

Innowacyjności i Przedsiębiorczości w Polsce
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i pasje, red. J. Guliński, M. Mażewska, SOOIPP, Poznań 2013.
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Wprowadzenie

Krzysztof B. Matusiak zmarł w 2012 roku, w wieku 49 lat, a więc w momen-
cie, gdy w życiu naukowca następuje pełen rozkwit zdolności twórczych. Jednak 
pomimo przedwczesnej śmierci tego Autora pozostawiony przez niego dorobek 
naukowy jest bardzo bogaty i zróżnicowany. O skali jego aktywności świadczy 
imponująca liczba ponad 140 publikacji (w tym obcojęzycznych), kilkanaście 
projektów naukowo-badawczych, a także kilkadziesiąt analiz i ekspertyz o cha-
rakterze wdrożeniowym. 

Na tak duże zaangażowanie badawcze złożyło się wiele czynników. Po 
pierwsze, Krzysztof B. Matusiak bardzo wcześnie rozpoczął działalność nauko-
wą, bo już na drugim roku studiów w Uniwersytecie Łódzkim. Następnie dokonał 
trafnego, z punktu widzenia dokonującej się w latach 90. XX wieku transformacji 
ustrojowej, wyboru tematu rozprawy doktorskiej, a mianowicie zajął się proble-
matyką wspierania procesów innowacyjnych. Pracę doktorską napisał i obronił 
w stosunkowo krótkim czasie i jako młody doktor był znakomicie przygotowa-
ny do rozwijania badań w kluczowych dla polskiej gospodarki obszarach, takich 
jak stymulowanie innowacji czy intensyfikacja współpracy między uczelniami 
a biznesem. Niebagatelne znaczenie miał również udział w życiu naukowym do-
minującego wówczas w kraju łódzkiego środowiska ekonomicznego – każdy jego 
uczestnik mógł czerpać z niego inspiracje i miał możliwość zapoznać się z naj-
nowszymi trendami, pomysłami i rozwiązaniami, a z drugiej strony środowisko 
to stawiało przed nim bardzo wysokie wymagania i wyzwania.

Monografia Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na 
wiedzy autorstwa K.B. Matusiaka była podstawą do wszczęcia mu przewodu ha-
bilitacyjnego w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej 
w dniu 20 stycznia 2011 roku. Na podstawie uchwały Rady Kolegium Nauk 
o Przedsiębiorstwie SGH o nadaniu  tytułu naukowego doktora habilitowane-
go Senat Uniwersytetu Łódzkiego podjął uchwałę, w następstwie której rektor 
powołał K.B. Matusiaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego tej uczelni 
z dniem 1 lipca 2012 roku.

1. Systemy wsparcia w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności 

Pojedyncze inicjatywy instytucjonalnego wspierania innowacji i przedsię-
biorczości zostały podjęte w naszym kraju już w latach 1990–1991, a więc w po-
czątkowej fazie transformacji ustrojowej. Jako młody asystent K.B. Matusiak 
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zetknął się z tą problematyką w kontekście wysoko rozwiniętej gospodar-
ki Niemiec w trakcie staży naukowych, jakie odbył w Uniwersytecie Ruhr 
w Bochum w latach 1990–1991 i 1993. Po obronie doktoratu był więc dobrze 
przygotowany do zainicjowania badań nad kształtującym się dopiero systemem 
wsparcia innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Związanie się ze środowiskiem 
osób podejmujących różnorodne inicjatywy na tym polu, zrzeszonych w powoła-
nym do życia w 1992 roku Stowarzyszeniu Organizatorów Ośrodków Innowacji 
i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP), stanowiło dobrą do tego okazję. Już na 
wstępnym etapie funkcjonowania władze SOOIPP podjęły inicjatywę wydawa-
nia cyklicznych raportów na temat rozwoju instytucjonalnego wsparcia innowacji 
i przedsiębiorczości w Polsce. Pierwszy raport pod redakcją prof. M. Fic został 
opublikowany w 1994 roku. K.B. Matusiak był jego współautorem, natomiast już 
od drugiego wydania przejął funkcję redaktora, wdrażając w życie nowy format 
Raportu SOOIPP, oparty na silnym komponencie badawczym. 

Łącznie w latach 1995–2010 ukazało się pod jego redakcją osiem analitycz-
nych Raportów SOOIPP. Był głównym redaktorem pięciu z nich, a w pozostałych 
współredaktorem oraz autorem najważniejszych rozdziałów. Już w pierwszej 
edycji zadbano, by uzupełnić dane od początku okresu transformacji, czyli od 
1990 roku. Dzięki zainicjowanym przez K.B. Matusiaka systematycznym bada-
niom, przy zachowaniu jednolitego systemu gromadzenia danych, dysponujemy 
wyjątkowym zbiorem informacji, pozwalającym na analizę długofalowych tren-
dów w dziedzinie instytucjonalnych form wspierania innowacji i przedsiębior-
czości w Polsce. 

Z czasem kolejne edycje raportów rozrastały się, gdyż oprócz przedstawienia 
ogólnych tendencji pojawiły się odrębne rozdziały poświęcone poszczególnym 
rodzajom instytucji wsparcia (parki technologiczne, inkubatory, centra transferu 
technologii itp.). Nic więc dziwnego, że raporty analityczne SOOiPP stały się 
głównym źródłem danych, chętnie wykorzystywanym przez magistrantów, dok-
torantów, autorów artykułów (zarówno naukowych, jak i publicystycznych), ale 
także w analizach przeprowadzanych na zlecenie różnych agend rządowych.

Równolegle z badaniami nad instytucjonalnymi formami wsparcia inno-
wacji i przedsiębiorczości w Polsce K.B. Matusiak uważnie obserwował nowe 
zjawiska i tendencje w tej dziedzinie w wysoko rozwiniętych krajach Europy 
(Niemcy, Francja, Wielka Brytania). Interesował się także procesem kształtowa-
nia europejskiego systemu wsparcia, którego podstawą był wieloletni program re-
form strukturalnych przyjęty na szczycie przywódców państw UE w 2000 roku, 
popularnie określany jako Strategia Lizbońska. 
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Powyższe tendencje i procesy były analizowane przez badaczy głównie 
w kontekście ewolucji polityki gospodarczej. W obszernej, liczącej 427 stron mo-
nografii, opublikowanej w 2006 roku4, podjął ambitne wyzwanie umieszczenia 
wspomnianej problematyki na gruncie teorii przedsiębiorczości i szerszego kon-
tekstu ewolucji systemu gospodarki rynkowej. W pierwszej części monografii 
zaprezentował aktualny dorobek teoretyczny, jak również ewolucję poglądów 
na temat zmieniającej się roli przedsiębiorców i przedsiębiorczości w kolejnych 
etapach rozwoju systemu gospodarki rynkowej. Przedstawił także dorobek teo-
retyczny w zakresie mikroekonomicznych procesów zakładania i rozwoju no-
wych firm. Tak gruntowna analiza teoretyczna pozwoliła na pokazanie szerszego 
kontekstu ewolucji systemu wsparcia innowacji i przedsiębiorczości na świecie 
i w Polsce. 

2. Przedsiębiorczość innowacyjna – zarządzanie procesami innowacyjnymi 
i transfer technologii

Problematyka przedsiębiorczości innowacyjnej była kolejnym nurtem 
w jego dorobku naukowym po 1994 roku. Miała dla niego charakter stricte na-
ukowy i przejawiała się w realizacji sześciu projektów naukowo-badawczych 
o charakterze krajowym, uczelnianym lub katedralnym. Były to projekty zespo-
łowe ze znaczącym udziałem merytorycznym i organizacyjnym/kierowniczym 
K.B. Matusiaka i dotyczyły szeroko rozumianej przedsiębiorczości innowacyjnej 
– kolejnej pasji zawodowej tego autora. 

W tym okresie powstał zespół osób, które potrafiły efektywnie współpraco-
wać przy realizacji kolejnych inicjatyw badawczych, projektowych i eksperckich, 
stając się z czasem uznanymi w kraju specjalistami z zakresu przedsiębiorczości, 
innowacji, transferu i komercjalizacji technologii oraz rozwoju regionalnego i lo-
kalnego. Bez aktywnego udziału K.B. Matusiaka, jego entuzjazmu i zaangażo-
wania, czasu i energii, zdolności do przekonywania i tworzenia atmosfery współ-
pracy, kształtowanie dojrzałego zespołu trwałoby z pewnością znacznie dłużej 
i byłoby mniej efektywne.

Dwa z tych projektów są szczególnie warte odnotowania. Chodzi o projekty, 
którymi kierował K.B. Matusiak, a które finansowane były ze środków Komitetu 
Badań Naukowych. Pierwszy z nich Adaptacja nowoczesnych form transferu 

4  K.B. Matusiak, Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości. Przesłanki, polityka, in-
stytucje, ITE, Radom–Łódź 2006.
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i komercjalizacji technologii, pobudzania przedsiębiorczości i procesów innowa-
cyjnych realizowany był w latach 1996–1998. W jego ramach dokonano oceny 
możliwości adaptacji w polskich warunkach rozwiązań instytucjonalnych sty-
mulujących rozwój przedsiębiorczości innowacyjnej uprzednio sprawdzonych 
w wysoko rozwiniętych krajach. Zakres prowadzonych prac obejmował szerokie 
spektrum zagadnień z pogranicza teorii i praktyki przedsiębiorczości i innowa-
cji w kontekście stymulowania procesów rozwojowych. Warte podkreślenia jest 
nowoczesne ujęcie i omówienie światowych i krajowych tendencji we wspiera-
niu innowacji, przedsiębiorczości i transferu technologii oraz zaproponowana 
po raz pierwszy definicja i klasyfikacja sfery ośrodków innowacji i przedsię-
biorczości, która stosowana będzie później w krajowej literaturze ekonomicznej. 
Sformułowane wówczas pojęcie „ośrodki innowacji i przedsiębiorczości” nada-
ło znaczenie systematyzujące dla różnego typu wyodrębnionych organizacyjnie 
jednostek działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i poprawy konku-
rencyjności, a za ich podstawową cechę uznano niekomercyjny charakter podej-
mowanych działań. Sfera ośrodków innowacji i przedsiębiorczości ze względu 
na realizowane funkcje, strukturę i posiadane zasoby została podzielona na trzy 
grupy: ośrodki szkoleniowo-doradcze, lokalne fundusze pożyczkowe i gwaran-
cyjno-poręczeniowe oraz zorganizowane kompleksy gospodarcze. Definicja 
i klasyfikacja ośrodków zostały zgodnie przyjęte w środowisku badaczy i specja-
listów z przedsiębiorczości i innowacji.  

Przedstawiono także studium funkcjonowania 55 technologicznych firm 
produkcyjnych na polskim rynku – jedno z pierwszych, tak obszernych i po-
głębionych w polskim piśmiennictwie, opisujące motywy tworzenia i rozwoju, 
charakterystyki przedsiębiorców technologicznych, problemy związane z zarzą-
dzaniem oraz bariery i potrzeby w zakresie wspierania rozwoju firm technolo-
gicznych.

Wyniki prac badawczych przedstawione zostały w książce Przedsiębiorczość 
i transfer technologii. Polska perspektywa (pod. red. K.B. Matusiaka i E. Stawasza) 
wydanej w 1998 roku przez Katedrę Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego5. Książka 
ta, licząca 339 stron, była bardzo dobrze oceniona i obszernie cytowana przez 
wiele lat.

Drugi projekt naukowo-badawczy Determinanty tworzenia i rozwoju 
przedsiębiorstw innowacyjnych realizowany był w latach 1999–2001. Celem 
badań było określenie warunków oraz ocena możliwości powstania i rozwoju 

5 Przedsiębiorczość i transfer technologii. Polska perspektywa, red. K.B. Matusiak, 
E. Stawasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998. 
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firmy innowacyjnej w polskich realiach gospodarczych i lokalizacyjnych. Zakres 
prowadzonych badań obejmował zarówno teorie zarządzania wzrostem firm 
i przedsiębiorczości indywidualnej, jak i ekonomii oraz teorie rozwoju regional-
nego. Novum prezentowanego materiału było uzupełnienie modeli wzrostu firm 
z sektora MSP o kwestie roli innowacji oraz wpływ czynników zewnętrznych, 
w tym teorii sieciowych, środowiska innowacji i przedsiębiorczości w tworzeniu 
i wzroście innowacyjnych firm na przykładzie polskich regionów. Wkład K.B. 
Matusiaka polegał na sformułowaniu w pełni już rozwiniętej definicji i zakre-
su działania oraz na klasyfikacji sfery ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. 
Dokonano także wyjaśnienia roli otoczenia instytucjonalnego oraz lokalnych sys-
temów produkcyjnych w rozwoju małych firm innowacyjnych w Polsce. Zwraca 
uwagę wnikliwa analiza i ocena roli instytucji pośrednictwa w dziedzinie inno-
wacji, która na przełomie lat 90. XX wieku i początku obecnego stulecia pełniła 
funkcję pomostu między sferą badań a przemysłem. Przedstawiono także propo-
zycje zmian w centralnej i regionalnej polityce innowacyjnej, postulujące m.in. 
wzmocnienie programów wspierania przedsiębiorczości, innowacyjności i roz-
woju MSP, uporządkowanie regulacji prawnych, rozwój sieci współpracy admi-
nistracji samorządowej, instytucji B+R i instytucji pozarządowych oraz wsparcie 
dla sfery ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Wyniki prac badawczych za-
prezentowane zostały w obszernej książce (399 stron tekstu)6.

3. Szkoła wyższa w dobie rewolucji naukowo-technicznej, powiązania nauki 
z gospodarką

Rola uniwersytetu w gospodarce opartej na wiedzy, a zwłaszcza powiązania 
nauki z biznesem, to trzeci główny nurt w badaniach naukowych prowadzonych 
przez K.B. Matusiaka. Najpóźniejszy, lecz bardzo istotny, bo doprowadził do 
uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego, a następnie do powołania 
na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Łódzkiego.

Początkowo jego zainteresowania wspomnianą problematyką dotyczyły 
doświadczeń zagranicznych w dziedzinie wspierania innowacyjnej przedsię-
biorczości. Ich przegląd zawierała praca zbiorowa pod redakcją J. Gulińskiego 
i K. Zasiadłego, opublikowana w 2005 roku przez Polską Agencję Rozwoju 

6  K.B. Matusiak, E. Stawasz, A. Jewtuchowicz, Zewnętrzne determinanty rozwoju innowa-
cyjnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001. 
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Przedsiębiorczości7. Wraz z K. Zasiadłym opracował rekomendacje dotyczące 
kierunków rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce. Były one adre-
sowane zarówno do środowisk naukowych, jak i przemysłu, instytucji otoczenia 
biznesu oraz polityków i ustawodawców.

W tym obszarze przydatne okazało się osobiste zaangażowanie 
K.B. Matusiaka w zarządzanie szkołą wyższą. W latach 2002–2005 pracował jako 
nauczyciel akademicki na stanowisku profesora Wyższej Szkoły Ekonomiczno-
Społecznej w Ostrołęce, a w okresie 2002–2004 pełnił funkcję jej rektora. 
W 2009 roku zaangażował się w dwa duże projekty dotyczące kluczowych ob-
szarów funkcjonowania uczelni wyższych w Polsce. Został liderem zespołu, któ-
ry zrealizował nowatorski projekt Foresight kadr nowoczesnej gospodarki8. Nie 
tylko koordynował projekt i redagował publikację prezentującą wyniki badań, ale 
również kierował kluczowym panelem tematycznym Kadry (zawody) przyszłości. 

Kolejne badanie zrealizowane z jego udziałem w 2009 roku dotyczyło po-
staw przedsiębiorczych w środowisku akademickim. Przeprowadzono je na pró-
bie 454 studentów, doktorantów i pracowników naukowych z 44 uczelni z całego 
kraju9. Uzyskane wyniki pozwoliły na sformułowanie propozycji konkretnych 
rozwiązań i działań w celu aktywizacji przedsiębiorczości w środowisku aka-
demickim. K.B. Matusiak był odpowiedzialny za redakcję rozdziału zawierają-
cego wspomniane rekomendacje. Lubił angażować się w zespołowe inicjatywy 
badawcze i dbał o to, by uzyskane wyniki nie pozostawały jedynie na papierze, 
ale przekładały się na konkretne programy wdrożeniowe.

W pełni dojrzałą wizję roli współczesnego uniwersytetu przedstawił 
w obszernej monografii opublikowanej w 2010 roku przez Oficynę Wydawniczą 
SGH10. Kluczowy jest rozdział III pracy, gdzie zaprezentował on własny, holi-
styczny model przedsiębiorczego uniwersytetu. Model ten definiuje pięć klu-
czowych obszarów funkcjonalnych (filarów) przedsiębiorczego uniwersytetu. 
Pierwszy to nowoczesny system zarządzania uniwersytetem, zorientowany na 
rozwijanie więzi z otoczeniem. Kolejne dwa filary dotyczą podstawowej funk-
cji edukacyjnej szkoły wyższej: elastyczne dostosowanie oferty edukacyjnej do 

7  Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka – światowe doświadczenia, red. J. Guliński, 
K. Zasiadły, PARP, Warszawa 2005.

8  Foresight nowoczesnej gospodarki, red. K.B. Matusiak, J. Kuciński, A. Gryzik, PARP, 
Warszawa 2009.

9  G. Banerski, A. Gryzik, K.B. Matusiak, M. Mażewska, E. Stawasz, Przedsiębiorczość 
akademicka. Raport z badania, PARP, Warszawa 2009.

10  K.B. Matusiak, Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. 
Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 
2010.
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zmieniających się potrzeb oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych studen-
tów i absolwentów. Ostatnie dwa filary to klasyczne przejawy przedsiębiorczości 
akademickiej, przy czym autor oprócz tworzenia firm odpryskowych (spin-off ) 
uwzględnił także kooperacyjne formy transferu technologii między szkołą wyż-
szą a biznesem. 

Kompleksowe, holistyczne podejście znalazło wyraz w zaproponowanym 
we wspomnianej monografii systemie wsparcia przedsiębiorczości akademickiej, 
gdzie konkretne inicjatywy i działania zostały dostosowane do kolejnych pięciu 
etapów: popularyzacji przedsiębiorczości akademickiej, selekcji dla przedsiębior-
czości, preinkubacji, inkubacji i akceleracji.

Wspomniana monografia stanowi zwieńczenie pierwszego etapu badań nad 
przedsiębiorczością akademicką w Polsce i rolą uniwersytetu w dobie rewolucji 
naukowo-technicznej. Zaproponowana holistyczna koncepcja miała znaczenie 
porządkujące i tworzyła solidne podstawy dla dalszych poszukiwań badawczych 
i programów wdrożeniowych. 

Dobrym przykładem może tu być kolejna monografia z udziałem K.B. 
Matusiaka, podejmująca problematykę edukacji dla przedsiębiorczości akade-
mickiej opracowana w 2011 roku11. Przygotowany przez niego wprowadzający 
rozdział Geneza i formy przedsiębiorczości akademickiej stanowił ramę koncep-
cyjną, w którą wkomponowane zostały bardziej szczegółowe rozważania, doty-
czące różnych metod i form kształcenia w dziedzinie przedsiębiorczości w szko-
łach wyższych. 

4. Tworzenie metodologicznego, kadrowego i organizacyjnego zaplecza dla 
rozwoju studiów nad innowacjami w Polsce 

W ostatnich kilkudziesięciu latach obserwujemy dynamiczny rozwój inter-
dyscyplinarnego kierunku badań, który określa się jako studia nad innowacjami 
(innovation studies)12. Pojawiło się wiele ośrodków badawczych podejmujących 
tę problematykę. W szybkim tempie rośnie liczba publikacji, a także wyspecja-
lizowanych czasopism naukowych. Wzrost zainteresowania naukowców wspo-
mnianą problematyką obserwujemy także w Polsce, zwłaszcza w ciągu ostatnich 

11  J. Cieślik, J. Guliński, K. B. Matusiak, A. Skala-Poźniak, Edukacja dla przedsiębiorczo-
ści akademickiej, PARP, Warszawa 2011.

12  Por. J. Fagerberg, B. Verspagen, Innovation Studies – The Emerging Structure of a New 
Scientific Field, „Research Policy” 2009, No. 38, s. 218–233; B. Godin, „Innovation Studies”: The 
Invention of a Specialty, „Minerva” 2012, Vol. 50, Issue 4, s. 397–421. 
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dwudziestu lat. Jednakże wysiłki badaczy z różnych ośrodków akademickich 
mają dość rozproszony charakter. Z tego względu warto przybliżyć działania 
K.B. Matusiaka jako inspiratora i organizatora badań w zakresie studiów nad 
innowacjami.

Uporządkowanie aparatu pojęciowego w dziedzinie innowacji 

Interdyscyplinarny charakter studiów nad innowacjami w sposób naturalny 
prowadzi do pewnego zamieszania pojęciowego, gdyż badacze wywodzący się 
z różnych dyscyplin naukowych nadają stosowanym pojęciom różne znaczenia. 
Dla badaczy spoza angielskiego obszaru językowego dodatkową trudność sta-
nowi prawidłowe oddanie znaczenia określonych pojęć w tłumaczeniu na język 
rodzimy. 

W 2005 roku K.B. Matusiak wraz z grupą 13 współpracowników podjął 
się opracowania słownika pojęć z zakresu innowacji i transferu technologii. Jak 
pisał we wprowadzeniu do I edycji: „Celem niniejszego słownika jest próba upo-
rządkowania pojęć w dynamicznie rozwijającym się obszarze innowacyjności 
gospodarki, w powiązaniu z komplementarnymi pojęciami tradycyjnie ujmowa-
nymi w kontekście polityki regionalnej, finansów, przedsiębiorczości i własności 
intelektualnej”13. Pierwsza edycja słownika została wydana przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości w 2005 roku. Zawierała 105 haseł opracowanych 
przez 14 autorów – specjalistów z różnych dziedzin. Oprócz definicji i wyjaśnie-
nia istoty, przy każdym haśle zostało zamieszczone jego tłumaczenie na język 
angielski.

Słownik stał się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”, gdyż wychodził 
naprzeciw autentycznemu zapotrzebowaniu w kontekście dyskusji nad rolą in-
nowacji w gospodarce opartej na wiedzy, która nasiliła się zwłaszcza po przy-
stąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Rychło pojawiła się potrzeba 
drugiej edycji, która ukazała się w 2008 roku. Zawierała dwukrotnie więcej haseł 
opracowanych przez 17 autorów. Trzecia, najbardziej obszerna edycja z udziałem 
18 autorów została wydana przez PARP w 2011 roku.  

K.B. Matusiak był redaktorem wszystkich edycji słownika, jak również 
autorem znacznej liczby haseł. Jednakże jego rola znacznie wykraczała poza 
tradycyjną funkcję redakcyjną. Przygotowanie słownika zgodnie z przyjętym 
harmonogramem wydawniczym było nie lada wyzwaniem, biorąc pod uwagę 

13  Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2005, s. 7.
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fakt, że autorzy – specjaliści z różnych dziedzin – byli na ogół bardzo zajęci, 
a w związku z tym nie zawsze dostatecznie zdyscyplinowani. K.B. Matusiak po-
siadał szczególny dar dyscyplinowania autorów haseł, którym trudno było się 
oprzeć Jego ciepłej, pełnej empatii, a jednocześnie konsekwentnej perswazji. 

Integracja kadry naukowej – cykl  Letnich Szkół Innowacji

Kolejna inicjatywa podjęta przez K.B. Matusiaka o nazwie „Letnia Szkoła 
Innowacji – budowa sieci partnerstwa na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej 
gospodarki” miała na celu integrację w skali ogólnopolskiej środowiska badaczy 
specjalizujących się w szeroko rozumianej problematyce przedsiębiorczości inno-
wacyjnej (Katedry Innowacji i Przedsiębiorczości). Były to cykliczne spotkania 
naukowe o charakterze warsztatów, organizowane w okresie letnim, najczęściej 
w uczelnianych ośrodkach wypoczynkowych, a więc warunkach plenerowych. 

Oficjalnym sponsorem inicjatywy Letnich Szkół było Stowarzyszenie 
SOOIPP oraz Ministerstwo Gospodarki. K.B. Matusiak, który w 2005 roku objął 
funkcję prezesa zarządu, wiązał inicjatywę Letnich Szkół z potrzebą wzmoc-
nienia zaplecza badawczego Stowarzyszenia. Ciężar organizacji spoczywał na 
katedrach akademickich – gospodarzach kolejnych szkół. W okresie 2006–2011 
zorganizowano łącznie sześć Letnich Szkół Innowacji, przyciągających każdora-
zowo kilkudziesięciu uczestników.

Letnie Szkoły Innowacji trwały z reguły 3–5 dni, a rozciągnięcie proble-
mu w czasie i plenerowe otoczenie stwarzały doskonałe warunki dla swobodnej 
dyskusji i wymiany poglądów, bez presji czasowej, jaka zazwyczaj towarzyszy 
uczelnianym konferencjom naukowym. Dyskusje były prowadzone nie tylko 
w ramach formalnych sesji, ale także w trakcie wielu towarzyszących imprez 
integracyjnych.

Dla K.B. Matusiaka było szczególnie istotne, by do badań nad innowacjami 
przyciągnąć najmłodszych adeptów nauki. Z tego względu gorąco zachęcał sa-
modzielnych naukowców z różnych ośrodków akademickich, by „przywozili” na 
Kuźnię Młodych Kadr Innowacji doktorantów, asystentów i adiunktów. Dla wielu 
z nich wygłoszenie referatu w trakcie Letniej Szkoły Innowacji było nierzadko 
pierwszym wystąpieniem naukowym, poza murami macierzystej uczelni.

Równolegle z programem stricte naukowym w ramach Letnich Szkół 
Innowacji organizowane były różnorodne warsztaty i panele, w ramach których 
dyskutowano o tym, jak wprowadzić polską gospodarkę na innowacyjną ścieżkę 
rozwoju. Do tej części programu zapraszani byli przedstawiciele administracji 
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rządowej i samorządowej oraz instytucji otoczenia biznesu (inkubatory, parki 
technologiczne, centra transferu technologii).  

Spotkania w ramach Letnich Szkół mają dobrą markę i na trwałe wpisały się 
w tradycję środowiska badaczy przedsiębiorczości innowacyjnej w Polsce. 

Upowszechnienie wyników badań – Seria SOOIPP Annual w Zeszytach 
Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego 

Dynamiczny rozwój badań naukowych nad innowacyjnością na całym świe-
cie w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat w sposób naturalny wymusił potrzebę 
rozszerzenia możliwości prezentowania wyników badań. Początkowo w głów-
nych światowych czasopismach naukowych w dziedzinie ekonomii, zarządzania 
i przedsiębiorczości zaczęły powstawać specjalne numery poświęcone w całości 
problematyce innowacji. Z czasem pojawiły się wyspecjalizowane czasopisma 
w tej dziedzinie. Ocenia się, że obecnie takich wyspecjalizowanych czasopism 
o uznanym statusie naukowym jest na całym świecie ponad 4014.

Dorobek naukowy kolejnych Letnich Szkół Innowacji w sposób natural-
ny zwiększył zapotrzebowanie na zwiększenie możliwości publikacyjnych. 
Dodatkowo na dorocznych konferencjach SOOIPP zaczęto prezentować referaty 
oparte na solidnych badaniach, które w pełni zasługiwały na upowszechnianie. 
Kolejną inicjatywą K.B. Matusiaka, wychodzącą naprzeciw temu zapotrzebo-
waniu, było uruchomienie specjalnych numerów (wydań) Zeszytów Naukowych 
Uniwersytetu Szczecińskiego o wspólnej nazwie SOOIPP Annual, poświęconych 
szeroko pojętej problematyce innowacji. Mogła się ona powieść dzięki osobiste-
mu zaangażowaniu i determinacji Profesora Uniwersytetu Szczecińskiego, dra 
hab. Piotra Niedzielskiego. 

Łącznie od 2006 roku opublikowano sześć specjalnych numerów SOOIPP 
Annual. Otworzenie tego kanału publikacji miało bardzo duże znaczenie, zwłasz-
cza dla młodej kadry naukowej zajmującej się problematyką innowacji. Istotny 
był także fakt, że Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego znajdowały się 
na liście czasopism punktowanych MNiSW. 

K.B. Matusiak był współredaktorem ostatnich trzech edycji SOOIPP 
Annual, ale podobnie jak w innych zespołowych inicjatywach naukowych i wy-
dawniczych, omawianych wcześniej, jego rola znanie wybiegała poza funkcję 

14  N. Franke, M. Schreier, A Meta-Ranking of Technology and Innovation Management/ 
Entrepreneurship Journals, „Die Betriebswirtschaft” 2008, No. 2, s. 185–216.
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redakcyjną. W trakcie nieformalnych dyskusji w gronie badaczy innowacyjnej 
przedsiębiorczości wskazywał na potrzebę zrobienia następnego kroku – uru-
chomienia, wzorem innych krajów, dedykowanego czasopisma o wysokiej ran-
dze naukowej, poświęconego w całości szeroko pojętej problematyce innowacji. 
Niestety, tej inicjatywy nie zdążył już zrealizować.

Podsumowanie

Z syntetycznego przeglądu dorobku naukowego K.B. Matusiaka wyła-
nia się sylwetka badacza i organizatora niezmiernie aktywnego i pracowitego. 
Podejmującego konsekwentnie problematykę wspierania innowacyjności i przed-
siębiorczości, która nadal odgrywa kluczową rolę w warunkach polskiej gospo-
darki przechodzącej okres transformacji ustrojowej, gdzie równolegle dokonują 
się jakościowe zmiany związane z wykorzystaniem innowacji jako kluczowego 
czynnika rozwoju gospodarczego. 

Jednocześnie K.B. Matusiak jawi się jako badacz, który szczególną wagę przy-
kładał do wdrożenia wyników badań do praktyki gospodarczej. Już na początku lat 
90. XX wieku posiadł szeroką wiedzę o efektywnych instrumentach wspierania in-
nowacji i przedsiębiorczości, wdrażanych w krajach zachodnich. Jego determinacja 
i wytrwałość, by przenosić najlepsze praktyki na polski grunt, niewątpliwie zawa-
żyła na kształcie przyjętych rozwiązań w naszym kraju, w szczególności w sferze 
organizacji i funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu.

K.B. Matusiak posiadał rzadki dar zarażania innych swoją pasją i zaangażo-
waniem. Był mistrzem pracy zespołowej, organizował liczne zespoły badawcze 
i eksperckie. Miał jednocześnie perspektywiczną wizję rozwoju interdyscypli-
narnych badań nad innowacjami, których wyniki wpływałyby na praktykę go-
spodarczą. Bardzo wiele udało mu się osiągnąć. Dla licznego grona współpra-
cowników stanowi to szczególne wyzwanie, by kontynuować Jego dzieło, nagle 
przerwane 16 lipca 2012 roku.
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KRZYSZTOF B. MATUSIAK – RESEARCH OF INNOVATION 
AND ENTREPRENEURSHIP

Summary

The essay shows scientific achievements Krzysztof B. Matusiak employee of the 
Institute of Economics of the University of Lodz. He received Master of Science degree 
in 1988 and in the same year joined the Faculty of Economics at the University of Lodz. 
Becoming a part of the academic circle of economists was a source of inspiration for him 
to broaden his knowledge about innovations. Simultaneously with completing his PhD 
th esis in 1994, he started to devote his time to the activity of the Polish Business and 
Innovation Centers Association. He had founded it with a group of enthusiasts in order to 
create an experience exchange platform. Not only did he author and co-author over 140 
publications, but he was also the initiator and editor of a dictionary of innovation and 
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technology transfer terms. The dictionary has become a methodological basis in the field 
of innovation studies. In recognition of his academic achievements he received in 2012 
professorship at the University of Łódź in 2012.
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Wprowadzenie

Systematycznie postępujące umiędzynarodowienie działalności oraz dy-
namiczny rozwój technologiczny powodują, iż zachodzące procesy gospodar-
cze w wielu przypadkach nabierają cech systemów złożonych, w których coraz 
trudniejsze jest określenie kierunków możliwych zmian3. Obecnie w celu iden-
tyfikacji tych zmian nie wystarczy tylko prognozować na podstawie dostępnych 
danych, konieczne jest także posiadanie pewnej wiedzy i umiejętności przewidy-
wania nowych rozwiązań. 

Innowacyjność oznacza zmiany w procesach, technologii, produkcie lub 
usłudze, na rynku oraz w zwyczajach konsumentów4. E. Stawasz5 innowacyjność 
w przedsiębiorstwach odnosi do ich zdolności i motywacji w poszukiwaniu za-
stosowania nowych koncepcji, pomysłów, wynalazków i wyników badań. Celem 
innowacyjności w przedsiębiorstwach jest wzmocnienie lub zwiększenie pozycji 
konkurencyjnej podmiotu gospodarczego lub możliwości technologiczno-tech-
nicznych przedsiębiorcy.

Innowacje w przedsiębiorstwie składają się z następujących elementów: 
kompetencji, motywacji, a także zdolności do tworzenia, implementacji i adapta-
cji innowacji w otoczeniu6. Mogą również istnieć w obszarze działalności publicz-
nej. Kluczowym przykładem tzw. social innovation są innowacje w transporcie, 
które zostały opisane przez S. Goldsmitha i innych7. Innowacje są adoptowane 
głównie w systemach społeczno-biznesowych. Adopcja innowacji do systemu 
społecznego zależy od decyzji indywidualnych konsumentów – przede wszyst-
kim ich zwyczaje decydują o tym, co jest nowe, użyteczne i praktyczne. Od za-
chowań nabywców zależy sukces nowej technologii, produktu i usługi. S. Perera 

3  Por. G. Nizard, Metamorfoza przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu orga-
nizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 19.

4  K. Brzozowska, Innowacyjność partnerstwa publiczno-prywatnego w rozwoju infrastruk-
tury transportu w Europie, w: Innowacje w transporcie, korzyści dla użytkownika, red. E. Załoga, 
B. Liberadzki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 37–50. 

5  E. Stawasz, Rozwój badań nad innowacyjnością małych i średnich przedsiębiorstw 
w Polsce, w: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 214, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2010, s. 123–138.

6  K.B. Matusiak, Uwarunkowania innowacyjności małych firm, w: Innowacje małych 
i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, red. A.H. Jasiński, Promocja XXI, 
Warszawa 2008, s. 54–87.

7  S. Goldsmith, G. Georges, T.G. Burke, The Power of Social Innovation: How Civic 
Entrepreneurs Ignite Community Networks for Good, John Wiley & Sons, New Jersey 2010, 
s. 65–101.
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i inni8, analizując teorię rozprzestrzeniania się innowacji Regersa, wskazują na 
pięć kluczowych czynników wpływających na adopcję innowacji: 

 – stopień, w jakim są postrzegane korzyści rozwoju idei,
 – stopień postrzegania innowacji w odniesieniu do oczekiwań potencjal-

nych nabywców i obecnej wartości technologii lub nowych produktów,
 – stopień, w jakim jest postrzegana trudność w zrozumieniu i zastosowa-

niu (użyciu) innowacji,
 – stopień, w jakim można wdrożyć nowe technologie i produkty,
 – stopień, w jakim można postrzegać i zmierzyć korzyści z wdrożenia (za-

stosowania) innowacji.
Innowacje powstają, gdy następuje wymiana wiedzy oraz pomysłów na 

nowe produkty w odpowiednim środowisku kulturowym, politycznym, przy od-
powiedniej infrastrukturze i zasobach finansowych. 

Kluczem do wzrostu ekonomicznego w oparciu o innowacje są nie tylko 
zachęty dla przedsiębiorczości, ale rozwój infrastruktury i innowacje w niej. 
Odnosząc się do teorii innowacji Shumpetera9, można stwierdzić, że długotermi-
nowe efekty są ważniejsze od krótkoterminowych10. Tak też się dzieje z innowa-
cjami w sektorze drogowym i kolejowym. Innymi słowy w transporcie efektyw-
ność statyczna powinna być mniej istotna niż efektywność dynamiczna.

1. Innowacyjność i innowacje w transporcie kontekst teoretyczny

Innowacje w transporcie są wprowadzane po to, by zaspokoić potrzeby in-
stytucjonalne, komercyjne, indywidualne i grupowe. Innowacje te zwiększają 
sprawność i funkcjonalność systemów transportowych, zmniejszają zapotrzebo-
wanie energetyczne, wpływają na rozwój alternatywnych form transportu, opty-
malizację logistyki oraz zaspokojenie potrzeb transportowych osób fizycznych 
i prawnych11. Innowacje w transporcie uzależnione są od kilku czynników, takich 
jak: innowacyjność przedsiębiorstw, regulacje prawne, koszty i dostępność pa-

8  S. Perera, J.L. McKinnon, G.L. Harrison, Diffusion of Transfer Pricing Innovation in the 
Context of Commercialization—a Longitudinal Case Study of a Government Trading Enterprise, 
„Management Accounting Research” 2003, Vol. 14, s. 140–164.

9  D. Besanko, D. Dranove, M. Stanley, S. Schaefer, Economics of Strategy, John Wiley & 
Sons Inc, Hoboken 2004, s. 454. 

10 Por. D. Trzmielak, Komercjalizacja nauki i technologii – determinanty i strategie, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 15–80.

11 J. Burniewicz, Perspektywa innowacyjna transportu i logistyki, w: Innowacje 
w transporcie…, s. 51–64; Transport. Problemy transportu w rozszerzonej Unii Europejskiej, 
red. K. Wojewódzka-Król, W. Rydzkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 31.
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liw, niska sprawność istniejących rozwiązań, potrzeba nowych funkcjonalności. 
H. Geerlings12 sugeruje, że innowacje w sektorze transportowym charakteryzuje 
kilka cech, m.in.: ukierunkowanie innowacji zarówno na indywidualnego, jak 
i zbiorowego klienta, relatywnie duża ilość tzw. megainnowacji (odnoszących się 
do dużych, kosztownych i oddziałujących w przyszłości na inne projekty inwe-
stycji), zrównoważony rozwój, wielu interesariuszy administracyjnych (jedno-
stek terytorialnych, podmiotów funkcjonujących na rynku, państw i regionów) 
oraz odnoszących się do jakości życia. 

J. Eliasson i S. Proost13 rozwój i innowacje transportu uzależniają również 
od polityki transportowej, a dokładniej polityki zrównoważonego rozwoju popu-
larnej przede wszystkim w Europie. Koncepcja zrównoważonego rozwoju trans-
portu pojawiła się po raz pierwszy w raporcie Brundtland Commission w 1987 
roku14. W polityce zrównoważonego rozwoju transportu przede wszystkim wy-
korzystuje się alternatywne źródła energii lub redukuje emisję dwutlenku węgla. 
Nowe pojazdy z silnikami elektrycznymi, na biopaliwa i wodór są również zali-
czane do tzw. innowacji społecznych ze względu na finansowanie ich rozwoju lub 
źródeł energii ze środków publicznych. Według badań T. Wiesenthala i innych15, 
w sektorze transportowym, który obejmuje: produkcję samochodów, pojazdów 
cywilnego lotnictwa, produkcję innych pojazdów wykorzystywanych w trans-
porcie, produkcję pojazdów dla kolei, komponenty do pojazdów, usługi trans-
portowe oraz budowę infrastruktury dla poszczególnych działów transportu, 
inwestycje w badania i rozwój były w największe Unii Europejskiej. Inwestycje 
w badania i rozwój innowacji wspierających transport wyniosły w 2011 roku 42,8 
miliardów euro. 

Najbardziej konkurencyjnym działem sektora transportu są usługi transpor-
towe, w których dominuje konkurencja cenowa i/lub produktowa. Ze względu na 
ciągłą redukcję kosztów przedsiębiorstwa oferujące usługi transportowe relatyw-
nie najmniej przeznaczają funduszy na inwestycje w rozwiązania innowacyjne16. 
Jednakże problem innowacyjności w transporcie jest bardzo istotny. T. Goldman 
i R. Gorham zwracają uwagę na bardzo ważny element wprowadzania innowacji 

12 H. Geerlings, Meeting the Challenge Sustainable Mobility. The Role of Technological 
Innovation, Springer, Berlin–Heidelberg 1999, s. 115–135. 

13 J. Eliasson, S. Proost, Is Sustainable Transport Policy Sustainable?, „Transport Policy” 
2015, No. 37, s. 92–100.

14 T. Goldman, R. Gorham, Sustainable Urban Transport: Four Innovative Directions, 
„Technology in Science” 2006, No. 28, s. 261–273.

15 T. Wiesenthal, A. Condeço-Melhorado, G. Leduc, Innovation in the European Transport 
Sector: A Review, „Transport Policy” 2015, No. 42, s. 86–93.

16 J. Eliasson, S. Proost, op. cit., s. 92–100.
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w sektorze transportowym, a mianowicie wywoływanie zmian w zachowaniach 
indywidualnych i społecznych. Główne typy innowacji i stymulanty zmian za-
chowań to17:

 – innowacje w warunkach transportu (zmiany zachodzą w zachowaniach 
ekonomicznych),

 – innowacje technologiczne w transporcie (zmiany zachodzą w zachowa-
niach preferencjach nabywców technologii, usług i produktów)18,

 – innowacje w bezpieczeństwie transportu (zmiany zachodzą w zachowa-
niach odnoszących się do ryzyka podejmowanych decyzji).

Innowacje w transporcie przede wszystkim zmniejszają koszty i czas 
transportu, zwiększają natomiast przyjemne odczucia emocjonalne, które mają 
wpływ na użyteczność produktów i usług transportowych. W konsekwencji opi-
sanych tendencji ulegają zmianie zachowania ekonomiczne. T.R. Lakshmanam 
i W.P. Anderson19 podkreślają, że pod wpływem wzrostu jakości innowacji tech-
nologicznych w transporcie wzrasta efektywność wykorzystania produktów 
i usług transportowych. Przykładem mogą być inteligentne systemy zarządzania 
komunikacją w miastach i obszarach metropolitalnych (np. w Stuttgarcie). 

Innowacje technologiczne w transporcie skupiają się głównie na reduk-
cji zanieczyszczeń, wykorzystaniu nowych źródeł energii, rozwoju technologii 
i produktów, które umożliwiają uzyskanie informacji o realnych czasach po-
dróży i przyjazdu oraz odjazdu różnych środków transportu (np. European Bus 
System of the Future – projekt, w którym w ramach otwartych innowacji roz-
wijane są technologie, w celu zbudowania m.in. baz danych o środkach trans-
portu, infrastrukturze i jej wykorzystaniu w takich miastach, jak: Bremerhaven, 
Brunoy, Budapeszt, Gothenburg, Madryt, Paryż, Rzym i Rouen), zwiększeniu 
jakości usług transportowych, ich dostępności, komfortu oraz usług w czasie po-
dróży20. T. Ryley i inni wskazują, że zmniejszenie emisji spalin jest poważnym 
wyzwaniem dla nowych technologii w sektorze transportu. Dzieje się tak dlate-
go, że transport emituje około 2% globalnego CO2 i ta tendencja jest wyraźnie 

17 Ibidem, s. 265.
18 I. Dembińska, Potrzeby i preferencje w wyznaczaniu popytu na usługi transportowe, roz-

ważania teoretyczne, w: Problemy Transportu i Logistyki nr 14, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego nr 644, Szczecin 2011, s. 9–30.

19 T.R. Lakshmanam, W.P. Anderson, Transportation in the Twenty-First Century 
Technological Innovation, w: Transportation Engineering and Planning, www.eolss.net/sam-
ple-chapters/c05/E6-40-03-06.pdf (dostęp 1.10.2015).

20 Innovation in Urban Mobility, Policy Making and Planning, Transport Research Innovation 
Portal, www.transport-research.info/ (dostęp 1.10.2015). 
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wzrostowa21. Znaczenie efektywności energetycznej omawianego sektora pod-
kreśla L. Michaelis22. W szczególności jest ona ważna, gdy niezbędna jest in-
terwencja administracyjna, w celu wsparcia przez instytucje publiczne rozwoju 
nowych technologii transportowych. 

Bezpieczeństwo transportu jest obszarem, w którym bardzo dużą rolę od-
grywają innowacje organizacyjne. Nowe technologie w pewnym zakresie zwięk-
szają bezpieczeństwo osób korzystających z transportu powietrznego, drogowe-
go, kolejowego i morskiego. W XXI wieku oczekiwania pasażerów skupiają się 
nie tylko na podróży bez wypadków, ale również na działaniach prewencyjnych 
przeciwko terroryzmowi, wandalizmowi i rabunkom. Poszczególne trzy grupy 
innowacji, które zmieniają zachowania indywidualne i społeczne, są w dużej 
mierze ze sobą powiązane. Spadek kosztów podróży lub skrócenie jej czasu 
umożliwia wykorzystanie innowacji technologicznych. Jednakże wzrost bezpie-
czeństwa i poprawa warunków panujących w transporcie, a także wprowadzanie 
nowych technologii (związanych z wykorzystaniem energii odnawialnych) do 
sektora transportu często powoduje wzrost kosztów. Dlatego pojęcie zrównowa-
żonego rozwoju transportu jest nierzadko wykorzystywane w planowaniu trans-
portu miejskiego i aglomeracyjnego. 

Podział na innowacje w warunkach transportu, technologiczne i w bezpie-
czeństwie transportu nie jest podziałem sztywnym. W każdym typie innowa-
cji znajdziemy takie, które posiadają cechy charakterystyczne dla innej grupy. 
Jednym z takich przykładów jest wprowadzanie innowacji, które mają spowodo-
wać unikanie niepotrzebnej konsumpcji23. 

Innowacje w transporcie miejskim odgrywają bardzo istotną rolę, bowiem 
w 2013 roku 74% ludności mieszkało i pracowało w miastach. Do 2050 roku aż 
czterech na pięciu mieszkańców świata będzie mieszkało i pracowało w aglomera-
cjach miejskich24. Innowacje w transporcie miejskim obejmują głównie obszary25: 

a) dystrybucji informacji dotyczących komunikacji miejskiej;

21 T. Ryley, J. Elmirghani, T. Budd, Ch. Miyoshi, K. Mason, R. Moxon, I. Ahmed, B. Qazi, 
A. Zanni, Sustainable Development and Airport Surface Access: The Role of Technological 
Innovation and Behavioral Change, „Sustainability” 2013, No. 5, s. 1617–1631, Open Access, 
www.mdpi.com/journal/sustainbaility (dostęp 15.10.2015).

22 L. Michaelis, Transport Sector – Strategies Markets, Technology and Innovation, „Energy 
Policy” 1997, Vol. 25, s. 1163–1171.

23 K. Górka, P. Szyja, Cooperation of Local Governments and Entreprises to Suport the 
Provision of Sustainable Transport Infrastructure, „Management of Environmental Quality: An 
International Journal” 2015, No. 5, s. 739–751.

24 Ibidem, s. 2.
25 T. Goldman, R. Gorham, op. cit., s. 261–273.
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b) integracji płatności za usługi transportowe w mieście i aglomeracji miej-
skiej;

c) wynajem pojazdów
 – wynajem rowerów (np. programy Call a Bike w Berlinie, Frankfurcie, 

Kolonii i Monachium),
 – darmowy wynajem samochodów (główny cel zwiększenie dostępno-

ści parkingów i zmniejszenie zanieczyszczeń np. w San Francisco, 
Bremen); 

d) usługi planowania podróży (np. usługi door to door journey planning 
w Paryżu);

e) automatyczne zarządzanie ruchem pojazdów w obszarach miejskich 
(np. w Londynie);

f) usługi transportowe lub związane z transportem dla wybranych grup 
społecznych (np. niepełnosprawni, dzieci, osoby korzystające z opieki 
społecznej);

g) usługi transportowe podczas ważnych wydarzeń sportowych i wystaw 
gromadzących w miastach wielotysięczną publiczność z innych miast 
lub krajów (np. cybernetyczny samochód, w pełni zautomatyzowany do-
starczający usługi transportowe na wyznaczonych trasach podczas wy-
staw organizowanych w Rzymie oraz osobowy szybki transport, inaczej 
nazywany zautomatyzowane taxi, testowany w Almero w Holandii26). 

V. Marchau i inni27 w swoich studiach przypadków w zakresie innowacji 
wskazują na bardzo duże znaczenie tzw. innowacji relacyjnych – wprowadzanie 
na rynek nowych rozwiązań, które dedykowane są indywidualnym osobom lub 
podmiotom. Jako przykład innowacji relacyjnych można wskazać inteligentne 
systemy radiowe, telewizyjne i internetowe wskazujące alternatywne sposoby 
komunikacji, drogi, informacje o prawdopodobnych opóźnieniach oraz specy-
ficzne informacje o infrastrukturze i transporcie w zależności od indywidual-
nych potrzeb podróżnych. 

Obok innowacji technologicznych, procesowych i produktowych istotną 
rolę w sektorze transportu odgrywają innowacje organizacyjne. W wielu przy-
padkach zmiany organizacyjne mogą służyć zmianom w użyteczności techno-
logii, produktów i usług transportowych. Te z kolei prowadzą do wspomnianych 

26 P.D. Site, F. Fillippi, G. Giustiniani, Users Preferences Innovative and Conventional Public 
Transport, „Procedia Social and Behavioral Sciences” 2011, No. 20, s. 906–915.

27 V. Marchau, W. Walker, R. van Duin, An Adaptive Approach to Implementing Innovative 
Urban Transport Solution, „Transport Policy” 2008, No. 15, s. 405–412. 



34 Dariusz M. Trzmielak, Mariusz Woźniakowski

zmian zachowań w oparciu o innowacje. Na przykład w Japonii istnieje około 
300028 specjalnych usług transportowych, które dedykowane są przede wszyst-
kim osobom starszym i niepełnosprawnym. Nowe usługi zostały wprowadzone 
na podstawie polityki społecznej kraju, która uwzględnia głównie zmiany demo-
graficzne. Pokazuje ona, jak ważne jest, by nowe technologie i produkty rozwią-
zywały problemy potencjalnych nabywców. 

Nowe usługi transportowe mogą być również wprowadzane na rynek ze wzglę-
du na pojawianie się nowych rozwiązań technologicznych. W takim przypadku in-
nowacja nietechnologiczna29 (np. nowa usługa) połączona jest z innowacją technolo-
giczną (np. nowa technologia). Rozwiązania technologiczne RIAS30 (Remote Infrared 
Audible Sign – zdalne na podczerwień słyszalne znaki) tworzą od lat podstawowe 
usługi transportowe dla niewidomych i niedowidzących na całym świecie, którym 
wykorzystanie nowych technologii umożliwiło swobodniejsze poruszanie się po sta-
cjach metra, dworcach autobusowych oraz dworcach kolejowych. W ten sposób po-
wstały jednocześnie nowe technologie i usługi dla osób niepełnosprawnych. 

2. Innowacyjność w polskim transporcie – analiza badań jakościowych 

Cel i metodyka badania

Badanie zostało przeprowadzone metodą delficką należącą do metod pro-
gnozowania heurystycznego. Celem badania było sformułowanie prognozy do-
tyczącej zasadniczych kierunków zmian następujących w transporcie i logistyce 
w wymienionych wyżej obszarach oraz określenie dynamiki tych zmian do 2025 
roku. Prognoza została opracowana na podstawie opinii ekspertów, w oparciu 
o ich intuicję i doświadczenie.

Badaniem zostali objęci pracownicy jednostek nauko-badawczych oraz me-
nedżerowie firm logistycznych działających w Polsce. Główny nacisk położono na 

28 S. Wright, C.D. Emele, M. Fukumoto, N.R. Velaga, J.D. Nelson, The Design, Management 
and Operation of Flexible Transport Systems: Comparison of Experience between UK, Japan and 
India, „Research in Transportation Economics” 2014, No. 48, s. 330–338.

29 A. Hyard, Non-technological Innovation for Sustainable Transport, „Technological 
Forecasting & Social Change” 2013, No. 80, s. 1375–1386. 

30 B. Crandall, Getting There if You Are Blind: Synergistic Convergence of Technologies 
to Improve Wayfinding, w: Technological Innovations in Transportation for People with 
Disabilities Workshop Summary Report, ed. T. Morton, M. Yousuf, Office of Operations Research 
Development Federal Highway Administration U.S. Department of Transportation, Waschington 
2011, February 23, s. 5–6.
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wskazanie zasadniczych kierunków zmian transportu i logistyki oraz na określenie 
dynamiki przewidywanych zmian do roku 2025. Badanie przeprowadzono za po-
mocą techniki ankietowej w okresie październik–grudzień 2012 roku w dwóch eta-
pach. Narzędziem badawczym był kwestionariusz składający się z 36 pytań pogru-
powanych w cztery bloki tematyczne, dystrybuowany pocztą elektroniczną. Dobór 
próby do badania miał charakter celowy. W pierwszej fazie do badania zaproszono 
40 ekspertów, których poproszono o wypełnienie kwestionariusza badawczego. 
Otrzymano 26 prawidłowo wypełnionych kwestionariuszy, co stanowiło 65% ogółu 
badanych. Rozkład badanej próby kształtował się następująco: dwunastu ekspertów 
z jednostek nauko-badawczych i czternastu ekspertów z biznesu. Po opracowaniu 
statystycznym otrzymanych odpowiedzi oraz naniesieniu odpowiednich poprawek 
kwestionariusz ponownie wysłano, tym razem do 26 ekspertów. Otrzymano 18 pra-
widłowo wypełnionych kwestionariuszy, co stanowiło blisko 70% ogółu badanych 
w drugiej turze badań. Dla potrzeb niniejszego opracowania skupiono się na przed-
stawieniu wyników badania z obszaru „innowacyjność w transporcie”. 

Analiza wyników w obszarze innowacyjności w transporcie

Zdecydowana większość ekspertów uznała, że innowacyjność w transpo-
rcie jest warunkiem koniecznym rozwoju logistyki, co można uzasadnić wyni-
kami licznych badań empirycznych przeprowadzonymi w krajach rozwiniętych. 
Niemalże wszyscy respondenci zgodzili się, że nastąpi rozwój systemów zwięk-
szających atrakcyjność zbiorowego transportu pasażerskiego (rysunek 1), w tym 
systemy karty miejskiej (także aglomeracyjnej) oraz projekty proekologiczne, 
takie jak „rower miejski” (systemy bezobsługowej wypożyczalni rowerów), a na-
wet wypożyczalnie małych miejskich samochodów elektrycznych. Konieczność 
zmian w systemach transportu pasażerskiego w miastach związana jest z przyję-
ciem paradygmatu zrównoważonego rozwoju i dążenia do poprawy jakości życia 
mieszkańców. Jednak ze względu na bariery finansowe, techniczne i infrastruk-
turalne niektóre usprawnienia – według ekspertów – zostaną upowszechnione 
dopiero po roku 2016. Z rozwojem zbiorowego transportu pasażerskiego wiąże 
się również kwestia połączenia transportu naziemnego i podziemnego, w sto-
sunku do której respondenci wyrazili zbliżoną opinię jak w przypadku pierwszej 
tezy. Jednak tutaj eksperci byli zgodni, że na większość efektów trzeba będzie 
poczekać do roku 2025, co wiąże się z możliwością pozyskania środków finanso-
wych w nowej perspektywie budżetu Unii Europejskiej (np. na planowany tunel 
Łódź Fabryczna–Łódź Kaliska).
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Rysunek 1. Zmiany w transporcie zbiorowym – prognoza

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z drugiej tury badania.

W dalszej części badania poświęconej innowacjom w transporcie zapyta-
no ekspertów o kwestie związane z szybkością i prędkością transportu (rysunek 
2). Ponad 70% ankietowanych zgodziło się, że szybkość transportu w obszarach 
zurbanizowanych będzie się zwiększała, co może wiązać się m.in. z systematycz-
nym rozwojem infrastruktury drogowej oraz wdrażaniem systemów TCS (ang. 
Traffic Control System) szczególnie w centrach miast (np. system sterowania na 
trasie WZ, który ma objąć ponad 220 skrzyżowań). Ankietowani uznali jednak, 
że zmiany te nastąpią dopiero na przestrzeni kilkunastu lat. W przypadku tezy 
mówiącej o wzroście prędkości drogowego transportu towarowego opinie eks-
pertów były podzielone. Nieco ponad połowa uznała, że ze względu m.in. na 
ograniczenia administracyjne (głównie wprowadzanie ograniczeń prędkości jako 
elementu podnoszenia bezpieczeństwa na drogach) prędkość ta nie będzie wzra-
stała. Pozostała część zgodziła się z tą tezą, uzasadniając odpowiedź rozwojem 
sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz poprawą pozostałej części infrastruktury 
drogowej (w tym bezkolizyjne skrzyżowania wielopoziomowe oraz skrzyżowa-
nia w postaci rond). Inne wskazania sugerowały, że wzrost prędkości może być 
związany z konkurowaniem czasem dostaw, co wiąże się z presją ze strony klien-
tów.
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Rysunek 2. Zmiany w zakresie szybkości i prędkości transportu – prognoza

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z drugiej tury badania.

Na przestrzeni ostatnich lat niemalże na całym świecie można zauważyć dy-
namiczny rozwój kolei dużych prędkości. W wielu krajach rozbudowa systemów 
tego typu kolei ma wielkie znaczenie w rozwoju gospodarczym i jest uznawana 
za element poprawy koniunktury z uwagi na dużą wartość zamówień publicz-
nych oraz rolę, jaką odgrywa w rozwoju regionów, do których dociera (np. projekt 
budowy kolei dużych prędkości w Wielkiej Brytanii). W związku z tym blisko 
80% ekspertów biorących udział w badaniu uznało, że koleje dużych prędko-
ści zwiększą pozycję konkurencyjną tego transportu (tabela 1). Jednocześnie ze 
względu na zmieniające się w Polsce plany rządowe i złożoność takiego projektu 
w realizacji respondenci uznali, że rozwój kolei dużych prędkości możliwy jest 
po roku 2025.

Kolejne zagadnienie ujęte w badaniu dotyczyło oddzielenia tras transportu 
towarowego, publicznego i indywidualnego. W tym przypadku znacząca więk-
szość (ponad 3/4) ankietowanych uznała, że do roku 2025 takie usprawnienie nie 
zaistnieje, głównie ze względu na wysokie koszty oraz brak miejsca na dodatko-
we drogi, szczególnie w miastach. Część ekspertów wskazała jednak, że możliwe 
jest dalsze oddzielanie tras transportu publicznego od pozostałych (np. w postaci 
tzw. buspasów), szczególnie w centrach dużych miast w celu usprawnienia i pro-
mocji transportu zbiorowego lub rowerowego (rozbudowa ścieżek rowerowych, 
wyznaczanie tzw. kontrapasów dla rowerów na ulicach jednokierunkowych 
w centrach miast).
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Tabela 1

Inne tezy w sekcji „Innowacyjność w transporcie” postawione w badaniu (w %)
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Koleje szybkich prędkości zwiększą pozycję 
konkurencyjną tego transportu 0 17 4 46 33

Nastąpi oddzielenie tras transportu towarowego, 
publicznego i indywidualnego 13 61 13 13 0

Transport intermodalny zdominuje inne formy 
transportu 13 33 17 33 4

Systemy lokalizowania staną się nieodzownym 
elementem zarządzania flotą transportową 0 0 4 29 67

Telematyka rozwiąże problem kongestii 
w aglomeracjach 4 33 21 38 4

Upowszechni się transport oparty na alternatywnych 
źródłach energii 4 4 13 54 25

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z drugiej tury badania.

Jednym z priorytetów polityki transportowej Unii Europejskiej jest wzrost 
udziału w rynku gałęzi transportu przyjaznego dla środowiska, w tym kolei, 
żeglugi śródlądowej i morskiej – zintegrowanych w intermodalnych systemach 
transportowych oraz ograniczenie udziału transportu drogowego. Transport 
intermodalny nadal jest, pomimo wielu przedsięwzięć promocyjnych, realizo-
wanych przez UE i państwa członkowskie, niekonkurencyjny pod względem 
cenowym oraz jakości usług w stosunku do tradycyjnego transportu drogowe-
go. Do zasadniczych barier ograniczających rozwój transportu intermodalnego 
w Europie należy zaliczyć relatywnie niską efektywność funkcjonowania ter-
minali intermodalnych oraz brak ujednoliconych i kompatybilnych na poziomie 
międzynarodowym systemów informacyjnych w lądowych i morsko-lądowych 
łańcuchach intermodalnych31. W przeprowadzonym badaniu większość respon-
dentów stwierdziła, że transport intermodalny nie zdominuje innych form trans-
portu, wskazując jako przyczynę m.in. przytoczone powyżej czynniki. Eksperci 
uczestniczący w badaniu okazali się zgodni w przypadku wskazania opinii doty-
czącej systemów lokalizowania. Dla prawie wszystkich ankietowanych (bez ani 
jednego wskazania negatywnego) systemy lokalizowania staną się nieodzownym 

31 Informacje zaczerpnięte z: Polska Gazeta Transportowa, www.pgt.pl/ (dostęp 24.09.2012).
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elementem zarządzania flotą transportową – sprawią, że zarządzanie nią będzie 
prostsze, sprawniejsze, a tym samym efektywniejsze.

Ruch drogowy w aglomeracjach miejskich nieustannie wzrasta, a rozwój 
infrastruktury nie postępuje w takim samym tempie. Przy braku funduszy in-
westycyjnych znacznych rozmiarów, niezbędnych dla zapobieżenia chronicznym 
zatorom drogowym oraz problemom wynikającym z zanieczyszczenia środowi-
ska w centrach dużych miast, konieczne są działania mające na celu lepszą regu-
lację ruchu i optymalizację strumienia ruchu. W celu poprawy bezpieczeństwa 
transportu, jego efektywności i wygody oraz zmniejszania jego negatywnego od-
działywania na środowisko naturalne niezwykle pomocna może być telematyka. 
Według ekspertów władze publiczne powinny kreować zastosowania innowacji 
(np. rozwiązywanie problemów kongestii w miastach). Konieczne jest w tym 
względzie zarówno promowanie innowacyjnych rozwiązań, jak i zapewnienie 
odpowiednich środków finansowych na takie projekty. Pomimo niewątpliwych 
zalet telematyki blisko 40% ekspertów uznało, że nie rozwiąże ona problemu 
kongestii w aglomeracjach miejskich. Przeciwnego zdania było niemal tyle samo 
respondentów (42%), a pozostali nie wyrazili opinii w tej kwestii32.

Innowacje w sektorze transportu to również upowszechnienie się alterna-
tywnych źródeł energii. Z tezą tą zgodziło się blisko 80% respondentów. W uza-
sadnieniu tych opinii wskazywano coraz szersze zaangażowanie UE w dbałość 
o środowisko naturalne. Tym samym w celu zmniejszenia negatywnego oddzia-
ływania użytkowanych pojazdów na otoczenie wprowadza się nowe, coraz bar-
dziej rygorystyczne normy emisji spalin (Euro V oraz Euro VI) oraz promuje się 
nowe, przyjaźniejsze środowisku metody zasilania pojazdów (hybrydowe, elek-
tryczne, wodorowe i inne) oraz wprowadza na rynek paliwa wzbogacane o coraz 
liczniejsze biokomponenty.

Podsumowanie

Teraźniejszość stawia zarówno przed praktykami, jak i teoretykami logi-
styki coraz większe problemy w identyfikacji kluczowych zmian, jakie będą za-
chodziły w najbliższej przyszłości. Nie ulega bowiem wątpliwości, że największe 
wyzwania dla logistyki będą wynikały z potrzeby właściwego przygotowania 

32 R. Walasek, M. Woźniakowski, Logistyka 2025 – badanie eksperckie metodą delfic-
ką, w: Klastry logistyczne na tle procesów rozwoju regionu, red. J. Sosnowski, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 112.
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odpowiedniego personelu33 – jego mobilności, umiejętności oraz zdolności do 
kreatywnego, popartego doświadczeniem myślenia i opracowywania nowych 
paradygmatów w logistyce. Należy jednak zwrócić uwagę, iż we współcze-
snych realiach rynkowych szczególnie istotny wpływ na rozwój logistyki mają 
nowoczesne systemy gospodarki magazynowej, systemy zarządzania relacjami 
z klientami, zautomatyzowane sterowanie w transporcie, jak również nowocze-
sne strategie zarządzania logistycznego. 
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INNOVATION IN TRANSPORT – EMPIRICAL STUDY 
IN POLISH TRANSPORT SECTOR 

Summary

Transport innovations become widely known and adopted in the social and busi-
ness systems. The main challenge concerning the transport innovation in Poland is the 
modernization of the infrastructure and sustainable development. A clear investment 
plan is needed in order to provide efficient and reliable signs to investors and public poli-
cy makers to encourage them to technological, product and services innovations. Finally 
better transport system conditions can be expected in the future. The central European 
economy is global and transport sector will be the part of international transport links. 
Therefore Polish transport infrastructure must improve and the improving motorway net-
work is a key motivator for logistic development. Good roads, public transport services 
and clean energy transport are necessary, but we suggest that they should be sufficient to 
ensure a sustainable competitive advantage.

Keywords: innovation, innovation in transport sector
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Streszczenie

Na temat wpływu współpracy na innowacyjność pisano już wiele. Nie od dziś wiado-
mo bowiem, iż wspólne działania przynoszą więcej korzyści – są tańsze, szybsze, a przede 
wszystkim pozwalają stworzyć coś bardziej unikalnego, a nawet pionierskiego. Celem ni-
niejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytania: Czy i jak innowacyjność wpływa 
na współpracę? Czy innowacyjność, zasoby i zachowania innowacyjne partnerów mają 
swe odzwierciedlenie w procesach inicjowania i rozwoju więzi partnerskich? Jakie relacje 
łączą innowacyjność z partnerstwem międzyorganizacyjnym (a często i wewnątrzorgani-
zacyjnym). Czy i jak silnie decyduje ona o wynikach działań partnerskich? 

Przeanalizowano literaturę z zakresu teorii innowacji, współpracy międzyorgani-
zacyjnej, partnerstwa przedsiębiorstw. Przeprowadzono także badania empiryczne na 
grupie polskich małych i średnich przedsiębiorstw, na przykładzie których zdiagnozo-
wano, a także częściowo oceniono wybrane relacje występujące między analizowanymi 
zjawiskami. 

Słowa kluczowe: innowacyjność, partnerstwo przedsiębiorstw

Wprowadzenie

Dzisiejsze przedsiębiorstwa działają nie tylko w zmiennym i złożonym 
(turbulentnym), ale też coraz bardziej konkurencyjnym, wymagającym i nie-
pewnym otoczeniu. W takich warunkach muszą z jednej strony podejmować 
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przedsięwzięcia redukujące ryzyko i niepewność swego działania, z drugiej zaś 
tworzyć coś unikalnego, elastycznego, wzmacniającego ich pozycję konkuren-
cyjną na rynku. Muszą zatem być zdolne do zmian, ciągłego rozwoju, wcho-
dzenia na nowe drogi, generowania i wdrażania różnego typu innowacji, m.in. 
procesowych i produktowych, nowych koncepcji zarządzania i strategii marke-
tingowych, a także jak najbardziej konkurencyjnego organizowania całego łańcu-
cha wartości, w tym również w skali międzynarodowej2. Działania te wymagają 
nieustannego zwiększania ilości i jakości zarówno szeroko pojętych zasobów, jak 
i nabywania nowych umiejętności. Ponieważ przedsiębiorstwom coraz trudniej 
jest gromadzić i rozwijać je samodzielnie, dlatego systematycznie wzmacnia się 
rola nawiązywania współpracy międzyorganizacyjnej. Dzięki różnym jej formom 
strony nie tylko wspólnie pogłębiają tajniki niezbędnej wiedzy, ale także optyma-
lizują swe zaplecza zasobowe, nie tracąc przy tym autonomii i siły przetargowej 
poza obszarem wyznaczonych działań wspólnych. W wielu przypadkach partne-
rzy dzięki synergii swych potencjałów tworzą także unikalne rozwiązania czy 
produkty. Szczególnie skuteczne są w tych procesach bliskie, partnerskie więzi 
współpracy, które z racji swej specyfiki stają się nie tylko stymulatorami, ale i ka-
talizatorami wielu wartościowych działań, zwłaszcza rozwiązań innowacyjnych. 

1. Potencjał innowacyjny przedsiębiorstw a parametry partnerstwa 
(potencjał partnerstwa) 

Organizacje wyposażone są w odmienne zasoby nawet wtedy, gdy działają 
w takim samym środowisku3. Wynika to z ich heterogeniczności, szeroko opisy-
wanej przez przedstawicieli podejścia zasobowego4. Prowadzi to do stwierdze-
nia, że niektóre zasoby, zwłaszcza te innowacyjne, są specyficzne jedynie dla 
konkretnych firm. Tworzą one ich potencjał innowacyjny. W literaturze potencjał 
innowacyjny przedsiębiorstw definiuje się jako:

 – zdolność przedsiębiorstwa do wykorzystania jego zasobów wewnętrz-
nych w celu podnoszenia jakości, zyskowności lub zwiększenia produk-
tywności procesów i doskonalenia produktów, 

2  Szerzej zob. A. Adamik, A. Zakrzewska-Bielawska, Organizacja w sieciach współpracy – 
od prostych do złożonych form współpracy międzyorganizacyjnej, w: Nauka o organizacji. Ujęcie 
dynamiczne, red. A. Adamik, Wolters Kluwer, Warszawa 2013. 

3  G. Dosi, L. Marengo, On the Evolutionary and Behavioural Theories of Organizations: 
A Tendentive Roadmap, „Organization Science” 2007, nr 18, s. 491–502.

4  Np. B. Wernerfeld, The Resource-Based View of Firm, „Strategic Management Journal” 
1984, No. 5 (2)
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 – umiejętność przyswajania wiedzy, otwartość na współpracę, gotowość 
do wprowadzania zmian i rozwoju, uczenie się, elastyczność, zdolność 
do adaptowania nowych tendencji. 

Natomiast do jego składowych zalicza się5:
 – metody zarządzania firmą i innowacjami,
 – działalność biznesową i marketingową,
 – zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym tworzenie działów albo grup in-

nowacyjnych,
 – kreowanie właściwej kultury organizacyjnej,
 – zaangażowanie w działalność przedsiębiorczą,
 – współpracę z klientami,
 – efekty ekonomiczne i wielkość zasobów finansowych,
 – techniczny i technologiczny poziom przedsiębiorstwa, z włączeniem 

działalności B+R.
Dla scharakteryzowania potencjału innowacyjnego często wyróżnia się tzw. 

zasoby innowacyjne, czyli te bezpośrednio wpływające na innowacyjność przed-
siębiorstw. Wśród nich wymienia się6:

 – zakumulowane zasoby kapitału ludzkiego, w tym wiedzę i umiejętności,
 – zasoby zakumulowanej wiedzy mierzonej wydatkami na badania nauko-

we i poziomem zatrudnienia,
 – personel naukowo-badawczy,
 – zasoby wiedzy uprzedmiotowionej postaci zakupionych maszyn i urzą-

dzeń oraz budynków,
 – zasoby wiedzy nieuprzedmiotowionej w postaci nabytych licencji i patentów,
 – zasoby wiedzy zewnętrznej nabytej, płynącej z otoczenia, od innych 

podmiotów rynku,
 – zasoby komercyjne,
 – zasoby organizacyjne.

Firmy innowacyjne opierając się na tych specyficznych czynnikach zasobo-
wych, generują różne formy innowacji, realizują zróżnicowane sposoby ich wdraża-
nia, zaangażowania we współpracę między- i wewnątrzorganizacyjną, a ostatecznie 
przekładają swe działania na odmienne wyniki w zakresie kształtowania konkuren-
cyjności. O kwestiach tych pisali m.in. A. Pomykalski, J. Koszłka, T. Bal-Woźniak, 

5 O. Zizlavsky, Factors of an Innovation Potential Development Are Known, but Not Always 
Mastered, w: Economics and Management, Brno University of Technology, Brno 2011.

6  Szerzej zob. A. Wziątek-Kubiak, E. Balcerowicz, Determinanty rozwoju innowacyjności 
firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników. Ekspertyza przygotowana dla PARP, 
Warszawa 2009.
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W. Janasz, K. Kozioł, K.B. Matusiak, E. Stawasz, A. Jewtuchowicz, M. Pichlak, P. 
Trott i inni. Badania wykazują jednocześnie, że firmy lepiej wyposażone w potencjał 
innowacyjny (zasoby innowacyjne) w szerszym zakresie wykorzystują zewnętrzne 
czynniki innowacji (aktywniej współpracują). Oznacza to, że absorpcja zasobów 
zewnętrznych (wsparcie poprzez współpracę potencjałem innowacyjnych partne-
rów zewnętrznych) jest uwarunkowana przez posiadanie wewnętrznego potencjału 
innowacyjnego7. Im więcej elementów tego potencjału wykształciło w sobie przed-
siębiorstwo, tym bliżej mu do realnego partnerstwa. W czystej formie oznacza ono 
celową współpracę dwóch lub więcej odrębnych przedsiębiorstw, opartą na normach 
relacyjnych, polegającą na wzajemnej wymianie, „uwspólnianiu” i rozwoju zaso-
bów lub zdolności strategicznych ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności 
zaangażowanych przedsiębiorstw”8. W praktyce natomiast partnerstwo to długoter-
minowe, korzystne dla obu stron więzi współpracy oparte na wzajemnym zaufaniu, 
pracy zespołowej, podziale zysków i ryzyka. To specyficzne porozumienie między 
sferą wykonawczą a zarządczą, czyli w relacjach między pracownikami i kierownic-
twem oraz w ramach tych grup (partnerstwo substanowiące), poza tym między firmą 
a partnerami biznesowymi, np. dostawcami, klientami, konkurentami (partnerstwo 
kontraktowe) oraz organizacją i jej partnerami środowiskowymi, tzn. interesariusza-
mi publicznymi i społecznymi (partnerstwo kontekstowe). Ich celem jest skupienie się 
na tym, co każda ze stron robi najlepiej, dzieląc przy tym adekwatnie koszty i zyski 
oraz inne wspólnie wypracowane zasoby, a także ustanawiając dla każdego uczest-
nika określone zakresy ról i obowiązków9. Na ten temat pisali m.in. A. Sulejewicz, 
M. Romanowska, M. Trocki, J. Światowiec-Szczepańska Ch. Lechner, M. Dowling, 
I. Welpe, E. Lank, Ch. Huxham, A. Deering, A. Murphy.

By ułatwić i w pewien sposób usystematyzować przemyślenia na temat ewo-
luowania od innowacyjności do partnerstwa przedsiębiorstw, w tabeli 1 zestawiono 
podstawowe parametry potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw z parametrami 
charakterystycznymi dla dobrze skonfigurowanych więzi partnerskich. 

7  W.M. Cohen, D.A. Levinthal, Innovation and Learning: the Two Faces of R&D, „Economic 
Journal” 1989, No. 99, s. 569–596.

8  J. Światowiec-Szczepańska, Ryzyko partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw. Ujęcie 
modelowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, s. 43.

9  Szerzej zob. A. Adamik, Dojrzewanie partnerstwa – niedoceniana zmiana w zachowaniach 
organizacyjnych, w: Kierunki ewolucji zachowań organizacyjnych, red. I. Bednarska-Wnuk, J.M. 
Michalak, I. Świątek-Barylska, Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 283, Łodź 2013, s. 13–
25; A. Adamik, A Partnership between Organisations as the Basis of Effective Shaping of Innovative 
Processes In Companies, w: Full Paper of 2011 International (Spring) Conference on Asia Pacific 
Business Innovation & Technology Management (APBITM Spring 2011), Published by Asia Pacific 
Business Innovation & Technology Management Society January, Bali, Indonesia 2011, s. 23–25.
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Tabela 1 

Podstawowe parametry potencjału innowacyjnego i partnerstwa przedsiębiorstw

Parametr Potencjał innowacyjny 
przedsiębiorstw Partnerstwo przedsiębiorstw

1 2 3

Strategia Jasno sformułowana strategia 
innowacjiA, tzn. zidentyfikowane 
technologie, rynki, które 
firma powinna najlepiej 
rozwijać i wykorzystywać dla 
tworzenia i przechwytywania 
wartości i budowania przewagi 
konkurencyjnej; określone sposoby 
wykorzystania i umacniania 
zasobów w procesach kreowania 
innowacji; kompleksowe 
uwzględnienie ryzyka i niepewności 

Kompatybilność strategii partnerów, tzn. 
zgodność celów strategicznych i strategii 
rozwoju partnerów 

Czas Sformułowana w oparciu 
o rozpoznanie potrzeb i możliwości 
środowiska krótko-, średnio- 
i długookresowa strategia 
innowacji. Innowacje wprowadzane 
w krótkim okresie dotyczą zwykle 
niekonwencjonalnych metod 
realizacji aktualnych zadań. 
Innowacje realizowane w średnich 
okresach czasowych dotyczą 
wyszukiwania metod zwiększania 
efektywności działań przy redukcji 
kosztów. Do wykorzystywanych 
już procesów wprowadzane 
są nowatorskie rozwiązania. 
Innowacyjność długookresowa 
dotyczy wprowadzania 
alternatywnych technologii 
i zupełnie nowych produktów. To 
najistotniejszy czynniki i źródło 
osiągania przewagi konkurencyjnej

Homogeniczność partnerów w zakresie 
horyzontu działań strategicznych, tzn. 
podobieństwo horyzontu planowania 
partnera ze względu na horyzontalne 
relacje konkurencyjne
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1 2 3

Kultura  – zaangażowanie pracowników 
w prace nad rozwojem innowacji,

 – partnerstwo pracowników 
i właścicieli nie tylko w realizacji 
pomysłów, ale i procesach 
decyzyjnych,

 – motywowanie przez partycypację,
 – motywowanie przez innowacje,
 – umiejętności i klimat pracy 
zespołowej,

 – chęć uczenia się personelu,
 – otwartość na podejmowanie 
wyzwań zawodowych

Spójność partnerów w obszarach 
kulturowych, tzn.B:
 – podobieństwo kultury organizacjiC,
 – porównywalna gotowość na ryzyko ze 
strony menedżerów,

 – podobny styl przywództwa,
 – podobieństwo w sposobach 
komunikowania się,

 – podobieństwo w sposobach 
motywowania i wynagradzania

Zasoby Charakter zasobów:
 – struktura i kwalifikacje 
pracowników adekwatne 
do profilu działalności 
(przygotowanie zawodowe),

 – stan wewnętrznych materialnych 
i niematerialnych zasobów firmy 
(kapitału własnego) w formie 
niezbędnego wyposażenia 
technicznego, aparatury 
kontrolno-pomiarowej, know-
how,

 – zdolność kredytowa 
umożliwiająca finansowanie 
inwestycji w innowacyjne 
przedsięwzięcia

Dopasowanie partnerów w obszarach 
zasobowych,tzn.:
podobieństwo lub komplementarność, 
zasobów materialnych,
podobieństwo lub komplementarność 
zasobów ludzkich,
podobieństwo lub komplementarność 
zasobów niematerialnych

Rynek Relacje z otoczeniem rynkowym:
 – długotrwałe, przyjazne 
kontakty z klientami, często 
w formie kontaktów prywatnych 
(clienting),

 – przyjazne kontakty z dostawcami 
(partnerstwo w łańcuchu dostaw),

 – koopetycja – współpraca 
z konkurentami,

 – realizowanie koncepcji 
potrójnej helisy, tzn. współpracy 
przedsiębiorstw ze sferą 
naukowo-badawczą oraz 
sferą rządowo-samorządową 
i administracyjną

Relacje z otoczeniem rynkowym tak jak 
w kolumnie obok, a w związku z tym:
 – podobny wizerunek partnerów,
 – podobne doświadczenia rynkowe 
partnerów,

 – podobne korzyści konkurencyjne 
partnerów
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1 2 3

Organizacja Realizowany model innowacji, 
najlepiej IV lub V generacji, gdzieD:
IV – równoległe modele działań 
innowacyjnych, integracja wewnątrz 
firmy całego procesu oraz włączanie 
do niego zarówno kluczowych 
dostawców, jak i aktywnych 
konsumentów, nacisk położony na 
związki i alianse,
V – integracja systemów 
zarządzania przedsiębiorstwem 
wsparta na IT oraz budowanie 
szerokich sieci powiązań 
opartych na elastycznych 
i zindywidualizowanych reakcjach 
na zmiany zachodzące w otoczeniu 
– proces ciągłej innowacji

Zbieżność organizacyjna partnerów, tzn.:
 – zbliżona wielkość przedsiębiorstwa,
 – podobna struktura organizacyjna ze 
względu na podział zadań, uprawnień 
do podejmowania decyzji,

 – podobny etap rozwoju,
 – zbliżona aktywność w zakresie 
zarządzania wiedzą i innowacjami,

 – zbliżona otwartość na współpracę 
międzyorganizacyjną,

 – kompatybilne systemy IT

Profile 
menedżerów 

Menedżer w firmie innowacyjnej: 
 – cechy osobowościowe: 
kreatywność, chęć 
poszukiwania źródeł, rozwijania 
i wdrażania innowacji, 
zdolność przekonywania 
włączania otoczenia do swoich 
pomysłów oraz pozyskiwania 
sprzymierzeńców,

 – umiejętność doboru właściwych 
pracowników i utworzenia z nich 
zespołu wdrażającego innowacje, 
umiejętność organizacji 
przeprowadzania projektów 
przy zapewnieniu realizatorom 
warunków finalizacji twórczych 
zamierzeń,

 – kwalifikacje formalne 
(wykształcenie)i wynikające 
z doświadczenia nabytego 
w pracy zawodowej uzupełniane 
przez stałe dokształcanie 
w różnych formach (studia 
podyplomowe, szkolenia, 
kursy językowe, umiejętności 
posługiwania się technologiami 
informacyjnymi),

 – umiejętności interpersonalne 
umożliwiające nawiązywanie 
i utrzymywanie użytecznych 
kontaktów

Menedżerowie w firmach partnerskich:
 – otwartość na nieformalne, osobiste 
relacje,

 – dopasowanie osobowościowe 
kierowników,

 – podobieństwo priorytetów i nawyków 
organizacyjnych,

 – kompatybilność stylów kierowania,
 – otwartość na współpracę,
 – ufność (gotowość do zaufania 
partnerowi),

 – wiarygodność (wzbudzanie zaufania 
u partnerów)E,

 – ambicja



50 Anna Adamik

1 2 3

Dotychczasowe 
doświadczenia

Doświadczenie we wdrażaniu 
innowacji, tj.: 
 – wprowadzanie nowych towarów,
 – wprowadzanie nowych metod 
produkcji opartych na nowych 
wynalazkach naukowych 
(innowacje technologiczne), 
jak też na nowych handlowych 
sposobach postępowania,

 – otwarcie nowego rynku 
dotychczas nieobsługiwanego,

 – zdobycie nowego źródła 
surowców lub półfabrykatów,

 – przeprowadzenie nowej 
organizacji przemysłu

Doświadczenie w realizowaniu więzi 
partnerskich, tzn.:
 – pozytywne doświadczenia 
w realizowanych dotąd więziach 
współpracy,

 – umiejętności w zakresie 
wykorzystywania wzajemnych 
zależności między partnerami 
dla swojej korzyści (zdolności 
negocjacyjne),

 – doświadczenia praktyczne 
w benchmarkingu i wszelkich 
metodach uczenia się i zarządzania 
wiedzą w organizacji,

 – ostrożne, świadome wykorzystywanie 
posiadanego potencjału zasobowego,

 – otwartość na wyzwania i szanse 
rynkowe,

 – doświadczenia w tworzeniu 
kolektywnej tożsamości,

 – lokalizacja blisko partnerów

A M. Dodgson, D. Gann, A. Salter, The Management of Technological Innovation. Strategy and Practice, Ox-
ford University Press, Oxford 2008, s. 95.
B Szerzej zob. A. Adamik, Kulturowe uwarunkowania skuteczności działań innowacyjnych przedsiębiorstw, 
„Współczesne Zarządzanie” 2012, nr 4, s. 171–181.
C Najbardziej docenianymi atrybutami kultury organizacyjnej są jej: 1) adaptacyjność (zdolność na zmiany 
w odpowiedzi na warunki); 2) autonomia (zdolność do niezależności w pracy); 3) kooperacja (zdolność do 
współpracy z innymi); 4) kreatywność (zdolność do generowania nowych pomysłów); 5) równość (każdy ma 
równe prawa i szanse); 6) szczerość (bycie otwartym, szczerym i uczciwym w pracy); 7) racjonalność (bycie 
analitycznym i logicznym). Więcej zob. A. Glińska-Neweś, Tendencje do ewolucji kultur organizacyjnych pol-
skich przedsiębiorstw na tle wyzwań globalizującego się otoczenia, „Przegląd Organizacji” 2001, nr 7–8, s. 8.
D J. Tidd, J. Bessant, K. Pavitt, Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational 
Change, John Wiley & Sons, Ltd, Chichester 2005, s. 63.
E Więcej zob. R. Hardin, Zaufanie, Sic!, Warszawa 2009.

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury tematu.

W każdym z powyższych obszarów widać, iż te dwa typy działań są ze 
sobą blisko związane, a nawet spójne. W związku z rosnącą presją otoczenia na 
nowe, coraz to lepsze rozwiązania i produkty, innowacyjne organizacje poszu-
kują coraz większego, zewnętrznego wsparcia swych działań, a więc współpracy 
i partnerstwa międzyorganizacyjnego. Im częściej i sprawniej to robią, tym sil-
niej wzmacniają swój potencjał innowacyjny. Rodzące się między współpracu-
jącymi przedsiębiorstwami coraz bliższe, wielopłaszczyznowe, bardziej otwarte 
partnerstwo generuje nieprzeciętne możliwości (kapitał szans) wsparte rosnącym 
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zaufaniem stron (kapitałem zaufania). Rosnące w ten sposób partnerstwo z cza-
sem wzmacnia innowacyjność stron, co z kolei sprzyja dalszym wspólnym dzia-
łaniom, a ostatecznie osiąganiu przez partnerów wspólnych, coraz bardziej sa-
tysfakcjonujących efektów. Takie warunki to cenne środowisko proinnowacyjne. 
Innowacyjność zatem z jednej strony potrzebuje partnerstwa, z drugiej zaś je 
tworzy. Partnerstwo natomiast sprzyja innowacyjności, a w wielu przypadkach 
z niej też wyrasta (rysunek 1). 

Powyższe kwestie są niezwykle ważne, gdyż wiążą się ze sprawnym, cią-
głym, gromadzeniem, rozwojem i wykorzystywaniem przez organizacje własne-
go kapitału innowacyjnego. Kapitał ten uznaje się za strategicznie istotny, gdyż 
podnosi on wydajność pracy, stanowi fundament postępu, tworzy bogactwo, ini-
cjuje proces przemian, przekształca niewidzialne w widzialne oraz tworzy nową 
wartość10.

Rysunek 1. Proces wzrostu partnerstwa w oparciu o innowacyjność

Źródło: opracowanie własne. 

W praktyce kapitał innowacyjny związany jest z charakterem posiadanych 
zasobów fizycznych i społecznych oraz umiejętnym wiązaniem ich ze sobą na 
czterech podstawowych płaszczyznach: płaszczyźnie badań, rozwoju, produkcji 
i marketingu. Prowadzi to do skonstruowania takiego łańcucha wartości organi-
zacji, który skutecznie łączy wyrafinowaną koncepcję strategiczną ze sprawną 
eksploatacją i stałą odnową posiadanych zasobów i umiejętności. To niebagatelna 

10  H. De Soto, Tajemnica kapitału, Fijorr Publishing, Chicago–Warszawa 2002, s. 18–25.



52 Anna Adamik

dziś zdolność, gdyż współczesne przedsiębiorstwa żyją w wieku innowacji11, 
gdzie „idee i innowacje to waluta czasów”12, w których „prawo firmy do istnienia 
nie jest wieczne, lecz trzeba je wciąż na nowo zdobywać”13. 

2. Partnerzy w działaniach innowacyjnych i partnerskich

Coraz częściej innowacyjność i procesy innowacyjne przedsiębiorstw nie 
zależą jedynie od potencjału innowacyjnego samodzielnie budujących swój po-
tencjał organizacji, ale od skuteczności kapitałów innowacyjnych sieci współ-
pracujących ze sobą partnerów. Związane jest to z szerzącym się w XXI wieku 
nowym podejściem do innowacji – podejściem otwartym14, które inicjuje nową 
erę w rozumieniu, pozyskiwaniu i aplikacji innowacji15. Zakłada ono, że głów-
nym źródłem nowatorskich pomysłów firmy staje się współcześnie jej otoczenie, 
a zwłaszcza główni użytkownicy i dostawcy, partnerzy oraz lokalne społeczno-
ści. Innowatorzy nie działają więc w pojedynkę, jedynie na polu swej organizacji, 
lecz koncentrują się na pracy zespołowej, aktywnie wykorzystując szanse i okazje 
płynące z otoczenia i na ich bazie budują swą unikatowość i oryginalność. W naj-
bardziej zaawansowanych pod tym względem gałęziach przemysłu, np. biotech-
nice, prawie każdy nowy produkt jest już dziś efektem współpracy złożonej sieci 
firm, z których każda specjalizuje się jedynie w wąskich fragmentach procesu 
projektowania, produkcji czy dystrybucji, osiągając w tym zakresie stan bliski 
doskonałości16. Badania dowodzą, że „kompletne” sieci i sprawnie odbywający 

11  F. Jansen, The Age of Innovation, Prentice Hall, London 2000, s. 3.
12  J. Collis, Innowacja albo śmierć. Bij swoje rekordy w życiu i w pracy, M.T. Biznes, 

Warszawa 2010, s. 20.
13  R. Simons, Levels of Control: How Managers Use Innovative Control Systems to Driver 

Strategic Renewal, Harvard Business School Press, Boston 1995.
14  H. Chesbrought, Open Innovation. Where We’ve Been and Where We’ve Going, Reserch-

Technology Management, 2012; K. Laursen, A. Salter, Open the Innovation: The Role of Openness 
in Explaining Innovation Performance among U.K. Manufacturing Firms, „Strategic Management 
Journal” 2006, Vol. 27, No. 2, s. 131–150.

15  W innowacji otwartej transfer wiedzy na zewnątrz i z zewnątrz umożliwia korzysta-
nie z nowatorskich rozwiązań – więcej nowych rozwiązań strukturalnych, w tym sieciowych. 
Zarówno pomysły wewnętrzne, jak i zewnętrzne stanowią podstawę wygranej na rynku. Bycie 
pierwszym nabiera marginalnego znaczenia, szczególnie w świetle korzyści, jakie można gene-
rować dzięki nowemu modelowi biznesu. Szerzej zob. S. Łobejko, Innowacje otwarte źródłem 
konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem,  
red. R. Nowacki, M.W. Staniewski, Difin, Warszawa 2010, s. 56 i n.

16  W. Powell, K.W. Koput, J.I. Bowie, L. Smith-Doerr, The Spatial Clustering of Science 
and Capital: Accounting for Biotech Firm-Venture Capital Relationship, „Regional Studies” 2002, 
Vol. 36 (3), s. 291–305.
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się w ich ramach przepływ wiedzy przynoszą ponadprzeciętne korzyści zarów-
no pojedynczym ich uczestnikom, jak i całej sieci, znaczące zaś różnice między 
partnerami w tym zakresie mogą zniweczyć wiele wartościowych, innowacyj-
nych inicjatyw17. 

Kluczowy staje się więc dobór uczestników takiej sieci, zarówno z płasz-
czyzny dostawców i klientów, jak i konkurentów, instytutów badawczych, szkół 
wyższych itp. i ich dopasowanie m.in. zasobowe, kompetencyjne i kulturowe. 
Tym wyższe jednocześnie będą efekty relacji proinnowacyjnego współdziałania, 
im więcej będzie w ich toku między poszczególnymi stronami wymiany świad-
czeń, zaangażowania oraz wzajemności. Wymiana powinna dotyczyć sprawnego 
dwukierunkowego przepływu przedmiotów związanych ze wspólnymi innowa-
cyjnymi działaniami partnerów, tzn. odpowiednich przepływów materialnych, 
energetycznych i informacyjnych. Zaangażowanie partnerów musi polegać na 
pogłębianiu, poszerzaniu oraz systematycznym wzbogacaniu istniejących relacji 
proinnowacyjnej wymiany międzyorganizacyjnej. Wzajemność powinna nato-
miast wiązać się z symetrią zaangażowania partnerów w realizowanie wspól-
nych, innowacyjnych celów oraz z towarzyszącą ich osiąganiu wymianą wsparć 
materialnych, energetycznych i informacyjnych. Nie należy się w związku z po-
wyższym dziwić, iż dobór partnerów i umiejętności tworzenia z nimi skutecz-
nych więzi międzyorganizacyjnej współpracy zaczęto traktować w ostatnich 
latach jako determinantę innowacyjności organizacji18.

Podobnie ma się sprawa z procesem kształtowania partnerstwa i sieci part-
nerskiej współpracy. Więzi partnerskie powinny być zawierane z odpowiednimi 
partnerami i to na specyficznych zasadach. W tego typu porozumieniach bowiem 
– jak w każdym innym systemie – im większa jest sprawność poszczególnych 
elementów, tym większa jest sprawność całego systemu. Nabiera więc szcze-
gólnego znaczenia wyposażenie zasobowe, struktura i więź społeczna łącząca 
uczestników porozumień (potencjał partnerstwa). Wzajemne stosunki powinny, 
wraz z upływem czasu współpracy i rosnącą liczbą wspólnie rozwiązanych za-
gadnień, rodzić poczucie wspólnoty interesów, zaufanie i wzajemne przenikanie 
się organizacji. Powinno to spajać strony, czyniąc z nich prawdziwych partnerów, 
a związki między nimi – więziami partnerskimi. Do zbudowania takich układów 
potrzeba jednak sporo czasu, wyczucia, szczęścia, właściwych kontaktów oraz 

17  Organisation for Economic Co-operation and Development, Networks of Innovation, 
OECD Publishing House, Paris 2003, s. 34–40.

18  M. Pichlak, Więzi międzyorganizacyjne a innowacyjność organizacji – próba integracji, 
w: Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi. Doświadczenia i wyzwania, red. A. Adamik, 
Monografie Politechniki Łódzkiej nr 1928, Łódź 2010, s. 121–137.
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wypracowania w firmie umiejętności i zasobów, które mogłyby być kartą prze-
targową przy zawieraniu umów i porozumień. To ważne zadanie, gdyż ostatecz-
nie wpływy, jakie będzie miała firma w nawiązywanych sieciach relacji, uzależ-
nione są od wagi i specyfiki jej cech konkurencyjności w porównaniu z cechami 
konkurencyjności pozostałych partnerów19.

Jedną z takich cech jest z pewnością innowacyjność, postrzegana przez wie-
lu jako kluczowa kompetencja XXI wieku. Jej wysoką ocenę można tłumaczyć 
tym, że – jak twierdził J. March – współczesne organizacje napotykają na wiel-
ką liczbę problemów, niemal równorzędnej wagi, a znajdują dla nich tak nie-
wiele rozwiązań. Szansa na znalezienie rozwiązania specyficznego problemu 
klasycznymi metodami jest więc nikła20. W takich warunkach jedynie giętkość, 
płynność, oryginalność oraz innowacyjne myślenie stanowią podstawę sukcesu. 
Zatem im bardziej innowacyjny jest partner, tym większe są szanse na wyższe 
wyniki realizowanych wspólnie rozwiązań i przedsięwzięć. Można więc poku-
sić się o stwierdzenie, że innowacyjność partnerów to specyficzna determinanta 
efektywności działań partnerskich. 

Odpowiedni dobór partnerów decyduje zatem zarówno o innowacyjności, 
jak i jakości partnerstwa przedsiębiorstw. Istnieje wiele normatywnych propo-
zycji w zakresie sposobów doboru partnerów21. Zawsze, zarówno przy poszu-
kiwaniu stron do projektów innowacyjnych, jak i partnerskich, warto zacząć od 
samooceny przedsiębiorstwa22, a następnie dopiero przejść do tworzenia profi-
lu poszukiwanego partnera. Samoocena pozwoli sprecyzować własne potrzeby, 
słabości, umiejętności i przewagi konkurencyjne oraz skierować uwagę na zbiór 
ocenianych cech przyszłej więzi. Przy formułowaniu profilu partnera należy 
ustalić pożądane cechy, kompetencje i walory. Najczęściej parametry te przyjmu-
ją postać takich kryteriów oceny partnera, jak: posiadanie pożądanych źródeł 
przewagi konkurencyjnej, potrzeba komplementarności oraz zrównoważonego 
wkładu, niesprzeczny pogląd na strategię, niskie ryzyko stania się konkurentami, 

19  G. Hamel, C.K. Prahalad, Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 
1999, s. 160.

20  Szerzej zob. J.G. March, Decisions and Organisations, Blackwell, Oxford, Warszawa 2010.
21  W. Czakon, Dynamika więzi organizacyjnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007, s. 132.
22  R.M. Kanter, Collaborative Advantage: The Art of Alliances, „Harvard Business Review” 

1994, Vol. 72, No. 4, s. 100.
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blokowanie vis-á-vis rywali, dopasowanie organizacyjne23. Inne atrybuty partne-
rów, znacząco kształtujące opisywane relacje, to24:

 – komplementarność zasobów partnerów,
 – zbieżność celów partnerów,
 – zbieżność strategii współpracujących firm,
 – symetria wielkości współpracujących firm,
 – dostosowanie struktur organizacyjnych partnerów,
 – system powiązań poszczególnych partnerów z innymi organizacjami,
 – zbieżność kultur organizacyjnych partnerów,
 – reputacja partnerów,
 – umiejętności partnerów w zakresie współdziałania z konkurentami.

Zbieżność współpracujących organizacji i ich „kodu genetycznego” buduje 
powtarzalność występujących w nich indywidualnych, jak i zbiorowych zacho-
wań, wyobrażeń, emocji i postaw, zwiększa także stopień ich spójności, a przez to 
minimalizuje w nich skłonność do zmian (chęć wyjścia ze związku współpracy) 
oraz rodzi długookresowe zaangażowanie i kreatywność partnerów (maksymali-
zujące ich innowacyjność)25.

Kluczowymi czynnikami sukcesu zarówno dla innowatorów, jak i aktywnie 
współpracujących w relacjach partnerskich organizacji są także w wielu przy-
padkach26:

 – umiejętność identyfikacji, kształtowania i rozwoju wyjątkowych kompe-
tencji w ramach firmy,

 – zdolność mobilizowania zasobów i umiejętności zlokalizowanych poza 
firmą,

 – dynamiczna specjalizacja zasobów, która przynosi wyjątkowe efekty, 
gdy skupiając się na obszarach swego potencjału, który można uznać by 
za klasę światową (a pozbywając się tych dziedzin, które nie zapewniają 
wyróżniania się), nawiążemy aktywną współpracę ze światowej klasy 

23  J. Child, D. Faulkner, Strategies of Co-Operation. Managing Alliances, Networks, and 
Joint Ventures, Oxford University Press, Oxford 1998, s. 144.

24  J. Cygler, Kooperencja przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, 
Warszawa 2009, s. 18.

25  G. Aniszewska, Geneza pojęcia „kultura organizacyjna”, „Przegląd Organizacji” 2003, 
nr 10, s. 17–20.

26  A. Adamik, Innowacyjne sposoby przyspieszania budowy potencjału konkurencyjności 
przedsiębiorstwa w warunkach rozwoju sektora IT, w: Zarządzanie innowacjami w przedsiębior-
stwie, red. S. Lachiewicz, A. Adamik, M. Matejun, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, 
s. 28–39.
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specjalistami w tym zakresie i wspólnymi siłami stworzymy platformę 
wspólnego, agresywnego wzrostu,

 – dołączalność zasobów, czyli zdolność do połączeń podnosząca skutecz-
ność konkurowania poprzez poznawanie sposobów uzyskiwania dostępu 
i zdolności mobilizowania zasobów innych, równie wyspecjalizowanych 
firm w celu współtworzenia większej wartości dla klientów,

 – wspomagane budowanie potencjału, czyli umiejętność nawiązywania 
tak bliskiej współpracy, że partnerzy są w stanie wzajemnie mobilizować 
się do szybkiego osiągania lepszych wyników, a nawet więcej, wyko-
rzystywane we współpracy potencjały firm będą szybko ewaluować we 
współpracujących ze sobą przedsiębiorstwach tak, że będą przyspieszać 
proces uczenia się partnerów.

3. Innowacyjność a partnerstwo – wyniki badań 

By empirycznie zweryfikować występowanie w praktyce gospodarczej 
opisywanych w opracowaniu relacji innowacyjność–partnerstwo, poddano ba-
daniom ankietowym grupę 248 polskich małych i średnich przedsiębiorstw27. 
Wśród kwestii badawczych znalazła się analiza ich potencjału innowacyjnego 
i jego wpływu na procesy budowy partnerstwa międzyorganizacyjnego (tabela 2), 
a także identyfikacja wpływu ich partnerstwa z różnego typu interesariuszami na 
innowacyjność firmy (tabela 3). 

Analizując potencjał innowacyjny badanych, ocenie poddano łącznie 13 
wybranych czynników zasobowych (tabela 3). Wyodrębniono z nich bloki zaso-
bów: materialnych, niematerialnych i relacyjnych. W ramach zasobów material-
nych badani najczęściej doceniali w procesach budowania partnerstwa rolę za-
sobów finansowych (61,8% badanych), jednocześnie najczęściej przyznawali im 
noty „wysokie i bardzo wysokie znaczenie” (36,6% badanych). W bloku zasobów 
niematerialnych najczęściej wskazywano na przydatność doświadczenia (79,3%), 
zaznaczając, że aż dla 64,6% badanych ma ono w kształtowaniu partnerstwa 

27  Badania prowadzono w latach 2008–2012. Był to pomiar pierwotny sondażowy pośredni 
przy wykorzystaniu metody ankiety rozdawanej. Instrumentem pomiarowym był autorski, wie-
lopłaszczyznowo rozbudowany kwestionariusz. Badaniem zostały objęte przedsiębiorstwa zali-
czane do grupy małych i średnich, a więc zatrudniające do 249 osób, prowadzące działalność 
gospodarczą na terenie Polski. Dominującą grupą respondentów były firmy mikro, które stano-
wiły 67,7% próby badawczej. Drugie ze względu na liczebność były firmy małe (23,9%), a trzecie 
średnie (8,4%). Dominująca grupa badanych prowadziła działalność handlowo-usługową (31,9%), 
produkcyjno-handlowo-usługową (22,3%), usługową (18,3%), handel detaliczny (16,7%), handel 
hurtowy (10%.).
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wysokie i bardzo wysokie znaczenie. W grupie zasobów relacyjnych natomiast 
najwyższy odsetek wskazań w zakresie częstotliwości i najwyższego znaczenia 
zyskały relacje z klientami (adekwatnie 77,7% i 70,1% badanych). Z perspektywy 
globalnej można dostrzec, że badani w szczególny sposób doceniają w procesach 
rozwoju ich partnerskich relacji międzyorganizacyjnych rolę innowacyjnych za-
sobów relacyjnych (oprócz unikalnych relacji z klientami czy dostawcami widzą 
także dla siebie szanse w relacjach ze społecznościami lokalnymi) oraz niemate-
rialnych (zwłaszcza wiedzę o nowoczesnych metodach i technikach zarządzania 
oraz kapitał intelektualny).

Tabela 2

Rola elementów potencjału innowacyjnego w budowaniu partnerstwa badanych MSP

Rodzaje 
zasobów 

budujących 
innowacyjność 

badanych

Znaczenie zasobu w budowaniu 
partnerstwa

OG %
(N = 248)

MI % 
(N = 167)

MA %
(N = 60)

SR %
(N = 21)

1 2 3 4 5 6

Zasoby materialne
Zasoby 
finansowe

ma znaczenie 61,8 53,4 80,0 71,4
wysokie i bardzo wysokie 
znaczenie 36,6 29,4 53,3 47,6

Infrastruktura 
techniczna

ma znaczenie 55,8 44,4 78,3 86,7
wysokie i bardzo wysokie 
znaczenie 25,5 13,8 46,6 62,0

Systemy 
informatyczne

ma znaczenie 55,4 46,1 71,7 85,7
wysokie i bardzo wysokie 
znaczenie 23,1 16,8 33,3 47,6

Zasoby niematerialne
Wiedza 
o nowoczesnych 
metodach 
i technikach 
zarządzania

ma znaczenie 64,5 56,4 85,0 76,2
wysokie i bardzo wysokie 
znaczenie 31,9 21,6 56,7 47,6

Licencje 
i patenty

ma znaczenie 47,8 38,4 68,2 66,7
wysokie i bardzo wysokie 
znaczenie 26,7 18,6 43,3 47,6

Kapitał 
intelektualny

ma znaczenie 59,8 49,8 81,7 76,6
wysokie i bardzo wysokie 
znaczenie 38,6 27,6 63,4 52,4

Doświadczenie ma znaczenie 79,3 74,4 88,3 95,2
wysokie i bardzo wysokie 
znaczenie 64,6 55,0 81,7 90,5

Know-how, 
technologia 
produkcji

ma znaczenie 49,8 41,4 65,0 76,2
wysokie i bardzo wysokie 
znaczenie 24,7 27,4 38,3 52,4
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1 2 3 4 5 6

Zasoby relacyjne
Relacje 
z klientami

ma znaczenie 77,7 72,5 71,7 85,7
wysokie i bardzo wysokie 
znaczenie 70,1 63,5 33,3 47,6

Relacje 
z dostawcami

ma znaczenie 72,1 67,7 78,3 90,5
wysokie i bardzo wysokie 
znaczenie 60,2 56,2 66,6 71,4

Relacje ze 
społecznością 
lokalną

ma znaczenie 60,6 54,0 78,3 66,7
wysokie i bardzo wysokie 
znaczenie 31,1 25,8 41,7 42,9

Relacje 
z instytucjami 
naukowymi

ma znaczenie 47,8 42,0 58,3 71,4
wysokie i bardzo wysokie 
znaczenie 11,2 10,2 10,0 23,8 

Legenda: MI – mikrofi rmy zatrudniające do 10 osób, MA – małe fi rmy zatrudniające od 10 do 49 osób, SR – 
średnie fi rmy zatrudniające od 50 do 249 osób.

Źródło: opracowanie własne.

Przyglądając się badanym przez pryzmat ich wielkości, można zauważyć, iż 
firmy mikro spośród potencjału innowacyjnego partnerów zdecydowanie najwyżej 
cenią w procesach kształtowania ich relacji partnerskich zasoby relacyjne (relacje 
z klientami są ważne aż dla 72,5%, relacje z dostawcami dla 67,7%, relacje ze spo-
łecznością lokalną dla 54,0% badanych firm mikro; z racji swego ograniczonego 
potencjału najrzadziej znaczenie w procesach współpracy przypisują relacjom z in-
stytucjami naukowymi – tylko 42% badanych MI). Firmy małe, choć cenią także 
zasoby relacyjne, to jednak wyższą rangę w procesach kształtowania partnerstwa 
przypisują niematerialnym, a także materialnym składnikom potencjału innowa-
cyjnego. Mając więcej siły przetargowej niż firmy mikro, więcej też wymagają 
od potencjalnych partnerów. Cenią u nich doświadczenie (88,3%), wiedzę o nowo-
czesnych metodach i technikach zarządzania (85,0%), kapitał intelektualny (81,7% 
badanych firm MA), a także zasoby finansowe (80%) i infrastrukturę techniczną 
(78,3% firm MA). Jeszcze większe docenianie aspektów materialnych (przy jedno-
czesnym wieloaspektowym docenianiu potencjału zasobów relacyjnych i niema-
terialnych) można dostrzec wśród firm średnich. Cenią one często infrastrukturę 
techniczną partnerów (86,7%), systemy informatyczne (85,7%), a jednocześnie ich 
doświadczenie (95,2%), relacje z dostawcami (90,5%), klientami (85,7%), kapitał 
intelektualny (76,6%) oraz know-how i technologię produkcji (76,2% firm SR). 
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Tabela 3 

Wpływ partnerstwa z różnego typu interesariuszami na innowacyjność badanych MSP

Partnerzy i ich wpływ na innowacyjność firmy (%)

Fi
rm

a dostawcy odbiorcy konkurenci władze
jednostki 
naukowo-
badawcze

społeczności
lokalne pracownicy

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

M
I (

N
 =

 1
67

)

15
,3

51
,9

32
,8

30
,2

46
,5

23
,3

20
,8

36
,6

42
,6

5,
5

39
,6

54
,9

8,
1

27
,9

64
,0

5,
7

29
,9

64
,4

19
,0

41
,9

39
,1

M
A

 (N
 =

 6
0)

15
,9

36
,4

47
,7

30
,2

46
,5

23
,3

27
,0

51
,4

21
,6

11
,1

22
,2

66
,7

16
,7

36
,7

46
,7

8,
0

28
,0

64
,0

22
,2

44
,5

33
,3

SR
 (N

 =
 2

1)

5 
(2

3,
8)

5 
(2

3,
8)

6 
(2

8,
6)

4 
(1

9)

7 
(3

3,
3)

4 
(1

9)

5 
(2

3,
8)

1 
(4

,8
)

9 
(4

2,
9)

3 
(1

4,
3)

5 
(2

3,
8)

8 
(3

8,
1)

1 
(4

,8
)

6 
(2

8,
6)

6 
(2

8,
6)

1 
(4

,8
)

5 
(2

3,
8)

7 
(3

3,
3)

2 
(9

,5
)

5 
(2

3,
8)

6 
(2

8,
6)

Legenda: 3 – wpływ wysoki, 2 – wpływ średni, 1 – wpływ niski, MI – fi rmy mikro zatrudniające do 10 osób, 
MA – fi rmy małe zatrudniające od 10 do 49 osób, SR – fi rmy średnie zatrudniające od 50 do 249 osób.

Źródło: opracowanie własne.

Analizując 7 podstawowych grup partnerów więzi międzyorganizacyj-
nych (tabela 3) (dostawcy, odbiorcy, konkurenci, władze, jednostki naukowo-ba-
dawcze, społeczności lokalne i pracownicy), można dostrzec, iż mikro- i małe 
przedsiębiorstwa odczuwają najczęściej silny wpływ na ich innowacyjność ze 
strony trzech, tych samych grup partnerów. Stosunkowo „wysoki” wpływ na ich 
innowacyjność mają, zdaniem badanych, relacje z odbiorcami (30,2% badanych 
MI, 30,2% badanych MA), z konkurentami (20,8% MI, 27,0% MA) oraz pracow-
nikami (19,0% MI, 22,2% MA). Firmy średnie oprócz wyjątkowej roli konkuren-
tów w procesach rozwoju innowacyjności (23,8% SR) dostrzegają także „wyso-
ką” rolę dostawców (23,8% SR). W przypadku firm mikro i małych partnerzy ci 
najczęściej dopingują i inspirują do działań innowacyjnych. W przypadku firm 
średnich można się spodziewać, że także rozszerzają ich skalę działania.
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Podsumowanie

Podsumowując przeprowadzone analizy teoretyczne i empiryczne, należy 
zauważyć, iż istnieje wyraźny pozytywny związek między potencjałem innowa-
cyjnym partnerów i innowacyjnością, a jakością realizowanego przez nich part-
nerstwa międzyorganizacyjnego. Lepiej wyposażeni w potencjał innowacyjny 
partnerzy częściej i silniej oddziałują na swych kooperantów. Poza tym moż-
na dostrzec, że wraz ze wzrostem firmy docenia się wsparcie, jakie daje poten-
cjał innowacyjny partnerów więzi międzyorganizacyjnych oraz bazuje na coraz 
„twardszych” jego elementach (tabela 2). Im większa firma, tym więcej wymaga 
od partnerów materialnych elementów potencjału innowacyjnego, czyli konkret-
nych przejawów trwałej innowacyjności. 

Niestety, badani wciąż nie dostrzegają w omawianych procesach znaczącej 
roli partnerów z tzw. potrójnej helisy, czyli władz oraz jednostek naukowo-ba-
dawczych. Niewiele proinnowacyjnego wsparcia widzą także w kontaktach ze 
społecznościami lokalnymi. Takie wyniki pozwalają przypuszczać, że badani nie 
są jeszcze gotowi na praktykowanie nowego, otwartego podejścia do innowacji 
i innowacyjności oraz na tworzenie charakterystycznych dla niego innowacji 
otwartych. Jednocześnie to oznaka, że poziom dojrzałości ich partnerstwa wciąż 
nie jest wysoki28. Takie zachowania wydają się typowe dla firm sektora MSP. 
Z racji charakterystycznych dla nich ograniczeń rozwojowych i luk zasobowych 
mają one wciąż problemy ze skuteczną innowacyjnością, a w efekcie, z daleko-
siężnym, wieloaspektowym partnerstwem. Braki w działaniach partnerskich nie 
pozwalają im zaś na konkurowanie poprzez działania innowacyjne. Wydaje się, 
iż przykład MSP potwierdza słuszność przeprowadzonego w części empirycznej 
pracy wnioskowania. 

28 Za wzorcowe uznać należy takie działania, które prowadzą w pierwszej kolejności do 
wypracowania przez przedsiębiorstwo jak najpełniejszego partnerstwa wewnątrzorganizacyjnego 
(internal partnering), a w kolejnym etapie angażują tak przygotowaną organizację w inicjowanie 
i pogłębianie partnerstwa międzyorganizacyjnego (interorganizational partnering), najpierw we-
wnątrzsektorowego (z innymi przedsiębiorstwami), a następnie międzysektorowego (z organiza-
cjami publicznymi i społecznymi).
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INNOVATIVENESS AND DEVELOPMENT PROCES 
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The aim of the article was to present relations between enterprises’ innovativeness 
and partnering. The paper presents characteristics innovative potential of organization 
and main parameters of organizational partnering. The paper is based on study of litera-
ture in the field of innovation, innovativeness, cooperation and partnering. The empirical 
research was based on SMEs.
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Streszczenie

Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynkach globalnych wykorzystują 
innowację i procesy innowacyjne jako narzędzie kształtowania konkurencyjności. 
Ważnym elementem tych procesów jest sektor B+R. Aby zwiększyć efektywność proce-
sów innowacyjnych przedsiębiorstwa, w coraz większym stopniu wykorzystują otwarte 
procesy innowacyjne, co także ma pozytywny wpływ na efektywność gospodarowania 
w skali mezo i makro. Istotnym narzędziem realizacji otwartych procesów innowacyj-
nych jest crowdsourcing, który pozwala dzięki sieci Internet wykorzystać w procesach 
innowacyjnych wiedzę tłumu. Przykłady zaprezentowane w artykule prezentują różne 
oblicza i zastosowania idei crowdsoursingu w praktyce przedsiębiorstw.
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1. Proces innowacyjny i komercjalizacja wiedzy

Przedsiębiorstwa funkcjonujące na zglobalizowanym rynku poszukują 
narzędzi, za pomocą których mogą skutecznie kształtować swoją konkurencyj-
ność. Jednym z takich narzędzi jest innowacja czy też innowacyjność. Dlatego 
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przedsiębiorstwa, traktując innowacje jako narzędzie kształtowania konkuren-
cyjności, podejmują działania mające na celu skuteczne i efektywne realizowanie 
procesów innowacyjnych. 

Według definicji P.F. Druckera, proces innowacyjny to „skoordynowany, 
systematyczny, zorganizowany oraz celowy sposób działania, oparty na stosun-
kowo prostych zasadach postępowania, umożliwiający w racjonalny i powtarzal-
ny sposób przekształcanie pomysłu w innowację”3. Inni badacze także podkre-
ślają fakt wdrażania idei do praktyki życia gospodarczego. R.W. Griffin wskazał, 
że proces innowacyjny to proces opracowania, stosowania, uruchamiania i rozwi-
jania twórczej idei oraz kreowania jej dojrzewaniem i upadkiem4. A. Pomykalski 
z kolei uznał, że jest to zespół działań składających się na powstanie oraz pierwsze 
wprowadzenie do praktyki nowych rozwiązań technicznych, technologicznych 
i organizacyjnych5. W. Janasz wyznaczył zaś granice trwania procesu innowa-
cyjnego od pierwszej koncepcji do pierwszej realizacji6, czyli od powstania idei 
innowacyjnej do jej wdrożenia i komercjalizacji. Tak więc proces innowacyjny 
to zespół działań doprowadzających do wdrożenia nowych rozwiązań w różnych 
sferach – technicznej, technologicznej, organizacyjnej i społecznej. Każdy proces 
gospodarczy, w tym i proces innowacyjny, ma za zadanie przekształcanie będą-
cych w dyspozycji organizacji (własnych lub pod kontrolą) zasobów w produkty 
lub usługi, przy czym w wypadku procesów innowacyjnych są to nowe produkty, 
usługi lub dodanie istniejącym produktom lub usługom nowej wartości dla klien-
ta czy – szerzej – interesariusza. 

Ujęcie procesu innowacyjnego w model pozwala zrozumieć jego istotę 
i podejmować działania mające na celu zarządzanie tymi procesami. Należy 
zaznaczyć, że zarządzanie to może się odbywać zarówno na poziomie mikro-
ekonomicznym (przedsiębiorstwo), mezoekonomicznym (region, sektor), makro-
ekonomicznym (na poziomie państw), jak i megaekonomicznym (na poziomie 
organizacji transnarodowych, np. Unii Europejskiej). Uogólniając, proces inno-
wacyjny jest ciągiem zdarzeń koniecznych do komercjalizacji każdej innowacji 
(rysunek 1). 

3  P.F. Drucker, Innovation and Entrepreneurship. Practice and Principles, Heinemann, 
London 1994, s. 25.

4  R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2000, s. 659.

5  A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–
Łódź 2001, s. 35.

6  W. Janasz, Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu, Fundacja na rzecz Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 1999, s. 71.
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Rysunek 1. Ogólny schemat procesu innowacyjnego

Źródło: K. Rychlik, Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie w kontekście zachodzących zmian, 
materiały konferencyjne z IX Konferencji Doktorantów, Szczecin 2006.

Przedsiębiorstwa w celu realizacji procesów innowacyjnych mogą podejmo-
wać prace badawcze i rozwojowe o różnym charakterze. Istnieje pewna zależ-
ność między ich charakterem a związanymi z tym kosztami oraz szacunkowymi 
efektami. Zależność pomiędzy poziomem nowatorstwa podejmowanych badań 
a możliwością osiągnięcia sukcesu rynkowego zaprezentowano na rysunku 2. 
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Rysunek 2. Rodzaje projektów innowacyjnych 

Źródło: P. Niedzielski, Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych. 
Ujęcie modelowe, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Wojewódzki w Szczecinie, 
Szczecin 2013, s. 80.
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Aktywność sektora B+R ukierunkowana jest na tworzenie wiedzy z moż-
liwością jej komercjalizacji. W wielu opracowaniach podkreśla się współczesne 
znaczenie wiedzy jako zasobu przedsiębiorstw, grupy przedsiębiorstw (bran-
ża, klaster, region) czy gospodarki danego kraju. Znajduje to odzwierciedlenie 
w koncepcjach ekonomicznych czy teoriach zarządzania. Można zaryzykować 
stwierdzenie, że zaprezentowane syntetycznie nowe modele wzrostu stanowią 
formalizację schumpeterowskiej teorii długiej fali7, traktując wiedzę i innowacje 
jako efekt komercjalizacji wiedzy i główne czynniki stymulujące produktywność 
i wzrost gospodarczy. Innowacje, które są podstawą twórczej destrukcji, 
mogą się pojawiać w gospodarce dzięki wiedzy i przedsiębiorcom umiejącym 
wykorzystać ten zasób, a także rekonfigurować zasoby będące pod ich kontrolą 
i w ten sposób zmieniać struktury rynkowe i instytucjonalne. Endogeniczna 
teoria wzrostu wnosi dwa fundamentalne aspekty do nowego postrzegania 
środowiska gospodarczego. Pierwszy wskazuje, że tworzenie wiedzy i kapi-
tału ludzkiego występuje jako reakcja na pojawiające się okazje rynkowe. 
Drugi z kolei mówi o tym, że inwestycje w wiedzę są powiązane z szerokim 
i trwałym „rozprzestrzenianiem się wiedzy” (tzw. efekt spillover) pomiędzy 
różnymi podmiotami gospodarczymi (economic agents). Problemem naukowym 
wciąż pozostaje jednak fakt, że związek pomiędzy nakładami na B+R a pozio-
mem PKB nie wykazuje jednoznacznych prawidłowości. Stawia się hipotezy, że 
może to wynikać z braku umiejętności (do których zalicza się m.in. niska kultura 
przedsiębiorczości) gospodarki komercyjnego wykorzystania generowanej wie-
dzy. Problem wykorzystania wiedzy będącej efektem prac sektora B+R może 
być jednym z powodów niższej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, gdyż 
ich konkurencyjność wynika głównie z niskich kosztów, w tym głównie niskich 
kosztów plac, a nie z wykorzystania wiedzy o wysokiej wartości, pozwalającej 
budować przewagę o charakterze strategicznym. Problem ten można także przed-
stawić z punktu widzenia wartości wiedzy, do której mają dostęp polskie przed-
siębiorstwa. Ich ograniczona konkurencyjność jest efektem wykorzystywania 
wiedzy o małej wartości. W gospodarce istnieje wiele poziomów wiedzy, która 
ma różny wymiar i tym samym niejednolicie na nią wpływa. W najnowszej klasie 
modeli nowej teorii wzrostu przyjmuje się, że wiedza mająca wysoki wymiar 
nowości, wyrażona w gospodarce w postaci innowacji radykalnych lub tzw. 
technologii ogólnego zastosowania (general purpose technologies), które mają 
potencjał do szerokiego zastosowania w wielu sektorach gospodarki, drastycznie 

7  Szerzej na temat schumpeterowskiej teorii długiej fali w: P. Niedzielski, Kreatywność 
i procesy innowacyjne…, s. 42–47.



69Crowdsourcing jako współczesne narzędzie kształtowania otwartych modeli...

zmieniając dotychczasowe sposoby działania, nie jest od razu gotowa do wyko-
rzystania w sektorze dóbr finalnych, lecz musi być zaimplementowana w for-
mie nowego produktu jako innowacja przyrostowa8. Wskazuje się ponadto, że po 
wprowadzeniu radykalnej innowacji zasoby pracy są transferowane do sektora 
badawczego w celu tworzenia nowych produktów, nastawionych na skonsumo-
wanie korzyści wynikających z czasowej renty monopolistycznej w czasie, kiedy 
dotychczasowy paradygmat technologiczny wciąż pozwala na generowanie wyż-
szej produktywności niż nowy (z czasem nowy paradygmat zastępuje stary). 

Nowe światło na komercjalizację wiedzy rzucają analizy zespołu pod kie-
runkiem Zoltana Acsa i Davida Audretscha, którzy zajmują się kwestią rozprze-
strzeniania się wiedzy. Zaproponowali oni podejście pozwalające na włączenie do 
modeli wzrostu efektów wynikających z rozprzestrzeniania się wiedzy. Istotne 
zatem staje się nie tylko jej tworzenie, ale i jej przemieszczanie się pomiędzy róż-
nymi podmiotami gospodarczymi (economic agents). Skrytykowali oni modele 
ekonomiczne ujmujące wiedzę wyłącznie jako składającą się z B+R i kapitału 
ludzkiego, pomijając tę zakumulowaną w procesach i produktach. Sformułowali 
teorię przedsiębiorczości opartą na rozprzestrzenianiu się wiedzy (knowled-
ge spillover theory of entrepreneurship), według której przedsiębiorczość stanowi 
jeden z kluczowych mechanizmów, poprzez który wiedza stworzona w jednej 
organizacji zostaje skomercjalizowana w nowej. Zgodnie z tym, przedsiębior-
ca jest narzędziem efektywnego przeniesienia wiedzy na rynek, co daje zwrot 
(w kategoriach ekonomicznych) z inwestycji poniesionej na wytworzenie wiedzy. 
Przeniesiona na rynek wiedza w postaci nowych rozwiązań, przynoszących po-
zytywne efekty ekonomiczne, to innowacja. Współcześnie podkreśla się w tych 
procesach pozytywną rolę przedsiębiorców innowatorów i przedsiębiorców imi-
tatorów. Obieg wiedzy i wzajemne oddziaływanie pomiędzy sferą naukowo-ba-
dawczą a rynkiem, na którym dokonuje się komercjalizacja wiedzy, pozwala na 
mówienie o dwóch ścieżkach komercjalizacji wiedzy9. Po pierwsze, wiedza jest 
komercjalizowana przez poszukiwanie rynku, to jest możliwości komercjaliza-
cji (model push). Po drugie, po zidentyfikowaniu rynku dla nowego produktu 

8  Takim przykładem dla sektora TSL może być telefonia komórkowa, gdzie wprowadzenie 
telefonów komórkowych jako wyposażenia kierowców wymagało czasu. Podobnie jak kwestia 
wykorzystania nawigacji GSM czy też połączenie tych technologii w postaci systemów zarządza-
nia taborem. Efekt synergii współdziałania systemów GPS, GSM i Internetu na przykładzie trans-
portu samochodowego, w: P. Niedzielski, Polityka innowacyjna w transporcie, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s. 264–274.

9  D. Nobelius, Towards the Sixth Generation of R&D, „International Journal of Project 
Management” 2004, No. 22, s. 369–375.



70 Sylwia Henhappel, Piotr Niedzielski

poszukuje się adekwatnych rozwiązań, np. technologii (model pull)10. O istnieniu 
tych modeli mówił już J. Schmookler11 w swojej krytyce pracy J.A. Schumpetera, 
argumentując, że przedsiębiorcy znacznie częściej odkrywają okazje rynko-
we, by następnie podjąć badania skierowane na ich wykorzystanie, niż anali-
zują wyniki badań zrealizowanych przez innych, by na ich podstawie poszukiwać 
okazji rynkowych. Biorąc pod uwagę efekty związane z rozprzestrzenianiem się 
wiedzy oraz naturę procesu przedsiębiorczego, procesy innowacyjne w przedsię-
biorstwach mogą być potencjalnie związane tak z modelem podażowym (model 
push), jak i popytowym (model pull). Związek i wzajemną zależność tych modeli 
zaprezentowano na rysunku 3. Wskazano na nim model pull jako ten, który może 
występować częściej na rynku, przy czym uznano, że rola sektora B+R i tworze-
nia rozwiązań dla pojawiających się okazji rynkowych jest kluczowa. 

wiedza o mo liwo ciach nowych technologii 

 

(nauka, pracownik 
naukowy) 

(rynek, przedsi biorca) 

wiedza o potrzebach rynku docelowego 

Rysunek 3. Obieg wiedzy i jej komercjalizacja

Źródło: K. Łobacz, Koncepcja oceny procesu komercjalizacji przedsięwzięć gospodarczych 
w akademickich inkubatorach przedsiębiorczości, rozprawa doktorska napisana 
w Katedrze Efektywności Innowacji pod kier. dr. hab. Piotra Niedzielskiego prof. US, 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, 
maszynopis powielony, s. 35.

10  Przedstawione modele w swoich analizach wykorzystywali m.in. P. Niedzielski, 
K. Łobacz, Przedsiębiorczość akademicka – ścieżki komercjalizacji w kontekście wiedzy i tech-
nologii, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 653, Ekonomiczne Problemy Usług 
nr 69, Szczecin 2011, s. 39–52; D. Trzmielak, Problemy komercjalizacji technologii w Polsce 
i na świecie – analiza wyników badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 642, 
Ekonomiczne Problemy Usług nr 70, Szczecin 2011, s. 59–78.

11  J. Schmookler, Invention and Economic Growth, Harvard University Press, Cambridge 
1966.
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2. Zarządzanie sferą B+R i otwarte innowacje

Prace badawcze i rozwojowe mogą być realizowane przez podmiot wdra-
żający innowacje – mówimy wtedy o tzw. wewnętrznej działalności B+R (intra-
mural R&D)12, bądź zlecane zewnętrznym podmiotom – tzw. zewnętrzna dzia-
łalność B+R (extramural R&D)13. Przedsiębiorstwo, które w swoich strukturach 
ma jednostkę prowadzącą działalność B+R, może przyjmować różne strategie 
w zależności od swojej pozycji rynkowej, poziomu konkurencyjności, co zapre-
zentowano na rysunku 4. 

Dążenie do zapewnienia efektywności funkcjonowania sfery B+R, na którą 
także oddziałują współczesne procesy globalizacyjne, coraz częściej prowadzi do 
wykorzystywania jednostek badawczych i rozwojowych znajdujących się poza 
przedsiębiorstwami. Począwszy od lat 20. XX wieku funkcjonowanie podmio-
tów w gospodarce było związane z coraz większym zamykaniem wewnętrznych 
struktur i jak najefektywniejszym „kolekcjonowaniem” zasobów wewnątrz or-
ganizacji. Przedsiębiorstwa strategie konkurencyjne i procesy innowacyjne opie-
rały na własnych zasobach, tworząc między innymi własne jednostki zajmujące 
się pracami badawczymi i rozwojowymi. Stąd również modele procesów inno-
wacyjnych charakteryzowały się dużą szczelnością. Intensywny rozwój wiedzy 
na przełomie XX i XXI wieku był jedną z przyczyn, dla których korzystanie 
z własnych zasobów, nawet bardzo dobrych jakościowo, przestało gwarantować 
sukces procesów innowacyjnych. Współczesne trendy tworzenia wartości – prze-
mieszczające się w kierunku wykorzystania mechanizmów sieciowych, w tym 
klastrów, a nie tylko mechanizmów hierarchicznych i rynkowych14 w tworze-
niu wartości dla interesariuszy przedsiębiorstw – powodują większą otwartość 
współczesnych procesów innowacyjnych.

12  Wewnętrzna działalność B+R (intramural R&D) obejmuje całokształt działalności B+R 
realizowanej w ramach przedsiębiorstwa zgodnie z definicją podaną w Podręczniku Frascati oraz 
ze statystyką działalności B+R. Obejmuje ona zarówno działalność B+R, która ma w założeniu 
przyczynić się do rozwoju i wdrożenia innowacji w obrębie produktów lub procesów bądź inno-
wacji marketingowych czy organizacyjnych, jak i badania podstawowe niezwiązane bezpośrednio 
z tworzeniem konkretnej innowacji. Należy zauważyć, że zgodnie z tą definicją wewnętrzna dzia-
łalność B+R obejmuje także nabycie dóbr kapitałowych bezpośrednio związane z działalnością 
B+R. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. 
3, OECD, EUROSTAT, Warszawa 2008, s. 96.

13  Zewnętrzna działalność B+R (extramural R&D) obejmuje nabycie usług badawczych 
i rozwojowych. Obejmuje ona także nabycie tych usług od jednostek przedsiębiorstw wielonaro-
dowych zlokalizowanych za granicą. Ibidem, s. 97.

14  Szerzej na temat wskazanych mechanizmów zob. W. Downar, System transportowy. 
Tworzenie wartości dla interesariusza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2006.
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Rysunek 4. Strategie działalności B+R przedsiębiorstw w zależności od pozycji konku-
rencyjnej i atrakcyjności rynku

Źródło: J. Baruk, Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 
2006, s. 67.

Jest to efektem zmian zasad funkcjonowania przedsiębiorstw i stosowa-
nia wielu współczesnych narzędzi zarządzania podnoszących ich efektywność, 
np. takich jak outsourcing, benchmarking, reengineering, zarządzanie logistycz-
ne, offshoring. Odzwierciedlają to zmiany, jakie nastąpiły w zakresie outsourcin-
gu prac badawczych i rozwojowych na przestrzeni wieku (rysunek 5). 

Historycznie rzecz biorąc, procesy innowacyjne w XVII i XIX wieku były 
realizowane głównie przez przedsiębiorstwa przemysłowe, które opierały się na 
rozwiązaniach (pracach badawczych i rozwojowych) opracowywanych przez 
jednostki naukowo-badawcze i naukowców. Tendencja do zmniejszania udziału 
zewnętrznych podmiotów realizujących prace badawcze i rozwojowe wynika-
ła z faktu, że przedsiębiorcy innowatorzy (koncepcja J.A. Schumpetera) chcieli 
jak najdłużej zachować rentę monopolistyczną związaną z pierwszym wdroże-
niem innowacji i starali się ograniczyć działalność przedsiębiorców imitatorów. 
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Między innymi utrzymywali jak najdłużej w tajemnicy wyniki prac, ogranicza-
jąc w ten sposób przepływ wiedzy i nowych rozwiązań do konkurencji. 

Rysunek 5. Zmiany w outsourcingu prac badawczo-rozwojowych

Źródło: H. Chesbrough, Open Innovation. The New Paradigm for Creating and Profiting from 
Technology, Harvard Business School Press, Boston–Massachusetts 2005, s. XXV.

Zlecanie prac badawczych i rozwojowych zewnętrznym podmiotom nie 
gwarantowało w ówczesnym systemie ograniczenia dyfuzji nowych rozwiązań. 
Ponadto własne jednostki łatwiej było kontrolować. Tego typu podejście było 
także uwarunkowane sytuacją historyczną – stanem wojny, gdzie wykorzy-
stanie nowoczesnych rozwiązań do celów militarnych i utrzymanie tajemnicy 
było szczególnie istotne. Jak wynika z danych przedstawionych na rysunku 5, 
na początku XX wieku przedsiębiorstwa (głównie przemysłowe) znaczną część 
prac badawczych i rozwojowych (około 20%) zlecały zewnętrznym podmiotom, 
głównie laboratoriom. Tendencja do realizacji prac badawczych i rozwojowych 
przez własne zaplecze B+R utrzymywała się do końca lat 70. Rozwój technologii 
informacyjnych, procesy globalizacji, nowoczesne metody organizacji i zarzą-
dzania spowodowały, że przedsiębiorstwa ponownie zaczęły zlecać na zewnątrz 
te prace. Szukanie efektywniejszych modeli realizacji prac badawczych i roz-
wojowych, przybliżanie się instytutów badawczych do rynku, realizacja badań 
w kooperacji z przemysłem15 i z uwzględnieniem rynku doprowadziły do zmia-
ny organizacji i zarządzania sferą B+R. Historię zarządzania działalnością B+R 
w sposób syntetyczny zaprezentowano w tabeli 1.

15  J. Bogdanienko, Zarządzanie innowacjami, SGH, Warszawa 1998, s. 15.
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Tabela 1 
Generacje modeli zarządzania sferą B+R

Generacja Charakterystyka
Pierwsza generacja
(1950–1960)

 – rozdzielenie działalności B+R od sfery produkcyjnej
 – finansowanie sfery B+R z wpływów z działalności handlowej 
i produkcyjnej

Druga generacja
(1970–1980)

 – płatne świadczenie usług B+R na rzecz macierzystego 
przedsiębiorstwa

 – koncentracja prac w komórkach B+R na rozwiązywaniu konkretnych 
problemów

 – kontakty i prace na rzecz całego przedsiębiorstwa
Trzecia generacja 
(1980–1990)

 – integracja sfery B+R ze strategią przedsiębiorstwa
 – pełna współpraca oraz wymiana informacji z pozostałymi 
komórkami przedsiębiorstwa

 – zwiększenie udziału państwa w finansowaniu sfery i prac B+R 
Czwarta generacja
(1990–?)

 – tworzenie tzw. sieci organizacji zgodnie z koncepcją faz cyklu B+R 
lub zadań według struktury produktu

 – udział w finansowaniu prac B+R organizacji ponadnarodowych
Piąta generacja (?)
(od początku XXI w.?)

 – pełna koncentracja na zarządzaniu wiedzą i uczeniu się, wspomagana 
informatycznymi narzędziami ułatwiającymi podejmowanie decyzji 
i transfer informacji

 – duży udział w finansowaniu prac i sfery B+R przez organizacje 
ponadnarodowe i państwo

 – wykorzystywanie struktur wirtualnych, modułowych i macierzowych 
w zarządzaniu pracami B+R

 – planowanie i organizowanie procesów innowacyjnych oparte na 
tworzeniu, przechowywaniu, przetwarzaniu i wykorzystaniu wiedzy, 
kreowanie zmian w kulturze przedsiębiorstwa, uczeniu się

 – systemowe i ewolucyjne podejście do rozwoju B+R, realizowane 
w układach między jednostkami, często w ujęciu międzynarodowym

 – rozdzielanie zadań pomiędzy partnerów międzynarodowych sieci 
badawczych według struktury modułowej produktu lub według fazy 
cyklu prac B+R 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Świadek, Regionalne systemy innowacji w Polsce, 
Difin, Warszawa 2011, s. 58–60; P.A. Roussell, K.N. Saad, T. Erickson, A.J. Litle, Third 
Generation R&D Managing the Link to Cooporate Strategy, Harvard Business School 
Press, Boston–Massachusetts 1991, s. 35.

Duży wpływ na te procesy miały także rozwijające się koncepcje innowa-
cji i procesów innowacyjnych, dzięki którym dostrzeżono rolę dyfuzji innowacji 
i pozytywną rolę przedsiębiorców-imitatorów w procesach innowacyjnych (ujęcie 
prezentowane przez Schumpetera wskazywało raczej negatywną rolę przedsiębior-
ców-imitatorów, którzy zostali określeni jako „wygłodniałe wilki”, zagarniające 
rentę monopolistyczną przynależną przedsiębiorcom innowatorom). To pozwoliło 
ukierunkować politykę innowacyjną poszczególnych krajów i regionów w kierun-
ku otwartych modeli innowacji. Paradygmat otwartych modeli innowacji wskazał 
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niedawno H. Chesbrough jako rozszerzający się obecnie trend. Co więcej, z ana-
liz wynika, że modele te w warunkach obecnej gospodarki są korzystniejsze pod 
względem efektywności niż modele zamknięte. Podstawową różnicą w realizacji 
procesów innowacyjnych w modelach otwartych w stosunku do zamkniętych jest 
otwarcie procesu (na różnych etapach) na zewnątrz przedsiębiorstwa, co wiąże się 
z pozyskiwaniem wiedzy potrzebnej do realizacji działalności innowacyjnej z ze-
wnątrz i robieniem z niej użytku, a także komercjalizacja wartościowej wiedzy czy 
też technologii – niezwiązanej bezpośrednio z działalnością firmy – m.in. w formie 
wydzielonych spółek typu spin-off. Różnice w podejściu do innowacji w modelu 
zamkniętym i otwartym zobrazowano na rysunkach 6 i 7.

Rysunek 6. Zamknięty model innowacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie H. Chesbrough, Open Innovation. The New….

W zamkniętym modelu innowacji przyjmuje się założenie, że udane inno-
wacje wymagają kontroli. Firmy powinny rozwijać własne pomysły, wdrażać je 
na rynek, finansować oraz samodzielnie wspierać ich rozwój. Muszą polegać tyl-
ko na sobie, ponieważ nie można mieć zaufania do jakości, dostępności pomy-
słów innych oraz ich możliwości. Jest to więc logika zorientowana wewnętrznie. 
W modelu otwartym zakłada się wielokierunkowy przepływ pomysłów pomię-
dzy przedsiębiorstwem a jego otoczeniem. Firma może, a nawet powinna wyko-
rzystywać pomysły z zewnątrz tak samo jak swoje, podobnie jak wewnętrzne 
i zewnętrzne ścieżki komercjalizacji. Przewiduje się w nim zestawienie pomysłów 
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zewnętrznych i wewnętrznych w systemy, które spełniają wymagania modeli 
biznesowych. Model biznesowy wykorzystuje zasoby wewnętrzne i zewnętrz-
ne tak, by stworzyć wartość, i określa wewnętrzne mechanizmy pozwalające na 
skonsumowanie części tej wartości. Z kolei wewnętrzne pomysły mogą zostać 
skomercjalizowane kanałami zewnętrznymi, poza obecną działalnością firmy, 
w celu uzyskania dodatkowej wartości. Skrótowo różnice pomiędzy otwartymi 
a zamkniętymi modelami innowacji zostały przedstawione w tabeli 2.

Rysunek 7. Otwarty model innowacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie H. Chesbrough, Open Innovation. The New… 

Tabela 2 

Logika otwartych modeli innowacji vs zamknięty model innowacji

Logika zamkniętego modelu innowacji Logika otwartego modelu innowacji
1 2

Wybitni specjaliści pracują u nas i dla nas. Nie wszyscy wybitni specjaliści pracują u nas 
i dla nas. Ważne jest wykorzystanie potencjału 
wybitnych specjalistów rozsianych po całym 
świecie dla dobra naszej organizacji.

Aby czerpać zysk z B+R, musimy sami 
dokonać odkryć i wynalazków, rozwinąć je, 
wyprodukować i sprzedać. Do tego musimy 
angażować własne zasoby.

Zewnętrzne prace B+R mogą być źródłem 
dużej wartości dla naszej organizacji. 
Wewnętrzne są konieczne, dlatego 
że umożliwiają czerpanie korzyści 
z zewnętrznych. 
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1 2

Jeśli dokonamy odkryć, będziemy pierwsi na 
rynku. Musimy jak najdłużej utrzymać rentę 
monopolistyczną.

Nie musimy inicjować badań i opracowywać 
oryginalnych pionierskich rozwiązań, aby 
czerpać z nich korzyści. Ukierunkowujemy 
się na przełamywanie renty monopolistycznej 
naszych konkurentów.

Firma, która pierwsza wprowadza innowacje na 
rynek, wygrywa.

Tworzenie lepszych modeli biznesu to lepsze 
niż wchodzenie na rynek jako pierwsi. 
Korzystamy z doświadczeń konkurentów.

Jeśli stworzymy najwięcej najlepszych idei 
w obszarze naszego funkcjonowania, wygramy.

Jeśli zrobimy najlepszy użytek z naszych 
własnych i z zewnętrznych idei, wygramy.

Powinniśmy kontrolować naszą własność 
intelektualną, aby konkurenci nie czerpali 
zysku z naszych idei. Ponosimy koszty jej 
ochrony.

Powinniśmy czerpać korzyści 
z wykorzystywania naszej własności 
intelektualnej przez innych i powinniśmy 
kupować własność intelektualną innych, gdy 
tylko jest to dla nas korzystne.

Źródło: opracowanie własne na podstawie H. Chesbrough, Open Innovation. The New…, s. XXVI.

W literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji modelu otwartych innowa-
cji. Skrótowy ich wybór został zaprezentowany w tabeli 3.

Tabela 3

Wybrane definicje otwartych modeli innowacji

Autor Literatura/źródło Definicja
1 2 3

H. Chesbrough Open Innovation. The 
New Imperative for 
Creating and Proffiting 
from Technology, 
Harvard Business 
School Press, Boston 
2003.

Koncepcja otwartych innowacji jest 
paradygmatem, w którym firmy mogą i powinny 
wykorzystywać zarówno zewnętrzne, jak 
i wewnętrzne pomysły w swoich procesach 
innowacyjnych oraz wewnętrzne i zewnętrzne 
ścieżki wprowadzania innowacji na rynek.

H. Chesbrough Open Business Models: 
How to Thrive in New 
Innovation Landscape, 
Harvard Business 
School Press, Boston 
2006.

Otwarte innowacje to celowy przypływ i wypływ 
wiedzy, który przyśpiesza wewnętrzne innowacje 
w firmie. Otwarte podejście oznacza, że firmy 
powinny w większym stopniu korzystać 
z zewnętrznych pomysłów i technologii w swoim 
biznesie oraz pozwalać korzystać innym firmom 
z nieużywanych obecnie pomysłów.

J. West
W. Wanhaverbeke
H. Chesbrough

Open Innovation: 
Resarching a New 
Paradigm, Oxford 
University Press, Oxford 
2006.

Otwarte innowacje są zarówno zestawem działań 
podejmowanych dla uzyskania korzyści płynących 
z wprowadzania innowacji, jak i modelem 
kreowania, objaśniania i badania tych działań.
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1 2 3

J. West
S. Gallagher

Challanges of Open 
Innovation: The 
Paradox of Firm’ 
Investment on Open 
Source Software, „R&D 
Management” 2006, 
Vol. 36, No. 3.

Podejście otwarte oznacza systematyczne 
dopingowanie i badanie wewnętrznych 
i zewnętrznych źródeł innowacji, co integruje 
badania z możliwościami i zasobami firmy.

K. Laursen
A. Salter

Searching High and 
Low: What Types of 
Firms Use Universities 
as a Source of 
Innovation?, „Research 
policy” 2004, No. 33

Otwartość jest rozumiana jako liczba różnych 
zewnętrznych źródeł aktywności innowacyjnej 
firmy. Zgodnie z tą logiką, im większa liczba 
zewnętrznych źródeł, tym większa otwartość 
firmy.

Źródło: K. Kozioł-Nadolna, Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowa-
niu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2013, s. 50.

Wskazane definicje kładą nacisk na umiejętność wymiany wiedzy i infor-
macji, pomysłów, rozwiązań, projektów do i z przedsiębiorstwa. Mając na uwadze 
przepływ innowacji do i z przedsiębiorstwa, możemy wskazać mechanizmy/działa-
nia wspomagające te procesy, co zaprezentowano syntetycznie w poniższej tabeli 4.

Tabela 4 

Charakterystyka etapow przepływu wiedzy

Etap Importowanie wiedzy Eksportowanie wiedzy
Zamysł  – organizowanie sieci kreatywnych 

sesji z udziałem pracowników 
uniwersytetów i instytutów 
badawczych

 – dni otwarte w klastrach wiedzy
 – konferencje
 – targi
 – dostawcy i końcowi użytkownicy
 – licencjonowanie

 – projekty klastrów
 – grupy w sektorze
 – współpraca sektora prywatnego 
z sektorem publicznym

 – udzielanie licencji

Rozwój  – poszukiwanie patentów,
 – partnerstwo,
 – tworzenie sieci powiązań wewnątrz 
organizacji (spinning in)

 – udostępniający patenty
 – tworzenie sieci powiązań na 
zewnątrz organizacji (spinning out)

Działalność 
biznesowa

 – podejmowanie przedsięwzięć 
wewnątrz organizacji (venturing in)

 – podejmowanie przedsięwzięć na 
zewnątrz organizacji (venturing out)

Źródło: J. Klich, Koncepcja open innovation i perspektywy jej wykorzystania przez polskie szkoły 
wyższe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 717, Ekonomiczne Problemy 
Usług nr 93, Szczecin 2012, s. 49, za: H. van der Meer, Open Innovation – The Dutch Treat: 
Challenges In Thinking In Business Models, „Creativity and Innovation Managment” 
2007, Vol. 16, No. 2, s. 197.
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Rozszerzający się nurt otwartej innowacji daje możliwość rozwoju różnych 
form kreowania współpracy i innowacyjności w strukturach klastrowych. Model 
otwartej innowacji jest silnie związany z koncepcją systemu innowacyjnego. 
Wzmacnianie współpracy zarówno pomiędzy firmami, jak i między firmami 
a jednostkami akademickimi (wciąganie ich w struktury klastrowe) może istot-
nie zdynamizować procesy innowacyjne. Badania prowadzone w najsilniejszych 
ośrodkach transferu technologii – w Stanach Zjednoczonych, wskazują, że więk-
szość odkryć akademickich ma charakter udoskonalający rozwiązania dotychczas 
funkcjonujące (incremental), co jest dobrym uzupełnieniem dla jednostek bizneso-
wych istniejących firm. Dlatego też zdecydowana większość technologii powsta-
łych na uczelniach jest licencjonowana przez istniejące podmioty. Mają one już 
wiedzę rynkową, relacje z klientami, systemy dystrybucji i produkty powiązane, 
co wzmacnia ich pozycję w kreowaniu i sprzedaży produktów i usług opartych na 
nowych technologiach. Licencjonowanie jest jednak możliwe wtedy, gdy informa-
cja o wykorzystaniu technologii może być przekazana (opisana w kontraktach lub 
dokumentach patentowych) w sposób zrozumiały dla wszystkich stron.

Opisane cechy otwartego modelu innowacji mają szczególne znacze-
nie w aspekcie funkcjonowania przedsiębiorstw w strukturach sieciowych16. 
Wzajemne oddziaływanie partnerów sieci, odpowiednie stymulowanie tych rela-
cji, np. przez operatora logistycznego17 czy też innego koordynatora sieci, będą-
cego ważnym ogniwem w łańcuchu tworzenia wartości dla interesariusza, może 
być czynnikiem mającym istotny wpływ nie tylko na rozwój własnej firmy czy 
firmy partnerskiej, ale i wzmacnianie funkcjonujących firm w sieci i powstawa-
nie nowych, gdzie kluczem kształtowania konkurencyjności są innowacyjność, 
innowacje, procesy innowacyjne. Dodatkowo należy wskazać, że przedsiębior-
stwa powinny zwracać uwagę na różnorodność relacji, to jest nie tylko relacje 
przedsiębiorstwo–przedsiębiorstwo, ale także uczelnie–przedsiębiorstwo18 czy 
też przedsiębiorstwo–konsument, ogólnie przedsiębiorstwo–interesariusz czy 
też przedsiębiorstwo–rynek. Coraz częściej bowiem znaczenia nabierają nie 

16  W. Downar, Budowanie sieci relacji a innowacyjność transportu, Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego nr 603, Ekonomiczne Problemy Usług nr 59, Szczecin 2010, s. 103–116.

17  Na temat dyfuzji innowacji w logistycznych łańcuchach dostaw zob. A. Laskowska-
Rutkowska, Koncepcja falowego rozwoju logistyki. Dyfuzja i transfer innowacji w łańcuchu do-
staw, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin 2013.

18  Otwarte modele innowacji mają także implikacje dla środowiska akademickiego. Szerzej 
zob. J. Klich, op. cit.; umiejętność wykorzystania tej szansy w ocenie autora jest wyzwaniem dla 
polskich uczelni i istotnym bodźcem w kierunku ukształtowania tzw. modelu uniwersytetu III 
generacji. Szerzej na temat uniwersytetów III generacji zob. J.G. Wissema, Uniwersytet trzeciej 
generacji – uczelnia XXI wieku, ZANTE 2009.
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tylko rozwiązania o charakterze technicznym, ale i innym, np. biologicznym, 
socjologiczno-społecznym. Zarządzający przedsiębiorstwami powinni włączać 
się w struktury sieciowe, w których funkcjonują jednostki naukowe o różnym 
charakterze, a jednym z takich narzędzi jest crowdsourcing i platformy crowd-
sourcingowe coraz częściej wykorzystywane przez przedsiębiorstwa z gospodarek 
wysokorozwiniętych.

3. Crowdsourcing jako narzędzie do tworzenia innowacji 
w przedsiębiorstwach

Innowacje, które w ostatnich latach istotnie zmieniły nasze życie, w dużej 
mierze związane są z podbojem internetowego krajobrazu poprzez takie tech-
nologie jak Web 2.0, 3.0, a nawet 4.0. Rozwój techniczny w zakresie technologii 
komunikacyjno-informacyjnych, a także szybkie rozprzestrzenianie się i rozwój 
Internetu otwierają stale nowe i niezależne od miejsca i czasu możliwości komuni-
kacji, dostępu do wszelkiego rodzaju informacji i usług elektronicznych, jak i or-
ganizacji pracy i czasu wolnego. Takie urządzenia mobilne jak notebook, smart-
fon, tablet czy narzędzia internetowe, np. media społecznościowe (ang. Social 
Media) lub też inne nowoczesne technologie, w tym chmury obliczeniowe (ang. 
Cloud Computing), jak i sam „efekt sieci”, są na porządku dziennym i stanowią 
tylko nieliczne przykłady na proliferacje technologii komunikacyjno-informacyj-
nych związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Postępująca dziś 
digitalizacja świata jest zatem wszechobecna i staje się coraz bardziej widocz-
na, nadając życiu nowy wymiar. Świat realny w coraz większym stopniu scala 
się ze światem wirtualnym, co w rezultacie prowadzi do jego odzwierciedlenia 
w sieci, czego wynikiem są m.in. zmiany w zakresie działalności funkcjonowa-
nia i rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Postęp techniczny i technologicz-
ny ma zatem od wieków ogromny wpływ na wszystkie aspekty życia człowieka 
i jego działalność, z tym że dziś postępowe rozwiązania techniczne stanowią siłę 
napędową nowoczesnych, stale rozwijających się społeczeństw, które w sposób 
niemalże ograniczony korzystają z możliwości, jakie stwarza uczestniczenie 
w globalnej społeczności internetowej19. Firmy, które w odpowiednim czasie do-
strzegą istotne zmiany otoczenia, mają lepszą szansę na przystosowanie swojego 
działania i zapewnienie sobie przyszłości poprzez np. zaszczepienie nowej in-

19  W. Musiał, Społeczeństwo obywatelskie – nowe technologie, rewolucja cyfrowa, Internet, 
w: Samotność idei? Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie, red. B. Krauz-Mozer, 
P. Borowiec, Wydawnictwo SAS, Kraków 2007, s. 198.
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teligencji w dotychczas używanych strukturach. Według profesora B. DeLonga 
z Kalifornijskiego Uniwersytetu w Berkeley „Technologie informacyjne i Internet 
w takim samym stopniu wzmacniają siłę umysłu jak niegdyś wynalazki rewolucji 
przemysłowej wzmacniały siłę mięśni”20. 

Od początku XXI wieku powstało wiele aplikacji internetowych, które są 
zgrupowane pod takim słowami kluczowymi, jak: sieć społeczna, aplikacje spo-
łeczne, społeczeństwo internetowe itp. Wszystkie te słowa kluczowe mają jedną 
cechę wspólną: wynikającą z nich zbiorową inteligencję społeczną, czyli wspar-
cie społecznych sieci, społeczności i zbiorowego transferu wiedzy w Internecie 
poprzez odpowiednie globalnie dostępne aplikacje i często też stosunkowo pro-
ste w użyciu technologie. Zjawisko zbiorowej inteligencji staje się także coraz 
bardziej atrakcyjne dla firm, które chcą podejmować decyzje na szeroką skalę, 
angażować swoich klientów w procesy innowacji i rozwiązywać problemy przez 
użytkowników. Analogicznie do rozwoju społecznego w Internecie użytkownicy 
mają większy wpływ na decyzje i lansowane trendy. Według Schwartza jest to 
„udział wieku”, który może osłabić centralną kontrolę nad podejściem do zarzą-
dzania lub nawet ją zastąpić21. Poza rosnącym znaczeniem wpływu użytkow-
ników można również zauważyć, że w aplikacjach społecznego Internetu duża 
liczba użytkowników często produkuje równoważne, a nawet lepsze rozwiązania 
niż te, które są prezentowane przez podejścia scentralizowane lub oparte na wie-
dzy ekspertów. Zjawisko to, określane także jako „mądrość tłumów”22, wpływa 
na korzyść tzw. zjawiska crowdsourcingu. Ten nowy model podejścia do biznesu 
dostarcza aplikacji, które skupiają i udostępniają wiedzę szerokiej gamy użyt-
kowników. Zbiorowość przejmuje zadania, takie jak: nierozwiązane problemy 
badawcze i rozpoznawanie wzorców, gdzie duża grupa użytkowników w porów-
naniu z komputerami lub ekspertami jest albo lepsza, albo tańsza. W tym sensie 
według Davenporta crowdsourcing jest podobny do tzw. otwartych innowacji 
(ang. open innovation). W ramach tego ujęcia wykazuje on, że organizacje, któ-
re chcą przetrwać na rynku, w przyszłości potrzebują różnorodnych „strategii 
pozyskiwania kluczowej wiedzy poprzez zatrudnionych pracowników23”. Udział 

20  S. Lachowski, Droga ważniejsza niż cel, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2012, 
s. 219.

21  J. Schwartz, The Participation Age, 2005, www.itconversations.com/shows/detail492.
html (dostęp 1.02.2015).

22 J. Surowiecki, The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few and How 
Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations, Doubleday, Random 2004.

23 Por. T.H. Davenport, Thinking for a Living. How to Get Better Performance and Results 
from Knowledge workers, Harvard Business School Press, Boston 2005, s. 209.
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klientów w procesie innowacji przedsiębiorstw korzystających z Web 2.0 lub dal-
szych jest m.in. nową formą strategii nabywania wiedzy24, tak jak np. samopomoc 
użytkowników IT (ang. Self-Help-Communities) w ramach forów dyskusyjnych 
przedsiębiorstwa, w którym także użytkownik, a nie tylko samo przedsiębior-
stwo rozwiązuje problemy innych. 

Korzystanie z Internetu nie polega więc dzisiaj tylko na konsumpcji infor-
macji. Dziś za pośrednictwem Internetu ludzie mają możliwość na arenie ogól-
noświatowej szybko i w sposób interaktywny uczestniczyć w różnego rodzaju 
zadaniach. Niejednokrotnie ludzie są dziś aktywnie zaangażowani w tworzenie 
tzw. treści, a nawet wartości dodanej. Począwszy od googlowania, by uzupełnić 
luki w pamięci lub brak wiedzy na jakiś temat, poprzez tworzenie wiedzy na 
Wikipedii, udostępnianie informacji dla rodziny, przyjaciół czy znajomych na 
Facebooku, recenzje na blogu z wycieczki w zamian za pocztówki z wakacji, aż 
po rozwiązywanie skomplikowanych zadań czy też udział w projektach badaw-
czo-rozwojowych. Dzięki sieci osoby z różnych części świata są w stanie w tym 
samym czasie, tj. bez ograniczenia czasowego i geograficznego, współdziałać ze 
sobą, co jest właśnie punktem wyjścia dla zjawiska crowdsourcingu. 

Na bazie światowego rozpowszechniania się Internetu i technologii infor-
macyjnych zaobserwowane zostało pewne zjawisko, któremu J. Howe w 2006 
roku w magazynie „Wired“ nadał nazwę crowdsourcing. Samo słowo crowdso-
urcing to neologizm słowotwórczy stworzony ze połączenia dwóch angielskich 
słów: słowa outsourcing, oznaczającego zlecanie części zadań podmiotom ze-
wnętrznym, i słowa crowd znaczącego masę lub tłum. Tłum rozumiany jest 
w tym wypadku jako masa ludzi, głównie amatorów, świadczących dobrowol-
nie pewne usługi, najczęściej w swoim wolnym czasie. Usługi te mogą doty-
czyć zarówno zadań prostych, takich jak tłumaczenie tekstów, wyszukiwanie 
pewnych informacji, kategoryzacja zdjęć lub tworzenie sloganów na kampanie 
marketingowe, jak i skomplikowanych, np. rozwiązywanie pewnych problemów 
czy udział w projektach badawczo-rozwojowych polegających m.in. na genero-
waniu, ocenie i wdrażaniu pomysłów. Usługi te świadczone są najczęściej nieod-
płatnie lub za jakąś niewielką kwotę za pośrednictwem sieci internetowej, która 
jest narzędziem pracy do przekazywania wszystkich procedur, stanowiąc pod-
stawę wszelkiej komunikacji pomiędzy interesariuszami (najczęściej pomiędzy 
firmą a osobą prywatną lub grupą osób). 

24 O. Gassmann, E. Enkel, Open Innovation. Die Öffnung des Innovationsprozesses erhöht 
das Innovationspotential, w: Zeitschrift Führung + Organisation (ZfO), ISSN 0722-7485, Bd. 
75.3/2006, s. 132–138.
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Sam J. Howe opisuje to zjawisko w następujący sposób: „Postęp technolo-
giczny we wszystkim, począwszy od projektowania aż do tworzenia najwyższej 
jakości produktów, powoduje zmniejszenie bariery cenowej, która dzieliła ama-
torów od profesjonalistów. Hobbiści, półetatowcy i amatorzy znaleźli w końcu 
miejsce, w którym mogą zaprezentować swoje umiejętności, które w rezultacie 
są poszukiwane zarówno w małych firmach, jak i dużych korporacjach. Te na-
tomiast odkryły sposób pozyskiwania talentów z tłumu. Wykonana przez nich 
praca nie zawsze jest darmowa, jednak jej koszt jest dużo niższy niż w przy-
padku opłacania tradycyjnych pracowników. To już nie jest outsourcing, jest to 
crowdsourcing”25. Dla przedsiębiorstw realizacja podejścia crowdsourcingu we 
własnej działalności gospodarczej stanowi jednak duże wyzwanie ze względu 
na połączenie osobistych, indywidualnych korzyści pracowników z korzyściami 
organizacji. Jedną z obiecujących strategii jest integracja zarządzania informacja-
mi osobistymi na rzecz zarządzania wiedzą przedsiębiorstwa, czyli przeniesienie 
informacji osobistych dla wiedzy przedsiębiorstwa26. Kolejnym wyzwaniem jest 
integracja decyzji zbiorowych w strategię przedsiębiorstwa.

Pierwotna definicja pojęcia crowdsourcingu stworzona przez J. Howe oraz 
jej późniejsze wybrane wersje zostały przedstawione w tabeli 5.

Tabela 5

Definicje pojęcia crowdsourcing

Autor/instytucja Definicje pojęcia crowdsourcing
1 2

Jeff Howe „Crowdsourcing reprezentuje sposób, w jaki firma czy instytucja 
wykonuje pewne zadanie, dotychczas wykonywane w sposób 
tradycyjny (zazwyczaj poprzez pracowników firmy), polegający 
na outsourcingu, czyli zleceniu tego zadania pewnej nieokreślonej, 
zazwyczaj licznej grupie osób (zbiorowości) w formie otwartego 
wyzwania. Może to przybierać formę tzw. produkcji partnerskiej 
(wykonywanie zadania w sposób wspólny, współtworzenie wartości 
przez zbiorowość), ale również często jest ono podejmowane przez 
pojedyncze osoby. Kluczowym warunkiem jest wykorzystanie formatu 
otwartego zaproszenia i duża sieć potencjalnych uczestników”A

25  J. Howe, The Rise of Crowdsourcing, „Wired Magazine” 2006, www.wired.com/2006/06/
crowds/ (dostęp 1.02.2015).

26  Por. T.H. Davenport, op. cit., s. 111 i n.
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1 2

Instytut Informatyki 
Ekonomicznej, 
Uniwersytet 
w Hamburgu

„Crowdsourcing jest interaktywną formą pracy, odbywającą się na 
zasadach współpracy lub na zasadzie konkurencji, przyciągającą 
ogromną liczbę osób o zróżnicowanej wiedzy, motywowanych przez 
czynniki zewnętrzne lub wewnętrzne przy użyciu nowoczesnych 
systemów informacyjnych i komunikacyjnych za pomocą Web 2.0. 
Obiektem pracy są produkty lub usługi ze zróżnicowanym stopniem 
innowacyjności, wytwarzane poprzez sieć osób partycypujących w tym 
przedsięwzięciu ze względu na reakcję na bodźce zewnętrzne lub 
poprzez własną identyfikację potrzeb lub nowych możliwości”B

Oliver Gassmann „Crowdsourcing jest strategią zlecania działań z zakresu generowania 
wiedzy (eksternalizacja tworzenia wiedzy) i rozwiązywania problemów 
podmiotom zewnętrznym w drodze publicznego apelu do pewnej licznej 
grupy. W centrum tego przedsięwzięcia stoją zazwyczaj rozwiązywanie 
problemów i generowanie pomysłów, możliwe są jednak zadania 
się powtarzające. Z reguły apel ten realizowany jest poprzez stronę 
internetową”C.

Edwin Bendyk „Producenci coraz bardziej zaczynają doceniać mądrość i pomysły 
konsumentów. Nauczyli się wykorzystywać nadsyłane przez Internet 
sugestie. Nazywa się to Crowdsourcing”D

Wikipedia „Crowdsourcing – proces, w ramach, którego organizacja (firma, 
instytucja publiczna, organizacja non profit) przeprowadza 
outsourcing zadań wykonywanych tradycyjnie przez pracowników do 
niezidentyfikowanej, zwykle bardzo szerokiej grupy ludzi w formie 
open call (ang. Crowd – tłum, ang. Sourcing – czerpanie źródeł). 
Crowdsourcing umożliwia wszystkim użytkownikom Internetu 
partycypację w zadaniach, które kiedyś były zarezerwowane dla wąskiej 
grupy specjalistów”E

Ross Dawson „Crowdsoucing to wykorzystanie wielu głów”F

Leksykon Financial 
Times

Model biznesowy lub funkcja zależna od wielu podmiotów 
zewnętrznych, jako strony trzeciej poprzez zlecanie im pewnych 
zadań. Popularne korzystanie z Internetu sprawia, że komunikacja 
i koordynacja staje sie stopniowo tańsza: zadania, które wcześniej 
byłyby niemożliwe do komunikowania się i koordynacji, stały się 
bardzo łatwe w aranżacji i koordynacji. Crowdsourcing może nadać 
istotną wartość dodaną produkcie lub usłudze, a także generować 
wartościowe związki między użytkownikami a firmąG.

A  J. Howe, op. cit., tłum. z ang. the act of taking a job traditionally performed by designated agent (usually 
an employee) and outsourcing it to an undefi ned, generally large group of people in the form of an open 
call. This can take the form of peer-production (when the job is performed collaboratively), but is also often 
undertaken by sole individuals. The crucial prerequisite is the use of the open call format and the large 
network of potential laborers.

B  N. Martin, S. Lessmann, S. Voß, Crowdsourcing, Systematisierung praktischer Ausprägungen und verwand-
ter Konzepte, Institut für Wirtschaftsinformatik, Universität Hamburg 2008, s. 6, tłum. z niem.: Crowd-
sourcing ist eine interaktive Form der Leistungserbringung, die kollaborativ oder wettbewerbsorientiert 
organisiert ist und eine große Anzahl extrinsisch oder intrinsisch motivierter Akteure unterschiedlichen 
Wissensstands unter Verwendung moderner IuKSysteme auf Basis von Web 2.0 einbezieht. Leistungsobjekt 
sind Produkte oder Dienstleistungen unterschiedlichen Innovationsgrades, welche durch das Netzwerk der 
Partizipierenden reaktiv aufgrund externer Anstöße oder proaktiv durch selbsttätiges Identifi zieren von 
Bedarfslücken bzw. Opportunitäten entwickelt werden.

C O. Gassmann, Crowdsourcing, Innovationsmanagement mit Schwarmintelligenz: Interaktiv Ideen fi nden - 
Kollektives Wissen effektiv nutzen – Mit Fallbeispielen und Checklisten, Carl Hanser Verlag München 2010, 
s. 14, tłum. z niem.: Crowdsourcing ist eine Strategie des Auslagerns von Wissens-generierung und Prob-
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lemlösung an externe Akteure durch einen öffentlichen Aufruf an eine große Gruppe. Typischerweise ste-hen 
Problemlösung und Ideengenerierung im Zentrum, aber es sind auch repetitive Aufgaben möglich. In der 
Regel wird dieser Aufruf durch eine Webseite realisiert.

D E. Benedykt, http://technopolis.polityka.pl/2007/zjawisko-Crowdsourcingu (dostęp 30.04.2014).
E http://pl.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing (dostęp 15.05.2014).
F R. Dawson, S. Bynghall, Getting Results from Crowds, Advanced Human Technologies, Sydney–San Fran-

cisco 2011, s. 5.
G http://lexicon.ft.com/term?term=Crowdsourcing (dostęp 23.07.2014), tłum. z ang.: A business model or 

function that relies on a large group of users as third parties for outsourcing certain tasks. The popular use 
of the internet makes communication and coordination progressively cheap: tasks that would have been 
impossible to communicate and coordinate before have become extremely easy to set up and coordinate. 
Crowdsourcing can add signifi cant value to a product or service, and can also generate valuable connec-
tions between the users and the company.

Źródło: opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę dalsze próby zdefiniowania zjawiska crowdsourcingu 
i dokładniejszego jego sprecyzowania, oczywiste staje się, że pierwotna definicja 
sformułowana przez J. Howe była dosyć wąska. Definicje crowdsourcingu ujęte 
w powyższej tabeli odzwierciedlają często jeszcze jego praktyczną rzeczywistość 
poprzez uwzględnienie w nich takich możliwości, jak: wykorzystanie Internetu 
(Web 2.0 i dalsze), motywacja partycypujących i ich własna inicjatywa.

4.  Crowdsourcing jako innowacyjne podejście w procesach 
badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw

Do zobrazowania, na czym polega crowdsourcing, służą poniższe przykłady, 
wyjaśniające to zjawisko w zakresie jego wykorzystania w procesach badawczo-
rozwojowych i zastosowania przez przedsiębiorstwa.

Przykład firmy Colgate-Palmolive27

Projektanci opakowań firmy Colgate-Palmolive od dłuższego czasu nie mo-
gli poradzić sobie z pewnym problemem, a mianowicie: „Jak należy wypełnić 
tubkę pasty do zębów proszkiem fluroidowym, tak aby nie przedostawał się on do 
otoczenia?”. Ich celem było wypełnianie tubek bez jego jakiegokolwiek ubytku. 
Ponieważ projektanci opakowań tej firmy, jak i jej cały zespół badawczo-roz-
wojowy od miesięcy nie mogli znaleźć rozwiązania przedstawionego problemu, 

27  Opracowanie własne na podstawie artykułu J. Uhlecke, Tausche Geist gegen Geld, 
„Zeitwissen” 2007, nr 1, s. 46–52. 
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firma Colgate-Palmolive zdecydowała się na zasięgnięcie wiedzy z zewnątrz za 
pomocą specjalnie do takich celów przeznaczonej platformy crowdsourcingowej 
pod nazwą „Innoocentive”. Problem tej firmy został rozwiązany przez pana Eda 
Melcarka z Kanady, który zarobił na tym 25 000 $. Rozwiązanie powyższego 
problemu zabrało panu Melcarkowi wyłącznie kilku minut. Ten wtedy 57-letni 
fizyk, specjalizujący się w fizyce cząsteczkowej, znał odpowiedź na to pytanie, 
jeszcze zanim przeczytał je do końca. Rozwiązanie pana Melcarka było następu-
jące: „Aby osiągnąć zamierzony wynik, trzeba naładować proszek fluroidowy 
ładunkami pozytywnymi (kationami), a tubkę pasty do zębów ładunkami ujem-
nymi (anionami), w ten sposób tubka będzie przyciągała fluor”. Pan Ed Melcarek 
rozwiązał bardzo szybko i prosto problem, który od miesięcy spędzał sen z po-
wiek projektantów opakowań firmy Colgate-Palmolive.

Przykład firmy Procter&Gamble28

To, iż wiedza jednostki ukrytej w tłumie w połączeniu z możliwością świa-
towego dostępu do informacji jest coraz bardziej wykorzystywana przez firmy, 
pokazuje również przykład światowego koncernu Procter & Gamble. Firma ta 
również szukała odpowiedzi na pytanie badawczo-rozwojowe za pośrednictwem 
internetowej platformy crowdsourcingowej „Innocentive”. Poprzez tę platformę 
firma znalazła rozwiązanie swojego problemu, a nawet opatentowała zapropo-
nowany wynalazek29. Rozwiązanie zostało opracowane przez Giorgię Sgargettę, 
włoszkę, która w nocy, kiedy dzieci i mąż już śpią, przekształca swoją kuch-
nię w najmniejsze laboratorium chemiczne firmy Procter & Gamble. Wynalazła 
ona barwnik w kolorze niebieskim, umożliwiający perfekcyjne dozowanie pły-
nu do zmywania naczyń, widoczne poprzez zabarwienie się wody na niebiesko, 
gdy jest ona nasycona wystarczającą ilością płynu. Jednocześnie zapobiega on 
temu, że woda wygląda na brudną, mimo że w rzeczywistości nadaje się jeszcze 
do zmywania. Wynalazek w znacznym stopniu przyczynił się do wzrostu wy-
dajności, a tym samym do poprawy jakości płynu do zmywania naczyń firmy 
Procter & Gamble. Pani Sgargetta tylko przez przypadek dowiedziała się, że jej 
wynalazek został opatentowany, a jego właścicielem jest firma Procter & Gamble 
z Cincinnati w Ohio, ponieważ firmy zlecające zadania „tłumowi” działają ano-
nimowo poprzez pośredników, np. poprzez platformy crowdsourcingowe, gdyż 

28  Ibidem.
29  Wynalazek opatentowany przez firmę Procter & Gamble z Cincinnati, Ohio, 60/615839 

04.10.2004 r., ibidem, s. 46–52.
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obawiają się konkurencji, która mogłaby odkryć ich tajemnice. Za ten wynalazek 
otrzymała pani Sgargetta wynagrodzenie w wysokości 30 000 $.

Przykład firmy farmaceutycznej30

Również pewna firma farmaceutyczna znalazła dzięki platformie crowdso-
urcingowej „Innocentive” rozwiązanie zadania polegającego na znalezieniu da-
nych na temat tzw. połączeń antioxidantowych, mogących działać zapobiegaw-
czo przeciwko powstawaniu chorych komórek. Niniejsze zadanie rozwiązała 
63-letnia emerytka Maria Vikomon z Budapesztu, która otrzymała w zamian 
wynagrodzenie w wysokości 2000 $. Vikomon pracowała przez wiele lat dla wę-
gierskiej państwowej firmy farmaceutycznej, a później niezależnie jako doradca/
zleceniobiorca dla międzynarodowych firm farmaceutycznych, np. z Niemiec, 
Włoch i USA. Jej wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie przyczyniło się do 
szybkiego znalezienia odpowiedzi na przytoczonego zadania. Najważniejszych 
jednak wskazówek dostarczył jej dokument opatentowany w latach 60. XX wie-
ku, z którym zetknęła się ona przed wieloma laty podczas swojej pracy. Ponieważ 
w firmie poszukującej tego typu rozwiązania kadra pracownicza była dość mło-
da, było mało prawdopodobne, że któryś z zatrudnionych w niej pracowników 
mógł zetknąć się kiedykolwiek z tym dokumentem. Do tego dochodzi fakt, że 
patent ten wiele lat wcześniej stracił swoją ważność i nie znajdował się w żadnej 
bazie danych.

Na podstawie przedstawionych przykładów można stwierdzić, iż nie ma 
lepszego miejsca niż Internet, aby znaleźć kreatywne rozwiązania nurtujących 
nas problemów. Internet jest miejscem, w którym miliony ludzi mogą wpro-
wadzać w życie swoje fantazje i poprzez to urzeczywistniać także samych sie-
bie. Przedsiębiorstwa poszukują rozwiązań własnych problemów w Internecie, 
wychodząc z założenia, iż „co dwie głowy, to nie jedna”, a co dopiero milio-
ny. Uważają one, że spośród tych milionów zawsze znajdzie się ktoś, kto potrafi 
rozwiązać postawiony problem. I tak np, takie ogromne koncerny jak Colgate-
Palmolive, Procter & Gamble czy też Henkel lub Siemens rozpoznały potencjał 
bazujący na kolektywnej inteligencji wirtualnych społeczności działających 
w Internecie i postawiły na procesy badawczo-rozwojowe odbywające się nie 
tylko „za zamkniętymi drzwiami“ firmy, które są typową cechą innowacji za-
mkniętych, lecz również poza jej murami. Takie „otwarte podejście” do procesów 

30  Opracowanie własne na podstawie artykułu J. Uhlecke, op. cit., s. 46–52.
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badawczo-rozwojowych umożliwia przedsiębiorstwom korzystanie z praktycz-
nie nieograniczonych zasobów wiedzy i kreatywności jednostek z całego świata 
w ramach daleko rozwiniętej gospodarki sieciowej, będącej obecnie najbardziej 
funkcjonalną formą współczesnego kapitalizmu i przyczyniającej się jednocze-
śnie do podniesienia ich konkurencyjności. Chcąc być dzisiaj konkurencyjnym 
na rynku, powinno się wykorzystać szanse, które daje nam dzisiejsza technologia 
i zmienić sposób dotychczasowego myślenia. Otworzenie się firm „na zewnątrz” 
oznacza poszerzenie własnych horyzontów i odejście od stereotypów typu „jeste-
śmy samowystarczalni”. Spojrzenia na problem z innej strony może prowadzić do 
rozwiązań, których efektem końcowym mógłby być proces pozwalający zmak-
symalizować wydajność organizacji. Ogromną rolę we współpracy pomiędzy 
firmami a jednostkami, biorącymi udział w takich przedsięwzięciach, odgrywa 
tutaj postęp technologiczny, jak i systemy informacyjne oraz telekomunikacyjne, 
gdyż taka wymiana wiedzy odbywa się przede wszystkim za pomocą specjalnych 
platform internetowych, które umożliwiają nam nowoczesne technologie Web 
2.0. Zjawisko innowacji „otwartych” charakteryzuje się zaangażowaniem part-
nerów zewnętrznych w procesy innowacyjne, zarówno w wąskim, jak i szerokim 
ujęciu i jest tylko jedną z wielu form crowdsourcingu, w ramach którego, zwy-
kle za pośrednictwem Internetu, przedsiębiorstwa mają możliwość wykorzysta-
nia wiedzy „tłumu”, tzn. dowolnego społeczeństwa sieciowego, do rozwiązania 
różnego rodzaju problemów, w tym również problemów badawczo-rozwojowych. 
Obecnie Internet jest zatem czymś więcej niż tylko narzędziem do przekazywa-
nia informacji lub komunikacji. Internet dzisiaj to również narzędzie służące do 
tworzenia innowacji.

5.  Innowacje użytkowników i ich dominująca rola 
w tworzeniu wartości dodanej31

Crowdsourcing można określić również jako celowy podział pracy i współ-
pracę pomiędzy przedsiębiorstwem a klientem na zasadzie wymiany społecznej. 
Szczególną jego cechą jest aktywny i dobrowolny udział klientów w procesie two-
rzenia wartości dodanej. W tym wypadku klient nie jest tylko biernym odbiorcą 
dóbr wytwarzanych przez niezależnych przedsiębiorców. Jego udział w tworze-
niu wartości dodanej nie zostaje na nim wymuszony, jak dzieje się, gdy mamy do 

31  Opracowanie własne na podstawie E. Von Hippel, Democratizing Innovation, Cambridge 
MA: The MIT Press 2005, s. 103–126; R. Reichwald, F. Piller, Interaktive Wertschöpfung, 
Wydawnictwo Gabler, Wiesbaden 2009, s. 45–46.
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czynienia z racjonalizacją działań, np. zastąpieniem usług przez samoobsługowe 
oferty (ang. Self-Service), m.in. poprzez przeniesienie końcowego montażu produk-
tów na ich odbiorców (meble sieci IKEA) oraz zobowiązanie klientów do zachowa-
nia czystości w branży spożywczej (McDonalds). Zdominowany dotychczas przez 
producenta proces tworzenia wartości dodanej staje się interaktywny dzięki ak-
tywnemu uczestnictwu klientów. Przy czym możliwości nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych otwierają dzisiaj drogę do przezwyciężenia prze-
ciwieństw istniejących pomiędzy produkcją masową a produkcją jednego produk-
tu na własne życzenie. Zatem interaktywne tworzenie wartości dodanej obejmuje 
proces współpracy między producentami a klientami. Ten proces może poruszać 
się między dwoma skrajnymi punktami: od tworzenia wartości dodanej całkowicie 
zdominowanej przez producenta do całkowicie zdominowanej przez konsumenta. 
Jednym z ekstremalnych przykładów na tworzenie wartości zdominowanej przez 
użytkowników jest kitesurfing, czyli rodzaj sportu wodnego, w którym użytkowni-
cy w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju produktów, za które wcześniej 
odpowiedzialni byli profesjonalni producenci. W tym wypadku motywacją użyt-
kowników był brak odpowiednich produktów na rynku. 

Kitesurfing i innowacje użytkowników

Kitesurfing jest obecnie jednym z nowych trendów w sporcie wodnym. 
Dyscyplina ta została zainicjowana przez windsurfingowców, którzy kierując się 
pragnieniem wykonywania coraz to wyższych skoków, eksperymentowali, łącząc 
deskę surfingową ze specjalnym latawcem, tzw. kitem. Dzięki temu rozwinął się 
istotny przemysł w branży niszowej, który teraz ma wielu zwolenników i jest 
jednym z przykładów na to, w jaki sposób użytkownicy, jako projektodawcy-pro-
ducenci, mogą zmienić zasady tworzenia wartości dodanej produktów przemy-
słowych. W dziedzinie kitesurfingu użytkownicy nie tylko znaczenie przyczynili 
się do rozwoju niezbędnego do jego uprawiania sprzętu, lecz także przejęli wiele 
innych zadań, które wcześniej były domeną profesjonalnych producentów i nale-
żały do ich odpowiedzialności zawodowej (w szczególności koordynacja procesu 
produkcji). Ta dziedzina przemysłu sportowego, stworzona przez sportowców, 
których własne zainteresowania stały się zawodem, ma obecnie wartość około 
100 milionów USD, a głównym zadaniem jej twórców jest dalszy rozwój kitów, 
ich produkcja i sprzedaż. Dla pomyślnej realizacji nowego produktu w kitesur-
fingu wymagany jest szeroki zakres umiejętności: znajomość materiałów żeglar-
skich i ich właściwości, wiedza o aerodynamice i fizyce, znajomość mechaniki 
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dla systemów połączeń itp. Biorąc pod uwagę rozwój nowych kształtów kitów, 
profesjonalni producenci są najczęściej ograniczeni do wiedzy pochodzącej z ich 
własnych „czterech ścian”, czyli z niewielkich działów badań, przy których za-
trudnionych jest od 3 do 5 pracowników. Wynikiem tego jest raczej dalszy rozwój 
i ulepszanie istniejących kształtów niż nowe radykalne zmiany. 

Użytkownicy natomiast mają znacznie większe możliwości w tym zakre-
sie i nie muszą brać pod uwagę ewentualnych granic. Istnieje kilka społeczności 
internetowych, inicjowanych i koordynowanych przez entuzjastycznych kitesur-
fingowców, w których należący do nich członkowie publikują i komentują nowe 
wzory kitów. Za pomocą oprogramowania typu: Open-Source-Design-Software 
(podobnie jak system CAD) użytkownicy są w stanie np. na stronie na interne-
towej www.zeroprestige.org rozwijać nowe projekty kitów i udostępniać je do 
pobrania jako pliki. Te projekty służą innym użytkownikom za punkt wyjścia do 
dalszego rozwoju kitów lub mogą być pomysłem na radykalną innowację. Wśród 
setek użytkowników znajdują się często też tacy, którzy w życiu zawodowym 
pracują z nowymi materiałami, studenci fizyki lub też inne osoby zatrudnione 
np. u producenta samochodów na stanowisku ds. aerodynamiki samochodu. Taka 
grupa użytkowników-projektantów jest w stanie uzyskać dostęp do znacznie 
większej puli talentów i umiejętności, niż jest to dane jednemu producentowi. 
Wynikiem tego jest powstanie wielu nowych rozwiązań, testów i modyfikacji, 
w tym nowych wzory kitów, które są dostępne dla wszystkich członków należą-
cych do tej społeczności. 

Kitesurfing jest przykładem na to, że użytkownicy jako klienci są w stanie 
pójść o krok dalej i wykorzystać innowacyjny projekt nowego kitu w postaci 
pliku danych. W obrębie wszystkich większych jezior znajduje się żaglomistrz, 
który może obsługiwać pliki CAD. Klienci mogą pobrać plik z wybranym wzo-
rem, a żaglomistrz w profesjonalny sposób zrealizuje każde indywidualne zle-
cenie. Ponieważ proces ten nie jest obarczony żadnym ryzykiem ani kosztami 
związanymi z rozwojem innowacji, produkowany w ten sposób kite jest często 
nie tylko ponad połowę tańszy, ale i lepszy od produktów produkowanych przez 
zawodowych producentów. Sama produkcja koordynowana jest również często 
przez użytkowników. Łatwo sobie wyobrazić, że jeśli rozwój tego przemysłu 
sportowego nadal będzie szedł w takim kierunku, to jego część zostanie przejęta 
przez użytkowników. Zaletą tego byłoby to, że ich motywacją nie jest maksy-
malizacja zysku ani osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku, lecz stworzenie na 
własny użytek jak najlepszego produktu. Użytkownicy uczestniczący w tym pro-
cesie zrozumieli, że taki cel może zostać osiągnięty nie na drodze zamkniętego, 
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lecz na drodze otwartego procesu innowacji. Ich własne zaangażowanie i wkład 
wywołują pozytywne reakcje u innych interesariuszy i użytkowników, tworząc 
tym samym większą wartość dodaną dla wszystkich.

Na podobnych zasadach działa również platforma wymiany wiedzy 
„Wikipedia” (wolna encyklopedia), tworzona przez osoby, których czynnikiem 
motywacyjnym są ich własne bodźce wewnętrzne (motywacja wewnętrzna), le-
żące w samej aktywności tworzenia – w tym wypadku – wiedzy. Tworzenie na 
tej platformie odbywa się bez wynagrodzenia finansowego, jednak przynosi ono 
wewnętrzną satysfakcję, poprzez co czyni je celem samym w sobie. 
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CROWDSORCING – THE TOOL FOR DEVELOPMENT 
OF INNOVATION PROCESSES OPEN MODELS

Summary

The role of innovation initiatives is crucial for country development. Success of the 
new technology mostly depends on sources of information. The paper provides a general 
overview of innovation processes models, the characteristic of R&D management and 
practical examples of crowdsourcing implementation.  Some of the specific questions an-
swered in this paper include: What are specific  factors of innovation process? How R&D 
management models affect innovation development? How does crowdsourcing change 
the firms competitiveness? How does crowdsourcing help with innovation implementa-
tion on the markets?
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Streszczenie

Celem artykułu jest opis centrum badawczo-rozwojowego będącego instrumen-
tem polityki innowacyjnej państwa w Polsce. Zdefiniowano w nim status takiego cen-
trum oraz opisano wymagania potrzebne do uzyskania tego statusu, a także preferencje 
i obowiązki związane są z jego posiadaniem. W artykule przedstawiono również dane 
dotyczące liczby przedsiębiorców posiadających status centrów badawczo-rozwojowych 
w Polsce oraz w jej poszczególnych regionach w latach 2008–2013.
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1. Znaczenie polityki innowacyjnej i jej narzędzia

Polityka innowacyjna to działalność państwa i innych instytucji publicznych 
służąca rozwojowi badań i wspieraniu wprowadzania do praktyki gospodarczej 
wyników badań naukowych, nowych osiągnięć wiedzy, wynalazków i uspraw-
nień1. Celem polityki innowacyjności jest wspieranie innowacyjności gospodar-
ki, to znaczy niesienie pomocy we wprowadzaniu nowych produktów, usług, 

* Adam Rosiński, doktorant, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług, e-mail: adamrosiniski@poczta.onet.pl

1  P. Niedzielski, J. Markiewicz, K. Rychlik, T. Rzewuski, Innowacyjność w działalności 
przedsiębiorstw. Kompendium wiedzy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2007, s. 111.
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procesów technologicznych i technik zarządzania2. Rozwój innowacyjności go-
spodarki (regionów) jest w dużym stopniu uzależniony od współpracy między 
przedsiębiorstwami a sferą naukowo-badawczą oraz od dostosowania tego zaple-
cza do potrzeb gospodarki3. Współcześnie wiedza staje się podstawowym, strate-
gicznym zasobem, na którym buduje się przewagę na konkurencyjnych rynkach4. 
Znaczenie wiedzy jako zasobu przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce od-
zwierciedla coraz większy udział w wartości rynkowej firmy wartości niemate-
rialnych, takich jak patenty, sieci powiązań biznesowych, udział w rynku, marki 
itp. Zmniejsza się natomiast udział wartości materialnych, takich jak wartość bu-
dynków, maszyn, urządzeń i towarów5:

Polityka innowacyjna państwa koncentruje się przede wszystkim na6:
 – wytyczaniu kierunków badań i ustalaniu ich struktury,
 – kształtowaniu infrastruktury badawczo-rozwojowej,
 – określaniu i kształtowaniu zasobów niezbędnych do osiągnięcia określo-

nych celów działalności innowacyjnej oraz ich alokacji,
 – tworzeniu warunków sprzyjających sprawnemu wykorzystaniu i upo-

wszechnieniu wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz 
ochronie ich przed konkurencją,

 – rozwijaniu współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauki i techniki,
 – tworzeniu systemów informatycznych i doradczych.

Państwo, aby osiągnąć cele swojej polityki innowacyjnej, wpływa na oto-
czenie ekonomiczne, polityczne i prawne. Procesy zachodzące we współczesnej 
gospodarce wymuszają ciągłe zmiany w polityce innowacyjnej, dlatego też staje 
się ona polityką multidyscyplinarną7.

2  P. Niedzielski, Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych. 
Ujęcie modelowe, PTE, Szczecin 2013, s. 249.

3  Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm, red. J. Perenc, J. Hołub-Iwan, C.H. Beck, 
Warszawa 2011, s. 31.

4  Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2011, 
s. 32.

5 P. Niedzielski, K. Rychlik, Innowacje i kreatywność, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 62

6 P. Niedzielski, op. cit., s. 252.
7  J. Markiewicz, Instytucje otoczenia biznesu. Rola w kształtowaniu innowacyjności sektora 

MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 62.
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2. Przedsiębiorca o statusie centrum badawczo-rozwojowego 
jako podmiot polityki innowacyjnej państwa

W Polsce, w ramach polityki innowacyjnej państwa, przedsiębiorca po speł-
nieniu ściśle określonych warunków może uzyskać status centrum badawczo
-rozwojowego. Podstawę działalności centrów badawczo-rozwojowych stanowi 
Ustawa z dnia 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania działalności 
innowacyjnej. Nadawanie przedsiębiorcom przez państwo statusu centrum ba-
dawczo-rozwojowego stanowi przejaw polityki innowacyjnej państwa, polega-
jącej na wspieraniu prywatnej działalności innowacyjnej w Polsce. Ze względu 
na stosowanie wobec takich centrów ulg podatkowych i specyficznego sposobu 
określenia podstawy opodatkowania ich przychodów można je zaliczyć do in-
strumentów polityki fiskalnej państwa. Celem nadawania statusu centrum ba-
dawczo-rozwojowego jest rozwój prywatnego sektora badawczo-rozwojowego 
oraz wzrost podaży usług B+R przez powiązanie statusu centrum z zachętami 
podatkowymi8. W uzasadnieniu projektu zmian z dnia 23 września 2009 roku do 
Ustawy z dnia 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania działalności 
innowacyjnej wskazywano, że celem ustanowienia dla przedsiębiorców statusu 
centrum badawczo-rozwojowego jest utworzenie dużych prywatnych labora-
toriów badawczych zapewniających podaż usług B+R i zatrudniających wielu 
pracowników naukowych poprzez uprzywilejowanie podatkowe tych podmiotów 
względem innych przedsiębiorców.

Centra badawczo-rozwojowe nie absorbują innowacji, lecz je produkują, 
rozpowszechniają dyfuzję innowacji w gospodarce. Działając w warunkach ryn-
kowych, produkują i sprzedają wiedzę. Przedsiębiorcy posiadający status centrów 
badawczo-rozwojowych prowadzą swoje badania lub prace rozwojowe i sprzeda-
ją wyniki swoich badań i prac rozwojowych nie w formie gotowych produktów, 
lecz jedynie w postaci myśli naukowej.

Polska wspiera działalność centrów badawczo-rozwojowych polegającą na 
opracowywaniu nowych technologii i uruchomieniu na ich podstawie wytwarza-
nia nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług9. Za nową 
technologię uważa się technologię w postaci prawa własności przemysłowej 
lub usługi badawczo-rozwojowej w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów 

8 Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 
2011, s. 36.

9  Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyj-
nej, DzU z 2008 r., nr 116, poz. 730 z późn. zm., art. 2, ust. 1, pkt. 3.
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i Usług, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towa-
rów, procesów lub usług i nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat10.

Przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego uznany 
został za szczególnie ważny podmiot w zakresie zapewnienia rozwoju innowa-
cyjności polskiej gospodarki. Z tego powodu przedsiębiorcy mający taki status 
mogą korzystać ze szczególnych preferencji. Z uwagi na te uprzywilejowanie 
przepisy o wspieraniu działalności innowacyjnej rygorystycznie regulują tryb 
i przesłanki umożliwiające nabycie przez przedsiębiorcę statusu centrum badaw-
czo-rozwojowego oraz bardzo wąsko określają wydatki kwalifikujące się do fi-
nansowania z funduszu innowacyjności. Państwo sprawuje więc ścisłą kontrolę 
nad korzystaniem przez przedsiębiorców z omawianego statusu.

„Status centrum badawczo-rozwojowego może uzyskać przedsiębiorca 
niebędący jednostką badawczo-rozwojową, który prowadzi badania lub pra-
ce rozwojowe”11. Wymóg prowadzenia badań naukowych przez przedsiębiorcę 
ubiegającego się o status centrum badawczo-rozwojowego obejmuje badania: 
podstawowe, stosowane lub przemysłowe. Do badań podstawowych zalicza się 
prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne, podejmowane przede wszyst-
kim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych 
faktach bez nastawienia się na bezpośrednie ich praktyczne zastosowanie lub 
użytkowanie12. Badaniami stosowanymi są natomiast prace badawcze podejmo-
wane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zasto-
sowanie ich w praktyce13. Do badań przemysłowych zalicza się badania mające 
na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych 
produktów, procesów i usług albo wprowadzanie znaczących ulepszeń do już ist-
niejących produktów, procesów i usług14. Prace rozwojowe dotyczą natomiast na-
bywania, łączenia, kształtowania i wykorzystywania dostępnej aktualnie wiedzy 
i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz 
innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projekto-
wania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług. Prace 
rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do 

10  Ibidem, art. 2, ust. 1, pkt 9.
11  Ibidem, art. 17, ust. 1.
12  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, DzU z 2010 r., nr 96, 

poz. 615 z późn. zm., art. 2 ust. 3 pkt a 
13  Ibidem, art. 2 ust. 3 pkt b.
14  Ibidem, art. 2 ust. 3 pkt. c.
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produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz 
innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń15.

Na rysunku 1 przedstawiono rodzaje działalności badawczej, które muszą 
prowadzić przedsiębiorcy chcący uzyskać status centrum badawczo-rozwojowego.

Rysunek 1. Przedmiot badań i prac rozwojowych przedsiębiorców posiadających status 
centrów badawczo-rozwojowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finanso-
wania nauki.

Przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe lub prace rozwojowe mogą 
uzyskać status centrum badawczo-rozwojowego, jeżeli spełnią ściśle określone 
prawem wymagania. Przedsiębiorca, który chce uzyskać taki status, powinien 
złożyć wniosek do ministra gospodarki, którego wymagania formalne określa 
art. 17 Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działal-
ności innowacyjnej.

Centrum badawczo-rozwojowym może zostać przedsiębiorca, którego przy-
chody netto wynoszą co najmniej równowartość 1 200 000 euro16, w tym co naj-
mniej 20% tych przychodów stanowią przychody netto ze sprzedaży własnych 
usług badawczo-rozwojowych17. Do ustalenia wartości przychodów netto przed-
siębiorcy ubiegającego się o nadanie statusu centrum badawczo-rozwojowego 
uwzględnia się przychody netto, jakie osiągnął ten przedsiębiorca za poprzed-
ni rok obrotowy przed złożeniem wniosku o nadanie statusu centrum badaw-
czo-rozwojowego. Dodatkowo przychody netto osiągnięte przez przedsiębiorców 

15  Ibidem, art. 2 ust. 4.
16  Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, art. 17, ust. 2, pkt 1). 
17  Ibidem, art. 17, ust. 2, pkt 2).
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ubiegających się o status centrum badawczo-rozwojowego pomniejsza się o po-
datek od towarów i usług. Kolejnym wymogiem stawianym przedsiębiorcom jest 
brak zaległości w zapłacie podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne18.

Status centrum badawczo-rozwojowego nadaje na czas nieokreślony mini-
ster gospodarki. Odmienna procedura nadawania takiego statusu dotyczy spół-
ki handlowej powstałej w wyniku komercjalizacji lub prywatyzacji instytutu 
badawczego. Instytutem badawczym jest państwowa jednostka organizacyjna, 
wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finan-
sowym, która prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na 
ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce19. Spółka handlowa powstała w wyniku 
komercjalizacji lub prywatyzacji instytutu badawczego otrzymuje automatycz-
nie status centrum badawczo-rozwojowego bez konieczności zachowania powy-
żej opisanych warunków o charakterze finansowym20. Uproszczenia dla spółki 
handlowej powstałej w wyniku komercjalizacji lub prywatyzacji instytutu ba-
dawczego stosuje się pod warunkiem złożenia przez tę spółkę wniosku o na-
danie statusu centrum badawczo-rozwojowego w terminie 15 miesięcy od dnia 
jej przekształcenia21. Minister gospodarki odmówi nadania spółce handlowej po-
wstałej w wyniku komercjalizacji lub prywatyzacji instytutu badawczego statusu 
centrum badawczo-rozwojowego, w przypadku gdy przedsiębiorca ten w chwili 
złożenia wniosku nie będzie spełniał warunków wymaganych dla pozostałych 
przedsiębiorców, którzy chcą uzyskać taki status.

Minister gospodarki sprawuje także nadzór nad działalnością centrów ba-
dawczo-rozwojowych. Corocznie przedsiębiorcy posiadający status centrum ba-
dawczo-rozwojowego mają obowiązek składać ministrowi gospodarki m.in.22: 
wyszczególnienie przychodów netto z tytułu sprzedaży usług badawczo-rozwo-
jowych, wyszczególnienie wydatków na prowadzenie badań i prac rozwojowych, 
informację o stanie zatrudnienia na stanowiskach pracy związanych z prowadze-
niem badań i prac rozwojowych, informację o kwocie, o którą został pomniejszo-
ny podatek dochodowy z tytułu wykorzystywania środków funduszu innowa-
cyjności, opis badań lub prac rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorcę, 
w tym opis zadań badawczo-rozwojowych zrealizowanych w ostatnim roku 

18  Ibidem, art. 17, ust. 2, pkt 3).
19  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, DzU z 2010 r., nr 96, poz. 

618 z późn. zm., art. 1, ust. 1. 
20  Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, art. 17, ust. 7.
21  Ibidem, art. 17, ust. 8.
22  Ibidem, art. 19, ust. 1.
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obrotowym oraz ich wyników, a także przedkładają wykaz uzyskanych akredy-
tacji, patentów lub zastosowań w praktyce. 

Minister gospodarki pozbawia przedsiębiorców statusu centrum badawczo
-rozwojowego, jeśli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków sprawozdawczych 
wobec ministra albo też analiza dokumentów złożonych przez przedsiębiorcę 
wykaże, że przestał on spełniać warunki konieczne do nadania statusu centrum 
badawczo-rozwojowego.

Głównym przywilejem prowadzenia przez przedsiębiorców działalności 
gospodarczej w ramach centrum badawczo-rozwojowego jest możliwość tworze-
nia funduszu innowacyjności. Fundusz ten tworzy się z comiesięcznego odpisu 
wynoszącego nie więcej niż 20% przychodów uzyskanych przez centrum ba-
dawczo-rozwojowe w danym miesiącu23. Z chwilą przekazania przez przedsię-
biorcę środków finansowych na ten fundusz, ich równowartość staje się kosztem 
uzyskania przychodu, jeszcze przed faktycznym wydatkowaniem tych środków. 
Fundusz innowacyjności stanowi narzędzie umożliwiające przedsiębiorcy sko-
rzystanie z przyśpieszonej amortyzacji. Fundusz innowacyjności i finansowanie 
z niego kosztów działalności badawczo-rozwojowej stanowi instrument polityki 
innowacyjnej państwa.

Do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został dokonany 
odpis na fundusz innowacyjności, przedsiębiorca posiadający status centrum ba-
dawczo-rozwojowego przekazuje na odrębny rachunek bankowy funduszu inno-
wacyjności równowartość tego odpisu24. Środki zgromadzone w funduszu inno-
wacyjności wykorzystuje się na pokrywanie kosztów prowadzenia badań i prac 
rozwojowych oraz kosztów związanych z uzyskaniem patentu na wynalazek25. 
Kosztami kwalifikującymi się do finansowania ze środków funduszu innowa-
cyjności są26:

 – wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne osób zatrudnio-
nych przy prowadzeniu badań i prac rozwojowych na podstawie umowy 
o pracę lub umów cywilnoprawnych,

 – koszty wynikające z zakupu lub odpłatnego korzystania z aparatury ba-
dawczej lub innych urządzeń,

 – opłaty wynikające z korzystania z gruntu,

23  Ibidem, art. 20, ust. 2.
24  Ibidem, art. 21, ust. 5.
25  Ibidem, art. 21, ust. 7.
26  § 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie funduszu 

innowacyjności, DzU z 2009 r., nr 143, poz. 1171 z późn. zm.
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 – opłaty za dokonanie czynności przeniesienia własności gruntu, z wyłą-
czeniem ceny zakupu gruntu, 

 – odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup gruntu,
 – koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych, badań, uzyskanych od osób 

trzecich, 
 – koszty ogólne i operacyjne, w tym koszty zużycia materiałów i energii.

Wszystkie koszty kwalifikujące się do finansowania ze środków funduszu 
innowacyjności muszą dotyczyć przedmiotów lub usług używanych lub wyko-
rzystywanych bezpośrednio do prowadzenia badań lub prac rozwojowych.

Kosztami kwalifikującymi się do finansowania ze środków funduszu inno-
wacyjności są także poniesione przez mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcę 
koszty uzyskania patentu na wynalazek związane z przygotowaniem dokumenta-
cji zgłoszeniowej, dokonaniem zgłoszenia wynalazku, prowadzenia postępowa-
nia, w celu udzielenia patentu przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 
lub odpowiedni zagraniczny organ27.

Środki funduszu innowacyjności wykorzystane na finansowanie kosztów, 
o których mowa powyżej, stanowią pomoc publiczną28.

W kontekście dotychczasowego funkcjonowania przedsiębiorców o statusie 
centrów badawczo-rozwojowych sporna stała się kwestia, czy przedsiębiorcy po-
siadający ten status mogą do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć zarówno 
odpisy dokonywane na fundusz innowacyjności, jak i wydatki poniesione z tego 
funduszu w celu osiągnięcia przychodów lub jego zachowania albo zabezpiecze-
nia źródła przychodów. Bezsporna pozostaje możliwość zaliczenia jako koszt 
uzyskania przychodu comiesięcznego odpisu środków pieniężnych wpłaconych 
na fundusz innowacyjności. Jednak wątpliwości budzi to, czy koszty kwalifi-
kowane wydatkowe z funduszu innowacyjności mogą stanowić dla przedsię-
biorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego koszty uzyskania przychodu. 
Ministerstwo Finansów wraz z organami podatkowymi stanęło na stanowisku, 
że taka preferencja podatkowa dla przedsiębiorców o statusie centrum badaw-
czo-rozwojowego nie została dla nich ustanowiona i stanowiłaby w rzeczywisto-
ści uwzględnianie jednego wydatku więcej niż jeden raz jako kosztu uzyskania 
przychodu u tego samego podatnika, czego zakazują przepisy o rachunkowości. 
Natomiast według jednego z przedsiębiorców posiadających status centrum ba-
dawczo-rozwojowego konstrukcja preferencji podatkowych dla centrów badaw-
czo-rozwojowych zakłada, iż kosztem podatkowym, poza odpisem na fundusz 

27  Ibidem, § 2.
28  Ibidem, § 4. 
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innowacyjności, mogą być także wydatki finansowane z tego funduszu. Nadto 
w ocenie przedsiębiorcy nie nastąpi podwójne zaliczenie jednego wydatku do 
dwóch kosztów podatkowych, gdyż zaliczeniu do kosztów podatkowych pod-
lega najpierw odpis na fundusz innowacyjności, a dopiero następnie wydatki 
z tego funduszu. Spór ten, choć nie ostatecznie, rozstrzygnął Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Warszawie, stwierdzając, że zarówno odpisy na fundusz in-
nowacyjności, jak i wydatki poniesione z tego funduszu w celu osiągnięcia przy-
chodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów stanowią koszty 
uzyskania przychodów dla celów podatku dochodzonego od osób prawnych29. 
Sąd podkreślił szczególną wagę przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-
rozwojowego w rozwoju gospodarczym Polski, która uprawnia do przyznania 
takim przedsiębiorcom bonifikat podatkowych o szczególnym rodzaju. W ocenie 
autora artykułu, jeśli przedstawione powyżej rozstrzygnięcie sądu zapoczątku-
je korzystny dla centrów badawczo-rozwojowych trend w orzecznictwie sądów 
oraz w interpretacjach podatkowych urzędów skarbowych, podniesie się z pew-
nością atrakcyjność centrów badawczo-rozwojowych, szczególnie z tych wzglę-
dów podatkowych. 

Poza przyznaniem przedsiębiorcom o statusie centrum badawczo-rozwojo-
wego możliwości tworzenia odpisów na fundusz innowacyjności państwo polskie 
w ramach prowadzonej przez siebie polityki innowacyjnej przyznało zwolnienia 
podatkowe dla tych podmiotów. Przedsiębiorcy posiadający status centrum ba-
dawczo-rozwojowego zwolnieni są od obowiązku podatkowego w zakresie po-
datku od nieruchomości30, rolnego31 oraz leśnego32 w odniesieniu do przedmiotów 
opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych. 

Zwolnienie przedsiębiorców posiadających status centrów badawczo-rozwo-
jowych od podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego stanowi pomoc de 
minimis. Konsekwencją uznania tych zwolnień podatkowych za pomoc de mini-
mis jest limit ich wysokości do kwoty 200 000 euro w ciągu 3 lat podatkowych.

29  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 kwietnia 2012 r., 
sygn. akt III SA/Wa 2196/11.

30  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, DzU z 2002 r., nr 200, 
poz. 1682 z późn. zm., art. 7, ust. 2, pkt. 5a).

31  Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, DzU z 1984 r., nr 52, poz. 268 
z późn. zm., art. 12, ust. 2 pkt. 5a).

32  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, DzU z 1991 r., nr 9, poz. 31, 
z późn. zm., art. 7, ust. 2, pkt. 6. 
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3. Liczba przedsiębiorców posiadających status centrów badawczo-rozwo-
jowych w Polsce w latach 2005–2013

Możliwość uzyskiwania przez przedsiębiorców statusu centrum badawczo
-rozwojowego wprowadzona została na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 
roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Ustawa ta 
obowiązywała od 20 października 2005 roku do 17 lipca 2008 roku. W trakcie 
jej obowiązywania nie przyznano żadnemu przedsiębiorcy statusu centrum ba-
dawczo-rozwojowego. Od 17 lipca 2008 roku obowiązuje Ustawa z dnia 30 maja 
2008 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Na jej 
podstawie na koniec 2013 roku w Polsce status centrów badawczo-rozwojowych 
uzyskało 28 przedsiębiorców.

Ocena funkcjonowania w latach 2008–2013 przedsiębiorstw o statusie cen-
trum badawczo-rozwojowego prowadzi do wniosku, że pomimo zachęt podatko-
wych stosownych przez państwo tworzenie tego rodzaju podmiotów nie jest po-
pularne. Od kiedy istnieje możliwość działania w omawianej formie aż do końca 
2013 roku, status ten uzyskało łącznie 44 przedsiębiorców. W tabeli 1 przedsta-
wiono liczbę przedsiębiorców, którzy uzyskali status centrum badawczo-rozwo-
jowego w latach 2008–2013.

Tabela 1

Liczba przedsiębiorców, którzy uzyskali status centrum badawczo-rozwojowego 
w latach 2008–2013

Lata 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008-2013
Liczba uzyskanych statusów 
CBR 6 16 4 5 5 8 44

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://bip.mg.gov.pl/O+ministerstwie/Jednostki+organi
zacyjne+nadzorowane+lub+podlegle/Centra+badawczo+rozwojowe (dostęp 10.04.2014).

Z tabeli 1 wynika, iż nie ma równomiernego przyrostu przedsiębiorców 
uzyskujących status centrum badawczo-rozwojowego w poszczególnych latach. 
W roku 2008 oraz w latach 2010–2012 liczba przedsiębiorców, którzy uzyskali taki 
status, była zbliżona do siebie i wynosiła od 4 do 6 przedsiębiorców. Rekordowa 
liczba 16 przedsiębiorców uzyskała status centrum badawczo-rozwojowego 
w roku 2009. W roku 2009 nadano go ponad 1/3 przedsiębiorcom, którzy w ogóle 
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dotychczas uzyskali status centrów badawczo-rozwojowych. W 2013 roku status 
ten uzyskało 8 przedsiębiorców, co sprawiło, że od trzech lat liczba nadawanych 
przedsiębiorcom statusów centrów badawczo-rozwojowych nie maleje.

W latach 2008–2013 status centrum badawczo-rozwojowego utraciło 16 
przedsiębiorców, co przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2 
Liczba przedsiębiorców, którzy utracili status centrum badawczo-rozwojowego 

w latach 2008–2013
Lata 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008-2013

Liczba 
utraconych 
statusów CBR

0 3 5 2 1 5 16

Źródło: jak pod tabelą 1.

Analiza danych zawartych w tabeli 2 prowadzi do wnioski, że utrata przez 
przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego w poszczególnych la-
tach nie wykazuje żadnego trendu. W roku 2008 tego statusu nie utracił żaden 
przedsiębiorca, co może wynikać z krótkiego czasu, jaki upłynął od chwili jego 
uzyskania przez pierwszych 6 przedsiębiorców. Natomiast w kolejnym roku sta-
tus ten utraciło 3 przedsiębiorców, co stanowi połowę przedsiębiorców, którzy go 
uzyskali w roku 2008. Największa liczba przedsiębiorców utraciła status centrum 
badawczo-rozwojowego w latach 2010 oraz 2013. Utrata przez dużą liczbę przed-
siębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego w 2010 roku może mieć 
związek ze znaczną ilością przyznanych statusów w 2009 roku. 

W tabeli 3 przedstawiona została liczba przedsiębiorców posiadających sta-
tus centrów badawczo-rozwojowych w poszczególnych województwach w latach 
2008–2013. Zestawienie to uwzględnienia utratę przez przedsiębiorców z po-
szczególnych województw statusu centrum badawczo-rozwojowego w każdym 
roku w latach 2008–2013.
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Tabela 3
Liczba przedsiębiorców posiadających status centrów badawczo-rozwojowych w Polsce w latach 
2008–2013 z uwzględnieniem przedsiębiorców, którzy utracili ten status (według województw)

Województwo 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7

Dolnośląskie - 1 1 2 3 3
Kujawsko-pomorskie - - - - - -
Lubelskie - - - - 1 2
Lubuskie 1 1 - - - -
Łódzkie - 2 2 3 4 3
Małopolskie - 1 2 2 2 1
Mazowieckie 1 6 4 5 5 8
Opolskie - - - - - -
Podkarpackie - - - - - -
Podlaskie - - - - - -
Pomorskie 1 1 1 - - -
Śląskie 3 7 7 8 9 9
Świętokrzyskie - - - - - -
Warmińsko-mazurskie - - - 1 1 1
Wielkopolskie - - - - - -
Zachodniopomorskie - - - - - 1
Polska ogółem 6 19 17 21 25 28

Źródło: jak pod tabelą 1.

Z tabeli 3 wynika, że w 2013 roku tylko w dwóch województwach – ma-
zowieckim oraz śląskim – zlokalizowana była ponad połowa centrów badaw-
czo-rozwojowych działających w Polsce. W połowie województw żaden przed-
siębiorca nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego. Ogólna liczba 
przedsiębiorców posiadających taki status wzrasta o około 3–4 przedsiębiorców 
w ciągu każdego roku. Trend ten nie dotyczy lat 2009–2010.

Podsumowanie

Status centrum badawczo-rozwojowego wiąże się z preferencjami podatko-
wymi, jakich udziela państwo w ramach prowadzonej przez siebie polityki in-
nowacyjnej. Podlegają one restrykcyjnej kontroli państwa. Przedsiębiorca pro-
wadzący badania lub prace rozwojowe i starający się o nadanie statusu centrum 
badawczo-rozwojowego musi spełniać ściśle określone prawem kryteria o charak-
terze finansowym. Najważniejszymi narzędziami polityki innowacyjnej państwa 
w odniesieniu do centrów badawczo-rozwojowych jest możliwość dokonywania 
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przez przedsiębiorców comiesięcznych odpisów na fundusz innowacyjności oraz 
zwolnienia od podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.

Status centrum badawczo-rozwojowego w latach 2008–2013 uzyskało 
44 przedsiębiorców, natomiast utraciło go 16 z nich. Na koniec 2013 roku dzia-
łalność gospodarczą w formie centrów badawczo-rozwojowych prowadziło 28 
przedsiębiorców. Najwięcej z nich funkcjonuje w województwach śląskim oraz 
mazowieckim. W połowie województw w Polsce na koniec 2013 roku brak było 
przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego. Na niską 
popularność takich centrów wpływ mają restrykcyjne warunki, jakie trzeba speł-
nić, ubiegając się o uzyskanie takiego statusu, jak również ograniczenia w moż-
liwościach wydatkowania środków finansowych zgromadzonych w funduszu 
innowacyjności. Centra badawczo-rozwojowe mogą stać się atrakcyjnym spo-
sobem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących badania 
lub prace rozwojowe, w szczególności gdy powszechnie zostanie zaakceptowany 
pogląd, że zarówno odpisy na fundusz innowacyjności, jak i wydatki poniesione 
z tego funduszu stanowią koszty uzyskania przychodów określanych dla celów 
podatku dochodowego.
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Streszczenie

Artykuł poświęcono innowacjom w usługach oraz innowacyjnym rozwiązaniom 
w korporacjach. Zaprezentowano w nim modele świadczenia usług jako przykład roz-
wiązań innowacyjnych w strukturach organizacyjnych. Artykuł składa się z dwóch czę-
ści. Pierwsza dotyczy innowacji w usługach, w drugiej zaprezentowano modele świad-
czenia usług jako przykład rozwiązań innowacyjnych w strukturach organizacyjnych.

Słowa kluczowe: rynek usług, innowacje, modele świadczenia usług

1. Innowacje w usługach biznesowych 

We współczesnej gospodarce światowej wzrasta znaczenie usług zarówno 
pod względem wartości obrotu międzynarodowego, jak i w obszarze zmian or-
ganizacji globalnego biznesu i innowacji. Impulsem zmian są m.in. innowacje 
i rozwiązania techniczne i organizacyjne budowane na bazie technologii infor-
macyjnych i telekomunikacyjnych. Szczególnie interesującym zjawiskiem w roz-
woju rynku usług jest delokalizacja potencjału usług1, czyli przenoszenie usług 
do innych krajów, czasem zlokalizowanych na innych kontynentach, i dawanie 
tym samym możliwości rozwoju nowych rynków i obszarów ekspansji kapitało-
wych w sferze usług1.

*  Monika Wodnicka, dr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, e-mail: monika@i1.pl
1  L.C. Thurow, Creating Health. The New Rules for Individuals, Companies and Countries 

in a Knowledge-based Economy, Nicolas Brealey, London 2000, s. 23.
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Niewątpliwie duże znaczenie dla rozwoju usług miało pojawienie się przeło-
mowych technologii, takich jak przemysł komputerowy, telekomunikacja, nano-
technologia czy mikroelektronika, ale przede wszystkim rozwój Internetu1 i jego 
pochodnych. Mowa tutaj o sieciach Intranetu (łac. intra – wewnątrz (wśród) i ang. 
net – sieć) – to lokalna, wewnętrzna sieć firmy, która jest platformą do publiko-
wania, transferu i wymiany informacji wew nątrz firmy, do komunikacji między 
sobą, w momencie, gdy jest się – nierzadko – terytorialnie w różnych oddalonych 
od siebie miejscach. Podobnym rozwiązaniem jest Extranet (łac. extra – na ze-
wnątrz i ang. net – sieć) – to sieć zewnętrzna, która umożliwia dostęp z zewnątrz, 
poprzez Internet, do wewnętrznej sieci firmy lub innej organizacji wybranym 
partnerom handlowym i klientom, z zachowaniem wysokiego stopnia bezpie-
czeństwa danych.

W wyniku postępu technologicznego rewolucyjnym przeobrażeniom uległy 
procesy produkcji i świadczenia usług, a także zarządzania nimi. Zaawansowane 
technologie informacyjno-telekomunikacyjne, po pierwsze, zwiększyły możli-
wość przetwarzania i przesyłania danych, tworząc tym samym nową infrastruk-
turę oraz ścieżki dystrybucji dla świadczenia usług, a także opcje nietypowego 
zatrudnienia charakteryzującego się możliwością czasowego i terytorialnego roz-
dzielenia miejsca pracy i czasu pracy (np. telepraca, call center, wirtualne przed-
siębiorstwa). Po drugie, przyczyniły się do powstania wielu nowych kategorii 
usług, które czasami trudno wyodrębnić spośród produktów technologii infor-
macyjnych, gdyż stanowią konglomerat usług i produktów cyfrowych. Mowa tu 
o usługach tworzenia oprogramowania (software), usługach gromadzenia infor-
macji, wiedzy, sieci informatyczne i zarządzanie nimi, a także sprzęt (hardwa-
re)2. Po trzecie, dają możliwość świadczenia usług w formie samozaopatrzenia 
(np. w sferze edukacji czy administracji państwowej), poprzez wykorzystanie 
interaktywnych technik dostępu do zasobów informacyjnych, a Internet i multi-
media dały warunki dla rozwoju wielu usług w obszarach, które traktowano jako 
odporne na tę formę organizacji świadczenia i konsumpcji usług. Po czwarte, 
zmieniły charakter usług, które postrzegane jako niematerialne i nietrwałe za-
częły przyjmować materialną postać – mogą być przechowywane i wielokrotnie 

1  Postęp w tym zakresie cechują dwa elementy, a mianowicie rozwój Internetu i nieustające 
zwiększanie jego przepustowości skutkujące zasadniczym przyspieszeniem tempa przesyłu i ilo-
ści przesyłanych informacji oraz zdolność gromadzenia i przetwarzania coraz większych zbiorów 
danych.  

2  S.M. Szukalski, Światowy rynek usług i perspektywy jego rozwoju w XXI wieku, w: Usługi 
w gospodarce światowej, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2009, s. 18.
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sprzedawane (np. telefoniczne systemy automatycznej obsługi czy też oprogra-
mowanie komputerowe na nośnikach magnetycznych). 

Technologia ICT i ujednolicenie programów komputerowych związanych 
z obsługą biznesu pozwoliły na standaryzację wielu działań w obrębie np. prac 
biurowych, prowadzenia księgowości, obsługi finansowej firm, usług informa-
tycznych, praktyk biznesowych, magazynowania, gromadzenia i przetwarzania 
danych oraz usług turystycznych i medycznych. Motywem standaryzacji usług 
jest, po pierwsze, ujednolicenie i znormalizowanie świadczenia usług umożliwia-
jące masową produkcję, obniżenie kosztów (efekt skali) oraz łatwiejszą komuni-
kację między partnerami biznesowymi np. w kwestii dokonywanych zmówień. 
Po drugie, dzięki standaryzacji schematów najefektywniejszych metod realizacji 
usług (sekwencja czynności, czas, wynik przybiera formę obowiązującego stan-
dardu, z tym założeniem, iż w każdym momencie możliwa jest zmiana, która 
spowoduje dalszą poprawę i lepszy efekt) pojawia się możliwość dostarczenia 
ich do wielu odbiorców w różnych lokalizacjach świata. Po trzecie, rozszerzenie 
zakresu usług, co ewidentnie można zauważyć w usługach logistycznych, finan-
sowych czy biznesowych. 

Do niedawna zagadnienie innowacji wiązano tylko z działalnością produk-
cyjną, a innowacje usługowe miały znaczenie marginalne3 i były zdegradowane 
do roli pasywnego odbiorcy innowacji technologicznych pozyskiwanych z sekto-
ra produkcyjnego4. Dziś sektor usług charakteryzuje się dużą aktywnością w za-
kresie poszukiwań źródeł innowacji dla generowania nowych usług, ale również 
usług tradycyjnych usprawniających sposób kontaktu i współpracy z klientem, 
kanały dystrybucji, sposób świadczenia i dostarczania usług, formy organizacji 
działalności usługowej. Problem innowacji w usługach doczekał się szerokiej li-
teratury5, choć ciągle jest przedmiotem dyskusji, co wynika z faktu, iż innowacje 

3  Szerzej zob. I. Miles, Services Innovation: Coming of Age in the Knowledge-based 
Economy, „International Journal of Innovation Management” 2000, Vol. 4, s. 371–389.

4  Szerzej zob. P. Niedzielski, K. Rychlik, J. Markiewicz, Innowacyjność przedsiębiorstw 
sektora usług – nowe ścieżki rozwoju, w: Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsię-
biorstw, red. E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Instytut Wiedzy i Innowacji, 
Warszawa 2008, s. 259–274. 

5  Dla przykładu: C. Gallouj, F. Gallouj, Neo-Schumpeterian Perspectives for Innovation in 
Services, w: Services and the Knowledge Based Economy, red. M. Boden, I. Miles, Continuum, 
London–New York 2000; P. Niedzielski, K. Rychlik, Innowacje w usługach – czy można mówić 
o specyfice działań, w: Usługi w Polsce. Nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, 
red. A. Panasiuk, K. Rogoziński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
2008. 
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w usługach oznaczają zmianę struktury czynników usługotwórczych tworzących 
warstwę realną i organizacyjną procesów usługowych6.

Problem innowacji w usługach znalazł swoje odzwierciedlenie w unijnej 
metodologii OSLO, w której innowacje definiuje się jako „wdrożenie nowego lub 
znacznie ulepszonego produktu (dobra lub usługi), procesu, nowej metody marke-
tingowej lub nowej metody organizacji w praktyce biznesowej, w miejscu pracy 
i w stosunkach zewnętrznych”7. Jest to zbieżne z podejściem J.A. Schumpetera8, 
który wskazuje na możliwość pojawiania się nowych kombinacji zasobów mate-
rialnych i osobowych nazwanych później innowacjami: a) wytworzenie nowego 
produktu lub wprowadzenie na rynek towarów o nowych właściwościach, b) zasto-
sowanie nowej metody produkcyjnej, c) znalezienie nowego rynku zbytu, d) zdo-
bycie nowych źródeł surowców, wprowadzenie nowej organizacji. Wyróżnia się: 
innowacje produktowe (product innovation), procesowe (process innovation), or-
ganizacyjne (organisational innovation) i marketingowe (marketing innovation).

Komisja Europejska w programie EQUAL9 wskazuje na trzy typy innowacji: 
a) innowacje zorientowane na proces – dotyczą rozwoju nowych metod i poprawy 
istniejących, b) innowacje zorientowane na cel – koncentrują się wokół formuło-
wania nowych celów oraz podejść w celu zidentyfikowania nowych i obiecują-
cych kwalifikacji oraz tworzenia nowych obszarów zatrudnienia na rynku pracy, 
c) innowacje zorientowane na kontekst – odnoszą się do struktur politycznych 
i instytucjonalnych. A zatem przez innowacje rozumie się wprowadzenie zmian 
o charakterze produktowym, organizacyjnym, marketingowym i procesowym 
w zakresie nowych lub ulepszonych metod wytwarzania oraz nowych lub ulep-
szonych metod organizacji pracy i zarządzania, w celu osiągnięcia określonych 
korzyści. Można powiedzieć, iż innowacje to nie tylko innowacje techniczne, ale 
także innowacje, które mogą być wynikiem inicjatywy pomysłowości, procesów 
twórczych, nowym sposobem organizowania.

6  M. Jagielski, Innowacje w sferze usług, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu, z. 130, Prace Habilitacyjne, Poznań 1993, s. 11 i n. 

7  Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data – 
Oslo Manual, third edition, OECD/EC/Eurostat, 2005.

8  J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104.
9  Komunikat KE ustanawiający wytyczne dla I rundy EQUAL 2003-10-13, www.fundu-

szestrukturalne.gov.pl (dostęp 14.10.2010).
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Innowacje w działalności usługowej można podzielić także ze względu na 
inicjatora innowacji10, którym mogą być np. sami dostawcy, firmy usługowe, 
klienci czy sama usługa bądź też wszyscy inicjatorzy:

1. Inicjowane przez dostawców są często postrzegane jako dominujący typ 
innowacji w usługach. Polegają na zastosowaniu nowych produktów bę-
dących efektem innowacji w produkcji przemysłowej, w procesie świad-
czenia usług. W tego rodzaju innowacjach charakterystyczne będą nie 
tylko zmiany technologiczne, ale także wymuszone przez nie zmiany 
organizacyjne niezbędne do przystosowania działalności.

2. Inicjowane przez same firmy usługowe. Są to innowacje o charakterze 
technologicznym lub nietechnologicznym.

3. Inicjowane przez klienta – są odpowiedzią na jasno precyzowane potrze-
by klientów. 

4. Inicjowane poprzez usługi – kiedy firmy usługowe wpływają na proces 
innowacji mający miejsce w innej firmie-kliencie. Ten rodzaj innowacji 
odnosi się głównie do usług typu business to business. Firma usługowa 
dostarcza wiedzę, umiejętności i zasoby, które wspierają proces innowa-
cyjny zachodzący jednak w większości w firmie klienta.

5. Paradygmatyczne (paradigmatic innovation) – innowacje o charakterze 
kompleksowym, w których udział biorą zarówno dostawcy, klienci, jak 
i same firmy usługowe – np. zastąpienie naziemnego transportu publicz-
nego podziemnym.

W praktyce innowacje w usługach to najczęściej innowacje procesowe oraz 
organizacyjne. Mówiąc o procesowym charakterze innowacji, odnosimy się do 
zmiany procesu świadczenia usług, związanego z automatyzacją i standaryza-
cją procesów. Natomiast innowacje organizacyjne dotyczą przebudowy struktur 
organizacyjnych, wdrażania nowych technik zarządzania bądź zmiany strategii 
działania przedsiębiorstwa. Dobrym przykładem takiego podejścia do innowacji 
mogą być korporacyjne centra usług biznesowych, a w szczególności stosowane 
przez nich modele świadczenia usług.

10  J. Dominiak, Innowacyjność w sferze usług, „Przegląd Geograficzny” 2011, t. 83, z. 4, 
s. 439.
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2. Modele świadczenia usług jako przykład rozwiązań innowacyjnych 
w strukturach organizacyjnych

Przykładem innowacyjnych rozwiązań w sektorze usług biznesowych są 
modele świadczenia usług przez zewnętrznego operatora usług w ramach umo-
wy outsourcingowej. Model biznesowy BPO (Bussines Proces Outsourcing) 
zakłada, że outsourcer przejmuje odpowiedzialność za usługi oraz ich optymali-
zację. W modelu największe znaczenie ma produktywność, wysoka jakość usług, 
korzyści wynikające z niższych kosztów, chęć łatwego nawiązywania relacji 
z klientem, a także możliwość elastycznego wprowadzania zmian do wykonywa-
nych procesów. Determinanty te implikują poszukiwanie przez przedsiębiorstwa 
najlepszych rozwiązań modelowych. Obecnie w praktyce znajdują się cztery mo-
dele BPO: onsite, offsite, offshore, customer projekt manager offshore model jako 
innowacyjne rozwiązania w obszarze organizacyjnym kooperujących ze sobą 
przedsiębiorstw11.

Model onsite (rysunek 1) charakteryzuje się bliską współpracą usługodawcy 
z klientem i wdrażany jest w sytuacji, gdy wymagany jest stały kontakt z klien-
tem, zakres projektu nie jest jasno określony bądź też projekt jest otwarty i ma 
iteracyjny charakter. Również w wtedy, kiedy klient chce mieć możliwość ciągłej 
oceny i kontroli jakości usług, a dostawca pewność dobrego zrozumienia ocze-
kiwań klienta. Idealnie nadaje się do projektów, które są wysoce poufne. Cały 
zespół procesów, począwszy od gromadzenia danych po implementacje, realizo-
wany jest u klienta, a zespół świadczący usługi pracuje w wewnętrznych struktu-
rach klienta. Model pozwala na ciągłą interakcję z klientem. Niebezpieczeństwo 
wystąpienia luki komunikacyjnej jest ograniczone Usługodawca może uzyskać 
informacje z pierwszej ręki, tym samym lepiej rozumieć oczekiwania klienta czy 
problem. Priorytetem wykonawcy usług jest utrzymanie bezustannej, intensyw-
nej współpracy lub wzajemnego oddziaływania przy realizacji projektu. Wśród 
usług świadczonych przez usługodawcę można wymienić: tworzenie analiz czy 
specyfikacji funkcjonalnej, testowanie, projektowanie, programowanie.

Jako korzyści wynikające z zastosowania modelu onsite wymienia się: moż-
liwość dynamicznej reakcji i działania w kwestii zmiany wymagań bądź efektów, 
permanentną dostępność wsparcia oraz bezpośrednie interakcje z zainteresowa-
nymi stronami klientów, łatwość w dotrzymaniu sztywnych terminów realizacji 
usługi.

11  M. Wodnicka, Transgraniczny transfer usług biznesowych w globalnej gospodarce, ma-
szynopis pracy doktorskiej oraz prezentacja z konferencji V Letniej Szkoły Innowacji w 2010.
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Rysunek 1. Model onsite

Źródło: opracowanie własne.

Model offsite12 (rysunek 2) obejmuje dostawcę usług, który poprzez swoje 
usługi wspiera zespoły wewnętrzne firmy (onsite), ale swoją aktywność prowa-
dzi we własnym centrum, tzw. offshore center. Organizacyjnie nad prawidłowym 
przebiegiem procesów usługowych czuwa wydelegowany do klienta pracownik 
z firmy usługowej, który odgrywa rolę łącznika pomiędzy przedsiębiorstwami.

Rysunek 2. Model offsite

Źródło: opracowanie własne.

Łącznik umożliwia przepływ informacji, jak również wnosi wiedzę, pocho-
dzącą z zasobów usługodawcy, stymulując tym samym innowacyjność. Model 
ten stosowany jest w szczególności, gdy istnieje konieczność utrzymania bliskich 
relacji z zagranicznymi odbiorcami usług, którzy są często oddaleni kulturowo 

12  Określany jest również terminem on-site/offshore bądź modelem hybrydowym.
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i zlokalizowani daleko od dostawcy usług. Pośród zadań realizowanych przez 
wydelegowaną osobę możemy wymienić między innymi:

 – zbieranie informacji o projekcie przez bezpośrednie współdziałanie 
z klientem,

 – specyfikację i wyszczególnienie wymogów,
 – planowanie i inicjowanie projektów,
 – elastyczność w działaniu, szybką reakcję na zmiany, minimalizację bądź 

też możliwość eliminacji błędów w ostatnim momencie, 
 – wykonanie i wprowadzenie projektu/usługi zgodnie z oczekiwaniami 

klienta, upewniając się, że klient w pełni jest zadowolony z końcowych 
rezultatów.

Natomiast zadania podejmowane przez firmę offshoringową (centrum 
usług) skupiają się głównie na takich obszarach, jak:

 – zrozumienie specyfiki i zaoferowanie szczegółowego projektu usługi,
 – odpowiedzialność za rozwój usługi,
 – zapewnienie standardu i rezultatu końcowy odpowiadającego specyfika-

cjom ustalonym z klientem klienta,
 – decydujące i nieprzerwane wsparcie dla zespołu onsite.

Można powiedzieć, iż ten model stanowi pewne połączenie dwóch modeli 
onsite i offshore i tym samym klient otrzymuje korzyść z obu typów13. Powyższe 
rozwiązanie jest popularne w sektorze oprogramowania (software development), 
jako że zespół usługodawcy (offshore) znacznie redukuje całkowity koszt posia-
dania infrastruktury i niezbędnej siły roboczej o specyficznych kwalifikacjach 
u usługobiorcy i zmniejsza także ryzyko związane z projektem. 

Do zalet onsite/offshore można zaliczyć np: bezpośrednie prowadzenie 
spraw z klientem, produktywność 24/7, co oznacza nieprzerwaną pracę przez 24 
godziny na dobę 7 dni w tygodniu z uwagi na możliwość wykorzystania rożnych 
stref czasowych, dostęp do najlepszych zasobów (najlepszej technologii, wykwa-
lifikowanej siły roboczej oraz sprzętu), duże oszczędności kosztu wynikające 
z lokalizacji centrum. Rozwiązanie to jest atrakcyjne kosztowo, pozwala bowiem 
na redukcję kosztów od 30–50%, głównie wskutek tego, iż specjaliści w lokaliza-
cji offshore (np. Indie) są o 70% tańsi niż w USA lub Europie Zachodniej.

Trzeci model offshore (rysunek 3) obejmuje działalność usługową, która 
charakteryzuje się wydzieleniem na zewnątrz zadań i procesów do lokalizacji 
offshore. Tam zespół usługodawcy realizuje wszystkie wydzielone i delegowane 

13  Podział zadań zależy od rodzaju projektu i z reguły ok. 20–30% pracy wykonywane jest 
wewnątrz firmy, przez wydelegowane zespoły, pozostała część zlecana jest do centrum usług.
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prace. Model ten w przeciwieństwie do pozostałych modeli zmniejsza potrzebę 
stałego kontaktu z klientem i zaangażowania przy realizacji usług. Bezpośrednia 
współpraca pomiędzy stronami kontraktu odbywa się poprzez Internet i nowe 
standardy w telefonii. Usługodawca, aby realizować usługi zgodnie z oczekiwa-
niami, zobowiązany jest przed podjęciem współpracy w porozumieniu z klien-
tem jasno określić i zdefiniować wytyczne procesowe oraz same procesy, które 
w drodze outsourcingu przejmie do realizacji we własnym centrum. Odbywa się 
to w drodze tzw. migracji, czyli procesu efektywnego implementowania wiedzy, 
oraz tworzenia dokumentacji (szeroko rozumianej), które znacznie uproszczą ko-
munikację i przepływ informacji. Zalety modelu offshore to głównie niższe kosz-
ty pracy, które istotnie zmniejszają ogólne koszty projektu. Klienci mogą uzyskać 
także wysokiej jakości usługę wobec wysokiej jakości zasobów (kwalifikowana 
siła robocza) i mogą mieć dostęp do możliwie najlepszych technologii, wykwa-
lifikowanej siły roboczej i urządzeń. W modelu offshore świadczenie usług re-
alizowane jest przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu 365 dni w roku. Na 
realizację projektu nie ma wpływu różnica stref czasowych. Zatem omawiany 
model stanowi kluczowy czynnik w realizacji wartości i sukcesu dla klientów, 
łącząc orientacje jakości z infrastrukturą

Rysunek 3. Model offshore

Źródło: opracowanie własne.

Czwarty model, model customer projekt manager offshore, zwany również 
global model (rysunek 4), charakteryzuje się tym, że zarówno zespół świadczący 
usługi offshore, jak i reprezentant klienta, którym jest menedżer projektu (cu-
stomer manager project)14, pracują w centrum usługodawcy ulokowanego poza 

14  Wie wszystko na temat zespołu i stosowanej metodologii, jest odpowiedzialny za sukces 
projektu oraz planowanie przepływu pracy, zarządzanie czasem, zarządzanie jakością, zarządza-
nie ryzykiem, monitorowanie i sprawozdawczość, przygotowywanie dokumentacji.
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granicami kraju firmy macierzystej. Tym sposobem zapewniona jest kontrola 
zleceniodawcy usług nad jakością wykonania usług w siedzibie ich wykonawcy. 
Zespół offshore pracuje pod nadzorem i kontrolą menedżera projektu i może sta-
nowić rozszerzenie zespołu onsite/klienta. Ten rodzaj współpracy nawiązywany 
jest w sytuacji, gdy klient potrzebuje zespołu usługodawcy z uwagi na jego unika-
towe kompetencje niezbędne w realizacji swojego projektu, a których nie posiada 
we własnej firmie. Model ten stosowany jest głównie przy dużych projektach.

Rysunek 4. Customer project manager offshore model

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

Praktyka gospodarcza dostarcza wielu innowacyjnych rozwiązań w sferze 
usług, zważywszy zarówno na przedmiot outsourcingu, jego formy organiza-
cyjno-własnościowe, typ świadczonych usług, poziom dojrzałości procesów czy 
omówione powyżej metody świadczenia usług. Zrozumienie istoty rozwiązań 
organizacyjnych, wewnętrznego zróżnicowania i wzajemnych współzależności 
między poszczególnymi aspektami może stać się punktem wyjścia dla kolejnych 
innowacyjnych rozwiązań w strukturach organizacyjnych i efektywniejszego za-
rządzania organizacjami usługowymi.
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Summary

The article is described to innovation in services and innovative solutions in corpo-
rations. Models of service delivery are presented as an example of innovative solutions in 
organizational structures.
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DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA 
PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA USŁUG 

WEDŁUG POZIOMU ZAANGAŻOWANEJ WIEDZY

Streszczenie

W artykule zaprezentowano analizę działalności innowacyjnej przedsiębiorstw 
sektora usług w podziale na klasy uzależnione od poziomu zaangażowania wiedzy. 
Analiza oparta jest na wynikach badania zrealizowanego na przedsiębiorstwach sektora 
usług w województwie łódzkim. Badane podmioty gospodarcze zostały podzielone na 
dwie grupy. Pierwsza to przedsiębiorstwa realizujące usługi oparte na wiedzy – KIS 
(knowledge – intensive services), druga grupa to firmy świadczące usługi mniej wiedzo-
chłonne – LKIS (less knowledge – intensive services).

Przeprowadzona analiza i ocena działalności innowacyjnej wskazuje na istotne 
znaczenie innowacji dla rozwoju przedsiębiorstw, a w szczególności dla firm reprezentu-
jących usługi oparte na wiedzy. Ponadto przedsiębiorstwa te znacznie częściej wdrażają 
innowacje produktowe i procesowe oraz, dodatkowo, podejmują próby prowadzenia wła-
snej działalności B+R, co sprzyja innowacjom we wspomnianych obszarach. 

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa usługowe, działalność innowacyjna, usługi oparte na 
wiedzy

Wprowadzenie

Od kilkunastu lat we wszystkich rozwiniętych i rozwijających się gospo-
darkach świata coraz większe znaczenie mają usługi. Pomimo rosnącej roli tego 

* Dorota Starzyńska, dr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, e-mail: dorstar@uni.lodz.pl
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sektora innowacyjność w obszarze usług pozostaje nadal w cieniu dynamicznie 
rozwijających się innowacji w przetwórstwie przemysłowym. Przyczyną takiego 
stanu jest często brak materialnej postaci usług. 

Sektor usług, ze względu na swą specyfikę, posiada relatywną łatwość do-
stosowywania się do zmian zachodzących w otoczeniu i reagowania n a nowe 
trendy i potrzeby klientów poprzez przyswajanie nowej wiedzy i innowacji1. 
Ponadto rosnąca konkurencja na rynku usług wymusiła rozwój w zakresie dzia-
łań o charakterze innowacyjnym.

Celem artykułu jest analiza i ocena działalności innowacyjnej przedsię-
biorstw usługowych klasyfikowanych według poziomu zaangażowanej wiedzy 
w świetle badania ankietowego zrealizowanego wiosną 2012 roku na losowo wy-
branych 126 przedsiębiorstwach regionu łódzkiego. 

1. Innowacje w sektorze usług – analiza teoretyczna

„Zjawisko innowacji jest nierozłącznie związane z pojęciem zmiany, nowo-
ści, reformy czy też idei postrzeganej jako nowa. Za innowacje uważa się najróż-
niejsze fakty, procesy i zjawiska o charakterze technicznym, organizacyjnym, 
społecznym lub psychologicznym. Tak bardzo zróżnicowane i niesprecyzowane 
pojmowanie innowacji wynika zarówno z niedługiej tradycji badań nad innowa-
cjami, jak i odmienności ujęć teoretycznych”2.

Pojęcie innowacji w teorii ekonomii pojawiło się po raz pierwszy u J.A. 
Schumpetera. Określił on „pięć przypadków pojawiania się nowych kombina-
cji różnych materialnych elementów i produkcyjnej siły człowieka, które nazwał 
później innowacjami. Istotą nowych kombinacji jest:

 – wytworzenie nowego produktu lub wprowadzenie na rynek towarów 
o nowych właściwościach,

 – posłużenie się nową metodą produkcyjną,
 – znalezienie nowego rynku zbytu,
 – zdobycie nowych źródeł surowców,

1  P. Niedzielski, K. Rychlik, J. Markiewicz, Innowacyjność przedsiębiorstw sektora usług 
– nowe ścieżki rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 2–3.

2  K.B. Matusiak, Innowacje i transfer technologii: słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, 
s. 141.
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 – wprowadzenie nowej organizacji, np. utworzenie monopolu lub jego 
likwi dacja”3.

Definicja ta została uznana za klasyczną i wykorzystywana jest przez wielu 
autorów jako fundament do dalszego określania terminów z zakresu tematyki 
innowacyjnej.

Zgodnie z definicją GUS4, działalność innowacyjna obejmuje działania 
o charakterze naukowym (badawczym), technicznym, organizacyjnym, finan-
sowym i handlowym, których celem jest opracowanie i wdrożenie innowacji. 
Przez innowacje w praktyce gospodarczej rozumie się działania polegające na 
wdrożeniu: 

 – nowego lub istotnie ulepszonego produktu,
 – nowego lub istotnie ulepszonego procesu,
 – nowej metody organizacyjnej,
 – nowej metody marketingowej.

Nowe produkty lub istotnie ulepszone zostają uznane jako wdrożone z chwi-
lą pojawienia się ich na rynku, natomiast nowe procesy, metody organizacyjne 
lub metody marketingowe można uznać za wdrożone, w momencie gdy rozpo-
czyna się ich faktyczne stosowanie w działalności przedsiębiorstwa. 

Klasyczny podział innowacji wdrażanych przez przedsiębiorstwa obejmuje 
innowacje technologiczne dokonywane w obrębie produktu oraz innowacje doty-
czące procesu produkcyjnego. Innowacje produktowe polegają na udoskonaleniu 
istniejącego lub wprowadzeniu na rynek nowego produktu (wyrobu bądź usługi). 
Udoskonalenie dotyczy specyfikacji technicznej, komponentów, materiałów oraz 
innych cech funkcjonalnych. Za innowacje procesowe przyjmuje się wdrożenie 
nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy, w tym zmiany 
w zakresie technologii, urządzeń oraz oprogramowania. Ponadto wśród typów 
innowacji wyróżnia się również innowacje nietechnologiczne – organizacyjne 
i marketingowe. Za szczególną formę działalności innowacyjnej przedsiębiorstw 
uznawana jest działalność badawczo-rozwojowa5.

3  S. Mikosik, Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1993, s. 68–69.

4  Por. Nauka i technika w 2006 r., GUS, Warszawa 2007, s. 127–128.
5  Por. Innowacyjność 2010 r., PARP, Warszawa 2010, s. 10.
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W literaturze przedmiotu za przedsiębiorstwo innowacyjne uznaje się takie, 
które6:

 – prowadzi w szerokim zakresie prace badawczo-rozwojowe (lub dokonuje 
zakupów projektów nowych produktów czy technologii),

 – przeznacza na tę działalność stosunkowo wysokie nakłady finansowe,
 – systematycznie wdraża nowe rozwiązania naukowo-techniczne,
 – reprezentuje duży udział nowości w przychodach ze sprzedaży,
 – stale wprowadza innowacje na rynek.

Wymienionymi powyżej cechami charakteryzują się najczęściej te przed-
siębiorstwa, które działają w obszarach wysokiej techniki, gdzie wymagane są 
znaczące kompetencje technologiczne, elastyczność i dążenie do ciągłego roz-
woju. Mniej rygorystyczne wymagania wobec określenia innowacyjności przed-
siębiorstwa przyjęto we wspomnianym wcześniej systemie Oslo7, w którym to 
za przedsiębiorstwo innowacyjne uznaje się: przedsiębiorstwo, które w badanym 
okresie (najczęściej trzyletnim) wprowadziło na rynek przynajmniej jedną in-
nowację techniczną, czyli nowy lub istotnie ulepszony produkt bądź nowy lub 
istotnie ulepszony proces technologiczny. 

Innowacyjność w sferze usług odnosić się  może zarówno do produktów, 
jak i procesu świadczenia usług, zarządzania przedsiębiorstwem, logistyki czy 
relacji z otoczeniem. Specyficzne dla usług cechy sprawiają jednak, że proces in-
nowacyjny jest pod wieloma względami odmienny niż w przypadku działalności 
wytwórczej.

Innowacje w sektorze usług nie posiadają odrębnej definicji, często są koja-
rzone jedynie z innowacjami technologicznymi w przemyśle. Innowacje w dzia-
łalności usługowej można podzielić ze względu na ich „inicjatora”, tzn. na:

 – inicjowane przez dostawców, często postrzegane jako dominujący typ 
innowacji w usługach – polegają na zastosowaniu nowych produktów bę-
dących efektem innowacji w produkcji przemysłowej, w procesie świad-
czenia usług,

 – inicjowane przez same firmy usługowe; są to innowacje o charakterze 
technologicznym lub nietechnologicznym wdrażane w firmie często ze 
względów strategicznych,

 – inicjowane przez klienta – innowacje te są odpowiedzią na jasno precy-
zowane potrzeby klienta firm usługowych,

6  Por. A.H. Jasiński, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, 
Warszawa 2006, s. 41.

7  Nauka i technika…, s. 127–128.
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 – inicjowane poprzez usługi – kiedy firmy usługowe wpływają na proces 
innowacji mający miejsce w innej firmie-kliencie (ten rodzaj innowacji 
odnosi się głównie do usług typu business to business), 

 – paradygmatyczne (paradigmatic innovation) – innowacje o charakterze 
kompleksowym, w których udział biorą zarówno dostawcy, klienci, jak 
i same firmy usługowe8.

Klasyfikacja innowacyjności usług ze względu na inicjatora zmian jest 
ważna ze względu na poszukiwanie możliwych źródeł innowacji usługowych. 
Innowacje w usługach są rozpatrywane nie tylko z punktu widzenia nowych 
usług, ale również jako nowy sposób ich świadczenia obejmujący rodzaj kon-
taktu z klientem, kanał dystrybucji oraz zmiany w zarządzaniu i działalności 
marketingowej.

Pomiar działalności innowacyjnej w sektorze usług jest utrudniony z uwagi 
na jego heterogeniczność. Na sektor ten składają się sekcje o bardzo dużym zróż-
nicowaniu w zakresie skłonności do innowacji. Do sektora tego należą między 
innymi: sekcja K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz sekcja M – 
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, podejmujące aktywność inno-
wacyjną, jak również przedsiębiorstwa transportowe czy handlowe charakteryzu-
jące się znacznie niższą skłonnością do podejmowania działalności innowacyjnej.

Od wielu lat prowadzone są badania przedsiębiorstw produkcyjnych zgod-
nie z klasyfikacją dziedzin przemysłu według poziomów techniki9. Została ona 
zaproponowana przez OECD w 1995 roku, a następnie zrewidowana w 1997 
roku10 ze względu na zakres techniki niezbędny do wytwarzania określonych 
grup produktów11:

 – przemysł wysokiej techniki,
 – przemysł średnio-wysokiej techniki,
 – przemysł średnio-niskiej techniki,
 – przemysł niskiej techniki.

W 2008 roku nastąpiła kolejna korekta listy dziedzin przemysłu na podsta-
wie analiz dotyczących zawartości komponentu B+R dokonana przez Eurostat 

8  J. Dominiak, Innowacyjność w sferze usług, „Przegląd Geograficzny” 2013, t. 83, z. 4, 
s. 439.

9  D. Starzyńska, Struktura kapitałowa przedsiębiorstw a współpraca ze sferą nauki w za-
kresie działalności innowacyjnej w świetle badań empirycznych, Annales Sectio H, Oeconomia, 
t. 48, Lublin 2014, s. 223–233

10  Por. Th. Hatzichronoglou, The Revision of the High-technology Sector and Product 
Classification, STI Working Papers No. 2, OECD, Paris 1997, s. 3–10.

11 Rocznik Statystyczny Przemysłu 2003, GUS, Warszawa 2003, s. 356.
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i Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej. Eurostat rozszerzył 
także pojęcie wysokiej techniki na działalność usługową i zaproponował podział 
sektora usług na klasy uzależnione od poziomu zaangażowania wiedzy12:

 – usługi oparte na wiedzy – KIS (knowledge – intensive services),
 – usługi mniej wiedzochłonne – LKIS (less knowledge – intensive ser-

vices).
Z uwagi na znaczne zróżnicowanie poszczególnych działów działalności 

usługowej w ramach usług opartych na wiedzy wyróżniono kolejne podgrupy 
z uwzględnieniem działów charakteryzujących się najwyższym poziomem po-
datności na innowacje:

 – usługi wysokiej techniki – high-tech KIS,
 – rynek usług opartych na wiedzy (bez finansów i usług wysokiej techniki) 

– market KIS excluding financial intermediation and high-tech services,
 – usługi finansowe oparte na wiedzy – knowledge – intensive financial 

services,
 – inne usługi oparte na wiedzy – other knowledge – intensive services.

Do usług wysokiej techniki zaliczono sześć działów zgodnych z klasyfika-
cją PKD 2007:

 – dział 59 – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, pro-
gramów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych muzycznych,

 – dział 60 – nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,
 – dział 61 – telekomunikacja,
 – dział 62 – działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w za-

kresie informatyki oraz działalność powiązana,
 – dział 63 – działalność usługowa w zakresie informacji,
 – dział 72 – badania naukowe i prace rozwojowe.

Jeśli chodzi o usługi mniej wiedzochłonne, to klasa ta została podzielona na 
dwie podgrupy ze względu na charakter rynkowy realizowanych usług. Pierwsza 
grupa to usługi rynkowe mniej wiedzochłonne i inne usługi mniej wiedzochłonne.

W klasie usług mniej wiedzochłonnych znalazły się następujące działy 
usług: handel hurtowy i detaliczny, transport lądowy i rurociągowy, magazyno-
wanie i działalność usługowa wspomagająca transport czy działalność pocztowa 
i kurierska.

12 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010–2012, GUS, Warszawa 2013, 
s. 18–21.
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Działalność innowacyjna przedsiębiorstw usługowych według poziomu za-
angażowanej wiedzy w regionie łódzkim – analiza empiryczna

Zebrany wiosną 2012 roku przez wykwalifikowanych ankieterów mate-
riał źródłowy w formie ankiet, wypełnianych metodą PAPI (Paper and Pencil 
Interview), poddano opracowaniu statystycznemu przy zastosowaniu programu 
IBM SPSS Statistics.20. Obok tablic i wykresów wyznaczono wskaźniki struk-
tury oraz wartości współczynnika V-Crammera (v) i minimalnego prawdopodo-
bieństwa (p) dla potrzeb weryfikacji hipotez statystycznych o istotności związ-
ków korelacyjnych pomiędzy ważniejszymi zmiennymi. W badaniu wzięło udział 
126 przedsiębiorców z sektora usług prowadzących działalność gospodarczą lub 
posiadających główną siedzibę na terenie województwa łódzkiego. W celu doko-
nania głębszych analiz badane przedsiębiorstw podzielono na dwie grupy prowa-
dzących działalność usługową w ramach tak zwanych:

 – usług opartych na wiedzy, 
 – usług mniej wiedzochłonnych (rysunek 1).

 Poziom zaawansowania wiedzy zaangażowanej w działalność usługową 
badanych jednostek jest główną cechą różnicującą zachowania przedsiębiorstw 
w obszarze działalności innowacyjnej.

89,4%

92,4%

10,6%

7,6%

80% 85% 90% 95% 100%

Us ugi oparte na wiedzy

Us ugi mniej wiedzoch onne

przedsi biorstwa polskie przedsi biorstwa z udzia em kapita u zagranicznego

Rysunek 1. Poziom zaawansowania wiedzy w działalności usługowej a struktura kapita-
łowa badanych przedsiębiorstw (w %)

Źródło: opracowanie własne.   

W grupie badanych przedsiębiorstw usługowych znalazły się zarówno przed-
siębiorstwa polskie, które dominują, jak i firmy z udziałem kapitału zagraniczne-
go, przy czym odsetek tych ostatnich jest niewielki i kształtuje się na poziomie 
7,6% w przypadku usług mniej wiedzochłonnych i 10,6% dla usług opartych na 
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wiedzy. Biorąc pod uwagę wielkość badanych przedsiębiorstw, struktury bada-
nych podmiotów nie różnią się istotnie. W grupie jednostek gospodarczych repre-
zentujących usługi oparte na wiedzy najliczniejszą grupę stanowią mikroprzed-
siebiorstwa (blisko 40%), ponad 36% to przedsiębiorstw małe, a 25,5% to średnie 
i duże przedsiębiorstwa. W przypadku przedsiębiorstw usługowych mniej wie-
dzochłonnych blisko 60% ogółu badanych stanowiły firmy małe, 22,8% mikro, 
a  średnich i dużych podmiotów było nieco ponad 20% (rysunek 2)13.    

38,3%

22,8%

36,2%

57,0%

25,5%

20,3%

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

Us ugi oparte na wiedzy

Us ugi mniej wiedzoch onne

mikro ma e rednie i du e

Rysunek 2. Poziom zaawansowania wiedzy w działalności usługowej a wielkość bada-
nych przedsiębiorstw (w %)

Źródło: opracowanie własne.

Kolejną badaną zmienną był zasięg prowadzonej działalności gospodarczej 
w badanej grupie podmiotów. Najwięcej przedsiębiorstw działa na rynku regio-
nalnym lub na terenie całego kraju. Do prowadzenia działalności na rynku eu-
ropejskim przyznaje się co piąty badany, a na światowym co ósmy, przy czym 
aktywność za granicą dotyczy głównie firm z sektora usług opartych na wiedzy. 
Poziom zaawansowania wiedzy w działalności usługowej w zależności od zasię-
gu terytorialnego prowadzonej działalności przedstawiono na rysunku 3. 

13  Kryterium podziału przedsiębiorstw ze względu na ich wielkość zgodne z zaleceniem 
Komisji Europejskiej 2003/361/WE, Dz. Urz. UE L 124 z 20 maja 2003 r., s. 36.
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Rysunek 3. Poziom zaawansowania wiedzy w działalności usługowej a zasięg terytorial-
ny prowadzonej działalności (w %)

Źródło: opracowanie własne.  

Badane przedsiębiorstwa w większości traktują działalność innowacyjną 
jako istotną z punktu widzenia własnego rozwoju (rysunek 4). Biorąc pod uwagę 
znaczenie działalności innowacyjnej w rozwoju przedsiębiorstw, można stwier-
dzić, że struktury badanych podmiotów istotnie różnią się (V-Crammera = 0,248, 
p = 0,050). W przypadku przedsiębiorstw działających w obszarze usług opartych 
na wiedzy blisko 40% z nich określiło innowacje jako bardzo ważne, a 47,8% 
jako ważne. W przypadku przedsiębiorstw reprezentujących usługi mniej wie-
dzochłonne ponad 60% traktuje innowacje jako ważny, ale jednak nie najważ-
niejszy czynnik rozwoju. Ponadto istnieje pewna grupa przedsiębiorstw, dla któ-
rych działalność innowacyjna jest mało ważna lub bez znaczenia.
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Rysunek 4. Poziom zaawansowania wiedzy w działalności usługowej a znaczenie inno-
wacji dla rozwoju badanych przedsiębiorstw (w %)

Źródło: opracowanie własne.
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Respondenci, obok wagi i znaczenia innowacji, zostali zapytani także 
o wprowadzanie w ostatnich trzech latach różnych typów innowacji. Innowacje 
produktowe wdrożyło ponad 40% badanych przedsiębiorstw (wśród tej grupy 
przeważały firmy działające w obszarze usług opartych na wiedzy). Analiza 
korelacji potwierdza występowanie istotnych różnic, ze względu na poziom za-
angażowania wiedzy w działalność usługową, wynikających ze skłonności do 
wdrażania innowacji produktowych (v = 0,197; p = 0,031). Przedsiębiorstwa re-
prezentujące usługi oparte na wiedzy znacznie częściej (53,3%) wprowadzają in-
nowacje produktowe niż ma to miejsce w przypadku usług mniej wiedzochłon-
nych (33,3%) (rysunek 5).
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Wykres 5. Poziom zaawansowania wiedzy w działalności usługowej a innowacje pro-
duktowe (w %)

Źródło: opracowanie własne. 

Innowacje procesowe nie były już tak często wprowadzane. W przypadku 
przedsiębiorstw działających w obszarze usług opartych na wiedzy ponad 41% 
badanych zadeklarowało ich wdrożenie w latach 2010–2012 (rysunek 6). 33.3% 
przedsiębiorstw reprezentujących usługi mniej wiedzochłonne wdrożyło innowa-
cje procesowe, podobnie jak w przypadku innowacji produktowych.

W przypadku innowacji organizacyjnych i marketingowych to przedsiębior-
stwa działające w obszarze usług mniej wiedzochłonnych znacznie częściej po-
dejmowały tego typu działalność innowacyjną – 56,6% innowacje organizacyjne 
i 45,9% innowacje marketingowe. 
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Rysunek 6. Poziom zaawansowania wiedzy a działalność innowacyjna badanych przed-
siębiorstw (w %)

Źródło: opracowanie własne.

Badane przedsiębiorstwa finansują wydatki na działalność innowacyjną po-
chodzące przede wszystkim z: zysku niepodzielonego – 61,8% wskazań ogółu 
przedsiębiorstw, kredytu bankowego (42,7%) i wkładów wspólników (43,6%). 
Znacznie rzadziej wykorzystuje się do tego celu leasing (18,2%), fundusze unijne 
(16,4%) czy emisję akcji (1,8%). Odnotowano niewielkie różnice w sposobie fi-
nansowania przedsięwzięć innowacyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa 
działające w obszarze usług opartych na wiedzy i usługach mniej wiedzochłon-
nych (por. tabela 1).

Kolejną analizowaną cechą istotną z punktu widzenia celu badań jest 
działalność badawczo-rozwojowa realizowana przez badane przedsiębiorstwa. 
Wśród przedsiębiorstw deklarujących podejmowanie działalności B+R, zgodnie 
z oczekiwaniami, przeważają podmioty reprezentujące usługi oparte na wiedzy. 
Analizując szczegółowo rozkład odpowiedzi, można stwierdzić, że występuje 
istotna statystycznie, chociaż słaba, zależność korelacyjna (v = 0,296; p = 0,001) 
pomiędzy rodzajem prowadzonej działalności usługowej a prowadzoną własną 
działalnością badawczo-rozwojową (rysunek 7).
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Tabela 1
Poziom zaawansowania wiedzy w działalności usługowej 

a finansowanie działalności innowacyjnej (w %)*

Wyszczególnienie

Przedsiębiorstwa działające w obszarze:

Ogółemusług opartych na 
wiedzy

usług mniej 
wiedzochłonnych

Wkłady wspólników 34,9 49,3 43,6
Zysk niepodzielony 65,1 59,7 61,8
Emisja akcji - 3,0 1,8
Kredyt bankowy 34,9 47,8 42,7
Leasing 16,3 19,4 18,2
Fundusze unijne 18,6 14,9 16,4
Inne 7,0 3,0 4,5

* odsetek wskazań nie sumuje się do 100%, respondenci mieli możliwość wskazania więcej niż jednej odpo-
wiedzi. 

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 7. Poziom zaawansowania wiedzy w działalności usługowej a realizacja dzia-
łalności B+R (w %)

Źródło: opracowanie własne.

Kolejną analizowaną cechą były sposoby pozyskiwania pomysłów na nowe 
produkty, procesy, zmiany organizacyjne i marketingowe w przedsiębiorstwie. 
W tym przypadku podmioty mogły wskazać trzy najważniejsze źródła, okre-
ślając je jako: 1 – najważniejsze, 2 – bardzo ważne i 3 – ważne. Respondenci 
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zdecydowanie najczęściej wybierali opcję „w oparciu o własne pomysły i zasoby 
(prowadzone prace B+R)” (88,1%). Następne pod względem popularności były od-
powiedzi „kopiowanie obcych rozwiązań” (50,5%) oraz  „zakup licencji, patentu, 
know-how” (22,0%). Najrzadziej przedsiębiorstwa przyznawały się do przejęcia 
firmy posiadającej innowacje – jedynie 1,8% wskazań. Szczegółowy rozkład od-
powiedzi w podziale na obszar realizowanych usług zaprezentowano w tabeli 2. 

Tabela 2 
Sposoby pozyskiwania pomysłów na nowe produkty, procesy, zmiany organizacyjne 

i marketingowe w przedsiębiorstwie (w %)*

Wyszczególnienie
Przedsiębiorstwa działające w obszarze:

Ogółemusług opartych na 
wiedzy

usług mniej 
wiedzochłonnych

W oparciu o własne pomysły 
i zasoby, prowadzone prace B+R 83,3 91,0 88,1

Kopiowanie obcych rozwiązań 42,9 55,2 50,5
Zaangażowanie specjalisty/
specjalistów (ekspertów, 
naukowców)

23,8 14,9 18,3

Zakup licencji, patentów, know-
how 21,4 22,4 22,0

Przejęcie przedsiębiorstwa 
posiadającego innowacje - 3,0 1,8

Współtworzenie z innymi 
przedsiębiorstwami 16,7 16,4% 16,5

Współtworzenie z instytucjami 
badawczymi lub uczelniami 
wyższymi

2,4 1,5 1,8

Współpraca z przedsiębiorstwami 
posiadającymi innowacje 16,7 14,9 15,6

Inaczej 7,1 1,5 3,7
* odsetek wskazań nie sumuje się do 100%, respondenci mieli możliwość wskazania więcej niż jednej odpo-

wiedzi.

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

Dla rozwoju działalności innowacyjnej współczesnych przedsiębiorstw 
szczególnie ważna jest polityka innowacyjna państwa oraz sprawnie funk-
cjonujące otoczenie innowacyjne, które powinno oferować szeroki wachlarz 
usług wspierających potencjał innowacyjny przedsiębiorstw uwzględniający ich 
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potrzeby. Oferowane usługi proinnowacyjne powinny pobudzać absorpcję in-
nowacji w wyniku poprawy dostępu do wiedzy poprzez inicjowanie kontaktów 
biznes-biznes czy nauka-biznes, wypracowania strategii wdrażania technologii, 
zapewnienia finansowania wdrożenia i dyfuzji innowacji, usprawnienia mecha-
nizmów dotacyjnych i stworzenia dodatkowych zachęt dla przedsiębiorstw do 
inwestowania w innowacje. 

Przeprowadzona analiza działalności innowacyjnej przedsiębiorstw usługo-
wych w regionie łódzkim potwierdza istotne znaczenie innowacji dla rozwoju 
tych przedsiębiorstw, a w szczególności dla firm reprezentujących usługi oparte 
na wiedzy. W przypadku przedsiębiorstw reprezentujących usługi mniej wiedzo-
chłonne ponad 60% traktuje innowacje jako ważny, ale jednak nie najważniej-
szy czynnik rozwoju. Ponadto istnieje pewna grupa przedsiębiorstw, dla których 
działalność innowacyjna jest mało ważna lub bez znaczenia. Przedsiębiorstwa 
charakteryzujące się wyższym poziomem zaangażowania wiedzy w działalność 
usługową znacznie częściej wdrażają innowacje produktowe i procesowe oraz, 
dodatkowo, znacznie częściej podejmują próby prowadzenia własnej działalności 
B+R, co sprzyja innowacjom we wspomnianych obszarach. 
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ENTERPRISES INNOVATIVE ACTIVITY IN SERVICE SECTOR THE 
LEVEL OF KNOWLEDGE INTENSITY

Summary 

The article presents an analysis of innovative activity in the service sector enter-
prises by the level of knowledge intensity. The analysis is based on the results of research 
conducted on the service sector enterprises in the Lodz region. Tested entities were divid-
ed into two groups. The first is the companies performing knowledge – intensive services 
(KIS), the second group includes companies providing less knowledge-intensive services 
(LKIS).

The analysis and evaluation of innovative activity confirms the importance of in-
novation for the development of these enterprises, in particular for the companies repre-
senting the knowledge-intensive services. In addition, these companies are much more 
willing to implement product and process innovations, and more often, conduct their own 
R&D activity which promotes innovation in these areas.

Keywords: service sector, enterprises innovation activates, knowledge

   Translated by Dorota Starzyńska
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Streszczenie

Liczba przedsiębiorców o statusie centrów badawczo-rozwojowych stale wzrasta. 
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1. Liczba i lokalizacja przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-roz-
wojowego w Polsce w latach 2008–2014

Od 2008 roku na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2008 roku o niektó-
rych formach wspierania działalności innowacyjnej przedsiębiorcom prowa-
dzącym badania naukowe lub prace rozwojowe nadawany jest statusu centrum 
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badawczo-rozwojowego, co jest przejawem polityki innowacyjnej państwa. 
Państwo promuje działalność takich centrów, stosując wobec nich ulgi podatkowe 
w zakresie podatku od nieruchomości, leśnego oraz rolnego, a także umożliwia 
określenie podstawy opodatkowania przychodów tych przedsiębiorców poprzez 
tworzenie odpisów podatkowych na fundusz innowacyjności. Fundusz ten two-
rzy się z comiesięcznego odpisu wynoszącego nie więcej niż 20% przychodów 
uzyskanych przez centrum badawczo-rozwojowe w danym miesiącu1.

W uzasadnieniu projektu zmian z dnia 23 września 2009 r. do Ustawy 
z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyj-
nej wskazywano, że celem ustanowienia dla przedsiębiorców statusu centrum 
badawczo-rozwojowego jest utworzenie dużych prywatnych laboratoriów badaw-
czych zapewniających podaż usług B+R i zatrudniających wielu pracowników 
naukowych poprzez uprzywilejowanie podatkowe tych podmiotów względem 
innych przedsiębiorców.

W Polsce działa 34 przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwo-
jowego2. Liczba ta stale się zmienia z uwagi na fakt, że kolejni przedsiębiorcy 
uzyskują ten status, a inni go tracą. Na koniec 2008 roku status ten posiadało 6 
przedsiębiorców, zaś na koniec 2013 roku – 28 przedsiębiorców. W tabeli 1 przed-
stawiono liczbę przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwo-
jowego w latach 2008–2014. Uwzględniono również jego utratę w poszczegól-
nych latach.

Tabela 1 

Liczba przedsiębiorców posiadających status centrów badawczo-rozwojowych w Polsce 
w latach 2008–2014 z uwzględnieniem przedsiębiorców, którzy utracili ten status

Lata 2008 2009 2010 2011 2012 2013 10.2014
Liczba CBR 6 19 17 21 25 28 34

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://bip.mg.gov.pl/O+ministerstwie/Jednostki+ organi-
zacyjne+nadzorowane+lub+podlegle/Centra+badawczo+rozwojowe (dostęp 20.10.2014).

Przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego prowadzą dzia-
łalność gospodarczą w 10 województwach3. Tylko w niewiele ponad połowie 

1  Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, 
DzU z 2008 r., nr 116, poz. 730 z późn. zm., art. 21, ust. 2. 

2  Stan na dzień 15 października 2014 r.
3  Stan na dzień 15 października 2014 r.
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województw prowadzone są przez przedsiębiorców badania naukowe lub prace 
rozwojowe w ramach centrum. Liczba przedsiębiorców posiadających status cen-
trum badawczo-rozwojowego stale wzrasta, przeważnie o kilka takich podmiotów 
w trakcie każdego roku. Od 2008 roku, tj. od daty, kiedy powstało pierwsze ta-
kie centrum, ich liczba wzrosła prawie 6-krotnie. W tabeli 2 przedstawiona zo-
stała liczba przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego 
w poszczególnych województwach w Polsce na dzień 15 października 2014 roku. 

Tabela 2 

Liczba przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego 
w poszczególnych województwach w Polsce na dzień 15 października 2014 roku

Województwo Październik 2014
Śląskie 10
Mazowieckie 9
Dolnośląskie 4
Łódzkie 3
Lubelskie 2
Małopolskie 2
Wielkopolskie 1
Kujawsko-pomorskie 1
Warmińsko-mazurskie 1
Zachodniopomorskie 1
Lubuskie -
Opolskie -
Podkarpackie -
Podlaskie -
Pomorskie -
Świętokrzyskie -
Polska ogółem 34

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://bip.mg.gov.pl/O+ministerstwie/Jednostki+ organi-
zacyjne+nadzorowane+lub+podlegle/Centra+badawczo+rozwojowe (dostęp 20.10.2014).

Dziewiętnaście przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo
-rozwojowego prowadzi działalność w dwóch województwach: śląskim oraz ma-
zowieckim. Stanowi to ponad połowę wszystkich przedsiębiorców posiadających 
ww. status w Polsce. W województwie dolnośląskim, które jest trzecim w Polsce 
regionem pod względem liczby przedsiębiorców posiadających status centrum ba-
dawczo-rozwojowego, znajduje się ponad dwukrotnie mniej takich przedsiębior-
ców niż w województwie śląskim oraz mazowieckim. Podobnie w województwie 
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lubelskim – czwartym w zestawieniu pod względem liczby przedsiębiorców po-
siadających taki status w Polsce. W województwie tym jest trzy razy mniej tego 
typu przedsiębiorców niż w województwie śląskim i mazowieckim. W 6 woje-
wództwach: lubuskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, świę-
tokrzyskim, nie ma żadnego przedsiębiorcy posiadającego wspomniany status.

W Warszawie działalność prowadzi 7 przedsiębiorców posiadających status 
centrum badawczo-rozwojowego. Kolejnym miastem pod względem liczebności 
jest centrów Wrocław, gdzie znajdują się 4 takie podmioty. Po 3 centra ulokowały 
się w Katowicach oraz Gliwicach. Zauważalna jest tendencja do wybierania na 
siedziby centrów badawczo-rozwojowych stolic województw. 

Analizując liczbę przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo
-rozwojowego z podziałem na regiony należy podkreślić, że tylko jeden przed-
siębiorca posiadający ten status prowadzi działalność w północno-zachodniej 
Polsce (w Szczecinie) oraz że również tylko jeden w północno-wschodniej Polsce 
(w Elblągu). Natomiast znaczna koncentracja przedsiębiorców o tymże statusie 
występuje w konurbacji górnośląskiej.

Szukając odpowiedzi na pytanie, czy jednym z determinantów lokowania 
się przedsiębiorców posiadających status centrów badawczo-rozwojowych jest 
poziom rozwoju regionu, autorzy artykułu zestawili dane makroekonomiczne 
związane z produktem krajowym brutto poszczególnych województw z liczbą 
centrów badawczo-rozwojowych w poszczególnych województwach. Zestawienie 
to przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3 

Produkt krajowy brutto ogółem i na 1 mieszkańca w 2012 r. według województw 
w porównaniu z liczbą przedsiębiorców posiadających status 

centrów badawczo-rozwojowego w danym województwie

 
 

PKB ogółem PKB na 1 mieszkańca Liczba CBR
w październiku 

2014 r.mln zł % udział mln zł % udział
1 2 3 4 5 6

Polska ogółem 1 595 225 100 41 398 100 34
Mazowieckie 361 524 22,7 68 299 165 9
Śląskie 202 679 12,7 43 864 106 10
Wielkopolskie 150 344 9,4 43 466 105 1
Dolnośląskie 137 180 8,6 47 056 114 4
Małopolskie 118 170 7,4 35 271 85 2
Łódzkie 97 146 6,1 38 418 93 3
Pomorskie 91 280 5,7 39 917 96 -
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1 2 3 4 5 6

Kujawsko-
-pomorskie 70 913 4,4 33 803 82 1

Lubelskie 61 180 3,8 28 211 68 2
Zachodnio-
pomorskie 60 286 3,8 35 006 85 1

Podkarpackie 59 011 3,7 27 719 67 -
Warmińsko-
mazurskie 43 090 2,7 29 677 72 1

Świętokrzyskie 38 969 2,4 30 552 74 -
Podlaskie 35 219 2,2 29 356 71 -
Lubuskie 35 018 2,2 34 227 83 -
Opolskie 33 217 2,1 32 813 79 -

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według 
województw w 2012 r., s. 1, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/ra-
chunki-regionalne/wstepne-szacunki-produktu-krajowego-brutto-wedlug-wojewodztw
-w-2012-r-opracowanie-eksperymentalne,4,1.html (dostęp 23.10.2014).

Powyższe dane potwierdzają związek między poziomem rozwoju woje-
wództwa a liczbą przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-roz-
wojowego. Województwo mazowieckie oraz śląskie zajmują odpowiednio 1. i 2. 
miejsce pod względem wartości PKB ogółem. Wytwarzają one ponad 1/3 war-
tości PKB ogółem w Polsce i wyraźnie wyróżniają się pod tym względem na 
tle pozostałych województw. W województwach tych zlokalizowana jest także 
największa liczba centrów badawczo-rozwojowych w Polsce (19 na 34). Kolejne 
województwa pogrupowane według wartości wytworzonego PKB wykazują 
mniejszą, choć zauważalną zależność od liczby przedsiębiorców posiadających 
status centrum badawczo-naukowego. Wyjątkiem jest województwo wielkopol-
skie, które zajmuje 3. miejsce pod względem wartości wytworzonego PKB, zaś 
na jego terenie działa tylko jeden przedsiębiorca posiadający omawiany status. 
Na terytorium ostatnich czterech województw pod względem wartości wytwo-
rzonego PKB: świętokrzyskiego, podlaskiego, lubuskiego i opolskiego nie działa 
żaden przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego.

W tabeli 4 zestawiona została liczba zgłoszeń wynalazków i wzorów użyt-
kowych do UPRP w 2013 roku przez podmioty krajowe w trybie krajowym i mię-
dzynarodowym według województw z liczbą przedsiębiorców posiadających 
status centrów badawczo-rozwojowych w danym województwie. Zestawienie to 
ma na celu zweryfikowanie hipotezy, czy działalność centrów badawczo-rozwo-
jowych determinuje liczba zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych w po-
szczególnych województwach.
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Tabela 4 

Liczba zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych do UPRP w 2013 roku 
przez podmioty krajowe w trybie krajowym i międzynarodowym według województw 

w porównaniu z liczbą przedsiębiorców posiadających status centrów 
badawczo-rozwojowych w danym województwie

  Lp. Województwo Wynalazki Wzory 
użytkowe Razem

Liczba CBR
 w październiku 

2014 r.
1. Mazowieckie 947 170 1117 9
2. Śląskie 521 161 682 10
3. Małopolskie 468 142 610 2
4. Dolnośląskie 391 64 455 4
5. Wielkopolskie 360 92 452 1
6. Łódzkie 311 53 364 3
7. Pomorskie 234 49 283 -
8. Lubelskie 195 24 219 2
9. Kujawsko-pomorskie 169 44 213 1

10. Zachodniopomorskie 172 35 207 1
11. Podkarpackie 113 33 146 -
12. Warmińsko-mazurskie 74 48 122 1
13. Świętokrzyskie 83 25 108 -
14. Podlaskie 82 24 106 -
15. Opolskie 78 12 90 -
16. Lubuskie 39 10 49 -
17. Polska ogółem 4237 986 5223 34

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznego Raportu Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej 
Polskiej za rok 2013, s. 14, www.uprp.pl/uprp/_gAllery/62/95/62957/raport_2013.pdf (do-
stęp 23.10.2014).

Zestawienie zawarte wyżej również potwierdza zależność pomiędzy liczbą 
zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych a liczbą centrów badawczo-rozwojo-
wych działających w danym województwie. Najwięcej takich zgłoszeń dokonano 
w województwie mazowieckim, a następnie w województwie śląskim. W woje-
wództwach tych istnieje wyraźnie największa liczba przedsiębiorców posiadają-
cych status centrum badawczo-rozwojowego. Pomimo tego, że w województwach 
tych funkcjonuje podobna liczba przedsiębiorców o statusie centrów badawczo-roz-
wojowego, to w województwie mazowieckim zgłoszono prawie dwa razy więcej 
wynalazków i wzorów użytkowych niż w województwie śląskim. Na uwagę zasłu-
guje fakt, że w województwie małopolskim zgłoszono prawie tyle samo wynalaz-
ków i wzorów użytkowych co w województwie śląskim, pomimo tego, że w wo-
jewództwie śląskim funkcjonuje pięć razy więcej przedsiębiorców posiadających 
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status centrum badawczo-rozwojowego. Podobna sytuacja ma miejsce w czwartym 
w zestawieniu województwie dolnośląskim oraz piątym – województwie wielko-
polskim. Liczba zgłoszonych w tych województwach wynalazków i wzorów użyt-
kowych jest taka sama, choć w pierwszym z nich funkcjonuje cztery razy więcej 
centrów badawczo-rozwojowych. W ostatnich czterech województwach w zesta-
wieniu: świętokrzyskim, podlaskim, opolskim, lubuskim nie funkcjonuje żaden 
przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego.

2. Formy organizacji prawnej oraz wysokość kapitału zakładowego 
przedsiębiorców posiadających status centrów badawczo-rozwojowych

Zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2008 roku o niektórych 
formach wspierania działalności innowacyjnej status centrum badawczo-roz-
wojowego może uzyskać przedsiębiorca prowadzący badania naukowe lub pra-
ce rozwojowe oraz spełniający wskazane w tej ustawie warunki. Spośród 34 
przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego więk-
szość przedsiębiorców zorganizowana jest w formie spółek prawa handlowego4. 
W Polsce jest 25 przedsiębiorców posiadających taki status działających jako 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Drugą co do popularności formą orga-
nizacji prawnej centrum badawczo-rozwojowego jest spółka akcyjna, w ramach 
której działalność gospodarczą prowadzi 6 przedsiębiorców. Po jednym przedsię-
biorcy o takim statusie prowadzi działalność gospodarczą jako spółka komandy-
towa, spółka komandytowo-akcyjna oraz osoba fizyczna. Spośród 34 przedsię-
biorców obecnie posiadających status centrum badawczo-rozwojowego 4 z nich 
zostało utworzonych w wyniku komercjalizacji jednostki badawczo-rozwojowej. 
W tabeli 5 przedstawiono liczbę przedsiębiorców posiadających status centrum 
badawczo-rozwojowego z podziałem na formę organizacji prawnej.

W ocenie autorów artykułu wyraźna dominacja kapitałowej spółki prawa 
handlowego jako formy organizacyjno-prawnej, w ramach której przedsiębiorcy 
uzyskują status centrum badawczo-rozwojowego, wiąże się przede wszystkim 
z dużym ryzykiem prowadzenia badań naukowych oraz prac badawczo-rozwo-
jowych. Przedsiębiorcy ci chcą minimalizować ewentualne niepowodzenia po-
przez ograniczanie swojej odpowiedzialnością jedynie do wniesionego na ten 
cel kapitału. Potwierdzeniem tej hipotezy może być to, że prawie połowa wspól-
ników przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego 

4 Stan na dzień 15 października 2014 r.
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działających w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to osoby fizycz-
ne. Mogłyby one prowadzić działalność gospodarczą w zakresie badań lub prac 
rozwojowych oraz starać się o uzyskanie statusu centrum badawczo-rozwojo-
wego jako osoby fizyczne, ale wtedy odpowiadałby, co do zasady, całym swoim 
majątkiem, a nie jedynie kapitałem wniesionym do spółki, która ma na celu pro-
wadzić badania lub prace rozwojowe.

Tabela 5 

Liczba przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego 
z podziałem na formę organizacji prawnej na dzień 15 października 2014 r.

Forma 
prawna

Spółka 
z ograniczoną 

odpowiedzialnością

Spółka 
akcyjna

Spółka 
komandytowa

Spółka 
komandytowo-

akcyjna

Osoba 
fizyczna

Liczba 25 6 1 1 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Centralnej Informacji rejestru przedsiębior-
ców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedsiębiorcy posiadający obecnie status centrum badawczo-rozwojowego 
oraz prowadzący tę działalność w formie spółki prawa handlowego przeznaczyli 
na badania i prace rozwojowe, jako kapitał zakładowy, kwotę 534 133 146,40 zł. 
Struktura kapitału zakładowego poszczególnych przedsiębiorców działających 
w formie spółek prawa handlowego jest bardzo zróżnicowana. Wartość kapita-
łu zakładowego największego przedsiębiorcy posiadającego status centrum ba-
dawczo-rozwojowego wynosi 409 217 060 zł i przewyższa ona ponad 3-krotnie 
wartość kapitałów zakładowych pozostałych 32 dwóch spółek prawa handlowego 
posiadających status centrum badawczo-rozwojowego. Wartość kapitału zakła-
dowego drugiego w zestawieniu przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo
-rozwojowego jest o 8 razy niższa niż wartość kapitału lidera. Wartość tego kapi-
tału zakładowego wynosi prawie 50 000 000 zł. Trzeci pod względem wysokości 
kapitału zakładowego przedsiębiorca o statusie centrum badawczo-rozwojowego 
posiada kapitał zakładowy o wartości ponad 15 000 000 zł. Najniższy kapitał 
zakładowy przedsiębiorcy posiadającego taki status wynosi 50 000 zł. Takich 
przedsiębiorców jest dwóch. Kapitał zakładowy dwóch ostatnich pod tym wzglę-
dem przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowym wynosi 60 000 
zł. W tabeli 6 została przedstawiona wysokość kapitału zakładowego przedsię-
biorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego w 2014 roku, któ-
rzy działają w formie spółki prawa handlowego.
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Tabela 6 

Wysokość kapitału zakładowego przedsiębiorców posiadających status centrum 
badawczo-rozwojowego w 2014 roku, którzy działają 

w formie spółki prawa handlowego

Wysokość kapitału zakładowego w zł Sp. z o.o. S.A. S.K. S.K.A. Ogółem

5000–100 000 5 - 1 - 6

100 001–500 000 5 - - - 5

500 001–1 000 000 5 2 - - 7

1 000 001–2 000 000 2 1 - - 3

2 000 001–3 000 000 1 - - - 1

3 000 001–4 000 000 1 - - - 1

4 000 001–5 000 000 - 1 - 1 2

5 000 001–6 000 000 2 1 - - 3

6 000 001–7 000 000 - - - - 0

7 000 001–8 000 000 1 - - - 1

8 000 001–9 000 000 1 - - - 1

9 000 001–16 000 000 1 - - - 1

16 000 001–50 000 000 1 - - - 1

50 000 001–410 000 000 - 1 - - 1

Ogółem 25 6 1 1 33

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 
Sądowego.

Średnia wartość kapitału zakładowego przedsiębiorcy posiadającego status 
centrum badawczo-rozwojowego i działającego w formie spółki prawa handlo-
wego wynosi 16 185 852,92 zł. Jak wynika z tabeli 6, wyliczona średnia wartość 
tego kapitału jest iluzoryczna, albowiem kapitał zakładowy o co najmniej takiej 
wartości posiada jedynie 2 przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-roz-
wojowego. Kapitały zakładowe pozostałych 31 przedsiębiorców z takim statu-
sem będących jednocześnie spółką prawa handlowego są znacząco niższe od 
prezentowanej średniej 16 185 852,92 zł. Aż 18 przedsiębiorców posiada kapitał 
zakładowy jedynie do 1 000 000 zł, w tym kapitał zakładowy 6 z nich nie prze-
kracza 100 000 zł.
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3. Przedmiot badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych 
przez centra badawczo-rozwojowe w latach 2008–2014

Badania naukowe i prace rozwojowe ujęte zostały w Polskiej Klasyfikacji 
Działalności Gospodarczej z 2007 roku w dziale 72. Obejmują one dwie gru-
py: 72.1. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych 
i technicznych oraz 72.2. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk 
społecznych i humanistycznych. W ramach Badań naukowych i prac rozwojo-
wych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych zostały wyodrębnione 
dwie podklasy 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotech-
nologii oraz 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozosta-
łych nauk przyrodniczych i technicznych.

Rysunek 1. Badania naukowe i prace rozwojowe w Polskiej Klasyfikacji Działalności 
Gospodarczej z 2007 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Analiza odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców posia-
dających status centrum badawczo-rozwojowego oraz funkcjonujących w formie 
spółki prawa handlowego pokazała, że wśród tych przedsiębiorców nie wszy-
scy wskazali jako przedmiot swojej działalności badania naukowe lub prace roz-
wojowe. Taki brak jest niezrozumiały z uwagi na to, że status centrum badaw-
czo-rozwojowego mogą uzyskać przedsiębiorcy prowadzący badania lub prace 
rozwojowe. Wśród przedsiębiorców, którzy wskazali jako przedmiot swojej dzia-
łalności badania naukowe lub prace rozwojowe, dominuje prowadzenie badań lub 
prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych. Większość 
przedsiębiorców wskazywała jako przedmiot swoich badań lub prac rozwojowych 
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kilka ich kategorii. Prawie 1/3 przedsiębiorców posiadających omawiany status 
prowadzi badania lub prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii. Natomiast 
jednie 3 przedsiębiorców jako przedmiot badań naukowych lub prac rozwojo-
wych wskazało na dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. Wśród tych 
przedsiębiorców nikt nie wskazał jednej z tych dziedzin jako jedynej dziedziny 
badań naukowych lub prac rozwojowych.

Podsumowanie

Analiza funkcjonowania w Polsce centrów badawczo-rozwojowych w la-
tach 2008–2014 prowadzi do wniosku, że centra badawczo-rozwojowe lokalizo-
wane są głównie w silnych ekonomicznie regionach, głównie w stolicach woje-
wództw. Przeważającą formą prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością. Drugą popularną formą jest spółka akcyjna. 
Największy przedsiębiorca jest 3-krotnie większy od wszystkich pozostałych 
przedsiębiorców posiadających ten status. Kapitał zakładowy połowy przedsię-
biorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego nie przekracza 
1 000 000 zł. Większość przedsiębiorców posiadających status centrum badaw-
czo-rozwojowego prowadzi badania naukowe lub prace rozwojowe w dziedzinie 
nauk przyrodniczych i technicznych. 
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RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTERS IN POLAND 
IN THE YEARS 2008–2014 – SELECTED ASPECTS 

Summary

The aim of the article is a description of entrepreneurs who have research and devel-
opment centers status. The paper describes the number, a location, legal form, the size of 
the share capital and the subject of research and development of these entrepreneurs. The 
number of entrepreneurs who have research and development centers status is growing. 
Research and development center are located in big cities and they are commercial com-
panies. Their share capital is usually less than one million zł. In most of their subject of 
research and development are the technical science and natural science.
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1. Znaczenie innowacji dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 
w perspektywie programowania 2014–2020

Znaczenie innowacji dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w litera-
turze przedmiotu było wielokrotnie dyskutowane szczególnie w kontekście ich 
wpływu na kształtowanie pozycji konkurencyjnej tego sektora. Ponoszenie na-
kładów na rozwój innowacji w MSP jest związane z większym zakresem nie-
pewności niż inwestycje w kapitał rzeczowy. Im wcześniejsza faza powstawa-
nia innowacji, tym bardziej ryzykowne jest angażowanie śro dków firmy w tego 
rodzaju działalność. Jest to szczególnie duży problem dla MSP posiadających 
ograniczone środki finansowe, aby np. zdywersyfikować ryzyko poprzez prowa-
dzenie kilku innowacyjnych projektów czy inwestycji, co mogłoby ograniczać 
ryzyko porażki lub zaprzestania działalności. 

Ważną barierą rozwoju działalności innowacyjnej w małych i średnich 
przedsiębiorstwach są niewystarczające środki finansowe i trudność w ich po-
zyskaniu. Dlatego tak ważne jest dla tych przedsiębiorstw wsparcie finansowe 
tego typu działalności. Taką możliwość dają środki finansowe pochodzące z bu-
dżetu Unii Europejskiej, dystrybuowane w Polsce za pomocą różnych progra-
mów, w tym programów operacyjnych, w ramach których oferowane są różne 
instrumenty finansowe mające na celu wsparcie działalności innowacyjnej MSP 
na różnych etapach ich rozwoju.

W perspektywie programowania 2014–2020 rekomenduje się dla wsparcia 
rozwoju działalności innowacyjnej MSP szeroki wachlarz instrumentów finanso-
wych, w tym instrumenty dłużne. Jednym z takich instrumentów jest pożyczka, 
która jak do tej pory nie ma długiej praktyki wsparcia projektów/przedsięwzięć 
innowacyjnych. Produkty pożyczkowe oferowane przez banki komercyjne są 
skierowane do przedsiębiorstw posiadających historię kredytową, stabilną pozy-
cję rynkową czy stabilne/przewidywalne źródła przychodów i zabezpieczenia dla 
zobowiązań. W przypadku produktów pożyczkowych wspieranych ze środków 
publicznych i dedykowanych konkretnemu celowi, np. poprawie innowacyjności 
MSP, pożyczkobiorcami są najczęściej przedsiębiorstwa młode, oceniane przez 
banki komercyjne jako ryzykowne i nieposiadające historii kredytowej i odpo-
wiednich zabezpieczeń. W latach 2014–2020 w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój planuje się uruchomienie instrumentów dłużnych w formie 
pożyczek dla wsparcia działalności innowacyjnej MSP w ramach II osi prioryte-
towej, priorytet inwestycyjny 1.2: wsparcie wdrożeń wyników B+R.
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2. Dotychczasowe doświadczenia w zakresie wykorzystania pożyczki 
dla wsparcia działalności innowacyjnej MSP

Pożyczki są istotnym instrumentem finansowym o charakterze dłużnym mo-
gącym mieć zastosowanie do wsparcia działalności innowacyjnej małych i średnich 
przedsiębiorstw. Dotychczasowy zakres wykorzystania pożyczek można rozpatry-
wać w dwóch aspektach: 1) pożyczki tzw. standardowe ukierunkowane na wsparcie 
MSP, w tym możliwość wsparcia projektów innowacyjnych tych przedsiębiorstw; 
2) pożyczki ukierunkowane na wsparcie projektów innowacyjnych MSP1. 

Do pierwszej grupy instrumentów zalicza się ofertę banków komercyjnych 
obejmującą produkty pożyczkowe dla przedsiębiorstw oraz ofertę funduszy po-
życzkowych udzielających pożyczek dla MSP na preferencyjnych warunkach. 
W dalszej części opracowania, ze względu na jego zakres odnoszący się do wspar-
cia MSP ze środków unijnych, pominięta zostanie analiza instrumentów pożycz-
kowych oferowanych na zasadach komercyjnych. Oferta funduszy pożyczkowych 
była i jest obecnie głównie skierowana do mikro- i małych przedsiębiorstw oraz 
osób uruchamiających działalność gospodarczą mających trudności w zdobyciu fi-
nansowania komercyjnego na jej podjęcie, prowadzenie i rozwój, np. finansowanie 
inwestycji, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakup 
maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia przedsięwzięcia gospodarczego.

W latach 2004–2006 fundusze pożyczkowe zostały dokapitalizowane 
na kwotę prawie 344 mln zł w ramach działania 1.2 z Sektorowego Programu 
Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności przedsiębiorstw wdrażanego przez 
PARP. Wsparcie otrzymało 39 funduszy pożyczkowych realizujących 53 projek-
ty, co umożliwiło udzielenie pożyczek 13 979 przedsiębiorcom. W okresie 2007–
2013 dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych pochodziło z RPO, z inicjaty-
wy JEREMIE dodatkowo w 6 województwach, oraz Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej w 5 województwach.

W 2013 roku fundusze pożyczkowe udzieliły 8138 pożyczek o wartości 
767,5 mln zł., w tym 7152 to pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, co stanowiło pra-
wie 88% ogółu udzielonych pożyczek. Najwięcej, tj. 5068 (62,3% ogółu), poży-
czek trafiło do przedsiębiorstw kontynuujących działalność gospodarczą, znacznie 
mniej, bo tylko 25,1%, do rozpoczynających działalność gospodarczą2, a pozostała 
część pożyczek nie została zaklasyfikowana do żadnej z tych kategorii i uznana za 

1  Raport końcowy: Ocena ex-ante instrumentów finansowych w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój, WYG PSDB Sp. z o.o., Warszawa 2014, s. 68.

2  Rynek Funduszy Pożyczkowych w Polsce. Raport 2013, PZFP, Warszawa 2014, s. 15 i n.
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brak danych. W strukturze pożyczek udzielonych ogółem dominują pożyczki skie-
rowane do sekcji, w których ujęto usługi, handel oraz przetwórstwo przemysłowe.

Najwięcej pożyczek udzielono w województwach zachodniopomorskim 
(17,8%), mazowieckim (12,6%) i świętokrzyskim (12,2%), a najmniej w woje-
wództwach podlaskim (nieco ponad 1,7%) i lubuskim (1,7%). Przeważały pożycz-
ki w kwocie od 50 do 120 tys. zł, stanowiąc 24,2% ogółu udzielonych pożyczek, 
oraz pożyczki o wartości od 10 do 30 tys. złotych, stanowiąc 21,6%, a tylko 1% to 
pożyczki powyżej 500 tys. zł3. Średnia wartość pożyczki w 2013 roku wynosiła 
94,3 tys. zł i była wyższa w porównaniu z rokiem 2012 o 22,5%. W kontekście 
finansowania działalności innowacyjnej MSP oferta funduszy pożyczkowych 
stanowi źródło finansowania dla projektów o średniej i małej skali, głównie ze 
względu na wartość udzielanych pożyczek.

Fundusze pożyczkowe prowadzą przede wszystkim działalność na lokal-
nym rynku usług finansowych i odgrywają rolę pośrednika finansowego udzie-
lającego przedsiębiorcom pierwszych pożyczek, co wpływa na ich późniejszą hi-
storię kredytową i daje możliwość korzystania z innych produktów finansowych 
o charakterze zwrotnym4. Charakteryzują się elastycznością i szybko reagują 
na potrzeby rynku, współczynnik straconych pożyczek jest niski, co świadczy 
o przemyślanej polityce udzielania pożyczek. W 2013 roku ok. 75% pożyczek 
było spłacanych terminowo, pożyczki windykowane w ujęciu ilościowym stano-
wiły ok. 10%, a wartościowym 7,2%. Wartość pożyczek straconych w 2013 roku 
wynosiła 10 194 173,72 zł, co stanowiło 0,74% pożyczek aktywnych5. 

Pożyczki oferowane przez fundusze pożyczkowe w ramach pierwszej grupy 
omawianych instrumentów pożyczkowych, tzw. standardowych, są nakierowane 
głównie na finansowanie MSP we wczesnych fazach rozwoju planujących wydat-
ki na szeroko rozumiany rozwój, w tym rozwój działalności innowacyjnej6. 

Jak wskazują badania7 zrealizowane wśród przedsiębiorców, którzy korzy-
stali z oferty funduszy pożyczkowych, do pozytywnych efektów działalności po-
życzkowej oddziałujących bezpośrednio na ich konkurencyjność można zaliczyć: 
nowe inwestycje skutkujące unowocześnieniem procesów produkcyjnych i usłu-
gowych, wzrost zdolności do finansowania potrzeb obrotowych, ograniczenie 

3  Ibidem, s. 41.
4  Rynek Funduszy Pożyczkowych w Polsce. Raport 2012, PZFP, Warszawa 2013, s. 42.
5  Rynek Funduszy Pożyczkowych w Polsce. Raport 2013, PZFP, Warszawa 2014, s. 50.
6  Ibidem, s. 69.
7  Raport z badania: Oceny efektywności wykorzystania RPO i JEREMIE w działalności 

funduszy pożyczkowych i poręczeniowych oraz rozwoju przedsiębiorczości, PAG Uniconsult, 
Warszawa 2012, s. 68, 81.
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problemów związanych z pozyskiwaniem środków finansowych w sektorze ban-
kowym oraz wprowadzenie na rynek nowych produktów/usług8. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa mają bardzo zróżnicowane potrzeby w zakresie przeznaczenia 
pożyczek, tzn. cele inwestycyjne i obrotowe. Jest to uzależnione od wielu czynni-
ków zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych wpływających na sytuację fir-
my, np. w mikroprzedsiębiorstwach widoczny jest niedobór środków obrotowych 
na bieżącą działalność, szczególnie w okresie słabszej koniunktury na rynku. 
Natomiast z punktu widzenia całej gospodarki jako efekt działalności funduszy 
pożyczkowych można wskazać tworzenie nowych miejsc pracy. 

Do drugiej grupy instrumentów pożyczkowych należą pożyczki ukierun-
kowane na wsparcie projektów innowacyjnych MSP, do których można zali-
czyć: 1) „pożyczkę na innowacje” oferowaną przez PARP, 2) pożyczkę Funduszu 
Pożyczkowego Wspierania Innowacji PARP oraz 3) pożyczkę na przedsięwzięcia 
innowacyjne o charakterze innowacyjnym, ze środków Funduszu Powierniczego 
JEREMIE w województwie wielkopolskim.

„Pożyczka na innowacje” udzielana jest od 2006 roku ze środków własnych 
przez PARP. Instrument ten miał niewielkie zastosowanie dla wsparcia działal-
ności innowacyjnej MSP, bowiem w okresie 2006–2013 zawartych zostało tylko 
osiem umów na kwotę 6 896 017,78 zł. Do 2013 roku pożyczka ta była przez MSP 
przeznaczana na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym, w tym m.in. 
na zakup i wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, zakup licencji kra-
jowych lub zagranicznych, zakup i montaż maszyn lub urządzeń. W 2014 roku 
wprowadzono zmiany w zasadach udzielania pożyczek, tzn. rozszerzony został 
zakres pożyczki o zakup usług doradczych w zakresie planowania inwestycyjne-
go, zwiększona kwota do 2 mln zł oraz czas, na który może zostać udzielona do 
maksymalnie 10 lat9.

Inny rodzaj pożyczki był oferowany przez Fundusz Pożyczkowy Wspierania 
Innowacji PARP, który został utworzony i dokapitalizowany w 2013 roku w ra-
mach pilotażu z 3 osi priorytetowej PO IG, działanie 3.4, realizowanego w ra-
mach projektu systemowego PARP. Instrument ten miał na celu dostarczenie ka-
pitału w formie pożyczki dla mikro- i małych przedsiębiorstw, które planują 
realizację przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym. O pożyczki z funduszu 
mogły ubiegać się tylko mikro- i małe firmy posiadające umowę inwestycyjną 
z inwestorem kapitałowym (co najmniej jednym aniołem biznesu lub funduszem 

8  Ibidem, s. 82.
9 Raport końcowy: Ocena ex-ante instrumentów finansowych w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój, WYG PSDB Sp. z o.o., Warszawa 2014, s. 70.
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kapitału podwyższonego ryzyka), na mocy której inwestor ten zobowiązał się do 
dokonania inwestycji kapitałowej w firmę i utrzymania jej do chwili całkowitej 
spłaty pożyczki wraz z odsetkami10. Minimalna kwota pożyczki na realizację 
innowacyjnego przedsięwzięcia wynosiła 200 tys. złotych, a maksymalna kwota 
pożyczki wynosi 2 mln złotych. Pożyczka mogła być przeznaczona na urucho-
mienie działalności przedsiębiorcy, który nie prowadził sprzedaży produktów 
lub usług i nie generował zysków, na opracowywanie produktu lub usługi i po-
czątkowe wprowadzenie ich na rynek lub na wzrost i rozszerzenie działalności 
przedsiębiorcy, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwój rynku 
lub opracowywanie produktów lub usług, pod warunkiem, że przedsiębiorca pro-
wadził sprzedaż nie dłużej niż 12 miesięcy, licząc od dnia wystawienia pierw-
szej faktury sprzedaży produktu lub usługi. Pożyczki udziela się maksymalnie 
na 8 lat z możliwością skorzystania z karencji i odsetek oraz kapitału ze sta-
łym oprocentowaniem na poziomie 6,5% rocznie bez opłat i prowizji za udzie-
lenie pożyczki11. Przeprowadzony przez PARP pilotaż Funduszu Pożyczkowego 
Wspierania Innowacji miał dwie tury naboru (czerwiec–sierpień 2013) oraz 
(listo pad 2013 – marzec 2014). W tych dwóch okresach łącznie rekomendowano 
58 wniosków na kwotę 96 444 832 zł, najwięcej z branż: informatycznej i prze-
mysłowej (po 18 projektów)12.

Pożyczki udzielane przez Fundusz Wspierania Innowacji nie były bezpo-
średnio przeznaczone na finansowanie działalności innowacyjnej przedsię-
biorstw, ze względu na brak stosowania kryterium innowacyjności przedsięwzię-
cia przy klasyfikowaniu projektów do wsparcia. Można jedynie przypuszczać, 
że w puli zgłaszanych projektów znalazły się te o charakterze innowacyjnym. 
Zatem instrument ten ze względu na swój specyficzny charakter – zaangażo-
wanie inwestora zewnętrznego w postaci anioła biznesu lub funduszu podwyż-
szonego ryzyka typu venture capital – może wspierać tylko niewielką grupę 
małych i średnich przedsiębiorstw, których projekt/przedsięwzięcie zainteresuje 
inwestora zewnętrznego. Trudno jest również ocenić zainteresowanie inwestorów 
kapita łowych tego typu wsparciem, ze względu na krótki okres funkcjonowania 
instrumentu w ramach pilotażowego projektu w ramach PO IG. 

Kolejnym ważnym instrumentem pożyczkowym były pożyczki oferowane 
w wyniku inicjatywy JEREMIE wdrażanej w Polsce na poziomie regionalnym 

10 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
2007–2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013, s. 78, 81–83.

11  Raport końcowy: Ocena ex-ante instrumentów finansowych…, s. 71.
12  Dane uzyskane z PARP.
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w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007–2013 w sześciu 
województwach: dolnośląskim, łódzkim, pomorskim, wielkopolskim, zachod-
niopomorskim oraz mazowieckim. To forma wsparcia finansowego oferowanego 
głównie MSP rozpoczynającym działalność gospodarczą, nieposiadającym histo-
rii kredytowej lub zabezpieczeń o wystarczającej wartości do uzyskania finanso-
wania zewnętrznego. Pożyczki są udzielane do kwoty 500 tyś. zł na okres do 5 lat. 
W latach 2007–2013 łączna wartość umów o dofinansowanie z RPO przeznaczo-
nych na realizację inicjatywy JEREMIE to ponad 1,7 mld zł13. Wsparcie w ra-
mach Regionalnych Programów Operacyjnych w formie inicjatywy JEREMIE 
pozwoliło według stanu na 30.09.2012 roku na udzielenie 9253 pożyczek o łącz-
nej wartości 922 mln zł, co stanowi 42% wszystkich udzielonych w tym okresie 
pożyczek i 65% ich wartości14. 

Dodatkowo w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie wielkopolskim 
oferowane były również pożyczki na przedsięwzięcia inwestycyjne o charakterze 
innowacyjnym15 udzielane od kwoty powyżej 1 mln zł do 2,5 mln zł na okres do 
10 lat, na preferencyjnych warunkach, tzn. bez żadnych opłat i prowizji. Pożyczki 
te były oferowane przez dwóch pośredników finansowych: Polską Fundację 
Przedsiębiorczości (PFP) i Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
(WARP), którzy otrzymali środki z Funduszu Powierniczego JEREMIE woje-
wództwa wielkopolskiego w ramach pożyczki globalnej. PFP otrzymała wsparcie 
w wysokości 15 mln zł, jednak do tej pory nie udzielono żadnej takiej pożyczki – 
jest to obecnie etap analizy złożonych wniosków. W przypadku WARP wsparcie 
wynosiło 25 mln zł, udzielono 16 pożyczek, wykorzystując całą alokację wspar-
cia16. Oferowany produkt pożyczkowy ze względu na wysokość pożyczki, okres 
spłaty i konieczne zabezpieczenia mógłby stać się atrakcyjny dla finansowania 
projektów innowacyjnych. Barierą w pozyskaniu takiej pożyczki może stać się 
jednak konieczność posiadania opinii o innowacyjności rozwiązania technolo-
gicznego wydanej przez jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 Ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (DzU z 2010 r., 
nr 96, poz. 615 z późn. zm.).

13  www.jeremie.com.pl (dostęp 15.09.2014).
14  Raport z badania: Oceny efektywności…, s. 34.
15  Przedsięwzięcie innowacyjne jest rozumiane jako wdrożenie w przedsiębiorstwie roz-

wiązania technologicznego, które jest stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata. 
Wymagana jest opinia o innowacyjności takiego przedsięwzięcia wydana przez jednostki nauko-
we w rozumieniu art. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 
(DzU z 2010 r., nr 96, poz. 615 z późn. zm.).

16  Na podstawie danych WARP.
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Doświadczenia zdobyte w latach 2007–2013 w zakresie udzielania pożyczek 
dedykowanych bezpośrednio i pośrednio na finansowanie projektów innowacyj-
nych stanowiły ważne źródło dla projektowania instrumentów finansowych na 
lata 2014–2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

3. Pożyczka jako jeden z instrumentów finansowania działalności 
innowacyjnej MSP w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój (PO IR)

Celem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014–2020 jest 
wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się 
głównie wzrostem nakładów prywatnych na B+R poprzez: 1) wsparcie przedsię-
biorstw w obszarze innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej, 2) pod-
niesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych i prac rozwojowych, 
3) zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań nauko-
wych i prac rozwojowych17. Cel ten będzie realizowany poprzez wsparcie projek-
tów „od pomysłu do rynku” obejmujących cały proces powstawania innowacji. 

W ramach osi priorytetowej II – Wspieranie innowacji w przedsiębior-
stwach planuje się zastosowanie instrumentów dłużnych w postaci dwóch ty-
pów pożyczek mających zastosowanie dla finansowania projektów „Wsparcie 
wdrożeń wyników prac B+R” służących zapełnieniu luki finansowej pomiędzy 
etapem prowadzenia przez przedsiębiorstwo prac badawczo-rozwojowych 
a wprowadzeniem nowego produktu na rynek. Wsparcie ukierunkowane jest na 
projekty obejmujące wdrożenie technologii opracowanej przez przedsiębiorcę 
lub nabytej (posiadającej postać wyników prac B+R) oraz uruchomienie na jej 
podstawie produkcji towarów lub świadczenie usług18. Tego typu projekty inno-
wacyjne charakteryzują się dużym ryzykiem, dlatego też zastosowanie do ich 
finansowania instrumentów dłużnych, np. w postaci pożyczek, może stanowić 
pewien problem i zaburzać logikę ich przeznaczenia19. Mimo tych wątpliwości 
proponuje się dwa instrumenty dłużne w formie pożyczek dA i dC na poziomie 
oceny ex ante instrumentów finansowych PO IR.

17  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (wersja przyjęta przez Radę Ministrów 
8 stycznia 2014 r.), Warszawa 2014, s. 19.

18  Ibidem, s. 43.
19  Instrumenty dłużne można zastosować w przypadku, gdy projekt/przedsięwzięcie gene-

ruje chociaż przychody.
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Instrument dA to pożyczka, której celem jest dostarczenie zachęty dla in-
westora kapitałowego polegającej na umożliwieniu montażu finansowego zain-
westowanego kapitału z finansowaniem dłużnym, dostępnym na preferencyjnych 
warunkach (a niedostępnym na rynku komercyjnym) oraz dostarczenie spółce 
kapitałowej na etapie wczesnego wzrostu zewnętrznego kapitału dłużnego, nie-
dostępnego dla takich spółek na rynku komercyjnym20. Planuje się, aby wsparcie 
było kierowane do mikro- i małego przedsiębiorcy będącego spółką kapitałową, 
który ma umowę inwestycyjną zawartą z aniołem biznesu lub funduszem kapi-
tału podwyższonego ryzyka typu venture capital, na mocy której anioł biznesu 
lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital zobowiązali się 
do utrzymania inwestycji do czasu całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetka-
mi. Pożyczki są dedykowane dla spółek we wczesnej fazie rozwoju. Dolny limit 
pożyczki to 200 tyś. zł. natomiast górny został ustalony na poziomie 2 mln zł, 
gdy udziałowcem jest anioł biznesu, i 3 mln zł. – gdy udziałowcem jest venture 
capital. Planuje się, aby oprocentowanie pożyczki było stałe i na preferencyjnych 
warunkach, okres karencji kapitału i odsetek wynosił 2 lata, a maksymalny okres 
spłaty pożyczki 8 lat21.

Drugi rodzaj planowanego instrumentu to instrument Dc, który ma cha-
rakter mieszany, łączy cechy pożyczki oferowanej przez fundusze pożyczkowe 
na cele inwestycyjne i dotacji, tzw. premii technologicznej. Jest on adresowany 
do małych i średnich przedsiębiorstw mających utrudniony dostęp do kredytu 
bankowego. Jego zastosowanie towarzyszy projektom związanym z rozszerze-
niem działalności tych podmiotów. Planuje się ustalenie limitu inwestycyjnego 
dla instrumentu dC na poziomie: dolny limit – 500 tys. zł. i górny – 2 mln zł. 
Ze względu na mieszany charakter instrumentu dC poziom wsparcia powinien 
zostać obliczony osobno dla pożyczki i dotacji. Proponuje się, aby dla danego 
projektu udział części finansowanej za pomocą pożyczki oraz dotacji był równy, 
a wielkość projektu była podzielona na dwie części:

W przypadku pożyczki – maksymalny poziom finansowania w ramach 
kosztów kwalifikowanych zakłada się na poziomie 80%. Przy założeniu finanso-
wania 50% kosztów kwalifikowanych całości projektu z tego źródła oraz propo-
nowanych limitów – w ujęciu wartościowym minimalna wartość pożyczki wy-
niesie 200 tys. złotych, a maksymalna 800 tys. zł. 

W przypadku dotacji – zgodnie z mapą pomocy publicznej na lata 2014–2020 li-
mity dla poszczególnych regionów do roku 2017 mieszczą się pomiędzy 35% a 70% 

20  Raport końcowy: Ocena ex-ante instrumentów finansowych..., s. 110.
21  Ibidem, s. 123–125.
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(uwzględniając jedynie małych przedsiębiorców). Stąd też przy założeniu finanso-
wania 50% kosztów kwalifikowanych z tego źródła oraz proponowanych limitów 
w ujęciu wartościowym minimalna wartość dotacji wyniesie 87,5 tys. zł (przy wiel-
kości projektu 500 tys. zł i poziomie pomocy regionalnej 35%), a maksymalna – 
700 tys. zł (przy wielkości projektu 2 mln zł i poziomie pomocy regionalnej 70%)22.

Planuje się, aby oprocentowanie w przypadku pożyczki było stałe, wyso-
kość oprocentowania pozostawała na poziomie kredytów inwestycyjnych komer-
cyjnych, a okres karencji w spłacie kapitału liczył 2 lata. Przedsiębiorca uzyska 
główne korzyści z otrzymanej premii technologicznej. Rekomenduje się wdroże-
nie instrumentu dłużnego dC w formie projektu pilotażowego na niewielką skalę 
– wsparcie otrzyma ok. 45 przedsiębiorstw.

Podsumowanie

Zastosowanie zaproponowanych instrumentów dłużnych dA i dC niewątpli-
wie przyczyni się do wypełnienia luki finansowej, w której znalazły się przed-
siębiorstwa mające problem z uzyskaniem zewnętrznego finansowania na wdro-
żenie prac B+R oraz do osiągnięcia celów szczegółowych PO IR w ramach osi 
priorytetowej II, szczególnie w obszarze priorytetu inwestycyjnego 1.2. Wsparcie 
wdrożeń wyników prac B+R. Instrumenty te będą bowiem dedykowane głów-
nie małym i średnim przedsiębiorstwom innowacyjnym będącym na wczesnych 
etapach rozwoju, poszukującym dofinansowania swojej działalności innowacyj-
nej. W przypadku instrumentu dłużnego dA oferowane pożyczki z jednej strony 
stanowić będą uzupełnienie inwestycji kapitałowych realizowanych przez inwe-
storów zewnętrznych, a z drugiej strony pozwolą pomysłodawcy zachować swój 
udział we własności innowacyjnego przedsięwzięcia. Natomiast instrument dłuż-
ny dC pozwala przedsiębiorcy na mniejsze zaangażowanie środków własnych 
w realizację projektu innowacyjnego ze względu na dotację, która pokrywa część 
przedsięwzięcia. Jest to szczególnie ważne dla małych przedsiębiorstw, które 
wskazują na znaczące problemy w wypracowaniu środków własnych przezna-
czonych na cele inwestycyjne.

W przypadku rekomendowanych instrumentów zwrotnych zapewniona 
zostanie wyższa efektywność środków publicznych, bowiem wykorzystywane 
przez jednego beneficjenta środki trafią z powrotem do systemu finansowania 
i mogą zostać wykorzystane przez innego małego i średniego przedsiębiorcę. 

22  Ibidem, s. 133.
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THE PROSPECT OF SUPPORTING INNOVATIVE PROJECTS OF SMES 
FROM THE EU FUNDS – THE EXAMPLE 

OF THE SMART DEVELOPMENT OPERATIONAL PROGRAMME

Summary

Small and medium-sized enterprises are characterised by a low level of innovation, 
mainly due to their limited financial resources. Supporting innovation in this sector by 
the means of the EU funds can contribute to an increase in expenditures on the imple-
mentation of R&D. The Smart Development Operational Programme provides such an 
opportunity as its main objective is to increase the level of innovativeness and competi-
tiveness of the Polish economy through the development of innovativeness of enterpris-
es. In the framework of this programme, a proposal concerning financial instruments, 
including debt instruments for financing innovativeness of SMEs, has been prepared.

The aim of the paper is to evaluate the role of loans in support of innovative activity 
of small and medium-sized enterprises within the framework of the Smart Development 
Operational Programme (OP SD). The realisation of this goal has required an assessment of 
previous experience in the use of loans to support SMEs’ innovative activity and an evalua-
tion of the proposed debt instruments for support of innovative activity of SMEs. 

Keywords: SME, innovation, debt instruments, loan, Smart Development Operational 
Programme
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Streszczenie

W artykule omówiono istotę i cechy usług doradczych, zwrócono także uwagę na 
psychologiczne determinanty decyzji menedżerów związanych z korzystaniem z usług 
doradczych oraz warunki kształtujące prawidłową relację biznesową pomiędzy stronami. 
Artykuł składa się z czterech części merytorycznych. Pierwsza poświęcona jest istocie 
i cechom usług doradczych. Kolejny fragment dotyczy identyfikacji psychologicznych 
barier menedżerów przed korzystaniem z usług konsultanta biznesowego. W trzeciej 
części omówiono warunki kształtujące prawidłową relację biznesową pomiędzy stro-
nami usług doradczych. W ostatnim punkcie zwrócono uwagę na bariery w usługach 
dotyczących projektów innowacyjnych.

Słowa kluczowe: usługi doradcze, konsulting, innowacyjność

Wprowadzenie

Usługi doradztwa biznesowego są szczególnym rodzajem usług, w których 
partnerzy – klient i doradca – podejmują współpracę w określonej sytuacji gospo-
darczej tego pierwszego. Klient decyduje się na skorzystanie z profesjonalnych 
usług wtedy, kiedy dostrzega konieczność uzyskania pomocy ze strony nieza-
leżnego profesjonalisty. Doradca zaś zobowiązuje się do wykonania eksperty-
zy mającej rozwiązać określony problem, z jakim spotkał się zlecający. Zakres 

*  Stanisław M. Szukalski, dr hab. prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-
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przedmiotowy usług jest bardzo szeroki. Menedżerowie czy właściciele firm 
korzystają z usług doradczych, gdy napotykają problemy związane z przeprowa-
dzeniem zmian w przedsiębiorstwie, kiedy poszukują nowych impulsów rozwo-
jowych, rozwiązań innowacyjnych, gdy muszą rozwiązać problemy organizacyj-
ne, pojawiają się potrzeby szkoleniowe, a także konieczne jest znalezienie źródeł 
finansowania itp.

Prawidłowe stosunki pomiędzy stronami w trakcie realizacji usługi dorad-
czej zależne są od wielu czynników natury formalnej (prawidłowa umowa), fak-
tycznych relacji w trakcie trwania usługi, siły psychologicznych barier występu-
jących po stronie usługobiorcy oraz modelu realizacji usługi po stronie doradcy. 
Tym problemom poświęcono niniejszy artykuł, który powstał on w oparciu o po-
nad dwudziestoletnie doświadczenia autora jako konsultanta biznesowego oraz 
wywiady przeprowadzone w latach 2010–2014 z właścicielami przedsiębiorstw 
oraz menedżerami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w trakcie realizo-
wanych projektów i aplikowania o nie. Stąd wyniki nie mają charakteru danych 
statystycznych pozyskanych w trakcie ilościowych badań celowych na wybranej 
próbie, są natomiast zbiorem refleksji, uogólnień i ocen własnych autora i jako 
takie mogą stanowić impuls do dyskusji na ten temat.

1. Istota i cechy usług doradczych w biznesie 

Usługi doradcze to zawodowa działalność polegająca na oferowaniu przez 
specjalistów posiadających ekspercką wiedzę w określonej dziedzinie pomocy 
przedsiębiorcom mającej na celu rozwiązywanie napotykanych przez nich pro-
blemów. Istotą relacji pomiędzy stronami jest to, iż doradca-konsultant zostaje 
wynajęty na określony czas do rozwiązania określonego problemu. Inaczej mó-
wiąc, konsulting1 gospodarczy to „forma zapewniania pomocy dotyczącej zawar-
tości, procesu i struktury zadania bądź serii zadań, w przypadku których kon-
sultant nie jest właściwie odpowiedzialny za wykonanie konkretnego zadania, 
lecz pomaga tym, którzy są obarczeni taką odpowiedzialnością”2. Konsultanci 
świadczący usługi doradcze, chyba że umowa przewiduje inaczej, nie decydu-
ją o implementacji rozwiązań, nie mają także bezpośrednich uprawnień w za-
kresie decydowania o zmianach czy ich wprowadzania, nie podejmują decyzji 
w imieniu menedżerów. Odpowiedzialność wynikająca ze skorzystania z tych 

1  Pojęcia doradztwo i konsulting używamy zamiennie – wyjaśnienie niżej. 
2  Por. F. Steele, Consulting for Organizational Change, Massachusetts Press, Amherst 

1975, s. 3.
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porad ciąży na kliencie. Natomiast na konsultantach ciąży odpowiedzialność za 
jakość ich porad. W literaturze mamy dwa podejścia do konsultingu i doradztwa. 
Pierwsze traktuje te pojęcia jako tożsame, drugie definiuje je odmiennie. W tym 
drugim podejściu konsulting jest pojęciem szerszym niż doradztwo, co wyni-
ka z kompleksowego podejścia do klienta i problemów, z jakimi się on spotyka 
w trakcie prowadzenia biznesu. Doradztwo zaś oznacza pomoc w konkretnym 
w rozwiązaniu danego problemu. „Mały słownik języka polskiego” podaje, że 
konsulting i doradztwo to synonimy3. W statystyce usługi konsultingowo-dorad-
cze zaliczane są do usług profesjonalnych4. Zdecydowanie inaczej interpretuje te 
dwa pojęcia J. Koszałka5, rozpatrując je w kontekście doradztwa innowacyjne-
go dla przedsiębiorstw sektora MSP. Konsultant udziela odpowiedzi na pytania 
klienta, proponując mu rozwiązanie problemu zgodnie z wiedzą i kompetencjami, 
doradca współpracuje z klientem, pomagając mu zrozumieć problem i poszuku-
jąc z nim sposobów jego rozwiązania6. Mimo tych subtelnych różnic w podejściu 
do problemu w opracowaniu pojęcie konsulting i doradztwo traktujemy tożsa-
mo, co wynika z przedmiotu rozważań. Bez względu na to, jak zdefiniujemy 
problem, przy wszystkich subtelnościach definicyjnych usługi charakteryzują się 
pewnymi cechami. Po pierwsze, to niezależność, która oznacza, iż doradca (kon-
sultant) musi dokonać obiektywnej oceny danego problemu w sposób niezależny 
i obiektywnie zalecić klientowi kierunek działania. Owa niezależność przejawia 
się w kilku aspektach. Można mówić o niezależności: technicznej, finansowej, 
emocjonalnej, administracyjnej, politycznej. „Niezależność techniczna oznacza, 
że konsultant ma prawo do formułowania opinii technicznej i służenia poradą 
niezależnie od tego, w co wierzy klient, co życzy sobie usłyszeć. Nawet w przy-
padku ścisłej współpracy konsultant musi być w stanie kształtować i prezento-
wać własne niezależne wnioski i zalecenia”7. Niezależność finansowa oznacza, 
że doradca nie czerpie zysków z działań podjętych przez klienta będących następ-
stwem prowadzonej ekspertyzy. Niezależność finansową powinny gwarantować 

3  Zob. Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, H. Auderska, PWN, Warszawa 
1968 s. 120, 297.

4  Zob. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD), DzU z 2007 r., nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r., nr 59, poz. 489. O usługach 
profesjonalnych szerzej piszą: S. Flejterski, S. Panasiuk, A. Perenc, G. Rosa, Współczesna ekono-
mika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

5  J. Koszałka, R. Sluismans, Doradztwo dla strategii rozwoju innowacyjnego w MSP, 
Gdańsk, Blizen 2011, s. 29. 

6  Ibidem, s. 29.
7  M. Kubr, Konsulting zarządczy. Przewodnik po profesji, materiał powielony opublikowa-

ny przez Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych (2000).
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doradcy umowa i honorarium za usługę. Również dalsza współpraca z klientem 
nie powinna wpływać na obiektywizm porad udzielanych w trakcie pracy nad 
bieżącym projektem.

Niezależność administracyjna oznacza, że doradca nie podlega decyzjom 
administracyjnym klienta, bo nie jest elementem jego struktury organizacyjnej. 
Bardziej skomplikowana sytuacja powstaje, gdy mamy do czynienia z konsul-
tingiem wewnętrznym. Powstaje wtedy problem zakresu niezależności zdefi-
niowanego w momencie zlecania usługi doradztwa bądź wydzielenia go na czas 
realizacji zadania ze struktury organizacyjnej. Niezależność polityczna oznacza, 
że ani kierownictwo przedsiębiorstwa, ani inni przedstawiciele firmy, nie mogą 
formalnie wpływać na doradcę, wykorzystując kontakty polityczne czy członko-
stwo w partii politycznej lub tym podobnych działań. Niezależność emocjonalna 
oznacza, że konsultant zachowuje dystans bez względu na swoje sympatie, przy-
jaźnie czy innego rodzaju związki emocjonalne, które miały miejsce w momen-
cie rozpoczęcia pracy nad zadaniem lub rozwinęły się w jej trakcie8.

Po drugie, cechą usług jest ich czasowość. Klient zwraca się do doradcy 
o pomoc przez określony czas i oczekuje jej w określonej dziedzinie, w formie 
ekspertyzy, analizy, projektu. Doradca oddaje do dyspozycji klienta swój czas, 
poświęca swoją uwagę danemu problemowi, wykonuje powierzone mu zadanie 
i opuszcza przedsiębiorstwo.

Po trzecie, usługi doradcze są formą biznesu (z wyjątkiem usług świadczo-
nych przez jednostki non profit lub dotowane przez instytucje czy fundusze ce-
lowe), czyli usługa doradcza jest przedsięwzięciem finansowym, które musi być 
zaakceptowane przez zleceniodawcę i doradcę, zaś cena usług musi pokryć po-
niesione przez konsultanta koszty i gwarantować zysk firmie doradczej. 

Po czwarte, doradca nie jest w stanie przejąć problemu, a jego obecność 
w przedsiębiorstwie nie odciąży klienta od odpowiedzialności decyzyjnej i jej 
konsekwencji. Doradca biznesowy może zapewnić opinię w określonym tema-
cie, dokonać diagnozy, opracować propozycje rozwiązań, przeprowadzić szko-
lenie, ale decyzje co do wykorzystania wyników jego pracy i implementację 
rozwiązań musi wziąć na siebie klient. W sytuacji gdy dotychczasowy doradca 
bierze udział w implementacji rozwiązań powstałych w wyniku realizacji usługi 
doradczej, mamy do czynienia z konsultingiem zarządczym i wtedy może on 
przyjmować różne formy organizacyjne, ale wówczas trudno mówić o czystym 
doradztwie, a raczej o działaniach przedsiębiorczych prowadzonych wspólnie 

8  Por. ibidem.
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z dotychczasowym klientem doradcy. Jeśli chodzi o formy organizacyjno-praw-
ne, to spektrum rozwiązań jest bardzo szerokie – od venture capital, po kontrakty 
menedżerskie. W ich ramach doradca podejmuje się zarządzania, ale wówczas 
przestaje być doradcą, a staje się częścią organizacji, której dotychczas doradzał. 
Szczególnym rodzajem doradztwa w fazie wdrażania rozwiązania może być 
umowa stand by, polegająca na tym, że doradca jest gotowy do doradzania przez 
określoną liczbę godzin w miesiącu i wtedy służy radą menedżerowi. Jednakże 
także wtedy właścicielem problemu i konsekwencji decyzji pozostaje menedżer 
(właściciel) firmy. 

Rynek usług konsultingowych w ostatnich dwudziestu latach rozwinął się 
niezwykle dynamicznie, dotyczy to zarówno firm funkcjonujących w dojrzałych 
gospodarkach Europy Zachodniej, jak i w krajach Europy Wschodniej9. Związane 
jest to z wysokim stopniem skomplikowania procesów gospodarczych, a w szcze-
gólności z serwicyzacją sektorów produkcyjnych, internacjonalizacją działalno-
ści gospodarczej, wzrostem konkurencyjności na globalnych rynkach, nową or-
ganizacją biznesu (powstawaniem centrów usług), dyfuzją postępu technicznego. 
Oznacza to, że prowadzenie pewnych rodzajów działalności wymaga stosowania 
wysoce skomplikowanych procedur bądź działania w bardzo skomplikowanych 
strukturach, a także korzystania z pomocy zewnętrznej świadczonej przez pod-
mioty wyspecjalizowane w danej dziedzinie. W krajach, w których nastąpiło 
odejście od gospodarki centralnie sterowanej na rzecz rynkowej filozofii działa-
nia, usługi doradztwa biznesowego rozwinęły się ze szczególną siłą. Przyczyniło 
się do tego również wejście wielu krajów z tego obszaru do struktur unijnych oraz 
swoboda działalności gospodarczej, która dotyczy także usług doradztwa. 

Warto podkreślić, iż rynek usług doradczych jest wyraźnie spolaryzowa-
ny. Z jednej strony mamy wielkie firmy doradcze, z usług których korzystają 
duże przedsiębiorstwa, korporacje, co daje im gwarancje poprawności wyko-
nanej usługi10. Wynika to z globalnej filozofii działania korporacji. Szansa na 

9 Rynek usług konsultingowych jest dziś rynkiem globalnym. Według organizacji FEACO 
(The European Federation of Managment Consultancies Associations) rynek konsultingu w za-
kresie zarządzania (doradztwo i konsulting, rozwój i integracja systemów z wyłączeniem opro-
gramowania, outsourcing usług, pozostałe) wart jest około 100 mld euro (dane dotyczą 2012 r.), 
a w 1998 r. jego wartość wyniosła 24,5 mld euro. Jakkolwiek szacowano te wyniki, to ważna jest 
dynamika wzrostu rynku, który zwiększył się w latach 1998–2012 czterokrotnie, w stosunku do 
1996 r. prawie sześciokrotnie (586%). Średnioroczna stopa wzrostu rynku w latach 1999–2012 
wyniosła 12,65%, przy ujemnej stopie w latach 2002 (–25%) i 2009 (–5%). Cyt. za: Survey of the 
European Management Consultancy 2011/2012, December 2012, s. 8.

10  Globalne firmy typu: Accenture, IBM Global Business Services zatrudniają powyżej 100 
tys. konsultantów. Cyt. za J. Zysnarski, Rynek usług doradczych 2013 – strategia i zarządzanie, 
Doradca Consultants, Gdynia 2013, s. 13.
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współpracę małych firm z branży doradczej z dużymi podmiotami jest niewielka, 
chyba że w kooperacji przy realizacji projektu doradczego jako podwykonawca 
dużej firmy konsultingowej. Na drugim biegunie mamy małe firmy konsultingo-
we, których oferta skierowana jest do przedsiębiorstw sektora MSP. Tutaj współ-
praca między podmiotami z biznesowego punktu widzenia występuje w dwóch 
sytuacjach. W pierwszej chodzi o doradztwo o charakterze ofensywnym, czyli 
gdy zleceniodawca podejmuje inicjatywę w obszarze inwestycji rozwojowych. 
Sprawę traktuje się zadaniowo, trzeba napisać biznes plan, który pozwoli uzy-
skać kredyt. Rzadziej oczekuje się od doradcy właściwego doradztwa w obszarze 
wyboru źródeł finansowania, porównania i oceny korzyści z tytułu finansowa-
nia przedsięwzięcia za pomocą leasingu, kredytu, które dają możliwość uzy-
skania różnych korzyści (podatkowej czy innej). Aparat księgowy zatrudniony 
w firmach najczęściej nie jest przygotowany do nowych niestandardowych za-
dań związanych np. z kredytem inwestycyjnym, dotacją itp. Firma doradcza ma 
w tej kwestii zazwyczaj dużo większe doświadczenie, którym może się podzielić. 
Szczególnym rodzajem doradztwa jest doradztwo w dziedzinie innowacji, kiedy 
trzeba zdiagnozować firmę, wypracować strategię rynkowego działania, zdefi-
niować mocne i słabe strony firmy, określić możliwe rozwiązania i sposoby ich 
finansowania. 

Jeśli chodzi o drugą wspomnianą sytuację, to jest nią defensywa, czyli mo-
ment, w którym firma ma kłopoty i potrzebuje pomocy, aby z nich wyjść (oddłu-
żenie, postępowanie upadłościowe, restrukturyzacja długu itp.). Doradca może 
wtedy wskazać najbardziej korzystne drogi pozbycia się długu, zmniejszenia 
uciążliwości z nim związanej, może przeprowadzić przez procedurę oddłużenia 
i negocjacji z wierzycielami. 

2. Relacje między stronami procesu doradczego. Psychologiczne czynniki 
determinujące korzystanie z usług doradczych

Czynniki determinujące korzystanie z usług doradczych w głównej mierze 
mają charakter ekonomiczny (dostępność środków na sfinansowanie usługi), ale 
nie bez znaczenia są także czynniki natury psychologicznej, które determinują 
charakter relacji z konsultantem, ogólny poziom wiedzy ekonomicznej właści-
cieli firm, strategiczna wizja biznesu lub silna potrzeba jej stworzenia. Młodzi 
przedsiębiorcy, którzy zaczynają przygodę z biznesem, mają zazwyczaj ogra-
niczone zasoby, brak im także doświadczenia i wykształcenia ekonomicznego, 
a środki na doradztwo uważają za zbędne, bo nie widzą bezpośredniego związku 
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z budowaniem firmy, chyba że pochodzą one ze z dotacji lub otrzymują usługi 
doradcze bezpłatnie. W większości przypadków nie potrafią budować strategii 
firmy w dłuższej perspektywie, brak im umiejętności planowania strategicznego, 
które zbliżyłoby ich do sukcesu. Problemem jest tu brak wiedzy, doświadczenia 
i środków. Inną grupą są klienci, którzy nie rozumieją, że tylko podążanie za 
zmianą pozwoli firmie rozwijać się. Sami nie chcą się uczyć i boją się nowego. 
Dla nich innowacje to koszt, a nie szansa na poprawę sytuacji i rozwój. Zaledwie 
nieznaczna grupa klientów (może 5%), z którymi miałem okazję współpracować 
jako doradca, rozumiało potrzebę budowania długookresowej strategii i ocze-
kiwało takiej pomocy. Inaczej mówiąc, barierą w kontaktach bardzo często jest 
brak jasno zdefiniowanego celu biznesu lub traktowanie doradztwa jako działa-
nia, które pozwoli dotrzeć do zasobów (głównie finansowych). Warto też zwrócić 
uwagę na inne czynniki kształtujące relacje z doradcą, które praktycznie można 
by określić jako bariery, a które menedżerowie/właściciele firm mogą postrzegać 
jako zagrożenia dla siebie, dla swojej pozycji w przedsiębiorstwie. Najważniejsze 
z nich to:

1. Obawa menedżera lub właściciela przedsiębiorstwa o to, że korzysta-
jąc z usługi doradczej, odkrywa swoje tajemnice i oddaje sprawy fir-
my w „obce” ręce, mimo iż czuje on potrzebę spojrzenia z zewnątrz na 
powstały problem. Jest to przyczyną niekorzystania z usług lub niewła-
ściwej współpracy (np. niechętne udostępnianie danych, odmienne po-
strzeganie problemu będącego przedmiotem doradztwa). 

2. Obawa, iż zlecając rozwiązanie problemu doradcy, menedżer traci nad 
nim kontrolę, co traktuje jako swoje osobiste ryzyko, szczególnie gdy 
sam nie czuje się pewnie, a problem z którym przyszło mu się zmierzyć, 
go przerasta. 

3. Obawa menedżera-właściciela o to, by korzystając z doradcy, nie być 
postrzeganym jako osoba niekompetentna, której trzeba sugerować roz-
wiązania, co podwładni mogą odebrać jako fakt, że dotychczasowe za-
rządzanie było niewystarczająco kompetentne. 

4. Obfitość ofert na nie zawsze odpowiednim poziomie merytorycznym, 
którymi zasypywane są skrzynki mailowe, rodzą niepewność, co do ja-
kości doradców. Do tego dochodzą trudności w technicznej ocenie do-
radców przy mnogości ofert. 

5. Czasami wcześniejsze doświadczenia z pracy z konsultantami, skła-
dającymi wiele nie zawsze spełnionych obietnic, powodują sceptyczne 
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podejście do kolejnych obietnic. Obawa, że doradcy będą próbowali 
sprzedać to, co mają, a nie to, czego potrzebuje zleceniodawca. 

6. Przy założeniu, że doradcy są specjalistami w danym obszarze, czasami 
zleceniodawca obawia się, że będzie traktowany „z góry”, jako osoba 
mniej kompetentna albo wręcz ignorant11.

7. W przypadku innowacyjnych projektów obawa o powodzenie projektu. 
O to, czy zainwestowane środki zwrócą się. 

Powyższe obawy dotyczą głównie konsultantów zewnętrznych, ale także 
w pewnym zakresie doradców wewnętrznych. Konsultant zewnętrzny jest osobą 
spoza struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa i nie stanowi części jego syste-
mu czy personelu. Konsultant wewnętrzny jest zatrudniony w przedsiębiorstwie 
i ma przeprowadzić interwencję, jednak z punktu widzenia jednostek organiza-
cyjnych jest elementem zewnętrznym.

Z przedstawionego rejestru wynikają także jednoznacznie warunki deter-
minujące powodzenie projektu doradczego. Ważną cechą relacji doradca–klient 
jest odpowiednia komunikacja między stronami i dobrze dobrana grupa docelo-
wa, do której doradcy kierują swoją ofertę usług. Menedżerowie często narze-
kają, iż otrzymują ogromne ilości ofert drogą mailową, co powoduje ich irytację 
i zaniechanie korzystania z takich usług. Podstawą dobrej komunikacji doradcy 
z klientem jest jego reputacja, profesjonalizm, sprawność i elastyczność. 

3. Warunki powodzenia projektu realizowanego w ramach usługi doradczej

Przedstawione wyżej obawy menedżerów i właścicieli firm związane z ko-
rzystaniem z doradztwa biznesowego lub niewłaściwe zrozumienie istoty konsul-
tingu gospodarczego można zmniejszyć przez odpowiednie modelowanie projek-
tu doradczego przez strony. Powodzenie doradztwa zależy od wielu czynników 
leżących zarówno po stronie klienta, jak i wykonawcy. Podstawą prawidłowych 
relacji między stronami w trakcie realizacji usługi jest wzajemne zaufanie.

Przede wszystkim powodzenie projektu  konsultingowego zależy od jasno 
zdefiniowanego problemu, będącego powodem, dla którego zaproszono konsul-
tanta do współpracy. Konieczność jasnego określenia problemu doradczego wy-
nika z faktu, iż strony mogą ów problem postrzegać zupełnie inaczej, szczególnie 
gdy chodzi o skomplikowane zadania związane z zarządzaniem. Przy prostych 

11 Zob. także D. Maister, Managing the Professional Service Firm, The Free Press, New 
York 1993, s. 113.
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zleceniach typu „poszukanie źródeł finansowania i sporządzenie biznesplanu” 
na ogół nie ma trudności ze zdefiniowaniem usługi doradczej, ale przygotowa-
nie przedsiębiorstwa do zarządzania procesowego i outsourcingu wymaga bar-
dzo precyzyjnego określenia zadania oraz warunków związanych z jego realiza-
cją. W zakres usług może wchodzić bowiem analiza strategiczna firmy, analiza 
potrzeb, ocena dostawców usług, metodyka tranzycji usług do usługodawcy itd. 
Podobnie jest w przypadku usług o wysoce innowacyjnym charakterze, które 
wymagają również analizy strategicznej określenia zapotrzebowania na inno-
wacje, projektowania przedsięwzięć innowacyjnych itd.12 Stąd zlecający prace 
powinien zdefiniować zakres pomocy, określić swój punkt widzenia w tej kwe-
stii i odpowiednio ująć go w umowie na wykonanie usług. Konieczna jest więc 
wymiana poglądów, jak strony postrzegają problem, którego dotyczy usługa, 
jakie zobowiązania bierze na siebie konsultant. Nieprecyzyjne zdefiniowanie 
problemu doradczego może być podstawą niezadowolenia klienta oraz jego złej 
oceny usługi konsultingowej. Nie powinno się zatrudniać konsultanta, póki nie 
zostanie sformułowany cel jego zatrudnienia, a także opisany problem. Wybór 
doradcy i podpisanie umowy powinno być poprzedzone odpowiednio sformu-
łowanym zapytaniem ofertowym, w którym należy sprecyzować problem, wy-
magania operacyjne projektu i zakres działań, profil dostawcy usługi, warunki 
bezpieczeństwa procesu. 

Drugim istotnym krokiem jeśli chodzi o przygotowanie do realizacji usługi 
doradczej, jest określenie, jak ma wyglądać rezultat pracy doradcy. Przedmiotem 
ustaleń konsultanta i klienta powinno być to, jaką mają mieć formę oraz, ewen-
tualnie, czy konsultant będzie brał udział w implementacji projektu i na jakich 
zasadach (to może być przedmiotem odrębnej umowy). 

Kolejnym elementem jest określenie ról i zakresu współpracy zleceniodaw-
cy i doradcy, zdefiniowanie wzajemnych relacji, zakresu uczestnictwa w reali-
zacji zadania personelu firmy. Jest to istotne z punktu widzenia przygotowania 
niezbędnych informacji dla konsultanta, który by prawidłowo wykonać zadanie, 
musi mieć dostęp do informacji. Konsultant bez udziału klienta może mieć pro-
blem z prawidłową realizacją zadania doradczego. Odmowa lub utrudnianie do-
stępu do informacji burzy zasady dobrej współpracy i stawia pod znakiem zapy-
tania powodzenie usługi doradczej. Opór przed udzielaniem informacji na temat 
przedsiębiorstwa musi być traktowany jako niezrozumienie istoty konsultingu 
i niechęć do współpracy. Obawa o dane może być rozwiana zapisem o klauzuli 

12 Zob. J. Koszałka, R. Sluismans, op. cit.
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poufności. Elementem mieszczącym się w obszarze wzajemnych relacji i współ-
pracy jest to, iż podejście do tematu powinno być elastyczne, co pozawala na 
modyfikację realizacji zadania, gdy wystąpią zmuszające do niej okoliczności. 
Czasem niezbędne są pewne modyfikacje, które także powinna przewidywać 
umowa. Niedocenianie roli prawidłowych relacji pomiędzy stronami może skut-
kować niepowodzeniem projektu. 

Czwarty problem wymagający sprecyzowania to forma prezentacji wyni-
ków – czy ma to być raport z rekomendacjami, projekt, prezentacja i omówienie 
wyników itp. 

Ostatni warunek powodzenia usługi doradczej to praktyczna realizacja pro-
jektu. Na ogół rola doradcy w procesie aplikacji wyników opiera się na zało-
żeniu, iż to klient jest „właścicielem” problemu i jego rozwiązania, konsultant 
o ile uczestniczy w implementacji rozwiązań, czyni to na podstawie określonej 
umowy, również czasowo. Tutaj jednak utożsamianie się doradcy z rozwiązaniem 
będzie miało naturę racjonalną (proponuje rozwiązanie) i emocjonalną (włożona 
wcześniej praca ma skutkować czymś nowym). Uczestnictwo doradcy w fazie 
realizacji projektu może być częścią umowy lub kolejną jej odsłoną. Pamiętać 
należy wcześniej zgłoszone zastrzeżenia, iż zmienia się wówczas status czystego 
doradcy na doradcę biorącego udział w działaniach przedsiębiorczych wspólnie 
z klientem. Tutaj najważniejszą rzeczą jest wzajemne zaufanie, a głównie zaufa-
nie do konsultanta, które jest warunkiem powodzenia w procesie doradczym. 
Oczywiście będzie ono zależało od zaangażowania konsultanta w rozwiązanie 
problemu, identyfikowania się z nim i nietraktowania klienta jako źródła docho-
dów, a także przedstawienia odpowiedniego rozwiązania. 

Pamiętać należy, że mimo iż przedmiotem umowy doradczej mogą być fir-
my (firma konsultingowa i przedsiębiorstwo korzystające z jej usług), to jednak 
realizacja zadania zawsze opiera się na personalnym kontakcie klient–doradca. 
To oznacza, iż odbywa się ona w sferze oddziaływania czynników psycholo-
gicznych, emocjonalnych, a więc wykonanie usługi wykracza poza suche zapisy 
umowy, które nie zawsze gwarantują wykonanie danej usługi bez nawiązywania 
odpowiednich relacji między stronami, mimo wszystkich zastrzeżeń sformuło-
wanych wcześniej dotyczących niezależności i bezstronności wykonawcy usługi 
doradczej. 
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4. Usługi doradcze w obszarze innowacyjnych przedsięwzięć – bariery

Doradztwo w zakresie strategii innowacyjnego rozwoju jest szczególnie 
wrażliwe ze względu na to, iż dotyka bezpośrednio strategii firmy. Doradca 
wspiera proces kształtowania i rozwoju strategii faktycznie realizowanej przez 
przedsiębiorcę. Stąd oczekiwania wobec doradcy są duże. Chodzi tutaj o ocze-
kiwania natury psychologicznej (wsparcie w poszukiwaniu rozwiązania, zrozu-
mienie problemu przez doradcę), informacyjnej (poszukuje wiedzy na temat in-
nowacji, wyboru i selekcji pomysłów, oceny efektywności i wielkości nakładów), 
dostępu do kontaktów i zasobów (finansowanie). Dlatego od doradcy wymaga się 
wysokich kompetencji merytorycznych, umiejętności interpersonalnych, specja-
listycznej wiedzy dotyczącej analizy procesów, znajomości zasad zarządzania, 
doświadczenia praktycznego. 

Na podstawie przeprowadzonych wywiadów z właścicielami i menedże-
rami przedsiębiorstw sektora MSP można wyprowadzić kilka wniosków. Po 
pierwsze, główne bariery w korzystaniu z usług doradczych (inne aspekty po-
mijamy w artykule), tkwią w czynnikach świadomościowo-kulturowych oraz 
czynnikach kompetencyjnych związanych z umiejętnościami w realizacji i za-
rządzania procesami innowacyjnymi13. Pomimo istnienia w Polsce wielu in-
stytucji wsparcia innowacyjności, takich jak: parki technologiczne, inkubato-
ry technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, 
fundusze kapitału zalążkowego, sieci aniołów biznesu, lokalne i regionalne fun-
dusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych, preinkubatory i akademic-
kie inkubatory przedsiębiorczości, ośrodki szkoleniowo-doradcze14, przedsię-
biorcy z ograniczonym zaufaniem kierują się do tych instytucji, a przynajmniej 
czynią to w nie takim zakresie, jakby to mogło być. Nie zawsze przedsiębiorcy 
darzą zaufaniem młodych doradców w tych instytucjach, którzy mogą dostar-
czyć pewnego zakresu informacji, ale czasem brak doświadczenia biznesowego 
oraz zarządczego czyni ich mniej wiarygodnymi w konfrontacji z problemami, 
przed jakimi stają przedsiębiorcy.

Po drugie, nadmierna formalizacja i biurokratyzacja mechanizmów wspar-
cia innowacyjności odstraszają przedsiębiorców od korzystania w większym za-
kresie z doradztwa, szczególnie gdy związane jest to z doradztwem na zasadach 

13  Szerzej zob. System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – siły mo-
toryczne i bariery, red. K.B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Poznań–Łódź–Wrocław–Warszawa 
2010, s. 6.

14  Zob. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, red. A. Bąkowski, 
M. Marzewska, PARP, Warszawa 2012.



176 Stanisław M. Szukalski

komercyjnych. A w przypadku usług świadczonych przez instytucje na zasadach 
non profit oceniane są przez menedżerów jako nieefektywne, biorąc pod uwagę 
efekty pomocy i nakład pracy, mitręgę związaną z gromadzeniem dokumentów, 
sporządzaniem niezliczonej ilości sprawozdań. 

Po trzecie, firmy sektora MSP poszukują rozwiązań innowacyjnych i od 
doradcy oczekuje się czasem pomocy w kontaktach z sektorem nauki czy w pozy-
skaniu rozwiązań innowacyjnych. Dotykamy tutaj mechanizmów na styku nauki 
i biznesu oraz mechanizmów komercjalizacji wiedzy. Obawy o powodzenie pro-
jektów, o ich biznesowy efekt, wzmacnia dodatkowo słabe rozpoznanie potencja-
łu innowacyjnego uczelni. Istniejąca struktura potencjału badawczego w Polsce 
oraz jego koncentracja w uczelniach, przy słabym zaangażowaniem przemysłu 
w badania w zakresie współfinansowania badań stosowanych, sprawia, że łatwiej 
jest imitować innowacje, co miało miejsce na dużą skalę po wejściu Polski do 
Unii Europejskiej15. Doradcy powinni pomóc pokonać strach menedżerów czy 
właścicieli przedsiębiorstw przed ryzykiem związanym z komercjalizacją wyni-
ków badań, transferem technologii, tworzeniem innowacyjnych przedsiębiorstw. 

Po czwarte, systemy finansowania i wsparcia projektów innowacyjnych, 
także przez fundusze unijne, sprawiają, iż przedsiębiorcy z ostrożnością odnoszą 
się do tych inwestycji, od doradców oczekują przede wszystkim dostępu do kon-
taktów i zasobów. 

Podsumowanie

Usługi doradcze w czystej formie powinny cechować się niezależnością 
(techniczna, finansowa, emocjonalna, administracyjna, polityczna). Ich właści-
wością jest określony czas trwania. Są formą biznesu. Doradca nie przejmuje 
problemu klienta i odpowiedzialności decyzyjnej związanej z prowadzeniem 
biznesu. Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, gdy konsultant angażuje się 
z zarządzanie podmiotem, w tym wypadku mamy do czynienia z doradztwem 
zarządczym i wtedy może ono przyjmować różne formy organizacyjne – od roz-
wiązań venture capital, po kontrakty menedżerskie, w ramach których doradca 
podejmuje się zarządzania, ale wówczas przestaje być doradcą, a staje się częścią 
organizacji.

15  S.M. Szukalski, Nienakładowe czynniki wzrostu innowacji w polskiej gospodarce, 
w: Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki, red.  T. Rynarzewski, 
E. Mińska-Struzik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012 s. 166 i n.
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Problemem w relacjach stron jest często: a) brak dostatecznej komunikacji 
i mentalne przygotowanie zarówno klientów, jak i doradców, b) brak dostateczne-
go przygotowania merytorycznego po stronie klientów, c) niezrozumienie istoty 
doradztwa (oczekiwanie, że doradca uwolni menedżera od problemu), d) obawy 
klientów natury psychologicznej (obawa, iż zlecając rozwiązanie problemu do-
radcy, menedżer traci nad nim kontrolę, że doradcy będą próbowali sprzedać to, 
co mają, a nie to, czego potrzebuje zleceniodawca, obawy wynikające z doświad-
czeń z pracy z konsultantami itp.)

Warunkami powodzenia projektu doradczego jest: odpowiednie zdefinio-
wanie problemu i zaakceptowanie go przez strony, określenie rezultatu pracy do-
radczej, określenie ról konsultanta i zleceniodawcy oraz wzajemnych relacji w fa-
zie realizacji projektu doradczego, sprecyzowanie formy prezentacji wyników. 

W obszarze doradztwa dotyczącego innowacji niezbędne jest efektywniej-
sze wykorzystanie istniejących instytucji wsparcia przez odbiurokratyzowanie 
mechanizmów innowacyjności, które często odstraszają przedsiębiorców przed 
korzystaniem w większym zakresie z doradztwa. Konieczne jest także uspraw-
nienie mechanizmów transferu wiedzy z jednostek badawczych do przedsię-
biorstw sektora MSP przy efektywnym wsparciu ze strony doradców bizneso-
wych, przełamanie wielu barier świadomościowych, kompetencyjnych po stronie 
przedsiębiorców oraz instytucji sektora nauki. 
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Summary

The author describes not only the idea and the features of business consultancy but 
also the psychological determinants of managers decisions related to using the services of 
business consultancy and the conditions that create the proper relationship between both 
sides. The last part regards problems related to innovative projects.
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Streszczenie

Prezentowany artykuł poświęcono omówieniu roli doradztwa gospodarczego 
w zarządzaniu mikroprzedsiębiorstwami. Opisano determinanty i znaczenie doradztwa 
gospodarczego jako czynnika wpływającego na niwelowanie luki w zakresie wiedzy 
zarządczej w mikroprzedsiębiorstwach. W drugiej części artykułu przedstawiono wy-
niki badań empirycznych 145 mikroprzedsiębiorstw korzystających z usług doradztwa 
gospodarczego w zakresie tworzenia wiedzy oraz formułowania strategii zarządzania 
w polskich mikroprzedsiębiorstwach.

Słowa kluczowe: sektor mikroprzedsiębiorstw, wiedza z zakresu zarządzania, doradz-
two gospodarcze

Wprowadzenie

Podmioty gospodarcze małej skali posiadają wiele specyficznych charak-
terystyk rynkowych, finansowych, lokalizacyjnych, organizacyjnych i tech-
nologicznych, które określają ich operacyjne i strategiczne zachowania. W od-
różnieniu od dużych firm większość małych podmiotów znajduje się w fazach 
początkowej (zaistnienia) i przeżycia, a tylko część z nich osiąga sukces, stając 
się firmą większą, stabilną lub firmą ekspansywną. W miarę rozwoju firma staje 
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w obliczu nowych problemów i wyzwań, barier i czynników ryzyka1. W lite-
raturze poświęconej zarządzaniu w sektorze MSP wymienia się coraz częściej 
doradztwo jako formę wsparcia zewnętrznego dla rozwoju przedsiębiorstw2. 
Pozwala ona w radzeniu sobie z pojawiającymi się barierami czy minimalizowa-
niu ryzyk w postaci wsparcia finansowego, infrastrukturalnego, technologicz-
nego, usług szkoleniowych, doradztwa gospodarczego itp. Ostatni rodzaj wspar-
cia jest uważany za istotny czynnik poprawy zarządzania zwłaszcza podmiotów 
o najmniejszej skali (mikroprzedsiębiorstw), zarówno w obszarze redukcji barier 
ich rozwoju, jak i w dziedzinie zarządzania ryzykiem. Problem roli doradztwa 
gospodarczego dla tych podmiotów jest wciąż niedostatecznie rozpoznany w li-
teraturze przedmiotu3. Z tego powodu istotne jest spojrzenie na rolę doradztwa 
gospodarczego w tworzeniu wiedzy z zakresu zarządzania jako źródła reduku-
jącego bariery i wpływającego na kształtowanie prorozwojowej orientacji mi-
kroprzedsiębiorstw.

Celem artykułu jest omówienie roli doradztwa gospodarczego w zarządza-
niu mikroprzedsiębiorstwami. Opisano determinanty i znaczenie doradztwa go-
spodarczego jako czynnika prorozwojowego w przedsiębiorstwach. W drugiej 
części artykułu przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczących wpły-
wu doradztwa gospodarczego na tworzenie wiedzy oraz formułowanie strategii 
rozwoju w polskich mikroprzedsiębiorstwach.

1. Doradztwo gospodarcze a tworzenie wiedzy i strategia rozwoju w mi-
kroprzedsiębiorstwach

Miarą rozwoju współczesnych mikroprzedsiębiorstw jest ich zdolność do 
świadomego redukowania barier i minimalizowania ryzyk. Zjawisko to jest po-
zytywnie związane ze skalą przedsiębiorstw i fazy ich rozwoju. W literaturze 

1  K. Wach, Otoczenie biznesu a fazy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty 
Naukowe nr 769, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008, s. 41–54.

2  J. Tuszyński, Doradztwo gospodarcze dla małych i mikroprzedsiębiorstw w Polsce na 
przykładzie województwa śląskiego, maszynopis powielony, Wydział Zarządzania Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2013.

3  J. Tuszyński J., op. cit., s. 83; L.M. Dyer, Ch.A. Ross, Advising the Small Business 
Client, „International Small Business Journal” 2007, Vol. 25, No. 2, s. 130–151; C. Suszyński, 
Kształtowanie strategii małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań nad wykorzystaniem 
zewnętrznych doradców przez krajowe MSP, w: Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm, 
red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 
Seria: Zarządzanie i Marketing, Wałbrzych 2005, s. 94; P.J.A. Robson, R.J. Bennett, The Use and 
Impact of Business Advice by SMEs in Britain: an Empirical Assessment Using Logit and Ordered 
Logit Model, „Applied Economics” 2000, Vol. 32, No. 13, s. 1675–1688.
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podkreśla się, że wraz ze wzrostem skali przedsiębiorstw i ich dojrzałości roz-
wojowej poprzez wzrost ich zasobów i zdolności, następuje pewien spadek zna-
czenia barier w rozwoju4. W konsekwencji spada ryzyko podejmowanych przez 
przedsiębiorstwa projektów gospodarczych do poziomu ryzyka typowego dla 
danej branży czy regionu działania przedsiębiorstw, niezależnie od skali przed-
siębiorstw5. Pozytywną rolę w procesie osłabiania barier rozwoju i redukcji ryzy-
ka w mikro- i małych przedsiębiorstwach może odgrywać wsparcie zewnętrzne 
w postaci wsparcia finansowego, infrastrukturalnego, technologicznego, usług 
szkoleniowych, doradztwa gospodarczego itp. Przyczyniając się do wzrostu 
zasobów i zdolności przedsiębiorstw, wsparcie zewnętrzne, w tym doradztwo 
gospodarcze, pełni tutaj funkcję akceleratora w procesie kształtowania proroz-
wojowej orientacji mikroprzedsiębiorstw. Im większa jest skala i zakres wsparcia 
zewnętrznego, tym bardziej słabnie znaczenie barier w rozwoju przedsiębiorstw6. 
Budowa zdolności przedsiębiorstw do absorpcji wsparcia zewnętrznego może 
być zatem czynnikiem wspomagającym ich rozwój.

Doradztwo gospodarcze może mieć istotny wpływ na zarządzanie i roz-
wijanie mikroprzedsiębiorstw. Zarządzający mikorprzedsiębiorstwami rzadko 
dysponują całą wiedzą niezbędną do efektywnego, prowadzonego z sukcesem 
biznesu7. Potrzebna i deficytowa wiedza może zostać pozyskana z otoczenia, od 
doradców, w postaci profesjonalnej i niezależnej usługi mającej na celu pomaga-
nie zarządzającym i przedsiębiorstwom w realizowaniu ich celów poprzez: roz-
wiązywanie problemów z sferze zarządzania, identyfikowanie i wykorzystywane 
nowych szans, uczenie się i wdrażanie zmian8. Według kryterium funkcjonalne-
go, doradztwo gospodarcze obejmuje doradztwo ogólne świadczone mniejszym 
przedsiębiorstwom, znajdującym się w początkowej fazie rozwoju, doradztwo 
funkcjonalno-zagadnieniowe oraz doradztwo specjalistyczne oferowane z reguły 

4  K. Łobacz, P. Głodek, Wpływ doradców biznesowych na decyzje w zakresie realizacji 
projektów innowacyjnych w MŚP – perspektywa europejska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego nr 714, Ekonomiczne Problemy Usług nr 90, Szczecin 2012, s. 11–30; K. Wach, 
op. cit., s. 41–54.

5  K. Łobacz, P. Głodek, op. cit., s. 11–30; J. Grande, E.L. Madsen, O.J. Borch, The 
Relationship between Resources, Entrepreneurial Orientation and Performance in Farm-based 
Ventures, „Entrepreneurship & Regional Development” 2011, Vol. 23, No. 3–4, s. 89–111.

6  E. Stawasz, J. Ropęga, Barriers and Risk Factors in the Development of Micro and Small 
Businesses in Poland, w: International Entrepreneurship and Corporate Growth in Visegrad 
Countries, eds. A.S. Gubik, K. Wach, University of Miscolc, Miscolc 2014, s. 107.

7  B. Nogalski, T. Falencikowski, Zagadnienia epistemologiczne zarządzania w mikroprzed-
siębiorstwach, w: Zarządzanie strategiczne…, s. 25–27.

8  Management Consulting. A Guide to the Profession, ed. M. Kubr, International Labour 
Office, Geneva 2002, s. 10.
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przedsiębiorstwom większym, dojrzałym. Natomiast według kryterium instytu-
cjonalnego dzieli się na doradztwo wewnętrzne spotykane w dużych i dojrzałych 
przedsiębiorstwach oraz zewnętrzne, które jest usługą odpłatną lub nieodpłatną 
oferowaną przez wykwalifikowane i niezależne osoby fizyczne i prawne9. 

Korzystanie z zewnętrznych usług doradczych przez mikroprzedsiębior-
stwa jest koniecznością – może pomóc w pokonaniu licznych barier, przyczynić 
się do przetrwania oraz odniesienia rynkowego sukcesu10. Wynika to z faktu, 
iż posiadają one zasoby w niewielkiej i ograniczonej ilości, w tym zwłaszcza 
wiedzy i umiejętności oraz doświadczenia w zakresie zarządzania, które mają 
bezpośredni wpływ na trudności w rozwiązywaniu pojawiających się proble-
mów11. Z tego powodu ważne jest pozyskiwanie ich z zewnątrz. Z drugiej stro-
ny ograniczone zasoby własne przedsiębiorstw oraz niska jakość zarządzania, 
a także niska skłonność oraz ograniczona zdolność do absorpcji uzyskanej wie-
dzy, stanowią bariery w korzystaniu z usług doradczych12. Są one z reguły dużo 
wyższe w mikroprzedsiębiorstwach niż w przypadku przedsiębiorstw o większej 
skali i mają głównie charakter wewnętrzny. Mikroprzedsiębiorstwa z powodu ist-
niejących barier w ograniczonym stopniu są świadome możliwości korzystania 
z usług doradczych, dlatego przejawiają względem nich niewielkie zainteresowa-
nie13. Istotne jest również to, iż osiągane przez przedsiębiorców korzyści w tych 
obszarach są dostrzegalne w krótkim okresie oraz to, że najczęściej mają one 
wymierny charakter finansowy. Z tego względu korzystają głównie z tanich i ła-
two dostępnych źródeł wiedzy o prowadzeniu działalności, wykorzystując przy 
tym różne kanały dostępu do wiedzy, m.in. znajomości prywatne, Internet, media 
oraz porady przedsiębiorstw, z którymi utrzymują już kontakty biznesowe.

Wśród determinant korzystania z usług doradczych przez mikroprzedsię-
biorstwa istotny wpływ mają czynniki charakteryzujące osobowość zarządzają-
cego (wykształcenie i wiek, pozycja w przedsiębiorstwie) oraz czynniki związane 

9  L. Stecki, Consulting, t. I, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 1997, s. 51–55; K.F. 
Mole, R. Baldock, D. North, Who Takes Advice? Firm Size Threshold, Competence, Concerns and 
Informality in a Contingency Approach, ERC Research Paper nr 9, September 2013, s. 6–7.

10  A. Gill, N. Biger, Barriers to Small Business to Canada, „Journal of Small Business 
and Enterprise Development 2012, Vol. 19, No. 4, s. 656–668; Metody rozwiązywania problemów 
w warunkach małego przedsiębiorstwa, red. J.A. Antoszkiewicz, Wydawnictwo Szkoły Głównej 
Handlowej, Warszawa 1999, s. 5.

11  A. Gill, N. Biger, op. cit., s. 656–668; C. Suszyński, op. cit., s. 94–95.
12  K. Mole, Business Advisers’ Impact on SMEs, „International Small Business Journal” 

2002, Issue 2, Vol. 20, s. 92–109; R.J. Bennett, C. Smith, The Selection and Control of Management 
Consultants by Small Business Clients, „International Small Business Journal“ 2004, Vol. 22, No. 
5, s. 435–462.

13  E. Stawasz, J. Ropęga, op. cit., s. 108. 
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z orientacją rozwojową (posiadanie strategii rozwoju, luka wiedzy, wiek, wielkość 
oraz forma prawna przedsiębiorstw). Czynniki te oraz ich wzajemne powiązania 
różnicują sektor mikroprzedsiębiorstw pod względem zakresu i intensywności 
korzystania z usług doradczych14. 

Relacje między posiadaniem strategii rozwoju, luką w wiedzy z zakresu za-
rządzania a korzystaniem z usług doradczych mają charakter sprzężenia zwrot-
nego i w konsekwencji są istotnym elementem w kształtowaniu zakresu i inten-
sywności korzystania z doradztwa gospodarczego dla mikroprzedsiębiorstw. 
Zależność między posiadaniem strategii rozwoju a wiedzą może wskazywać 
na duże znaczenie wiedzy zarządzających w tworzeniu strategii rozwoju. Silna 
zależność oznacza, iż do stworzenia strategii niezbędne jest posiadanie wiedzy 
z zakresu zarządzania. Z kolei korzystanie z doradztwa gospodarczego może 
pełnić w tym procesie trzy funkcje: 1) pozytywnie wpływać na zmniejszenie 
luki wiedzy z zakresu zarządzania, wspomagając pośrednio tworzenie strategii, 
2) bezpośrednio uczestniczyć w tworzeniu strategii bądź 3) wspomagać zarzą-
dzających w tworzeniu strategii rozwoju. Istotne znaczenie ma tutaj świadomość 
zarządzających o roli usług doradczych w tym procesie. Rzutuje bowiem na za-
kres i intensywność włączenia usług doradczych do procesu zdobywania wiedzy 
i tworzenia strategii rozwoju15.

Jak przedstawiono powyżej, celem artykułu jest określenie roli doradztwa 
gospodarczego w zarządzaniu w kontekście wiedzy z zakresu zarządzania oraz 
strategii zarządzania w polskich mikroprzedsiębiorstwach. Model zależności 
przedstawiono na rysunku 1. W artykule postawiono dwie propozycje główne: 
doradztwo gospodarcze ma pozytywny wpływ na rozwój wiedzy z zakresu za-
rządzania, a wpływ ten rośnie wraz ze wzrostem oceny wiedzy przedsiębiorstw 
(P1), doradztwo gospodarcze wpływa pozytywnie na formułowanie strategii roz-
woju (P2) oraz dwie propozycje pomocnicze: o pozytywnym wpływie wiedzy 
na formułowanie strategii zarządzania (P3a), o moderującym wpływie doradztwa 
gospodarczego na relację wiedza – strategia rozwoju (P3b).

14  A.J. Berry, R. Sweeting, The Effect of Business Advisers on the Performance of 
SMEs, „Journal of Small Business and Enterprise Development” 2006, Vol. 13, No 1, s. 33–47; 
Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, red. F. Bławat, Scientific Publishing 
Group, Gdańsk 2004, s. 43–44.

15  D.R. Soriano, The Impact of Consulting Service on Spanish Firms, „Journal of Small 
Business Management”  2003, Vol. 41, No. 4, s. 409–416.
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Rysunek 1. Proponowany model oddziaływań

Źródło: opracowanie własne.

2. Wyniki postępowania badawczego

Charakter próby

W artykule wykorzystano bazę 406 małych przedsiębiorstw działających na 
terenie całego kraju. Badanie było przeprowadzone z udziałem autora w 2012 roku 
w ramach projektu pt. „Doradztwo gospodarcze w mikroprzedsiębiorstwach”16. 
Z usług doradczych korzystało w latach 2010–2012 łącznie 145 przedsiębiorstw, 
co stanowiło 35,9% całości próby. Średnia wieku 145 badanych przedsiębiorstw 
wynosiła w 2012 roku 19,9 lat, czyli były to podmioty dojrzałe. Przeważały przed-
siębiorstwa powyżej 10 lat obecności na rynku (80% badanej próby), zaś udział 
przedsiębiorstw nowych (do trzech lat działalności) wyniósł 4,1%. Średnia wielkość 
zatrudnienia wynosiła 4,6 osób. Przeważały przedsiębiorstwa o liczbie pracujących 
od 2 do 5 osób, stanowiące 56,6% całości próbki. Przedsiębiorstwa jednoosobowe 
stanowiły 13,1% badanej próby, a udział przedsiębiorstw o liczbie pracujących od 6 
do 9 osób wynosił 30,3%. Najliczniejszą grupę stanowiły przedsiębiorstwa usługo-
we (74,5%), a w dalszej kolejności handlowe (57,9%) i produkcyjne (37,2%). 

Korzystanie z usług doradczych

W badanej próbie wszystkie mikroprzedsiębiorstwa korzystały w latach 2010–
2012 z doradztwa gospodarczego. 8,3% przedsiębiorstw korzystało wyłącznie z usług 
umownych, a 61,4% z usług wyłącznie nieformalnych, zaś 30,3% z usług zarówno 
formalnych, jak i nieformalnych. Jeśli chodzi o przedmiot uzyskanego doradztwa, 

16  J. Tuszyński, op. cit.



185Rola doradztwa gospodarczego w zarządzaniu w mikroprzedsiębiorstwach

to dotyczy ono przede wszystkim usług w zakresie marketingu i sprzedaży (97,2% 
przedsiębiorstw), zarządzania strategicznego (91%), a także zarządzania finansami 
(75,2%), planowania i organizacji (71,7%). W mniejszym stopniu w zakresie zarzą-
dzania produkcją i logistyką (38,6%) oraz zarządzania personelem (37,9%). 

Najbardziej preferowaną formą korzystania z usług doradczych były roz-
mowy doradcze (95,9% przedsiębiorstw) oraz kursy, szkolenia i treningi (84,8%). 
W mniejszym stopniu dotyczyło to analiz i diagnoz (72,4%) oraz całościowych 
projektów zmian (42,1%), a więc usług bardziej kosztownych i trudniejszych do 
absorpcji w realiach mikroprzedsiębiorstw. 

Spośród 145 mikroprzedsiębiorstw korzystających z usług doradczych tylko 
27,6% odnotowało wysoką skuteczność wykorzystania usług. Pozostałe 72,4% 
przedsiębiorstw oceniło, że miały one słaby bądź żaden wpływ na poziom two-
rzenia wiedzy z zakresu zarządzania lub budowania strategii rozwoju, z tego 
45% przedsiębiorstw uznało, że były one jedynie częściowo skuteczne, zaś 26,9% 
przedsiębiorstw oceniło, iż były one nieskuteczne (tabela 1). 

Tabela 1

Ocena skuteczności wykorzystania z usług doradczych*

Wyszczególnienie w %
Skuteczne
Częściowo skuteczne
Nieskuteczne

27,6
45,5
26,9

*Dane dla 145 przedsiębiorstw

Źródło: opracowanie własne.

Wiedza z zakresu zarządzania

Za miernik oceny wiedzy z zakresu zarządzania przyjęto wskaźnik samo-
oceny zarządzających w skali 1–5 pkt (gdzie 1 pkt oznaczał bardzo niski poziom 
wiedzy, zaś 5 pkt – bardzo wysoki poziom wiedzy). Średni poziom tego wskaź-
nika w badanej grupie był dość wysoki i wyniósł w 2012 roku 3,4 pkt, 11,7% 
zarządzających posiada słabą wiedzę, po 41,4% –wystarczającą lub dobrą, a 5,5% 
bardzo dobrą (tabela 2). Dane powyższe wskazują na dobrą opinię zarządzających 
o ich umiejętnościach prowadzenia przedsiębiorstw. Związane jest to zapewne 
z wysokim (długoletnim) doświadczeniem zarządzających wynoszącym dla całej 
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badanej próby 16,7 lat, jak i wysokim poziomem wykształcenia zarządzających 
(wykształcenie wyższe posiadało 64,1% zarządzających).

Tabela 2 

Rozkład oceny wiedzy z zakresu zarządzania (w samoocenie zarządzających)*

Przedziały oceny wiedzy % przedsiębiorstw 
Niska ocena (1–2 pkt)
Średnia ocena (3 pkt)
Wysoka ocena (4–5 pkt)

11,7
41,4
46,9

*Dane dla 145 przedsiębiorstw

Źródło: opracowanie własne.

Strategia rozwoju

Strategię rozwoju formalną bądź nieformalną zgodną z zasadami sztuki za-
rządzania, tj. określającą podstawowe cele przedsiębiorstw dla okresu co najmniej 
rocznego, posiadało 71% przedsiębiorstw. Pozostałe 29% nie posiadało strategii 
rozwoju. Zasadniczym celem zarządzających było przetrwanie przedsiębiorstwa, 
sprowadzające się do bieżącego prowadzenia przedsiębiorstw, reagowania na bie-
żące wyzwania, szanse bądź zagrożenia. W badanej próbie wystąpiło duże zróżni-
cowanie według wielkości przedsiębiorstw posiadających strategię rozwoju: 52,6% 
przedsiębiorstw jednoosobowych, 68,3% przedsiębiorstw zatrudniających 2–5 osób 
oraz 84,1% przedsiębiorstw dla grupy o zatrudnieniu 6–9 osób (tabela 3).

Silne zróżnicowanie wystąpiło także, jeśli chodzi o wykształcenie zarzą-
dzających przedsiębiorstwami posiadającymi strategię rozwoju: 20% zarządza-
jących z wykształceniem zasadniczym, 53,2% zarządzających z wykształceniem 
średnim, 82,8% zarządzających z wykształceniem wyższym.

Tabela 3 

Strategia rozwoju badanych przedsiębiorstw (odsetek posiadających)*

Kategorie przedsiębiorstw według liczby zatrudnionych % przedsiębiorstw
1

2–5
6–9

52,6
68,3
84,1

*Dane dla 145 przedsiębiorstw

Źródło: opracowanie własne.
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Zależności

W celu ustalenia wzajemnych zależności wiedzy, strategii rozwoju oraz do-
radztwa gospodarczego zastosowano unormowane współczynniki kontyngencji 
C Pearsona. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż zależność między skutecz-
nością usług doradczych a posiadaniem strategii rozwoju w badanej próbie jest 
słaba (0,126) na poziomie istotności 0,3. Wyraźna zależność wystąpiła między 
skutecznością usług doradczych a oceną wiedzy z zakresu zarządzania (0,331) 
oraz oceną wiedzy z zakresu zarządzania i posiadaniem strategii rozwoju (0,472) 
na poziomie istotności 0,01 (tabela 4). Można sformułować wniosek, iż do stwo-
rzenia strategii rozwoju niezbędne jest posiadanie wiedzy z zakresu zarządza-
nia, a także, że korzystanie z usług doradczych w wyraźnym stopniu wpływa 
na kształtowanie wiedzy z zakresu zarządzania w badanych przedsiębiorstwach. 
Natomiast korzystanie z doradztwa gospodarczego nie wpływa bezpośrednio na 
tworzenie strategii rozwoju w badanych mikroprzedsiębiorstwach, co może ozna-
czać niską skuteczność usług doradczych w tym przypadku.

Tabela 4 

Zależności*

Ocena wiedzy Posiadanie strategii 
rozwoju

Skuteczność usług 
doradczych 

Ocena wiedzy 1,000  0,472a  0,331b

Posiadanie strategii rozwoju  0,472 a 1,000  0,126c

Skuteczność usług 
doradczych  0,331b  0,126c 1,000

*Dane: dla 145 przedsiębiorstw; a – poziom istotności 0,01; b – poziom istotności 0,01; c – poziom istotności 0,3. 

Źródło: opracowanie własne.

Bardziej pogłębiony obraz relacji między skutecznością usług doradczych 
a oceną wiedzy zarządzających pokazuje rozkład odpowiedzi przedsiębiorstw 
(tabela 5). Wynika z niego, iż grupa zarządzających o najwyższym poziomie wie-
dzy z zakresu zarządzania najwyżej ocenia przydatność doradztwa gospodar-
czego dla powiększania zasobu wiedzy. Może to także świadczyć o stosunkowo 
dobrym wykorzystaniu usług doradczych przez tę grupę zarządzających. 
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Tabela 5 

Wiedza zarządzających a skuteczność doradztwa gospodarczego*

Przedziały oceny wiedzy zarządzających % przedsiębiorstw 
z wysoką oceną skuteczności doradztwa

Niska ocena (1–2 pkt)
Średnia ocena (3 pkt)
Wysoka ocena (4–5 pkt)

23,5
20,0
35,3

*Dane dla 145 przedsiębiorstw

Źródło: opracowanie własne.

Z przeprowadzonych badań wynika, iż w obszarze orientacji prorozwojowej 
mikroprzedsiębiorstw łączącej się z pokonywaniem barier rozwoju im wyższy 
jest poziom wiedzy z zakresu zarządzania i wykształcenia zarządzających (po-
ziom wiedzy i poziom wykształcenia zarządzających jest silnie powiązany), tym 
częściej korzystają one z doradztwa i tym częściej posiadają strategię. Silna kore-
lacja między posiadaniem strategii rozwoju a wiedzą z zakresu zarządzania może 
oznaczać bowiem, iż zarządzający mają świadomość, że do stworzenia strategii 
niezbędne jest posiadanie wiedzy. Powyższa zależność jest istotnym elementem 
w kształtowaniu procesu doradczego dla mikroprzedsiębiorstw17. 

Wydaje się, że w analizowanym przypadku poziom wiedzy zarządzających 
jest koniecznym i istotnym warunkiem tworzenia strategii rozwoju, natomiast 
wsparcie ze strony doradztwa gospodarczego pełni rolę uzupełniającą, wspomaga-
jąc zmniejszanie luki wiedzy zarządzających poprzez kumulację wiedzy. Samo do-
radztwo gospodarcze bez rozwiniętej wiedzy zarządzających jest mało skutecznym 
instrumentem w kształtowaniu orientacji rozwojowej badanych przedsiębiorstw.

Dla testowania zależności o moderującym wpływie doradztwa gospodar-
czego na relację wiedza – strategia rozwoju (propozycja P3b) oszacowano parame-
try następującego modelu probitowego:

     *
0 1 2 31 0 1 1 1 2i i i i i i i iS W D W D W D            , 

 ~ 0,1i N ,  *1 0S Si i  ,

gdzie:
Si – zmienna zero-jedynkowa przyjmująca wartość 1 dla przedsiębiorstw 

posiadających strategię,
Wi – zmienna oznaczająca ocenę wiedzy z zakresu zarządzania,

17  Ibidem, s. 183.



189Rola doradztwa gospodarczego w zarządzaniu w mikroprzedsiębiorstwach

Di – zmienna oznaczająca ocenę skuteczności doradztwa gospodarczego.

W wyniku estymacji uzyskano następujące wyniki:

Model 1. Estymacja Probit, wykorzystane obserwacje 1–145

Zmienna zależna: strategia rozwoju 

Współczynnik błąd standardowy z wartość p

Const. -2,94357 0,629678 -4,675 2,94e-06  ***
Ocena wiedzy 0 1,12667 0,226992 4,963 6,92e-07  ***
Ocena wiedzy 1 1,05461 0,190140 5,546 2,91e-08  ***
Ocena wiedzy 2 1,04899 0,193072 5,433 5,54e-08  ***
Następnie testowano następującą hipotezę zerową:

1 2 2 3,     ,

za pomocą testu Walda i uzyskano następujący wynik:

statystyka testu: chi^2(2) = 0,603946, z wartością p = 0,739358

Oznacza to zatem, że przyjmując poziom istotności 0.05, nie ma podstaw do 
odrzucenia hipotezy zerowej mówiącej o braku moderującego wpływ doradztwa 
gospodarczego na relację: wiedza – strategia rozwoju. Powyższy wynik potwier-
dza wcześniejszą konkluzję o niskiej skuteczności usług doradczych w proce-
sie tworzenia strategii rozwoju w badanych mikroprzedsiębiorstwach, zarówno 
w bezpośrednim, samodzielnym wpływaniu na orientację rozwojową przedsię-
biorstw, jak i w przypadku wspomagania zarządzających w procesie tworzenia 
strategii rozwoju.

Podsumowanie

Analiza rezultatów badań przeprowadzonych w grupie mikroprzedsię-
biorstw potwierdza propozycję P2 o zależności między korzystaniem z usług 
doradczych a posiadaniem strategii rozwoju. Zależność ta w badanej próbie 
była słaba, nieistotna. W bardzo ograniczonym stopniu wystąpiła zależność: im 
większe wsparcie w postaci usług doradczych, tym większy zakres posiadanej 
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przez przedsiębiorstwa strategii rozwoju. Nie potwierdzono także propozycji P3b 
o moderującym wpływie doradztwa gospodarczego na relację wiedza – strategia 
rozwoju. Natomiast istotne zależności wystąpiły pomiędzy korzystaniem z usług 
doradczych a oceną wiedzy zarządzających oraz oceną wiedzy zarządzających 
i posiadaniem strategii rozwoju. Potwierdziło to propozycje P1 oraz P3a. Można 
sformułować wniosek, iż doradztwo gospodarcze istotnie wpływa na kształtowa-
nie poziomu wiedzy zarządzających, a także, że poziom wiedzy zarządzających 
w wyraźnym stopniu wpływa na orientację rozwojową przedsiębiorstw.

Wydaje się, że w układzie wiedza – strategia – doradztwo gospodarcze 
kluczową rolę odgrywa poziom wiedzy zarządzających – jest on koniecznym 
i istotnym warunkiem tworzenia strategii rozwoju i jest niezbędny w kształto-
waniu zapotrzebowania na doradztwo gospodarcze. Doradztwo to może odgry-
wać: 1) ważną rolę przy budowie wiedzy, zwłaszcza w grupie zarządzających 
o najwyższym poziomie wiedzy z zakresu zarządzania oraz 2) rolę uzupełniają-
cą dla kształtowania orientacji rozwojowej mikroprzedsiębiorstw, wspomagając 
zmniejszanie luki wiedzy zarządzających poprzez powiększanie zasobu wiedzy. 
Samo doradztwo gospodarcze bez rozwiniętej wiedzy zarządzających jest mało 
skutecznym instrumentem, tak w bezpośrednim kształtowaniu orientacji rozwo-
jowej mikroprzedsiębiorstw, jak i pośrednio, w przypadku wspomagania zarzą-
dzających w procesie tworzenia strategii rozwoju. Skuteczność doradztwa gospo-
darczego wymaga zatem zaawansowanej wiedzy zarządzających jako warunku 
jej wykorzystania oraz uzyskania wysokiego poziomu orientacji rozwojowej mi-
kroprzedsiębiorstw. 
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THE ROLE OF BUSINESS CONSULTING IN THE MANAGEMENT 
OF MICRO-ENTERPRISES

Summary

The paper presents the role of business consulting in the management of micro-en-
terprises. It discusses the importance of determinants and the impact of business consult-
ing as a factor in reducing the gap in knowledge on management of micro-enterprises. 
The second part of the paper presents the results of empirical studies of 145 micro-enter-
prisesbenefiting from business consulting servicesin the field of knowledge creation and 
formulation of management strategies in Polish micro-enterprises. 

Keywords: sector of micro-enterprises, knowledge on management, business consulting

Translated by Bartosz Szukalski
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WYBRANE ZAGADNIENIA FUNKCJONOWANIA 
ORGANIZACJI WIRTUALNYCH – 
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Aby dać klientom to, czego potrzebują, musisz przestrzegać dwóch zasad: 
wykorzystywać swoje mocne strony i współpracować z innymi podmiotami1

Streszczenie

W artykule przedstawiono koncepcję organizacji wirtualnej, która jest jedną z no-
wych koncepcji zarządzania. Sytuacje warunkujące rozwój tych organizacji wynikają ze 
wzrostu liczby powiązań nietypowych, czasowych, doraźnych, tworzonych w celu re-
alizacji konkretnego przedsięwzięcia, w sytuacji dużej dynamiki zmian gospodarczych 
i społecznych, często w warunkach chaotycznych, nieprzewidywalnych i trudnych. 
Celem autorki jest zaprezentowanie głównych teoretycznych podejść do organizacji wir-
tualnej, jak również w celach ilustracyjnych pokazanie różnorodności podejść empirycz-
nych i efektów wybranych analiz. 

Słowa kluczowe: organizacje wirtualne, społeczeństwo informacyjne

Wprowadzenie

Nie każde przedsiębiorstwo, jak niejednokrotnie sądzono w połowie lat 90. 
ubiegłego wieku, przekształci się w formę wirtualną. Praktyka pokazuje jednak, że 

* Małgorzata Matusiak, dr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 
e-mail: malgo_matusiak@wp.pl

1   E.H. Edersheim, Przesłanie Druckera. Zarządzanie oparte na wiedzy, MT Biznes, 
Warszawa 2009, s. 138.
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innowacyjnym i konkurencyjnym firmom alternatywna (wirtualna) forma działa-
nia nie jest obca i w różnym zakresie i wymiarze działalności stanowi i najprawdo-
podobniej stanowić będzie w przyszłości, po pierwsze, kolejny etap rozwoju przed-
siębiorstwa, po drugie – szansę na uzyskanie konkurencyjnej przewagi.

Charakterystyczne dla „nowych” struktur organizacyjnych – w odróżnieniu 
od tradycyjnych, biurokratycznych z epoki przemysłowej – spłaszczona struktura 
organizacyjna, rozproszone zarządzanie, krótszy cykl życia, czasowa współpra-
ca, waga kapitału ludzkiego i intelektualnego są immanencją nowego porządku 
organizacyjnego i przestrzennego, tworzą nowy ład społeczno-gospodarczy. 

W. Grudzewski i I. Hejduk, autorzy posiadający największy w Polsce doro-
bek w obszarze organizacji wirtualnych, twierdzą, iż organizacje muszą nieusta-
jąco doskonalić się, co jest nie tylko warunkiem ich dalszego istnienia i rozwo-
ju, ale codziennego funkcjonowania. Organizacja musi zatem być: inteligentna, 
elastyczna, krytyczna, otwarta, kreatywna i innowacyjna, zdolna do wiecznego 
przekształcania się przy zachowaniu poczucia celu i kierunku2. 

1. Istota społeczeństwa informacyjnego3

Funkcjonowanie szczególnego typu struktur, jakim są organizacje wirtual-
ne, wynika wprost z warunków i możliwości, które pojawiły się wraz z powsta-
niem i, co istotniejsze, upowszechnieniem sieci Internet. Sieć tworzy przestrzeń 
pozwalającą na szybkie, sprawne i zorganizowane ad hoc działania w określonym 
projekcie – przy wcześniejszym rozpoznaniu możliwości i kompetencji potencjal-
nych partnerów. Rozwój i powszechny dostęp do sieci spowodowały liczne próby 
opisu nowego porządku społecznego. Najczęściej spotykamy termin społeczeństwo 
wiedzy (czy oparte na wiedzy lub napędzane wiedzą itd.). Przez wiele lat jednym 
z popularniejszych był termin społeczeństwo informacyjne, czyli stwarzające wa-
runki do sprawnego przepływu informacji, co z kolei jest kluczowe dla szeroko 
rozumianego powodzenia rynkowego.

Termin społeczeństwo informacyjne (jap. johoshakai) został spopularyzo-
wany przez Japończyków: T. Umesamo (1963), K. Koyamę (1968) oraz Y. Masudę 

2  W.M. Grudzewski, I Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Sustainability w bizne-
sie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, 
Warszawa 2010, s. 291. 

3  Podrozdział opracowany na podstawie pracy doktorskiej: M. Matusiak, Postawy studen-
tów wobec pracy w perspektywie społeczeństwa informacyjnego, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2005, 
rozdz. I, s. 9–67.
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(1971)4 w latach 70. ubiegłego wieku, później we Francji, a następnie w latach 80. 
W Stanach Zjednoczonych Ameryki5. W latach 70. i 80. szeroko używano także 
pojęć: wiek cybernetyczny, epoka elektroniczna, era informacji6, społeczeństwo 
wiedzy7 czy społeczeństwo technotroniczne8. Inne źródła wskazują, że już na 
początku lat 50. znane było określenie społeczeństwo informacyjne. T. Goban-
Klas i P. Sienkiewicz za „ojca” tego terminu uważają F. Machlupa, który jako 
pierwszy analizował sektor nazwany przez samego siebie „produkcją i dystry-
bucją wiedzy”. Analizy pozwoliły dowieść, że w 1958 roku sektor informacji 
dostarczający 29% PKB i jednocześnie pochłaniający 31% siły roboczej od roku 
1947 rozwijał się dwa razy szybciej niż rósł dochód narodowy USA. Analizowane 
przez Machlupa procesy potwierdziły późniejsze analizy M. Porata z Urzędu 
Telekomunikacji Departamentu Handlu USA z roku 19709.

Tabela 1 

Zestawienie różnic pomiędzy erą przemysłową a erą przetwarzania informacji

Porównywane kategorie: Era przemysłowa Era zarządzania wiedzą
1 2 3

Podstawowy zasób kapitał wiedza
Ludzie (pracownicy) źródło kosztów inwestycja
Władza zależy od zajmowanego 

szczebla w organizacji
zależy od posiadanych 
umiejętności, wiedzy i reputacji

Styl zarządzania nakazy i kontrola partycypacyjny
Struktura organizacyjna hierarchiczna (najczęściej 

zbiurokratyzowana 
i scentralizowana)

sieciowa (wirtualna), płaska ad 
hoc lub hipertekstowa

Strategia nastawiona na konkurencję nastawiona na kooperację
Kultura organizacyjna oparta na posłuszeństwie oparta na zaufaniu

4  Yoneji Masuda – dyrektor w Japońskim Instytucie Rozwoju Użytkowania Komputerów. W ze-
spole badawczym Komitetu Komputeryzacji koordynował opracowanie dokumentu o nazwie Plan 
Utworzenia Społeczeństwa Informacyjnego – cel narodowy na rok 2000 opracowanego i wydanego 
w Tokyo w 1973 r., por.: Plan Utworzenia Społeczeństwa Informacyjnego – cel narodowy na rok 2000, 
Europejski Plan Badawczy Diebolda, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Informatyki, Warszawa 1974.

5  D. Bazuń, B. Trzop, Edukacja informacyjna jako element procesu kształtowania się społe-
czeństwa informacyjnego w Polsce, maszynopis, materiały z konferencji Koncepcja Społeczeństwa 
Informacyjnego. Dylematy Cywilizacyjno-Kulturowe, AGH, Kraków 28.09.2001, s. 1.

6  M. McLuhan, Wybór pism. Przekaźniki, czyli przedłużenie człowieka. Galaktyka 
Gutenberga. Poza punktem zbiegu, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1975, s. 135.

7  P.F. Drucker, Myśli przewodnie Druckera, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2002, s. 441.
8  L.W. Zacher, Społeczeństwo bogate w informacje, w: Rewolucja informacyjna i społe-

czeństwo, red. L.W. Zacher, Fundacja Edukacyjna TRANSFORMACJE, Warszawa 1997, s. 5.
9  T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne, s. 38, http://users.uj.edu.

pl/~usgoban/agh.html (dostęp 4.12.2004).
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1 2 3

Wartość rynkowa zależy od posiadanych 
aktywów finansowych 
i rzeczowych 

zależy od kapitału 
intelektualnego (wszelkich 
aktywów niematerialnych)

Motywacja głównie przez bodźce 
finansowe

poprzez wewnętrzną satysfakcję

Relacje z klientami jednokierunkowe poprzez 
rynek

interaktywne poprzez 
współpracę

Ciągłe zmiany zagrożenie szansa
Rozwój liniowy, możliwy do 

przewidzenia
chaotyczny, trudny do 
przewidzenia

Wykorzystanie nowoczesnych 
technologii

ważne niezbędne

Dominujący sektor przemysł ciężki usługi
Najważniejsze wynalazki (dla 
poprawy zarządzania)

linia montażowa Internet

Wiodące przedsiębiorstwa Ford, General Motors, Exxon Microsoft, Amazon, Intel, AOL

Źródło: M. Strojny, Teoria i praktyka zarządzania wiedzą, „Ekonomika i Organizacja 
Przedsiębiorstwa” 2000, nr 10; W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Przedsiębiorstwo wirtu-
alne, Difin, Warszawa 2002, s. 12.

Z kolei A. Toffler proponuje cezurę czasową na 8 sierpnia 1960 r., „(…) kiedy 
dyrektor (…) EXXON podjął decyzję o zmniejszeniu podatków płaconych krajom 
produkującym ropę naftową, co doprowadziło do wojny Jom Kipur i istnienia OPEC, 
która odcinając dostęp do zasobów ropy naftowej, zwiększyła zyski z jej sprzedaży, 
ale jednocześnie przyspieszyła narastającą rewolucję w technosferze drugiej fali”10. 
J. Naisbitt proponuje cezurę czasową na lata 1956 i 1957, określając ten czas jako 
przejście do nowego rodzaju społeczeństwa – jako „(…) pierwszy megazwrot od spo-
łeczeństwa przemysłowego do społeczeństwa informacyjnego”. Rok 1956 jako ten, 
kiedy po raz pierwszy w historii Ameryki liczba white-collarworkers (pracowników 
umysłowych zajmujących stanowiska urzędnicze, techniczne i administracyjne) prze-
wyższyła liczbę blue-collarworkers (pracowników fizycznych), „kiedy Ameryka 
zajmowała się raczej informacją, niż produkcją dóbr”. I rok 1957 – jako początek re-
wolucji informacyjnej, kiedy „(…) Rosjanie wystrzelili sputnik, będący (…) kataliza-
torem dalszych zmian, w wyniku których narodziła się era globalnej komunikacji sa-
telitarnej”11. Powstanie nowego porządku datuje się także dużo później – w końcu lat 
70., wiążąc je z opracowaniem protokołów sieci komputerowych (protokołów trans-
misji danych), głównie TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), 
od powstania których rozpoczął się burzliwy i powszechny rozwój Internetu i sieci 

10  A. Toffler, Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997, s. 212.
11  J. Naisbitt, Megatrendy, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997, s. 29–30.
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komputerowych12. Z perspektywy czasu za moment narodzin Internetu przyjmuje się 
rok 1969, kiedy amerykańska ARPA (Advanced Research Projects Agency) połączy-
ła w ponadregionalną sieć ARPANET cztery komputery, zapoczątkowując rozwój 
sieci, którego skali popularyzacji i dostępności nie sposób było przewidzieć13.

Zmiany wywołane upowszechnieniem ICT i sieci Internet są analizowane 
w ramach różnych dyscyplin – socjologii, ekonomii, zarządzania, informatyki – 
jak również w ujęciach interdyscyplinarnych. Podobnie jest w przypadku struk-
tur będących przedmiotem niniejszego artykułu. Usytuowanie analiz organizacji 
wirtualnych wśród nowych metod zarządzania pokazano na rysunku 1.

Rysunek 1. Stożek nowoczesnych metod zarządzania

Źródło: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2005, s. 4.

12  A.P. Wierzbicki, Rola techniki w cywilizacji informacyjnej, w: Problemy społeczeń-
stwa informacyjnego. Elementy analizy, ewaluacji i prognozy, red. L.W. Zacher, Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 1997, s. 94; A. Bednarz, Tam 
gdzie zaczyna się sieć… Serwis wyszukiwawczy – klucz do internetowych zasobów czy tylko skrom-
ny wierzchołek góry lodowej?, w: Humanista w cyberprzestrzeni, red. W. Godzic, A. Bednarz, 
Rabid, Kraków 1999, s. 37; A. Bednarz, Interfejs sieci. O sposobach dogadywania się z kompute-
rem, w: Humanista w cyberprzestrzeni…, s. 26.

13  A. Bednarz, Tam gdzie…, s. 37.

PNMZ – przestrzeń nowych metod zarządzania
ZW – zarządzanie wiedzą
OS – organizacja sieciowa
PW – przedsiębiorstwo wirtualne
ZP – zarządzanie procesami
PAMZ – pole aplikacji metod zarządzania
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Wobec konstatacji, iż mamy do czynienia z kryzysem zarządzania i poszu-
kiwaniem nowych paradygmatów w warunkach nowej gospodarki14 i zestawienia 
jej ze słynnym i historycznym już stwierdzeniem Druckera, że jedyną rzeczą na-
bierającą znaczenia w narodowej i międzynarodowej ekonomii będzie zarządza-
nie działaniami czyniącymi wiedzę produktywną15, poruszona tematyka wydaje 
się nie tylko aktualna, ale i na tym etapie poznawczo nieograniczona.

Wirtualne społeczności

Socjologowie interesują się wirtualnymi społecznościami, które posiadają 
zarówno cechy tradycyjnych społeczności (warunki członkostwa, cel itp.), jak 
i cechy odróżniające je od nich (rodzaj dominujących kontaktów, więzi, stopień 
anonimowości itp.). Kwestią zasadniczą jest przemiana charakteru więzi łączą-
cych członków „nowych” społeczności. Zmiany w budowie i funkcjach zbioro-
wości zostały szeroko opisane szczególnie w odniesieniu do przejścia w epokę 
przemysłową i kolejną – wiedzy, sieci, informacji. 

Niektóre cechy zbiorowości internetowych (wirtualnych) są zbieżne z cecha-
mi zbiorowości tradycyjnych, np. zostały powołane do realizacji wspólnych ce-
lów (np. hobby). Jednak tym, co je odróżnia, jest stopień możliwego „ukrycia się”, 
zbudowania fałszywej tożsamości16 zarówno co do cech, jak i zamiarów. Mniej 
istotne wydają się jednak rozważania teoretyczne i spór, na ile organizacje wir-
tualne przypominają realne – mamy tutaj do czynienia z rozpiętością stanowisk 
skrajnych, a ewentualne różnice zostały w literaturze szeroko opisane (organiza-
cje tradycyjne versus nowoczesne). Zagadnienia te są szczególnie ważne w kon-
tekście wagi, jaką przypisuje się roli zaufania między kooperantami w przed-
sięwzięciach wirtualnych. To zaufanie jest fundamentem nie tylko skutecznego, 
nowoczesnego biznesu, ale funkcjonowania społeczeństwa jako całości, o czym 
szeroko pisał np. P. Sztompka17.

Wirtualne społeczności wykorzystują do wzajemnej komunikacji: 1) środki 
komunikacji elektronicznej w celu dzielenia się: wiedzą, informacjami itp., 
a także 2) sieci relacji międzyludzkich jednostek i grup, struktur biznesowych 

14 W.M. Grudzewski, I. Hejduk, Przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów za-
rządzania, „Master of Business Administration” 2011, nr 1 (116), s. 95–111.

15  P.F. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999, s. 157.
16 Ł. Kapralska, Wirtualne wspólnoty – teoria i praktyka, w: Sztuczna inteligencja. 

Organizacje wirtualne, XIII Ogólnopolskie Konwersatorium Szl-18’2003, Akademia Podlaska, 
Polska Akademia Nauk, Wojskowa Akademia Techniczna, nr 22, Siedlce 2005.

17  P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Znak, Kraków 2005.
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oraz innych jednostek formalnych, np. sektora publicznego18. Działanie w cyber-
przestrzeni, bliskość mimo braku kontaktu fizycznego, potencjalna możliwość 
obecności w wielu miejscach (nawet jednocześnie) itd. wpływają na poszerzenie 
i intensyfikację społecznych i biznesowych interakcji wirtualnych społeczności19.

W miarę stabilne otoczenie rynkowe w połączeniu ze sprawdzonymi spo-
sobami osiągania lepszej efektywności produkowania i zarządzania poprzez 
efektywne wykorzystanie tradycyjnych czynników wytwórczych zmieniły się 
w epoce wiedzy w wykorzystywanie także tego, co znajduje się w głowach pra-
cowników, a więc zasobu nie do końca kontrolowanego przez zarządzających. 
Wiedza i informacja jako podstawowy zasób organizacji w tych nowych warun-
kach są wykorzystywane także w nowych formach organizacyjnych, a kluczo-
we dla powodzenia rynkowego jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań – także 
organizacyjnych, w celu pełniejszego wykorzystania zasobów organizacyjnych 
i intelektualnych, przy jednoczesnym uzyskaniu efektu synergii, czyli wartości 
uzyskanej niejako „przy okazji”, niebędącej prostą sumą efektów uzyskanych 
przez poszczególnych kooperantów.

Porozumienie i skuteczna współpraca w dynamicznym, często nieprzewi-
dywalnym otoczeniu są gwarantami lepszego wykorzystania zasobów poszcze-
gólnych kooperantów oraz podnoszenia konkurencyjności zaangażowanych jed-
nostek, jak i całej sieci.

Organizacja wirtualna

Sieć i technologie informacyjno-komunikacyjne są przestrzenią i narzędziem 
kształtowania się struktur określanych jako przedsiębiorstwa przyszłości, 
organizacje przyszłości, organizacje wirtualne. Początkowo to właśnie użycie 
ICT było uważane za kluczowe, tak dla możliwości powstawania, jak i rozwoju 
nowych struktur. Z aktualnych badań wynika jednak, iż są one niezbędnym, 
ale jedynie wyjściowym warunkiem dla sprawnego ich funkcjonowania, a inne 
elementy (np. zaufanie) są wskazywane jako newralgiczne. 

18  A. Borcuch, Społeczeństwo wirtualne i wirtualny pieniądz w warunkach globaliza-
cji. Analiza społeczno-ekonomiczna, w: Problemy społeczeństwa informacyjnego t. 2, red. A. 
Szewczyk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.

19  A.S. Targowski, The Taxonomy of Informations Societies, w: Global Information Society. 
Operating Information System in a Dynamic Global Business Environment, red. Y. Chen, Idea 
Group Publishing, Hershey, London 2005; K. Krzysztofek, M. Szczepański, Zrozumieć rozwój, od 
społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 
2005.
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Precyzyjne definiowanie w naukach społecznych, ekonomicznych, zarzą-
dzaniu, z uwagi na równorzędność stanowisk teoretycznych i empirycznych, 
niejednokrotnie stanowi duże wyzwanie. Poprawność warsztatowa wymaga 
dokładności, o którą niezwykle trudno. Podobnie jest w przypadku organizacji 
wirtualnych, gdzie mamy do czynienia z wielością definicji. W tym przypadku 
jednak wydaje się to raczej atutem niż słabością. Mimo iż są strukturami opi-
sywanymi w literaturze i analizowanymi od niedawna, doczekały się licznych 
systematyzacji. 

Źródeł zainteresowania organizacjami wirtualnymi poszukuje się 
u O. Williamsona, który w pracy z 1975 roku Markets and hierarchies podjął próbę 
rozwoju ekonomicznej teorii organizacji w kontekście analizy kosztów transakcyj-
nych20 – studium ekonomii kosztów transakcyjnych, a idea ta miała konsekwencje 
w postaci wzrostu popularności outsourcingu w latach 80.21 Za ojca terminu „or-
ganizacja wirtualna” uważa się A. Mowshowitza, a za pierwszych zajmujących 
się wirtualną współpracą/kooperacją W. Davidowa i M. Malone’a (w tym znacze-
niu współpraca jest połączeniem różnych koncepcji zarządzania, m.in. odchudzo-
nego zarzadzania, just-in-time, zarządzania zaufaniem22.

Organizacje, o których mowa, oprócz wspólnych celów, wizji, misji lub 
protokołu operacyjnego 1) są skoncentrowane na działaniach w ramach swoich 
podstawowych kompetencji, 2) mają rozwinięte bazy wiedzy i obsługujący je 
wielodostępny system informatyczny, oprogramowanie i łączność z sieciami, 3) 
pracują w zespołach kompetencji podstawowych tak, aby realizować wykonywa-
ne czynności w holistycznym podejściu poprzez cały łańcuch wartości; wytwa-
rzają i przekazują informacje na bieżąco przez całą sieć, co umożliwia szybkie 
podejmowanie decyzji i koordynację działań, 4) delegują uprawnienia tam, gdzie 
możliwe są korzyści skali, pojawiają się nowe warunki lub gdy wymagane są 
specyficzne kompetencje dla zaspokojenia potrzeb całej grupy23.

Mnogość ujęć/definicji organizacji wirtualnej skutkuje podejmowaniem 
prób grupowania ich – najczęściej ze względu na cechy szczególnie akcento-
wane przez teoretyków w ich podejściach badawczych. Pojawiają się postulaty 

20  Prekursorem koncepcji kosztów transakcyjnych jest Ronald Coase, który opublikował ją 
w 1937 roku The Nature of the Firm, zadając pytanie: Dlaczego istnieją firmy, skoro koordynacja 
poprzez ceny (rynek) jest tak doskonałym mechanizmem? Por. T. Gruszecki, Współczesne teorie 
przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 208 i n.

21  A. Sankowska, Organizacja wirtualna. Koncepcja i jej wpływ na innowacyjność, 
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

22  W.M. Grudzewski, I. Hejduk, Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie 
i wyzwanie ich komercjalizacji, Difin, Warszawa 2008; A. Sankowska, op. cit.

23  W.M. Grudzewski, I. Hejduk, Zarządzanie technologiami…; A. Sankowska, op. cit. 
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bardziej klarownego definiowania wirtualnych organizacji, co może następować 
dzięki analizom wyróżniającym je ze względu na kluczowe cechy. K. Riemer 
i N. Vehring analizują 61 definicji organizacji wirtualnych pojawiających się 
w litera turze przedmiotu, czego owocem jest 3-grupowa typologia złożona z ta-
kich typów organizacji, jak24:

1. The virtualised corporation – najczęściej są to duże, wielonarodowe 
korporacje, jak Mc Donalds, AT&T, IBM, które wykorzystują w swojej 
działalności ICT, gdzie poszczególne komórki lub oddziały mogą być od 
siebie geograficznie oddalone (network intra-organisational).

2. The virtual network organisation – są to sieci (często małych i średnich) 
firm wykorzystujące kompetencje kluczowe swoich pracowników i oka-
zje rynkowe, działające najczęściej w ramach krótkich projektów (ne-
twork inter-organisational).

3. The virtual value chain network – koncepcja wirtualnego łańcucha war-
tości; zasadniczo odnosi się do przedsiębiorstwa i jego powiązań z do-
stawcami (lub klientami), odpowiedzialnego za koordynację i strategię 
sieci, a jej główne rezultaty wynikają z delegowania zadań poprzez 
wykorzystanie outsourcingu, przy zastosowaniu ICT (hierarchical ne-
twork).

Mamy zatem do czynienia z perspektywami: wewnątrzorganizacyjną i mię-
dzyorganizacyjną. W ramach pierwszej decydujące są kwestie, czym organizacja 
się zajmuje, jakie zmiany zachodzą wewnątrz, jak komunikują się członkowie 
itp., a w ramach drugiej przedmiotem zainteresowania są zagadnienia związa-
ne z zasobami i kompetencjami niezbędnymi do przystąpienia do omawianych 
struktur, kryteria i sposoby wyboru partnerów sieci oraz jaką formę przybiera 
współpraca itp.

Zatem rozróżniamy wąsko lub szeroko rozumianą organizację wirtualną 
pierwszego bądź drugiego stopnia. Pierwszego stopnia jest zdecentralizowana, 
złożona z wielu jednostek geograficznie rozrzuconych, wykorzystujących IT 
w swojej działalności. Z kolei organizacja wirtualna w szerokim rozumieniu 

24  K. Riemer, N. Vehring, Should ‘Virtual’ Mean ‘Vague’? A Plea for More Conceptual 
Clarity in Researching Virtual Organizations?, 21th bled eConference eCollaboration: 
Overcoming Boundaries Through Multi-Channel Interaction, June, 15–18, 2008, Bled, Slovenia, 
s. 351–370, https://domino.fov.uni-mb.si/proceedings.nsf/0/76c5d815b1ee11d4c12574810044eaa8/ 
$file/27riemer.pdf (dostęp 20.10.2014).
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(drugiego stopnia) łączy jednostki i przedsiębiorstwa, by zrealizować dany cel. 
Typy wirtualne to organizacje: statyczne, dynamiczne i sieciowe25.

Nie należy zatem mylić przedsiębiorstw/organizacji o ustabilizowanej po-
zycji rynkowej, współpracujących z innymi organizacjami za pomocą sieci i ICT 
z organizacjami wirtualnymi w ściślejszym znaczeniu, czyli przede wszystkim 
tworzonymi do realizacji określonych celów, wykorzystujących okazje rynkowe, 
których cechą znamienną jest czasowość. 

W teorii i badaniach naukowych najczęściej organizacje wirtualne analizuje 
się w zarządzaniu w ramach dwóch podejść: instytucjonalnego (strukturalnego) 
i procesowego (funkcjonalnego) (por. tabela 2).

Obok nurtu charakterystycznego dla teorii organizacji i zarządzania analizy 
toczą się także w tzw. nurcie technologicznym, gdzie wirtualność jest przejawem 
braku fizycznej obecności i zastąpienia jej cyberprzestrzenią26.

Tabela 2

Autorzy koncepcji organizacji wirtualnych w perspektywie strukturalnej i procesowej

Perspektywa Autor Terminologia
Strukturalna Byrne (1993)

Akeni in. (1998) 
Straderi in. (1998) 
Wildeman (1998) 
Grenier and Metes (1995) 
Wüthrich and Phillips (1998) 
Mertensi in. (1998) 
Goldman i in. (1995) 
Davidow and Malone (1993) 

sieć
sieć
sieć
alians
alians
forma kooperacji
forma kooperacji
kombinacja kluczowych kompetencji
kombinacja aktywności

Procesowa Hale and Whitlaw (1997)
Venkatraman and Henderson (1998)
Mowshowitz (1997)
Katzy (1998)

ciągła lub zinstytucjonalizowana 
zmiana
podejście strategiczne
podejście od strony zarządzania
działanie lub zdolność

Źródło: W. Saabeel, T.M. Verduijn, L. Hagdorn, K. Kumar, A Model of Virtual Organization: 
a Structure and Proces Perspective, „Electronic Journal of Organizational Virtualness” 
2002, Vol. 4, No. 1, s. 5 (dostęp 18.10.2014).

25 M. Brzozowski, Ewolucja pojmowania wirtualności i definiowanie organizacji wirtualnej, 
Management Forum 2020: Nowoczesne Koncepcje i Metody Zarządzania Strategicznego, www.wit-
czak.pl/wp-content/uploads/2015/08/9.%20KZ%20MP%20Brzozowski.pdf (dostęp 3.11.2014).

26  A. Sankowska, op. cit., s. 29–30.
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W pierwszej perspektywie (strukturalnej) nacisk położony jest na rozwój 
i usprawnianie istniejących mechanizmów koordynacji oraz ustalanie cech róż-
niących organizacje wirtualne od innych form organizacyjnych. Uogólniona de-
finicja w ramach tego nurtu mówi, iż jest to „czasowa sieć niezależnych podmio-
tów połączonych za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych celem 
dzielenia się umiejętnościami, kosztami oraz rynkami”27

Z kolei w perspektywie procesowej autorzy uwydatniają strategiczną funk-
cję organizacji wirtualnej oraz rolę technologii informacyjno-komunikacyjnych 
w procesie ciągłych zmian i uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. „Organizacja 
wirtualna oznacza zbiór jednostek organizacyjnych, przestrzennie rozproszonych 
(nawet w skali globalnej), reprezentujących wspólne przedsięwzięcie gospodar-
cze, wybranych dynamicznie – według kryterium procesowego – do realizacji 
i na czas realizacji określonych zadań”28.

Rysunek 2. Model kształtowania i implementacji organizacji wirtualnej (Katzy 1998)29

Źródło: W. Saabeel, T.M. Verduijn, L. Hagdorn, K. Kumar, A Model of Virtual Organisation: 
a Structure and Proces Perspective, „Electronic Journal of Organizational Virtualness” 
2002, Vol. 4, No. 1, s. 7 (dostęp 18.10.2014); M. Najda-Janoszka, Organizacja wirtualna. 
Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2010, s. 54.

27  W.M. Grudzewski, I. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, op. cit., s. 174.
28  W.M. Grudzewski, I. Hejduk, Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2002.
29  Model B.R. Katzy’ego z 1998 roku, gdzie rynkowe okazje tworzenia wartości stymulują 

procesy projektowania i implementacji specyficznych rozwiązań w wymiarze wirtualnym, i gdzie 
wartość postrzegana jako jeden z trzech podstawowych elementów koncepcji – siła stymulująca 
procesy restrukturyzacyjne w organizacji wirtualnej. Natomiast operacja wirtualna to proces ko-
operacji zdeterminowany czasowo i zorientowany na integrację potrzebnych kompetencji i zaso-
bów, celem realizacji określonej wartości, za: M. Najda-Janoszka, Organizacja wirtualna. Teoria 
i praktyka, Difin, Warszawa 2010, s. 54.
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Nurt strukturalny jest reprezentowany dużo liczniej niż nurt procesowy 
(mamy także próby łączenia obu podejść). Nie jest homogeniczny, autorzy ak-
centują z reguły jeden (bądź więcej) elementów uznawanych za kluczowy dla 
opisu tych struktur – np. D. Byrne – tymczasowość, powiązania komunikacyjne, 
W. Davidow i M. Malone – nowatorski charakter rozwiązań organizacyjnych, 
powiązania sieciowe i permanentną zmienność, M.K. Ahuja i K.M. Carley – roz-
proszenie geograficzne uczestników, długookresowe wspólne cele, technologie 
informacyjne w procesie komunikacji i koordynacji działań organizacji30.

Na rysunku 3 pokazano próbę integracji ujęcia strukturalnego i proceso-
wego, gdzie przyjmuje się założenie o powstaniu organizacji wirtualnej złożonej 
z konkretnych organizacji pochodzących ze świata modułów, przy założeniu, że 
organizacje te mają na swój temat określoną wiedzę. Tę sieć, z której dokonywa-
na jest selekcja, S.L. Goldman, R.N. Nagel i K. Preis nazwali „wirtualną siecią”, 
tworzoną z partnerów godzących się na bycie członkami organizacji wirtualnej31. 
Tak więc drugi etap modelu – sieć dynamiczna – to potencjał złożony z konkret-
nych organizacji, niejako „oczekujący” na rynkową okazję, a etap trzeci – orga-
nizacja dynamiczna – to te konkretne organizacje połączone w sieć, wykorzystu-
jące określoną okazję rynkową32.

Inny podział, przyjmujący za kryterium główną cechę akcentowaną przez 
autorów definicji, to33:

1. Ujęcie sieciowe (autorzy: M. Pańkowska, P. Sieber, J. Griese, P. Płoszajski, 
J. Wielki, K. Perechuda, Sz. Cyfert, J. Coyle, N. Schnarr, W.M. Fitzpatrick, 
D.R. Burke, M. Dolińska).

2. Ujęcie zasobów ludzkich (E. Skrzypek, P. Witkowski, K. Zimiewicz, 
D. Upton i G. McKafee, D.E. Oleary, D. Kuokka, R. Plant, L. Liang-
Hung, L. Iuan-Yuan).

3. Ujęcie narzędziowe (W. Grudzewski, I. Hejduk, Ch. Scholzch, B. Hale, 
J. Whiltam).

30  M. Najda, Nurty badawcze organizacji wirtualnej, w: Problemy społeczeństwa informa-
cyjnego, red. A. Szewczyk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, t. 1, s. 923.

31 W.M. Grudzewski, I. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, op. cit., s. 178.
32  W. Saabeel, T.M. Verduijn, L. Hagdorn, K. Kumar, A Model of Virtual Organization: 

a Structure and Proces Perspective, „Electronic Journal of Organizational Virtualness” 2002, 
Vol. 4, No. 1, s. 9 (dostęp 18.10.2014).

33  J. Żukowska, Funkcja monitoringu w organizacji wirtualnej, Prace Naukowe Akademii 
Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2009.
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Rysunek 3. Tworzenie modelu zintegrowanego organizacji wirtualnej

Źródło: W. Saabeel, T.M. Verduijn, L. Hagdorn, K. Kumar, op. cit., s. 9.

Wirtualne organizacje oznaczają twory formalnie nieistniejące, choć peł-
niące funkcje rzeczywistych organizacji34. Sięgając do łacińskiego źródłosłowu, 
trzeba wspomnieć, że wirtualny znaczy tyle, co niewidoczny, nierealny, mogący 
zaistnieć potencjalnie. Skoro tak, to także niezarejestrowany czy formalnie nie-
istniejący. Często tworzony ad hoc do realizacji konkretnych celów i interesów, 
„pozbawiony” tradycyjnie rozumianych struktur (np. lokalizacji), podobnie jak 
większość działań projektowych, gdzie najczęściej, aby po czasie, na który dana 
„struktura” była powołana i po spełnieniu swojego zadania, mogła zostać rozwią-
zana, co nie wyklucza ponownej współpracy. Ten ciąg dalszy kooperacji przez 
niektórych jest zakładany jako pewny, inni twierdzą, że raczej mamy do czynie-
nia z potencjałem szeroko pojętej współpracy, a nie faktycznym działaniem tu 
i teraz, które jednak może zostać podjęte przy spełnieniu pewnych warunków. 
Waga owych warunków, będących punktami wyjścia, też jest różnie oceniana 
przez teoretyków i badaczy (kompetencje, zaufanie itp.).

W zarządzaniu mamy do czynienia z różnymi modelami cyklu życia orga-
nizacji wirtualnych. Jednym z bardziej znanych jest model T.J. Stradera, F.-R. 
Lin i M.J. Shawa, gdzie na pierwszym etapie – identyfikacji – zachodzą procesy 
rozpoznania szans i ich selekcjonowanie; drugi etap – tworzenia – polega na iden-
tyfikacji i wyborze partnerów oraz wyborze formy współpracy partnerów; trzeci 
to podjęcie działań związanych z modelowaniem, marketingiem, zarządzaniem 
finansami, wytwarzaniem i dystrybucją oraz ostatni – zakończenie – zawiera 
procesy zakończenia działań i rozproszenia aktywów.

34  W.M. Grudzewski, I. Hejduk, Przedsiębiorstwo…
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Rysunek 4. Zintegrowany model organizacji wirtualnej

Źródło: W. Saabeel, T.M. Verduijn, L. Hagdorn, K. Kumar, op. cit., s. 12.

Trzy podejścia: 1) A. Mowshowitza uznawanego za „ojca” organizacji wir-
tualnej traktującego (podobnie jak K. Perechuda) opisywany proces funkcjono-
wania organizacji wirtualnej jako zamknięty cykl, powtarzalny; 2) podejście 
zespołu Strader, Lin i Shaw pokazujące etapy cyklu życia takiej organizacji 
(identyfikację, formowanie, realizację i zakończenie – por. rysunek 5) oraz 3) 
model B.R. Katzy’ego (zbudowany z trzech kluczowych elementów połączonych 
procesami zmian w jeden dynamiczny mechanizm organizacji wirtualnej – rysu-
nek 2) są jednymi z najczęściej przywoływanych i stanowiących bazę do porów-
nań dla koncepcji powstałych w późniejszych czasach. 



207Wybrane zagadnienia funkcjonowania organizacji wirtualnych...

Rysunek 5. Model cyklu życia organizacji wirtualnej

Źródło: T.J. Strader, F.-R. Lin, M.J. Shaw, Information Infrastructure for Electronic Virtual 
Organization Management, „Decision Support Systems” 1998, Vol. 23, s. 80. 

Dla porządku należy dodać, iż nierzadkie są uwagi, iż zasadniejsze zamiast 
terminu organizacja wirtualna byłoby używanie terminu np. organizowanie wir-
tualne35 i dla podkreślenia continuum procesów zachodzących w organizacjach 
o cechach wirtualnych zwolennicy podejścia procesowego używają właśnie tego 
określenia, akcentując jednocześnie rolę procesów uczenia się. 

Podobne wątpliwości dotyczą używania w omawianym kontekście samego 
terminu organizacja, zamiast np. przedsiębiorstwo36, i ta uwaga wydaje się słusz-
na, ponieważ organizacja wirtualna tworzona jest przez podmioty będące przed-
siębiorstwami, ale mogą nimi być również szkoły wyższe, jednostki samorządu 
terytorialnego, organizacje pozarządowe, gdzie efektem finalnym kooperacji jest 
zysk, ale także pewna wartość dodana, przewyższająca sumę korzyści wypra-
cowanych przez poszczególne jednostki kooperujące, dająca tzw. efekt synergii.

Inny rodzaj wątpliwości budzą zagadnienia natury formalnej, gdyż najczę-
ściej przy omawianej formie współpracy obowiązują niestandardowe reguły po-
stępowania dla firm przystępujących (umowy, kontrakty itp.) albo odbywa się 
ona bez umów, np. przy kolaboracji przedsiębiorstw małych – gdzie regulacja 
wszystkich kwestii nie jest możliwa ani bezkosztowa37. 

Wirtualizacja przedsiębiorstw w kontekście przemian, z jakimi mamy 
do czynienia, stanowi zarówno wyzwanie organizacyjno-kompetencyjne, jak 

35  A. Sankowska, op. cit., s. 29–30 i n.
36  Ibidem.
37  M. Pańkowska, Rozwój informatyzacji organizacji wirtualnych, Prace Naukowe Akademii 

Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2007.
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i szansę (głównie podniesienia konkurencyjności) przedsiębiorstw, ale nie do 
każdego rodzaju działalności może byś zastosowana. Ma zalety, ale też ograni-
czenia, co w sposób wyczerpujący pokazano w zestawieniu zawartym w tabeli 3.

Tabela 3

Analiza SWOT dla hipotetycznej wirtualnej organizacji

Mocne strony – S Słabe strony – W
1. Duża elastyczność działania – większa niż 

organizacji tradycyjnej
2. Duża szybkość realizacji transakcji 

w porównaniu z większością organizacji 
tradycyjnych

3. Prowadzenie wspólnej polityki w zakresie 
działania organizacji

4. Obniżenie kosztów realizacji transakcji 
w stosunku do jej realizacji w organizacji 
tradycyjnej

5. Obniżenie nakładów inwestycyjnych dla 
rozwoju organizacji

6. Zmniejszenie do koniecznego minimum 
prawnej obsługi transakcji

1. Konieczność posiadania informacyjnej 
technologii, która umożliwia realizację 
transakcji, w tym: a) globalnej sieci, 
b) dużych baz danych

2. Konieczność posiadania zaufania do 
wszystkich organizacji współpracujących 
w ramach wirtualnych organizacji

3. Możliwość włączania się do organizacji 
niekompetentnych i niesprawdzonych 
organizacji

4. Brak wzorców postępowania

Szansa – O Zagrożenia – T
1. Szybkie reakcje na pojawienie się tzw. niszy
2. Realizacja transakcji mimo barier prawnych 

i organizacyjnych.
3. Wnoszenie do wspólnej wirtualnej organizacji 

tego, co każdy z partnerów ma najlepszego 
i gdzie jest w pełni profesjonalny

4. Możliwość zastosowania najbardziej 
nowoczesnych metod i technik zarządzania

5. Możliwość współpracy takich partnerów, 
którzy w warunkach organizacji tradycyjnej 
nie współpracowali ze sobą

6. W powiązaniach informacyjnych nie 
występują granice celne, państwowe

1. Niewydolność komputerowych urządzeń 
przejawiających się w tym, że obecnie nie 
są one w większości przystosowane do 
transmisji danych multimedialnych

2. Brak uregulowań prawnych dla 
funkcjonowania organizacji wchodzących 
w skład organizacji wirtualnych i ich 
odpowiedzialności względem siebie i przed 
ich klientami

3. Nieprzygotowanie organizacji jak też 
klientów do korzystania z organizacji 
wirtualnych

4. Brak zwierzchnictwa i związany z tym brak 
koordynacji realizacji transakcji

Źródło: J. Kisielnicki, Analiza strategiczna wirtualnej organizacji i kierunki jej rozwoju, wykład 
XIV, Podstawy organizacji i zarządzanie pkt. 5, http://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/poz/
scb/index.html (dostęp 10.11.2014).
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Pozytywne strony wirtualnej koordynacji to przede wszystkim: niższe kosz-
ty transakcyjne i operacyjne, większa elastyczność, lepsze zarządzanie wiedzą, 
większe możliwości w zakresie wytwarzania wartości dodanej38.

Problematyczne natomiast mogą się okazać ograniczenia technologiczne 
oraz te związane z zaufaniem do kooperantów, a także – z racji tego, iż forma ta-
kiego działania jest stosunkowo nowa – brak sprawdzonych wzorów postępowa-
nia, gdyż te obowiązujące w starych/tradycyjnych strukturach nie zawsze przy-
stają do nowych warunków, a nowe wzorce jeszcze nie do końca się wykształciły. 
Regulacje prawne i kwestie zwierzchnictwa oraz koordynacji także są stwarzają 
problemy, z uwagi na brak możliwości regulowania wszystkiego oraz trudność 
zapanowania nad całym przedsięwzięciem/siecią powiązań. 

M. Warner i M. Witzel zwracają uwagę, iż każda, nawet najbardziej wirtu-
alna organizacja wymaga pewnej fizycznej przestrzeni, nawet jeśli ta jest rozpro-
szona, ponadto technologii umożliwiającej powstanie wymiaru wirtualnego oraz 
ludzi zdolnych do jego wytworzenia. Menedżerowie zatem muszą dysponować 
umiejętnościami zarówno wirtualnymi, jak i materialnymi, a zaniedbanie które-
goś z tych wymiarów niesie ryzyko utraty wartości i zmniejszenia konkurencyj-
ności. Zatem czymś innym jest zarządzanie wirtualne i zarządzanie organizacją 
wirtualną, a wszystkie układy mają charakter form hybrydowych, skombinowa-
nych z różnych umiejętności i zadań39.

Obok możliwości technicznych i technologicznych kluczowe są postawy i na-
stawienia jednostek i szerszych zbiorowości (pracowników) czy ich kompetencje 
kluczowe, a raczej – szerzej – to, co Everett Hagen określił jako warunek wstępny 
wzrostu gospodarczego, rozprzestrzeniania się przedsiębiorczości, czyli osobowość 
innowacyjna (przeciwstawioną osobowości autorytarnej – charakterystycznej dla 
wcześniejszych formacji społeczno-gospodarczych). W nastawieniu do rzeczy-
wistości – pełna ciekawości i manipulacyjnie nastawiona do świata, nieustannie 
poszukująca ukrytych prawidłowości w celu wpływania na zjawiska i ich kontro-
lowania; w postrzeganiu roli jednostki w świecie – biorąca odpowiedzialność za 
złe strony świata i poszukująca lepszych rozwiązań oraz próbująca wprowadzić 
zmiany; propagująca styl przywództwa oparty na otwartości i tolerancji wobec 
podwładnych, sprzyjająca ich oryginalności i innowacyjności; kreatywna, wysoko 
oceniająca oryginalność i nowość, mająca niezaspokojoną ciekawość40. 

38 M. Warner, M. Witzel, Zarządzanie organizacją wirtualną, Oficyna Ekonomiczna, 
Kraków 2005, s. 186–187.

39  Ibidem, s. 186–187 i n.
40  P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Znak, Kraków 2005, s. 225.
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Wirtualność organizacji rozpatrywana jest w następujących zakresach41:
 – czasu – organizacja tymczasowa nastawiona na wykorzystanie zasobów 

ludzkich (kompetencji, umiejętności) doraźnie bez tradycyjnego zatrud-
niania,

 – przestrzeni – organizacja jest rozproszona geograficznie, siedziby człon-
ków są w dowolnych, często odległych lokalizacjach,

 – zasobów i infrastruktury – organizacja jako całość optymalnie wykorzy-
stuje posiadane zasoby jej członków, którzy asekurując się, zachowują 
swoje zasoby, a dostarczają tylko produkt końcowy,

 – wiedzy – partnerzy wnoszą posiadaną wiedzę, wymieniają się nią i na-
wzajem uzupełniają jej stan, efektem czego jest nowa wiedza,

 – struktury – zasadnicza dowolność i ogromna różnorodność struktur wy-
nikająca z jednoczesnego uczestnictwa partnerów w wielu organizacjach 
wirtualnych.

Tabela 4

Koncepcja organizacji wirtualnej

Organizacja wirtualna
Główne przesłanki 
wdrożenia 
koncepcji

 – potrzeba elastyczności i umiejętności dopasowywania się do 
zmieniających się warunków

 – możliwość tworzenia znacznego potencjału synergicznego
Proces wirtualizacji

 – identyfikacja kompetencji kluczowych przedsiębiorstwa
 – kształtowanie nowej konfiguracji procesów wokół kompetencji kluczowych 
i komplementarnych

 – definicja wartości dodanej tworzonej sieci
 – rozwiązanie lub rekonfiguracja organizacji

Struktura utworzonej organizacji wirtualnej
Cechy 
konstytucyjne

 – jednoczesne działanie na rzecz realizacji potrzeb klienta
 – wspólna optymalizacja całego łańcucha wartości produkcji

Struktura 
organizacyjna

 – brak wspólnego centrum administracyjnego
 – zbudowana z sieci równouprawnionych uczestników
 – rozproszenie ośrodków władzy z zachowaniem symetryczności podziału 
władzy

Koordynacja  – podstawa to wzajemne zrozumienie, konwergencja celu organizacji 
i zaufanie

41  M. Brzozowski, Organizacja wirtualna, PWE, Warszawa 2010, s. 38, za: M.K. Ahuja, 
K.M. Carley, Network Structure in Virtual Organizations, „JCMC” 1998, Vol. 3, No. 4.
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Podstawowe 
umiejętności

 – zdolność dostrzegania i wykorzystywania szans pojawiających się 
w otoczeniu 

 – elastyczność i zwinność w działaniu
 – doskonałość kompetencyjna w ramach całego łańcucha tworzonej 
wartości (kompetencje kluczowe uczestników)

 – umiejętność samoorganizacji i samooptymalizacji
Atrybuty 
specyficzne

 – brak jednolitej osłony prawnej
 – transgraniczność (marginalizacja znaczenia geograficznej lokalizacji 
uczestników)

 – szeroki zakres zastosowania zaawansowanej technologii informacyjno-
komunikacyjnej

 – bardzo wysoki poziom zaufania pomiędzy uczestnikami
 – ograniczony zakres integracji uczestników 
 – brak rywalizacji (sytuacji konkurencyjnych wewnątrz układu)
 – tymczasowość danej konfiguracji powiązań wewnętrznych organizacji

Źródło: M. Najda-Janoszka, Organizacja wirtualna. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2010, s. 43. 

Zestaw poziomów wirtualizacji organizacji zaproponowany w ramach wy-
korzystania dorobku obu głównych nurtów (procesowego i strukturalnego) może 
składać się z: identyfikacji kompetencji kluczowych przedsiębiorstwa; kształto-
wania nowej konfiguracji procesów wokół kompetencji kluczowych i komple-
mentarnych; definicji wartości dodanej tworzonej sieci, rozwiązania lub rekonfi-
guracji organizacji. Przy czym realizacja tych czynności odbywa się poprzez trzy 
podstawowe wymiary: interakcję z klientami, konfigurację aktywów, wiedzę. 
Poziom wirtualizacji wyznaczany jest w zależności od stopnia wykorzystania 
ICT oraz zaufania między uczestnikami sieci w odniesieniu do wszystkich trzech 
wymiarów42.

42  M. Najda-Janoszka, op. cit., s. 54–57.
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Rysunek 6. Zewnętrzny i wewnętrzny aspekt wirtualności

Źródło: J. Żukowska, Funkcja monitoringu w organizacji wirtualnej, Prace Naukowe Akademii 
Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2009, s. 44.

Omawiając wirtualizację, nie sposób pominąć jej fizycznego (informa-
tycznego) kontekstu. W. Szpringer zwraca uwagę, że wirtualizacja umożliwia 
efektywne wykorzystanie możliwości, jakimi dysponują współczesne serwery. 
Na każdym (będącym maszyną fizyczną) można uruchomić kilka kolejnych, 
w tym przypadku serwerów wirtualnych. Poprzez wirtualizację rozumiemy 
tu użycie określonych aplikacji w celu stworzenia abstrakcyjnej formy posia-
danych zasobów. Pierwsze zastosowanie tej technologii miało miejsce w la-
tach 60. XX wieku w laboratoriach IBM. W latach 70. przedstawiono kryteria 
funkcjonowania wirtualnej maszyny oraz jej budowy na zdalnej komputerowej 
architekturze43.

43  W. Szpringer, Innowacyjne modele e-biznesu. Aspekty instytucjonalne, Difin, Warszawa 
2012, s. 20–21.
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2. Obszary badawcze organizacji wirtualnych – ilustracja empiryczna

Założenia przedstawione w teoretyczno-literaturowej części niniejszego ar-
tykułu znajdują odzwierciedlenie w badaniach empirycznych prowadzonych nad 
funkcjonowaniem organizacji wirtualnych.

Z badań M. Najdy-Janoszki44 wynika, że zachodzi silna zależność pomiędzy 
wirtualnością a konkurencyjnością – poziom konkurencyjności zwiększa się na ko-
lejnych wyższych poziomach wirtualizacji, co świadczy o tym, iż implementacji 
rozwiązań organizacyjnych, jaką jest organizacja wirtualna, towarzyszy poprawa 
poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw stosujących takie rozwiązania (zależ-
ność umiarkowanie silna). Analizy dotyczące zaufania i technologii informacyjnej 
– dwóch podstawowych stymulatorów procesu wirtualizacji – dają podstawę do 
wnioskowania o występowaniu średniego poziomu zaufania, a najwyższe wskaź-
niki poziomu zaufania odnotowuje się w mikroprzedsiębiorstwach. Badane przed-
siębiorstwa wykazują wysoką (7/10) lub średnią (2,5/10) intensywność eksploatacji 
technologii informacyjnej. Ponadto im wyższy stopień wirtualności, tym bardziej 
wzrasta nie tylko intensywność, ale także wykorzystanie narzędzi (wideo konfe-
rencje, e-service, EDI). Autorka dowodzi, iż wątpliwy jest postulat każący trakto-
wać zaufanie jako indywidualny stymulator procesu wirtualizacji. Jak wnioskuje, 
zaufanie i technologia wzajemnie się uzupełniają, oddziałując na proces wirtuali-
zacji. Ponadto poziom wirtualności nie jest zależny od przynależności przedsię-
biorstwa do grup technologicznych (Eurostat, OECD), wieku przedsiębiorstwa, 
jego formy organizacyjno-prawnej czy wielkości (nawet te najmniejsze funkcjonują 
w złożonych sieciach powiązań). 

Z badań D. Biniasz45 wynika, że podatność na zmiany w kierunku organi-
zacji wirtualnej w Polsce jest niska, co jest efektem tak czynników zewnętrz-
nych wobec nich – wolne zmiany w kraju, jak i wewnętrznych – brak narzędzi 
wspomagających zarządzanie działalnością, a także mentalnych – brak nawyku 
podejmowania ryzyka czy brak zaufania do innych. Ograniczenie wirtualizacji 
i rozwoju organizacji wirtualnych wynika z braku koordynacji wszystkich dzia-
łań właściwych dla środowiska wirtualnego, w którym powinna działać. W toku 
badań nie udało się ustalić związku pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa a wy-
miarami wirtualizacji. Badania nie wykazały także związku pomiędzy osiągnię-
ciami gospodarczymi przedsiębiorstwa a przemianą w organizację wirtualną. 

44  Badania M. Najdy-Janoszki, op. cit., s. 89–175.
45  Badania D. Biniasz zaprezentowane w: Wirtualizacja działalności przedsiębiorstw z wy-

korzystaniem technologii multimedialnych na przykładzie przemysłu meblarskiego, „Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem” 2005, nr 2, s. 15–25.
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Rozwoju organizacji wirtualnych i wirtualizacji można upatrywać w aspiracjach 
i ambicjach kadry zarządzającej.

Z badań A. Sankowskiej46 dowiadujemy się, że pozytywnie zweryfikowano 
wpływ wirtualizacji na innowacyjność przedsiębiorstw. Wirtualizacja wpływa 
przede wszystkim na innowacyjność organizacyjną i marketingową, przypusz-
czalnie – zdaniem autorki – także pośrednio, na produktową i procesową. Z inno-
wacyjnością organizacyjną skorelowane są pewne cechy wirtualizacji związane 
z zaufaniem (otwartość na współpracę i koncentracja na kluczowych kompeten-
cjach), natomiast z innowacyjnością produktową – silne strony przedsiębiorstwa 
odróżniające je od innych. 

Zaufanie w wysokim stopniu wpływa na innowacyjność, choć pomimo za-
ufania kontrakty są obecne. Badanie dowodzi pozytywnego wpływu koncentra-
cji na kluczowych kompetencjach na innowacyjność (wpływ wiedzy na innowa-
cyjność został dowiedziony pośrednio). 

Badania M. Brzozowskiego47 przynoszą wiedzę o strukturze i funkcji – 
wśród 108 opisów podmiotów określanych mianem organizacji wirtualnych 30% 
stanowiło przykład modelu rynku elektronicznego, 21% aliansu gwieździstego, 
10% zrównoważonej kooperacji, 9% wirtualnego wizerunku, 8% łańcucha 
wartości, a 9% wewnętrznej organizacji wirtualnej (telepraca zespoły wirtualne).

Co ciekawe, sami zainteresowani nie identyfikują wirtualizacji w pierwszej 
kolejności z tym, co ona oznacza w teorii, ale raczej z aspektem technologicz-
nym – prawie 1/4 badanych menadżerów identyfikuje organizacje wirtualne jako 
stosujące nowoczesne rozwiązania IT, a dopiero w drugiej kolejności jako formę 
współpracy przedsiębiorstw (nieznacznie ponad 22%). 

Propozycja badania organizacji wirtualnych K. Fuksa48 uwzględnia takie po-
dejścia, jak: ekonomia, zarządzanie i informatyka. Autor opracował model eSoC na 
potrzeby oceny potencjału wirtualnych klastrów przedsiębiorstw do pozyskiwania 
zasobów na rynkach elektronicznych. Stworzył model teoretyczny wirtualnych kla-
strów przedsiębiorstw (vKlaster) stanowiący fundament modelu eSoC. Opracował 
założenia metody elektronicznego pozyskiwania zasobów, tzw. indywidualnych baz 
ofert. Przeprowadzone badania, a przede wszystkim analiza wyników eksperymentu 

46  Badania A. Sankowskiej, op. cit., s. 110–198.
47  Badania M. Brzozowskiego w: Koncepcja organizacji wirtualnej i jej zastosowanie 

w działalności gospodarczej, niepublikowana rozprawa doktorska, Akademia Ekonomiczna, 
Poznań 2005, s. 147–149 oraz: M. Brzozowski, Organizacja wirtualna…, s. 137.

48  Badania K. Fuksa, Wirtualne klastry przedsiębiorstw do pozyskiwania zasobów na 
rynkach elektronicznych, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział 
Zarządzania, Katedra Logistyki i Transportu, Poznań, marzec 2012.
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symulacyjnego, umożliwiły potwierdzenie założenia, że wykorzystanie vKlastrów 
i strategii zawartych w modelu eSoC skraca czas realizacji procesu pozyskiwania 
zasobów w ujęciu globalnym. Zaproponował modele, które mają zastosowanie do 
pozyskiwania zasobów na rynkach elektronicznych. Do ich konstrukcji wykorzystał 
różne koncepcje, metody i narzędzia z zakresu teorii informatyki, nauk o zarządzaniu 
czy ekonomii. Propozycje (w opinii samego autora) stanowią znaczący wynik na-
ukowy, gdyż w literaturze przedmiotu bardzo często opisuje się i podkreśla ważność 
digitalizacji procesu pozyskiwania zasobów, ale rzadko proponuje się kompleksowe 
podejście w tym zakresie. Aktualnie autor wraz z innymi współpracownikami na 
Uniwersytecie w Edynburgu wdraża prototyp systemu informatycznego bazującego 
na modelach vKlastra i eSoC. Celem tego projektu jest przygotowanie aplikacji, która 
może być wykorzystana w praktyce przez polskie oraz angielskie przedsiębiorstwa.

B. Mrugalska49 przedstawia wybrane modele cyklu życia organizacji. 
Analiza ich pozwoliła zaproponować zmodyfikowaną wersję modelu cyklu życia, 
który zastosowała do analizy poszczególnych etapów cyklu życia organizacji pod 
względem zapewnia jakości poprzez podjęcie działań projakościowych.

Autorka proponując własny model cyklu życia organizacji wirtualnej w od-
niesieniu do działań projakościowych, zwraca uwagę, iż niejednokrotnie działa-
nia zapewniające odpowiednią jakość cyklu życia organizacji wirtualnej brane są 
często pod uwagę dopiero na etapie koordynacji, czyli zbyt późno, bo popełnione 
na poprzednich etapach (identyfikacji, formowania, formalizacji) błędy są albo 
nieusuwalne, albo bardzo kosztowne. 

Przytoczone powyżej dane empiryczne potraktowano wybiórczo. Mają one 
na celu pokazanie, jak wiele zagadnień pozostaje w kręgu zainteresowania bada-
czy organizacji wirtualnych. 

Podsumowanie

Skrótowej prezentacji wyników badań przytoczonych powyżej dokonano na 
podstawie powszechnie dostępnych, wybranych danych empirycznych pochodzą-
cych z badań przeprowadzonych w ostatnich latach. Rezultatów przytoczonych 
badań nie można porównywać wprost, ponieważ prowadzone były na innych 
próbach, w różnym czasie, w różnych segmentach i branżach działalności firm 
oraz przy użyciu odmiennych metodologii, a przede wszystkim dotyczyły wielu 

49  Badania B. Mrugalskiej w: Działania projakościowe w cyklu życia nowoczesnej or-
ganizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 686, Finanse, Rynki Finansowe, 
Ubezpieczenia nr 47, Szczecin 2011, s. 155–163.
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obszarów działalności omawianych struktur. Intencją autorki było jednak poka-
zanie, jak obszernym terenem badawczym, mimo że młodym, ale jednocześnie 
już silnie wyeksploatowanym, są zagadnienia dotyczące powstawania i rozwo-
ju organizacji wirtualnych. Obserwacje pozwalają przypuszczać, iż jest to strefa 
eksploracji, która raczej będzie się poszerzać i obfitować w nowe metody analizy.

Cytowany materiał empiryczny, a także dane nieuwzględnione w niniejszym 
artykule z uwagi na brak miejsca, pozwalają, przy zastosowaniu szerokiego spojrze-
nia na badane zagadnienia, na wyciągnięcie sugestywnych wniosków natury ogólnej:

1. Bycie konkurencyjnym wymaga stosowania coraz nowszych narzędzi 
komunikowania (multimediów), dlatego przedsiębiorstwa – niezależnie 
od ich wielkości, wieku i branży w jakiej działają – faktycznie je wyko-
rzystują. W połączeniu ze współczesnymi koncepcjami zarządzania (np. 
Lean Management, przedsiębiorstwo wirtualne itp.) mogą uzyskiwać 
przewagi konkurencyjne dotyczące m.in. organizacji firmy i jej powią-
zania z otoczeniem.

2. Zarówno potocznie, jak i w teorii często przyjmuje się, że zachodzi 
istotny związek pomiędzy przynależnością do sektora wysokiej techno-
logii a zastosowaniem koncepcji organizacji wirtualnej; jednak takiego 
związku badania nie potwierdzają50.

3. Zachodzi związek pomiędzy wirtualizacją przedsiębiorstw a poziomem in-
nowacyjności, przy czym z badań bardzo szczegółowych wynika, iż wirtu-
alizacja wpływa na innowacyjność organizacyjną i marketingową, a w przy-
padku wpływu na innowacyjność produktową i procesową tego wpływu 
nie obserwuje się, ale powstaje przypuszczenie, iż jest on pośredni51.

4. Podobnie jest w przypadku poszukiwania związku pomiędzy wielko-
ścią przedsiębiorstwa a podejmowaniem współpracy w ramach przedsię-
wzięć wirtualnych – wielkość nie determinuje podejmowania kooperacji.

5. Prowadzone badania usytuowane są na różnych poziomach (zgodnie 
z koncepcją zaproponowaną w teorii organizacji i zarządzania) na po-
graniczu albo w poprzek poszczególnych dyscyplin (ekonomia, informa-
tyka, zarządzanie). Co z jednej strony stanowi siłę, bo daje wszystkie 
zalety podejścia holistycznego – interdyscyplinarnego, z drugiej jednak 
może być przyczyną nieporozumień i niejasności, szczególnie w kwestii 
definiowania zjawisk czy stosowanych metodologii.

50  Por. M. Najda-Janoszka, op. cit.
51  Por. A. Sankowska, op. cit.
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6. Wirtualizacja jest dużym wyzwaniem także w wymiarze jednostkowym, 
gdzie jest związana z ambicjami kadry menedżerskiej, a jednocześnie 
z nienadążającymi zmianami w kierunku osobowości innowacyjnej.

7. Tak jak regiony, gdzie istnieją struktury klastrowe, są bardziej 
konkurencyjne, tak firmy współpracujące z innymi firmami na zasadach 
klastrowych są bardziej konkurencyjne. 

8. W warstwie metodologicznej należy zauważyć, że mimo wielości po-
dejść i koncepcji, które zyskały miano obowiązujących, autorzy z reguły 
konstruują własne definicje operacyjne na użytek prowadzonych badań. 

9. W wymiarze infrastrukturalnym jedną z barier wirtualizacji w Polsce 
może być nadal niewystarczający dostęp jednostek i podmiotów do sieci 
Internet (w ramach UE to właśnie w Polsce występuje około 40% „białych 
plam”, czyli miejsc pozbawionych takiej łączności). Mimo iż większość 
dynamicznych firm zlokalizowanych jest w lub przy dużych miastach 
czy w obrębie aglomeracji i badania pokazują lepszą dostępność do sieci 
w przedsiębiorstwach niż wśród osób prywatnych, to w sytuacji, gdy ten 
dostęp jest jednym ze stymulatorów wirtualizacji, nie jest bez znaczenia.

Konkurencyjność przedsiębiorstw jest pojęciem różnie definiowanym, ale 
silnie związanym, szczególnie w ostatnich dziesięcioleciach, z innowacyjnością. 
Organizacja wirtualna jest natomiast „reakcją na żądania wolnego rynku i po-
trzeby zachowania konkurencyjności”52.
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THE CONCEPTS OF CREATION AND OPERATION 
OF VIRTUAL ORGANIZATIONS – 

THEORETICAL AND EMPIRICAL STUDY

Summary

This article consists of two parts. The first presents the concepts of creation and op-
eration of virtual organizations, taking into account the dominant approaches and perspec-
tives – structural and procesual. The activity of these organizations is possible since the 
rapid development of the Internet and the dissemination of information and communication 
technologies. (ICT), which is the transition from an industrial to a knowledge economy and 
information society. The second part provides an overview of selected empirical studies 
conducted in these structures, including the key issues for their formation and development. 
Based on a review of available empirical research conclusions are drawn regarding the op-
eration of virtual organizations in the contemporary socio-economic reality.
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Streszczenie

Współcześnie region postrzegany jest nie tylko jako przestrzeń fizyczna, miejsce 
lokalizacji i kumulacji zasobów dla rozwoju podmiotów gospodarczych. Region (teryto-
rium) stanowi specyficzną formę organizacji gospodarki, redukującą niepewność i ryzy-
ko działania podmiotów. Jest interpretowane jako miejsce tworzenia zasobów, specyficz-
nych form koordynacji zachowań podmiotów oraz budowania zdolności innowacyjnych 
gospodarki. 

Artykuł definiuje relacje i współzależności występujące pomiędzy terytorium 
a przedsiębiorstwem. Wskazuje na terytorialne uwarunkowania budowania konkuren-
cyjności podmiotów gospodarczych. Identyfikuje kluczowe postulaty dla polityki regio-
nalnej na rzecz budowania sprzyjającego dla MSP środowiska przedsiębiorczości i inno-
wacyjności.

Słowa kluczowe: terytorium, rozwój przedsiębiorstw, polityka regionalna, rozwój re-
gionów

1. Renesans terytorialnego wymiaru procesów rozwoju – wprowadzenie

Przestrzenny kontekst procesów gospodarczych był przedmiotem badań 
i analiz ekonomicznych od początków XIX wieku. Liczne ujęcia teoretyczne, 
klasyczne i typowe dla ekonomii fordowskiej wyjaśniały przestrzenne relacje 

*  Aleksandra Nowakowska, dr hab. prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-
-Socjologiczny, e-mail: aleksandra.nowakowska@uni.lodz.pl
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i mechanizmy alokacji zasobów, dominując w ekonomii aż do końca lat 70. W tych 
ujęciach region był postrzegany jako przestrzeń fizyczna dostarczająca podmio-
tom gospodarczym materialnych zasobów (surowców, infrastruktury) oraz taniej 
siły roboczej, tworząc swoisty „magazyn” czynników produkcji. Kluczowe zna-
czenie miała koncentracja działalności gospodarczej (aglomeracja) i korzystna 
lokalizacja redukująca koszty transportu. 

Współcześnie region (terytorium) przestaje być utożsamiany jedynie z prze-
strzenią fizyczną, traktowaną w tradycyjnych teoriach lokalizacji gospodarczej 
jako czynnik rozwoju, definiowany przez pryzmat kosztów ziemi, transportu czy 
siły roboczej. Region nie jest już tylko miejscem lokalizacji i kumulacji zasobów 
oraz kapitału. Zaczęto go postrzegać jako formę organizacji redukującą niepew-
ność i ryzyko, stanowiącą źródło informacji, kumulowania oraz transferu wiedzy 
i umiejętności. Jest miejscem tworzenia się zasobów i zdolności technologicznych 
podmiotów. Główne czynniki rozwoju współczesnej gospodarki są przedmiotem 
tworzenia, wymiany i efektywnego wykorzystania jedynie w sprzyjającym śro-
dowisku regionalnym.

W terytorialnym paradygmacie rozwoju terytorium nie jest przestrzenią 
wyodrębnioną według kryterium geograficzno-administracyjnego, lecz ukształ-
towaną historycznie, w której powstał specyficzny układ instytucjonalno-orga-
nizacyjny. I. Pietrzyk wskazuje, że kategoria terytorium wykracza poza pojęcie 
przestrzeni fizycznej i rozumiana jest jako przestrzeń „stworzona” (fr. constru-
it) przez określoną społeczność, mająca swoją historię i kulturę, nagromadzo-
ną wiedzę i umiejętności, wraz z funkcjonującymi w jej łonie instytucjami oraz 
sieciami relacji między wszystkimi aktorami życia społeczno-gospodarczego1. 
W tym ujęciu przestrzeń „wytwarza” przemiany gospodarcze i nadaje im uni-
kalne cechy, typowe dla danego terytorium. Następuje przejście od interpretacji 
przestrzeni pojmowanej w kategoriach statycznego miejsca lokalizacji zasobów 
i podmiotów gospodarczych w stronę ujęcia dynamicznego, w którym terytorium 
określane jest przez pryzmat relacji i aktywność lokalnych aktorów oraz kapitał 
społeczny i instytucjonalny.

Koncepcja rozwoju terytorialnego silnie uwypukla związek między dyna-
miką zmian gospodarczych a cechami terytorium. Bazuje na pojęciu zlokalizo-
wanego charakteru aktorów i wykorzystaniu tej cechy w ich wzajemnych interak-
cjach. Podstawą funkcjonowania terytorium są interakcje między aktorami. To 

1  I. Pietrzyk, Globalizacja, integracja europejska a rozwój regionalny, w: Wiedza, in-
nowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionalny, red. A. Jewtuchowicz, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 12–13.
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one określają miejsca, a także definiują sposób regulacji i koordynacji zachowań 
podmiotów gospodarczych. Uterytorialnienie mechanizmów i procesów rozwoju 
tworzy nieograniczone możliwości zróżnicowanych trajektorii rozwoju lokalne-
go, będących pochodną wewnętrznych relacji, wspólnych interesów czy zdolno-
ści do tworzenia wspólnych zasobów. W ujęciu terytorialnym rozwój nie jest już 
pojmowany jako rezultat wymiany rynkowej, lecz jako wypadkowa złożonego 
zbioru relacji zachodzących pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w danej 
przestrzeni, która posiada własną kulturę i historię2. 

2. Glokalizacja przedsiębiorstw

Cechą charakterystyczną współczesnych procesów rozwoju jest przenikanie 
się globalnego i lokalnego wymiaru gospodarowania. Współistnienie i przenika-
nie się globalnej i lokalnej płaszczyzny rozwoju znalazło swój wymiar w pojęciu 
„glokalizacji”3. Konflikt pomiędzy wymiarem globalnym a lokalno-regionalnym 
w rzeczywistości jest pozorny, nadto procesy te są komplementarne i kompaty-
bilne względem siebie4. W epoce globalizacji obecność regionów i powiązań we-
wnątrzregionalnych ma dla podmiotów gospodarczych coraz większe znaczenie, 
a otoczenie regionalne wydaje się dziś ważniejsze niż w epoce fordyzmu. 

W procesach glokalizacji uwidaczniają się dwojakie ścieżki i mechanizmy 
rozwoju. Pierwsza z nich zdominowana jest przez strategie dużych korporacji 
transnarodowych. Przedsiębiorstwa te postrzegane są jako główni biorcy i dawcy 
procesów globalizacji. Ich globalne strategie rozwoju z jednej strony kreują me-
chanizmy globalizacji, z drugiej zaś przemiany zachodzące w skali całego świata 
(m.in. eliminacja barier dla przepływu produktów, kapitału i ludzi, skracanie cy-
klu życia produktów, rosnąca kompleksowość technologiczna) wymuszają wzrost 
zachowań konkurencyjnych5. Druga logika rozwoju bazuje na regionalnych for-
mach organizacji działalności gospodarczej, wśród których przedmiotem szcze-
gólnej uwagi stały się terytorialne systemy produkcji, dystrykty technologiczne 

2  A. Jewtuchowicz, Terytorium i lokalne systemy produkcyjne a globalizacja gospodarki, 
w: Gospodarka i polityka regionalna okresu transformacji, red. W. Kosiedowski, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2001, s. 38.

3  Termin ten został wprowadzony do nauk społecznych przez R. Robertsona w pracy 
Globalisation: Social Theory and Globar Culture, Sage, London 1992 oraz dalej upowszechniony 
poprzez publikacje Banku Światowego.

4  I. Pietrzyk, Globalizacja, integracja europejska…, s. 11.
5  M.E. Sokołowicz, Korporacje transnarodowe w tworzeniu regionalnych systemów inno-

wacji, w: Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, red. A. Nowakowska, Wydawnictwo 
Biblioteka, Łódź 2009, s. 49. 
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czy klastry. Ta trajektoria ma istotne znaczenie przede wszystkim dla rozwoju 
sektora MŚP, dając mu szansę na poprawę pozycji konkurencyjnej i uzyskanie 
dostępu do zasobów globalnych. Firmy dzięki relacjom sieciowym i powiąza-
niom interregionalnym zyskują zdolność do wchodzenia w sieci międzynaro-
dowe i globalne. Współczesna gospodarka światowa to mozaika regionalnych 
systemów produkcyjnych, gdzie każdy aktor działa na specyficznym rynku re-
gionalnym, jednocześnie mając dostęp do globalnej sieci powiązań. Struktury te 
łączą silne więzi z terytoriami, na których funkcjonują, a otoczenie regionalne 
(jakość kapitału ludzkiego, infrastruktura biznesu, środowisko przedsiębiorczo-
ści, lokalna kultura, instytucje) istotnie determinuje ich potencjał rozwoju i pozy-
cję konkurencyjną. 

3. Interakcje i relacje terytorium–przedsiębiorstwo

Kryzys fordowskiego systemu organizacji gospodarki oraz narastające pro-
cesy globalizacji przyczyniły się do reorientacji podejścia do procesów rozwoju, 
w tym szerszego uwzględnienia czynników terytorialnych/lokalnych w analizach 
dynamiki gospodarczej. Dokonująca się w dwóch ostatnich dekadach XX wieku 
ewolucja przyniosła eksplozję koncepcji opisujących terytorialne formy orga-
nizacji działalności gospodarczej. Kluczowe znaczenie miały nurty dotyczące: 
terytorialnych systemów produkcji, środowisk przedsiębiorczości i innowacyjno-
ści, klastrów czy regionów uczących się. 

Szczególnie duży wkład w reinterpretację relacji terytorium–przedsiębior-
stwo miały prace M. Portera, który mocno wyeksponował regionalny kontekst 
budowania zdolności konkurencyjnych podmiotów gospodarczych6. Autor ten 
wprowadził do analizy przedsiębiorstw nowe widzenie środowiska regionalnego. 
Wskazał – obok popytu, czynników wytwórczych czy zarządzania przedsiębior-
stwem – na fundamentalne znaczenie regionu/terytorium jako źródła uzyskiwa-
nia przewagi konkurencyjnej podmiotów gospodarczych (tzw. diament Portera). 
W swoich opracowaniach podkreślał, że w warunkach globalizacji zdolność 
konkurencyjna podmiotów gospodarczych coraz bardziej zależy nie tylko od 
nich samych, lecz przede wszystkim od jakości funkcjonowania systemów tery-
torialnych, w których są zlokalizowane. Specyfiką współczesnych czasów jest, 

6  M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001; idem, Przewaga konkurency-
jna narodów, PWE, Warszawa 1990; idem, Location, Competition, and Economic Development: 
Local Clusters in a Global Economy, „Economic Development Quarterly” 2000, No. 14 (1).
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jak stwierdził T. Markowski, jednoczesne konkurowanie firm i konkurowanie 
otoczenia, w którym te podmioty działają7. 

Terytorialny charakter rozwoju gospodarczego eksponuje zmianę relacji 
między przestrzenią a działalnością gospodarczą. Rozwój przedsiębiorstwa jest 
silnie uzależniony od dynamiki rozwoju regionu, w którym funkcjonuje, i od-
wrotnie – konkurencyjność terytorium determinowana jest sukcesem gospodar-
czym jego podmiotów. Z jednej strony to zasoby, cechy i dynamika terytorium 
przyciągają inwestycje do regionu i napędzają rozwój podmiotów gospodarczych, 
z drugiej zaś przedsiębiorstwa poprzez swoją aktywność współtworzą logikę 
rozwoju regionu i decydują o jego konkurencyjności. W literaturze znajdzie-
my wiele przykładów pokazujących, jak lokalizacja podmiotów gospodarczych 
w określonych regionach daje im dostęp do strategicznie wartościowych zasobów 
oraz systemu tworzenia nowej wiedzy i innowacji, w ten sposób zakorzeniając 
je w specyfice regionalnej8. Podmioty te, będąc szczególnym ogniwem procesu 
globalizacji, zarówno wykorzystują podstawowe zasoby terytorium, w którym 
funkcjonują, jak i współuczestniczą w budowie jego specyfiki, wiążąc na trwale 
swoje strategie działania z miejscem lokalizacji działalności gospodarczej. Jak 
wskazuje I. Pietrzyk, terytorium urasta do rangi zmiennej strategicznej w decy-
zjach podejmowanych przez podmioty gospodarcze, wzmacnia ich konkurencyj-
ność i staje się źródłem wartości dodanej9.

W tym podejściu teoretycznym można wskazać kilka kluczowych perspek-
tyw widzenia terytorium w procesie budowania konkurencyjności podmiotów 
gospodarczych. Terytorium postrzegane jest jako: 

1. Miejsce lokalizacji przedsiębiorstwa. Jest to klasyczna i tradycyjna in-
terpretacja znaczenia przestrzeni w rozwoju gospodarczym. Przestrzeń 
postrzegana jest tu jako miejsce lokalizacji i nagromadzenia material-
nych czynników produkcji, takich jak surowce, infrastruktura czy siła 
robocza. Kluczowe znaczenie, obok zasobów materialnych, miała też 
bliskość przestrzenna (bliskość geograficzna), rozumiana jako dystans, 
fizyczna odległość między aktorami ekonomicznymi. Bliskość ta jest 
źródłem bezpośrednich kontaktów, wzmacnia intensywność i gęstość 

7  T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999, s. 102.
8  M.E. Sokołowicz, Region wobec procesów globalizacji – terytorializacja przedsiębiorstw 

międzynarodowych (na przykładzie regionu łódzkiego), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 
Łódź 2008, s. 63–64.

9  I. Pietrzyk, Paradygmat rozwoju terytorialnego, w: Gospodarka i polityka regionalna 
okresu transformacji, red. W. Kosiedowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, Toruń 2001, s. 57.
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relacji zachodzących między podmiotami. Wspólna lokalizacja w danym 
systemie produkcyjnym daje wiele pozytywnych efektów zewnętrz-
nych, które wraz ze wzrostem przestrzennej odległości tracą na znacze-
niu. Bliskość przestrzenna ułatwia interakcję i współpracę, szczególnie 
w sferze tworzenia wiedzy i innowacji. Korzyści wynikające z bliskości 
geograficznej są identyfikowane i wyjaśniane w klasycznych nurtach 
geografii ekonomicznej, m.in. w ramach teorii aglomeracji oraz teorii 
efektów zewnętrznych. 

2. Miejsce tworzenia strategicznych zasobów przedsiębiorstw. 
Terytorium to nie tylko przestrzeń fizyczna charakteryzująca się blisko-
ścią geograficzną. W tym ujęciu bliskość oznacza coś więcej niż tylko re-
lacje oparte na sąsiedztwie, wynikające ze wspólnej lokalizacji. Bliskość 
interpretowana jest tu w wymiarze organizacyjnym, jako zdolność pod-
miotów gospodarczych do podejmowania wspólnych przedsięwzięć. 
Podmioty te, jak wskazuje A. Rallet, są aktorami zlokalizowanymi i za-
angażowanymi – umiejscowionymi zarówno w przestrzeni geograficz-
nej i gospodarczej, jak i w wiązce wzajemnych relacji, warunkujących 
ich działalność produkcyjną, handlową i innowacyjną10. 

3. Gęste, efektywne sieci powiązań i relacji gospodarczych prowadzą 
do tworzenia się zasobów specyficznych, niepowtarzalnych, stanowią-
cych podstawę do budowania przewagi konkurencyjnej podmiotów 
gospodarczych. Zasoby specyficzne powstają w wyniku współdziała-
nia, są współtworzone przez podmioty gospodarcze i wyrażają rosnące 
współzależności między przedsiębiorstwem a terytorium, prowadzą do 
powstawania specyficzności terytorium11. Zasoby specyficzne powstają 
w wyniku wielostronnych związków, są niematerialne i niemierzalne. 
Tworzą nowe wartości i kompetencje w wyniku współpracy wszystkich 
podmiotów funkcjonujących na danym terytorium. Firmy jednocześnie 
korzystają i współuczestniczą w tworzeniu zasobów specyficznych, sta-
nowiących o długotrwałej przewadze konkurencyjnej zarówno regionu, 
jak i pojedynczego podmiotu gospodarczego12. 

4. Miejsce zakorzenienia działania podmiotów gospodarczych. 
Terytorialny paradygmat rozwoju odwołuje się do zjawiska zakorzenienia 

10  A. Rallet, L’economie de proximité, Communication INRA, Paris 1999.
11  A. Jewtuchowicz, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 114–115.
12  M.E. Sokołowicz, Region wobec procesów globalizacji…, s. 69.
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procesów rozwoju13, które J. Grzeszczak określa mianem społecznego 
umocowania działalności gospodarczej14. Jest to próba osadzenia działal-
ności podmiotów gospodarczych i jej efektów w środowisku społecznym 
wraz z wyjaśnieniem przestrzennej natury procesów gospodarczych. 
Uwypuklany jest fakt, że relacje zachodzące między podmiotami gospo-
darczymi mocno zależą od struktury terytorialnej oraz panujących w niej 
norm, więzi społecznych, lojalności czy relacji wzajemności. Terytorium 
tworzy przestrzeń relacyjną. Relacje społeczne, przyjaźń, wspólne do-
świadczenia, stanowiące społeczny kontekst zachowań ekonomicznych 
– prowadzą do budowania korzystniejszych wyników ekonomicznych. 
Specyficzna mikrostruktura społeczna powstająca w terytorium jest jego 
wspólnym zasobem, stanowi jednocześnie czynnik i rezultat spójności 
terytorium, warunkuje dynamikę rozwoju terytorium. Sieci społeczne, 
oparte na osobistych relacjach, wspólnych doświadczeniach zawodo-
wych, „produkują” terytorialne zasoby (głównie niematerialne) i sta-
nowią podstawowy kanał ich wymiany15. Proces zakorzenienia mocno 
odwołuje się do pozaekonomicznych i niematerialnych czynników budo-
wania konkurencyjności podmiotów. Podkreśla się, że terytorium, to nie 
„dobrze namacalna rzeczywistość biofizyczna, ale konstrukcja społecz-
na. Jest ono z jednej strony zasobem dla rozwoju podmiotów, a z drugiej 
produktem tego rozwoju”16.

5. Miejsce tworzenia się instytucji gospodarczych. Terytorium tworzy 
własną przestrzeń instytucjonalną – oferuje podmiotom gospodarczym 
bliskość instytucjonalną wyrosłą na gruncie wspólnych procedur, ustalo-
nych zasad i interakcji zachodzących między podmiotami. Wypracowane 
reguły to instytucje nieformalne, tworzące ramy funkcjonowania gospo-
darki. Są one bazą dla koordynacji działań, sprzyjają wymianie informacji, 
procesom kooperacji, interaktywnego i kolektywnego działania. Instytucje 

13  Pojęcie zakorzenienia/umocowania zostało wprowadzone do nauk ekonomicznych przez 
K. Polanyi, który tym pojęciem określał powiązania między zachowaniami gospodarczymi a sto-
sunkami społecznymi.

14  J. Grzeszczak, Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej, Prace Geograficzne 
Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN nr 173, Wydawnictwo Continuo, 
Wrocław 1999, s. 56–58.

15  C. Dupuy, A. Torre, Confiance et proximite, w: Economie de proximites, ed. B. Pecqueur, 
J.B. Zimmermann, Hermes Science Publications, Paris 2004, s. 74–82.

16  B. Jean, Le developpement territorial. Une discipline scientifique emergente, w: Sciences 
du territoire. Perspectives quebecoises, ed. G. Massicotte, Presses de l’Universite du Qué bec, 
Qué bec 2008, s. 297.
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nieformalne są zlokalizowane i powiązane z terytorium (np. normy kultu-
rowe, przyzwyczajenia), a poziom bliskości instytucjonalnej warunkuje 
zakres i sposób, w jaki podmioty gospodarcze koordynują swoje zachowa-
nia rynkowe17. W konsekwencji to podmioty identyfikujące się z przestrze-
nią i biorące aktywny udział w jej tworzeniu (poprzez wspólne działanie), 
a nie struktury administracyjne, określają sposób organizacji i funkcjono-
wania terytorium. Ten nowy i alternatywny względem klasycznych form 
sposób zarządzania przestrzenią (określany mianem governance) polega 
na samoorganizacji podmiotów i ich współdziałaniu w osiąganiu wspól-
nych celów. Rozwój tej idei doprowadził do zrodzenia się nowych mecha-
nizmów współdziałania i tworzenia relacji między systemem gospodar-
czym a polityką lokalną. Z jednej strony chodzi tu o współzarządzanie 
poprzez współpracę, z drugiej zaś o współodpowiedzialność wszystkich 
aktorów terytorium za jego rozwój. Mechanizmom governance towarzy-
szy zacieranie się granic między sektorem publicznym a prywatnym.

6. Miejsce tworzenia procesów innowacji. Wśród ekonomistów panuje 
powszechna zgoda, że innowacja jest „zlokalizowana”, a jej powstanie 
jest warunkowane mechanizmami terytorialnymi18. Uczenie się, inno-
wacje i przemiany technologiczne są zakorzenione w strukturze prze-
strzennej – są naturalnie lokalne i w dużym stopniu zależne od ścieżki 
rozwoju terytorium. Terytorium jest miejscem interakcji potrzebnych do 
zaistnienia procesów innowacji, innymi słowy – innowacja jest proce-
sem geograficznie zakorzenionym19. Dzięki współpracy i zaufaniu pod-
miotów funkcjonujących na danym terytorium, osadzeniu w środowi-
sku kulturowym czy bliskości przestrzennej ułatwiona jest akumulacja 
wiedzy, jej transfer oraz tworzenie innowacji. Terytorium tworzy szereg 
nieuchwytnych zasobów, mających decydujące znaczenie w budowaniu 
regionalnych zdolności innowacyjnych. Zasoby te stają się specyficzną 
formą kapitału, który pochodzi z relacji społecznych, norm, wartości 
i interakcji zachodzących wewnątrz społeczności. Terytorium (a precy-
zyjniej mówiąc – jego cechy i specyficzny potencjał) sprzyja redukcji 

17  A. Nowakowska, Terytorium – źródło procesów innowacji, w: Zrozumieć terytorium. 
Idea i praktyka, red. A. Nowakowska, Wydawnicwto Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 45.

18  Terytorialne mechanizmy procesów innowacji wyjaśniane są m.in. w ramach koncepcji 
środowiska innowacji, regionu uczącego się, regionalnego systemu innowacji, klastra innowacyj-
nego czy paradygmatu bliskości.

19  T. Bunnell, N. Coe, Spaces and Scales of Innovation, „Progress in Human Geography” 
2001, No. 25, s. 569–589.
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ryzyka innowacyjnego dla konkretnego podmiotu gospodarczego, uła-
twia absorpcję różnego rodzaju wiedzy, daje możliwość interaktywnego 
uczenia się i wymiany doświadczeń20. 

4. Polityka regionalna na rzecz budowania 
konkurencyjności przedsiębiorstw

Reinterpretacja znaczenia przestrzeni w procesach rozwoju gospodarczego 
istotnie zmieniła optykę interwencji publicznej. Dostarczyła ważnych i użytecz-
nych przesłanek dla kształtowania polityki regionalnej. Wskazała na konieczność 
zmiany charakteru działań i mechanizmów oddziaływania na podmioty gospo-
darcze, tworząc w ten sposób nowe podejście do kształtowania procesów rozwoju 
(nowy paradygmat polityki regionalnej). 

W tym kontekście można wskazać dwie grupy postulatów i wyzwań: pierw-
sza dotyczy obszarów oddziaływania i tworzenia mechanizmów i zasobów, dru-
ga zaś sposobu interwencji w ramach polityki regionalnej. Główne postulaty 
w ramach pierwszego obszaru oddziaływania to: 

1. Odkrywanie i wzmacnianie zasobów specyficznych, budujących uni-
kalność przestrzeni regionalnej dla podmiotów gospodarczych. W poli-
tyce regionalnej akcent powinien być położony na działania zmierzające 
do rozwijania mechanizmów i zasobów endogenicznych, tworzonych 
terytorialnie, oferujących niepowtarzalny potencjał dla rozwoju przed-
siębiorstw. Specyficzności regionalne budują naturalną przewagę kon-
kurencyjną podmiotów i względnie trwale wiążą jednostki gospodarcze 
z terytorium.

2. Wzmacnianie zakorzenienia instytucjonalnego poprzez budowanie 
regionalnej mikrostruktury organizacyjnej i instytucjonalnej, w której 
podmioty gospodarcze aktywnie współtworzą i współrealizują procesy 
zarządzania regionem (ang. governance). Konieczne jest wzmacnianie 
samoorganizacji podmiotów gospodarczych, budowanie formalnych 
i nieformalnych relacji biznesowych, tworzenie nowych mechanizmów 
współdziałania sektora gospodarczego z sektorem publicznym.

3. Wzmacnianie relacji sieciowych pomiędzy sektorem nauki a gospo-
darką poprzez tworzenie sprzyjającego otoczenia dla sektora MŚP, rozwój 

20  A. Nowakowska, Regionalny wymiar procesów innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2011, s. 37.
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gęstych relacji sieciowych, postaw zaufania i partnerstwa (tzw. regionalne 
środowisko przedsiębiorczości i innowacyjności). Konieczne jest pełniejsze 
wykorzystanie zasobów naukowych i akademickich, intensywniejsze 
zaangażowanie wyższych uczelni oraz ośrodków naukowo-badawczych 
na rzecz budowania zdolności konkurencyjnych MŚP. 

4. Wzmacnianie inteligentnych specjalizacji regionalnych, rozwój sek-
torów gospodarki regionalnej o wysokim potencjale wzrostu i inno-
wacyjności, mocno zakorzenionych w terytorium, dających szanse na 
uzyskanie względnie trwałej przewagi konkurencyjnej. Faworyzowane 
powinny być działania wzmacniające najsilniejsze specjalizacje i branże 
gospodarcze posiadające silne powiązania z wiodącymi jednostkami na-
ukowo-badawczymi, mogące poprawić zdolności innowacyjne podmio-
tów gospodarczych w skali międzynarodowej. W tych obszarach powin-
na dokonywać się intensywna animacja współdziałania przedsiębiorstw, 
jednostek sektora B+R, wyższych uczelni i instytucji wsparcia.

5. Rozwój instytucji otoczenia biznesu, głównie ośrodków doradczo-szko-
leniowych, inkubatorów przedsiębiorczości i innowacyjności, parków na-
ukowo-technologicznych, funduszy ryzyka itp. Pomimo dużej liczby tych 
podmiotów w Polsce instytucje te nie stanowią istotnego ogniwa syste-
mu gospodarczego i cechują się niskim potencjałem świadczonych usług. 
Wynika to m.in. z uzależnienia od publicznego finansowania, dużej fluk-
tuacji kadr, słabej współpracy nauki z biznesem czy niskiego poziomu 
identyfikacji tych podmiotów w środowisku regionalnym. Konieczna jest 
zatem konsolidacja potencjału tych podmiotów, większe urynkowienie ich 
działania wraz z silną reorientacją na usługi adekwatne do potrzeb regio-
nalnego środowiska przedsiębiorczości i innowacyjności.

Kluczowe wyzwania w zakresie organizacji i tworzenia polityki regionalnej to:
1. Przełamywanie schematów w kształtowaniu polityki regionalnej oraz 

unikanie podążania utartymi ścieżkami w jej implementacji. Polityka re-
gionalna powinna wystrzegać się prostej imitacji i aplikacji rozwiązań 
stosowanych w innych regionach, bez umiejętnego ich dostosowania do 
indywidualnych warunków regionalnych. Niepowtarzalne zasoby każ-
dego z regionów wraz ze specyficznymi potrzebami podmiotów działa-
jących w poszczególnych branżach implikują własną ścieżkę i strategię 
rozwoju. W konsekwencji polityka regionalna wymaga większej innowa-
cyjności i terytorialności w decyzjach i działaniach na rzecz budowania 
zdolności konkurencyjnych sektora MŚP. 
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2. Zwiększenie koordynacji i integracji działań podmiotów publicznych 
na rzecz budowania konkurencyjności i zdolności innowacyjnych pod-
miotów gospodarczych. W wielu polskich regionach systemy innowacji 
są słabo koordynowane, charakteryzują się brakiem silnego animatora 
i inicjatora działań. Skutkuje to pasywnością polityki innowacyjnej, roz-
proszeniem decyzji i fragmentarycznością przedsięwzięć podejmowa-
nych w regionach. Warunkiem niezbędnym jest odejście od sektorowe-
go i wykonawczego ujęcia polityki regionalnej na rzecz horyzontalnego 
oraz kompleksowego spojrzenia na procesy rozwoju.

3. Wzmocnienie koncentracji i selekcji działań strategicznych. 
Skuteczność i efektywność polityki regionalnej wymaga większej selek-
cji działań i koncentracji na strategicznych obszarach działania. Wobec 
ograniczonych zasobów, możliwości finansowych i organizacyjnych 
konieczne jest wzmocnienie selektywnego wyboru celów i działań oraz 
orientacja aktywności w najważniejszych obszarach budowania zdolno-
ści konkurencyjnych regionalnych podmiotów gospodarczych. 

4. Wzmacnianie partnerstwa regionalnego, przesunięcie akcentu na 
przedsięwzięcia wielopodmiotowe oparte na współpracy oraz relacjach 
sieciowych. Dotychczas podejmowane przedsięwzięcia cechują się dużą 
indywidualizacją działania, postawą konkurencji i niechęci do współpra-
cy. W konsekwencji obserwujemy proces powstawania wyspowych pro-
jektów i przedsięwzięć wyizolowanych z otoczenia regionalnego, charak-
teryzujących się słabymi relacjami współpracy terytorialnej. Konieczne 
jest tworzenie przestrzeni sprzyjającej nawiązywaniu kontaktów i integru-
jących partnerów regionalnych lub też wymuszanie partnerstwa poprzez 
faworyzowanie projektów kompleksowych, interdyscyplinarnych i wielo-
podmiotowych.

5. Stabilizacja instrumentów polityki regionalnej. Wyzwaniem pozosta-
je uporządkowanie i zintegrowanie zarządzania strategicznego, któremu 
powinna towarzyszyć stabilizacja regionalnych struktur wdrażania stra-
tegii oraz realizacji polityki gospodarczej. Tymczasowość stosowanych 
rozwiązań, duża zmienność struktur i zasad tworzenia regionalnego sys-
temu wsparcia MŚP wprowadza niepewność, niweluje zdobyte doświad-
czenia i zbudowane w poprzednich latach relacje sieciowe. Wprowadza 
to dezintegrację i niestabilność warunków funkcjonowania pojedyn-
czych podmiotów i całego regionalnego systemu gospodarczego.
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Podsumowanie

Współcześnie terytorium postrzegane jest nie tylko jako miejsce nagroma-
dzenia czynników produkcji i oferowania korzyści wynikających z bliskości prze-
strzennej, lecz nade wszystko jako struktura przestrzenna, gdzie wymiar instytu-
cjonalny, organizacyjny i relacyjny ma pierwszoplanowe znaczenie. Zakorzenienie 
instytucjonalne podkreśla znaczenie regulacji i norm postępowania, podatków, do-
tacji, systemu prawnego, infrastrukturalnego czy systemu edukacji, jak też badań, 
rynku pracy itp. Zakorzenienie strukturalne dotyczy sieci i wynika m.in. z gęstości 
czy trwałości interakcji między podmiotami. Zakorzenienie relacyjne wskazuje 
na znaczenie sieci społecznych i siły więzi lokalnych, co mocno przekłada się na 
współpracę, a także relacje między podmiotami.

Terytorializacja procesów rozwoju powoduje, że podmioty gospodarcze za-
równo bezpośrednio korzystają z zasobów terytorium (w którym są zlokalizowa-
ne), jak i współuczestniczą w ich budowie, wiążąc w ten sposób swoje strategie 
działania z danym miejscem lokalizacji. Terytorialne środowisko tworzy wiele 
nieuchwytnych zasobów, niezbędnych dla budowania zdolności konkurencyjnych 
podmiotów. Istnienie tych kapitałów terytorialnych pomaga przedsiębiorstwom 
pokonać ułomności mechanizmów rynkowych, budować własne strategiczne za-
soby czy zredukować koszty rynkowe. W tym ujęciu terytorium aktywnie buduje 
konkurencyjność podmiotów w nim funkcjonujących.
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TERRITORY – A PLACE WHERE ENTERPRISES 
COMPETITIVENESS EMERGES

Summary

Contemporarily, the region (territory) is a specific form of economic organization, 
reducing uncertainty and risk of entities. It is interpreted as a place of creation of specific 
forms of coordination of entities’ behaviors, as well as of building innovative capacity of 
the economy.

Article defines the relationships and interrelations existing between the territory and 
the enterprise. It identifies territorial conditions of building businesses’ competitiveness. 
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It also points the key postulates for regional policy in the field of building supportive 
entrepreneurship and innovation “milieu” for SMEs.

Keywords: territory, enterprise development, regional policy, regional development

Translated by Aleksandra Nowakowska 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO

NR 891 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 121 2015
DOI:10.18276/epu.2015.121-14

Danuta Stawasz*

KONCEPCJA SMART CITY A INNOWACYJNE PODEJŚCIE 
DO ZARZĄDZANIA SPRAWAMI PUBLICZNYMI W MIEŚCIE

 Streszczenie

Smart city, czyli inteligentne miasto, to nowoczesna idea ukierunkowana na za-
rządzanie w miastach przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć techniki i technolo-
gii (w tym technologii informatycznych), pozwalających na podniesienie poziomu wa-
runków bytowych. Podejście to łączy się z szeroko rozumianą oszczędnością zasobów 
będących w zasięgu decyzyjnym władz miasta. W konsekwencji oznacza to obniżenie 
kosztów funkcjonowania miasta jako całości oraz kosztów ponoszonych przez miejskich 
użytkowników. Celem artykułu jest wskazanie sfer i obszarów, w których możliwe jest 
wykorzystywanie instrumentów w pełni odpowiadających założeniom koncepcji inte-
ligentnego zarządzania. Rozważania odnosić się będą do wybranych obszarów oddzia-
ływania władz miejskich, w których zastosowanie nowoczesnych technik i technologii 
jest warunkiem koniecznym postępu w wymiarze współczesnych czasów. Obszary te to: 
administracja, energetyka, gospodarka odpadami, przestrzeń miejska, ochrona środo-
wiska, transport i komunikacja miejska. Analiza zostanie wzmocniona przez wskazanie 
konkretnych rozwiązań, wpisujących się w założenia koncepcji smart.

Słowa kluczowe: rozwój miasta, koncepcja smart city, innowacyjne zarządzanie w mieście 

Wprowadzenie

Miasta i obszary miejskie są atrakcyjnymi miejscami do prowadzenia 
działalności gospodarczej, pojawiają w nich dodatkowe korzyści skali, wzrasta 
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wewnętrzny popyt na nowe produkty i usługi, kumulacja procesów gospodar-
czych sprzyja nowym inwestycjom i innowacyjności, zwiększa się zapotrzebo-
wanie na pracowników o specyficznych umiejętnościach i zawodach, a wiedza 
i innowacje nabierają szczególnego znaczenia. Mieszkańcy oceniają  miejsce 
swojego bytowania pod wieloma względami: możliwości podjęcia pracy, kosztów 
związanych z korzystaniem z miejskich usług (komunikacja publiczna, edukacja, 
kultura, ochrona zdrowia itp.), poczucia bezpieczeństwa, środowiska przyrodni-
czego, atrakcyjności miejsc publicznych, klimatu społecznego. Są coraz bardziej 
aktywni, lepiej wyedukowani i mają rosnące oczekiwania wobec władz odnośnie 
do realizacji polityki pozwalającej na dynamiczny rozwój miasta. Koncepcja inte-
ligentnego zarządzania w mieście zakłada, że władze, służby miejskie i instytucje 
skutecznie korzystają z dobrodziejstw nowoczesnych technik informatyczno-ko-
munikacyjnych oraz z nowoczesnych rozwiązań techniczno-technologicznych, 
pozwalających na podniesienie poziomu usług publicznych oraz oszczędności 
w zakresie wykorzystywania miejskich zasobów. Oszczędności mogą dotyczyć 
czasu pokonywania przestrzeni, możliwości skomunikowania, energii, kosztów 
związanych z gospodarką odpadami czy – wreszcie – ograniczania ponoszonych 
przez mieszkańców i podmioty kosztów związanych z ujemnymi efektami ze-
wnętrznymi. Dzięki technikom ICT możliwe jest posługiwanie się stosownymi 
informacjami i zapewnienie kooperacji działań różnych centrów decyzyjnych. 
Wykorzystywane są tzw. inteligentne narzędzia i technologie, czemu towarzyszą 
także działania kooperacyjne, merytoryczne, organizacyjne, formalno-prawne1.  

1. Założenia koncepcji smart city

Idea rozwoju miasta wpisująca się koncepcje smart city bazuje na preferowa-
niu uzyskiwania oszczędności zasobów albo – inaczej – uzyskiwaniu w długim 
okresie korzystniejszej relacji nakłady–efekty, przy uwzględnieniu systemowego 
ujęcia rozwiązywania konkretnego problemu. Smart city (w prostym tłumaczeniu 
„inteligentne miasto”) to nowatorska myśl ukierunkowana na to, aby miasta (ob-
szary miejskie) były zarządzane w sposób nowoczesny, przy wykorzystywaniu 
najnowszych środków technicznych, jakie oferują najnowsze technologie (w tym 
ICT), zgodnie z zasadami ekologii, przy zachowaniu tendencji do oszczędno-
ści zasobów i uzyskiwania spodziewanych efektów. Innowacyjne technologie, 

1  A. Majer, Odrodzenie miast, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Łódź–Warszawa 2014, 
s. 180. 
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wykorzystywane w różnych sferach ludzkiej aktywności, przede wszystkim in-
formatycznych i komunikacyjnych, pozwalają znacznie podnieść funkcjonalność 
miejskiej przestrzeni. Sprzyjają „inteligentnemu” zarządzaniu w organizacjach 
sfery publicznej, choć jest oczywiste, iż to ludzie (władze, społeczeństwo, użyt-
kownicy, decydenci) przesądzają o wdrażaniu zasad tej koncepcji.

Pojęcie smart city nie jest w jednoznaczny sposób definiowane i inter-
pretowane, a różni autorzy kładą nacisk na odmienne aspekty. Przykładowo 
N. Komninos i R. Florida definiują miasto inteligentne jako terytorium o wyso-
kiej zdolności uczenia się i innowacji, kreatywne, posiadające instytucje badaw-
czo-rozwojowe, szkolnictwo wyższe, infrastrukturę cyfrową i technologie komu-
nikacyjne, a także wysoki poziom sprawności zarządzania2. Z kolei A. Murray, 
M. Minevich i A. Abdoullaev zwracają uwagę na zdolność miast do przyciąga-
nia i utrzymywania wysokiej klasy specjalistów jak również przedsiębiorców3. 
R. Hollands natomiast wskazuje na te podejścia, które akcentują: a) istnienie in-
frastruktury transportowej i telekomunikacyjnej, b) wykorzystanie technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) lub c) rolę, którą odgrywają cyfrowe 
media, przemysły kreatywne i inicjatywy kulturalne4.

Zatem miasto smart to takie, które w długim okresie wykazuje zrównowa-
żony wzrost gospodarczy (wysoką wydajność gospodarczą) oraz oferuje wysoką 
jakość życia, promuje inwestycje w kapitał ludzki i kapitał społeczny, korzysta 
z najnowszych technik ITC oraz rozwiązań techniczno-technologicznych warun-
kujących jakość usług publicznych oraz jest zarządzane zgodnie zasadą współ-
rządzenia (governance). 

Ogólnoświatowe trendy rozwojowe związane są z przechodzeniem rozwi-
niętych społeczeństw do ery cyfryzacji informatycznej i odznaczają się następu-
jącymi cechami5:

 – wzrost znaczenia nauki i edukacji w gospodarce,
 – bezpośrednie przekształcanie wiedzy w zasób produkcyjny,

2 N. Komninos, Intelligent Cities: Innovation, Knowledge Systems and Digital Spaces, Spon 
Press, London 2002, s. 1–2; R. Florida, Cities and The Creative Class, Routledge, London 2005, 
s. 138–139.

3 A. Murray, M. Minevich, A. Abdoullaev, Being Smart about Smart Cities, „Searcher” 
2011, Vol. 19, Issue 8, Special section, October, s. 20.

4 R. Hollands, Will the Smart City Please Stand Up? Intelligent, Progressive or 
Entrepreneurial?, „City” 2008, Vol. 12, No. 3, s. 303–320.

5  Polska 2015. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju, Rada 
Ministrów (RCSS), Warszawa 2000, s. 23–24, za: S. Korenik, Rozwój regionalny – nowe tenden-
cje, w: Gospodarka – przestrzeń – rozwój, red. K. Wilk, M. Łyszczak, Prace Naukowe Akademii 
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1016, Wrocław 2004, s. 107.
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 – całkowite przeobrażenie funkcjonowania wszystkich sektorów życia 
człowieka,

 – powstawanie nowych zawodów, w których wzrasta znaczenie umiejętno-
ści gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji.

Funkcjonowanie i rozwój miast będzie w naturalny sposób ewaluował w kie-
runku zasad zrównoważonego rozwoju oraz koncepcji smart city. 

2. Obszary miejskie składające się na smart city

Powszechnie przyjmuje się, że miasta mogą być definiowane i oceniane jako 
smart, jeśli zachodzą w nich pozytywne zmiany pod wpływem stosowania tech-
nik ICT w sześciu następujących elementach:

 – gospodarka (smart economy),
 – transport i komunikacja (smart mobility),
 – środowisko (smart environment),
 – ludzie (smart people),
 – jakość życia (smart living),
 – inteligentne zarządzanie (governance).

Projekty realizowane w ramach poszczególnych elementów muszą mieć 
również wymiar smart, zaś cele zgodnie z przyjętymi założeniami także powin-
ny być opisane zgodnie z zasadą SMART, czyli:

 – S  – konkretnie i prosto (ang. specific, simple),
 – M – mierzalnie (ang. measurable),
 – A  – w sposób dający je ocenić jakościowo (ang. assesable),
 – R  – realistycznie (R – ang. realistic),
 – T  – w powiązaniu z czasem (ang. time-bound)6.

6 M. Trocki, Projekty i pojęcia pokrewne, w: Współczesne zarządzanie projektami, red. 
M. Trocki, PWE, Warszawa 2012, s. 23.



241Koncepcja smart city a innowacyjne podejście do zarządzania...

Tabela 1

Obszary aktywności w ramach poszczególnych elementów smart city

Smart city

gospodarka transport 
i komunikacja środowisko ludzie jakość życia inteligentne 

zarządzanie

 – produktywność 
i innowacyjność
 – lokalne i globalne 
powiązania
 – elastyczność 
rynku pracy
 – kreatywność 

 – transport 
zeroemisyjny
 – zintegrowane 
zarządzanie 
ruchem
 – intermodalne 
projekty 
komunikacyjne
 – zaawansowane 
technologie 
komunikacyjne

 – odnawialne 
źródła energii
 – optymalizacja 
zużycia 
energii
 – zmniejszenie 
emisji CO2 
do atmosfery
 – gospodarka 
zasobami
 – planowanie 
rozwoju

 – edukacja
 – partycypacyjne 
działanie
 – siła 
różnorodności

 – zdrowie 
i bezpieczeństwo
 – dostęp do usług 
publicznych
 – sprawność 
infrastrukturalna
 – integracja sektora 
publicznego
 – poziom 
dobrobytu

 – serwisy online
 – cyfryzacja 
administracji 
publicznej
 – kontakt 
z mieszkańcami
 – partycypacja
 – współdziałanie

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Bendyk, M. Bonikowska, P. Rabiej, W. Romański, 
Energia nowego miasta. Przyszłość miasta, miasta przyszłości, strategie i wyzwania in-
nowacje społeczne i technologiczne, Raport TINKTANK RWE, Warszawa 2013, s. 8; 
D. Stawasz, D. Sikora-Fernandez, Koncepcja smart city w teorii i praktyce zarządzania 
rozwojem miast, w: Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city, red. 
D. Stawasz, D. Sikora-Fernandez, Placet, Warszawa 2015, s. 23.         

3. Koncepcja smart city a zarządzanie sprawami publicznymi w mieście 

Status i funkcjonowanie miasta reguluje ustawa o samorządzie gminnym7 
oraz ustawa o samorządzie powiatowym (w przypadku miast na prawach powia-
tu) 8, określając jego cele i reguły działania, kompetencje przedstawicieli władz 
lokalnych oraz porządkując katalog zadań własnych niezbędnych do realizacji 
spraw publicznych. Zarządzanie miastem jest oczywiście obszarem zarządzania 
publicznego, polegającym na oddziaływaniu na ludzi w celu skłonienia ich do 
wykonania określonych zadań, a także odpowiednim wykorzystaniu zasobów 
miasta prowadzącym do osiągnięcia założonych celów9. 

7 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU z 1990 r., nr 16, poz. 95 
z późn. zm.

8  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, DzU nr 91, poz. 578 z późn. zm.
9  T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

1999, s. 16.
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Miasto realizuje zadania o charakterze publicznym we własnym zakresie i na 
własną odpowiedzialność, ze środków publicznych będących w dyspozycji władz 
samorządowych. Zadania te są z zakresu infrastruktury technicznej (np. drogi, 
wodociągi, kanalizacja, komunikacja publiczna, sieć ciepłownicza), infrastruktury 
społecznej (np. edukacja, szkolnictwo, pomoc społeczna), porządku i bezpieczeń-
stwa (np. ochrona przeciw powodziowa, organizacja ruchu na drogach miejskich), 
ładu przestrzennego i ochrony środowiska (np. gospodarka miejskimi przestrze-
niami, tereny zielone). Wszystkie zadania realizowane są przez różne organizacje 
i instytucje, co wymaga koordynacji, kooperacji, komunikacji, wspólnych ustaleń, 
porozumień itp. Sprawna ich realizacja w dużym stopniu zależy od potrzeb, możli-
wości zasobowych miasta, a także od sprawności systemu zarządzania. Rozumiejąc 
zarządzanie publiczne jako poszukiwanie efektywnej organizacji procesu realizacji 
programów publicznych10, można stwierdzić, iż zarządzanie oparte na idei inteli-
gentnych miast stało się wymogiem wobec władz publicznych w zakresie podejmo-
wania decyzji o kierunkach rozwoju miast oraz zasad, jakimi należy się kierować 
w procesach decyzyjnych dotyczących ich funkcjonowania. 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego i technologii cyfrowych wymusiły na 
sektorze publicznym zmianę standardów świadczenia usług. Zmiana sposobu do-
starczania usług przez administrację publiczną wymaga ich sformalizowania i sko-
dyfikowania za pomocą zaawansowanych technologii, a sama cyfryzacja powodu-
je, że koszty ich świadczenia są niższe11. Wdrożenie zaawansowanych technologii 
do systemu zarządzania miastem i jego sprawami jest trudne z uwagi na częsty brak 
niezbędnej wiedzy pozwalającej na dostrzeżenie zalet i adaptacji nowości technicz-
nych, zarówno przez pracowników administracji publicznej, jak i odbiorców usług. 

4. Potencjalne obszary zastosowania innowacji technicznych i komunikacyjnych 
w miastach

E-administracja

Techniki ICT pozwalają na zaspokajanie potrzeb usprawniających organiza-
cję i funkcjonowanie w różnych organizacji publicznych. W wymiarze społecz-
nym można skazać obszary zastosowania, takie jak: e-zdrowie, e-bezpieczeństwo, 

10  Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki, red. A. Frączkiewicz-Wronka, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2009, s. 145.

11  A-V. Anttiroiko, P. Valkama, S. Bailey, Smart Cities in the New Service Economy: 
Building Platforms for Smart Services, „AI & Society” 2014, No. 29, s. 325.
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e-edukacja; ekonomicznym: e-usługi, e-praca, e-handel; informacyjnym: dotyczące 
zdobycia wiedzy i komunikacji społecznej, urzędowej (e-administracja, e- gospo-
darka). Rozwój technik informatycznych i telekomunikacyjnych wymusza potrzebę, 
a zarazem stwarza możliwość reorganizacji pracy w organizacjach sfery publicznej. 
Dzięki nim władze miast mogą usprawnić pracę urzędów oraz kontakt z mieszkań-
cami miasta. Wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania pozwala na tworzenie 
baz danych (szybka dostępność do niezbędnej informacji), regularne zbieranie infor-
macji dotyczącej działalności urzędu, prowadzenie statystyki, kontrolę oraz szybki 
i wygodny kontakt z obywatelem, interesariuszami, prowadzenia promocji itp.

Bezpieczeństwo 

Na inteligentny system zapewnienia bezpieczeństwa publicznego składa się 
wiele elementów, wśród których znaczącą rolę odgrywają sprawny wideomoni-
toring, technologie informacyjne w komunikacji z mieszkańcami oraz efektywne 
zarządzanie kryzysowe. Na uwagę w tym zakresie zasługują metody komunikacji 
na linii władze miasta–mieszkańcy, takie jak powiadamianie o sytuacjach kryzyso-
wych przez SMS, pokazanie informacji na monitorach w tramwajach, autobusach, 
zlokalizowanych na ulicach czy poprzez automatyczne nadawanie komunikatu pod-
czas oglądanej na odbiorniku telewizyjnym audycji. Inteligentny system zapewnie-
nia bezpieczeństwa stwarza szanse na zsynchronizowanie między poszczególnymi 
podmiotami (urzędami, wydziałami, służbami miejskimi, strażami, inspekcjami), 
aby można było za pomocą dostarczonych, skonsolidowanych informacji, przewi-
dywać problemy i wcześniej im zapobiegać. Wyzwaniem służb miejskich staje się 
zatem przejście od reagowania do przewidywania i przeciwdziałania. 

Do wzrostu bezpieczeństwa przyczyniają się także Inteligentne Systemy 
Transportowe (ITS). 

Energetyka, ciepłownictwo 

Do przedsięwzięć mających na celu zmniejszanie kosztów związanych z zu-
życiem energii cieplnej i elektrycznej można zaliczyć: wprowadzanie nowych 
technologii pozyskiwania ciepła, modernizację i rozbudowę w skali miasta sys-
temów cieplnych oraz wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisje zanie-
czyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery, prowadzenie prac związanych 
z ograniczaniem strat przesyłu, preferowanie zamiany indywidualnych kotłowni 
wykorzystujących węgiel na systemy grzewcze wykorzystujące gaz, prowadzenie 
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audytu cieplnego w budynkach administracji publicznej i systemowe działania 
w zakresie ograniczania wielkości zużycia energii, termomodernizacja, po-
wszechne wykorzystywanie materiałów i systemów energooszczędnych.

Smart city w obszarze zapotrzebowania na energię tzw. miejską – dla potrzeb 
publicznych – oznacza zaspokajanie optymalne, z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii, w tym z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (OZE), budo-
waniem mikrosieci, wsparte nowymi modelami biznesowymi i innowacyjnymi 
rozwiązaniami zarządzania dla zaspokajania publicznych potrzeb energetycz-
nych (oświetlenie ulic, transport publiczny, ogrzewanie budynków publicznych, 
ogrzewanie wody, para przemysłowa)12. Można wykorzystywać m.in.: energię 
promieniowania słonecznego, energię wiatru, energię biomasy, energię odpadową 
i geotermalną do ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody użytkowej oraz 
wytwarzania energii elektrycznej. OZE są związane z rozwojem i stosowaniem 
innowacyjnych rozwiązań technologicznych, takich jak: fotowoltanika, farmy wia-
trowe, małe instalacje wiatrowe, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaniczne, elektrow-
nie wodne, wykorzystanie biomasy. W celu zwiększenia efektywności zarządzania 
energią w mieście wprowadza się inteligentne sieci elektroenergetyczne, opierające 
się na komunikacji między wszystkimi podmiotami rynku energii. Interaktywne 
i automatycznie powiązane systemy (sieć energetyczna i sieć informacyjna) oraz 
aplikacje technologii informacyjnych, umożliwiających zarządzanie sieciami prze-
syłowymi i dystrybucyjnymi za pomocą punktów pomiarowych i kontrolnych, 
rozmieszczonych w sieci, aby zwiększyć jej niezawodność i efektywność energe-
tyczną. Nie bez znaczenia jest wyposażenie budynków w zestaw czujników, dzięki 
którym można zarządzać zużyciem energii elektrycznej i cieplnej. 

Gospodarka odpadami zgodnie z koncepcją smart city

 Idea inteligentnego ekologicznego smart city dotyczy także gospodarki 
odpadami, na co składa się odbiór i przetwarzanie odpadów, segregacja śmieci 
i dbanie o porządek w miejscach publicznych. Infrastruktura techniczna, sanitarna, 
transportowa i informatyczna w mieście, jej stan, poziom nowoczesności to pod-
stawa sprawności działań w obszarze gospodarki odpadami. Ważna jest także or-
ganizacja całego procesu od miejsc tworzenia odpadów do ich zagospodarowania, 
tym bardziej, iż w tym przypadku mamy wielu uczestników tego procesu: władze 
miasta, rozproszone w przestrzeni miejsca generowania odpadów (gospodarstwa 

12  B.E. Matusiak, Modele biznesowe na nowym, zintegrowanym rynku energii, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 27. 
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domowe, organizacje sfery publicznej, podmioty gospodarcze itd.), firmy odbiera-
jące i przewożące, przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją lub/i przetwarzaniem, 
podmioty wykorzystujące surowce wtórne itp. Nowoczesne, zautomatyzowane 
sortownie odpadów, pozwalające na odzyskiwanie surowców wtórnych, zakłady 
zajmujące się utylizacją odpadów, kompostownie czy też nowej generacji samocho-
dy przewożące odebrane śmieci są wymownym przykładem postępu technicznego 
w tym zakresie działań. Techniki ITC pozwalają na gromadzenie informacji o go-
spodarce odpadami, o wielkości zebranych odpadów, w tym wielkości i rodzaju od-
zyskanych surowców wtórnych, o użytkownikach mających zaległości w opłatach, 
częstotliwości odbieranych odpadów, utrzymanie komunikacji na linii obywatel–
urząd miasta.

Zarządzanie miejską przestrzenią 

System planowania przestrzennego oraz przyjęte standardy budowlane po-
winny w praktyce stanowić instrumenty zapewniające realizacje koncepcji smart 
city w wymiarze przestrzeni, tj. centrum miast zorganizowane w ten sposób, 
aby funkcja mieszkaniowa nie była wyparta przez funkcje bardziej dochodowe, 
przestrzenie publiczne uporządkowane i dostępne, ograniczona komunikacja pu-
bliczna oraz ruch samochodowy itp. Należy nie dopuszczać do niekontrolowa-
nego rozlewania się miasta (ubran sprawl), konfliktów społecznych na tle prze-
strzennym, preferować dogęszczenie zabudowy w centralnych częściach miasta, 
uwzględniać konieczność wprowadzania obiektów i urządzeń infrastrukturalnych 
w obszarach intensywnej zabudowy na obrzeżach miasta, rezerwować tereny pod 
funkcje usługowe itp. Oświetlenie ulic, placów i elewacji budynków powinno być 
ukierunkowane na oszczędzanie energii.

Transport i komunikacja miejska

Rozwiązania odnoszące się do zarządzania komunikacją miejską zgodnie 
z wymogami jej jakości (bezpośredniość, dostępność, punktualność, informacja, 
pewność, niezawodność, prędkość, kultura obsługi, wygoda, łatwość zakupu bile-
tu, rytmiczność) można podzielić na: infrastrukturalne i organizacyjne13. Pierwsze 
z nich to działania skutkujące budową, rozbudową oraz modernizacją istniejącej 

13  J. Wesołowski, Miasto w ruchu. Dobre praktyki w organizowaniu transportu miejskiego, 
Wydawnictwo Instytut Sprawa Obywatelskich, Łódź 2008, s. 20; B. Tundys, Logistyka miejska 
– koncepcje – systemy – rozwiązania, Difin, Warszawa 2008, s. 185.
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i planowanej infrastruktury (liniowej i punktowej). Rozbudowa już istniejącej sieci 
komunikacji szynowej (tramwaj, metro, kolej naziemna) powinna być skorelowana 
z występowaniem w mieście nowo zabudowanych przestrzeni. Zawsze pożądana 
jest modernizacja taboru, ale także dążenie do powiązań i wzajemnych uzupełnień 
komunikacji tramwajowej i autobusowej. Należy wprowadzić skrzyżowania wie-
lopoziomowe i bezkolizyjne wszędzie tam, gdzie występuje szczególne natężenie 
ruchu, a jeśli jest to niemożliwe, trzeba obowiązkowo wprowadzić sygnalizację 
świetlną regulującą ruch. Należy zadbać o parkingi wielopoziomowe, wkompono-
wane w tkankę miejską albo podziemne, odpowiednio oznakowane, z informacją 
świetlną o liczbie wolnych miejsc parkingowych. Infrastrukturę komunikacyjną 
powinno się dostosować do wymogów ruchu pieszego.

Rozwiązania organizacyjne (wymagające wzmocnienia i uzupełnień infra-
strukturalnych) to:

 – budowa w węzłach przesiadkowych systemów rozwiązań multimodalnych 
(system Park&Ride – P&R (parkuj i jedź), system Bike&Ride – B&R), 

 – wspólne wykorzystywanie pojazdów: carsharing, vanpooling, carpo-
oling, czy też wyznaczane linie, pasy do wyłącznego poruszania się po 
nich pojazdów przewożących większą liczbę osób,

 – lokalizacja dworców przesiadkowych (PKP, PKS) i odpowiednio zsyn-
chronizowana z nimi publiczna komunikacja miejska,

 – koncepcja elektronicznego biletu, 
 – telematyka, czyli aktualna informacja na tablicach świetlnych o najbliż-

szych połączeniach, opóźnieniach, komunikacji zastępczej, kongestii, 
wypadkach, trasach objazdu, dostosowania prędkości, 

 – propagowanie roweru jako środka komunikacji w mieście,
 – propagowanie ruchu pieszego, wyeliminowanie barier architektonicz-

nych, tworzenie spójnych ciągów pieszych, zapewnienie dobrego oświe-
tlenia, uruchamianie instalacji dla osób niewidzących, naprowadzających 
osoby niepełnosprawne, oznakowanie ulic – komunikacja dla pieszych.

Ochrona środowiska 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach innych obszarów, tj. gospodarka grunta-
mi, odpadami, zarządzanie energią itp., wpisujące się w koncepcje smart city również 
przyczyniają się do szeroko rozumianej ochrony środowiska. Ważne są urządzenia 
infrastruktury technicznej, sanitarnej, transportowej i informatycznej, umiejętność 
wykrywania zanieczyszczeń środowiska, miejsc wytwarzania zanieczyszczeń, 
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właściwości fizykochemiczne zanieczyszczeń, zarządzanie polityczne, administra-
cyjne i ekonomiczne w obszarze ochrony środowiska, wyznaczanie i respektowanie 
standardów rozwoju cywilizacyjnego i uwarunkowań środowiskowych. Techniki 
ICT pozwalają na wiele działań sprzyjających ochronie środowiska naturalnego 
w mieście, chociażby na tworzenie baz danych dotyczących obszarów o największej 
uciążliwości, ze względu na poziom zanieczyszczenia powietrza.

5. Działalność miast zgodnych z założeniami koncepcji smart city

W takich krajach, jak Polska i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, 
które dopiero od niedawna nadrabiają wieloletnie opóźnienia w stosunku do 
krajów wysoko rozwiniętych, nie da się w stosunkowo krótkim czasie podnieść 
poziomu życia w miastach, aby był on podobny do poziomu bogatych miast euro-
pejskich czy też światowych. Przez długie lata nie prowadzono w odpowiedniej 
skali inwestycji infrastrukturalnych, stąd wieloletnie zaniedbania zarówno w sfe-
rze infrastruktury technicznej, jak i społecznej. Jednakże infrastruktura i pro-
jekty pozwalające na przybliżenie polskich miast do idei miasta inteligentnego 
pomału są wprowadzane przez władze samorządowe. Następuje proces odnowy 
miast w różnych jego wymiarach. Oczywiście zależy on od sytuacji konkretnego 
miasta, jego historii, wewnętrznych uwarunkowań, pomysłowości i kreatywności 
władz oraz jego interesariuszy. Zapewne pomocne są doświadczenia innych miast 
w sferze kształtowania rozwoju, ale także środki pomocowe pochodzące z Unii 
Europejskiej. Nie bez znaczenia jest także zainteresowanie sprawami publicz-
nymi miejskich społeczności, które przekłada się na wymuszanie na władzach 
miejskich innowacyjnego podejścia do rozwiązywania różnych problemów.

Trudno byłoby wskazać miasta Polski, które przodują pod względem realizacji 
założeń koncepcji smart city. Warto jednak pokazać ciekawe inicjatywy, jakie wystą-
piły chociażby w kilku miastach kraju. Przykłady te są dowodem, że jesteśmy otwar-
ci na innowacyjne zarządzanie w naszych miastach, a technologie informatyczne są 
coraz częściej wykorzystywane dla wspólnego dobra mieszkańców.
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Bielsko-Biała

Idea inteligentnego zarządzania w Bielsku-Białej jest znana od wielu lat14. 
Władze miasta już w 1993 roku nawiązały współpracę z Energie Cités Europa, 
w 1994 roku przystąpiono do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cités, 
a w roku 1997 powołano w strukturach Urzędu Miasta Biuro Zarządzania Energią 
oraz przystąpiono do Energie Cités Europa. Podjęto wiele inicjatyw i działań 
w pełni wpisujących się w ramy koncepcji smart city. 

Projekty realizowane w Bielsku-Białej wpisujące się w założenia koncepcji 
smart city to:

1. Projekt MODEL – „Zarządzanie energią przez władze lokalne”, jest 
współfinansowanym przez program Inteligentna Energia Europa projek-
tem zachęcającym miasta i gminy, aby stały się modelami/wzorami dla 
mieszkańców i innych lokalnych podmiotów w dziedzinie racjonalnego 
wykorzystania energii.

2. Projekt BISE – Better Integration for Sustainable Energy – działania 
w kierunku lepszej integracji na rzecz zrównoważonego gospodarowa-
nia energią. 

3. Projekt DISPLAY – celem programu jest zachęcanie i tworzenie uwarun-
kowań dla poprawy efektywności użytkowania nośników energii przez 
administratorów obiektów gminnych.

4. Projekt SchooBieDo School Builings Integrated Energy Development 
Operation (2003–2006) dotyczył zrównoważonego rozwoju energetycz-
nego w szkołach oraz budynkach kultury i miał na celu propagowanie 
zarządzania energią i wykorzystania energii odnawialnej (partnerzy: 
Polska, Irlandia, Rumunia).

5. Wystawa IMAGINE prezentuje najlepsze europejskie przykłady miast 
w dziedzinie poszanowania energii i ochrony środowiska.

6. Europejskie Trofeum Energetyczne „Energy Trophy”.  
7. „Oszczędzaj i Ty”.
Bielsko-Biała może być wzorem dla innych miast w zakresie wprowadzenia 

kompleksowego system zarządzania energią. Zwłaszcza w zakresie nadzoru ryn-
ku energii i zarządzania energią w obiektach publicznych. 

14  W opracowaniu wykorzystane zostały informacje i materiały uzyskane w Biurze 
Zarządzania Energią Urzędu Miasta Bielsko-Biała, Bielsko-Biała 2014.     
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Gdańsk

Dwa podstawowe założenia strategii transportowej miasta to integracja istnieją-
cej komunikacji autobusowej i tramwajowej z kolejką miejską, a także poprawa orga-
nizacji i bezpieczeństwa ruchu. Władze promują środki zrównoważonego transportu 
i zachęcają do codziennego korzystania z ekologicznych pojazdów. W mieście jest 
jedna z najlepiej rozwiniętych sieci ścieżek rowerowych w skali kraju. 

Gdańsk jest jednym z pięciu miast realizujących projekt CIVITAS MIMOSA 
(pozostałe to Bolonia, Funchal, Tallinn, Utrecht). Nadrzędnym celem tego pro-
jektu jest wykształcenie nowego sposobu myślenia o transporcie miejskim, za-
równo wśród mieszkańców, jak i władz. Nowe technologie, innowacyjność oraz 
metody zaangażowania mieszkańców mają służyć implementacji zrównoważo-
nego transportu miejskiego, w tym do codziennej jazdy rowerem oraz korzysta-
nia z tramwaju miejskiego zamiast samochodu15.

Łódź

W Łodzi powstaje unikalny na skalę krajową Elektroniczny System 
Sterowania Ruchem. Obszarowy system sterowania ruchem, dający pierwszeństwo 
przejazdu pojazdom komunikacji miejskiej, obejmie w sumie ponad 240 skrzyżo-
wań. Na znacznej części z nich umieszczone zostaną kamery – zarówno do podglą-
du, jak i rozpoznające tablice rejestracyjne. Obraz z nich będzie trafiał do nowego 
centrum sterowania ruchem16. Na przystankach ustawionych zostanie nawet 100 
elektronicznych tablic informacji pasażerskiej, na których będą wyświetlane infor-
macje o rzeczywistych czasach dotarcia autobusów lub tramwajów. Pojazdy MPK 
będą wyposażone w GPS i będą przekazywały swoje lokalizacje w tym systemie. 
Aktualizacja faktycznych czasów ich dojazdu wykonywana będzie automatycznie. 
Podstawowym celem systemu jest uprzywilejowanie w ruchu miejskim tramwajów 
i autobusów. Pasażerowie MPK i kierowcy będą mogli też ściągnąć na swoje telefo-
ny komórkowe bezpłatne aplikacje z informacjami o czasie oczekiwania na autobus 
lub tramwaj czy o utrudnieniach w ruchu17.

15  Innowacyjne miasta. Przed i po CIVITAS, wydawnictwo na zlecenie CIVITAS MIMOSA, 
s. 12–16.

16  Na podstawie informacji uzyskanych w Zarządzie Dróg i Transportu w Łodzi w I poło-
wie 2015 r.

17  Wartość inwestycji to ok. 78 mln zł, http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,17703690,Lodz_
_Jesienia_ruszyc_ma_obszarowy_system_sterowania.html#ixzz3aFh3l52u (dostęp 24.04.2015).
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Poznań

W Poznaniu przez Internet można załatwić wiele spraw, np. sprawy doty-
czące rejestracji samochodu, podatku od nieruchomości czy zarezerwować wizy-
tę w urzędzie na konkretną godzinę, unikając w ten sposób stania w kolejkach. 
Miejskie serwisy umożliwiają też np. zgłoszenie problemu do straży miejskiej czy 
wyszukanie grobu na poznańskich cmentarzach. W 2013 roku w tramwajach i au-
tobusach pojawiły się plakaty z kodem QR umożliwiającym bezpłatne pobranie 
audiobooków.

Korzystanie z Internetu w przestrzeni miasta jest coraz łatwiejsze dzięki 
hotspotom  funkcjonującym w tramwajach i autobusach. Wdrożenie sieci mo-
bilnych hotspotów jest rozwinięciem realizowanego przez miasto projektu 
„Bezprzewodowy Poznań”, dzięki któremu w ścisłym centrum miasta możliwe 
już jest bezpłatne korzystanie z sieci. W stolicy Wielkopolski występuje także 
system rezerwacji wizyt, można załatwić sprawę w innych urzędach administra-
cji publicznej, serwisy i aplikacje pozwalają na kupno biletów za pomocą telefonu 
komórkowego w systemie moBiLET oraz umożliwiają płacenie za postój w stre-
fie płatnego parkowania przy użyciu telefonu. Oficjalną stroną Urzędu Miasta 
Poznania jest Miejski Informator Multimedialny (MIM), zaś Elektroniczna 
Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Poznania ESP (esp@um.poznan.pl) umożli-
wia złożenie oficjalnego pisma czy dokumentu mającego taką samą moc prawną 
jak przyniesiony osobiście. Poznań jest jako uznawany za lidera elektronicznej 
administracji w Polsce18.

Zabrze

W Zabrzu warto zwrócić uwagę na takie działania, jak rewitalizacja oraz 
produkcja biogazu. W ciągu kilku ostatnich lat to miasto dzięki rewitalizacji 
wzmocniło swoją pozycję pod względem atrakcyjności inwestycyjnej i dołączy-
ło do złotej setki i złotej pięćdziesiątki powiatów w Polsce. Rewitalizacja wielu 
obiektów i obszarów poprzemysłowych wpłynęła na rozwój turystyki poprzemy-
słowej, rozbudowę i modernizację sieci drogowej, rozbudowę sieci wodno-kana-
lizacyjnej, sieci tramwajowej, a miasto jest postrzegane jako przyjazne dla miesz-
kańców i inwestorów19.

18  http://startup.poznan.pl/smart-city (dostęp 12.05.2015). 
19  Opracowano na podstawie: Zrównoważona odnowa przestrzeni miasta Zabrze, Urząd 

Miejski w Zabrzu, Zabrze 2014.
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Produkcja biogazu jest alternatywnym sposobem, obok kompostowania 
i spalania, zagospodarowania organicznych odpadów. Zabrze od lipca 2013 roku 
wprowadziło system segregacji odpadów, stosując zachęty finansowe skłaniające 
do segregacji odpadów u źródła, edukację i podnoszenie świadomości. System 
biogazu to dobry sposób na zwiększenia ilości energii ze źródeł odnawialnych. 
Oba przedsięwzięcia są efektem współpracy ze szwedzkim miastem Lund20.

Podsumowanie

Przyszłość miast należy postrzegać przez pryzmat warunków bytowych, 
jakie każde skupisko miejskie będzie w stanie wypracować i zaoferować miesz-
kańcom i wszystkim jego interesariuszom. Zarządzanie miastem jest sztuką i jed-
nocześnie wyzwaniem stawianym przez współczesne społeczeństwa władzom 
miejskim. Innowacyjne zarządzanie wymaga wiedzy i doświadczenia, odpo-
wiednio przygotowanych kadr, kreatywnego myślenia i często niekonwencjo-
nalnych rozwiązań. Technologie ITC są coraz powszechniej wykorzystywane 
także do świadczenia usług publicznych. Nowoczesność w wymiarze globalnym 
wkracza do wielu organizacji i instytucji miejskich. Polskie miasta jeszcze przez 
wiele lat będą opóźnione w stosunku do miast europejskich pod względem inno-
wacyjności. Ważne jest jednak to, że dostrzegamy zalety rozwiązań wprowadzo-
nych w innych miastach świata i potrafimy przenosić sprawdzone rozwiązania na 
grunt Polski.                
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THE CONCEPT OF SMART CITY AND AN INNOVATIVE APPROACH 
TO URBAN GOVERNANCE OF PUBLIC AFFAIRS

Summary

The smart city is a modern idea focused around urban governance carried out with 
the use of the latest technical and technological achievements (including information 
technology) that allow to raise the standard of living.  The approach is associated with 
the widely understood economy of resources that  fall within the decision-making powers 
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of urban authorities.  Consequently, this means the reduction of costs related to the func-
tioning of the city as a whole as well as costs incurred by city users.  The paper aims to 
identify spheres and areas where it is possible to use instruments fully corresponding 
to the assumptions of the concept of smart governance.  Considerations will refer to se-
lected areas of influence of urban authorities in which the use of modern techniques and 
technologies is a prerequisite for progress in modern times.  These areas cover: adminis-
tration, energy and waste management, urban space, environment, transport and public 
transportation. The analysis will be strengthened by indicating specific solutions in the 
framework of the smart concept.

 Keywords: city development, smart city concept, innovative urban governance

Translated by Danuta Stawasz
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SAMORZĄD MIEJSKI JAKO PODMIOT 
STYMULUJĄCY WZROST GOSPODARCZY

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest próba opisania roli władz miejskich w pobudzaniu 
wzrostu gospodarczego w skali lokalnej. Aktywność gospodarcza samorządu tery-
torialnego jest coraz bardziej znacząca, co wpływa na to, że staje się on kluczowym 
podmiotem gospodarowania. Wynika to nie tylko z przepisów prawa, ale także z coraz 
wyższych oczekiwań mieszkańców wspólnoty. Organy samorządu mają do dyspozycji 
różne instrumenty stymulowania rozwoju lokalnego. Szczególne miejsce zajmuje w nich 
administracja komunalna, która może być barierą, jak też czynnikiem lokalnego rozwoju 
gospodarczego.

Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, wzrost gospodarczy, przedsiębiorczość lokalna

Wprowadzenie

Samorząd terytorialny odgrywa istotną rolę w państwie i systemie gospodar-
czym. Stanowi zdecentralizowaną formę sprawowania władzy publicznej oraz po-
dejmuje decyzje o charakterze gospodarczym. Jako struktura społeczno-politycz-
na samorząd jest właścicielem wielkiego majątku trwałego, dysponuje znacznymi 
środkami finansowymi (budżet) oraz poprzez właściwe jednostki organizacyjne 
zarządza dużymi zasobami ludzkimi. Wymienione elementy to zasoby gospo-
darcze, dzięki którym możliwe staje się świadczenie dóbr i usług mieszkańców 

*  Robert Jaruga, doktorant, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 
e-mail: robert@eko-vit.pl



256 Robert Jaruga

wspólnot samorządowych. Działalność samorządu w rozumieniu realizacji zadań 
własnych nosi charakter użyteczności publicznej. Zgodnie z Ustawą o samorządzie 
gminnym1 i Ustawą o gospodarce komunalnej2, wszystkie zadania własne mają ce-
chy użyteczności publicznej, a ich celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb ludności poprzez świadczenie usług powszechnie dostępnych. 
Oznacza to, że gospodarka komunalna (samorządowa) obejmuje zadania własne 
poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

Celem artykułu jest próba zarysowania roli i funkcji samorządu terytorial-
nego na poziomie podstawowym, tj. miasta, w podejmowaniu działalności gospo-
darczej, która nakierowana jest na rozwój (wzrost) lokalny. Obok wielu uczest-
ników wspólnoty miejskiej jej organy (władze), tzn. rada miasta, prezydent lub 
burmistrz oraz związana z nimi administracja, zajmują w strukturze decyzyjnej 
miejsce szczególne. Rozważania w artykule mają charakter teoretyczny i koncen-
trują się bardziej na zarysowaniu problemu, niż na jego dogłębnej analizie. Do 
tej pory w literaturze przedmiotu podmiot prowadzący lokalną politykę rozwo-
ju był traktowany agregatowo (najczęściej jako władze), podczas gdy składa się 
on z trzech elementów (subpodmiotów), tj. czynnika politycznego, organu wy-
konawczego oraz administracji. Oczywiście, najważniejszym podmiotem w sa-
morządzie terytorialnym są jego mieszkańcy, którzy odgrywają rolę swoistego 
suwerena. 

1. Rola samorządu w przedsiębiorczości lokalnej

Samorząd miasta realizuje zadania własne, prowadząc działalność gospo-
darczą, niezależnie od tego, czy jest obliczona na zysk, czy nie3. Działalność ta 
jest realizowana w oparciu o posiadane zasoby gospodarcze, które są wykorzy-
stywane poprzez uruchomienie procesu zarządzania. Samorząd miasta z punktu 
widzenia ekonomicznego jest aktywny gospodarczo, bowiem prowadzi przedsię-
biorczość komunalną. Zatem przez przedsiębiorczość lokalną rozumie się dzia-
łalność realizowaną przez jednostki samorządu terytorialnego dla wykonywania 

1  Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.

2  Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej, DzU z 1997 r., nr 9, poz. 43 
z późn. zm.

3  W okresie międzywojennym w Polsce samorząd miejski prowadził dwa typy przedsię-
biorczości: nastawioną na cele komercyjne (rzeźnie, tartaki, fabryki) i nieobliczoną na osiąganie 
zysku (przedsiębiorstwa użyteczności publicznej); zob. A. Ginsbert-Gebert, Polityka komunalna, 
PWE, Warszawa 1984, s. 37–38.
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zadań własnych, jak też działalność podmiotów prywatnych i społecznych, kie-
rujących się swoimi celami i interesami. Według koncepcji tzw. nowej logiki 
rozwoju terytorialnego, władze miejskie stają się istotnym podmiotem ingerencji 
w mechanizmy rynkowe4.

Z istoty samorządu terytorialnego wynika konieczność świadczenia okre-
ślonych usług publicznych w skali lokalnej, zaspokajających podstawowe, zbioro-
we potrzeby mieszkańców. Usługi te mają charakter administracyjny, techniczny 
i społeczny5. Usługi administracyjne świadczy urząd zatrudniający urzędników. 
Pozostałe usługi komunalne świadczone są na podstawie urządzeń zaliczanych 
do tzw. infrastruktury technicznej (drogi, transport, media dostarczające wodę, 
energię, odprowadzające ścieki) i społecznej (placówki edukacyjne, zdrowotne, 
kulturalne). Usługi techniczne zaspokajają elementarne potrzeby ludzi, zaś spo-
łeczne – tzw. potrzeby wyższego rzędu (według klasyfikacji Maslowa)6.

Głównym celem funkcjonowania samorządu jest rozwój lokalny związany 
z odpowiednim zaspokajaniem potrzeb społecznych członków tego samorządu. 
Oznacza to konieczność spełniania wszelkich warunków wpływający (działają-
cych stymulująco) na przebieg procesów rozwojowych. Jednym nich jest spraw-
ny proces świadczenia usług (oddziaływanie pośrednie). Jeśli miasto jest dobrze 
zorganizowane i wyposażone w niezbędne, nowoczesne urządzenia infrastruk-
turalne, to ich stan i funkcjonowanie wpływa dodatnio na ewentualne decyzje 
lokalizacyjne. Inwestor nie pokrywa wtedy kosztów związanych z uzbrojeniem 
terenu. Wygląd miasta i jego elementów oraz możliwość organizacji czasu wol-
nego może zachęcić lub zniechęcić inwestorów do lokowania swojej działalności 
na jego terenie.

Jednocześnie władze miasta prowadząc politykę, mogą w określonym stop-
niu wpływać na podniesienie aktywności gospodarczej, polegającej na wzroście 
liczby podmiotów gospodarczych, niezależnie od ich wielkości. Powszechny jest 
pogląd, że jedynie duży, zagraniczny inwestor jest w stanie uzdrowić sytuację 
gospodarczą w mieście, kierując ją na tory szybkiego wzrostu gospodarczego 
w mieście. Jak zauważa S. Korenik, wygodniejszym i szybszym sposobem wpły-
wania na rozwój gospodarczy gminy jest lokalizacja dużej inwestycji. Należy 

4  R. Brol, Rozwój lokalny – nowa logika rozwoju gospodarczego, w: Gospodarka lokal-
na w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 785, Wrocław 
1998, s. 11–15.

5 Por. K. Pakoński, Zintegrowane zarządzanie finansami zorientowane na cele, Municipium, 
Warszawa 2001, s. 16.

6  M. Kostera, Podstawy organizacji i zarządzania, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 
i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 1998, s. 43.
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jednak pamiętać, że więksi przedsiębiorcy często w warunkach kryzysowych 
przenoszą zyski na inne obszary. Natomiast mali przedsiębiorcy są integralnie 
związani z danym miejscem7. Taki punkt widzenia wydaje się jednak zbyt wą-
ski, bowiem z tego wynika, że każdy nowy inwestor jest pożądany. Zdaniem 
A. Zalewskiego, „inwestorzy nie konkurują o lokalizację, lecz władze lokalne, 
regionalne konkurują o pozyskanie inwestorów”8.

2. Istota rozwoju lokalnego

Pojęcie „rozwój lokalny” nie jest jednolicie definiowane, a najczęściej 
w próbach opisu tego terminu eksponuje się cechę lokalności lub instytucje bio-
rące w nim udział. Przez rozwój lokalny najogólniej należy rozumieć wszelkie 
pozytywne zmiany odczuwalne przez mieszkańców miasta (poprawa jakości ży-
cia) oraz przedsiębiorców (rozwój firmy i korzyści finansowe). Istotą rozwoju 
lokalnego są postępowe zmiany w trzech sferach: gospodarczej, społecznej i kul-
turowej, czemu towarzyszy wsparcie instytucji publicznych9. Rozwój lokalny jest 
procesem, który obejmuje zmiany o charakterze ilościowym i jakościowo-struk-
turalnym. Według J.J. Paryska, rozwój lokalny należy traktować bardzo szero-
ko, jako działania gospodarcze i społeczne, a nawet utożsamiać go z gospodarką 
lokalną10. R. Brol uważa, że rozwój lokalny to działanie społeczności lokalnej 
z udziałem innych podmiotów w celu poprawy i tworzenia walorów użytkowych 
obszaru, tworzenia warunków gospodarki lokalnej oraz zapewnienia ładu prze-
strzennego i ekologicznego. Jego rezultatem jest tworzenie nowych wartości11.

Na znaczenie zasad rozwoju zrównoważonego w rozwoju lokalnym zwra-
ca uwagę T. Domański12. Nie jest to łatwy proces, ponieważ wymaga pogo-
dzenia (zharmonizowania) trzech różnych logik: społecznej, gospodarczej 

7 S. Korenik, Rola małej i średniej przedsiębiorczości w rozwoju lokalnym (rozwiązania 
funkcjonujące w Polsce), w: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu nr 860, Wrocław 2000, s. 181–182.

8 A. Zalewski, Konkurencja między jednostkami terytorialnymi a efektywność gospo-
darki, w: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we 
Wrocławiu nr 1124, Wrocław 2006, s. 259.

9  Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, red. A. Piekara, Z. Niewiadomski, Uniwersytet 
Warszawski, Warszawa 1992, s. 17.

10  J.J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza, Poznań 2001, s. 46–47

11  R. Brol, Rozwój miasta, w: Ekonomika i zarządzanie miastem, red. R. Brol, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 201–202.

12 T. Domański, Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, Agencja Rozwoju 
Komunalnego, Warszawa 1999, s. 16.
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i ekologicznej13. A. Zalewski uważa zaś, że zrównoważony rozwój lokalny jest 
bardziej postulatem niż rzeczywistością.

Mając na uwadze cel artykułu, najbardziej adekwatną definicję rozwoju lo-
kalnego w aspekcie ekonomicznym podaje E.J. Blakely, twierdząc, iż lokalny roz-
wój gospodarczy jest procesem, który ma na celu tworzenie nowych miejsc pracy 
i ożywienie działalności gospodarczej14. Z kolei A. Klasik za treść lokalnego roz-
woju gospodarczego uważa także nowe firmy i nowe miejsca pracy15. Większość 
autorów traktuje rozwój lokalny jako proces tworzenia nowych wartości, w tym 
intelektualnych, opartych na wiedzy. Rozwój lokalny w wymiarze ekonomicz-
nym stanowi podstawowy cel polityki realizowanej przez władze samorządowe 
w mieście. Wynika z tego ważna konkluzja. Miejsca pracy tworzą przede wszyst-
kim przedsiębiorcy, inwestorzy, dlatego to oni powinni być przedmiotem szcze-
gólnego zainteresowania władz miejskich. W pewnym sensie również samorząd 
terytorialny oferuje zatrudnienie w służbach komunalnych (jednostki, zakłady 
budżetowe, spółki miejskie). W małych miastach samorządowe urzędy oraz jed-
nostki organizacyjne są znaczącym i atrakcyjnym miejscem pracy na lokalnym 
rynku. Według J.T. Hryniewicza, misją gospodarczą samorządu terytorialnego 
jest troska o jakość życia mieszkańców poprzez „dostarczanie usług publicznych 
i dbałość o rozwój gospodarczy”16.

3. Instrumenty polityki lokalnego rozwoju.

Cele rozwoju lokalnego są niejako narzucone samorządowi terytorialnemu 
z zewnątrz, stanowią swoistą „datę” ekonomiczną. Są one oczywiste, ponieważ 
wiążą się z różnymi aspektami rozwoju lokalnego. Problem polega na wyborze od-
powiednich (zakreślonych prawem) narzędzi (metod, technik, rozwiązań, zapisów 
ustawowych) zorientowanych na cele rozwojowe. W literaturze specjalistycznej 

13  A. Zalewski, Czy zrównoważony rozwój lokalny jest możliwy?, w: Gospodarka lokalna 
w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 3 (1203), Wrocław 
2008, s. 312.

14  E.J. Blakely, Planning Local Economic Development. Theory and Practice, SAGE 
Library of Social Research, 1989, London, za: D. Morisson, Rozwój gospodarczy. Strategiczne 
podejście do zarządzania gminą, USAID, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1997, s. 1. 

15  A. Klasik, Zarządzanie rozwojem lokalnym, w: Zarządzanie rozwojem gminy w zespo-
łach miejsko-przemysłowych, red. F. Kuźnik, PTE, Katowice 1996, s. 16.

16  J.T. Hryniewicz, Administracja samorządowa – misje, własność i kontekst organizacyjny, 
„Samorząd Terytorialny” 2004, nr 10, s. 34.



260 Robert Jaruga

stosuje się różne klasyfikacje tego typu instrumentów. Według popularnego po-
działu są to instrumenty bezpośredniego i pośredniego oddziaływania17. 

Dla celów niniejszego opracowania przyjęto klasyfikację narzędzi zapro-
ponowaną przez E. Wojciechowskiego, który podzielił narzędzia zarządzania 
na: zorientowane na rozwój, organizacyjne, ekonomiczno-finansowe, marketin-
gowe, nastawione na jakość, infrastrukturalne, przekształceniowe, informacyj-
ne, efektywnościowe oraz analityczne18. Instrumenty ukierunkowane na rozwój, 
organizacyjne, ekonomiczno-finansowe oraz infrastrukturalne mają szczegól-
ny charakter dla przedsiębiorców w mieście. Z kolei dokumentacja planistycz-
na (a zwłaszcza plany przestrzennego zagospodarowania) określa obszar miasta 
z rozmieszczeniem funkcji jego zagospodarowania. Funkcje te wraz z kształ-
towaniem pozytywnego wizerunku są bardzo istotne, jeśli chodzi o przyciąga-
nie potencjalnych przedsiębiorców. Rozwiązania organizacyjne, jakość obsługi 
interesanta oraz funkcje informacyjne urzędu mieszczą się w obszarze działań 
administracji komunalnej.

Jak wynika z badań przeprowadzonych pod kierunkiem P. Swianiewicza, 
najistotniejszy wpływ na lokalny rozwój gospodarczy mają takie kategorie 
zmiennych, jak kapitał ludzki (wykształcenie), społeczeństwo obywatelskie oraz 
infrastruktura. Mniejsze znaczenie mają instytucje wspierania biznesu, przy-
wództwo, współpraca oraz marketing (promocja). Badanie potwierdziło margi-
nalne znaczenie działań skupionych na obniżaniu kosztów prowadzenia działal-
ności gospodarczej przez lokalne przedsiębiorstwa19.

4. Administracja jako bariera rozwoju przedsiębiorczości

Paradoksalnie czynniki rozwoju lokalnego mogą wpływać na ograniczenie 
tego rozwoju – mogą być jego barierą. Ważne miejsce zajmuje w nich jakość 
administracji samorządowej, która ma w tym przypadku charakter wewnętrz-
ny, związany z układem organizacyjno-instytucjonalnym, stanowiącym podsta-
wę podmiotów polityki rozwoju lokalnego. Administracja samorządowa obsłu-
guje organ stanowiący miasta (radę miasta), pracuje dla organu wykonawczego 

17  L. Patrzałek, Narzędzia oddziaływania samorządów terytorialnych na rozwój lokalny 
i regionalny, „Samorząd Terytorialny” 1996, nr 5, s. 43–45.

18  E. Wojciechowski, Gospodarka samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2012, 
s. 95–105.

19  P. Swianiewicz, J. Łukomska, Władze samorządowe wobec lokalnego rozwoju gospodar-
czego. Które polityki są skuteczne?, „Samorząd Terytorialny” 2004, nr 6, s. 26–27.
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(prezydenta miasta). Sama w sobie zawiera cechy władzy publicznej, ponieważ 
podejmuje decyzje administracyjne w żywotnych dla mieszkańców sprawach. 
Urząd miasta jest fachowym aparatem urzędniczym, realizując zadania własne 
miasta. Jego wielkość rośnie wraz ze wzrostem skali miasta20. Organizacja urzę-
du, procedury, styl działania może być zarówno czynnikiem sprzyjającym dla 
interesanta i jego obsługi, jak też elementem utrudniającym załatwienie sprawy 
przez mieszkańca czy inwestora, zniechęcającym ich.

Badania na temat uwarunkowań swobody gospodarczej dość jednoznacznie 
wskazują na aparat administracyjny jako doniosły czynnik ograniczający rozwój 
przedsiębiorczości. Wydaje się, że barierę tę można w niezbyt długim czasie dość 
łatwo  usunąć. Rzecz sprowadza się do wydatnej poprawy jakości administracji 
połączonej z innym nastawieniem na potencjalnego interesanta, w naszym przy-
padku – przedsiębiorcy.

Z badań międzynarodowych wyłania się istotne znaczenie administracji pu-
blicznej jako elementu otoczenia dla przedsiębiorców prowadzących działalność 
gospodarczą. Ciekawe informacje przynosi ranking Doing Bussines czy indeksy 
The Europe 2020 Competitiveness Report. W tym ostatnim zestawieniu prezen-
tującym konkurencyjność krajów Polska w 2012 roku znalazła się na 23. miejscu 
spośród 27 krajów Unii Europejskiej21.

Podsumowanie

Z przedstawionych rozważań wynika istotna pozycja samorządu terytorial-
nego w systemie ekonomicznym państwa. Samorząd terytorialny staje się jako 
całość swoistym podmiotem w sensie gospodarowania. Konkretyzacja tzw. władz 
lokalnych (miejskich) polega na wyodrębnieniu rady miejskiej, prezydenta miasta 
oraz administracji miasta jako głównych podmiotów lokalnej polityki rozwoju, 
funkcjonujących zgodnie ze swoją pozycją i kompetencjami. W kontekście nowo-
czesnego zarządzania miastem od podmiotów tych oczekuje się dbałości o dobro 
publiczne, elastyczności, innowacyjności, gospodarności, skuteczności i życzli-
wego podejścia do mieszkańca, który jest nie tylko konsumentem usług, ale też 
podatnikiem, wyborcą i interesantem urzędu. Mieszkaniec odgrywa zatem wiele 

20  M. Wojciechowski, Koszt władzy w polskim samorządzie terytorialny, Difin, Warszawa 
2014, s. 105–107.

21  A. Raszkowski, Ranking krajów UE na przykładzie The Europe 2020 Competitiveness 
Report, w: Gospodarka regionalna w teorii i praktyce, red. D. Strahl, A. Raszkowski, D. Głuszczuk, 
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 333, Wrocław 2014, s. 109.
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ról, a zaspokojenie jego potrzeb powinno być rozstrzygające przy ocenie działań 
poszczególnych organów władzy miejskiej.

Realizacji rozwoju lokalnego (miasta) służy polityka władz miejskich 
i związany z nią proces zarządzania. Z przedstawionych wywodów wyłania 
się dość czytelny obraz możliwości oddziaływania organów miasta na stymu-
lowanie działań rozwojowych. Organy te najsilniej mogą wpływać poprzez od-
działywanie pośrednie, tj. budowę atrakcyjnych warunków o różnym natężeniu 
oraz wysoki standard bezpośredniej obsługi inwestora, zarówno rodzimego, jak 
i zewnętrznego. Wydaje się, że możliwości zastosowania bezpośrednich instru-
mentów finansowych stają się coraz bardziej ograniczone, gdyż zagrażają wprost 
kondycji finansowej miasta. Ilustracją może być obniżenie podatku od nierucho-
mości, co będzie skutkować zmniejszeniem nadwyżki operacyjnej, determinu-
jącej wydatki inwestycyjne (a zatem i rozwój). Ogólnie mówiąc, oddziaływanie 
władz lokalnych na rozwój gospodarczy odbywa się poprzez kształtowanie wa-
runków prowadzenia działalności gospodarczej. 

Niezależnie od tego swoistym „oczkiem w głowie” powinny być nie tylko 
duże podmioty, lecz lokalny kapitał, dysponujący niewielkim potencjałem pro-
dukcyjnym i usługowym. To on tworzy tkankę wyznaczaną w zarysie przez za-
graniczne koncerny. Władze miejskie występują wobec tego w podwójnej roli: 
gwaranta dostarczenia usług publicznych (provide) i kreatora rozwoju lokalnego 
na miarę swoich potrzeb i możliwości.
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THE MUNICIPAL GOVERNMENT AS THE SUBJECT STIMULATING 
THE GROWTH IN THE ECONOMY

Summary

An attempt to outline the role of city authorities in stimulating the growth in the 
economy in the local scale is a subject of the article. The local self-government is acting 
more and more greater role in the economic activity, becoming a crucial entity of the 
management. It results not only from provisions of the law but more and more high ex-
pectations of residents of community. Self-government bodies have various instruments 
of stimulating the local development at their disposal. In them a council administration 
department which can be a barrier, as well as a factor of the local economic development 
is taking the special place.

Keywords: regional government, local entrepreneurship, economic development
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SPÓŁKA MIEJSKA W USŁUGACH KOMUNALNYCH

Streszczenie

W artykule podjęto próbę zarysowania pozycji spółki miejskiej w systemie świad-
czenia usług publicznych w mieście jako podstawowej jednostki samorządu terytorial-
nego. Władze miasta dokonują wyboru efektywnej formy realizacji zadań własnych. 
Spółka komunalna jest organizacją gospodarczą ściśle powiązaną z organami miasta. 
W działalności spółki zachodzi widoczna sprzeczność pomiędzy celami społecznymi 
reprezentowanymi przez burmistrza lub prezydenta a celami spółki jako podmiotu go-
spodarczego. Rola rady nadzorczej obok sprawowania funkcji nadzoru właścicielskie-
go ma również charakter regulacyjny polegający na zapewnieniu zbieżności tych celów, 
kosztem obniżenia efektywności działania.

Słowa kluczowe: spółka miejska, usługi komunalne , spółka komunalna

Wprowadzenie

Celem artykułu jest scharakteryzowanie roli i funkcji podmiotu komunalnego 
w działalności gospodarczej samorządu terytorialnego. Zagadnienie to jest bardzo 
rzadko podnoszone i opisywane w piśmiennictwie dotyczącym funkcjonowania sa-
morządu terytorialnego w Polsce na gruncie ekonomicznym. Główna uwaga była do 
tej pory skupiona na ustroju samorządu, finansach i zarządzaniu sprawami publicz-
nymi. Tymczasem sposoby wykonywania zadań rzutują na skuteczność i efektyw-
ność w gospodarowaniu środkami budżetowymi i majątkiem. Celem rozważań jest 
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próba identyfikacji słabości i walorów, jakimi charakteryzują się podmioty samorzą-
dowe w postaci spółek miejskich. Praktyka gospodarcza samorządu terytorialnego 
pokazuje, że nie zawsze wybór spółki kapitałowej był i jest racjonalną decyzją władz 
samorządowych. Analiza odnosi się do jednostki podstawowej samorządu, tj. gmi-
ny, ponieważ na tym szczeblu występuje większość spółek komunalnych. Ze wzglę-
du na zarys problemu przedstawione rozważania mają charakter teoretyczny.

1. Formy organizacyjne realizacji zadań gminy

Z istoty samorządu terytorialnego wynika konieczność świadczenia usług 
publicznych dla ludności1. Większość tych usług zawiera się w wykonywaniu 
zadań własnych, które mają charakter użyteczności publicznej i charakter obliga-
toryjny. Władze gminy mają ograniczony wybór formy organizacyjno-prawnej 
dla możliwości wykonywania konkretnych zadań własnych. Zgodnie z ustawą 
o samorządzie gminnym2 w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jed-
nostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym 
z organizacjami pozarządowymi.

Jeśli chodzi o własne podmioty gospodarcze, gmina może realizować za-
dania poprzez jednostki i samorządowe zakłady budżetowe oraz spółki komu-
nalne z całościowym lub większościowym udziałem gminy (według REGON 
w 2013 r. było 2,3 tys. spółek). W grę raczej nie wchodzą spółki, gdzie gmina jest 
mniejszościowym właścicielem, ponieważ nie ma wtedy istotnego wpływu na 
ich działalność. Formą o najmniejszej samodzielności decyzyjnej jest jednostka 
budżetowa integralnie połączona finansowo z macierzystą gminą. W jej ustroju 
tkwi znikomy mechanizm efektywnościowy, z uwagi, iż nie ma motywacji do 
prooszczędno ściowych zachowań. Przesądza o tym odprowadzenie wszystkich 
dochodów do budżetu i finansowanie z niego kosztów działalności. Forma jed-
nostki budżetowej jest wykorzystywana powszechnie w dziedzinie: usług admi-
nistracyjnych, społecznych, rzadziej w usługach technicznych.

Samorządowy zakład budżetowy stanowi podmiot o większej skłonności 
do efektywnej działalności, ponieważ rozlicza się z budżetem z wyniku (stra-
ta lub nadwyżka) prowadzonej działalności3. Posiada w stosunku do jednostki 

1  E. Wojciechowski, Gospodarka samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2012, s. 71.
2  Ustawa z dnia 8 maja 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1591 

z późn. zm.
3  Zakład budżetowy pokrywa cześć kosztów z uzyskanych przychodów do 50% ich 

wielkości.
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budżetowej większą samodzielność organizacyjną. Jego cechą jest oddzielenie 
działalności bieżącej (operacyjnej) od działalności rozwojowej. Ta ostatnia ma 
charakter względny, gdyż ciężar kosztów związanych z inwestycjami spada na 
barki samorządu. Organy gminy mogą podjąć decyzję o pozostawieniu całości 
lub części nadwyżki w zakładzie. Z reguły zakłady wykonują usługi związane 
z wykorzystaniem infrastruktury technicznej, w mniejszym zakresie z urządze-
niami infrastruktury społecznej. Zakład budżetowy, mimo ułomności struktu-
ralnej (nie posiada on bowiem osobowości prawnej tak jak jednostka budżeto-
wa), jest bardzo skutecznym i wygodnym instrumentem w ręku władz lokalnych 
służącym realizacji zadań. Jest bardzo silnie związany z macierzystą władzą, 
a poprzez związki personalne (obsada kierownictwa) i majątkowe (majątek nale-
ży do gminy) jest elastyczny i dyspozycyjny w swojej działalności. Ponadto za-
kład budżetowy nie ma obowiązku brania udziału w procedurze przetargowej, co 
skraca czas wykonania określonych działań realizacyjnych. Z punktu widzenia 
interesów gminy i jej mieszkańców jest to bardzo dogodna forma wykonywania 
zadań publicznych. 

Kolejną formę realizacji zadań własnych gminy stanowi spółka komunalna. 
Jest ona odrębnym od samorządu, samodzielnym bytem prawnym, posiadającym 
podmiotowość. Wprawdzie przepisy nie traktują tej spółki jako jednostki orga-
nizacyjnej gminy, to jednak jest to podmiot (operator) bezpośrednio wykonujący 
jej zadania. Jeśli jego majątek należy w całości do gminy, to w istocie spółka 
nosi znamiona jej jednostki organizacyjnej. Najczęściej podmioty te są spółkami 
kapitałowymi, w większości z ograniczoną odpowiedzialnością, zaś rzadziej są 
to spółki akcyjne. Spółki komunalne tworzone są zwykle w celu realizacji zadań 
własnych wymagających zaangażowania urządzeń infrastruktury technicznej 
(m.in. wodociągi, kanalizacje, ciepłociągi, oczyszczalnie ścieków, komunikacja 
zbiorowa, utrzymanie dróg, oczyszczanie). Forma spółki wykorzystywana jest 
też w usługach, związanych z innymi zadaniami własnymi gmin (np. placówki 
ochrony zdrowia).

Zadania własne gminy mogą też być wykorzystywane przez podmioty 
zewnętrzne, tj. poprzez powierzenie ich podmiotom sektora prywatnego bądź 
sektora społecznego (usługi społeczne). Samorządy terytorialne funkcjonują 
w konkurencyjnym otoczeniu, zatem muszą działać zgodnie z logiką rynkową, 
poszukując jak najbardziej efektywnych rozwiązań organizacyjnych w sposobie 
świadczenia usług komunalnych.

Można stwierdzić, że gminy mają do swojej dyspozycji pewien katalog form 
organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Wśród nich 
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dominuje zdecydowanie forma jednostki budżetowej. W samorządzie terytorial-
nym funkcjonuje ok 50 tys. jednostek budżetowych. Formą popularną stały się 
też samorządowe zakłady budżetowe, których liczebność w 2013 roku wyniosła 
ok 4,6 tys. jednostek. Liczby te wskazują, że realizacja zadań własnych w gminie 
odbywa się pod dużym wpływem podmiotów mocniej powiązanych z aparatem 
administracyjnym gminy. Forma spółek kapitałowych, mimo że ich liczebność 
nie jest znaczna, odgrywa coraz istotniejszą rolę w gospodarce jednostek samo-
rządu terytorialnego.

Od początku istnienia samorządu terytorialnego (1990) zauważa się wy-
raźnie zarysowaną zmianę kierunków przekształceń. W latach 90. XX wieku 
w gminach zauważalna była tendencja do tzw. budżetyzacji swojej działalności 
poprzez rozwój zakładów budżetowych, które korzystały z wielu przywilejów ze 
strony władzy lokalnej, pozostających w warunkach monopolu. Pewne słabości 
natury efektywnościowej przy niedoborach finansów nakazywały prowadzenie 
działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej. Kluczową rolę w wybo-
rach organizacji świadczenia usług odegrała ustawa o gospodarce komunalnej 
z 1996 roku, pozostawiająca wąski wybór formy – zakład komunalny lub spół-
ka kapitałowa4. Było to związane z zakończeniem procesu przekształceń mienia 
samorządowego, przejętego w wyniku tzw. komunalizacji mienia państwowego. 

Proces wyboru formy organizacyjnej dla realizacji zadań był różny w sa-
morządach. Organy gmin kierowały się różnymi przesłankami – politycznymi, 
finansowymi, ekonomicznymi, jak też społecznymi. Nie zawsze towarzyszyła 
temu świadomość, że konkretna forma powinna być dostosowana do lokalnych 
uwarunkowań, tradycji, oceny funkcjonowania dotychczasowego podmiotu, 
wielkości samorządu, położenia geograficznego, charakteru zabudowy itd. Wiele 
gmin dokonywało wyboru ostatecznej formy niejako metodą prób i błędów, po-
szukując dłużej jak najlepszego rozwiązania z punktu widzenia interesów miesz-
kańców wspólnoty samorządowej. W polskiej praktyce nadal brakuje formy 
organizacyjnej dostosowanej do specyfiki samorządu terytorialnego, umiejsco-
wionej pod względem rozwiązań ekonomiczno-finansowych między zakładem 
budżetowym a spółką kapitałową. Byłaby to konstrukcja przedsiębiorstwa typu 
non profit organization5, w którym cele ekonomiczne stanowiłyby swoistą drogę 
realizacji celów społecznych.

4 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, DzU z 1997 r., nr 9, poz. 43 
z późn. zm.

5  W 1993 r. E. Kosikowski i E. Wojciechowski stworzyli projekt ustawy o komunalnym 
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej, który znalazł się w procedurze legislacyjnej, lecz 
z uwagi na zmianę rządu został zaniechany.
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2. Analiza wad i zalet spółki komunalnej

Nie ma idealnej struktury organizacyjnej dla realizacji zadań publicznych 
gminy. Każda forma organizacyjno-prawna odznacza się słabościami i walo-
rami6. Spółka kapitałowa stanowi najwyższy poziom i instytucję prowadzenia 
przedsiębiorczości, gdyż wyrosła na gruncie gospodarki rynkowej. Jej konstruk-
cja i zasady działania związane są z warunkami rynku konkurencyjnego, którego 
mechanizmy wymuszają proefektywne zachowania z punktu widzenia interesów 
właściciela (właścicieli) takiej spółki. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
nadaje się raczej do małej i średniej skali prowadzenia działalności, dla której 
wymagany jest kapitał dość mały, niewielki lub umiarkowany. W celu realizacji 
przedsięwzięć, wymagających zgromadzenia dużego kapitału, bardziej adekwat-
na jest spółka akcyjna. Ta forma jest niezbędna dla firm pragnących działać na 
rynku kapitałowym. 

Istotną cechą spółki kapitałowej jest nastawienie się na cel działalności, 
którym jest zysk7. Każde przedsiębiorstwo zamierza do tego, by go osiągnąć 
w możliwie najkrótszym czasie. Choć są sytuacje, kiedy oczekiwany zysk może 
być uzyskany w dłuższym horyzoncie czasowym. Dochodowy charakter spółki 
determinuje sposób jej działania. Do tego celu organy takiego przedsiębiorstwa 
wykorzystują wszystkie możliwe instrumenty dla poprawienia efektywności 
gospodarowania zasobami. Komunalne przedsiębiorstwo użyteczności publicznej 
powinno działać na zasadzie samofinansowania. Nie powinno jednak wykorzy-
stywać swej pozycji monopolistycznej do uzyskania dochodów przekraczających 
potrzeby samofinansowania8. 

W sensie pożądanych cech podmiot ten musi być konkurencyjny i inno-
wacyjny w celu zdobycia tzw. przewagi nad innymi konkurentami działającymi 
na niepewnym rynku. Firma komunalna przybierająca taką postać powinna być 

6  Jak wynika z badań odnoszących się do oceny efektywności form organizacyjno-praw-
nych, nie wykazują one zdecydowanej przewagi jakiejkolwiek formy; Formy organizacyjno-praw-
ne przedsiębiorstw komunalnych i ich wpływ na efektywność, red. Z. Grzymała, Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, s. 67.

7  W literaturze zagranicznej uważa się, że istotną cechą odróżniającą przedsiębiorstwa uży-
teczności publicznej jest maksymalne zaspokajanie potrzeb społecznych, a nie maksymalizacja 
zysku; por. m.in. D. Bös, Public Enterprise Economics, Amsterdam, North-Holland 1986, s. 14–
15; M. Sadowy, Gospodarka komunalna, w: Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego, red. 
G. Maśloch, J. Sierak, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 
2013, s. 302.

8  M. Sadowy, Ekonomika przedsiębiorstw komunalnych, w: Samorząd terytorialny a roz-
wój lokalny, red. M. Majchrzak i A. Zalewski, Monografie i Opracowania nr 483, Szkoła Główna 
Handlowa, Warszawa 2000, s. 154–155. 
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elastyczna, dobrze zorganizowana, posiadać umiejętność dostosowywania się do 
zmiennych i turbulentnych warunków otoczenia. Zatem walorami spółki jest ini-
cjatywa, ryzyko, przedsiębiorczość, kreatywność, typowe dla każdego podmiotu 
rynkowego. Uzyskaniu jak najlepszego dodatniego wyniku finansowego podpo-
rządkowany jest proces zarządzania spółką, realizowany przez osoby z założe-
nia kompetentne i fachowe (menedżerowie). Spółka jest podmiotem o czytelnej 
strukturze nadzoru ze strony właściciela, a jedynym jej ograniczeniem jest zakres 
swobody decyzyjnej. Istotnym pozytywem spółki jest wobec tego podejmowanie 
działań skupionych na racjonalizacji działalności w rozumieniu aspektu wydaj-
ności, ogólnej zasady racjonalnego gospodarowania9. 

Słabą stroną spółki kapitałowej, ze względu na odrębność podmiotu i jego 
wielkość, jest rozbudowana rachunkowość oraz liczne składy rady nadzorczej 
i zarządu. Jest nią też małe upublicznienie informacji dla mieszkańców o swojej 
działalności.

Warto wspomnieć raz jeszcze o dostosowaniu formy spółki do warun-
ków świadczenia usług. Dla przykładu – trudno decydować się na formę spółki 
w przypadku, gdy gmina realizuje niewielki zakres danych usług komunalnych.

Jak wynika z dotychczasowych rozważań, w świetle warunków gospodarki 
publicznej, spółka kapitałowa ma relatywnie ograniczony zasięg zastosowania 
w gospodarce komunalnej. Nadaje się do usług świadczonych w sytuacji rynku 
silnie konkurencyjnego, na którym istnieje możliwość uzyskania znaczącego zy-
sku, podnoszącego dochody gminy (samorządu).

3. Organizacja spółki komunalnej a nadzór właścicielski 

Spółkę komunalną obowiązują zasady funkcjonowania określone w Kodeksie 
spółek handlowych oraz w innych ustawach, ze szczególnym uwzględnieniem 
ustawy o rachunkowości. Jak uprzednio zaznaczono, rolę zgromadzenia wspólni-
ków w spółkach komunalnych odgrywa organ wykonawczy, a w spółkach z więk-
szościowym udziałem – on wraz z pozostałymi udziałowcami. Zagadnienie nad-
zoru właścicielskiego gminy to problem istotny dla sprawnego funkcjonowania 
i rozwoju podmiotu komunalnego. Koncentruje on zainteresowanie wielu insty-
tucji i osób, począwszy od mediów, mieszkańców, a skończywszy na politykach 
i sferze biznesu. W gruncie rzeczy zasady sprawowania tego nadzoru wobec 

9  Zasada racjonalnego gospodarowania oznacza dwa aspekty. Pierwszy (wydajności) pole-
ga na uzyskaniu maksymalizacji efektu przy danych nakładach. Drugi aspekt (oszczędnościowy) 
oznacza przy założeniu danego efektu dążenie do minimalizacji kosztów.
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spółek komunalnych opracowuje w szerszej lub węższej postaci organ wykonaw-
czy i związana z nim administracja publiczna10. Władze gminy, stosownie do 
posiadanych kompetencji, powinny prowadzić aktywną politykę właścicielską, 
sprzyjającą lepszemu zarządzaniu majątkiem komunalnym dla poprawy jego 
efektywności. 

Nadzór ten wynika z celów polityki (strategii) rozwoju miasta. Jako całość 
nadzór właścicielski obejmuje określone standardy i mechanizmy jego działa-
nia. Obok celów efektywnościowych, nadzór właścicielski w przypadku spółek 
miejskich dotyczy zapewnienia ich przejrzystości. Mieszkańcy miasta w zasadzie 
niewiele wiedzą o ich funkcjonowaniu, a najważniejszym parametrem oceny jest 
cena świadczonej usługi. System kontroli tych spółek ze strony radnych prak-
tycznie nie istnieje, a kontrole prowadzone przez branżowe jednostki organiza-
cyjne urzędu miasta dotyczą jedynie ograniczonej części spraw.

Bezpośredni nadzór nad działalnością spółek komunalnych sprawują rady 
nadzorcze. Zajmują one kluczowe miejsce w systemie nadzoru właścicielskiego, 
gdyż ich pozycja i uprawnienia pozwalają organowi wykonawczemu gminy na 
oddziaływanie na funkcjonowanie spółki. Dlatego konieczne jest, by w radach 
nadzorczych zasiadały osoby przygotowane do tego specjalistycznie11. Główną 
kompetencją rady nadzorczej w spółkach komunalnych jest sprawowanie kon-
troli nad bieżącą działalnością firmy i ocena pracy zarządu. Od jakości pracy 
członków rady nadzorczej i rzetelności oraz sumienności sprawowania przez nich 
funkcji zależy efektywne funkcjonowanie spółki. Na profesjonalizm członków 
rady zwraca uwagę J. Jeżak12.

Praktyka przynosi jednak wiele negatywnych przykładów postępowania 
organu wykonawczego gminy w stosunku do spółek miejskich. Nazbyt często 
kandydaci to osoby z tzw. klucza politycznego czy partyjnego, a ich obecność 
w radach spowodowana jest przesłankami pozamerytorycznymi. W opinii spo-
łecznej ich stanowiska uważane są powszechnie za tzw. dobre posady (synekury). 
Nierzadko jedna osoba zasiada w kilku radach nadzorczych. Zdarzają się również 
częste wymiany rad nadzorczych.

10  Administracja samorządowa jest ściśle związana z organem wykonawczym gminy.
11  Np. w spółkach Skarbu Państwa w kryteriach doboru kandydatów na członków rad nad-

zorczych wskazuje się, aby znaleźli się tam prawnicy, ekonomiści i specjaliści branżowi – Zasady 
nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz innymi państwowymi 
osobami prawnymi, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2004, s. 6.

12  J. Jeżak, Czynniki determinujące efektywność nadzoru właścicielskiego – doświadczenia 
zachodnie i krajowe, „Nasz Rynek Kapitałowy” 2002, nr 3, s. 25–30.
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Obok rad nadzorczych funkcję kontrolno-nadzorcze pełnią też komórki 
administracyjne urzędu, realizujące zadania nadzoru. Można zatem zauważyć, 
że system sprawowania nadzoru wobec spółek komunalnych jest podwójny: we-
wnętrzny oraz zewnętrzny. Wynika to z przyjętego układu kompetencyjnego, 
z tym że analiza merytoryczna oceny działalności spółki należy do rady nadzor-
czej, zaś analiza formalna bardziej do administracji miejskiej.

W swojej pracy rada nadzorcza może korzystać z usług doradztwa ze-
wnętrznego w sytuacjach, gdy rozstrzyganie problemu przekracza możliwości 
rady. Tak jak w spółkach Skarbu Państwa – pozwala to na „wczesne ostrzeganie” 
przed zjawiskami i rezultatami decyzji podjętych przez zarząd spółki, a wywo-
łującymi zagrożenia i nieprawidłowości. Na ogół członkowie rad nadzorczych są 
zobowiązani do bezpośrednich kontaktów z odpowiednimi komórkami admini-
stracji miejskiej (informacja, opinie itd.). 

4. Konflikt interesów w spółce

Na płaszczyźnie spółki komunalnej zachodzi szczególna, istotna sprzecz-
ność elementów ekonomicznych i społecznych. Spółka poprzez swoją działal-
ność, zgodnie z formułą i celem ekonomicznym funkcjonowania, powinna dążyć 
do osiągania zysku. Zarząd spółki złożony ze specjalistów skupia uwagę na sku-
tecznym i efektywnym zarządzaniu majątkiem przedsiębiorstwa w takim wła-
śnie zamiarze. Z kolei rada nadzorcza spółki, delegowana przez organ wykonaw-
czy gminy, ma realizować funkcje nadzorcze w jego interesie. Większość celów 
w gospodarce gminy nastawionych jest na lepsze zaspokajanie potrzeb mieszkań-
ców. W tym obszarze mieści się dostępność do usług, ich świadczenie, polityka 
cenowa, inwestycyjna. Rodzi to wyraźny konflikt między interesem spółki jako 
całości (na straży którego stoi zarząd spółki miejskiej) a interesem organu wyko-
nawczego, którego mają pilnować członkowie rady nadzorczej.

Należy zwrócić uwagę, że rada nadzorcza ma dbać o interesy wójta, burmi-
strza czy prezydenta miasta (de facto mieszkańców), jednocześnie oddziałując 
poprzez swoje funkcje na zarząd spółki. Interes organu wykonawczego wynika 
z potrzeb ludności samorządu gminnego. To przecież burmistrz, prezydent oraz 
rada są reprezentantami tego interesu publicznego, a sama spółka komunalna sta-
nowi swoisty instrument realizacji polityki samorządu. W związku z tym można 
postawić zasadne pytanie o rolę rady nadzorczej w rozwiązywaniu zarysowanego 
konfliktu interesów. Możliwe są tutaj dwa rozwiązania. W pierwszym rada nad-
zorcza może wypełniać swoje funkcje, mając na uwadze dobro spółki. W drugim 
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rada nadzorcza podejmuje decyzje kojarzące racje spółki i racje związane z in-
teresem mieszkańców samorządu. W drugim przypadku występuje konieczność 
kojarzenia często rozbieżnych interesów. 

Można zatem powiedzieć, że rada nadzorcza odgrywa rolę regulacyj-
ną. Przykładem może być kształtowanie ceny usługi np. za dostarczenie wody. 
Z punktu widzenia przedsiębiorstwa dobrze jest, aby jej poziom był wysoki, gdyż 
będzie to rzutować na wynik finansowy. Z kolei z punktu widzenia mieszkańców 
najlepiej jest, aby cena wody była jak najniższa, a jeśli ze względów ekonomicz-
nych musi wzrastać, to najlepiej aby podwyżka ta była niewielka. Rada nadzor-
cza staje się wtedy forum, na którym następuje ścieranie się racji społecznych 
(rada jest reprezentantem ludności) i wąskoekonomicznych (cena zapewniająca 
rentowność firmy). Wypracowany w ten sposób poziom ceny staje się wypadko-
wą obydwu stron, zapewniającą akceptowalną korzyść spółce i korzyść miesz-
kańcom samorządu (jak też innym podmiotom). Taki sposób może prowadzić 
do obniżenia efektywności gospodarowania13. Wobec tego można powiedzieć, 
że w warunkach monopolu naturalnego rada nadzorcza takiej spółki reguluje jej 
działalność w interesie mieszkańców samorządu14. Należy zaznaczyć, że ostatnie 
zdanie w danej kwestii należy i tak do organu wykonawczego.

Równie istotną płaszczyzną aktywności rady nadzorczej jest współpraca 
z organem wykonawczym (wójtem, burmistrzem i prezydentem miasta). Może 
się ona ograniczać do sporadycznych wspólnych ustaleń z nim bądź do przekaza-
nia mu opinii. Może też być bardziej rozwinięta, utrzymywana cały czas przy po-
dejmowaniu ważnych decyzji dotyczących działalności spółki. Trzeba pamiętać, 
że to organ wykonawczy stanowi najwyższą władzę w spółce komunalnej będącą 
substytutem zgromadzenia wspólników. Prezydent lub burmistrz reprezentuje 
w spółce gminę, to znaczy jej wszystkich mieszkańców, zatem jego decyzje po-
winny prowadzić do takich działań, które zapewnią realizacje zadań i zarazem 
interesów członków wspólnoty samorządowej.

13  W. Oleś, Relacje pomiędzy gminą a spółkami prawa handlowego użyteczności publicznej 
i innymi jednostkami organizacyjnymi gminy, Fundusz Współpracy, Warszawa 1977, s. 73. 

14  W gruncie rzeczy rada nadzorcza reprezentuje interesy strony słabszej, tj. odbiorców 
usług; por. A. Dobroczyńska, L. Juchniewicz, Państwo i rynek w energetyce, w: Proces globalizacji 
gospodarki – udział krajów w jej korzyściach i kosztach, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej 
we Wrocławiu nr 1024, Wrocław 2004, s. 144–145. Organ ten pełni funkcję promotora interesu 
publicznego.
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Podsumowanie

Spółki komunalne to podmioty gospodarcze wykonujące określone zada-
nia własne gminy. Zadania te mają na ogół charakter usługowy, a ze względu 
na znaczenie dla zaspokajania potrzeb mieszkańców – charakter użyteczności 
publicznej. Jako podmioty gospodarcze wyrosłe na gruncie gospodarki rynko-
wej mają silne oblicze efektywnościowe mające na celu wypracowanie zysku. 
Jednak realizacja zadań użyteczności publicznej nakazuje patrzeć na te spółki 
w sposób szczególny. Spółki komunalne stanowią pole, na którym przenikają się 
racje społeczne i ekonomiczne, obrazujące sprzeczność (kolizję), dwóch wartości 
w samorządzie: sprawiedliwości i efektywności. Zadaniem władzy lokalnej jest 
zapewnienie, dzięki polityce miejskiej, równowagi pomiędzy nimi.

System nadzoru i kontroli nad działalnością spółki komunalnej związany, 
ze sprawowaniem funkcji nadzoru właścicielskiego jest niejasny i wielopoziomo-
wy. Wprawdzie spółka miejska stanowi odrębny byt prawny oraz byt w sensie 
samodzielności decyzyjnej, to podlega pewnej ingerencji ze strony organów sa-
morządowych i odmiennej regulacji przez wewnętrzne organy – rady nadzorcze. 
Nadzór i kontrola są bardziej złożone w stosunku do typowej spółki kapitałowej, 
ponieważ są sprawowane w warunkach silnego powiązania z władzami samorzą-
dowymi. Z założenia więc podmiot komunalny nie może być nastawiony na cele 
komercyjne (zarobkowe), lecz na zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.
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MUNICIPAL COMPANY IN THE URBAN FACILITY

Summary

An attempt to scrape the position of the municipal company in the system of provid-
ing the public service in the city is contents of the article, as the fundamental unit of the 
local self-government. City authorities are making choice of the effective form of the own 
execution of tasks. The council company constitutes is an economic organization closely 
connected with organs of the city. In the operations of this company a visible contradic-
tion is occurring between represented social objectives through mayor or of president, 
and with goals of the company as the business entity. The role of the supervisory board 
has a regulating capacity and relies on the similarity of these purposes, with cost of low-
ering the effectiveness of action.

Keywords: municipal company, city services
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Streszczenie

W artykule zaprezentowano scouting jako narzędzie budowania otwartego dialogu 
i trwałych relacji pomiędzy uczelnią i partnerami z sektora przedsiębiorstw. Korzyści ze 
współpracy nauki z sektorem przedsiębiorstw na rzecz rozwoju innowacji mają istotne zna-
czenie dla wielu uczelni wyższych. Scouting wiedzy jest podstawowym narzędziem dla 
identyfikacji i analizy badań naukowych z punktu widzenia ich potencjału komercyjnego. 
To proces koncentrujący się z jednej strony na systemowej identyfikacji, monitoringu i oce-
nie potencjału komercyjnego prac badawczych, z drugiej strony skupiający się na poszu-
kiwaniu partnerów biznesowych dla zespołów naukowych w celu rozwijania wspólnych 
przedsięwzięć innowacyjnych. Scouting wiedzy odgrywa zatem istotną rolę zarówno dla 
kreowania popytu na badania naukowe w sektorze przedsiębiorstw, jak i podaży takich 
badań naukowych, które będą stanowiły wartość wdrożeniową dla sektora biznesu. 
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Wprowadzenie

Uczelnie wyższe to ośrodki rozwoju wiedzy, jednak w zakresie wiedzy uży-
tecznej ekonomicznie ich potencjał pozostaje, jak dotychczas, mało wykorzystany. 
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W szczególności dotyczy to Polski, w której powiązania pomiędzy nauką a prak-
tyką gospodarczą wciąż są za rzadkie w stosunku do pokładanych nadziei. Dąży 
się więc do uzyskania podejścia bardziej systematycznego, pozwalającego na 
osiąganie efektów w sposób ciągły, a nawet rosnący, pozwalający na zapewnienie 
wzrostu gospodarczego w długim czasie3. 

Na poziomie całej Unii Europejskiej wskazuje się, że należy dążyć do wzmoc-
nienia uczelnianych struktur odpowiedzialnych za komercjalizację technologii. 
Powinny przekształcić się ze struktur odizolowanych od uczelni w zintegrowane 
z nią w pełni profesjonalne centra usług. W tym celu konieczne jest wdrożenie mode-
li stymulujących naukowców i pracowników biur ds. komercjalizacji do kooperacji4. 

Jedną ze strategii osiągnięcia tego celu jest poszukiwanie modeli działa-
nia i rozwiązań, które wykazały przydatność i efektywność w ramach głównych 
uczelni europejskich. Do tego typu rozwiązań należy scouting technologiczny. 
Rozwiązanie to nie było dotychczas stosowane w warunkach uczelni polskich, 
stąd też przedmiotem analizy zawartej w niniejszym artykule będą organizacyj-
ne uwarunkowania zastosowania tego instrumentu w polskiej uczelni wyższej.

1. Przesłanki dla komercyjnego wykorzystania wiedzy płynącej 
z uczelni w biznesie

Realizowane w nowoczesnej gospodarce procesy innowacyjne bardzo rzad-
ko zamykają się w ramach pojedynczej organizacji. Zwykle wymagają zarówno 
działań wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Przedsiębiorstwa budują więc swoją 
innowacyjność dzięki własnej wewnętrznej zdolności organizacyjnej do tworze-
nia nowych rozwiązań technicznych czy biznesowych, ale także dzięki kontak-
tom zewnętrznym, obejmującym różne formy współpracy ze swoimi partnerami 
z otoczenia. Jest to zgodne z koncepcją otwartej innowacji (open innovation), 
w ramach której organizacje korzystają szeroko z zewnętrznych pomysłów i tech-
nologii na rzecz ich własnych modeli biznesowych, a zarazem pozwalają, by nie-
użyte przez te organizacje pomysły zasiliły ich otoczenie5.

3  Por. SMEs, Entrepreneurship and Innovation, OECD Publishing, 2010.
4  Boosting Innovation and Knowledge Transfer, red. K. Debackere, Komisja Europejska, 

Bruksela 2014, http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/b1_studies-b5_web-publica-
tion_mainreport-kt_oi.pdf#view=fit&pagemode=none (dostęp 24.09.2015).

5  H. Chesbrough, Open Innovation: the New Imperative for Creating and Profiting from 
Technology, Harvard Business School Press, Boston 2003, s. 43.
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Specyfiką procesu innowacyjnego jest jego interaktywność – współpra-
ca i koordynacja między poszczególnymi podmiotami w sieci jest niezbęd-
nym warunkiem tworzenia i rozprzestrzeniania się nowych produktów i usług. 
Powstawanie sieci innowacyjnych wynika z faktu, że dzisiaj innowacja nie jest 
zależna tylko od zdolności przedsiębiorcy i poszczególnej firmy czy instytutu ba-
dawczego ani nawet od prostej współpracy między nimi. Środowisko i sieć jako 
całość uczestniczą w tworzeniu nowych idei i projektów, wpływają na przyspie-
szenie dynamiki tworzenia i dyfuzji innowacji, zwłaszcza w działalności firm 
realizujących zaawansowane technologicznie procesy produkcyjne i przetwórcze. 
Firmy te poszukują bliskości centrów naukowych, parków przemysłowych lub 
technologicznych o wysokiej renomie, usług z zakresu finansów, marketingu, za-
rządzania, infrastruktury transportowej i komunikacyjnej, dostępu do kapitału 
ryzyka, dostępu do rynku pracy o wysokich kwalifikacjach, klimatu społeczne-
go sprzyjającego innowacjom i przedsiębiorczości itp. Taka sieć i środowisko są 
także korzystne dla przedsiębiorstw tradycyjnych, które muszą się modernizować 
i restrukturyzować. Współczesne przedsiębiorstwo, a szczególnie innowacyjne, 
potrzebuje dla swojego rozwoju lokalnego otoczenia, które jest dzisiaj rozpatry-
wane nie tylko jako miejsce lokalizacji, lecz jako system składający się z sieci 
przedsiębiorstw, złożonych relacji między nimi, rodzaju siły roboczej, infrastruk-
tury i jakości życia. Istotną rolę mają tu do odegrania władze lokalne, instytucje 
publiczne i prywatne oraz duże przedsiębiorstwa, lokalne systemy wspierania ba-
dań, kształcenia, finansowania przedsięwzięć innowacyjnych6.

Szczególne miejsce w ramach procesów tworzenia innowacji posiada sek-
tor nauki. Nowa wiedza tworzona w laboratoriach jest postrzegana jako źródło 
do budowania konkurencyjności podmiotów gospodarczych i gospodarek jako 
całości. Przepływ wiedzy z uczelni do gospodarki przebiega zasadniczo z wyko-
rzystaniem trzech głównych kanałów: 

 – poprzez różne formy działalności edukacyjnej, 
 – poprzez zastosowanie efektów działalności badawczej w ramach istnie-

jącej praktyki gospodarczej oraz transfer praw własności intelektualnej,
 – poprzez działania przedsiębiorcze nastawione na praktyczne zastosowa-

nie efektów prac badawczych. 

6  E. Stawasz, P. Głodek, Raport z badania potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw z sekto-
ra MSP w województwie dolnośląskim, maszynopis powielony, Wrocław 2004, www.innowacje.
dolnyslask.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=58:raport-z-badania-potrzeb-in-
nowacyjnych-przedsibiorstw-z-sektora-msp-w-wojewodztwie-dolnolskim (dostęp 27.09.2014). 



282 Paweł Głodek, Magdalena Wiśniewska

Realizacja tych działań oznacza aktywną postawę uczelni wobec procesów 
tworzenia i transferu wiedzy w czterech kierunkach7. Po pierwsze jest to dyfu-
zja wiedzy, w ramach której wspiera się zastosowanie użytecznej ekonomicznie 
wiedzy przez aktywną komunikację, edukację i szkolenia. Opiera się ona na two-
rzonych publikacjach, standardach, wiedzy przekazywanej przez studentów do 
swych nowych miejsc pracy, nowych produktach i usługach wdrażanych przez 
uniwersyteckie spin-offy bazujace na wiedzy niechronionej prawami własności 
intelektualnej itp. Rolą uniwersytetu w tym obszarze jest głównie edukacja i two-
rzenie kultury przedsiębiorczości na obszarze jej zasięgu regionalnego.

Po drugie jest to rozwój wiedzy użytecznej z punktu widzenia społecznego 
i biznesowego poprzez sprzedaż lub licencjonowanie wyników prac badawczych. 
Częściowo skupia się na tworzeniu spółek spin-off na bazie chronionej własności 
intelektualnej (IP). Działalność struktur uniwersytetu skierowana jest w tym przy-
padku na procesy spin-off oraz kompetencje przedsiębiorcze kadry naukowej.

Po trzecie odnosi się to do rozwiązań na rzecz transferu wiedzy, co obejmuje 
świadczenie usług na rzecz praktyki gospodarczej, różne formy współpracy ma-
jące na celu tworzenie i wykorzystanie wiedzy powstającej na uczelni oraz know
-how. Uczelnie realizują działania dotyczące realizacji projektów na zamówienie 
firm, świadczenia dedykowanych usług szkoleniowych, udziału we wspólnych 
laboratoriach badawczych, instytutach, przedsięwzięciach badawczych. 

Po czwarte jest to transfer wiedzy przez zaangażowanie – wiedza o charak-
terze użytecznym traktowana jest jako produkt poboczny wspólnych interesów 
uczelni i jej otoczenia. Wiąże się to z przekroczeniem tradycyjnie rozumianych 
granic funkcjonowania uczelni na rzecz budowy wspólnych inicjatyw z różnymi 
interesariuszami systemu społeczno-gospodarczego. 

2. Uwarunkowania polskiego systemu transferu technologii i komercjalizacji 
wiedzy w odniesieniu do współpracy uczelni z biznesem

Uczelnie wyższe są wskazywane jako jednostki, które w szczególny spo-
sób mogą przyczynić się do rozwoju wiedzy o potencjale gospodarczym. Rola ta 
jest jednak realizowana w relatywnie ograniczonym zakresie. W szczególności 
dotyczy to Polski, w której powiązania pomiędzy nauką a praktyką gospodarczą 
mają charakter raczej incydentalny. Tymczasem celem, który należy osiągnąć, jest 

7  J. Howard, The Emerging Business of Knowledge Transfer: from Diffusion to Engagement 
in the Delivery of Economic Outcomes from Publicly Funded Research, Proceedings of Triple 
Helix Conference 5: The Capitalization of Knowledge, Turin, Italy 2005.
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wywołanie systematycznych procesów, pozwalających na uzyskiwanie efektów 
w sposób ciągły, a nawet wzrastający, pozwalający na zapewnienie wzrostu gospo-
darczego w długim czasie8.

Szczegółowa analiza uwarunkowań polskiego systemu transferu technologii 
oraz komercjalizacji wiedzy pod kątem istniejących barier i sił motorycznych za-
warta jest w opracowaniu pod redakcją K.B. Matusiaka i J. Gulińskiego9. W od-
niesieniu do zagadnień współpracy sektora przedsiębiorstw i uczelni wyższych 
znaczącego uszczegółowienia dokonali P. Niedzielski i K. Łobacz10 w kontekście 
uwarunkowań organizacyjnych, jak również P. Głodek i E. Stawasz11 w zakresie 
istniejących mechanizmów współpracy. Znacząco uogólniając to zagadnienie, na 
bazie wskazanych opracowań można stwierdzić, że do głównych barier współ-
pracy obu grup podmiotów, ale leżących po stronie nauki, należą:

 – bariery systemowe, odnoszące się do sposobów funkcjonowania uczelni 
wyższych w istniejących warunkach prawnych,

 – bariery organizacyjne, związane ze strukturami uczelni wyższych oraz 
z ich sposobami funkcjonowania,

 – bariery społeczno-kulturowe odnoszące się do przekonań i sposobów 
postępowania kadry naukowej oraz jej przedstawicieli w systemie zarzą-
dzania uczelniami.

3. Scouting technologiczny i scouting wiedzy

Koncepcja scoutingu technologicznego wywodzi się z sektora przedsię-
biorstw. Określa się nim systematyczne podejście przedsiębiorstwa, w ramach któ-
rego asygnuje ono część swoich zasobów ludzkich lub też zatrudnia konsultantów 

8  SMEs, Entrepreneurship and innovation…
9  System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – siły motoryczne i barie-

ry, red. K.B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Warszawa 2010.
10  K. Łobacz, P. Niedzielski, Uczelnie wyższe jako element procesu komercjalizacji wiedzy 

w Polsce – wyzwania i bariery, w: Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsię-
biorstwami. Rola scoutingu wiedzy, red. P. Głodek, M. Wiśniewska, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2015, s. 81–104.

11  P. Głodek, E. Stawasz, Przygotowanie modelu transferu technologii w regionie łódzkim, 
ekspertyza przygotowana w ramach projektu „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030”, ma-
szynopis powielony, Łódź 2012.
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zewnętrznych w celu zbierania informacji z zakresu nauki i technologii. Podejście 
to ułatwia pozyskiwanie lub prowadzi do pozyskania technologii12.

W ramach sektora przedsiębiorstw działania realizowane w drodze scoutin-
gu technologicznego nakierowane są na analizę informacji płynących z otoczenia 
zewnętrznego. Istotnym aspektem scoutingu technologicznego jest korzystanie 
zarówno z formalnych, jak i nieformalnych źródeł informacji, łącznie z osobi-
stymi kontaktami scoutów. Scouting oznacza tym samym niejako „wyjście w te-
ren”, na zewnątrz organizacji, poza formalne kontakty w celu poszukiwania czy 
rozwoju technologii i jej biznesowych zastosowań. Niekiedy w literaturze można 
spotkać użycie terminu „scouting technologiczny” wymiennie z „foresightem 
technologicznym”. Pojęcia te nie są jednak tożsame, zasadnicze różnice występu-
jące pomiędzy nimi wskazano na rysunku 1.

 

Rysunek 1. Relacje pomiędzy foresightem technologicznym, scoutingiem technologicz-
nym a zarządzaniem technologią

Źródło: R. Rohrbeck, Harnessing a Network of Experts for Competitive Advantage: Technology 
Scouting In the ICT Industry, „R&D Management” 2010, Vol. 40, No. 2, s. 169–180.

12  R. Rohrbeck, Harnessing a Network of Experts for Competitive Advantage: Technology 
Scouting In the ICT Industry, „R&D Management” 2010, Vol. 40, No. 2, za: M. Nowak, Scouting 
technologiczny, w: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, 
Warszawa 2010, s. 263, www.parp.gov.pl/index/more/25032 (dostęp 12.12.12).
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Scouting technologiczny wykorzystuje dostępne metody pozyskiwania in-
formacji o technologiach, w tym ze źródeł tradycyjnych, ogólnodostępnych, jak 
np. korzystanie z baz danych na temat patentów czy analiza publikacji nauko-
wych. Kluczowe jest jednak w tym zakresie nakierowanie na cel, którym jest 
pozyskanie wiedzy z konkretnego zakresu i analiza jej praktycznego wykorzy-
stania. Konieczna jest więc ocena informacji pozyskanych ze źródeł ogólnodo-
stępnych pod kątem ich przydatności. W przeciwnym razie uzyskiwane dane sta-
nowią jedynie część tzw. szumu informacyjnego. 

Scouting technologiczny w przeciwieństwie do tradycyjnych metod13:
 – pozwala na szybką identyfikację rodzących się technologii,
 – radzi sobie z nietypowymi sytuacjami z uwagi na swój niesformalizowa-

ny charakter,
 – pozwala pozyskać bogatą wiedzę na temat powstających technologii,
 – pozwala na zewnętrzne wsparcie dla technologii (poprzez sieć zewnętrz-

nych ekspertów możliwe jest wsparcie wielu faz i aspektów zarządzania 
technologiami, w tym np. pozyskanie zewnętrznego finansowania badań 
i rozwoju).

Sprawnie działający scouting wymaga właściwego doboru scoutów. Scout 
z pewnością powinien wyróżniać się myśleniem lateralnym (równoległym), mieć 
wiedzę i rozeznanie w nauce i technologiach, być szanowaną osobą w środowisku 
organizacji, na rzecz której działa, być zorientowany interdyscyplinarnie oraz 
twórczy14.

4. Wykorzystanie scoutingu w ramach uczelni wyższej

Pomimo iż scouting technologiczny wywodzi się z potrzeby monitorowa-
nia rynku nowych rozwiązań technicznych przez przedsiębiorstwa, w latach 90. 
zeszłego wieku działania bazujące na scoutingu zaczęły być adaptowane i wyko-
rzystywane również przez uczelnie wyższe czy – szerzej – jednostki naukowe. 
Wykorzystanie scoutingu w środowisku akademickim ma jednak nieco odmien-
ny charakter niż wśród podmiotów komercyjnych. Podstawową różnicą jest fakt, 
że skierowany jest on w szczególności na pozyskanie informacji z wewnątrz or-
ganizacji. Tak pozyskane informacje konfrontowane są z potrzebami rynku.

13  Ibidem, s. 169–180; R. Rohrbeck, J. Heuer, H. Arnold, The Technology Radar – an 
Instrument of Technology Intelligence and Innovation Strategy, www.rene-rohrbeck.de/docu-
ments/Rohrbeck_Heuer_Arnold_(2006)_Technology-Radar_Paper.pdf (dostęp 11.11.2011).

14  R. Rohrbeck, op. cit., s. 169–180.
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Charakterystyka działalności uczelni, ich duży rozmiar (kadra naukowa li-
czona w tysiącach osób) oraz znacząca swoboda naukowców w kierowaniu swoimi 
badaniami powoduje istotne problemy związane z koordynacją procesów badaw-
czych, a nawet z pozyskaniem i oceną informacji o projektach badawczych na po-
ziomie uczelni. Problem ten okazuje się typowy dla środowiska akademickiego nie-
zależnie od kraju i obejmuje większość, jeśli nie wszystkie, jednostki akademickie.

Należy podkreślić, że w ramach polskich uczelni właściwie nie występu-
ją skuteczne sposoby identyfikacji wiedzy i technologii w nich generowanych. 
Problem ten jest istotny, gdyż jego efektem jest ogromne rozproszenie informacji 
o wiedzy i technologiach posiadanych przez pracowników i w związku z tym nie 
ma możliwości przekazania tej informacji do potencjalnych partnerów, nie mó-
wiąc już o możliwości oceny ewentualnego potencjału komercyjnego. Przyczyną 
takiego stanu rzeczy jest m.in.15: 1) niewielki stopień otwartości środowiska na-
ukowego na współpracę i dzielenie się wiedzą, 2) brak aktywnych metod po-
zyskiwania informacji i poleganie w głównej mierze na zgłoszeniach ze strony 
kadry akademickiej (co stoi w sprzeczności z poprzednim punktem), 3) mało sku-
teczny system udostępniania informacji, co wiąże się z m.in. stosowaniem mało 
czytelnych i rzadko aktualizowanych baz danych. 

K. Łobacz i P. Niedzielski do przyczyn tego stanu zaliczają16 znaczącą sa-
modzielność jednostek organizacyjnych uczelni wyższej, w szczególności katedr 
oraz zakładów, w zakresie kształtowania własnego profilu badawczego oraz pla-
nu badań. Rozszerza się ona również częściowo na poszczególnych pracowni-
ków naukowych i przekłada się na niewielki stopień koordynacji projektów ba-
dawczych na szczeblach wydziału czy też całej uczelni. Barierę stanowi ponadto 
wysoce sformalizowany, uproszczony, a w konsekwencji nieefektywny proces 
raportowania bieżącej aktywności badawczej oraz osiągniętych rezultatów. 
Procesy raportowania nie uwzględniają oceny potencjału komercyjnego osiągnię-
tych rezultatów badawczych, są one bowiem podporządkowane m.in. wymogom 
procesu oceny parametrycznej jednostek naukowych.

Listę przyczyn można uzupełnić o element zmienności tematów badań 
w czasie. Kierunki badań ewoluują i zmieniają się. Powstają nowe efekty ba-
dań, które mają odmienną charakterystykę i profil ewentualnego zastosowania. 
Z powyższych przyczyn wynika, że efektywny proces identyfikacji istniejących 

15 M. Wiśniewska, P. Głodek, M. Skwierczyńska-Żak, Scouting – system identyfikacji i mo-
nitoringu wiedzy w uczelni wyższej jako instrument na rzecz wzmocnienia powiązań nauki i biz-
nesu, w: Zarządzanie, finanse i rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki opartej na 
wiedzy, red. E. Walińska, Folia Oeconomica nr 277, Łódź 2012, s. 43–62.

16  K. Łobacz, P. Niedzielski, op. cit.
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i opracowanych składników własności intelektualnej musi być czasochłonny, sys-
tematyczny (uwzględniający zmienność informacji w czasie) wymaga ponadto 
wysokich kwalifikacji zawodowych i interpersonalnych, a także osobistego kon-
taktu z poszczególnymi zespołami badawczymi bądź pojedynczymi pracownika-
mi badawczymi. Do jego realizacji niezbędne są ponadto umiejętności związane 
z pozyskaniem informacji o prowadzonych badaniach, umiejętności przetłuma-
czenia tej informacji na język przedsiębiorstw oraz przeprowadzenia wstępnej 
analizy przydatności rynkowej efektów prowadzonych badań.

Warto jednak podkreślić, że metoda scoutingu została zaadaptowana przez 
uczelnie wiodące w zakresie komercjalizacji wiedzy i transferu technologii. Do 
tej grupy można zaliczyć m.in. Politechnikę w Turynie, Politechnikę Eindhoven 
czy Biomedicum Helsinki. W przypadku Politechniki w Turynie stworzony tam 
system scoutingu opiera się na działalności porta a porta („pukanie do drzwi”). 
Oznacza to, że pracujący na uczelni scouci bezpośrednio docierają do poszcze-
gólnych pracowników i zespołów badawczych, aby pozyskać informacje z pierw-
szej ręki. Obecnie identyfikacja wiedzy o potencjale komercyjnym jest dokony-
wana na dwa sposoby: 

1. Klasyczna działalność porta a porta realizowana przez etatowych pra-
cowników inkubatora I3P, którzy spotykają się z zespołami badawczymi 
średnio raz na 3–6 miesięcy.

2. Za pośrednictwem współpracujących pracowników naukowych („an-
ten”)17, którzy uczestnicząc w procesie badawczym lub też mając dostęp 
do wyników prac innych zespołów, na bieżąco oceniają rynkową przy-
datność opracowywanych rozwiązań i sygnalizują pojawienie się tema-
tów o potencjale komercyjnym. 

W tym drugim przypadku pracownicy działają na podstawie umowy cy-
wilno-prawnej z uczelnianym inkubatorem technologicznym I3P, który koordy-
nuje sieć scoutów. Obecnie na Politechnice w Turynie funkcjonuje kilka takich 
osób. Intensywność ich pracy zmniejszana jest na rzecz scoutów, którzy dzięki 
wynikom swojej pracy zyskali reputację osób, które „warto spotkać” i z którymi 
„warto porozmawiać”. Znacząco zwiększa to efektywność ich pracy i ułatwia 
nawiązywanie nowych kontaktów.

17  Porównaj opis modelu scoutingu na Politechnice w Turynie zawarty w: I. Kowalczyk, 
J. Pawłowska, F. Sarti, I. Zago Biasetti, Metody inkubacji projektów biznesowych, PARP, 
Warszawa 2011, s. 32–34.



288 Paweł Głodek, Magdalena Wiśniewska

5. Scouting w odniesieniu do innych rozwiązań instytucjonalnych związanych 
z komercjalizacją wiedzy w warunkach uczelni wyższej

Wymogi stawiane systemom komercjalizacji wiedzy i transferu technologii 
na uczelni wyższej odnieść można do wymogów stawianych procesom innowa-
cyjnym. Ich skuteczna realizacja zakłada konieczność właściwego zarządzania 
każdą z cz terech następujących faz procesu innowacyjnego18 (rysunek 2), 1) gene-
rowanie/powstawanie pomysłów, 2) poszukiwanie i identyfikacja pomysłów (pla-
nowanie projektów), 3) ocena i selekcja pomysłów/projektów, 4) implementacja 
w ramach praktyki gospodarczej.

Poszukuj  Implementuj

pozyskanie/wykonanie/

 Rysunek2. Ogólna struktura procesu pozyskiwania i komercjalizacji pomysłów w orga-
nizacji

Źródło: J. Tidd, J. Bessant, K. Pavitt, Managing Innovation. Integrating Technological Market and 
Organizational Change, John Wiley & Sons Ltd., Chichester 2005.

Zastosowanie perspektywy procesowej pozwoli na poddanie analizie 
i porównanie stosowanych w ramach uczelni wyższych instytucjonalnych roz-
wiązań odnoszących się do komercjalizacji wiedzy, a w tym do współpracy 

18  Por. J. Tidd, J. Bessant, K. Pavitt, Managing Innovation. Integrating Technological 
Market and Organizational Change, John Wiley & Sons Ltd., Chichester 2005.
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z przedsiębiorstwami. Współpraca ta jest tu wzięta pod uwagę, bowiem jest waż-
nym komponentem procesu komercjalizacji wiedzy. 

Jako istniejące rozwiązania instytucjonalne w zakresie odnoszącym się do 
procesów komercjalizacji wiedzy w ramach uczelni wyższej wzięto pod uwagę: 
1) przedstawiciela dziekana ds. kontaktów z biznesem, 2) przedstawiciela rektora 
ds. kontaktów z biznesem, 3) brokera innowacji (MNiSW), 4) budowę ogólnodo-
stępnych baz danych, 5) uczelniane centrum transferu technologii, 6) akademicki 
inkubator technologiczny.

W tabeli 1 zawarto uproszczoną ocenę skuteczności wykorzystania poszcze-
gólnych instrumentów w ramach procesu kreowania podaży wiedzy o potencjale 
komercyjnym. Proces ten jest rozumiany jako sekwencja działań nakierowanych 
na budowanie oferty uczelni, zawierającej konkretne propozycje współpracy 
z przedsiębiorstwami (i szerzej – z otoczeniem) lub też na komercjalizację w for-
mie firm spin-off.

 Tabela 1

Proces kreowania podaży wiedzy o potencjale komercyjnym pochodzącej z uczelni

Poszukiwanie 
nowej wiedzy 

na uczelni

Ocena 
i selekcja

Transfer 
wiedzy Po transferze

Przedstawiciel dziekana ds. 
kontaktów z biznesem + + - +

Przedstawiciel rektora ds. 
kontaktów z biznesem - - - -

Broker innowacji + ++ +++ -
Budowa ogólnodostępnych baz 
danych + - - -

Uczelniane centrum transferu 
technologii + +++ +++ +

Akademicki inkubator 
technologiczny + +++

Uczelniany scouting wiedzy +++ ++ + -
Legenda: „-” – brak zastosowania narzędzia w tej fazie, „+” – niewielka skuteczność narzędzia, „++” – umiar-
kowana skuteczność narzędzia, „+++” – wysoka skuteczność narzędzia

Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 2 zawarto uproszczoną ocenę skuteczności wykorzystania poszczegól-
nych instrumentów w ramach procesu kreowania popytu na wiedzę o potencjale ko-
mercyjnym pochodzącą z uczelni. Proces ten jest rozumiany jako sekwencja działań 
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nakierowanych na poszukiwanie partnerów formułujących zainteresowanie różnymi 
formami współpracy wykorzystującej wiedzę pochodzącą z uczelni wyższej.

 Tabela 2

Proces kreowania popytu na wiedzę o potencjale komercyjnym pochodzącą z uczelni

Poszukiwanie 
potencjalnych 

partnerów

Ocena 
i selekcja

Wsparcie 
w procesie 
negocjacji

Po 
nawiązaniu 
współpracy

Przedstawiciel dziekana ds. 
kontaktów z biznesem + + - +

Przedstawiciel rektora ds. 
kontaktów z biznesem + + - -

Broker innowacji + ++ ++ -
Budowa ogólnodostępnych baz 
danych + - - -

Uczelniane centrum transferu 
technologii +  + +++ ++

Akademicki inkubator 
technologiczny - - - +

Uczelniany scouting wiedzy +++ ++ + -
Legenda: „-” – brak zastosowania narzędzia w tej fazie, „+” – niewielka skuteczność narzędzia, „++” – umiar-
kowana skuteczność narzędzia, „+++” – wysoka skuteczność narzędzia.

Źródło: opracowanie własne.

Należy stwierdzić, iż udział scoutów w poszczególnych etapach procesu 
komercjalizacji wiedzy z uczelni do biznesu jest szczególnie ważny na etapie 
poszukiwania i identyfikacji rozwiązań. Ważną funkcję pełni też w fazie oceny 
potencjału komercyjnego rozwiązań. Pomocniczo uwidacznia się na etapie nego-
cjacji z potencjalnym partnerem. Działania po nawiązaniu współpracy nie wcho-
dzą w zakres procesu scoutingu.

Podsumowanie

Przedstawiona w artykule analiza obejmująca porównanie stosowanych w ra-
mach uczelni wyższych rozwiązań związanych z kreowaniem popytu oraz podaży 
uczelnianej wiedzy o potencjale komercyjnym wskazuje na interesujące właściwo-
ści scoutingu wiedzy. Jego skuteczność jest największa w początkowych etapach 
obu procesów. Jest to wniosek ważny z punktu kompleksowego postrzegania sys-
temu komercjalizacji. Istniejące instrumenty osiągają szczyt swojej skuteczności 
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w późniejszych etapach, zarówno w przypadku centrum transferu technologii (etap 
oceny i selekcji pomysłów oraz etap transferu wiedzy – kreowanie podaży), jak 
i akademickiego inkubatora przedsiębiorczości (etap po transferze wiedzy). 

Uczelniany scouting wiedzy jest instrumentem, które jest najbardziej skutecz-
ne w zakresie pierwszego etapu w procesie kreowania podaży (poszukiwanie no-
wej wiedzy na uczelni) oraz kreowania popytu (poszukiwanie partnerów). Należy 
więc podkreślić, że nie zastępuje on istniejących rozwiązań i – co za tym idzie – nie 
konkuruje z nimi. Podkreślenia wymaga w tym przypadku komplementarność sco-
utingu w odniesieniu do istniejącej oferty, a skuteczność jego oddziaływania wyni-
ka z tego, że uzupełnia on braki w ramach istniejącego instrumentarium narzędzi. 
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KNOWLEDGE SCOUTING – SYSTEM FOR COMMERCIALIZATION 
OF KNOWLEDGE

Summary

The benefits of collaboration between scientist and entrepreneurs for developing in-
novations are crucial at many universities. Scouting of knowledge is the fundamental tool 
for identification and analysis of the scientific research results in the context of their com-
mercial potential. The article shows scouting as a tool used by university for developing 
open dialogue and sustainable relation between universities and business partners. Scouting 
is a process which is focused on systemic identification, monitoring and evaluation of re-
search results in terms of their commercial potential on the one hand. On the other hand, 
scouting is a process aiming at searching for potential business partners for scientific teams 
in order to develop common innovation projects. Knowledge scouting it therefore a process 
important for both demand and supply of scientific research with commercial potential.

Keywords: scouting, knowledge transfer, science and business collaboration

Translated by Paweł Głodek
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KONCEPCJA LIVING LAB 
WE WDRAŻANIU NOWYCH ROZWIĄZAŃ W ORGANIZACJACH – 

PRZYKŁAD SCOUTINGU WIEDZY 
W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

Streszczenie

Koncepcja Living Lab jest stosunkowo nowym podejściem do tworzenia i wdraża-
nia nowatorskich rozwiązań w organizacjach. Jej podstawowym założeniem jest uczest-
nictwo użytkowników końcowych w całym procesie tworzenia nowości. U podstaw tejże 
koncepcji leży przeświadczenie, iż efektywność nowych rozwiązań będzie wyższa, gdy 
ci końcowi użytkownicy będą kreować nowość w warunkach jej rzeczywistego stosowa-
nia. Artykuł przybliża koncepcję Living Lab oraz przedstawia praktyczne możliwości 
jej zastosowania. Rozważania teoretyczne poparte zostały studium przypadku scoutingu 
wiedzy – rozwiązania przygotowanego i testowanego w Uniwersytecie Łódzkim.

Słowa kluczowe: innowacje, Living Lab, scouting

Wprowadzenie

Tworzenie innowacji może się dokonywać w ujęciu podażowym, gdzie in-
nowacje stanowią pochodną wyników badań naukowych, a konsument ma z nimi 
do czynienia w momencie ich sprzedaży. Takie podejście rodzi ryzyko niedosto-
sowania nowości do potrzeb konsumenta, gdyż popyt na dane dobro jest jedynie 
przewidywany, szacowany. Model popytowy innowacji przyjmuje z kolei, iż to 

*  Magdalena Wiśniewska, dr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, e-mail: 
magdalena.wisniewska@uni.lodz.pl
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popyt na określone dobra stanowi punkt wyjścia dla wdrażanych nowości. Daje 
to szanse na większe dopasowanie opracowywanych nowości do potrzeb odbior-
ców. Podejście user-driven (ang. „napędzane” przez użytkowników) w tworzeniu 
innowacji zakłada włączenie ostatecznych użytkowników w proces innowacyj-
ny. To właśnie użytkownicy danego produktu czy usługi są bowiem najlepszym 
źródłem wiedzy o potrzebach w zakresie jego charakterystyki. W tym podejściu 
jednak ostateczna weryfikacja zastosowania danego dobra w warunkach rzeczy-
wistych wciąż następuje dopiero po jego wdrożeniu na rynek. Rodzi to określone 
ryzyka, w tym niespełnienie w pełni oczekiwań odbiorców. Szansę na opraco-
wanie rozwiązania całkowicie uwzględniającego potrzeby odbiorców, zwłaszcza 
w kontekście potrzeb nowych lub niejasno sprecyzowanych, daje zastosowanie 
koncepcji Living Lab.

Living Lab jest dość nowym podejściem do tworzenia nowatorskich rozwią-
zań. Źródła pomysłu należy upatrywać w Massachusets Institute of Technology 
i osobie Williama Mitchella, inspiratora nowatorskich podejść urbanistycznych1. 
Obecnie koncepcję tę odnosi się do kreowania każdego rodzaju nowatorskich 
rozwiązań, jednakże przy założeniu, by były one opracowane w warunkach 
ich rzeczywistych zastosowań przy naczelnym zaangażowaniu użytkowników. 
Włączani są oni w proces rozwoju danej idei, tworzenia prototypu, jego testowa-
nia czy walidacji2.

Living Lab jest tym samym koncepcją angażującą do rozwijania pomysłów 
i tworzenia innowacji użytkowników w poszczególnych fazach procesu, a więc 
odkrywania nowości, ich prototypowania, walidacji i usprawniania3. Wdrożenie 
koncepcji Living Lab zakłada, iż innowacja powstaje przy zaangażowaniu użyt-
kowników, we współpracy z sektorem gospodarki oraz przy użyciu dostępnych 
technologii (rysunek 1). 

1  D. Stawasz, M. Wiśniewska, Wykorzystanie koncepcji Living Lab w zarządzaniu jed-
nostkami samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Katedry Zarządzania Miastem i Regionem, 
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 20.

2  Walidacja to uzyskanie ostatecznego dowodu na to, iż opracowane rozwiązanie jest sku-
teczne w założonej funkcji, spełnia założone wymogi, standardy.

3 N. Lama, A. Oigin, Innovation ECOSYSTEMS: Services Engineering & Living Labs 
a Dream to Drive Innovation?, Presentation at the EU/IST conference, Helsinki 2006.
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Rysunek 1. Partnerstwo w ramach Living Lab

Źródło: opracowanie własne na podstawie: V. Niitamo, S. Kulkki, M. Eriksson, K.A. Hribernik, 
State-of-the-Art and Good Practice in the field of Living Labs, www.researchgate.net/
profile/Karl_Hribernik/publication/228367848_State-of-the-art_and_good_practice_
in_the_field_of_living_labs/links/5491652d0cf222ada8588a92.pdf (dostęp 19.09.2015).

1. Istota koncepcji Living Lab

Istnieją różne spojrzenia na istotę koncepcji Livin Lab4. I tak Living Lab 
definiowane bywa jako:

 – środowisko (ang. environment)5, 
 – metodologia6,
 – system7.

4 B. Bergvall-Kareborn, A. Stahlbrost, Living Lab – An Open and Citizen-Centric Approach 
for Innovation, „International Journal of Innovation and Regional Development” 2009, s. 365–370.

5 P. Ballon, J. Pierson, S. Delaere, Test and Experimentation Platforms for Broadband 
Innovation: Examining European Practice, w: Conference Proceedings of 16th European 
Regional Conference by the International Telecommunications Society (ITS), Porto, Portugal, 4-6 
September, 2005; H. Schaffers, M.C. Cordoba, P. Hongisto, T. Kallai, C. Merz, J. van Rensburg, 
et. al., Exploring Busniess Models for Open Innovation in Rural Living Labs, w: Proceedings of 
the 13th International Conference on Concurrent Enterprising, Sophia–Antipolis 2007, s. 49–56.

6  M. Eriksson, K.A. Hribernik,. State-of-the-art and Good Practice in the Field of Living 
Labs, w: Proceedings of the12th International Conference on Concurrent Enterprising: Innovative 
Products and Services through Collaborative Networks, Milan 2006, https://pure.ltu.se/portal/
files/3517934/19706123_Paper.pdf (dostęp 20.09.2015). 

7  CoreLabs., Living Labs Roadmap 2007-2010, Recommendations on Networked Systems 
for Open User-Driven Research, Development and Innovation, http://pl.scribd.com/doc/38953413/
Living-Labs-Roadmap-2007-2010#scribd (dostęp 1.07.2015).

Innowacyjne
rozwiązanie



296 Magdalena Wiśniewska

Powyżej wskazane ujęcia nie stoją w sprzeczności ze sobą, a stanowią wza-
jemnie uzupełniające się perspektywy. Ich zrozumienie pozwala na lepsze roz-
poznanie specyfiki koncepcji i daje szansę na bardziej efektywne jej stosowanie.

Z uwagi na fakt, iż koncepcja Living Lab jest bardzo nowatorska, wykształ-
cenie sprawnie działających procesów, powiązań, relacji odbywa się na podstawie 
doświadczeń zdobytych w drodze dotychczasowych inicjatyw. Podmioty wyko-
rzystujące koncepcję Living Lab powołały w 2006 roku Europejską Sieć Living 
Labs (European Network of Living Labs ENoLL) na rzecz dzielenia się wiedzą, 
doświadczeniami i dobrymi praktykami. 

Patrząc na koncepcję z perspektywy środowiskowej, trzeba uznać, iż wy-
kreowanie właściwego otoczenia, atmosfery współpracy, integracji środowiska 
wraz z towarzyszącymi obiektami, wyposażeniem jest pierwszoplanowe. Można 
wskazać następujące kluczowe komponenty środowiska Living Lab8:

1. Użytkownik. Użytkownicy stanowią naczelny element podejścia Living 
Lab. Końcowych użytkowników opracowywanego rozwiązania rozu-
miemy jednocześnie jako jego pomysłodawców, współautorów, testują-
cych i walidujących. Inaczej mówiąc, stworzenie środowiska Living Lab 
wymaga aktywnego zaangażowania użytkowników.

2. Środowisko zastosowania. Środowisko zastosowania finalnego rozwiązania 
powinno być tożsame ze środowiskiem jego powstawania. Oznacza to, iż 
proces odkrywania nowych pomysłów, ich opracowywania, testowania, 
prototypowania itd. nie może odbywać się w warunkach sztucznych, 
laboratoryjnych. Koncepcja Living Lab wymaga zapewnienia warunków 
rzeczywistych, co ma umożliwić stworzenie nowości, która sprawdzi się 
w tych warunkach, kiedy będzie już wdrożona do codziennego użytku.

3. Technologia i infrastruktura. Technologie informacyjne i komunikacyjne 
odgrywają istotną rolę w łatwiejszej komunikacji i kooperacji w ramach 
Living Lab pomiędzy partnerami i interesariuszami przedsięwzięcia. 
Chodzi o stworzenie optymalnych warunków do sprawnego komuniko-
wania pomysłów, ich szybkiej oceny, konfrontacji, wymiany doświadczeń.

4. Organizacja i metody. Koncepcja Living Labs jest z pewnością wyzwa-
niem i wymaga właściwej organizacji, warsztatu pracy, metod. Należy 
jednak mieć na uwadze, iż nowatorskość tego podejścia i jego założenia 
powodują, że nie jest możliwe skopiowanie przyjętego gdzieś rozwiązania. 
Z pewnością jednak można czerpać z już zrealizowanych inicjatyw.

8  Ibidem.
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5. Partnerzy. Współpraca partnerów wraz z ich specyficznymi punktami 
widzenia, posiadaną wiedzą, umożliwia poprawę standardów opracowy-
wanych rozwiązań, przybliżając je do rozwiązań doskonałych. Trzeba 
mieć na uwadze, iż poza konsumentami opracowywanego rozwiązania 
w proces jego powstawania powinno się włączyć także podmioty dys-
ponujące wiedzą, doświadczeniami, kompetencjami czy możliwościami 
finansowania w odniesieniu do generowanej nowości (rysunek 2).

Rysunek 2. Kluczowe komponenty środowiska Living Lab

Źródło: opracowanie własne na podstawie: CoreLabs., op. cit. 
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Perspektywa metodologiczna rozumienia koncepcji Living Lab uwypukla 
znaczenie procesów zachodzących podczas realizowanych projektów, jak np. pro-
cesy wymiany danych oraz metody zaangażowania użytkowników opracowywa-
nych rozwiązań. Tutaj należy wskazać pięć naczelnych zasad wdrażania Living 
Lab9:

1. Kontynuacja. Postulat ten oznacza wymóg ciągłości procesów. 
Szczególnie ważne jest to przy nawiązywaniu relacji współpracy pomię-
dzy partnerami przedsięwzięcia. Z uwagi na fakt łączenia różnych grup 
interesu, stworzenie bliskich relacji między nimi wymaga czasu. Aby 
proces ten był efektywny, należy zapewnić mu ciągłość.

2. Otwartość. Wymóg ten odnosi się do wysiłku na rzecz uwzględnienia 
mnogości perspektyw oraz zgromadzenia odpowiedniej ilości sił dla 
osiągnięcia postępu prac w ramach przedsięwzięcia. Otwartość oznacza 
także uwzględnianie w maksymalnym stopniu użytkowników z ich po-
trzebami i punktami widzenia jako podstawą tworzonych innowacji.

3. Realizm. Potrzeba realizmu związana jest z oczekiwanym rezultatem – 
produktem czy usługą możliwą do zastosowania w rzeczywistych wa-
runkach jej użytkowania. Środowisko przeprowadzania Living Lab musi 
tym samym być jednocześnie środowiskiem późniejszego korzystania 
z opracowanych nowatorskich pomysłów. Ta cecha koncepcji Living Lab 
odróżnia ją w szczególności od innych koncepcji opracowywania, testo-
wania czy walidacji innowacji.

4. Upodmiotowienie użytkowników. Postulat ten jest kluczowy dla prowa-
dzenia procesu innowacji w zamierzonym kierunku, a więc bazującym 
na potrzebach ludzi. Efektywność koncepcji opiera się na kreatywności 
społeczności użytkowników, dlatego też ważne jest motywowanie i za-
angażowanie użytkowników w proces innowacyjny.

5. Spontaniczność. Spontaniczność działania wiąże się z cyklem tworzenia 
innowacji i koniecznością rejestracji, zbierania i analizy spontanicznych 
reakcji użytkowników na każdym z etapów tworzenia nowości. Nie wy-
starczy zaangażować użytkowników w jeden z etapów procesu innowa-
cyjnego. Punkty widzenia, reakcje, w tym zwłaszcza te spontaniczne, 
powinny być uwzględniane dla zapewnienia skuteczności generowanych 
rozwiązań (rysunek 3).

9  Ibidem. 
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Rysunek 3. Naczelne zasady wdrażania Living Lab

Źródło: jak pod rysunkiem 2.

Perspektywa systemowa rozumienia podejścia Living Lab koncentruje się 
na relacjach pomiędzy jego elementami. Mechanizmy łączące taki społeczno
-techniczny system są wielowymiarowe. W ramach Living Lab zachodzą interak-
cje między zaangażowanymi grupami interesariuszy, poszczególnymi osobami 
a fizycznym środowiskiem, w którym tworzą, czy testują nowe pomysły.

2. Rola interesariuszy w koncepcji Living Lab

Koncepcja Living Lab nie jest jedyną w obszarze kreowania, testowania 
i walidowania innowacji. Tym, co ją wyróżnia, jest wysoki stopień partycypacji 
różnych grup podmiotów oraz mnogość uwzględnianych (nie zawsze zaplanowa-
nych) kontekstów (co wynika ze spontanicznej natury Living Lab). Należy jednak 
mieć na uwadze, iż zaangażowanie samych użytkowników w koncepcji Living 
Lab nie wyczerpuje jej założeń. Konieczne jest zaangażowanie możliwie szero-
kiej grupy interesariuszy10.

10 Koncepcja zarządzania przy udziale interesariuszy w literaturze nazywana jest koncepcją 
stakeholders. Interesariusze to osoby, grupy osób, instytucje, które są zainteresowane wynikami 
działania danej organizacji. Zgodnie z podejściem stakeholders, „organizacja jest wtedy najbar-
dziej efektywna, kiedy znajduje punkt równowagi interesów różnych interesariuszy wyrażający 
się optymalną relacją ich korzyści do ponoszonych przez nich kosztów”. M. Bielski, Podstawy 
teorii organizacji i zarządzania, wyd. 2 rozsz., C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 67.
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Angielskie słowo stakeholders najczęściej tłumaczy się jako „interesariu-
sze”, a więc osoby, grupy osób, instytucje, które są zainteresowane wynikami 
funkcjonowania danej organizacji. Interesariusze to – inaczej mówiąc – każda 
osoba (lub grupa osób) wpływająca lub będąca pod wpływem jakiegoś podmiotu. 
Interesariusze: 

 – są podmiotami, których dotyczy dane zagadnienie,
 – są odpowiedzialni za dane zagadnienie,
 – są w posiadaniu wiedzy lub umiejętności w zakresie sprawnego radzenia 

sobie z danym zagadnieniem,
 – są w posiadaniu narzędzi i środków ku temu, by wdrażać rozwiązanie 

lub je hamować.
Interesy tych podmiotów mogą być nieco odmienne, a czasami nawet 

sprzeczne. Postulat pogodzenia ze sobą interesów wszystkich jest często trudny 
lub wręcz niemożliwy do spełnienia. Tym niemniej można powiedzieć, iż reali-
zacja interesu jednej z grup może pociągać za sobą pośrednio lub bezpośrednio 
realizację interesu innej grupy. Właściwe odpowiedzenie na potrzeby różnych 
grup interesu wymaga wsparcia procesu tworzenia nowości ze strony także wła-
dzy publicznej oraz potencjalnych dostawców nowych rozwiązań (biznesu) jak 
i nauki (która daje kreatywne zasoby ludzkie, laboratoria, procedury itp.).

Teoria odnosząca się do interesariuszy zawiera cztery podstawowe założenia:
1. „Organizacja funkcjonuje w otoczeniu grup interesów zawiązujących się 

zarówno we wnętrzu, jak i na zewnątrz organizacji. Zachowanie tych 
grup z jednej strony istotnie wpływa na funkcjonowanie organizacji, 
z drugiej zaś jest przez organizację kształtowane, co powoduje, że owe 
grupy interesów, określane mianem interesariuszy (stakeholders), mają 
na nią wpływ.

2. Teoria interesariuszy koncentruje się na naturze relacji zachodzących 
między organizacją a grupami interesów oraz na korzyściach będących 
wynikami tych relacji.

3. Organizacja działa w interesie wszystkich interesariuszy posiadających 
umocowanie, co oznacza, że interes każdego z nich ma swoją wewnętrz-
ną wartość, która musi być analizowana i rozważana odrębnie; nie jest 
zatem możliwy układ, w którym pewna koalicja interesariuszy narzu-
ciłaby organizacji, i co za tym idzie pozostałym interesariuszom, swoją 
wiązkę celów i swój układ interesów.
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Teoria interesariuszy koncentruje się na podejmowaniu decyzji zarządczych i na 
skutkach tych decyzji”11. Zaangażowanie możliwie najszerszej grupy interesariu-
szy zwiększa szansę na stworzenie rozwiązań optymalnych dzięki uwzględnieniu 
mnogości punktów widzenia, umożliwia też redukcję ryzyka technologicznego 
i biznesowego. Wyzwaniem jest pogodzenie interesów poszczególnych grup. 
Należy też zauważyć, iż zaangażowanie wielu osób czy instytucji musi odbywać 
się w taki sposób, by nie zakłócało realizacji projektu i umożliwiało spełnienie 
innych założeń koncepcji Living Lab, jak spontaniczność czy kontynuacja.

3. Wdrożenie scoutingu wiedzy w Uniwersytecie Łódzkim 
jako przykład zastosowania koncepcji Living Lab

Projekt „SCOUTING – aktywny system monitoringu i oceny potencjału 
rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców” 
był projektem innowacyjnym testującym, realizowanym w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego wdrożenie było możliwe dzięki zawiązaniu 
partnerstwa pomiędzy: Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (głów-
ny wykonawca, lider partnerstwa), Universidad de Cádiz (partner ponadnaro-
dowy), Politecnico di Torino (partner ponadnarodowy) oraz Centrum Transferu 
Technologii Uniwersytetu Łódzkiego (partner wewnętrzny)12.

Jako projekt o charakterze innowacyjnym testującym, finansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej, podlegał on pewnej z góry narzuconej strukturze i se-
kwencji działania. Częściowo powodowało to usztywnienie procedur decyzyj-
nych (każda zmiana we wniosku projektowym musiała być poprzedzona zgodą 
instytucji pośredniczącej, unijne procedury raportowania i publiczne procedury 
wydatkowania środków). Sama idea projektów innowacyjnych testujących okaza-
ła się zbieżna z koncepcją Living Lab.

Fazy projektu można przedstawić następująco (rysunek 4):
1. Faza przygotowawcza:

a) podjęcie inicjatywy o przystąpieniu do projektu innowacyjnego te-
stującego,

b) identyfikacja problemu,

11  Sz. Cyfert, K. Krzakiewicz, Teoria stakeholders. Krytyka założeń. Stan i perspektywy roz-
woju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej 
we Wrocławiu nr 940, Wrocław 2002. s. 147, za: D. Stawasz, M. Wiśniewska, op. cit.

12  M. Wiśniewska, P. Głodek, M. Żak-Skwierczyńska, Scouting – system identyfikacji 
i monitoringu wiedzy w uczelni wyższej, jako instrument na rzecz wzmocnienia powiązań nauki 
i biznesu, Folia Oeconomica z. 277, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Łódź 2012.
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c) identyfikacja interesariuszy – ostatecznych użytkowników i benefi-
cjentów rozwiązania,

d) wstępne opracowanie pomysłu (wymóg konkursowy),
e) przystąpienie do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki.
2. Faza opracowania założeń:

a) powołanie zespołu zarządzającego,
b) powołanie struktur wspomagających pozyskanie użytkowników i od-

biorców do projektu,
c) pogłębione diagnozy problemu – polskie i zagraniczne,
d) opracowanie wstępnej wersji scoutingu wiedzy,
e) walidacja wstępna.

3. Faza realizacyjna:
a) testowanie – systematyczny rozwój koncepcji, dokonywanie niezbęd-

nych zmian, uzupełnień,
b) ewaluacja zewnętrzna – trwająca przez okres testowania,
c) opracowanie finalnej wersji systemu scoutingu uwzględniającej do-

świadczenia z etapu testowania i uwagi ewaluatora,
d) walidacja finalna,
e) działania upowszechniająco-włączające.

Podstawą do podjęcia działań projektowych był problem niskiej współpra-
cy uczelni wyższych z sektorem przedsiębiorstw. Praca w projekcie od chwili 
zainicjowania angażowała silnie użytkowników i odbiorców opracowywanego 
rozwiązania. Na etapie przygotowawczym, po ukonstytuowaniu się zespołu za-
rządzającego, powołano ciała wspomagające działania strategiczne oraz konsul-
tacyjno-opiniodawcze. Były to:

1. Grupa sterująca, w skład której wchodzili:
a) przedstawiciel rektora,
b) przedstawiciel Wydziału Zarządzania,
c) przedstawiciel Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska,
d) przedstawiciel Wydziału Chemii,
e) przedstawiciel Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej,
f) przedstawiciel Wydziału Matematyki i Informatyki,
g) przedstawiciel Centrum Transferu Technologii,
h) przedstawiciel partnera,
i) kierownik projektu.



303Koncepcja living lab we wdrażaniu nowych rozwiązań w organizacjach...

2. Zespół konsultacyjno-opiniodawczy, w którego skład weszli eksperci 
z obszaru komercjalizacji wiedzy i transferu technologii, przedstawiciele 
władz Uniwersytetu Łódzkiego i uczelni regionu łódzkiego; przedstawi-
ciel Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego i instytucji 
regionalnych związanych z komercjalizacją wiedzy i transferem techno-
logii, przedsiębiorcy z regionu łódzkiego posiadający doświadczenie we 
współpracy z uczelnią lub jednostką B+R.

Rysunek 4. Struktura działań podejmowanych w projekcie „SCOUTING – aktywny sys-
tem monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem 
do współpracy nauki i przedsiębiorców”

Źródło: dokumentacja projektu „SCOUTING – aktywny system monitoringu i oceny potencjału 
rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców”.
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Na etapie przygotowawczym przeprowadzono pogłębione analizy i doprecy-
zowano zidentyfikowany problem. Bariery powodujące niewielki stopień współ-
pracy zidentyfikowano po obu stronach – przedsiębiorstw i uczelni13. Głównym 
celem projektu było zatem opracowanie rozwiązania na rzecz podniesienia zdol-
ności uczelni w zakresie współpracy z przedsiębiorcami. Zdiagnozowane proble-
my stanowiły punkt wyjścia dla poszukiwania rozwiązań o charakterze systemo-
wym, kompleksowym. Rozpoznane uwarunkowania tejże współpracy wskazały, 
iż rozwiązaniem może okazać się wypracowanie innowacyjnego systemu iden-
tyfikowania, monitorowania i oceny potencjału komercjalizacyjnego wyników 
prac badawczych, opartego na doświadczeniach partnerów ponadnarodowych. 
Takie rozwiązanie, zwane scoutingiem technologicznym czy scoutingiem wie-
dzy, stosowane jest w głównych uczelniach światowych.

„Scoutingiem technologicznym określa się systematyczne podejście przed-
siębiorstwa, w ramach którego asygnuje ono część swoich zasobów ludzkich lub 
też zatrudnia konsultantów zewnętrznych w celu zbierania informacji z zakresu 
nauki i technologii, i które to podejście ułatwia pozyskiwanie technologii lub 
prowadzi do pozyskania technologii14”.

W warunkach uczelni wyższej scoutingiem można określić pracę zespo-
łu wyspecjalizowanych pracowników, których zadanie polega na systematycz-
nym kontaktowaniu się z zespołami badawczymi w celu identyfikacji i oceny 
potencjału rynkowego prac badawczych z jednej strony oraz systematycznym 
śledzeniu potrzeb sektora przedsiębiorstw w obszarach, w których partnerem do 
współpracy mogliby być pracownicy naukowi uczelni wyższej, w której scouci 
są zatrudnieni.

13 Zob. P. Niedzielski, K. Łobacz, Diagnoza i analiza problemów komercjalizacji wiedzy 
i transferu technologii na uczelni wyższej pod kątem barier natury organizacyjnej, ekspertyza 
przygotowana w ramach projektu „SCOUTING – aktywny system monitoringu i oceny potencjału 
rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców”, maszynopis po-
wielony, Szczecin 2012; J. Długoński, Bariery w procesie komercjalizacji wiedzy w ramach uczel-
ni wyższej, ze szczególnym uwzględnieniem biotechnologii, ekspertyza przygotowana w ramach 
projektu „SCOUTING – aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badaw-
czych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców”, maszynopis powielony, Łódź 2012; W. 
Olejniczak, Bariery w procesie komercjalizacji wiedzy w ramach uczelni wyższej, ze szczególnym 
uwzględnieniem nanotechnologii, ekspertyza przygotowana w ramach projektu „SCOUTING – 
aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współ-
pracy nauki i przedsiębiorców”, maszynopis powielony, Łódź 2012.

14  R. Rohrbeck, Harnessing a Network of Experts for Competitive Advantage: Technology 
Scouting In the ICT Industry, „R&D Management” 2010, Vol. 40, No. 2, za: M. Nowak, Scouting 
technologiczny,  w: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, 
Warszawa 2010, s. 263, www.parp.gov.pl/index/more/25032 (dostęp 12.12.12).
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W ramach projektu powołano dwa zespoły. Ich zadaniem było opracowanie 
koncepcji scoutingu uczelnianego (rysunek 5). Założono wypracowanie dwóch 
filarów modelu: systemowego oraz edukacyjnego.

Rysunek 5. Uczelniany model Scoutingu – założenia projektu „SCOUTING – aktywny 
system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem 
do współpracy nauki i przedsiębiorców”

Źródło: opracowanie na podstawie: M. Wiśniewska, P. Głodek, M. Żak-Skwierczyńska, op. cit. 
s. 35–52.

Filar systemowy15 oznaczał model tworzenia i działania sieci scoutów w ra-
mach systemu komercjalizacji wiedzy i transferu technologii w uczelni wyższej. 
Składają się na niego dwa komponenty: tj. model ogólny oraz model szczegółowy.

Model ogólny, rozumiany jako model scouta, precyzuje profil scouta, jego 
predyspozycje, pełnioną funkcję, wykonywane zadania i oczekiwane kompeten-
cje. Tak zdefiniowany scout odpowiedzialny jest za pozyskiwanie informacji na 

15  Na podstawie materiałów projektu, w tym opracowania:: T. Czapla, T.B. Kalinowski, 
M. Malarski, M. Turała, Produkt Uczelniany model scoutingu wiedzy i technologii. Filar syste-
mowy. Model tworzenia i działania zespołu scoutów w ramach systemu komercjalizacji wiedzy 
i transferu technologii na uczelni wyższej, dokument opracowany w ramach projektu „SCOUTING 
– aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do 
współpracy nauki i przedsiębiorców”, maszynopis powielony, Łódź 2012.
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temat prowadzonych prac naukowo-badawczych w uczelni, ocenę ich potencjału 
komercyjnego, poszukiwanie potencjalnych partnerów biznesowych i nawiązanie 
z nimi kontaktu oraz doprowadzenie do podjęcia współpracy między przedstawi-
cielem uczelni a partnerem biznesowym.

Drugi komponent filaru systemowego to model szczegółowy, rozumiany 
jako model systemu uczelnianego. Na model ten składa się opis procesu scoutingu 
(mechanizmów związanych z pracą scouta) oraz zasad osadzenia scouta w struk-
turze uczelni. Obejmuje zatem ujęcie sieci scoutów w strukturze organizacyjnej 
uczelni, zasady zatrudniania, wynagradzania i kontrolowania, procedury postę-
powania i ochrony własności intelektualnej.

Drugim filarem uczelnianego modelu scoutingu wiedzy i technologii jest 
filar edukacyjny. Działania edukacyjne koncentrują się wokół merytoryczne-
go i praktycznego przygotowania kandydatów na scoutów do pracy. Na ten fi-
lar składają się studia podyplomowe połączone z ponad półroczną pracą w roli 
scouta w ramach Uniwersytetu Łódzkiego. Oba filary opracowane zostały przez 
interesariuszy projektu, w tym głównie pracowników naukowych uczelni wyż-
szych oraz specjalistów z zakresu komercjalizacji wiedzy i transferu technologii.

Wypracowane modele zostały poddane wstępnej walidacji, z wynikiem 
pozytywnym warunkowym. Po wprowadzeniu poprawek przystąpiono do testo-
wania sieci. W pierwszej kolejności dokonano rekrutacji kandydatów na studia. 
Mogli nimi być przedstawiciele środowiska akademickiego, a więc przyszli od-
biorcy rozwiązania. Po zakończeniu procesu edukacyjnego wybrani absolwenci 
studium przystąpili do pracy. Wyniki pracy sieci były bardzo pozytywne i z na-
wiązką spełniły założone do osiągnięcia efekty. 

Tabela 1

Wybrane wskaźniki osiągnięte w ramach etapu testowania w podziale 
na wskaźniki produktu oraz wskaźniki rezultatu

Wybrane wskaźniki Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu
1 2 3

Liczba listów intencyjnych na UŁ podpisanych 
z przedsiębiorstwami - 16 szt.

Liczba listów intencyjnych w tym 
z przedsiębiorstwami i instytucjami spoza sektora 
przedsiębiorstw

- 24 szt.

Liczba pracowników naukowo-dydaktycznych 
UŁ otrzymujących aktywne wsparcie w ramach 
możliwości komercjalizacji wiedzy

- 134 szt.
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1 2 3

Liczba ofert kadry naukowo-dydaktycznej UUŁ 
otrzymujących aktywne wsparcie w ramach 
możliwości komercjalizacji wiedzy 

- 22 szt.

Liczba aktywnych scoutów 10 osób -

Źródło: dokumentacja projektu „SCOUTING – aktywny system monitoringu i oceny potencjału 
rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców”.

Proces testowania podlegał systematycznemu monitorowaniu przez zespół 
zarządzający. Organizowano cykliczne spotkania sieci scoutów, które stanowi-
ły podstawę do bieżących udoskonaleń opracowywanego rozwiązania. Istotną 
rolę odegrało upowszechnienie idei scoutingu wśród użytkowników i odbiorców 
rozwiązania. Pokonanie zdiagnozowanych barier wymagało działań mających na 
celu budowanie świadomości potrzeby współpracy uczeni i biznesu. Już na etapie 
testowania prace rozpoczął ewaluator zewnętrzny. Ewaluację tę prowadziła insty-
tucja o dużym doświadczeniu w komercjalizacji wiedzy i transferze technologii. 
Ta opinia stanowiła podstawę do wdrożenia dodatkowych usprawnień do systemu. 
Po okresie testowania przystąpiono do kolejnej walidacji rozwiązania. Także i tym 
razem walidacja zakończyła się wynikiem pozytywnym warunkowym. Dokonane 
zmiany nie dotyczyły jednak istoty rozwiązania, a wyłącznie dokumentacji pozwa-
lającej na sprawne wdrożenie rozwiązania. Opracowane rozwiązanie jest gotowe 
do wdrożenia przez dowolną uczelnię wyższą w Polsce. Wartością dodaną projektu 
okazało się stworzenie przyjaznych warunków dla komercjalizacji wiedzy z uczel-
ni w różnych strukturach uczelnianych. Udało się to dzięki zaangażowaniu możli-
wie największej liczby przedstawicieli środowiska uczelnianego.

Podsumowanie

Living Lab jest niejako środowiskiem otwartej innowacji w warunkach co-
dziennego życia, skoncentrowanym na wspólnym tworzeniu innowacji generowa-
nej przez użytkowników i interesariuszy. Powstawanie nowości w takiej formu-
le odbywać się może w wielu obszarach systemu społeczno-gospodarczego czy 
też codziennego życia człowieka. Z jej założeń korzystać może zarówno biznes, 
jak i instytucje publiczne czy organizacje pozarządowe. Jak już zostało to wspo-
mniane, koncepcja Living Lab może z pewnością znaleźć swoje zastosowanie 
dla kreowania nowych rozwiązań w sektorze usług publicznych. Można też za-
stosować ją szerzej – na rzecz rozwoju społecznego czy gospodarczego. Dobrym 
przykładem będzie tworzenie narzędzi informatycznych dla społeczeństwa 



308 Magdalena Wiśniewska

informacyjnego, w tym budowa e-administracji. Wzmacnianie relacji nauka–biz-
nes, przedsięwzięcia prośrodowiskowe to ważne obszary zastosowań tego podej-
ścia. Warto także rozważyć to podejście przy zagospodarowywaniu przestrzeni 
publicznych.
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THE IMPLEMENTATION OF LIVING LAB IN UNIVERSITIES – 
KNOWLEDGE SCOUTINGU AT UNIVERSITY OF ŁÓDŹ 

Summary

The concept of Living Lab is a relatively new approach to the creation and implementa-
tion of innovative solutions in organizations. Its basic assumption is the end-user participation 
in the entire process of creating new products. At the basis of this concept is the belief that 
the effectiveness of new solutions will be higher when those end users will create a novelty in 
circumstances of its actual application. Article introduces the concept of Living Lab and pre-
sents practical possibilities of its application. Theoretical considerations have been supported 
by case study of knowledge scouting – solution prepared and tested in the University of Lodz.

Keywords: Innovation, Living Lab, scouting
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WSPÓŁPRACA NAUKI Z BIZNESEM 
NA PRZYKŁADZIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO 

W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM A KWESTIA TALENTÓW KADR

Streszczenie

Kolejna perspektywa programowa na lata 2014–2020 jest dużą szansą na uzyskanie 
wsparcia dla rozwoju szkolnictwa zawodowego i zniwelowania luki pomiędzy podażą 
a popytem na kwalifikacje i kompetencje na rynku pracy. Celem artykułu jest wskazanie 
przyczyn niedoboru talentów (na bazie analizy źródeł zastanych i badań własnych, w uję-
ciu regionalnym) i na ich podstawie sformułowanie wstępnych rekomendacji dla rozwo-
ju współpracy na linii edukacja–biznes–uczeń/absolwent. Współpracy, której efektem 
będzie minimalizacja niedostosowania oczekiwań pracodawców do oferty kwalifikacji 
i kompetencji reprezentowanej przez przyszłych pracowników.

Słowa kluczowe: nowa perspektywa programowa 2014–2020, szkolnictwo zawodowe, 
niedobór talentów, sektor mechatroniczny i spożywczy

Wprowadzenie

Skutki niedoboru talentów są problemem globalnym i bezpośrednio prze-
kładają się na spowolnienie rozwoju gospodarczego, a firmy nie mają opracowa-
nych strategii radzenia sobie zarówno z brakiem kadry, jak i kadrą niespełniającą 
ich oczekiwań. Jedna kże nie jest to problem, którego źródeł należy upatrywać 
tylko po stronie edukacji i mało ambitnych uczniów. Dotyczy on bowiem każ-
dego z trzech aktorów tej wymiany: edukacji, firm i uczniów/absolwentów. Bez 

*  Monika Fabińska, dr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, e-mail: fabinska@uni.lodz.pl
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wdrożenia systemu pozwalającego te niedobory likwidować nadal będą pogłębia-
ły się dysproporcje pomiędzy pakietem poszukiwanych a posiadanych kwalifika-
cji i kompetencji kadr. Pracodawcy będą musieli zrezygnować ze stanowisk lub 
będą rekrutować personel nieodpowiadający profilem ich wymaganiom, którego 
dalszy proces edukacji będzie żmudny i będzie hamował realizację innowacyj-
nych projektów.

Celem artykułu jest wskazanie przyczyn niedoborów w zakresie kwalifi-
kacji i kompetencji na rynku pracy w ujęciu regionalnym (na przykładzie woje-
wództwa łódzkiego) i sformułowanie wstępnych rekomendacji w zakresie zniwe-
lowania występującego niedopasowania pomiędzy oczekiwaniami pracodawców 
a możliwościami kadr.

1. Globalny problem niedoboru kwalifikacji i kompetencji na rynku pracy

Za globalny problem firm można uznać trudności dotyczące zrekrutowania 
wykwalifikowanych  pracowników mimo utrzymującego się wysokiego poziomu 
bezrobocia, na co wskazują m.in. wyniki raportu opublikowanego przez firmę 
ManpowerGroup, pt. „Niedobór talentów 2013”1. Z 37 000 zbadanych podmiotów 
na świecie, 36% miało trudności z obsadzaniem stanowisk z powodu niedoboru 
talentów i był to najwyższy wynik od roku 2008. Za główne powody trudności 
w obsadzeniu stanowisk ankietowani uznali przede wszystkim2:

 – brak kwalifikacji technicznych (na brak kwalifikacji twardych wskazało 
35% badanych),

 – brak kadr (na brak pracowników wskazało 31% badanych),
 – brak doświadczenia (na brak doświadczenia zawodowego wskazało 25% 

badanych),
 – brak kompetencji komunikacyjnych (na brak kompetencji miękkich 

wskazało 19% badanych).
Pod względem poszukiwanych zawodów analiza wyników projektu 

CEDEFOP „Prognozy kwalifikacji i kompetencji” wskazuje, iż w latach 2013–
2025 dla krajów UE28 prognozuje się największy przyrost miejsc pracy wśród 
specjalistów i techników. We wskazanych zawodach będzie również najwyż-
szy wzrost zatrudnienia na stanowiskach specjalistów i techników (rysunek 1). 

1  ManpowerGroup, Trwa niedobór talentów. Jak współczesny HR może poradzić sobie 
z tym wyzwaniem, Warszawa 2014, www.dropbox.com/s/ode2ecjnxyvkxlj/Niedob%C3%B3r%20
talent%C3%B3w%202014_raport%20ManpowerGroup.pdf (dostęp 31.10.2014).

2   Ibidem, s. 16.
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Dodatkowo należy wskazać, iż obok managerów oraz pracowników przy pracach 
prostych są to jedyne zawody, dla których odnotowany został dodatni wskaźnik 
dla prognozowanej liczby zatrudnionych.

5 994

6 541

6 582

6 838

9 817

12 639

14 828

18 993

22 452

Operatorzy i monterzy maszyn i urz dze

Rolnicy, ogrodnicy, le nicy i rybacy

Robotnicy produkcji, wyrobów tekstylnych i
pokrewni

Pracownicy biurowi

Managerowie

Pracownicy przy pracach prostych

Pracownicy us ug i sprzedawcy

Technicy i inny redni personel

Specjali ci

Rysunek 1. Prognoza liczby miejsc pracy według zawodów na lata 2020–2025

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych projektu CEDEFOP, Prognozy kwalifikacji 
i kompetencji, www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/projects/forecasting-skill-de-
mand-and-supply/skills-forecasts/main-results.aspx?CountryID=32&case=JOBO (dostęp 
31.10.2014).

Na poziomie krajowym, według badań ManpowerGroup, trudności w zna-
lezieniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach deklaruje jeden na trzech 
pracodawców (32% wskazań). Pozytywną przesłanką dla Polski jest relatywnie 
malejący trend niedoboru talentów, notowany od 2008 roku, przy jednoczesnej 
stagnacji w ujęciu globalnym (w 2008 r. wskaźnik dla Polski oscylował na po-
ziomie 49% i był wyższy od poziomu globalnego o 18 punktów procentowych, 
a w 2014 r. niższy o 4 punkty procentowe)3.

Problem niedoborów kadrowych w Polsce będących wynikiem niedosto-
sowania systemu kształcenia do wymogów rynku pracy poruszony został rów-
nież w czwartej edycji Bilansu Kapitału Ludzkiego, opracowanego przez PARP. 

3  Ibidem.
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Z raportu wynika, iż większość pracodawców (ponad 75%) miała trudności 
w znalezieniu pracowników, których kwalifikacje i kompetencje odpowiadały-
by ich potrzebom. Co więcej, wskaźnik ten w roku 2013 był nieco wyższy niż 
w latach poprzednich. W zakresie poszukiwanych kompetencji pracodawcy 
wskazywali przede wszystkim na brak takich cech, jak: samodzielność, przed-
siębiorczość, przejawianie inicjatywy, odporność na stres, motywację do pracy, 
umiejętności komunikacyjne i pracy w grupie4.

W ujęciu regionalnym najczęściej poszukiwane grupy pracowników w woje-
wództwie łódzkim stanowili: robotnicy wykwalifikowani (33,6% stanowisk ofe-
rowanych przez pracodawców w 2013 r.), sprzedawcy i pracownicy usług (24,3%), 
specjaliści (13,7%) i operatorzy i monterzy (13,1%)5.

Z analizy raportu6 Regionalnego Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi pt. 
„Analiza treści ofert pracy zamieszczonych w internecie kierowanych do miesz-
kańców województwa łódzkiego. Raport końcowy”7 wynika, iż najbardziej po-
szukiwanymi pracownikami w tym regionie byli specjaliści (25% ofert pracy), 
następnie technicy i inny średni personel (19%), pracownicy usług i sprzedawcy 
(13%) oraz robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (13%). Natomiast najbardziej 
poszukiwanym zawodem był przedstawiciel handlowy (7,2% ofert pracy), kolejno 
oferty skierowane były do szwaczek (3,7%), doradców klienta (2,8%), programi-
stów aplikacji (2,3%) i księgowych (1,9%).

Reasumując, problem z niedoborem kadry, a przede wszystkim kadry specja-
listów, jest problemem globalnym. Jednakże co piąty pracodawca nie ma strategii 
doboru pracowników, a stopa bezrobocia, zwłaszcza wśród ludzi młodych, rośnie. 
A zatem niewdrożenie odpowiednich mechanizmów wspierających kształcenie 
kompatybilne z oczekiwaniami i potrzebami pracodawców będzie istotnym hamul-
cem rozwoju gospodarczy. W związku z powyższym należy zastanowić się, jak za-
programować i wdrożyć system niwelujący powstałą dysproporcję na rynku pracy8.

4  Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Raport podsumowujący IV edycję 
badań BKL z 2013 r., red. J. Górniak, PARP, Warszawa 2014.

5  Ibidem, s. 26.
6  Metodologia badania oparta jest na pomiarze ofert pracy publikowanych na portalach 

z ogłoszeniami o pracę o zasięgu krajowym i regionalnym. W 2013 r. analizie poddano 10 792 
niepowtarzalnych ofert zamieszczonych przez lub na rzecz pracodawców.

7 Analiza treści ofert pracy zamieszczonych w internecie kierowanych do mieszkańców wo-
jewództwa łódzkiego. Raport końcowy, kierownik projektu M. Sochańska-Kawiecka, Wojewódzki 
Urząd Pracy w Łodzi, Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi, Łódź 2013.

8  Więcej na temat niedoboru talentów zob. CEDEFOP, Skill Supply and Demand in 
Europe. Medium-term Forecast Up to 2020, Luksemburg 2010; OECD, Better Skills. Better Jobs. 
Better Lives: A Strategic Approach to Skills Policies, OECD Publishing 2012, http://skills.oecd.
org/documents/OECDSkillsStrategyFINALENG.pdf (dostęp 31.10.2014); Ministerstwo Pracy 
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3. Niedobór talentów na łódzkim rynku pracy w świetle badań 
dla sektora spożywczego i mechatronicznego

Opracowanie wstępnych rekomendacji w zakresie niwelacji luki pomiędzy 
podażą a popytem na kwalifikacje i kompetencje na rynku pracy wymaga we-
ryfikacji zarówno strony pracodawców, jak i przyszłych kadr. Z uwagi na to, iż 
problem bezrobocia związany jest coraz częściej z młodymi ludźmi, a niedobór 
talentów dotyczy głównie specjalistów i techników, podjęto badanie absolwentów 
szkół zawodowych i ich przyszłych pracodawców. Natomiast wybór sektorów ob-
jętych badaniem podyktowany był potrzebą weryfikacji firm zaliczanych do inte-
ligentnych specjalizacji regionu łódzkiego9. Badania prowadzone były w ramach 
projektu badawczego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Nowoczesne technologie w kształce-
niu zawodowym osób dorosłych na terenie województwa łódzkiego”. Badania 
realizowane były w 2013 roku. Wielkość próby wykorzystanej w badaniu przed-
stawionym w artykule kształtowała się następująco:

 – przedstawiciele firm sektora spożywczego z województwa łódzkiego, 
którzy wypełnili ankiety internetowe (ankietami objętych zostało 266 
przedstawicieli firm, zatrudniających m.in. techników żywienia i gospo-
darstwa domowego, techników technologii żywności, techników agro-
biznesu, kucharzy, kucharzy małej gastronomii, techników organizacji 
usług gastronomicznych);

 – przedstawiciele firm sektora mechatronicznego z województwa łódz-
kiego, którzy wypełnili ankiety internetowe (ankietami objętych zosta-
ło 334 przedstawicieli firm z sektora mechatronicznego z województwa 
łódzkiego, zatrudniających m.in. techników mechaników, techników 
mechatroników, techników mechanizacji rolnictwa, techników informa-
tyków, mechaników pojazdów samochodowych).

i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Zawody deficytowe i nadwyżkowe w 2012 roku, 
Warszawa 2013, www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/7707/2/1/Zawody%20
deficytowe%20i%20nadwyzkowe%20w%202012%20roku_19-06-2013.pdf (dostęp 31.10.2014); 
CEDEFOP, Quantifying Skill Needs in Europe. Occupational Skills Profiles: Methodology 
and Application, Research Paper No. 30, Luksemburg 2013, www.cedefop.europa.eu/EN/
Files/5530_en.pdf (dostęp 31.10.2014); Komisja Europejska, European Skills/Competences, qual-
ifications and Occupations (ESCO), http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1042&langId=en 
(dostęp 31.10.2014); ManpowerGroup, Niedobór talentów. Wyniki badania, Warszawa 2013, 
www.manpowergroup.pl/repository/Raporty/Niedobor/PL/2013_Niedobor_talentow_Raport_
ManpowerGroup.pdf (dostęp 31.10.2014).

9  Deloitte, ŁARR, Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, 
Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030, Łódź 2012.
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Po stronie potencjalnych kadr próba badawcza była następująca:
 – absolwenci szkół zawodowych o profilu spożywczym z województwa 

łódzkiego, z którymi przeprowadzone zostały wywiady swobodne (na 
próbie 42 osób),

 – absolwenci szkół zawodowych o profilu mechatornicznym z wojewódz-
twa łódzkiego, z którymi przeprowadzone zostały wywiady swobodne 
(na próbie 58 osób).

Struktura ankietowanych respondentów w grupie przedsiębiorców z uwagi 
na wielkość była rozłożona równomiernie, z nieznaczną przewagą reprezentantów 
małych i dużych firm w każdym z analizowanych sektorów. Natomiast wśród ba-
danych absolwentów szkół zawodowych o profilu mechatronicznym przeważającą 
grupę stanowili mężczyźni, w sektorze spożywczym zaś dominowały kobiety.

Zarówno reprezentanci firm z sektora mechatronicznego, jak i spożywczego 
(ponad 50% ankietowanych metodą CAWI) stwierdzili, iż ich firmy rozwijają się, 
zatrudniają nowych pracowników i rozszerzają sferę działalności/zakres usług. 
Jednakże praktycznie połowa respondentów z badanych sektorów poszukiwała 
pracowników w innym regionie niż województwo łódzkie. Może to świadczyć 
o niedoborach kadrowych w zakresie tych specjalizacji w regionie i z jednej stro-
ny może być wynikiem niedostosowania profilu kwalifikacji i kompetencji kan-
dydatów do wymagań pracodawców, a z drugiej strony – efektem faktycznego 
niedoboru liczebnego osób wybierających te specjalizacje, co w konsekwencji 
wymaga podjęcia realizacji zróżnicowanych strategii, z punktem ciężkości skie-
rowanym bądź na wsparcie procesu edukacji, bądź promocję tych specjalizacji.

Szczegółowa analiza kwalifikacji i kompetencji, których brakuje absol-
wentom szkół zawodowych podejmującym pracę w sektorach spożywczym 
i mechatronicznym, wskazuje, iż częstym deficytem jest brak praktyki zawo-
dowej oraz znajomości specjalistycznego języka obcego. Kolejno dla sektora 
mechatronicznego deficytem był brak znajomości branży oraz umiejętności re-
alizowania innowacyjnych projektów. W przypadku sektora spożywczego pozy-
skani pracownicy nie potrafili posługiwać się odpowiednią terminologią i nie 
znali branży (rysunek 2). Na brak praktyki zawodowej wskazywali również 
sami absolwenci, zapytani o swoje ewentualne słabe strony/niedobory kwalifika-
cyjno-kompetencyjne.
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Rysunek 2. Brakujące kompetencje i kwalifikacje wśród absolwentów szkół zawodo-
wych zatrudnionych w firmach sektora mechatronicznego i spożywczego 
zdaniem ich pracodawców

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach 
projek tu (n = 600).

Z uwagi na to, że o wyborze kandydata do pracy decydowało przede wszyst-
kim, oprócz wykształcenia wyższego lub średniego, posiadanie doświadczenia 
zawodowego (w tej samej branży lub na podobnym stanowisku), a w dalszej kolej-
ności znajomość języka angielskiego, można wskazać wyraźną dysproporcję po-
między zdobytymi kwalifikacjami i kompetencjami kadr a potrzebami pracodaw-
ców. Co ciekawe, sami absolwenci wskazywali na brak praktyki zawodowej oraz 
niski poziom znajomości specjalistycznego języka obcego.

Jakie są zatem czynniki niedostosowania popytu na pracowników do ich po-
daży w sektorze mechatronicznym i spożywczym województwa łódzkiego? Z opi-
nii absolwentów wynika, iż dość krytycznie oceniają oni swoje braki w zakresie 
kwalifikacji i kompetencji. Absolwenci z sektora mechatronicznego najgorzej oce-
nili znajomość języka obcego specjalistycznego (12,07% wskazań) oraz znajomość 



318 Monika Fabińska

konkretnej branży (8,62% wskazań). Natomiast absolwenci z sektora spożywczego 
wskazali na luki w zakresie braku praktyki zawodowej (11,9% wskazań), braku 
znajomości języka obcego specjalistycznego oraz dynamizmu w działaniu (po 
7,14% wskazań). Przyczyny wyniku takiej samooceny można upatrywać w zbyt 
małej liczbie zajęć o charakterze praktycznym lub organizacji zajęć o charakterze 
praktycznym w większości przez nauczycieli bez współpracy z przedsiębiorcami.

Współpraca przedsiębiorców ze szkołami zawodowymi ma niezaprzeczalny 
wpływ na dostosowanie struktury popytu do podaży kwalifikacji i kompetencji 
na rynku pracy. Niestety, większość ankietowanych on-line przedstawicieli przed-
siębiorstw sektora mechatronicznego (84,43% wskazań) i spożywczego (80,08% 
wskazań) nie współpracowała ze szkołami zawodowymi. Co więcej, większość 
z nich nie wyrażała także chęci nawiązania takiej współpracy (wskazało tak 37,13% 
badanych z sektora mechatronicznego i 35,23% badanych z sektora spożywczego), 
m.in. z powodu braku czasu, braku zainteresowania taką współpracą, braku perso-
nelu mogącego zająć się taką aktywnością. Ponadto zaangażowanie badanych firm 
w tworzenie programów nauczania w szkołach zawodowych o profilu mechatro-
nicznym było znikome (5,39% wskazań), nieco wyższe w szkołach zawodowych 
o profilu spożywczym (22,18% wskazań). Co więcej, respondenci – absolwenci 
– byli zdania, że szkoła powinna podejmować zadania wpływające na lepszą ja-
kość przygotowania absolwentów do pracy zawodowej (odpowiedziało tak 65,52% 
absolwentów szkół zawodowych o profilu mechatronicznym i 88,10% absolwentów 
szkół o profilu spożywczym), np. poprzez organizację dodatkowych praktyk/sta-
ży (profil mechatroniczny: 58,62% wskazań, profil spożywczy: 64,29% wskazań), 
organizację dodatkowych zajęć poza programem nauczania (profil mechatronicz-
ny: 32,76% wskazań, profil spożywczy: 21,43% wskazań), nawiązanie/poszerzenie 
współpracy z przedsiębiorcami (profil mechatroniczny: 15,52% wskazań, profil 
spożywczy: 30,95% wskazań). Należy zatem zastanowić się, czy bierność firm 
w zakresie współpracy ze szkołami zawodowymi wynika tylko z ich braku zainte-
resowania, czy też może jest wynikiem mało skutecznych działań podejmowanych 
przez szkoły (np. nieadekwatne kanały promocji).

Kolejnym czynnikiem determinującym dysproporcje w rynku podaży i po-
pytu na kwalifikacje i kompetencje kadr był system organizacji praktyk zawodo-
wych. Jednakże tylko 16,77% badanych przedsiębiorców z sektora mechatronicz-
nego i 19,67% badanych przedsiębiorców z sektora spożywczego organizowało we 
własnych firmach praktyki dla uczniów szkół zawodowych. Głównym powodem 
nieangażowania się w ich organizację był brak możliwości stworzenia dodatko-
wych stanowisk pracy dla praktykantów (rysunek 3).
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Rysunek 3. System organizacji praktyk zawodowych dla uczniów w firmach sektora me-
chatronicznego i spożywczego z województwa łódzkiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach pro-
jektu (n = 600).

Negatywny obraz rysuje się także w zakresie doradztwa zawodowego, któ-
re odgrywa jedną z kluczowych ról w kształtowaniu kompatybilności i połączeń 
rynku edukacyjnego i rynku pracy. Zdecydowana większość absolwentów odpo-
wiedziała bowiem, że szkoła nie oferowała możliwości kontaktu z doradcą zawo-
dowym (wskazało tak 79,31% absolwentów szkół zawodowych o profilu mechatro-
nicznym i 76,19% absolwentów szkół zawodowych o profilu spożywczym).
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3. Kierunki wsparcia i działania podejmowane w celu niwelacji niedoboru 
talentów na rynku pracy

Jak wynika z raportu pt. „Joint Employment Report”10, opublikowanego 
przez Komisję Europejską, tylko kilka państw Unii Europejskiej podjęło dzia-
łania mające na celu dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy. 
Działania te polegały przede wszystkim na opracowaniu i wdrożeniu11:

 – metodologii pozyskiwania danych o strukturze popytu na kwalifikacje 
i umiejętności oraz najbardziej poszukiwanych specjalistach,

 – mechanizmów finansowych motywujących uczniów do podjęcia poszu-
kiwanych przez rynek pracy kierunków kształcenia (np. ulgi w opłatach 
za edukację nawet do 80% poniesionych kosztów),

 – mechanizmów wzmacniających powiązania pomiędzy kształceniem 
i szkoleniem zawodowym a rynkiem pracy,

 – reform kształcenia zawodowego w zakresie wzmocnienia jego jakości, 
elastyczności i powiązań z wymaganiami rynku pracy,

 – systemu przygotowywania programów nauczania wspólnie z pracodaw-
cami, dostosowującego je do realnych potrzeb sektorów.

Podobnie kształtuje się sytuacja w regionie łódzkim. W latach 2007–2013 
szkolnictwo zawodowe zaczęło powoli wchodzić w fazę renesansu, z uwagi na 
środki dostępne na realizację projektów inwestycyjnych, szkoleniowych, dorad-
czych oraz badawczych w tych placówkach. 

Ponieważ nadal kluczową możliwością niwelacji luki w zakresie poszuki-
wanych kwalifikacji i kompetencji na rynku pracy jest w przypadku polskich re-
gionów aktywne uczestnictwo w nowej perspektywie programowej na lata 2014–
2020, konieczne jest odpowiednie przygotowanie się do aplikowania o dostępne 
środki. Analizując zapisy Umowy Partnerstwa przyjętej przez Radę Ministrów 
w dniu 8 stycznia 2014 roku (UPRM 2014), inicjatywy wspierające likwidację 
„niedoboru talentów” na rynku pracy będą mogły być realizowane bezpośrednio 
w ramach celu tematycznego CT10 – inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz 
szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe 
życie, w ramach którego wspierane będą następujące priorytety:

10  Komisja Europejska, Joint Employment Report, http://register.consilium.europa.eu/doc/
srv?l=EN&f=ST%206799%202013%20INIT (dostęp 31.10.2014).

11   Ibidem, s. 35.
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1. Zwiększenie powiązania systemu edukacji i umiejętności osób z potrze-
bami rynku pracy:
 – rozwój współpracy szkół, placówek oświatowych i szkół wyższych 

z ich otoczeniem, zwłaszcza z pracodawcami,
 – doskonalenie modelu kształcenia zawodowego oraz promocja kształ-

cenia zawodowego,
 – wzrost liczby studentów w dziedzinach i obszarach istotnych dla go-

spodarki zdefiniowanych na podstawie analiz i ewaluacji,
 – wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji,
 – wzrost uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu i szkoleniu oraz 

poprawa jakości kształcenia osób dorosłych.
2. Poprawa jakości kształcenia (w tym poprawa dostępności, efektywności 

i innowacyjności edukacji):
 – doskonalenie programów kształcenia na wszystkich etapach edukacji,
 – poprawa warunków kształcenia, w szczególności w szkołach i uczel-

niach,
 – poprawa jakości kadry pedagogicznej, akademickiej oraz kadr wspie-

rających i organizujących proces nauczania,
 – poprawa systemu zarządzania edukacją i szkolnictwem wyższym.

Podsumowanie

Jak wynika z przeprowadzonych badań, za poprawę kompatybilności oferty 
kształcenia z potrzebami rynku pracy odpowiedzialna jest każda ze stron tego pro-
cesu i każda ze stron powinna aktywnie włączyć się w ten proces z uwagi na to, 
że w latach 2014–2020 będzie oferowane znaczące wsparcie finansowe na szkol-
nictwo zawodowe ze środków unijnych w ramach m.in. Regionalnych Programów 
Operacyjnych. Ponieważ oferowane wsparcie będzie wymagało wielostronnego 
partnerstwa, ważne jest zastanowienie się nad obszarami potencjalnej współpracy. 
Współpracy, która ma przełożyć się na redukcję niedoboru talentów, a w długofa-
lowej perspektywie także na redukcję stopy bezrobocia w wyniku optymalizacji 
podaży do popytu na kwalifikacje i kompetencje kadr. W związku z powyższym 
dzieląc współpracę na linii szkoła–firma–uczeń/absolwent na cztery strategiczne 
obszary, rekomenduje się aktywizację zaangażowania każdej ze stron tego procesu 
poprzez włączenie się w proponowane przedsięwzięcia (tabela 1).
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Tabela 4 

Rekomendacje dla obszarów potencjalnej współpracy edukacji, biznesu 
i uczniów/absolwentów

Szkoła zawodowa Firma Uczeń/absolwent
1 2 3

I. Programy 
nauczania

1. Wprowadzenie 
konsultacji 
z przedsiębiorcami 
w obszarach 
kształcenia, 
w których występują 
największe 
braki w zakresie 
kwalifikacji 
i kompetencji

2. Poszerzenie oferty 
dydaktycznej 
o możliwość 
zdobycia 
przez uczniów 
specjalistycznych 
kwalifikacji 
i kompetencji 
(jak np. nauka 
branżowego języka) 
oraz potwierdzenia 
ich uznawanymi 
certyfikatami

3. Monitoring losu 
absolwentów

1. Aktywne włączenie się 
w proces konsultacji 
dla uczniów 
i opracowywanie 
programów zajęć, w tym 
wprowadzania nowych 
specjalizacji na potrzeby 
konkretnych firm czy 
sektorów

2. Precyzyjne 
formułowanie 
oczekiwań pracodawców 
w stosunku do 
przyszłej kadry oraz 
ich aktualizacja 
i popularyzacja

3. Aktywne włączenie 
się w badania 
dotyczące monitoringu 
rynku pracy, losów 
absolwentów oraz 
współpraca z doradcami 
zawodowymi 
i szkolnymi ośrodkami 
karier

1. Aktywne 
uczestnictwo 
w konsultacjach, 
szybka reakcja 
poprzez zgłoszenie 
przez ucznia 
wychowawcy czy 
nauczycielowi 
danej specjalizacji 
występujących 
problemów z nauką.
Włączenie się 
absolwentów 
w proces konsultacji 
dla uczniów

2. Zgłaszanie przez 
uczniów potrzeb 
dotyczących 
chęci zdobycia 
dodatkowych 
kwalifikacji 
i kompetencji oraz 
ich certyfikacji, 
włączenie się 
w proces ciągłego 
doskonalenia

3. Aktywne włącznie 
się absolwentów 
w proces 
monitoringu ich 
losów
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1 2 3

II. System 
organizacji 
praktyk 
zawodowych

1. Organizowanie 
praktyk zawodowych 
w warunkach 
rzeczywistej 
pracy w firmie, tj. 
praktyczne wdrożenie 
zdobytych przez 
uczniów w procesie 
edukacji kwalifikacji 
i kompetencji

2. Opracowywanie 
planów praktyk 
zawodowych przy 
współpracy szkoły 
praktykanta i firmy 
oraz ich monitoring

3. Promowanie wśród 
pracodawców 
informacji 
dotyczących praktyk 
zawodowych

1. Korzystanie z informacji 
posiadanych przez 
szkoły i organy 
prowadzące szkołę 
na temat możliwości 
uzyskania finansowego 
i organizacyjnego 
wsparcia dla 
realizowanych praktyk 
zawodowych

2. Weryfikacja korzyści 
wynikających z przyjęcia 
praktykantów, np. 
poprzez zapoznanie 
się z ofertą szkoły 
i osiągnięciami jej 
uczniów

3. Umożliwienie 
pracownikom np. 
w ramach systemu 
motywacyjnego 
zdobycia dodatkowych 
kwalifikacji – instruktora 
praktycznej nauki 
zawodu i innych – 
i wejście w rolę trenera

4. Połączenie 
doświadczenia 
i ugruntowanej wiedzy 
pracowników ze 
świeżym spojrzeniem 
praktykantów przy 
realizacji innowacyjnych 
projektów

1. Aktywne włącznie 
się uczniów w proces 
organizacji praktyk 
zawodowych oraz 
poszukiwanie 
przedsiębiorców, 
u których dany 
uczeń chce zdobyć 
doświadczenie 
zawodowe

2. Publikacja 
i popularyzacja 
swoich osiągnięć 
w ramach praktyk 
zawodowych

3. Aktywne włączanie 
się w realizację 
projektów 
w firmach, 
w których dany 
uczeń odbywa 
praktyki zawodowe, 
a także wychodzenie 
z inicjatywą 
i propozycją 
realizacji własnych 
koncepcji

III. Współpraca 
szkoła–
firma–uczeń/
absolwent

1. Wyznaczenie 
w szkołach 
kompetentnej 
osoby/grupy osób 
do współpracy 
z przedsiębiorcami 
oraz wskazanymi 
organizacjami

2. Wzmocnienie 
współpracy szkół 
z organizacjami 
branżowymi, 
zawodowymi 
i innymi 
zrzeszającymi 
przedsiębiorców

1. Kontakty firm 
z przedstawicielami 
ds. przedsiębiorstw 
funkcjonującymi 
w danej placówce

2. Włączenie się 
w proces nawiązywania 
partnerstwa szkół 
z innymi placówkami, 
np. izbami

1. Włączenie się 
w aktywne 
poszukiwanie 
przedsiębiorstw do 
współpracy oraz 
nawiązywanie 
kontaktów z innymi 
podmiotami, np. 
izbami

2. Monitoring działań 
szkół w zakresie 
współpracy 
z przedsiębiorstwami 
przez absolwentów, 
którzy znaleźli 
miejsca pracy 
i realizują swoje 
kariery zawodowe
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1 2 3

IV. Doradztwo 
zawodowe

1. Współpraca 
szkolnego doradcy 
zawodowego 
z uczniami już na 
etapie gimnazjum

2. Ciągła współpraca 
szkolnego doradcy 
zawodowego zarówno 
na etapie rekrutacji, 
jak i planowania 
ścieżki kariery 
zawodowej uczniów 
zdobywających 
kolejne szczeble 
edukacji

3. Zatrudnianie 
w szkołach doradcy 
legitymującego 
się kierunkowym 
wykształceniem 
oraz doskonalącego 
posiadane 
kwalifikacje 
i umiejętności

4. Zdywersyfikowanie 
form doradztwa 
zawodowego, 
np. spotkania 
indywidualne, 
grupowe, warsztaty

5. Kampanie promocyjne 
dotyczące możliwości 
korzystania 
z doradztwa 
zawodowego wśród 
uczniów szkół 
gimnazjalnych 
i ponad gimnazjalnych

6. Opracowanie 
mechanizmów 
doradztwa 
zawodowego na 
poziomie regionalnym 
i krajowym 
w formie e-doradztwa 
zawodowego dla 
uczniów szkół 
gimnazjalnych 
i ponad gimnazjalnych

1. Włączenie się 
przedsiębiorców we 
współpracę z doradcami 
zawodowymi 
zatrudnionymi 
w szkołach, 
m.in. w zakresie 
przekazywania 
informacji dotyczących 
zapotrzebowania 
na kwalifikacje 
i umiejętności, 
planowanego 
zatrudnienia

2. Włączenie się 
w kampanie promocyjne 
na rzecz doradztwa 
zawodowego

3. Współpraca przy 
opracowywaniu 
e-doradztwa 
zawodowego

1. Aktywne korzystanie 
z doradztwa 
zawodowego

2. Zgłaszanie dyrekcji, 
nauczycielom 
ewentualnych 
uwag dotyczących 
procesu świadczenia 
doradztwa 
zawodowego

2. Włączenie się 
w kampanie 
promocyjne na 
rzecz doradztwa 
zawodowego

3. Współpraca przy 
opracowywaniu 
e-doradztwa 
zawodowego

Źródło: opracowanie własne.
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CO-OPERATION BETWEEN ACADEMIA AND BUSINESS, 
ILLUSTRATED BY THE EXAMPLE OF VOCATIONAL EDUCATION 

IN THE LODZ REGION – TALENT SHORTAGE AMONG EMPLOYEES

Summary

The financial perspective for 2014–2020 is a great opportunity to garner support 
for the development of vocational education and to bridge the gap between supply and 
demand for skills and competences on the labour market. This paper aims to identify 
reasons for the shortage of talent (based on the analysis of the existing sources and the 
author’s own research, from a regional perspective) and to formulate on this basis certain 
initial recommendations for the development of academia – business – student/graduate 
cooperation. Co-operation which will result in minimising the mismatch between em-
ployers’ expectations and potential employees’ qualifications and competences.

Keywords: new financial perspective for 2014–2020, vocational education, talent 
shortage, mechatronic and food sector

Translated by Marta Koniarek
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Wprowadzenie

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia 
w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktyw-
nego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. W procesie kształcenia 
zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego 
się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem 
indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu 
wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu 
kończeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na 
potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mo-
bilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwali-
fikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego1.

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik logistyk skła-
nia nauczycieli przedmiotów zawodowych do efektywnego wykorzystywania na-
rzędzi informatycznych, które nie tylko wspierają proces dydaktyczny, ale w nie-
dalekiej przyszłości staną się podstawowym instrumentem pracy ucznia oraz 
ważnym czynnikiem rozwoju intelektualnego. W procesie dydaktycznym kształ-
cenia w zawodzie technik logistyk zarówno nauczycielom przedmiotów zawodo-
wych, jak i uczniom brakuje właściwych narzędzi internetowych wspierających 
przygotowanie do egzaminu zawodowego. Propozycją stanowiącą wypełnienie 
luki wśród narzędzi internetowych stosowanych w procesie dydaktycznym jest 
platforma e-learningowa EduBridge. 

1. Istota platformy EduBridge

Pomysł projektu EduBridge zrodził się po dokonaniu zwięzłej analizy za-
równo zdawalności egzaminu zawodowego wśród uczniów w zawodzie technik 
logistyk, jak i liczby osób co roku do niego przystępujących.

Zauważono, iż corocznie liczba osób przystępujących do egzaminu zawodo-
wego w zaledwie trzech województwach przekracza 1000 osób, z czego zdawal-
ność w latach 2011–2014 kształtuje się średnio na poziomie ok. 66% (tabela 1).

1  Program nauczania dla zawodu Technik logistyk 333107 o strukturze przedmiotowej, Typ 
szkoły: technikum, Rodzaj programu: liniowy. 
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Tabela 1 
Liczbowe i procentowe zestawienie absolwentów na terenie trzech województw, 

którzy zdali poszczególne etapy egzaminu zawodowego 
w zawodzie technik logistyk w latach 2011–2014

Województwo

pr
zy

st
ąp

iło
 (o

gó
łe

m
)

Liczba absolwentów, którzy zdali:
etap pisemny etap praktyczny

dyplom otrzymało

zd
aw

ał
o

zd
ał

o

zd
aw

ał
o

zd
ał

o osoby %

Rok 2011 – TECHNIKUM I SZKOŁY POLICEALNE

Lubuskie 178 178 174 177 100 100 56,18
Zachodniopomorskie 153 152 150 153 198 107 69,93
Wielkopolskie 666 666 655 657 445 444 66,67

Rok 2012 - TECHNIKUM I SZKOŁY POLICEALNE
Lubuskie 292 291 285 286 208 208 71,23
Zachodniopomorskie 168 167 166 168 125 124 69,93
Wielkopolskie 921 919 913 918 739 735 79,80

Rok 2013 – TECHNIKUM I SZKOŁY POLICEALNE
Lubuskie 400 399 380 397 169 169 42,25
Zachodniopomorskie 202 201 194 197 92 91 45,05
Wielkopolskie 823 823 803 818 371 370 44,96

Rok 2014 – TECHNIKUM I SZKOŁY POLICEALNE
Lubuskie 255 253 243 250 214 210 82,35
Zachodniopomorskie 132 132 130 129 109 107 81,06
Wielkopolskie 670 666 642 660 541 532 79,40

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu – wyniki egzaminu potwierdzającego kwa-
lifikacje zawodowe, OKE, Poznań 2014, s. 86–93; Poznań 2013, s. 91–98; Poznań 2012, 
s. 84–91; Poznań 2011, s. 70–77.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk składa się 
z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Część pisemna przeprowadzana jest w for-
mie testu pisemnego (pytań wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowie-
dzią), a część praktyczna w formie zadania lub zadań praktycznych. Egzamin, co 
prawda, nie jest konieczny do tego, aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły, 
jednakże, jak słusznie podkreśla OKE w Poznaniu, jest on swego rodzaju formą 
oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu. 

Środowisko naukowe, nie pozostając obojętne na problemy, z jakimi zmagają 
się zarówno nauczyciele, jak i przyszli studenci kierunku logistyka na Wydziale 
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Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, postanowiło pod-
jąć działania zmierzające do poprawy uzyskiwanych wyników. Dnia 16 kwiet-
nia 2015 roku Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług podjęto 
jednogłośnie decyzję o stworzeniu platformy e-learningowej EduBridge, której 
celem będzie zbudowanie pomostu współpracy pomiędzy Wydziałem a szkołami 
ponadgimnazjalnymi kształcącymi w zawodzie technik logistyk.

2. Cel i zasady działania platformy EduBridge

Opracowana platforma EduBridge jest nowatorskim narzędziem inter-
netowym (e-learningowym) umożliwiającym przygotowanie uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych do egzaminu w zawodzie technik logistyk zgodnie z obowią-
zującymi standardami egzaminacyjnymi. Platforma EduBridge ma za zadanie 
wspomagać pracę nauczycieli kształcących w zawodzie, m.in. poprzez stały do-
stęp do aktualnych zasobów dydaktycznych, będących efektem współpracy sze-
rokiego grona podmiotów umożliwiającym skuteczne i przyjazne łączenie profe-
sjonalnej wiedzy logistycznej szkoły wyższej kształcącej na kierunku logistyka 
(US WZiEU) z ponadgimnazjalnymi szkołami publicznymi oraz niepubliczny-
mi prowadzącymi kształcenie zawodowe w zawodzie technik logistyk zgodne 
z kwalifikacjami A30, A31 i A32 (tabela2).

Omówione kwalifikacje stanowią wyodrębniony w zawodzie technik logi-
styk zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, obejmujących określony zasób 
wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych.

Innowacyjny most edukacyjny – platforma e-learningowa EduBridge opiera 
się na aktywnym udziale w tworzeniu nowych zasobów testowo-zadaniowych 
oraz ich wykorzystywaniu w procesie skutecznego i efektywnego kształcenia za-
wodowego zgodnego z ww. kwalifikacjami. Stworzona platforma EduBrige ce-
chuje się następującymi atrybutami:

1. Otwartość platformy – platforma EduBridge jest otwarta dla wszystkich 
partnerów – szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych 
realizujących programy nauczania przedmiotów logistycznych zgodnie 
z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik logistyk.

2. Aktywność zasilania – partner ma pełną swobodę w stałym zasilaniu 
i udoskonalaniu zasobów testowo-zadaniowych platformy, zwiększając 
tym samym jej poziom ilościowo-jakościowy oraz jednocześnie zwięk-
szając poziom własnego zakresu dostępu do platformy.
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Tabela 2 

Wykaz przedmiotów w poszczególnych kwalifikacjach

Kwalifikacje

A 30 A 31 A32
1. Przedsiębiorstwo logistyczne 

w gospodarce rynkowej
 – BHP w pracy logistyka
 – podstawy statystyki
 – prowadzenie działalności 
gospodarczej (planowanie, 
zakładanie, prowadzenie, 
rozliczanie oraz podstawy 
formalno-prawne)

2. Zapasy i magazynowanie
 – zarządzanie zapasami
 – zarządzanie magazynem 
i magazynowanie.

 – gospodarka zapasami
 – magazyn i magazynowanie
 – organizacja pracy magazynu
 – procesy magazynowe
 – koszty i dokumentacja 
magazynowa

3. Procesy dystrybucji
 – łańcuch dystrybucji
 – centrum dystrybucji
 – obieg dokumentacji procesów 
dystrybucji

 – przepływy w kanale dystrybucji
 – systemy elektroniczne 
stosowane w dystrybucji

4. Logistyka zaopatrzenia 
i produkcji

 – systemy zaopatrzenia 
 – zaopatrzenie produkcji
 – organizacja przepływów 
produkcyjnych

 – monitoring przepływów 
produkcyjnych

 – przepływy produkcyjne
 – dokumentacja przepływów 
produkcyjnych

1. Procesy transportowo-
-spedycyjne w logistyce

 – infrastruktura transportowa
 – przepisy regulujące procesy 
transportowe i obroty 
handlowe

 – organizacja procesu 
transportowego

 – planowanie usług 
transportowo-spedycyjnych

 – transport i składowanie
 – dokumentacja 
transportowo-spedycyjna

1. Logistyka w jednostkach 
gospodarczych 
i administracyjnych

 – logistyka w jednostkach 
gospodarczych

 – logistyka w jednostkach 
administracyjnych

2. Obsługa jednostek 
zewnętrznych

 – infrastruktura jednostki 
administracyjnej

 – logistyka miejska

3. Planowanie przepływów 
zasobów i informacji

 – planowanie przepływu 
zasobów i informacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykazu przedmiotów oraz działów programowych dla 
zawodu technik logistyk według Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie 
oraz wykazu przedmiotów oraz działów programowych dla zawodu technik logistyk we-
dług KOWEZiU
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3. Proporcjonalność użytkowania – partner po wymaganym ilościowo-jako-
ściowym zasileniu zasobów testowo-zadaniowych platformy ma pełne pra-
wo korzystania z dostępnych na niej dedykowanych partnerowi zasobów.

4. Dedykowalność dostępu – partner posiada pełne prawo do konfigurowania 
zasobów testowo-zadaniowych platformy, z zachowaniem przynależnego 
dostępu procentowego. Nauczyciel zasila „szufladę nauczycielską”, która 
stanowi miejsce dostępu do pytań wyłącznie dla jego zalogowanych uczniów.

1 października 2015 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Uniwersytetu Szczecińskiego podpisano umowę z Technikum Zawodowym nr 4 
w Zespole Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, będącym partnerem 
strategicznym projektu. Zgodnie z umową, partner strategiczny zobowiązał się do 
zasilenia istniejącej bazy zasobów testowo-zadaniowych trzech kwalifikacji, tj.: 
A30, A31 i A32 proporcjonalnie w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty pod-
pisania umowy. W wyniku czego otrzyma nieograniczony dostęp do platformy 
EduBrige bez względu na liczbę wprowadzonych pytań (jest to przywilej partne-
ra strategicznego). Każda szkoła ponadgimnazjalna, która wyrazi chęć podjęcia 
współpracy, zobowiązana będzie do dokonania wyboru w zasilaniu bazy pytań 
według jednego z trzech wariantów postępowania:

a) zasilenie 30 pytaniami wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpo-
wiedzią (po 10 pytań do każdej kwalifikacji), w wyniku czego otrzymuje 
dostęp do 30% istniejącej bazy zasobów testowo-zadaniowych,

b) zasilenie 60 pytaniami wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpo-
wiedzią (po 20 pytań do każdej kwalifikacji), w wyniku czego otrzymuje 
dostęp do 60% istniejącej bazy zasobów testowo-zadaniowych,

c) zasilenie 90 pytaniami wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpo-
wiedzią (po 30 pytań do każdej kwalifikacji), w wyniku czego otrzymuje 
dostęp do pełnej istniejącej bazy zasobów testowo-zadaniowych.

Przedstawione przez partnera propozycje pytań, po ich weryfikacji me-
rytoryczno-formalnej przez zespół merytoryczny WZiEU US i ZS nr 8, będą 
włączone do istniejącej bazy zasobów testowo-zadaniowych i powiększą tym sa-
mym zarówno poziom ilościowo-jakościowy platformy EduBridge, jak i poziom 
własnego zakresu dostępu szkoły ponadgimnazjalnej, reprezentowanej przez na-
uczycieli przedmiotów zawodowych na kierunku technik logistyk.

Po wprowadzeniu zatwierdzonych przez komisję weryfikacyjną pytań na-
uczyciel przedmiotów zawodowych otrzymuje indywidualny login, dzięki które-
mu po zalogowaniu się na platformę w pełni zarządza otrzymaną pulą zasobów 
testowo-zadaniowych.
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Każdy nauczyciel kształcący w przedmiocie w zawodzie technik logistyk, 
który jest posiadaczem indywidualnego loginu, występuje o nadanie indywidual-
nych podloginów dla swoich uczniów, które umożliwiają korzystanie z platformy. 
Zasoby testowo-zadaniowe dostępne dla poszczególnych uczniów są jednak okre-
ślane przez nauczyciela przedmiotów zawodowych kierunku technik logistyk 
i przechowywane w „szufladzie nauczycielskiej”, do której dostęp mają wszyscy 
uczniowie, dla których wystąpiono o nadanie podloginów.

Szkoła ponadgimnazjalna podejmująca współpracę otrzyma dodatkowy do-
stęp do zasobów testowo-zadaniowych (100%), którymi dysponować będzie jedy-
nie nauczyciel przedmiotów zawodowych kierunku technik logistyk po zasileniu 
30 pytaniami (po 10 pytań z każdej kwalifikacji) o następujących rodzajach: test 
uzupełnień (tu), prawda–fałsz (pf), pytania wielokrotnego wyboru (ww), zadania 
otwarte (zo), zadanie na dobieranie (zd), casestudy (cs), czy filmów edukacyjnych 
(animowanych oraz filmów wideo) i prezentacji. 

Podsumowanie

Konkludując, opracowana platforma EduBridge jest nowatorskim narzę-
dziem internetowym, które ma za zadanie wspomagać pracę nauczycieli kształ-
cących w zawodzie, m.in. poprzez:

 – stały dostęp do aktualnych zasobów dydaktycznych, będących efektem 
współpracy szerokiego grona podmiotów poprzez skuteczne i przyjazne 
łączenie profesjonalnej wiedzy logistycznej szkoły wyższej kształcącej 
na kierunku logistyka z ponadgimnazjalnymi szkołami publicznymi 
oraz niepublicznymi prowadzącymi kształcenie zawodowe w zawodzie 
technik logistyk,

 – możliwość tworzenia sprawdzianów, zadań domowych czy też dodatko-
wych ćwiczeń na podstawie utworzonej bazy pytań i zadań,

 – weryfikowanie postępów ucznia w nauce (w relacji nauczyciel–uczeń).
EduBridge prowadzi w sposób innowacyjny do uzyskania oczekiwanych 

efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez 
Okręgową Komisję Egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwa-
lifikacje w zawodzie technik logistyk. 
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INNOWATIONAL LEARNING IN LOGISTIC EDUCATION E-LEARNING 
PLATFORM PROJECT – EDUBRIDGE

Summary

The changes on the educational market in Poland has come a long way in recent 
years and is well on its way to becoming more sufficient. While the e-learning platforms 
has been mainstream on European markets, in Poland has been rarely used. Many Polish 
project for developing e-learning platforms focus on adopting them at each level of ed-
ucation system. The article shows the e-learning platform EduBridge as the linkage of 
professional university knowledge on logistic and the needs of high school in Poland. 
Research undertaken by authors shows also that  publican and non-public schools ac-
ceptance of the platform market is steadily increasing. The presented indication is that 
e-learning platform EduBridge users view platforms as the ideal way to conduct their 
logistic knowledge going forward.
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Streszczenie

W artykule przedstawiono powiązania pomiędzy instytucjami wsparcia biznesu 
a wykorzystywanymi w małych innowacyjnych firmach źródłami informacji o inno-
wacjach oraz pojawiającymi się w nich barierach i efektach aktywności innowacyjnej. 
Wykorzystano do tego modelowanie probitowe. Na tej podstawie otrzymano informacje, 
które pozwolą wspomóc tworzenie oferty usługowej instytucji wsparcia dla małych inno-
wacyjnych firm. Przeprowadzone rozważania pozwalają wysunąć następujące wnioski:

1. Najbardziej homogeniczne pod względem wykorzystywanych źródeł aktyw-
ności innowacyjnej są przedsiębiorstwa korzystające z usług centrów transferu 
technologii, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz funduszy po-
życzkowych.

2. W badanym regionie trudno jest określić profil podmiotów pod względem barier 
aktywności innowacyjnej z powodu niewielkiej liczby modeli istotnych staty-
stycznie.

3. W największym stopniu do osiągania efektów aktywności innowacyjnej przy-
czyniają się parki technologiczne.

Słowa kluczowe: aktywność innowacyjna, determinanty aktywności innowacyjnej, in-
stytucje wsparcia biznesu

* Jadwiga Gorączkowska, mgr, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarzą-
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Wprowadzenie

W literaturze z zakresu ekonomii coraz więcej miejsca poświęca się inno-
wacjom. W ostatnich latach zauważono bowiem, że nie są one prostym liniowym 
procesem, ale skomplikowanym i sprzężonym cyklem wzajemnie powiązanych 
działań. Implementacja innowacyjnych rozwiązań kończy się sukcesem w sy-
tuacji, kiedy spełnione są odpowiednie warunki. Właściwe rozpoznanie i wy-
korzystanie potencjału innowacyjnego zależy od stanu wiedzy na temat sfery 
badawczo-rozwojowej, prawidłowo zbudowanych ram instytucjonalnych dla roz-
woju innowacji oraz wykorzystania potencjału rynku1. Pomoc w tworzeniu wła-
ściwych relacji w stosunku do tych elementów należy m.in. do instytucji wsparcia 
biznesu, które wzmacniają potencjał systemów innowacyjnych2. 

Instytucje otoczenia biznesu odgrywają szczególną rolę w przypadku ma-
łych przedsiębiorstw. Jest im bowiem trudniej niż podmiotom dużym pokonywać 
niektóre bariery aktywności innowacyjnej, związane przede wszystkim z wyso-
kimi kosztami implementacji nowych rozwiązań. Ponadto wsparcie przedsiębior-
czości i MSP powinno zmierzać do wzmacniania zdolności przedsiębiorczych, 
m.in. poprzez edukację, szkolenia i promocję postaw przedsiębiorczych, ułatwie-
nie dostępu do źródeł finansowania ryzyka, zachęty do absorpcji wiedzy i trans-
feru technologii3. Należy jednak zadać sobie pytanie o to, jakie potrzeby mają 
małe i innowacyjne firmy, tak aby można było właściwie kierować do nich ofertę 
usługową. Celem niniejszego artykułu jest zatem określenie prawidłowości, jakie 
występują pomiędzy instytucjami wsparcia biznesu a wykorzystywanymi w ma-
łych innowacyjnych firmach źródłach informacji o innowacjach oraz występują-
cych w nich barierach i efektach aktywności innowacyjnej.

1 Programm zur Innovationsförderung, Stand 1. Dezember 2012, Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, www.bmelv.de (dostęp 31.07.2014).

2 Evaluierung von Innovationsförderung Methodischer und praktischer Leitfadens, 
Technopolis Group & MIOIR, Europäische Kommission, Brüssel 2012, s. 35.

3  K.B. Matusiak, Uwarunkowania rozwoju infrastruktury wsparcia w Polsce, w: Ośrodki 
innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport SOOIPP 2010, red. K.B. Matusiak, PARP, 
Warszawa 2010, s. 11.
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1. Metodologia przeprowadzonego badania i charakterystyka 
próby badawczej4

Metodologia badania

Analiza wpływu instytucji wsparcia biznesu na determinanty aktywności 
innowacyjnej została oparta na rachunku prawdopodobieństwa. Wynika to z dy-
chotomicznego charakteru zmiennych przyjętych do badania, tzn. przyjmującego 
wartości 0, gdy badane zjawisko nie zachodzi, lub 1, gdy zachodzi. Takie zmien-
ne nie mogą być analizowane za pomocą regresji wielorakiej, ponieważ współ-
czynniki parametrów mogą przyjmować wartości ujemne, co uniemożliwiałoby 
interpretację. Alternatywą w takiej sytuacji jest regresja probitowa. Analiza i in-
terpretacja wyników jest zbliżona do klasycznej metody regresji. Do głównych 
różnic można zaliczyć bardziej czasochłonne i skomplikowane obliczenia oraz 
fakt, że wyliczone wartości parametrów nie wnoszą nic znaczącego do modelu5.

Ogólnie ująwszy, regresja logistyczna jest matematycznym modelem, który 
możemy użyć w celu opisania wpływu kilku zmiennych X1, X2,..., Xk na dycho-
tomiczną zmienną Y. Gdy wszystkie zmienne niezależne są jakościowe, model 
regresji logistycznej jest równoznaczny z modelem log-liniowym. Dla opisania 
takiego zjawiska można posłużyć się również regresją probitową6.

Parametry w modelach ze zmienną dychotomiczną szacowane są za pomocą 
metody największej wiarygodności. W tym przypadku wyznacza się wektor pa-
rametrów, dzięki któremu wystąpi największe prawdopodobieństwo otrzymania 
wartości zaobserwowanych w próbie. W tym celu formułuje się funkcję wiary-
godności i wyznacza jej ekstremum. Popularność tej metody (pomimo dużego 
stopnia skomplikowanej procedury) jest znaczna, bowiem można ją zastosować 
do wielu modeli, np. nieliniowych7. 

4  Por. A. Świadek, J. Gorączkowska, Business Support Institutions and Innovation 
Activities of the Companies in Selected Regions of Poland, w: Innovations and Knowledge 
Commercialization. Cooperative resources, Integrated Science and Business, red. D.M. Trzmielak, 
J. Ropęga, University of Łódź, Łodź 2013, s. 243–257; J. Gorączkowska, Wpływ ośrodków wspar-
cia biznesu na pobudzanie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych, stadium 
przypadku województwa podkarpackiego, w: Przedsiębiorczość i innowacje – analiza systemowa, 
SOOIPP Annual 2014, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 796, Ekonomiczne pro-
blemy usług nr 120, Szczecin 2014, s. 147–166.

5  Por. A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki, t. 2, Statsoft, Kraków 2007, s. 217.
6  A. Świadek, Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa 2011, s. 102.
7  Por. A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 1998, s. 73–75.
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Do określenia istotności statystycznej modeli wykorzystano statystykę chi
-kwadrat Walda. Istotność parametrów oszacowano za pomocą statystyki t-Stu-
denta, która bazuje na błędach standardowych ocen.

Badanie przedsiębiorstw przemysłowych w województwie dolnośląskim zo-
stało przeprowadzone w 2013 roku za lata 2010–2012 przez pracowników Zakładu 
Innowacji i Przedsiębiorczości na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu 
Zielonogórskiego pod kierownictwem dra hab. Arkadiusza Świadka. Baza przed-
siębiorstw została stworzona na podstawie Krajowego Rejestru Sądowego. 
Wybrano do niej przedsiębiorstwa, których profil działalności odpowiada sekcji 
C według Polskiej Kwalifikacji Działalności 2007.

Zebrany materiał badawczy (ankiety) opracowano wstępnie w arkuszu kal-
kulacyjnym Excel, tzn. poszczególnym zdarzeniom przypisano wartość 1 (kiedy 
zachodziły) lub 0 (gdy nie zachodziły). Ze wszystkich przedsiębiorstw wybrano 
podmioty mikro- i małe, które w latach 2010–2012 wdrożyły przynajmniej jed-
ną innowację. Za innowację zgodnie z metodologią Oslo uznano nowy produkt, 
proces, prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, ponoszenie wydatków 
na nowe środki trwałe oraz oprogramowanie komputerowe8. Następnie dane 
przeniesiono do programu Statistica i oszacowano modele. Dodatni znak przy 
współczynniku kierunkowym funkcji oznacza, że prawdopodobieństwo zajścia 
danego zjawiska (np. poszukiwania nowych rozwiązań u klientów) jest większe 
w grupie przedsiębiorstw korzystających z usług danej instytucji wsparcia bizne-
su (np. parku technologicznego) niż w przedsiębiorstwach niewspółpracujących 
z nią. W przypadku, kiedy współczynnik kierunkowy jest ujemny, zależność ta 
jest odwrotna, tzn. szanse na wystąpienie zjawiska innowacyjnego są mniejsze 
w grupie przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkiem wsparcia niż w grupie 
podmiotów tego nieczyniących.

Aby umożliwić międzynarodową komparatystykę zebranego materiału ba-
dawczego, determinanty aktywności innowacyjnej zostały wyznaczone zgodnie 
z metodologią Oslo. Do źródeł aktywności innowacyjnej zaliczono: dostawców, 
klientów, konkurentów, placówki naukowe (instytuty PAN, krajowe i zagranicz-
ne jednostki badawcze, szkoły wyższe, stowarzyszenia naukowo techniczne), 
konferencje i targi, czasopisma i publikacje branżowe oraz zasoby wewnętrzne 
przedsiębiorstw9. Do czynników utrudniających wdrażanie innowacji zakwalifi-
kowano: brak własnych i zewnętrznych środków finansowania, koszty innowacji, 

8  Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, 
Wspólna publikacja OECD i Eurostatu, Wyd. 3, Paryż 2005, s. 96–97, 49–60.

9  Ibidem, s. 86.
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kwalifikacje personelu, brak informacji na temat technologii i rynków, trudności 
w kooperacji, dominującą pozycję innego przedsiębiorstwa oraz niepewny po-
pyt na nowe wyroby10. Wśród efektów aktywności innowacyjnej wyróżniono: 
zwiększenie asortymentu, wejście na nowe rynki, poprawę jakości, zwiększe-
nie elastyczności produkcji i zdolności produkcyjnych, obniżenie jednostkowych 
kosztów pracy oraz meteriało- i/lub energochłonności produkcji, ograniczenie 
szkodliwości dla środowiska oraz wypełnienie przepisów i norm11.

Charakterystyka próba badawczej

W badaniu ankietowym na temat aktywności innowacyjnej wzięło udział 597 
mikro- i małych innowacyjnych przedsiębiorstw z województwa dolnośląskiego. 
Spośród badanych podmiotów 346 przedsiębiorstw stanowiły firmy mikro- (58% 
badanej próby), które zatrudniały do 9 pracowników, a 249 małe (42% próby) 
zatrudniające od 10 do 49 pracowników. 

Ze względu na pochodzenie kapitału większość badanych przedsiębiorstw 
stanowiły podmioty krajowe. Ich udział w próbie wyniósł 92%. 3% firm bazowa-
ło na kapitale zagranicznym, a 5% na kapitale mieszanym (tabela 1).

Tabela 1

Struktura badanych przedsiębiorstw ze względu na pochodzenie 
kapitału założycielskiego w województwie dolnośląskim w 2012 roku

Pochodzenie kapitału Liczba przedsiębiorstw Udziały procentowe (%)
Krajowy 551 92
Zagraniczny 15 3
Mieszany 28 5

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Biorąc pod uwagę poziom stosowanej techniki, większość przedsiębiorstw 
opiera swoją produkcję na tradycyjnych sektorach przemysłu. Ich liczba wynosiła 
308, co stanowi 52% badanej próby. Średnioniską technikę wytwarzania stosuje 
30% przedsiębiorstw, a średniowysoką 14%. Wysoka technika jest wykorzysty-
wana w 30 badanych przedsiębiorstwach, co stanowi 5% badanej próby (tabela 2).

10  Ibidem, s. 118.
11  Ibidem, s. 112.
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Tabela 2

Struktura badanych przedsiębiorstw ze względu na poziom 
stosowanej techniki wytwarzania w województwie dolnośląskim w 2012 roku

Rodzaj stosowanej techniki Liczba przedsiębiorstw Udziały procentowe (%)
Niska 308 52
Średnioniska 177 30
Średniowysoka 82 14
Wysoka 30 5

Źródło: jak pod tabelą 1.

2. Wpływ instytucji wsparcia biznesu na źródła, ograniczenia i efekty 
aktywności innowacyjnej w mikro- i małych innowacyjnych przedsiębior-
stwach przemysłowych w województwie dolnośląskim w latach 2010–2012

Analiza determinant aktywności innowacyjnej ukazała, że najwięcej prawi-
dłowości pomiędzy nimi a instytucjami wsparcia biznesu występuje dla źródeł 
aktywności innowacyjnej. W tym przypadku wyznaczono 25 modeli istotnych 
statystycznie na 88 możliwych. Dla efektów obliczono 14 modeli na 56 możli-
wych, a dla barier zaledwie 5 (również na 56 możliwych).

Wśród ośrodków innowacji największy wpływ na wybór źródeł aktyw-
ności innowacyjnej przez mikro- i małe przedsiębiorstwa, które w badanym 
okresie wdrożyły przynajmniej jedną innowację, mają akademickie inkubatory 
przedsiębiorczości (AIP). Dla tego atrybutu oszacowano 5 modeli istotnych 
statystycznie (na 11 możliwych). W przedsiębiorstwach, w których korzysta się 
z usług dostarczanych przez AIP, największe szanse na poszukiwanie nowych 
rozwiązań występują w przypadku konferencji, targów i wystaw. Wynoszą one 
71%. W grupie podmiotów, które nie kooperują z AIP, szanse te są mniejsze i wy-
noszą 31%. Przedsiębiorcy poszukują również wiedzy o innowacjach w szkołach 
wyższych. Prawdopodobieństwo zajścia tego zjawiska wynosi 0,43 i jest blisko 
11-krotnie większe niż w grupie przeciwnej, tj. podmiotów, które nie współpra-
cują z AIP. Pod wpływem inkubatorów mikro- i mali przedsiębiorcy poszuku-
ją nowej wiedzy w stowarzyszeniach naukowo-technicznych. Szanse na zajście 
tego zjawiska wśród tych podmiotów wynoszą 29%, a w grupie przeciwnej 0,5%. 
W przypadku poszukiwania informacji o innowacjach u klientów większe szan-
se na zajście tego zjawiska zauważa się w grupie podmiotów niekorzystających 
z usług AIP – wynoszą one 68%. Wśród przedsiębiorstw, które współpracują 
z AIP, szanse te są blisko 2,5-krotnie mniejsze i wynoszą 29%.
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Wśród przedsiębiorstw korzystających z usług centrów transferu technolo-
gii (CTT) znacznie rosną szanse na poszukiwanie nowych rozwiązań u dostaw-
ców. Wynoszą one 71%. W grupie przeciwnej są one ponad 2-krotnie mniejsze. 
Prawdopodobieństwo poszukiwania nowej wiedzy u konkurentów pod wpływem 
CTT wynosi 0,57. W grupie podmiotów niewspółpracujących z centrami jest 
o połowę mniejsze. CTT zwiększają też istotnie szanse na poszukiwanie wiedzy 
o innowacjach w stowarzyszeniach naukowo-technicznych (p1 = 0,29) i instytu-
tach badawczych i jednostkach rozwojowych (p1 = 0,14). W grupach przeciwnych 
wynoszą one odpowiednio p2 = 0,05 i p2 = 0,01.

Inkubatory technologiczne zwiększają prawdopodobieństwo poszukiwa-
nia wiedzy o innowacjach w sferze nauki. Dla mikro- i małych innowacyjnych 
firm największe szanse na transfer nowych rozwiązań są w tym przypadku ze 
szkół wyższych. Wynoszą one 40% i są aż 8-krotnie większe aniżeli w grupie 
przeciwnej. Prawdopodobieństwo poszukiwania nowej wiedzy w placówkach 
PAN oraz instytutach badawczych i jednostkach rozwojowych jest takie same 
i wynosi p1 = 0,2. W grupie podmiotów niekorzystających z usług CTT wynosi 
ono dla obu źródeł p2 = 0,01.

W przypadku parków technologicznych zauważono wpływ tylko na jedno 
źródło aktywności innowacyjnej. Przedsiębiorcy kooperujący z nimi poszukują 
nowej wiedzy w stowarzyszeniach naukowo-technicznych. Prawdopodobieństwo 
zajścia tego zjawiska wynosi p1 = 0,21 i jest 4-krotnie większe aniżeli w grupie 
przeciwnej (tabela 3). 

W przypadku ośrodków innowacji nie zauważono żadnego schematu po-
wiązań pomiędzy nimi a wykorzystaniem przez przedsiębiorstwa takich źródeł, 
jak wewnętrzna wiedza w firmie, zagraniczne jednostki badawcze oraz czasopi-
sma i publikacje branżowe. 
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Tabela 3

Wpływ ośrodków innowacji na źródła aktywności innowacyjnej wykorzystywanych 
w mikro- i małych innowacyjnych firmach w województwie dolnośląskim 

w latach 2010–2012

p  p  p p p p p  p   

p1   – przewidywane prawdopodobieństwo wykorzystania danego źródła aktywności innowacyjnej w grupie 
przedsiębiorstw współpracujących z daną instytucją wsparcia

p2    – przewidywane prawdopodobieństwo wykorzystania danego źródła aktywności innowacyjnej w  pozosta-
łej grupie przedsiębiorstw, tj. niewspółpracujących z daną instytucją wsparcia

 – asymptotyczny standardowy błąd estymatora parametru zmiennej niezależnej, tj. instytucji wsparcia 
biznesu

Źródło: jak pod tabelą 1.

Spośród instytucji finansujących najwięcej powiązań pomiędzy nimi a bada-
nymi źródłami wyznaczono dla funduszy pożyczkowych. W tym przypadku zosta-
ło oszacowanych 6 modeli istotnych statystycznie. Fundusze te w znacznym stopniu 
zwiększają szansę na poszukiwania nowej wiedzy u klientów. Prawdopodobieństwo 
wystąpienia tego zjawiska wynosi p1 = 0,78, natomiast w grupie przeciwnej p2 = 
0,65. Szanse na poszukiwanie nowej wiedzy u konkurentów wynoszą w grupie 
podmiotów korzystających z usług funduszy 41%. W grupie przeciwnej są one 
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1,5 razy mniejsze. Pod wpływem funduszy pożyczkowych przedsiębiorcy szu-
kają nowych rozwiązań w zagranicznych i krajowych jednostkach badawczych. 
Prawdopodobieństwo skorzystania z tych źródeł wynosi p1 = 0,07. W grupach 
przeciwnych wynosi odpowiednio p2 = 0,02 i p2 = 0,01. W przypadku współpracy 
z funduszami pożyczkowymi rosną szanse na transfer wiedzy z placówek PAN. 
W grupie podmiotów niekooperujących z nimi są one 4-krotnie mniejsze. W przed-
siębiorstwach, w których korzysta się z usług funduszy, szanse na poszukiwanie 
innowacyjnych rozwiązań wewnątrz firmy wynoszą 26% i są mniejsze niż w pozo-
stałej grupie przedsiębiorstw, w której wynoszą one 39%. Podobnie przedstawia się 
sytuacja w przypadku funduszy poręczeń kredytowych. Prawdopodobieństwo na 
korzystanie z tego źródła w przypadku współpracy z funduszami poręczeniowymi 
wynosi p1 = 0,22 i jest 1,7 razy mniejsze niż w przeciwnej grupie przedsiębiorstw. 
Szanse na korzystanie z nowej wiedzy dostępnej na konferencjach, targach czy wy-
stawach także są mniejsze dla podmiotów kooperujących z funduszami poręczenio-
wymi. Wynoszą one 19%, natomiast w grupie przeciwnej 33%. Współpraca z sie-
ciami aniołów biznesu zwiększa prawdopodobieństwo poszukiwania nowej wiedzy 
w placówkach PAN. Wynosi ono p1 = 0,33, natomiast w grupie przeciwnej p2 = 0,01.

Korzystanie z usług ośrodków szkoleniowo-doradczych (OSD) zwiększa praw-
dopodobieństwo poszukiwania nowych rozwiązań u dostawców, na konferencjach, 
targach i wystawach oraz w zagranicznych jednostkach badawczych. W dwóch 
pierwszych przypadkach kształtują się one na podobnym poziomie i wynoszą odpo-
wiednio p1= 0,46 i p1 = 0,45, a w grupach przeciwnych p2 = 0,35 i p2 = 0,27. Dla za-
granicznych jednostek badawczych wartość p1 jest dużo mniejsza – wynosi bowiem 
0,06, jednakże i tak 3-krotnie przewyższa wartość prawdopodobieństwa wystąpienia 
tego zjawiska w grupie podmiotów niewspółpracujących z OSD (tabela 4).

W przypadku instytucji finansujących i ośrodków przedsiębiorczości nie 
oszacowano żadnych modeli dla takich źródeł, jak szkoły wyższe i stowarzysze-
nia naukowo-techniczne.

W przypadku barier aktywności innowacyjnej pomiędzy nimi a instytu-
cjami wsparcia biznesu występuje dużo mniej zależności, aniżeli w przypad-
ku źródeł. Mikro- i małe innowacyjne firmy, które korzystają z usług funduszy 
pożyczkowych, częściej borykają się z problemami wysokiego kosztu innowacji. 
Szansa, że ta bariera wystąpi, wynosi 88% i jest o 29 punktów procentowych więk-
sza niż w grupie przeciwnej. Brak informacji na temat rynków doskwiera podmio-
tom, które poszukują poręczeń dla swoich zobowiązań w funduszach poręczenio-
wych. Prawdopodobieństwo wystąpienia tej bariery wynosi p1 = 0,19 i jest 2-krotnie 
większe aniżeli w grupie podmiotów niekorzystających z usług tych funduszy. 
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Tabela 4

Wpływ instytucji finansujących i ośrodków przedsiębiorczości na źródła aktywności 
innowacyjnej wykorzystywanych w mikro i małych innowacyjnych firmach 

w województwie dolnośląskim w latach 2010-2012

p  p2  p  2  1 2  1 2  

p1  – przewidywane prawdopodobieństwo wykorzystania danego źródła aktywności innowacyjnej w grupie 
przedsiębiorstw  współpracujących z daną instytucją wsparcia

p2  – przewidywane prawdopodobieństwo wykorzystania danego źródła aktywności innowacyjnej w pozostałej 
grupie przedsiębiorstw, tj. niewspółpracujących z daną instytucją wsparcia

  – asymptotyczny standardowy błąd estymatora parametru zmiennej niezależnej, tj. instytucji wsparcia 
biznesu

Źródło: jak pod tabelą 1.

Z problemem trudności w kooperacji borykają się przedsiębiorstwa współ-
pracujące z ośrodkami szkoleniowo-doradczymi. Szanse na wystąpienie tego 
ograniczenia wynoszą 14%, natomiast w grupie przeciwnej – 5%. Brak informa-
cji na temat rynków dotyczy przedsiębiorstw współpracujących z akademickimi 
inkubatorami przedsiębiorczości. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawi-
ska wynosi p1 = 0,43, a w grupie przeciwnej p2 = 0,1 (tabela 5). Wśród podmiotów 



347Źródła, ograniczenia i efekty aktywności innowacyjnej...

współpracujących z centrami transferu technologii rośnie prawdopodobieństwo, 
że istotną barierą będzie dominująca pozycja innego przedsiębiorstwa. Wynosi 
one 36% i jest 6-krotnie większe niż w grupie przeciwnej. Dla takich barier ak-
tywności innowacyjnej, jak brak wewnętrznych i zewnętrznych środków finanso-
wych na innowacje, kwalifikacje personelu, brak informacji na temat technologii 
oraz niepewny popyt, nie zauważono żadnych schematów powiązań pomiędzy 
nimi a ośrodkami wsparcia przedsiębiorczości.

Tabela 5

Powiązania instytucji wsparcia biznesu z barierami aktywności innowacyjnej 
występującymi w mikro i małych innowacyjnych firmach 

w województwie dolnośląskim w latach 2010-2012

 

p  p   p  p   p  p   

p  p p p  

p1 – przewidywane prawdopodobieństwo wystąpienia danej bariery aktywności innowacyjnej w grupie przed-
siębiorstw współpracujących z daną instytucją wsparcia

p2 – przewidywane prawdopodobieństwo wystąpienia danej bariery aktywności innowacyjnej w pozostałej 
grupie przedsiębiorstw, tj. niewspółpracujących z daną instytucją wsparcia

 – asymptotyczny standardowy błąd estymatora parametru zmiennej niezależnej, tj. instytucji wsparcia 
biznesu

Źródło: jak pod tabelą 1.

W mikro- i małych innowacyjnych firmach w regionie Dolnego Śląska 
najwięcej efektów aktywności innowacyjnej występuje pod wpływem parków 
technologicznych. W tym przypadku największe szanse pojawiają się na poprawę 
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jakości wytwarzanych dóbr – wynoszą one 84%. W grupie przeciwnej wynosiły 55%. 
Prawdopodobieństwo wejścia na nowe rynki na skutek wdrażania innowacyjnych 
rozwiązań pod wpływem parków wynosi p1 = 0,58, a w grupie przeciwnej jest o po-
nad połowę mniejsze. Podobnie przedstawiają się te wielkości w przypadku cen-
trów transferu technologii. Dzięki parkom technologicznym znacznie rosną szanse 
na zwiększanie elastyczności produkcji. Wynoszą one 42% i są 3-krotnie większe 
niż w grupie podmiotów, które nie korzystają z usług tych instytucji. Parki przyczy-
niają się także do wdrażania innowacji, które pozwalają na ograniczanie jednost-
kowej materiało- i/lub energochłonności produkcji. Prawdopodobieństwo zajścia 
tego zjawiska wynosi p1 = 0,21 i jest 3-krotnie większe aniżeli w pozostałej grupie 
przedsiębiorstw. Ostatnim z efektów, na którego wystąpienie szanse zwiększają 
parki, jest wypełnianie przepisów i norm. Wynoszą one 26%, natomiast w grupie 
przeciwnej zaledwie 1%. Ta sytuacja jest podobna w przypadku centrów transferu 
technologii. Oprócz wejścia na nowe rynki i wypełnienia przepisów centra przy-
czyniają się także do ograniczenia szkodliwości działalności przemysłowej na śro-
dowisko naturalne. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska pod wpływem 
CTT wynosi p1 = 0,29 (tabela 6) i jest ponad 4-krotnie większe aniżeli w przeciwnej 
grupie przedsiębiorstw. Ten efekt przynosi także korzystanie z usług inkubatorów 
technologicznych, przy czym prawdopodobieństwo jego wystąpienia wynosi p1 = 
0,4 i jest ponad 5,5 razy większe niż w grupie przeciwnej.

Lokalne lub regionalne fundusze pożyczkowe oraz ośrodki szkoleniowo-do-
radcze przyczyniają się do zwiększenia szans na poprawę jakości wytwarzanych 
dóbr. Wynoszą one w obu wypadkach 68%, natomiast w grupie przeciwnej odpo-
wiednio 54% i 53%. Prawdopodobieństwo zwiększenia zdolności produkcyjnych 
pod wpływem funduszy pożyczkowych wynosi p1 = 0,35, natomiast w grupie 
przeciwnej p2 = 0,23. Korzystanie z usług funduszy pożyczkowych oraz poręcze-
niowych zwiększa szanse na wypełnienie dzięki innowacjom przepisów i norm. 
W pierwszym wypadku wynoszą one 17%, a w drugim 19%. W grupie przeciw-
nej są równe 9%.

W przypadku efektów aktywności innowacyjnej nie zauważono żadnych 
zależności pomiędzy instytucjami wsparcia biznesu a zwiększaniem asortymen-
tu w badanych przedsiębiorstwach oraz zwiększeniem ich zdolności produkcyj-
nych. Żadnych modeli nie wyznaczono dla akademickich inkubatorów przedsię-
biorczości oraz sieci aniołów biznesu.
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Tabela 6

Wpływ instytucji wsparcia biznesu na efekty aktyw ności innowacyjnej występujących 
w mikro- i małych innowacyjnych firmach w województwie dolnośląskim w latach 

2010–2012

p  p p p p p   

p  p   p  p   p  p   

p1  – przewidywane prawdopodobieństwo wystąpienia danego efektu aktywności innowacyjnej w grupie przed-
siębiorstw współpracujących z daną instytucją wsparcia

p2  – przewidywane prawdopodobieństwo wystąpienia danego efektu aktywności innowacyjnej w pozostałej 
grupie przedsiębiorstw, tj. niewspółpracujących z daną instytucją wsparcia

  – asymptotyczny standardowy błąd estymatora parametru zmiennej niezależnej, tj. instytucji wsparcia 
biznesu

Źródło: jak pod tabelą 1.
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Podsumowanie

Analiza zależności pomiędzy instytucjami wsparcia biznesu a determinan-
tami aktywności innowacyjnej dostarczyła kilku istotnych informacji na temat 
mikro- i małych innowacyjnych firm w województwie dolnośląskim. Należy 
w tym momencie podkreślić, że niewielka liczba modeli nie świadczy o tym, że 
dana instytucja nie wpływa pozytywnie na aktywność innowacyjną. Oznacza to, 
że przedsiębiorstwa, które z nimi współpracują, korzystają z różnych źródeł oraz 
występują w nich różne bariery aktywności innowacyjnej i nie można wyznaczyć 
w ich przypadku prawidłowości. Stworzenie „profilu” przedsiębiorstw na pod-
stawie źródeł, barier i efektów aktywności innowacyjnej pozwoli jednak lepiej 
dostosować ofertę ośrodków do potrzeb przedsiębiorstw.

W badanym regionie w małych innowacyjnych firmach najwięcej powią-
zań i zależności występuje pomiędzy instytucjami wsparcia biznesu a źródłami 
aktywności innowacyjnej. Najbardziej homogeniczne są podmioty korzystające 
z usług akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, centrów transferu tech-
nologii oraz lokalnych lub regionalnych funduszy pożyczkowych. Akademickie 
inkubatory oraz fundusze pożyczkowe oddziaływały dwukierunkowo – w więk-
szości przypadków zwiększały szanse na wykorzystanie analizowanych źródeł, 
natomiast w stosunku do źródeł wewnętrznych w firmie (fundusze) i klientów 
(inkubatory) prawdopodobieństwo ich wykorzystania było niższe niż wśród pod-
miotów niekooperujących z tymi instytucjami. Dla funduszy poręczeniowych 
także oszacowano dwa modele, które miały ujemny współczynnik kierunkowy. 
Na tym etapie rodzi się pytanie, czy jest to zjawisko negatywne? Bez wątpie-
nia pożądane jest, aby instytucje te zwiększały szanse na wykorzystanie źró-
deł. Należy jednak pamiętać, że podmioty te implementowały nowe rozwiązania 
w badanym okresie. Badane instytucje wsparcia powinny zatem informację tę 
potraktować jako wskazówkę, iż należy zachęcać zgłaszające się do nich podmio-
ty do wykorzystywania tych źródeł informacji o innowacjach. 

Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, iż wiele instytucji zwiększa szansę na 
poszukiwanie innowacji w instytucjach sfery nauki, takich jak placówki PAN, 
krajowe i zagraniczne jednostki badawcze czy szkoły wyższe. Jeżeli w wyniku 
tych poszukiwań dojdzie do wdrożenia innowacji, to będzie to sprzyjać transfero-
wi wiedzy ze sfery nauki do biznesu. Jest to pierwszy krok na drodze budowania 
współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu.

W badanym regionie oszacowano kilka modeli, które wskazywały na 
zwiększenie szans na poszukiwanie nowych rozwiązań u dostawców (przez CTT 
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i OSD), klientów (fundusze pożyczkowe) i konkurentów (CTT i fundusze po-
życzkowe). Jeżeli nie będzie to tylko bierne podpatrywanie, a działania, które 
owocują nawiązywaniem współpracy, to w regionie pomiędzy innowacyjnymi 
przedsiębiorstwami może dojść w przyszłości do tworzenia struktur sieciowych. 
Instytucje wsparcia powinny zatem stymulować nawiązywanie kooperacji po-
między przedsiębiorcami.

Dla barier aktywności innowacyjnej oszacowano tylko 5 modeli istotnych 
statystycznie. Trudno jest zatem określić profil podmiotów, jakie współpracują 
z instytucjami wsparcia pod względem barier, z którymi się borykają. Gdyby to 
się udało, można byłoby lepiej dostosować ofertę usługową do potrzeb innowa-
cyjnych przedsiębiorców. Na tym etapie jest to jednak trudne zadanie.

W przypadku efektów aktywności innowacyjnej najwięcej zależności 
występuje pomiędzy nimi a parkami technologicznymi, a w dalszej kolejności 
centrami transferu technologii i lokalnymi/regionalnymi funduszami pożycz-
kowymi. Współpraca z nimi zwiększa szanse na wejście z wyrobami na nowe 
rynki, zwiększenie elastyczności produkcji oraz zmniejszenie jej materiało- i/lub 
energochłonności, a także wypełnienie przepisów i norm. Kooperacja z centrami 
transferu technologii również przyczynia się do wchodzenia na nowe rynki, wy-
pełniania przepisów, a także ograniczenia szkodliwości produkcji dla środowiska 
naturalnego. Fundusze pożyczkowe pozwalają na poprawę jakości, zwiększenie 
zdolności produkcyjnych oraz wypełnianie przepisów. Taki układ oszacowanych 
modeli wskazuje, że w odniesieniu do instytucji wsparcia biznesu nie ma znacze-
nia, z jakich źródeł aktywności innowacyjnej korzystają przedsiębiorstwa – nie 
ma bowiem istotnego ich przełożenia na efekty aktywności innowacyjnej.
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SOURCES, BARRIERS AND EFFECTS OF INNOVATION ACTIVITY 
AND BUSINESS SUPPORT ORGANIZATIONS IN SMALL INNOVATIVE 

COMPANIES IN INDUSTRY IN LOWER SILESIA PROVINCE IN 2010–2012

Summary

The article shows relations between business support organizations and sources, 
barriers and effects of innovation activity in small innovative companies in industry in 
Lower Silesia Province. Probit model was used to get information which helps in the cre-
ation of business support services for small innovative companies. The most important 
conclusions are:

A most homogenous companies, in terms of source of innovation activity, are the 
companies which cooperate with centers of technology transfer, academic business incu-
bators and loan funds.

In terms of innovation activity barriers it is difficult to determine a profile of com-
panies in the region. There was lack of estimate models.
Technology parks are the greatest contributor in effects of innovation activity

Keywords: innovation activity, determinants of innovation activity, business support 
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Streszczenie

Obecna sytuacja biznesowa wymusza na przedsiębiorstwach umiejętność nie tyl-
ko konkurowania, ale również szeroko rozumianej współpracy. Ma ona niepodważalny 
wpływ na działanie każdego z zaangażowanych w nią podmiotów. Współpraca przedsię-
biorstw otwiera nowe perspektywy rozwoju. Widoczna jest przy budowaniu nowych stra-
tegii, poprawie jakości, wzroście konkurencyjności czy wprowadzaniu innowacji i tym 
podobnych. działań, które byłyby trudne do osiągnięcia w zupełnie samodzielnym spo-
sobie funkcjonowania. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań 
dotyczących współpracy przedsiębiorstw w obszarze „korytarza łódzko-warszawskie-
go” przeprowadzonych w ramach projektu „Systemowe wsparcie procesów zarządzania 
w JST” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
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Wprowadzenie 

B. Kaczmarek definiuje współpracę jako powiązania między podmiotami 
na podstawie zawieranych umów umożliwiających lub ułatwiających realizację 
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ich celów. Charakterystyczną cechą współpracy jest jej dobrowolność oraz rów-
noczesne realizowanie przez partnerów celów wspólnych i indywidualnych1. 
Zdaniem J. Lichtarskiego, który definiuje współpracę jako „podejmowanie 
działań wzajemnie zgodnych i uzupełniających się oraz mających pozytyw-
ne znaczenie z punktu widzenia ich wpływu na osiąganie celów przedsiębior-
stw”2, najważniejszy jest efekt synergii, dzięki któremu przedsiębiorstwa mogą 
osiągać lepsze wyniki przy niższych kosztach poprzez łączenie zadań, które 
do tej pory wykonywały oddzielnie3. Według A.K. Jażdżewskiego, współpra-
ca gospodarcza przedsiębiorstw to współdzia łanie niezależnych podmiotów, 
polegające na skoordynowaniu wykonywanych zadań przewidzianych podziałem 
pracy. Obejmuje ona zespół stosunków prawnych, zachodzących w procesie 
działalności gospodarczej, istniejących między co najmniej dwoma podmiotami 
gospodarczymi, których istota oraz cel zawiera się w wymianie dóbr i usług 
bądź w tworzeniu warunków dla takiej wymiany4. Współpraca ma zatem słu-
żyć rozwojowi przedsiębiorstwa i umocnieniu jego pozycji na rynku, utrzymaniu 
określonej pozycji przedsiębiorstwa na rynku, lepszemu wykorzystaniu zasobów 
i umiejętności przedsiębiorstwa5. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowa-
nie wyników badań dotyczących współpracy przedsiębiorstw w obszarze tzw. 
korytarza łódzko-warszawskiego realizowanych w ramach prac nad „Strategią 
rozwoju dla warszawsko-łódzkiego obszaru funkcjonalnego” prowadzonych 
dzięki realizacji projektu „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki6. 

1  B. Kaczmarek, Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, s. 21–22.

2  L. Lichtarski, Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1992, s. 13.
3 M. Strzyżewska, Współpraca konkurentów w grupie polskich małych i średnich przedsię-

biorstw, „Problemy Zarządzania – Przedsiębiorczość” 2008, nr 2, s. 72.
4  A.K. Jażdżewski, Koncentracja gospodarcza jako forma współdziałania gospodarczego – 

uwagi teoretyczno-prawne, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2000, rok LXII, z. 2.
5  A. Połomska-Jasieniowska, Wewnętrzne uwarunkowania współdziałania gospodarczego 

małych przedsiębiorstw, w: Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsię-
biorstwach, red. M. Matejun, C.H. Beck, Warszawa 2010.

6 E. Stawasz, R. Lisowska, M. Ratalewska, M. Fabińska, Obszary i efekty współpracy po-
między podmiotami gospodarczymi w korytarzu łódzko-warszawskim. Raport z wywiadów w uję-
ciu holistycznym, sektorowym i terytorialnym, Łódź 2014, materiał nieopublikowany.



355Współpraca przedsiębiorstw w korytarzu łódzko-warszawskim...

1. Metodyka badań

Celem głównym przeprowadzonych badań było rozszerzenie wiedzy 
o współpracy przedsiębiorstw w obszarze korytarza łódzko-warszawskiego. Cele 
szczegółowe badań dotyczyły: a) identyfikacji przedsiębiorstw współpracujących 
ze sobą w obszarze korytarza łódzko-warszawskiego, b) zbadania form, zakre-
su i obszarów współpracy, c) przyczyn podejmowania i rozwoju współpracy, d) 
określenia efektów współpracy oraz e) identyfikacji barier stanowiących główne 
przeszkody utrudniające przedsiębiorstwom podejmowanie i rozwój współpracy. 
Badania polegały również na zbadaniu oczekiwań i potrzeb zgłaszanych przez 
współpracujące przedsiębiorstwa.

Zakres podmiotowy badań obejmował przedsiębiorstwa krajowe należące 
do różnych dziedzin gospodarczych. Współpraca przedsiębiorstw obejmowała 
wszelkie kontakty między tymi jednostkami o charakterze gospodarczym, insty-
tucjonalnym, informacyjnym itp. przybierające formy umowne i/lub pozaumow-
ne, ciągłe lub sporadyczne, finansowe i pozafinansowe. 

Zakres danych obejmował: a) stan współpracy (znaczenie, częstotliwość 
i formy), b) przedmiot i zasięg terytorialny współpracy, c) motywy i efekty 
współpracy, d) bariery współpracy, e) perspektywy współpracy, f) rolę obszaru 
korytarza łódzko-warszawskiego dla współpracy, g) wpływ współpracy dla roz-
woju korytarza łódzko-warszawskiego, h) wsparcie publiczne.

W badaniach przyjęto następujące założenia: a) badanie obejmuje opinie 
przedsiębiorstw za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2013 roku (dane 
na koniec 2013 r.), b) badanie obejmuje co najmniej 100 przedsiębiorstw (po 50 
jednostek) z województwa łódzkiego i mazowieckiego zlokalizowanych w kory-
tarzu łódzko-warszawskim, c) narzędzia badań: kwestionariusz wywiadu ankie-
towego przeprowadzony metodą CATI i bezpośrednio (uzupełniająco), d) dobór 
próby ma charakter celowy, a badaniem objęte zostały przede wszystkim przed-
siębiorstwa należące do inicjatyw klastrowych oraz grup producenckich, a tak-
że inne współpracujące, e) branże: farmaceutyczna i kosmetyczna, logistyczna, 
odzieżowo-włókiennicza, warzywno-owocowa.

Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich, 
z wykorzystaniem formularza ze standardową listą poszukiwanych informacji. 
Spośród 150 firm objętych pierwszą częścią badania celowo wytypowano 26 
firm zlokalizowanych w korytarzu łódzko-warszawskim z branż wskazanych 
w przyjętych założeniach badawczych w punkcie e). Wywiady przeprowadzone 
zostały z właścicielami lub współwłaścicielami przedsiębiorstw. Podstawą badań 
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było narzędzie badawcze – kwestionariusz wywiadu „Czynniki funkcjonowa-
nia i współpracy międzywojewódzkiej przedsiębiorstw z województw łódzkiego 
i mazowieckiego”. Wywiady bezpośrednie ze standardową listą poszukiwanych 
informacji przeprowadzone zostały w okresie od sierpnia do września 2014 roku.

Dobór próby badawczej miał charakter celowy. Z bazy 150 firm, z którymi 
przeprowadzone zostały badania ankietowe, wybrano poprzez kontakty bezpo-
średnie (telefoniczne) 26 firm. Firmy wytypowane do wywiadów wykazywały 
silny poziom współpracy w korytarzu łódzko-warszawskim. Badana próba skła-
dała się z 26 przedsiębiorstwa, z czego 20 zlokalizowanych było w województwie 
łódzkim natomiast 6 pochodziło z województwa mazowieckiego. Do badań przy-
jęto przedsiębiorstwa z czterech sektorów: farmaceutycznego i kosmetycznego, 
warzywno-owocowego, logistycznego, odzieżowo-włókienniczego. Rozkład ba-
danych przedsiębiorstw według sektorów przestawiono w tabelach 1 i 2.

Tabela 1 

Rozkład przedsiębiorstw według sektorów

Sektory Liczba przedsiębiorstw
1. Farmaceutyczno-kosmetyczny
2. Warzywno-owocowy
3. Logistyczny
4. Odzieżowo-włokienniczy

6
4
6

10
Ogółem 26

Źródło: E. Stawasz, R. Lisowska, M. Ratalewska, M. Fabińska, op. cit., s. 6.

Tabela 2 

Rozkład przedsiębiorstw według województw i sektorów

Województwo
F–K

Sektor

F–K W–Ow L O–Wł razem
Łódzkie L. 4 3 4 9 20
Mazowieckie L. 2 1 2 1 6
Suma L. 6 4 6 10 26

Źródło: E. Stawasz, R. Lisowska, M. Ratalewska, M. Fabińska, op. cit., s. 7.
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2. Analiza przypadków ze względu na proces współpracy

Analizując stan form współpracy w obszarze korytarza łódzko-warszaw-
skiego, zauważa się, że najczęściej, bo w 19 przypadkach, współpracę inicjowa-
ły badane firmy po łódzkiej stronie korytarza, w 12 przypadkach z inicjatywą 
wychodziły badane firmy po warszawskiej stronie korytarza. Do rozpoczęcia 
współpracy przyczyniały się również, zdaniem respondentów, firmy z badanych 
sektorów (po stronie łódzkiej 11 wskazań, po stronie warszawskiej 12 wskazań). 
Uczelnie wyższe, IOB, JST, NGO pełniły marginalną rolę inicjatora współpracy. 
W sektorze odzieżowo-włókienniczym zarówno po stronie łódzkiej, jak i war-
szawskiej większość badanych firm inicjowało współpracę. Równomiernie (po 
4 wskazania) respondenci uznawali za inicjatora firmy współpracujące z dane-
go sektora (zarówno strona łódzka, jak i warszawska), a trzy z badanych firm 
wskazywały JST (strona łódzka) oraz uczelnie wyższe (strona łódzka) jako stronę 
inicjującą współpracę. Badane firmy z tego sektora przede wszystkim siebie wi-
działy jako aktora strategicznego (5 wskazań), na drugim miejscu stawiały firmy 
z sektora (4 wskazania), na kolejnym uczelnie wyższe (3 wskazania), a na ostatnim 
miejscu NGO i JST (po 1 wskazaniu). Zarówno w sektorze logistycznym i farma-
ceutyczno-kosmetycznym respondenci wskazywali zarówno siebie, jak i firmy 
z danego sektora jako inicjujące współpracę i traktowały się jako aktora strate-
gicznego W sektorze owocowo-warzywnym respondenci wskazywali siebie jako 
inicjatora współpracy (3 wskazania) oraz firmy z sektora (2 wskazania) i uznając 
jednocześnie, że funkcja aktora strategicznego nie jest w ogóle obsadzona.

Funkcję lidera w badanych sektorach w podobnym zakresie przyjmowały 
zarówno badane firmy (19 wskazań), jak i firmy współpracujące (14 wskazań).

Tabela 3 

Źródła danych o możliwościach współpracy

Liczba 
odpowiedzi

1 2

Internet – województwo łódzkie 21
Internet – województwo mazowieckie 19
Spoza korytarza 20
JST – województwo łódzkie 0
JST – województwo mazowieckie 0
JST – spoza korytarza 0
Uczelnia – województwo łódzkie 3
Uczelnia – województwo mazowieckie 0
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1 2

Uczelnia spoza korytarza 1
Własne bazy – województwo łódzkie 12
Własne bazy – województwo mazowieckie 8
Własne bazy – spoza korytarza 8
Inne 12

Źródło: E. Stawasz, R. Lisowska, M. Ratalewska, M. Fabińska, op. cit., s. 15.

Poszukując źródeł danych o możliwościach współpracy, badane firmy przede 
wszystkim korzystały z baz danych dostępnych w Internecie zawierających dane 
o firmach z korytarza po stronie województwa łódzkiego (21 wskazań), jak i mazo-
wieckiego (19 wskazań) oraz spoza korytarza (20 wskazań). W mniejszym stopniu 
z własnych baz danych tworzonych z obu stron korytarza, jak i poza nim. Więcej 
własnych baz danych mają firmy po łódzkiej stronie korytarza (12 wskazań) niż po 
warszawskiej (8 wskazań). Marginalne znaczenie miały bazy z uczelni wyższych. 

Tabela 4 

Kryteria wyboru partnerów do współpracy

Liczba 
odpowiedzi

Doświadczenie – partner 16
Doświadczenie – my 5
Opinia – partner 11
Opinia – my 4
Możliwości finansowe – partner 9
Możliwości finansowe – my 6
Prestiż – partner 10
Prestiż – my 6
Pozycja konkurencyjna – partner 5
Pozycja konkurencyjna – my 6
Kapitał ludzki – partner 3
Kapitał ludzki – my 4
Technologie – partner 4
Technologie – my 6
Inne 10

Źródło: E. Stawasz, R. Lisowska, M. Ratalewska, M. Fabińska, op. cit., s. 18.

Najistotniejszym kryterium wyboru partnera wśród badanych firm było 
doświadczenie partnera biznesowego (16 wskazań), opinia o partnerze (11 
wskazań), prestiż i jego możliwości finansowe (po 10 wskazań). Najmniejsze 
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znaczenie miał kapitał ludzki posiadany przez partnera (3 wskazania). Badane 
firmy z sektora odzieżowo-włókienniczego wybierając partnera do współpracy, 
przede wszystkim kierowały się jego doświadczeniem (6 wskazań), możliwościa-
mi finansowymi (5 wskazań) oraz opinią, jaką posiada (4 wskazania). W przy-
padku branży logistycznej najważniejsze były dla respondentów doświadczenie 
partnera biznesowego (4 wskazania), jego opinia, możliwości finansowe oraz pre-
stiż, jaki posiada (po 3 wskazania). W sektorze farmaceutyczno-kosmetycznym 
również dla respondentów najważniejsze było doświadczenie partnera bizneso-
wego (4 wskazania), jego możliwości finansowe oraz prestiż (po 3 wskazania). 
Dla firm z sektora owocowo-warzywnego najistotniejsza była opinia o partnerze 
(3 wskazania) oraz jego doświadczenie (2 wskazania). Badane firmy wybierając 
kooperanta, kierowały się również własnymi możliwościami technologicznymi 
oraz posiadanym kapitałem ludzkim (po 2 wskazania).

Po łódzkiej stronie korytarza najistotniejszym kryterium wyboru partnera 
było doświadczenie partnera biznesowego (12 wskazań), opinia o partnerze i jego 
możliwości finansowe (8 wskazań), a najmniej istotnym – jego kapitał ludzki 
(1 wskazanie). Po warszawskiej stronie korytarza badani respondenci również 
podkreślali rangę doświadczenia partnera biznesowego i jego prestiż (po 4 wska-
zania), najmniejsze znaczenie miały dla nich możliwości finansowe respondenta 
i posiadany przez niego kapitał ludzki (1 wskazanie).

W swoich wypowiedziach dotyczących kryteriów wyboru partnerów bada-
ne firmy podkreślały również znaczenie: jakości i ceny produktu, dostępności da-
nego produktu w danym czasie, współpracy opartej na wieloletnich kontaktach.

Do najczęstszych działań, jakie podejmowały badane firmy w celu zainicjo-
wania współpracy, kolejno należały: 

 – spotkania organizowane przez badaną firmę (20 wskazań),
 – odpowiedź na ofertę przygotowaną przez partnera (17 wskazań),
 – oraz spotkania przez niego zainicjowane (16 wskazań).

W swoich wypowiedziach respondenci podawali również następujące spo-
soby działania:

 – większość działań odbywa się przez Internet, spotkania tylko ze strate-
gicznymi partnerami – Mark Sp. j. Krzysztof Kręcisz (sektor logistycz-
ny, woj. łódzkie),

 – kontakt telefoniczny – DAP PPHU Dariusz Przychodnik (sektor włó-
kienniczy, woj. łódzkie),
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 – większość działań odbywa się przez Internet, spotkania tylko ze strate-
gicznymi partnerami – Lady Kama Sp. j. Karol Miszczak (sektor włó-
kienniczy, woj. łódzkie),

 – większość działań odbywa się przez Internet – NANOSOFT Piotr 
Sawicki (sektor /far/kos/med. woj. łódzkie),

 –  cały sukces odnośnie do współpracy tkwi w możliwości spotkania P.P.H. 
„REGINA” Jarosław Górecki (sektor włókienniczy, woj. łódzkie).

Do najistotniejszych czynników lokalizacji z uwagi na możliwość współpra-
cy zdaniem badanych firm według rangi ważności kolejno należały:

 – bliskość rynków zbytu (30% odpowiedzi),
 – bliskość współkooperantów (28% odpowiedzi),
 – bliskość kapitału ludzkiego (26% odpowiedzi),
 – dostępność dróg transportowych (25,67% odpowiedzi),
 – usługi administracyjne (24,67% odpowiedzi).

Wymienieni powyżej respondenci uznali za istotny czynnik, który nie zo-
stał ujęty w zestawieniu, a mianowicie miejsce zamieszkania właścicieli. 

Sposób realizacji współpracy według badanych firm przebiegał prawie na 
równi w formie kontaktów bezpośrednich (spotkania, konferencje, szkolenia) 
– 25 wskazań, jak i kontaktów pośrednich (Internet, komunikatory, platforma) 
– 23 wskazania. W sektorze włókienniczym, logistycznym, farmaceutycznym/
kosmetycznym/medycznym, owocowo-warzywnym badane firmy prawie na 
równi korzystały z kontaktów bezpośrednich i pośrednich przy rozpoczynaniu 
współpracy. Jako sposób realizacji współpracy w badanych firmach w korytarzu 
po stronie łódzkiej tylko w dwóch przypadkach wskazywały one na przewagę 
kontaktów bezpośrednich nad pośrednimi, a w przypadku strony warszawskiej 
sposób realizacji współpracy nie pokazywał różnic między formą bezpośrednią 
a pośrednią.

Etapy współpracy wśród badanych firm z sektora odzieżowo-włókiennicze-
go zaczynały się od inicjatywy, podpisania umowy o współpracę, rozpoczęcia 
projektu u 8 badanych respondentów. W przypadku sektora logistycznego ana-
lizowany wskaźnik był na poziomie 4 wskazań, w sektorze farmaceutyczno-ko-
smetycznym  na poziomie 2 wskazań, zaś w sektorze owocowo-warzywnym na 
poziomie 3 wskazań. Respondenci w odpowiedzi „inne” wskazywali, że etapy 
współpracy przebiegały w zależności od sytuacji biznesowej, projektu czy part-
nera biznesowego. Analiza etapów współpracy w ujęciu terytorialnym pokazuje, 
że po łódzkiej stronie korytarza badane firmy „standardowo” zaczynały współ-
pracę (od inicjatywy, podpisania umowy o współpracę, po rozpoczęcie projektu) 
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aż w 14 przypadkach. Po stronie warszawskiej wybór „standardowych etapów 
współpracy” z nietypowymi był identyczny (po 3 wskazania). Do niestandardo-
wych etapów rozpoczynania współpracy respondenci zaliczają np.: 

 – „mniej formalne spotkanie, bez widocznych etapów współpracy” – 
OFTA Sp. z o.o. Maciej Osęka (sektor farmaceutyczno-kosmetyczno-
medyczny, woj. mazowieckie),

 – „reklamę szemraną, która przyciąga klientów” – DAP PPHU Dariusz 
Przychodnik (sektor włókienniczy, woj. łódzkie).

3. Analiza przypadków z uwagi na efekty współpracy

Wszyscy badani respondenci pozytywnie oceniali przebieg współpracy 
w korytarzu łódzko-warszawskim. Ranking korzyści ze współpracy dla bada-
nych firm przedstawiał się następująco: 

 – zwiększenie rentowności sprzedaży oraz zwiększenie udziału w rynku 
(po 14 wskazań),

 – zwiększenie prestiżu firmy (13 wskazań),
 – poprawa płynności finansowej (12 wskazań),
 – wejście na nowe rynki (11 wskazań),
 – zwiększenie poziomu innowacyjności (6 wskazań).

Do dodatkowych korzyści (poza celami) współpracy, jakie dostrzegały ba-
dane firmy z sektora odzieżowo-włókienniczego, zaliczało się przede wszystkim 
zwiększenie rentowności sprzedaży, zwiększenie udziału w rynku oraz zwiększe-
nie prestiżu firmy (po 5 wskazań). Na drugim miejscu plasowało się poprawienie 
płynności finansowej firmy oraz wejście na nowe rynki (po 4 wskazania). W sek-
torze logistycznym na pierwszym miejscu było zwiększenie rentowności sprzeda-
ży (4 wskazania), a na drugim poprawa płynności finansowej firmy. Dla sektora 
farmaceutyczno-kosmetycznego dodatkową korzyścią okazało się zwiększenie 
prestiżu firmy (5 wskazań), a następnie zwiększenie udziału w rynku, wejście na 
nowe rynki oraz poprawa płynności finansowej (po 4 wskazania). Dla firm z sek-
tora owocowo-warzywnego największą dodatkową korzyścią okazało się zwięk-
szenie udziału w rynku (3 wskazania) oraz zwiększenie rentowności sprzedaży, 
wejście na nowe rynki czy też  zwiększenie prestiżu firmy (po 2 wskazania).

Ranking korzyści współpracy dla firm po łódzkiej stronie korytarza przed-
stawiał się następująco:

 – zwiększenie rentowności sprzedaży; zwiększenie udziału w rynku (po 
12 wskazań),
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 – wejście na nowe rynki; poprawa płynności finansowej (po 10 wskazań),
 – zwiększenie prestiżu firmy (9 wskazań),
 – zwiększenie poziomu innowacyjności (3 wskazania).

Ranking korzyści współpracy dla firm po warszawskiej stronie korytarza 
przedstawiał się następująco:

 – zwiększenie prestiżu firmy (4 wskazania),
 – zwiększenie poziomu innowacyjności (3 wskazania),
 – zwiększenie rentowności sprzedaży; zwiększenie udziału w rynku; po-

prawa płynności finansowej (po 2 wskazania),
 – wejście na nowe rynki (1 wskazanie).

Zdaniem badanych respondentów do materialnych korzyści współpracy we-
dług rangi ważności należą: 

 – wzrost konkurencyjności (15 wskazań),
 – zdobycie nowych klientów (9 wskazań),
 – wzrost rentowności (8 wskazań),
 – wzrost jakości produktu (7 wskazań), 
 – wspólne projekty i przedsięwzięcia (6 wskazań),
 – rozwój zasobów ludzkich (5 wskazań),
 – zwiększenie możliwości eksportowych (4 wskazania).

Marginalne korzyści to uzyskanie pomocy w rozwiązywaniu problemów 
(doradztwo), pozyskanie nowych technologii oraz  środków finansowych. 

Do niematerialnych korzyści współpracy badane firmy według rangi waż-
ności zaliczyły: 

 – wzrost zaufania (21 wskazań),
 – wzrost prestiżu firmy (15 wskazań),
 – dostęp do wiedzy (13 wskazań),
 – podniesienie poziomu wiedzy (12 wskazań).

Badanym firmom trudno było zdefiniować, kto osiąga większe korzyści 
w ramach współpracy w korytarzu – zwykle wskazywały na siebie (strona łódz-
ka 8 wskazań, strona warszawska 5 wskazań), w mniejszym zakresie na jedną lub 
drugą stronę korytarza. 

4. Analiza przypadków z uwagi na rodzaje wsparcia

Neutralny charakter miała natomiast ocena roli lokalnej administracji w ini-
cjowaniu, podejmowaniu i rozwoju współpracy. Respondenci najczęściej nie mie-
li zdania na ten temat.
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Niezależnie od sektora i korytarza respondenci nie potrafili ocenić roli lo-
kalnej administracji w inicjowaniu, podejmowaniu i rozwoju współpracy – po 
równo traktowali ją jako stymulator i inhibitor. 

Badane firmy jako możliwości i rozwiązania lokalne ułatwiające współpra-
cę (według rangi ważności) podawały: 

 – zmniejszenie biurokracji (16 wskazań), 
 – stworzenie przyjaznej atmosfery w urzędach (14 wskazań), 
 – zatrudnienie wykwalifikowanej kadry administracji samorządowej oraz 

stworzenie mechanizmów pozwalających na kojarzenie partnerów (po 
13 wskazań),

 – wprowadzanie prorozwojowych regulacji prawnych (12 wskazań),
 – uproszczenie przepisów oraz podjęcie działań służących propagowaniu 

idei współpracy (po 11 wskazań),
 – zwiększenie publicznych nakładów na rozwój współpracy (10 wskazań),
 – uproszczenie procedur związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem 

współpracy (9 wskazań),
 – odpolitycznienie samorządów lokalnych (7 wskazań).

Do indywidualnych rozwiązań proponowanych przez respondentów nale-
żą m.in.:

 – „pomoc i preferencje związane z nową inwestycją – zakup działki, co 
przekłada się na rozwój firmy” – SPEDCONT Sp. z o.o. Marek Turajczyk 
(sektor logistyczny, woj. łódzkie),

 – „nakłady na edukację i rozwój edukacji dla sektora włókienniczo-odzie-
żowego” – Lady Kama Sp. j. Karol Miszczak (sektor włókienniczy, woj. 
łódzkie),

 – „działania w zakresie uruchomienia klastra” – Bornpol s.c. Arkadiusz 
Boryna (sektor włókienniczy, woj. łódzkie).

Według badanych respondentów ranking proponowanych działań sprzyjają-
cych współpracy między partnerami w korytarzu łódzko-warszawskim przedsta-
wiał się następująco: 

 – konieczność wdrożenia zachęt finansowych (19 wskazań),
 – zachęty prawne (15 wskazań),
 – doradztwa (8 wskazań),
 – szkolenia (7 wskazań).
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W zakresie inicjowania współpracy między partnerami respondenci zapro-
ponowali podjęcie następujących działań: 

 – „promowanie miasta Łodzi przez JST” – AB Eksport Import S.C. Beata 
Świerczyńska (sektor włókienniczy, woj. łódzkie),

 – „budowanie platform informacyjnych” – GAJOS FASHION Sp. z o.o. 
Tadeusz Gajos (sektor włókienniczy, woj. mazowieckie), 

 – „poprawianie infrastruktury – Łódź może stać się sypialnią Warszawy” – 
EMKA Michał Wyrzykowski-Kuć (sektor logistyczny, woj. mazowieckie)

 – „prężniej działające kojarzenie firm” – Spera Justyna Chartlińska (sektor 
farmaceutyczno/kosmetyczny/medyczny, woj. łódzkie),

 – „organizowanie spotkań branżowych i po stronie łódzkiej, i mazowiec-
kiej” – Bogadar Bożena Kamińska-Szuwar (sektor farmaceutyczno/
kosmetyczny/medyczny, woj. mazowieckie); Świeży owoc Sp. z o.o. 
Bartłomiej Brodzik (sektor owocowo-warzywny, woj. mazowieckie)

Podsumowanie

Prezentowane wyniki jednoznacznie podkreślają pozytywny wpływ współ-
pracy między przedsiębiorstwami w korytarzu łódzko-warszawskim na ich pra-
widłowe funkcjonowanie i możliwość osiągania korzyści, których nie mogłyby 
uzyskać, działając samodzielnie. Ranking korzyści ze współpracy dla badanych 
firm zaczynał się od zwiększenia rentowności sprzedaży, zwiększenia udziału 
w rynku, zwiększenia prestiżu firmy, poprawy płynności finansowej oraz wejścia 
na nowe rynki, a kończył zwiększeniem poziomu innowacyjności. Do najbardziej 
problemowych obszarów współpracy należały czynniki finansowe i ludzkie. 
W mniejszym zakresie organizacyjno-instytucjonalne oraz technologiczne. Zdaniem 
badanych respondentów w budowaniu współpracy korytarzowej przydałoby się 
również większe wsparcie ze strony jednostek samorządu terytorialnego.
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THE COOPERATION OF ENTERPRISES IN THE 
LODZ-WARSAW CORRIDOR – AN ANALYSIS OF CASE

Summary

The current business situation requires enterprises to possess the ability not only to 
compete but also to carry out widely understood cooperation. It has an undeniable impact 
on the operation of each of the entities involved. Cooperation between companies opens 
up new prospects for development. It is evident in the creation of new strategies, quality 
improvement, an increase in competitiveness and the introduction of innovation, etc., 
that is, in actions that would be difficult to perform independently. The aim of the paper 
is to present the results of research on the cooperation between enterprises in the “Lodz-
Warsaw corridor” carried out in the framework of the project entitled “Systemic Support 
for Management Processes in Local Government Units” co-financed by the European 
Social Fund under the Human Capital Operational Programme. 

Keywords: SME, cooperation, collaboration, Lodz and Warsaw corridor 

Tanslated by Magdalena Ratalewska
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Streszczenie

Klastry odgrywają kluczową rolę w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, po-
nieważ są miejscem, gdzie w wyniku efektu synergii dochodzi do wymiany i dyfuzji 
wiedzy, na bazie której powstają innowacyjne rozwiązania. Włączenie przedsiębiorstwa 
w strukturę klastra prowadzi do jego wyższej specjalizacji i efektywności funkcjonowa-
nia, dzięki pośredniej realizacji korzyści skali. Celem artykułu jest udzielenie odpowie-
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Artykuł bazuje na analizie desk research oraz analizie wyników badań ankietowych 
w zakresie poziomu rozwoju współpracy funkcjonujących struktur klastrowych zloka-
lizowanych w „korytarzu łódzko-warszawskim” z sektorów: owocowo-warzywnego, 
farmaceutyczno-kosmetycznego, logistycznego oraz odzieżowo-włókienniczego (sekto-
rów wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionów, w których prowadzone były 
badania).
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Wprowadzenie

Klastry stanowią jeden z filarów innowacyjnego rozwoju społeczno-gospo-
darczego państw członkowskich Unii Europejskiej. I dlatego w latach 2014–2020 
będą jednym z obszarów objętych istotnym wsparciem, w tym wsparciem finan-
sowym ze strony Komisji Europejskiej. Wsparcie to będzie realizowane na trzech 
poziomach: 1) makro, czyli kraje członkowskie (Member States – MS) i stowa-
rzyszone (Associated Countries – AC; podpisana umowa odnośnie do Horyzontu 
2020, 2) mezo (krajowym) i 3) mikro (regionalnym). Zostały dla nich opracowane 
odrębne programy finansowania przedsięwzięć, których beneficjentami są klastry.

Jednakże jak pokazują badania (m.in. badania w ramach Innovation Union 
Scoreboards1 i Regional Innovation Scoreboard2), innowacyjność polskiej go-
spodarki oceniana jest bardzo nisko. A biorąc pod uwagę to, iż na tempo wzrostu 
innowacyjności firm wpływ mają nie tylko kapitał i wydajność pracy, a coraz 
częściej wzajemne powiązania kooperacyjne firm i instytucji B+R oraz otoczenia 
biznesu, należy zastanowić się, co motywuje, a co ogranicza polskie firmy w po-
dejmowaniu decyzji o nawiązaniu współpracy. Celem artykułu jest udzielenie 
odpowiedzi na tak sformułowane pytanie na podstawie analizy desk research 
oraz badań ankietowych w zakresie poziomu rozwoju współpracy funkcjonują-
cych struktur klastrowych zlokalizowanych w „korytarzu łódzko-warszawskim” 
z sektorów: owocowo-warzywnego, farmaceutyczno-kosmetycznego, logistycz-
nego oraz odzieżowo-włókienniczego (sektorów wpisujących się w inteligentne 
specjalizacje regionów, w których prowadzone były badania)3. Analiza wyników 
wskazanych źródeł pozwoli także na sformułowanie wstępnych propozycji, jak 
wspierać firmy w inicjowaniu współpracy, w tym współpracy w ramach struktur 
klastrowych.

1  Komisja Europejska, Innovation Union Scoreboards, Bruksela 2015, http://ec.europa.eu/
growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf (dostęp30.09.2015).

2  Komisja Europejska, Regional Innovation Scoreboard 2014, Bruksela 2014, http://bo-
okshop.europa.eu/en/regional-innovation-scoreboard-2014-pbNBBC14001/ (dostęp 30.09.2015).

3  Badania ankietowe przeprowadzone zostały w ramach prac nad Strategią rozwo-
ju dla łódzko-warszawskiego obszaru funkcjonalnego prowadzonych dzięki realizacji pro-
jektu „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na zle-
cenie Uniwersytetu Łódzkiego.
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1. Motywy podejmowania współpracy przez przedsiębiorstwa zlokalizowa-
ne w „korytarzu łódzko-warszawskim”

Jak wskazują doświadczenia krajów, w których klastry są kluczowym ele-
mentem innowacyjnej gospodarki, generują one korzyści zarówno dla samych 
członków klastra, jak i dla otoczenia. Wskazane korzyści dzielą się na dwie grupy: 
korzyści twarde – dotyczące czynników finansowych i infrastrukturalnych, oraz 
korzyści miękkie – dotyczące kapitału ludzkiego, wiedzy oraz relacji4 (tabela 1).

Tabela 1 

Korzyści bezpośrednie i pośrednie dla członków struktur klastrowych i ich otoczenia

Korzyści twarde Korzyści miękkie
 – niższe koszty transakcyjne
 – lepsza pozycja w negocjacjach z dostawcami 
i odbiorcami (możliwość zawierania 
korzystnych umów długoterminowych na 
dostawy i sprzedaż)

 – ułatwiony dostęp do informacji o sytuacji 
rynkowej i konkurentach,

 – większy dostęp i możliwość wdrożenia 
innowacyjnych rozwiązań i zaawansowanych 
technologii

 – większy dostęp i możliwość kreowania 
nowych rynków zbytu

 – łatwiejszy dostęp do wysokiej klasy 
specjalistów

 – szybszy i tańszy dostęp do wiedzy
 – skuteczniejsze działanie w zakresie 
opracowania i wdrożenia wspólnej marki 
rozpoznawalnej w skali międzynarodowej;

 – skuteczniejsze kształtowanie się 
świadomości przedsiębiorców, 
przekładające się na współpracę i społeczną 
odpowiedzialność biznesu (Corporate Social 
Responsibility – CSR)

Źródło: R. Johnstone, Clusters: A Review, Department of Education, Science and Technology, 
Canberra, March 2003; Ö. Sölvell, G. Lindqvist, Ch. Ketels, Zielona Księga Inicjatyw 
Klastrowych. Inicjatywy Klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transfor-
macji, Seria Innowacje, PARP, Warszawa 2006.

W regionach, w których funkcjonują klastry, odnotowuje się większy odse-
tek nowo tworzonych podmiotów gospodarczych. Klastry wpływają także na roz-
wój kultury innowacyjności i przedsiębiorczości. Tam, gdzie działają innowacyjne 
klastry, chętniej lokowane są zagraniczne inwestycje oraz osiedlają się specjaliści 
z uwagi na wysoki potencjał konkurencyjny oraz dużą atrakcyjność ryku pracy5. 
Klastry wpływają również na zmianę sposobu interpretacji konkurencyjnych za-
chowań, odejścia od paradygmatu konkurencji opartej na rywalizacji i przejścia do 

4  S. Borras, D. Tsagadis, Polityki klastrowe w Europie, PARP, Warszawa 2011; Benchmarking 
klastrów w Polsce – edycja 2012. Raport ogólny, red. J. Hołub-Iwan, PARP, Warszawa 2012.

5  A. Saniuk, S. Saniuk, Korzyści i bariery tworzenia klastrów przemysłowych w Polsce, w: 
Klastry – wiedza, innowacyjność, rozwój, red. J. Buko, M. Frankowska, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
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koncepcji konkurencji opartej na współpracy. Konkurencja w klastrach przestaje 
mieć negatywny wydźwięk. Motywuje do współdziałania w celu uzyskania efektu 
synergii poprzez korzystanie z potencjału każdego z członków klastra. Przyczynia 
się m.in. do wzrostu jakości, prestiżu w ramach działalności klastrowej, a co za tym 
idzie – do ogólnego wzrostu poziomu innowacyjności i konkurencyjności klastra, 
a dalej obszaru, w ramach którego ten klaster funkcjonuje6.

Działania podejmowane przez przedsiębiorstwa w ramach tworzących się 
oraz funkcjonujących struktur klastrowych w zakresie rozwoju współpracy iden-
tyfikowano na podstawie wyników projektu badawczego pt. „Systemowe wspar-
cie procesów zarządzania w JST”. Badanie przeprowadzone zostało metodą CATI 
na próbie 230 przedsiębiorstw działających w sektorach: owocowo-warzywnym, 
farmaceutyczno-kosmetycznym, logistycznym, odzieżowo-włókienniczym (sek-
torów wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionów, w których prowa-
dzone były badania), z województwa łódzkiego i mazowieckiego zlokalizowa-
nych w „korytarzu łódzko-warszawskim”. Z badanej populacji przedsiębiorstw 
współpracujących wypowiedzi 150 firm (65% próby) zostały poddane dalszej 
analizie. Aby udzielić odpowiedzi na pytanie, czy polskie firmy są przygotowane 
do rozwoju „zaawansowanej” współpracy (włączania się w struktury klastrowej, 
inicjowania inicjatyw klastrowych), posłużono się trzema pytaniami z kwestio-
nariusza badania „Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropoli-
tarnych Łodzi i Warszawy” z zakresu: podmiotu/podmiotów, przedmiotu/przed-
miotów oraz motywów współpracy.

Jak wynika z odpowiedzi ankietowanych firm, najczęściej współpracowali 
oni z dystrybutorami i odbiorcami swoich produktów lub usług (odpowiedziało 
tak 24,91% badanych) oraz z dostawcami (23,78% badanych). Również istotnym 
partnerem były firmy z branży (18,91% ankietowanych) (rysunek 1). Najmniejszy 
odsetek badanych wskazał na współpracę w ramach tworzących się lub już funk-
cjonujących struktur klastrowych. Z analizy odpowiedzi ankietowanych wynika, 
iż współpraca w ramach klastrów jest sporadyczna. Co więcej – niski odsetek 
badanych podejmował współpracę z jednostkami B+R, instytucjami otoczenia 
biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego, czyli podmiotami odgrywa-
jącymi istotną rolę w tworzeniu i rozwoju struktur klastrowych.

6  Komisja Europejska, W kierunku światowej klasy klastrów w Unii Europejskiej: Wdrażanie 
szeroko zakrojonej strategii innowacyjnej. Komunikat Komisji, Bruksela 2008; Inicjatywy klastro-
we: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, red. M. Koszarek, PARP, Warszawa 2011.
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Rysunek 1. Podmiot współpracy (n = 150)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w ramach projektu, 2015.

Przedmiot partnerstwa był znacząco zdywersyfikowany. Jednakże przedsię-
biorcy najczęściej współpracowali z partnerami w zakresie wspólnej sprzedaży 
produktów oraz wejścia na nowe rynki (odpowiedziało tak 17,36% badanych), 
a także w zakresie wymiany wiedzy, doświadczeń informacji i szkoleń (odpowie-
działo tak 15,80% badanych). W mniejszym zakresie partnerstwo podejmowane 
było w celu zakupu nowych technologii (odpowiedziało tak 5,70% badanych), 
wspólnych zakupów czynników produkcji (odpowiedziało tak 4,40% badanych) 
oraz wspólnego użytkowania parku maszynowego (odpowiedziało tak 3,89% ba-
danych) (rysunek 2). Biorąc pod uwagę wysoki wskaźnik odpowiedzi dotyczący 
podejmowania wspólnych prób ekspansji na nowe rynki, wymiany wiedzy oraz 
oscylujący w granicach 10% wskaźnik dotyczący partnerstwa w zakresie reali-
zacji projektów (B+R, innowacyjnych, dofinansowywanych z Unii Europejskiej), 
można wskazać na pozytywną przesłankę rozwoju partnerstwa (przejścia od ele-
mentarnej współpracy – zakupu, sprzedaży, dystrybucji produktów i usług – do 
współpracy zaawansowanej polegającej na realizacji wspólnych projektów, wy-
miany wiedzy i doświadczeń).
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Rysunek 2. Przedmiot współpracy (n = 150)

Źródło: jak pod rysunkiem 1.

Jeśli chodzi o motywy, jakimi kierowali się ankietowani, podejmując współ-
pracę, to główną determinantą była presja rynku (odpowiedziało tak 44,30% an-
kietowanych), następnie wskazane zostały okazje rynkowe (odpowiedziało tak 
34,23% ankietowanych). W zdecydowanie mniejszym zakresie powodem na-
wiązywania współpracy była możliwość/chęć realizacji innowacyjnego projektu 
z zakresu rozwoju produktu, usługi czy procesu (odpowiedziało tak 10,07% an-
kietowanych) (rysunek 3). Wynikające z analizy proporcje dotyczące motywów 
podejmowania współpracy wskazują na to, iż przedsiębiorcy nadal w zdecydo-
wanej większości stosują defensywne strategie rozwoju, w mniejszym zakresie 
próbują kreować sytuacje rynkowe.
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Rysunek 3. Motywy podejmowania współpracy (n = 150)

Źródło: jak pod rysunkiem 1.

Współpraca przedsiębiorstw z innymi podmiotami w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej przynosiła skutki zarówno o charakterze finansowym, 
jak i niefinansowym. Do skutków o charakterze finansowym badane przedsię-
biorstwa zaliczały: wzrost zysków, przychodów, wartości przedsiębiorstw, a do 
skutków o charakterze pozafinansowym: rozwój kontaktów lub nowe kontakty, po-
większenie wiedzy i umiejętności, reputację przedsiębiorstwa. W badaniu podzie-
lono skutki współpracy na pozytywne, negatywne oraz neutralne (brak skutków) 
w samoocenie przedsiębiorstw. Z analizy współpracy przedsiębiorstw z innymi 
podmiotami w latach 2011–2013 wynika, iż przynosiła ona skutki zdecydowanie 
pozytywne. Ponad 86% przedsiębiorstw odniosło korzyści z tej współpracy, w tym 
54,7% korzyści o charakterze finansowym lub pozafinansowym, zaś 32% przed-
siębiorstw korzyści zarówno finansowe, jak i niefinansowe. Co ósme przedsiębior-
stwo oceniło, że współpraca ta nie przyniosła żadnych korzyści lub strat. Tylko 
jedno przedsiębiorstwo odnotowało straty i finansowe i pozafinansowe7.

7  E. Stawasz, R. Lisowska, M. Ratalewska, M. Fabińska, Obszary i efekty współpracy 
pomiędzy podmiotami gospodarczymi w korytarzu łódzko-warszawskim. Raport z wywiadów 
w ujęciu holistycznym, sektorowym i terytorialnym, Łódź 2014, materiał nieopublikowany, s. 27.
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2. Bariery współpracy przedsiębiorstw zlokalizowanych 
w „korytarzu łódzko-warszawskim”.

Tworzenie klastra jest procesem wieloetapowym. Podstawą rozwoju klastra 
jest poznanie się potencjalnych jego członków i wypracowanie wzajemnego ko-
deksu współpracy – wzajemnego zaufania. Następnym etapem jest wypracowa-
nie strategii i na jej bazie opracowanie i realizacja wspólnych projektów. Efekty 
nie są natychmiastowe i nie przynoszą tylko i wyłącznie korzyści finansowych, 
co częściowo może demotywować potencjalnych członków klastra. Natomiast 
przejście poszczególnych etapów stwarza perspektywy na udoskonalenie bazy 
zasobów własnych i klastra w postaci nowych rynków zbytu, dostępu do wykwa-
lifikowanych pracowników oraz rozwoju specjalizacji firm. To z kolei przekłada 
się na wzrost innowacyjności i konkurencyjności klastra i tym samym jego człon-
ków na rynku regionalnymi globalnym. Niestety, jak pokazują badania, polscy 
przedsiębiorcy mają niezwykłą trudność w postrzeganiu obecnych konkurentów 
jako potencjalnych kooperantów. Co więcej, brak jest instytucjonalnych zachęt do 
rozwoju współpracy na bazie struktur klastrowych8.

Zanalizowano także bariery związane ze współpracą przedsiębiorstw z in-
nymi podmiotami w ramach działalności gospodarczej. Jako miarę oceny przyję-
to skalę punktową ocen od 1 do 5, gdzie 1 pkt oznacza najniższą ocenę (najmniej-
sze znaczenie bariery), a 5 pkt ocenę najwyższą. Największą przeszkodą przy 
współpracy gospodarczej w opinii przedsiębiorstw była sytuacja gospodarcza, co 
oznaczało z reguły ograniczony popyt na produkty/usługi przedsiębiorstw, a tak-
że niepewną sytuację rynkową rzutującą na perspektywy współpracy podmiotów 
gospodarczych (średnia ocena 3,97 pkt). Równie istotną przeszkodą dla współ-
pracy była biurokracja i zbyt trudne, długie procedury związane z realizacją 
współpracy (średnia ocen 3,77 pkt). Mniejsze znaczenie miały bariery w postaci 
polityki międzyregionalnej niekorzystnej dla współpracy „transgranicznej” oraz 
nieuczciwa konkurencja. Otrzymały one ocenę 3,53–3,51 pkt. Niższą ocenę uzy-
skał brak środków finansowych na wspólne przedsięwzięcia, co jest znamienne 
dla obecnego stadium rozwoju polskiej gospodarki, w którym bariera braku środ-
ków finansowych na inwestycje i inne przedsięwzięcia „utraciła” pierwsze miej-
sce w rankingu barier z lat 90. ubiegłego wieku. Natomiast zauważalną barierą 

8  T. Brodzicki, S. Szultka, Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, IBNGR, 
„Organizacja i Kierowanie” nr 4 (110), Warszawa 2002; Zespół Sektora Publicznego Deloitte 
Business Consulting S.A, Benchmarking klastrów w Polsce – 2010. Raport z badania, PARP, 
Warszawa 2010; Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje 
Grupy roboczej ds. polityki klastrowej, red. M. Dzierżanowski, PARP, Warszawa 2012.
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Rysunek 4. Bariery współpracy (n = 150)

Źródło: jak pod rysunkiem 1.
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jest brak lub niedopasowanie oferowanych rozwiązań do potrzeb przedsiębiorstw 
(3,33 pkt), co może wskazywać na niską ocenę zdolności własnej lub potencjal-
nych partnerów (zdolności technicznej, finansowej, rynkowej). Pozostałe barie-
ry miały mniejsze znaczenie. Warto zwrócić uwagę na kwestię braku zaufania 
w środowisku polskich przedsiębiorców. Czynnik ten uważany był za bardzo 
istotną przeszkodę dla innowacyjnego, nowoczesnego rozwoju polskiej gospo-
darki. W badaniach otrzymał 3,14 pkt, tzn. został określony jako umiarkowana 
przeszkoda w rozwoju współpracy (rysunek 4). Być może wynika to ze słabej 
świadomości znaczenia tego czynnika dla sukcesu/niepowodzenia wspólnych 
przedsięwzięć. Z badań wynika, że przedsiębiorstwa posiadały dostateczną wie-
dzę o specyfice i korzyściach współpracy i nie miały problemu z dotarciem do 
potencjalnych partnerów oraz były skłonne do podjęcia współpracy9.

Podsumowanie

Wśród motywów podjęcia współpracy dominowały czynniki rynkowe, tj. 
presja rynku (negocjacje z odbiorcami, dostawcami, dystrybutorami, proble-
my zbytu) oraz okazje rynkowe (nowe rynki zbytu, wzrost udziału w rynku). 
Pozostałe czynniki (innowacyjny projekt, możliwość pozyskania środków unij-
nych lub krajowych, dostęp do infrastruktury) miały mniejsze znaczenie10.

Największą przeszkodą w realizacji współpracy gospodarczej w opinii 
przedsiębiorstw była sytuacja gospodarcza, co oznaczało z reguły ograni-
czony popyt na produkty/usługi przedsiębiorstw, a także niepewną sytuację 
rynkową rzutującą na perspektywy współpracy podmiotów gospodarczych, 
a w dalszej kolejności biurokrację (zbyt trudne i długie procedury związane 
z realizacją współpracy, brak przyjaznej atmosfery w urzędach, niewystar-
czające kwalifikacje kadry administracji samorządowej). Mniejsze znacze-
nie posiadały bariery w postaci polityki międzyregionalnej niekorzystnej dla 
współpracy „transgranicznej” (w tym brak mechanizmów pozwalających na 
kojarzenie partnerów) oraz nieuczciwej konkurencji czy braku środków finan-
sowych na wspólne przedsięwzięcia. Zauważalną barierą był także brak lub 

9  E. Stawasz, R. Lisowska, M. Ratalewska, M. Fabińska, Obszary i efekty współpracy po-
między podmiotami gospodarczymi w korytarzu łódzko-warszawskim. Raport…., s. 39–40.

10  E. Stawasz, R. Lisowska, M. Ratalewska, M. Fabińska, Obszary i efekty współpracy 
pomiędzy podmiotami gospodarczymi w korytarzu łódzko-warszawskim. Wnioski i rekomendacje, 
Łódź 2014, materiał nieopublikowany, s. 9.
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niedopasowanie oferowanych rozwiązań do potrzeb przedsiębiorstw, co może 
wskazywać na niską ocenę zdolności własnej lub potencjalnych partnerów 
(zdolności techniczne, finansowe, rynkowe).

Brak zaufania w środowisku przedsiębiorców polskich, czyli czynnik uwa-
żany za bardzo istotną przeszkodę dla innowacyjnego, nowoczesnego rozwoju 
polskiej gospodarki, został określony jako umiarkowana przeszkoda w rozwo-
ju współpracy. Może wynikać to ze słabej świadomości wśród przedsiębiorców 
znaczenia tego czynnika dla sukcesu/niepowodzenia wspólnych przedsięwzięć. 
Z badań wynika, że przedsiębiorstwa posiadały dostateczną wiedzę o specyfice 
i korzyściach współpracy, nie miały problemu z dotarciem do potencjalnych part-
nerów oraz były skłonne do podjęcia współpracy11.

Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych wskazują jednoznacznie na 
konieczność wdrożenia polityki współpracy na rzecz wsparcia rozwoju klastrów. 
Dla efektywnej koordynacji założeń polityki współpracy i uwzględnienia moż-
liwości i potrzeb firm należałoby powołać centrum ds. wsparcia inicjatyw kla-
strowych oraz już funkcjonujących klastrów, do którego zadań należałoby przede 
wszystkim12:

 – inicjowanie i wspieranie funkcjonujących platform klastrowych i wspie-
rających je narzędzi,

 – powołanie sektorowych obserwatoriów i brokerów wiedzy,
 – szkolenia i doradztwo dla animatorów inicjatyw klastrowych i klastrów.
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MOTIVES FOR AND BARRIERS TO COOPERATION 
BETWEEN ENTERPRISES IN THE LODZ–WARSAW CORRIDOR

Summary

Clusters play a key role in building the knowledge-based economy as they are the 
place where the exchange and diffusion of knowledge upon which innovative solutions 
are based occur as a result of synergy. The inclusion of enterprises in the cluster structure 
leads to their higher specialisation and operational efficiency through direct application 
of economies of scale. The paper aims to answer the question what motivates and limits 
Polish enterprises in making decisions about initiating cooperation (i.e. their entry into 
the cluster structure). It is also important to provide initial recommendations on how to 
support Polish enterprises in creating cluster structures. The paper is based on a desk re-
search analysis and an analysis of the survey results concerning the level of development 
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of cooperation in regard to the cluster structures located in the “Lodz-Warsaw corridor” 
that operate in the following sectors: fruit and vegetables, pharmaceutical and cosmetics, 
logistics, as well as clothing and textiles (the sectors that are part of smart specialisations 
of the regions where the study was conducted).

Keywords: clusters, motives for and barriers to cooperation, Lodz-Warsaw corridor, 
competition, economies of scale
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