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Konkurencyjność, rozumiana jako zdolność przedsiębiorstw do sprostania rywalizacji na 

rynku, jest pojęciem wielowymiarowym
1
. Odnosi się przede wszystkim do możliwości 

rozwoju przedsiębiorstw: poprzez zwiększanie wolumenu dotychczasowej produkcji, 

wprowadzanie na rynek nowych rozwiązań technologicznych czy organizacyjnych, jak 

również poprzez ulepszanie dotychczas produkowanych wyrobów. Konkurencyjność można 

rozpatrywać także w wymiarze czasowym, jako sprawność i tempo wprowadzania zmian 

(wykorzystywania nowatorskich pomysłów) względem innych podmiotów gospodarczych. 

Poziom konkurencji staje się coraz wyższy na skutek wprowadzania przez 

przedsiębiorstwa na rynek innowacyjnych rozwiązań: nowych lub udoskonalonych 

produktów, metod wytwórczych lub zmian organizacyjnych w produkcji. Wachlarz innowacji 

obejmuje szeroki zakres działań: od wprowadzania prostych, lecz nowych dla firmy procesów 

i praktyk, po produkty i procesy całkowicie nowe, zarówno dla biznesu, jak i gospodarki
2
.  

Innowacyjność firm określana jest najogólniej jako zdolność i motywacja do poszuki-

wania oraz komercyjnego wykorzystywania wszelkich wyników badań naukowych, nowych 

koncepcji, pomysłów i wynalazków. Przekłada się ona na wzrost poziomu nowoczesności 

i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy, czy realizację ambicji technicznych, organiza-

cyjnych i marketingowych przedsiębiorcy. Działania te prowadzą do uzyskiwania przez pod-

mioty znaczącej przewagi konkurencyjnej
3
. A. Sosnowska określa poziom innowacyjności 

przedsiębiorstwa jako „[…] zdolność do permanentnego generowania i realizowania inno-

wacji, które znajdują uznanie u odbiorców ze względu na wysoki stopień nowoczesności 

i konkurencyjności w skali globalnej”
4
. Propozycja ta oznacza przejście do konkurencji 

innowacyjnej. Zatem przedsiębiorstwo zorientowane na innowacje, to takie, które prowadzi 

prace badawczo-rozwojowe (B+R) lub dokonuje zakupów projektów B+R w szerokim 

                                                 

1
 Porter M., Porter o konkurencji, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne [dalej PWE] 2001. 

2
 Zob. podręcznik OECD Oslo Manual. Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological 

Innovation Data, Paris: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 1992, s. 47. 
3
 Stawasz E., Zewnętrzne uwarunkowania innowacyjności i wzrostu firm, [w:] Matusiak K. B. et al., Zewnętrzne 

determinanty rozwoju innowacyjnych firm, Łódź: Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego 2001; por. też 

Prahaland C., Hamel G., The Core Competence of Corporation, „Harvard Business Review” 1990, May-June; 

por. też: Leavy B., Key Process in Strategy. Themes and Theories, Boston-London: International Thomson 

Business Press 1996. 
4
 Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Zarządzanie firmą innowacyjną, Warszawa: Difin 2000, s. 146. 
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zakresie, kierując na tę działalność znaczne środki, a także wdraża nowe rozwiązania 

naukowo-techniczne, może pochwalić się dużym udziałem nowości w wolumenie produkcji 

oraz ciągle wprowadza innowacje na rynek
5
. 

Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w kontekście wzrastającego 

poziomu konkurencyjności w wymiarze globalnym nie jest jednoznaczna, ponieważ sektor 

ten jest zróżnicowany pod wieloma względami
6
. Zdaniem zachodnich ekspertów kraje 

średnio i słabo rozwinięte powinny skoncentrować się przede wszystkim na wytwarzaniu 

wyrobów wysokiej jakości, a nie ograniczać się do prób ulepszania niektórych z nich
7
.  

Z pewnym uproszczeniem można stwierdzić, iż wielkość przedsiębiorstwa jest istotną 

determinantą jego pozycji konkurencyjnej. Przedsiębiorstwa z sektora MŚP nie wykorzystują 

instrumentów konkurowania takich jak
8
 marketing i promocja, czy też różnicowanie 

produktów (innowacyjność). Niekorzystanie z określonych instrumentów jest przede 

wszystkim podyktowane ograniczonymi środkami finansowymi przedsiębiorstw. Ponadto 

brak odpowiedniego potencjału konkurencyjności, m.in. zaplecza technologicznego oraz 

badawczo-rozwojowego, powoduje, że przedsiębiorstwa bardzo często opierają swoją 

konkurencyjność na przewagach krótkotrwałych
9
. W efekcie osiągane przez przedsiębiorstwa 

przewagi konkurencyjne są łatwe do uzyskania przez ich rynkowych rywali i narażone na 

ryzyko imitacji. Należy również wspomnieć o braku wiedzy o rynku oraz bierności 

innowacyjnej firm, które w znacznej mierze są pochłonięte bieżącą działalnością.  

W obliczu nieustannie zmieniającego się otoczenia, przedsiębiorstwa powinny dążyć 

do stosowania różnych unikatowych kombinacji wzajemnie wspierających się instrumentów 

                                                 

5
 Jasiński A. H., Innowacje techniczne a rozmiary przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii, „Ekonomika 

i Organizacja Przedsiębiorstwa” 1992, nr 7, s. 24. 
6
 Zagadnienie czynników determinujących konkurencyjność sektora MŚP było przedmiotem badania 

zrealizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w połowie 2008 r. Badaniu pt. 

„Analiza czynników konkurencyjności sektora MŚP” poddano trzy elementy składające się na zasoby 

przedsiębiorstw. Pierwszy z nich to potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa pod kątem technologii, 

zarządzania, innowacyjności oraz kwalifikacji i wiedzy zarządu oraz pracowników), drugi to instrumenty 

konkurowania wykorzystywane przez przedsiębiorstwa do budowy pozycji konkurencyjnej, a trzeci to 

mechanizmy i źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa (wraz z oceną ex post i ex ante 

konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP pod kątem potencjału przyszłego rozwoju). Badanie to zostało 

wykonane na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przez Pentor Research 

International i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Badanie zrealizowano na reprezentatywnej próbie 

losowo-kwotowej przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce o liczebności N=1000. 
7
 Karpiński A., Co warto wiedzieć o polityce gospodarczej rządów, Warszawa: Instytut Organizacji  

i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz” 1997, s. 59-60. 
8
 Kaleta A., Strategia konkurencji jako warunek konkurencyjności przedsiębiorstw polskich: konkurencyjność 

przedsiębiorstw wobec wyzwań XXI wieku, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 1999, s. 187. 
9
 Stankiewicz M. J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstw 

w warunkach globalizacji, Toruń: Dom Organizatora 2002, s. 89-90. 
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budowania konkurencyjności, które zapewnią efekt synergii. Oparcie przewagi konkurencyj-

nej przedsiębiorstwa na pojedynczym instrumencie budowania konkurencyjności, niezależnie 

od tego, czy ma on charakter jakościowy czy kosztowy, w dłuższym okresie wcale nie 

gwarantuje sukcesu rynkowego
10

. Duże szanse na tworzenie bardzo silnie konkurencyjnych 

MŚP dają technologie informatyczne
11

. Osobom z odpowiednimi kwalifikacjami bądź zespo-

łom osób, które mają innowacyjne pomysły i które potrafią zdobyć środki finansowe i wy-

korzystać je dla realizacji takich pomysłów, udaje się niejednokrotnie odnosić znaczące 

sukcesy biznesowe. 

Stan świadomości przedsiębiorców z sektora MŚP odnośnie zagadnień związanych ze 

współcześnie rozumianą przedsiębiorczością, w tym także docenianie roli technologii, 

pozostaje na stosunkowo niskim poziomie. Świadomość znaczenia technologii dla poprawy 

konkurencyjności MŚP jest rozbudzana zarówno za sprawą nacisku ze strony konkurencji 

i potrzeb rynku, jak i działań instytucjonalnych. Nie bez znaczenia jest także ogólna poprawa 

poziomu wiedzy i kompetencji drobnych przedsiębiorców, wynikająca ze zdobywanego 

doświadczenia, co potwierdzają liczne badania w tym zakresie
12

. Sytuacja taka związana jest 

na ogół ze spontanicznym rodzajem przedsiębiorczości, najczęściej spotykanym szczególnie 

wśród osób prowadzących mikro- i małe przedsiębiorstwa. Wśród drobnych przedsiębiorców 

przeważają bowiem ludzie z wykształceniem co najwyżej średnim
13

, którzy dopiero 

zdobywają kompetencje i wiedzę z zakresu zagadnień niezbędnych dla prowadzenia działal-

                                                 

10
 Tokarski A., Tokarski M., Bariery rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i sposoby ich 

przezwyciężenia, [w:] Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim, red. Otto J., 

Maciaszczyk A., Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2006, s. 111-112, Monografie, t. 1. 
11

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach 

domowych i przez osoby prywatne w 2008 r. GUS, Warszawa. 
12

 Większość badań dotyczących sektora MŚP w Polsce prowadzona była przez instytucje publiczne, w tym 

Główny Urząd Statystyczny (GUS) czy PARP, a niewielka ilość pozostałych badań powstawała na zlecenie 

tychże instytucji (por. np. Mazurek-Kucharska et al., 2008; Chmiel, 2007; Grabowski et al., 2003). Wnioski 

badań są na ogół podobne: po pierwsze, wydatki na innowacje są w Polsce ściśle powiązane z nabywaniem 

środków trwałych. Według danych GUS inwestycje w maszyny, wyposażenie, ziemię czy budynki stanowiły 

w minionej dekadzie pomiędzy 65% a 85% deklarowanych wydatków na innowacje, podczas gdy wydatki na 

badania i rozwój stanowiły zaledwie 10% tej sumy, a zakup praw i licencji to ok. 15% wydatków. Wartość 

tych zakupów w ostatnich latach spadała. Firmy potwierdzają, że większość z nich nie ma działów 

zajmujących się rozwojem i badaniami, a także rozwojem i transferem wiedzy czy innowacjami  

(Klonowski D., Innowacyjność sektora MSP w Polsce. Rządowe programy wsparcia a luka finansowa, 

Warszawa 2009, [online], https://www.web.gov.pl/g2/big/2009_10/b26a58f133078e5210511a0a68d42cb1.pdf 

[data pobrania 31.01.2014r.]) 
Por. również  wyniki badań na temat controllingowej koncepcji zarządzania małymi i średnimi 

przedsiębiorstwami, opublikowane  m.in. [w:] Nowosielski S., Controlling w małych i średnich firmach, 

„Controlling i rachunkowość zarządcza” 2005, nr 5, s. 36-39. W wyniku tych badań stwierdzono, że 60 % firm 

liczy na przetrwanie. 
13

 Rak A. M., Kadra kierownicza małych firm, „Roczniki Naukowe SERiA” 2003, t. 5, z. 2, s. 162.  

https://www.web.gov.pl/g2/big/2009_10/b26a58f133078e5210511a0a68d42cb1.pdf
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ności gospodarczej
14

. Osoby takie często zadowalają się osiąganiem nawet skromnych 

nadwyżek finansowych, a ich strategie w większej mierze nastawione są na przetrwanie niż 

na rozwój. W tej grupie można znaleźć też przedsiębiorców „z przymusu”, czyli osoby, które 

zostały przedsiębiorcami w ucieczce przed bezrobociem lub też z przyczyn losowych, na 

przykład przejmując rodzinne przedsiębiorstwa
15

. Mniej liczną, jednak stale powiększającą 

się grupą, są przedsiębiorcy podchodzący do swoich działań w sposób profesjonalny. 

Przeważają wśród nich ludzie młodzi, często z wyższym wykształceniem, czerpiący ze 

sprawdzonych wzorców zachowań i wykorzystujący możliwości wsparcia instytucjonalnego.  

Jednym z ważniejszych kryteriów uzyskania wsparcia instytucjonalnego (programy 

rządowe, samorządowe, unijne) jest wymóg innowacyjności, z czym łączy się w wielu 

przypadkach także stosowanie nowych technologii
16

. Badania pokazują
17

, że polscy przedsię-

biorcy, którzy często wyrażają niezadowolenie ze swojego szeroko rozumianego otoczenia 

gospodarczego, wykazują zadziwiająco pozytywną samoocenę. Zarówno niedocenianie 

potencjału zagrożeń płynących z otoczenia gospodarczego, w tym potencjału konkurentów, 

jak i przecenianie własnych możliwości rozwojowych prowadzi do braku zainteresowania 

potrzebami zmian, inwestowania w rozwój przedsiębiorstw, a tym samym przyczynia się do 

odkładania na nieokreśloną przyszłość decyzji o unowocześnianiu przedsiębiorstwa w drodze 

wykorzystania bardziej nowoczesnych technologii. 

W wielu branżach zdominowanych przez MŚP
18

 możliwości wprowadzania nowych 

technologii są ograniczone lub wręcz niemożliwe ze względów systemowych, lub z uwagi na 

                                                 

14
 Szara K., Rozwój pracowników czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstwa w świetle kompleksowego 

zarządzania przez jakość, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” 2003, z. 2, s. 275.  
15

 Grzybek M., Arend A., Cyrek P., Znaczenie wykształcenia w umacnianiu pozycji konkurencyjnej 

przedsiębiorstw agrobiznesu woj. podkarpackiego, [w:] Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach 

polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego 2005. Jako „bardzo ważną” określiło rolę tego zjawiska 91% przedsiębiorców legitymujących się 

wykształceniem wyższym. Jednocześnie 61% osób z tej grupy stwarza warunki rozwoju zawodowego.  

W grupie biznesmenów posiadających wykształcenie średnie, 81% to osoby zainteresowane rozwojem kapitału 

ludzkiego swojej firmy, jednak z różnych powodów rozwój ten zapewnia tylko 40% przedsiębiorców tej 

grupy. 
16

 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 (dalej NSRO),Warszawa, październik 2007, [online] 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl [dostęp 14.11.2013r.]. 
17

 W ujęciu statystycznym, uśredniającym powyższe dane przedstawiają się tak: przeciętna firma z sektora MŚP 

jest faktycznie niewielka – średnio obroty wynoszą około trzystu tysięcy dolarów, a zysk operacyjny około 

trzydziestu tysięcy dolarów (stopa zysku operacyjnego wynosi około 10%). Przeciętna firma zatrudnia mniej 

niż cztery osoby. Jej roczne nakłady inwestycyjne wynoszą około dziesięciu tysięcy dolarów (z czego 90% 

stanowią wydatki na środki trwałe), a na badania i rozwój przeznacza około sześciuset dolarów, zob. 

Klonowski D., Innowacyjność sektora MSP… , op. cit. 
18

 „Jak pokazują statystyki [...], sektor MŚP jest motorem napędowym polskiej gospodarki. Sektor ten, stanowi 

99,8% wszystkich firm w Polsce. Całkowite zatrudnienie w sektorze MŚP wynosi 5,9 miliona osób, albo 

inaczej 70,1% wszystkich zatrudnionych, gdzie najwięcej osób zatrudniają mikro- i średnie przedsiębiorstwa 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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charakter branży.  Świadomość potrzeby ich stosowania jest kreowana w takich przypadkach 

głównie przez konkurentów z większych przedsiębiorstw. Dzięki temu również na rynku 

pojawia się nowy, wyższy standard usług. 

Stopień nowoczesności stosowanej technologii, podobnie jak wiele innych cech MŚP, 

jest bardzo zróżnicowany. Decydującymi czynnikami są tu: wielkość przedsiębiorstw, 

położenie geograficzne, okres prowadzenia działalności, jej sektor lub branża, a także ogólny 

poziom wiedzy, doświadczenie i przygotowanie zawodowe przedsiębiorców
19.

 W najgorszej 

sytuacji znajdują się najmniejsze przedsiębiorstwa, a to z powodu bariery kapitałowej, 

przynajmniej w pierwszym okresie działalności. Inną barierą jest powszechny brak 

dostrzegania związków między nowoczesnością technologii a rezultatami działalności czy 

poprawą konkurencyjności. Lokalizacja MŚP w małych miejscowościach, z dala od centrów 

gospodarczych, jest w wielu przypadkach czynnikiem obniżającym nowoczesność 

technologii. Wiąże się to z brakiem potrzeby zmian, wynikającym ze stosunkowo 

niewielkiego kontaktu z rynkiem krajowym poprzez pozostawanie w związkach 

kooperacyjnych i biznesowych z przedsiębiorstwami, znajdującymi się w podobnej sytuacji 

lub w bliskim sąsiedztwie. 

Problem słabych kontaktów i niewielkiej współpracy przedsiębiorstw z sektorem 

badawczo-rozwojowym jest w Polsce powszechny i dotyczy on w podobnej mierze zarówno 

MŚP, jak i dużych firm
20

. Stan taki jest pochodną niewielkich tradycji w tym zakresie, 

                                                                                                                                                         

(mikro – 3,5 miliona osób; średnie – 1,4 miliona). Około 35% zatrudnionych w sektorze to zatrudnieni 

w handlu detalicznym. Wkład polskiego sektora MSP do PKB wynosi 47,7%. Jego wyniki stanowią także 

ponad 60% sumy dochodów wszystkich firm. Suma inwestycji sektora MŚP wynosi 17,8 mld dolarów, z czego 

85% stanowią grunty, budynki oraz inwestycje w nowe maszyny i urządzenia. Zakupy wyposażenia z drugiej 

ręki stanowią jedynie 10% całości tej sumy. Nieco mniej niż miliard dolarów wydawane jest w Polsce na 

badania i rozwój technologii (dalej B&R). Wydatek ten stanowi 0,68% PKB Polski (wliczając w to wydatki na 

B&R firm, instytutów badawczych, agend rządowych, uniwersytetów itd.). Tylko 25% pochodzi z sektora 

MSP”. Zob. Innowacyjność sektora MSP w Polsce…, op. cit., s. 8. 
19

 Oslo Manual. The Measurement of Scientific and Technological Activities. Proposed Guidelines for Collecting 

and Interpreting Technological Innovation Data, OECD/Eurostat 1997. 
20

 W czerwcu 2003 r. Komisja Europejska opublikowała dokument pt. „Inwestycje w badania: plan działań dla 

Europy”, precyzujący sposób dojścia do poziomu nakładów na B+R równego 3% PKB. Aby osiągnąć ten cel 

należy stworzyć narodowe strategie wzrostu nakładów na B+R, a także wprowadzić metody i instrumenty 

wspierające rozwój potencjału badawczo-rozwojowego, realizację polityki innowacyjnej i polityki budowania 

społeczeństwa informacyjnego, z uwzględnieniem krajowych, spójnych z politykami Unii Europejskiej, 

priorytetów polityki naukowej, naukowo-technicznej i regionalnej. W dokumencie tym wskazano na 

konieczność uzyskania równowagi między finansowaniem ze źródeł publicznych na szczeblu krajowym 

i unijnym do 2010 r. W Narodowym Planie Rozwoju przyjętym przez Radę Ministrów w lutym 2003 r. 

założono, że do 2006 r. nakłady na B+R wzrosną do 1,5 % PKB. Natomiast w przyjętym przez Radę 

Ministrów i wynegocjowanym z Komisją Europejską dokumencie „Podstawy Wsparcia Wspólnoty. 

Promowanie rozwoju gospodarczego i warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia” prognozuje się 

wzrost udziału nakładów na B+R w PKB do 1,5% w 2008 r. Oznacza to, że wzrost nakładów na B+R nawet 

przy maksymalnym wykorzystaniu możliwości związanych z funduszami strukturalnymi jest dalece 
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pozostawania środowisk biznesowych i naukowych w faktycznej izolacji, a także braku 

zrozumienia potrzeb i interesów drugiej strony (klientów, kontrahentów). Współczesna 

gospodarka globalna jest ponadto w stanie dostarczać przedsiębiorstwom gotowych 

rozwiązań technologicznych na zasadach rynkowych. Kierując się wygodą i prawdopodobnie 

słabo przemyślanymi strategiami rozwojowymi, a nie rachunkiem ekonomicznym i długo-

okresowymi korzyściami, polskie przedsiębiorstwa przedkładają zakup gotowych rozwiązań 

technologicznych na rynku nad dochodzenie do podobnych rezultatów w drodze współpracy 

z rodzimym sektorem B+R.  

W takiej sytuacji powstaje błędne koło, bowiem niewielki popyt na usługi badawczo-

rozwojowe powoduje niepełne wykorzystanie potencjału krajowej sfery B+R oraz nie kreuje 

warunków sprzyjających rozwojowi tego sektora
21

. Ponadto wśród polskich przedsiębiorców 

panuje przekonanie, że technologie czy licencje zagraniczne są lepsze niż krajowe. Tego 

rodzaju opinia jest tylko częściowo prawdziwa i sprawdza się głównie przy zakupie wysokich 

technologii. W przypadku technologii tradycyjnych sytuacja bardzo często jest odwrotna. 

Technologie będące dorobkiem krajowych ośrodków B+R w niczym nie ustępują 

zagranicznym, a w niektórych przypadkach nawet je przewyższają
22

.  

Odrębnym problemem jest finansowanie nakładów na działalność B+R. Małe i średnie 

przedsiębiorstwa zasadniczo nie dysponują odpowiednimi środkami finansowymi, a grupowa 

partycypacja w finansowaniu B+R jest trudna do przeprowadzenia
23

. Inne problematyczne 

                                                                                                                                                         

niewystarczający i konieczne jest zwiększenie krajowych wydatków na B+R, tak aby możliwe było osiągnięcie 

poziomu 3% PKB w 2010 r. Ponadto dla realizacji ww. celu niezbędne jest dobre wykorzystanie funduszy 

strukturalnych, które wesprą rozwój przedsiębiorczości poprzez wzmocnienie powiązań między sektorem B+R 

a przedsiębiorstwami, a także zwiększenie sprawności wdrażania i komercjalizacji wyników badań i szybszy 

transfer technologii. Działania te, wsparte restrukturyzacją jednostek badawczo-rozwojowych, planowanym 

wdrożeniem nowych instrumentów prawno-finansowych i organizacyjnych, zwiększą udział przedsiębiorstw 

innowacyjnych w gospodarce, a w konsekwencji wzrost pozabudżetowych nakładów na B+R. 
21

 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową/Pentor, Potencjał innowacyjny MŚP, Gdańsk 2006.  
22

 Celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski jest tworzenie warunków dla 

wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost 

zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej (zob. Narodowe 

Strategiczne…, op. cit.., s. 40). Bossak J. ocenił wstępną wersję NSRO następująco: „[…] diagnozę 

przygotowano przede wszystkim z punktu widzenia sytuacji mikroekonomicznej, a nie systemowych, 

ekonomicznych i społecznych ram odniesienia dla strategii i biznesplanów przedsiębiorstw. Strategia 

lizbońska, publikacje Banku Światowego pt. »Doing Business«, Uniwersytetu Harvarda i World Economic 

Forum pt. »Global Competitiveness Report«, jak i szwajcarskiego IMD »World Competitiveness Yearbook« 

podkreślają, że plany strategiczne i zarządzanie przedsiębiorstw w 2/3 zależy od ich otoczenia strategicznego. 

Autorzy NSRO sprawiają wrażenie, że nie znają tych publikacji. Co więcej, taki sposób ujęcia oznacza, że nie 

mają odpowiedniego przygotowania teoretycznego i metodologicznego” (Bossak, J, Teoria i metodologia 

badań konkurencyjności międzynarodowej, [w]: Polska. Raport o konkurencyjności 2006, Warszawa, SGH 

WERI, 2006, s. 149). 
23

 Przeprowadzone badania pokazały, iż kraje strefy euro, poza Finlandią, nie osiągnęły do 2007 r. zakładanego 

w Strategii Lizbońskiej poziomu nakładów na B+R stanowiącego minimum 3% PKB. Ponadto stwierdzono, iż 
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kwestie dla MŚP to stosunkowo długi okres oczekiwania na efekty nakładów na B+R, a także 

niepewność uzyskania przez przedsiębiorców oczekiwanych przez nich rezultatów. To 

dlatego przedsiębiorstwa preferują zakup gotowych technologii, traktując go jako nakład 

inwestycyjny, a nie są skłonne do ponoszenia nakładów na B+R. Decyzje o zakupie nowych 

technologii są ważnym, choć nie jedynym czynnikiem zwiększającym innowacyjność MŚP. 

Istotne jest także kształtowanie świadomego dążenia przedsiębiorców do wprowadzania 

innowacji. Dużą rolę edukacyjną mają do spełnienia w tym zakresie organizacje gospodarcze, 

takie jak izby gospodarcze czy stowarzyszenia przedsiębiorstw, a także administracja 

publiczna. Skutecznym mechanizmem wymuszania zachowań innowacyjnych 

przedsiębiorców jest przyznawanie punktów za proponowanie rozwiązań innowacyjnych przy 

ubieganiu się o dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. 

Nowoczesna firma, chcąc sprostać wymaganiom współczesnego rynku, nie dość, że 

jest „skazana” na ciągłe udoskonalanie, to jeszcze musi charakteryzować się dynamizmem 

innowacyjnym. Proces ten polega na systematycznym poszukiwaniu coraz doskonalszych 

i bardziej oszczędnych rozwiązań w zakresie technologii, organizacji wytwarzania, konstruk-

cji nowych wyrobów, jak również stosowania nowych form ich sprzedaży. Ważne jest 

również włączenie wszystkich grup pracowników i rozbudzenie u nich skłonności do inno-

wacji
24

. Przedsiębiorstwo stoi wręcz przed koniecznością permanentnego usprawniania 

systemu swojego funkcjonowania, stałego modernizowania parku maszynowego i poprawia-

nia jakości swoich wyrobów, by zwiększać swoją sprawność i szybko reagować na zmiany na 

rynku. Jedną z możliwości zrealizowania tego celu jest pozyskiwanie nowych technologii.  

Każda technologia związana z produkcją określonego wyrobu (bądź świadczeniem 

usługi) wymaga ponoszenia określonych nakładów: materiałowych, energii, ludzkiej pracy 

i innych
25

. Zatem technologie mają zasadniczy wpływ na wiele czynników: koszty produkcji, 

                                                                                                                                                         

między krajami strefy euro występuje bardzo silne spolaryzowanie w tej kwestii, o czym świadczy zakres 

rozbieżności wydatków na B+R w stosunku do PKB między Finlandią i Grecją w wysokości ok. 3 punktów 

procentowych. Widocznie zróżnicowana jest też struktura finansowania wydatków na B+R w krajach strefy 

euro, w czym dominuje sektor przedsiębiorstw. W latach 1995–2007 zaobserwowano systematyczne 

zmniejszanie się rozdźwięku w tej strukturze wśród krajów strefy euro, co świadczy o tym, że wspólna waluta 

sprzyja konwergencji w zakresie struktury wydatków na B+R, jednakże trudno jest dostrzec wyraźny przełom 

w kwestii przyspieszenia działalności badawczo-rozwojowej (zob. Włodarczyk R., Struktura sektorowa 

finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro, [w:] Innowacyjność w skali makro i mikro, red. Kryk 

B., Piech K., Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji 2009). 
24

 Grudzewski W., Hejduk I., Sposoby i techniki zarządzania procesem innowacyjnym, II Konferencja Project 

Management – Perspektywy i Doświadczenia, 2005. 
25

 M. Szymczak definiuje technologię jako „przetwarzanie w sposób celowy i ekonomiczny dóbr naturalnych 

w dobra użyteczne (produkty)” a także „wiedzę o tym procesie”. W Słowniku wyrazów obcych znaleźć można 

inne określenie: „ogół procesów służących do wytwarzania lub przetwarzania materiałów, surowców 
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wydajność, produktywność, a także na jakość, elastyczność oferty itp. Technologie determi-

nują możliwości wytworzenia produktu, w tym spełnienia wielu podstawowych dla klientów 

wymagań użytkowych (funkcjonalnych) i są ważnym zasobem, o znaczącym, a w niektórych 

sektorach decydującym wpływie na konkurencyjność. Rozwiązania o podobnym przeznacze-

niu różnią się między sobą ilością zużywanych nakładów na jednostkę produktu
26

. 

Przedsiębiorstwa są zainteresowane dostępem do technologii efektywnych, tzn. takich, które 

umożliwiają z tej samej ilości nakładów uzyskać większą ilość produktów końcowych – 

wyrobów i usług. Przedsiębiorstwa poszukują możliwości doskonalenia istniejących oraz 

pozyskiwania nowych technologii, dających nowe możliwości: wytwarzania nowych produk-

tów, stosowania nowych sposobów prowadzenia biznesu, czy też umocnienia własnej pozycji 

na rynkach (istniejących, lub wejścia na nowe). 

W rozprawie doktorskiej postawiony został problem transferu technologii w małopol-

skich przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów wspierających 

proces transferu. Podstawowym problemem było wprowadzenie zmian w podejściu do 

zarządzania procesem transferu technologii w przedsiębiorstwach, które budują przewagę 

konkurencyjną opartą o rozwiązania innowacyjne. Istotą tego procesu jest niedopasowanie 

oferty rozwiązań innowacyjnych do potrzeb odbiorców. Mimo że powstają produkty 

organizacji zajmujących się prowadzeniem prac B+R, to potencjalni odbiorcy (przede 

wszystkim biznes) nieprowadzący własnej działalności w tej dziedzinie odczuwają brak 

dostatecznego wsparcia, które przekładałoby się na realnie postrzegane rezultaty biznesowe.  

Kluczowym czynnikiem budowania gospodarki opartej na wiedzy powinna być zatem 

intensyfikacja działań mających na celu systemowe (metodyczne) pogłębienie współpracy 

przedsiębiorców ze sferą B+R. Nowe technologie pozwalają na produkowanie szybciej 

i taniej, a także na oferowanie wyrobów będących konsekwencją postępu technicznego. 

Zmieniająca się sytuacja na światowych rynkach powoduje, że firmy powinny szybciej 

absorbować wiedzę na temat nowych technologii i wykorzystywać ją do usprawnienia swojej 

działalności. Podstawą takiego podejścia są dwa warunki: 

                                                                                                                                                         

i towarów naturalnych, półproduktów oraz gotowych wyrobów; także: „ciąg czynności produkcyjnych 

wytworzenia danego produktu”. Wikipedia definiuje technologię podobnie, jako „metodę przygotowania i 

prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobra (także informacji)”, [online] 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Technologia [dostęp 03.03.2014r.] 
26

 Bagiński J. et al., Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, 

red. Santarek K., Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości [dalej PARP] 2008, [online], 

www.parp.gov.pl/files/74/81/194/4372.pdf, [dostęp 10.01.2014r.] 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Technologia
http://www.parp.gov.pl/files/74/81/194/4372.pdf
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1. Przedsiębiorcy muszą sprawnie identyfikować stan swego rozwoju w każdej 

dziedzinie w kontekście światowego postępu. 

2. Przedsiębiorcy muszą dysponować informacją: kto dysponuje poszukiwanym zasobem 

wiedzy i na jakich warunkach może go udostępnić. 

Istotny problem, który wymaga rozwiązań zarówno metodycznych, jak i systemowych, 

polega na potrzebie opracowania mechanizmów:  

1. Pomagających sprawnie identyfikować zapotrzebowanie na zmiany innowacyjne firm. 

2. Gromadzenia i dystrybuowania rozwiązań możliwych do bezpośredniego wdrożenia. 

3. Pozwalających zainteresowanym stronom wzajemnie się identyfikować i komuniko-

wać. 

W tym kontekście niezbędne jest skonfrontowanie potrzeby generowania innowacji 

w przedsiębiorstwie z zapotrzebowaniem na nowatorskie rozwiązania zgłaszane przez klien-

tów. Firmy powinny mieć możliwość sprawnego nabywania patentów lub licencji na wyna-

lazki i inne nowatorskie rozwiązania od innych firm. Ponadto przedsiębiorstwa z sektora MŚP 

powinny udostępniać swoje wynalazki, których nie wykorzystują, innym podmiotom na 

zasadzie sprzedaży licencji, tworzenia konsorcjów czy innych form organizacyjno-prawnych 

sprzyjających komercjalizacji. 

Celem pracy jest: opracowanie, weryfikacja empiryczna i prezentacja autorskiej 

metodyki całościowego zarządzania regionalnymi procesami transferu technologii na 

podstawie analiz zarówno teoretycznego dorobku powiązanych dyscyplin, analiz doświadczeń 

praktycznych badaczy, jak i doświadczeń własnych. 

Hipoteza główna pracy: 

Istotną przyczyną słabej konkurencyjności i innowacyjności mikro- i średnich firm jest 

poziom kapitału społecznego, bariery mentalnościowe, brak nawyków ciągłego uczenia się 

i poszukiwania wiedzy, a także niedocenianie przez właścicieli firm znaczenia inwestycji 

w kapitał ludzki. Dlatego też główną hipotezę pracy sformułowano następująco: 

SYSTEMOWE (CAŁOŚCIOWE) ZARZĄDZANIE PROCESEM TRANSFERU 

TECHNOLOGII JEST KRYTYCZNYM CZYNNIKIEM POZWALAJĄCYM NA 

OSIĄGNIĘCIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ WIĘKSZEJ LICZBIE 

PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH REGIONU. 

Całościowe spojrzenie wymaga uwzględnienia zaleceń wielu dyscyplin naukowych 

oraz twórczego opracowania podejścia będącego synergią najlepszych metod, technik 

i praktyk. 
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Aby wykazać prawdziwość tak sformułowanej hipotezy rozprawy, zostaną 

zweryfikowane następujące hipotezy badawcze: 

H1: Złożoność procesu innowacyjnego i niepewność jego wyników stwarzają 

często konieczność powrotu do jego wcześniejszych etapów (np. badania 

stosowane mogą prowadzić do odkryć podstawowych). 

H2: Innowacyjność przedsiębiorstw zależy od jakości powiązań z innymi podmio-

tami generującymi wiedzę i innowacje w gospodarce. 

H3: Poza samymi instytucjami generującymi wiedzę i innowacje niezbędne jest 

uwzględnienie znaczenia różnorakich interakcji między nimi. 

H4: Ważną rolę dla sprawności systemu innowacyjnego pełni otoczenie, a szcze-

gólnie konsumenci innowacji kreujący na nią popyt. 

H5: Warunkiem sprawności działania systemu innowacyjnego jest infrastruktura 

otoczenia obejmująca m.in. takie komponenty jak: ustawodawstwo (ze szcze-

gólnym uwzględnieniem ochrony praw własności intelektualnej), system edu-

kacji, system finansowy czy system transportowy. 

Zakres pracy obejmuje: 

1. Prezentację modeli teoretycznych, koncepcji i form transferu technologii. 

2. Analizę systemu transferu technologii i uwarunkowań instytucjonalnych transferu 

technologii w regionie. 

3. Identyfikację i analizę doświadczeń praktycznych wynikających z różnokierunkowych 

prac na rzecz poprawy i podniesienia sprawności funkcjonowania kanałów transferu 

technologii. 

4. Opracowanie metodyki ProMaTeT (Process Management of Technology Transfer) do 

zarządzania procesami transferu technologii. 

5. Weryfikację metodyki zarządzania procesem transferu technologii w praktyce, na 

przykładzie małopolskich przedsiębiorstw. 

 

Model badawczy obejmuje: 

1. Analizę wskaźników statystycznych. 

2. Koncepcję User-Driven Innovation (UDI). 

3. Badania ankietowe przeprowadzone w małopolskich przedsiębiorstwach realizujących 

proces transferu technologii. 
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4. Weryfikację praktyczną efektów zarządzania procesem transferu technologii 

w oparciu o wykorzystanie metodyki ProMaTeT. 

W pracy założono, że realizacja procesów innowacyjnych w obszarze transferu 

technologii wywołuje pozytywne zmiany w wybranych elementach systemu zarządzania 

badanych przedsiębiorstw, wpływając na poprawę poziomu ich innowacyjności oraz 

zwiększając ich konkurencyjność. 

Zdaniem H. Bienioka
27

 optymalny system zarządzania może być utożsamiany ze 

sposobem uzyskania jak najwyższej efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa przy 

pełnym zaangażowaniu posiadanych zasobów ludzkich i materialnych. Jest on zatem zbiorem 

funkcji i zadań, które muszą być realizowane w przedsiębiorstwie, aby można było osiągnąć 

założone cele. 

 

Elementy systemu zarządzania poddane w pracy badaniom to: 

1. Aspekty instytucjonalno-prawne przedsiębiorstwa. 

2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. 

3. Zarządzanie jakością w organizacji. 

4. Współpraca przedsiębiorstw z Instytucjami Otoczenia Biznesu i sektorem B+R. 

5. Doświadczenia w realizacji projektów innowacyjnych. 

6. Źródła finansowania realizacji i zarządzania procesem transferu technologii. 

 

Treść i metodyka realizacji pracy:  

Celem rozdziału pierwszego jest zestawienie dostępnych w literaturze przesłanek 

i uwarunkowań stymulacji i organizacji transferu technologii. Zawarte w literaturze przesłania 

wynikają z analizy czynników i uwarunkowań kształtujących problem transferu technologii 

w bardzo zróżnicowanej populacji firm i organizacji, a także różnych kontekstów formalno-

prawnych. 

Światowe zasoby piśmiennicze bogate są w modele i koncepcje procesów 

innowacyjnych, które były obserwowane lub proponowane do zastosowania w określonych 

uwarunkowaniach – omówiono je rozdziale drugim. Stanowią one istotny fundament 

pozwalający formułować własne zalecenia i rozwiązania szczegółowe. 

                                                 

27
 Bieniok H., Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem. Pojęcia, funkcje, zasady, zasoby, Katowice: 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach 2003. 
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W rozdziale trzecim analizie poddano materiał empiryczny pozwalający 

zdiagnozować sytuację w przedmiotowej kwestii na terenie Małopolski. W toku 

przygotowywania rozprawy doktorskiej zgromadzono materiał pozwalający formułować 

wnioski w odniesieniu do małopolskiego sektora MŚP, sieci innowacyjnych, klastrów, gron 

i parków technologicznych, a także centrów transferu technologii. Przedmiotem analizy są 

uwarunkowania współpracy z otoczeniem biznesu w transferze technologii, ze szczególnym 

uwzględnieniem nie tyle potencjału ilościowego
28

, co, przede wszystkim, oceny jakościowej 

i roli tzw. czynników miękkich.  

Celem rozdziału czwartego jest zebranie wniosków pozwalających na zdefiniowanie 

dominujących w Małopolsce czynników oraz cech charakterystycznych rozwiązań organiza-

cyjnych w zakresie transferu technologii. Przedmiotem analizy są istniejące rozwiązania for-

malno-organizacyjne, jak również bariery i ograniczenia dostrzegane przez różnych uczestni-

ków procesów transferu technologii postrzegane z ich punktu widzenia. Efektem analizy 

formalnej jest po pierwsze: określenie granic wyznaczonych przez czynniki legislacyjne, po 

drugie zaś: wskazanie kierunków potencjalnych zmian, które pozwolą na wzrost efektywności 

procesów transferu technologii w zgodzie z zasadami gospodarki rynkowej. 

W rozdziale piątym przedstawiono propozycję wielopłaszczyznowego postrzegania 

problematyki transferu technologii i wspomagania go zaleceniami różnych grup odbiorców. 

Istota metodyki polega na zaproponowaniu uniwersalnego scenariusza transferu technologii, 

wraz ze zbiorem metod i technik szczegółowych do wyboru, w zależności od zdiagnozowanej 

sytuacji indywidualnej. W pierwszej części zaprezentowano wybrane cztery firmy
29

, 

w których przygotowano i skutecznie przeprowadzono transfer technologii. Następnie 

przedstawiono założenia i przesłanki przyjęte w każdym z przypadków oraz wykorzystane 

narzędzia, techniki szczegółowe oraz rezultaty: zarówno oczekiwane, jak i uzyskane.  

Na podstawie doświadczeń własnych oraz zaleceń w literaturze podmiotu, opracowa-

ny został autorski model podejścia do zarządzania transferem technologii (ProMaTeT) złożo-

ny z zaleceń metodycznych uniwersalnego scenariusza działania, zawierający podstawy sku-

tecznego i sprawnego diagnozowania i przygotowania organizacji do przeprowadzenia 

                                                 

28
 Powszechnie dostępne są rozliczne dane źródłowe charakteryzujące ten potencjał, jak również różnokierun-

kowe analizy.  
29

 Labortest sp. z o.o., Gabinet Rehabilitacji Ruchowej REDO dr Dorota Czechowska, Zakład TERMOSZKŁO 

Artur Chromniak. Wszystkie firmy skorzystały z dotacji w zakresie inwestycji m.in. w infrastrukturę B+R, 

w ramach działań 2.1 schemat A i 2.2 schemat B finansowanych z Małopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego 2007–2013; oraz FORMES sp. z o.o. która uzyskała wsparcie w ramach programu „Bon na 

innowacje”. 



Wstęp 

17 

 

procesu transferu technologii, a także zalecany zbiór metod i technik, adekwatny do 

zdiagnozowanej sytuacji (rysunek 1).  

 

Rysunek 1. Struktura modelu ProMaTeT 
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Model ten pozwoli również na optymalizację możliwości uzyskania wsparcia 

publicznego dedykowanego realizacji procesów transferu technologii w organizacji. 

Efektywność podejścia ProMaTeT porównana została z tradycyjnym modelem działania 

przedsiębiorstw (rysunek 2).  

 

Rysunek 2. Tradycyjny model podejścia do zarządzania transferem technologii 

Źródło: Opracowanie własne. 
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W dalszej części pracy omówiono ramowy scenariusz postępowania oraz czynniki 

pozwalające na zindywidualizowanie procesu przygotowania i przeprowadzenia procesu 

transferu technologii, w zależności od zastanej sytuacji lub oczekiwanego rezultatu. 

Zaprezentowano także przykładowe scenariusze postępowania, pozwalające na minimalizację 

czynników subiektywnych ze strony doradcy. W opisie scenariuszy uwzględniono 

możliwości zastosowania współczesnych narzędzi wspomagających komunikację stron 

uczestniczących w procesie transferu technologii.  

W podsumowaniu zestawiono korzyści oraz źródła ryzyka proponowanego podejścia, 

a także wymagania stawiane osobom podejmującym się doradztwa w zakresie koordynacji 

procesu transferu technologii z wykorzystaniem omówionej metodyki ProMaTeT. Wskazano 

kierunki dalszych koniecznych badań w zakresie tematyki będącej przedmiotem rozprawy. 

 



 

Rozdział I. Transfer technologii w systemie wspierania 

innowacyjności 

 

 

Tworzenie skutecznych strategii innowacyjnych wymaga budowy sieci współpracy, by proces 

transferu technologii oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań był efektywny.  

Celem poniższych rozważań jest usystematyzowanie poszczególnych aspektów 

definicyjnych dotyczących procesu transferu technologii oraz wskazanie mechanizmów, za 

pośrednictwem których transfer technologii wpływa na możliwości podmiotów 

gospodarczych w zakresie tworzenia rozwiazań innowacyjnych, jak również możliwości ich 

wykorzystania w praktyce gospodarczej. 

 

1.1. Pojęcie innowacji oraz jej rola i znaczenie w procesie transferu 

technologii 

 

Innowacje, czyli wdrożenia nowych pomysłów, tworzące wartość
30

, stanowią podstawowy 

mechanizm osiągania przez przedsiębiorstwa konkurencyjności. W epoce globalizacji 

potencjał innowacyjny stanowi coraz istotniejszy czynnik determinujący długookresowe 

powodzenie ekonomiczne organizacji. Bez rozwiązań innowacyjnych o charakterze 

nieciągłym, nie jest możliwe uzyskanie przewagi konkurencyjnej w branży, jak również 

utrzymanie w dłuższym okresie trwałej przewagi na rynku.  

Innowacje, a w konsekwencji innowacyjność jako cecha podmiotów, są głównym noś-

nikiem konkurencyjności organizacji. Podstawowym czynnikiem napędzającym 

przedsiębiorstwa do działalności innowacyjnej jest chęć zwiększenia lub utrzymania swego 

udziału w rynku
31

, a następnie poprawy jakości produktów i obniżenia kosztów produkcji. 

Należy jednakże pamiętać, że innowacja nie zawsze oznacza wartość wyłącznie dla klienta. 

                                                 

30
 Linder J.C., Jarvenpaa S., Davenport T. H., Toward an Innovation Sourcing Strategy, „MIT Sloan 

Management Review” 2003, 44, no. 4, s. 43-49. 
31

 Szatkowski K., Istota i rodzaje innowacji, [w:] Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, red. 

M. Brzeziński, Warszawa: Difin 2001 , s. 28. 
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Praktyka pokazuje, że istnieje możliwość budowania wartości bez innowacji wówczas, gdy 

firma koncentruje się na małych zmianach, które zwiększają wartość dla klienta, ale nie 

zapewniają jej pozycji lidera na rynku. Tzw. innowacja wartości
32

 (value innovation) pojawia 

się wtedy, gdy firma łączy w jedną całość innowacje z użytecznością, ceną i pozycjami 

kosztowymi
33

, a jej działalność koresponduje z podejściem określającym rolę konsumenta w 

spojrzeniu na innowacje
34

. Choć kryterium użyteczności innowacji dla klienta
35

 zajmuje 

istotne miejsce w zarządzaniu, niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że pewne innowacje, 

które mają znaczenie dla wprowadzenia następnych, o mniejszym znaczeniu komercyjnym, są 

bardzo istotne i ważne w ciągu procesów innowacyjnych. 

Innowacyjność jest kluczem do wzmacniania długoterminowego wzrostu i konkuren-

cyjności Europy
36

. To przesłanie nie jest nowością, ale jego realizacja stała się pilniejsza, na 

co wskazuje komunikat Komisji Europejskiej pt. „Wykorzystanie wiedzy w praktyce: szeroko 

zakrojona strategia innowacyjna dla UE”. Polityka innowacji pnie się w górę na liście 

unijnych priorytetów, które szczególny nacisk kładą na innowacyjność przedsiębiorstw  

i procesów edukacji. Uczelnie wyższe muszą przede wszystkim rozszerzyć zakres swojego 

udziału w procesie wytwarzania wiedzy i przeistaczać się w partnera w procesie 

innowacyjnym, zarówno na arenie krajowej (z naciskiem na region, w którym mają siedzibę), 

jak i międzynarodowej
37

. 

Dostęp do wiedzy i zasobów intelektualnych (know-how, własność intelektualna), 

a zwłaszcza ich absorpcja, staje się elementarnym czynnikiem innowacyjności podmiotów 

działających w gospodarce (przedsiębiorców, organizacji publicznych i pozarządowych), 

zwłaszcza firm z grupy MŚP. Inspirującym przykładem badań mających na celu wykazanie 

istotności wpływu postępu technicznego na wzrost PKB w Polsce są badania przeprowadzone 

przez H. Gurgula i Ł. Lacha
38

. Wykorzystując ogólnopolskie dane kwartalne za okres 2000–

2009 i stosując zasady weryfikacji przyczynowości w sensie Grangera, autorzy wykazali 

                                                 

32
 Kim W. C., Mauborgne R., Innowacja w sferze wartości: logika strategii dynamicznego wzrostu, „Harvard 

Business Review Polska” 2007, nr 9, s. 122-134. 
33

 Eidem, Strategia błękitnego oceanu, Warszawa: MT Biznes 2007. 
34

 Prahalad C. K., Ramaswamy V., Przyszłość konkurencji, Warszawa: PWE 2005. 
35

 Ulwick A., Czego chcą klienci? Tworzenie przełomowych produktów i usług dzięki innowacji ukierunkowanej 

na rezultaty, Kraków: Wolters Kluwer Polska 2008. 
36

 Gródek Z., Rozwój sektora MSP w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Wyższej 

Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie” 2008, nr 4, s. 53-69. 
37

 Gródek Z., Innowacje technologiczne jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Nowoczesne 

tendencje w zarządzaniu wartością organizacji, „Akademia Techniczno-Humanistyczna” 2009, s. 45-60. 
38

 Gurgul H., Lach Ł., Technological progress and economic growth: evidence from Poland, „Ekonometria” 

2011, nr 34, s. 354–386.  
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wpływ liczby patentów na wielkość wydatków na B+R, wpływ postępu technicznego na PKB 

w Polsce, a także stwierdzili, iż liczebność patentów jest przyczyną zmian wielkości 

zatrudnienia. We wnioskach autorzy postulują konieczność zwiększenia inwestycji w sektorze 

B+R polskiej gospodarki. 

Choć wzrastająca konkurencja zmusza wszystkie podmioty gospodarcze do wprowa-

dzania innowacji, małe innowacyjne przedsiębiorstwa z reguły nie są w stanie same przetwo-

rzyć swoich idei i pomysłów w ofertę rynkową. Nie stać ich na stworzenie interdyscyplinarnej 

bazy badawczej, są zbyt małe, aby prowadzić samodzielnie marketing czy zorganizować 

dystrybucję swoich wyrobów. Aby przetrwać, muszą współpracować z innymi, funkcjonować 

w otoczeniu, w którym mogą wykorzystywać wiedzę innych
39

. 

 

1.2. Definicje innowacji 

 

Pojęcie innowacji definiowane jest na wielu płaszczyznach: ekonomicznej, socjologicznej, jak 

również w dziedzinie nauk technicznych. Klasyczną definicję innowacji podał J. A. 

Schumpeter, który rozumie ją jako „wprowadzenie nowych produktów, nowych metod 

produkcji, znalezienie nowych rynków, zdobycie nowych źródeł surowców oraz 

wprowadzenie nowej organizacji”
40

.  Definicja ta przyjęła się w literaturze przedmiotu. 

Według E. M. Rogersa zaś „innowacja jest to idea, praktyka lub obiekt postrzegana przez 

jednostkę akceptującą jako nowa”. Rogers dodaje, że dla zachowania ludzkiego istotne jest 

nie to, czy jakaś idea jest obiektywnie nowa, tzn. dopiero niedawno odkryta lub stworzona, 

tylko to, czy jest ona traktowana przez ludzi jako nowa
41

. L. Białoń za innowację uważa zaś 

„wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów, uruchomienie nowych procesów 

technologicznych i systemów organizacyjnych w celu osiągnięcia wyższej efektywności 

gospodarowania”. Przez efektywność jest tu rozumiany przyrost stopnia realizacji celu  

w przedsiębiorstwie przy danych środkach
42

. 

Ujęcie socjologiczne innowacji prezentuje Z. Pietrasiński, który uważa, że innowacją 

są zmiany celowo wprowadzone przez człowieka lub zaprojektowane przez układy cyberne-

                                                 

39
 Krzysztof M., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Warszawa: PARP 2011. 

40
 Schumpeter J. A.,  Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa: PWE 1999. 

41
 Rogers E.M., Diffusion of Innovations. New York: The Free Press 1983.  

42
 Białoń L., Poziom techniczny a zatrudnienie w polskim przemyśle w układzie gałęziowym, Warszawa: 

Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej 1976. 
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tyczne, które polegają na zastępowaniu dotychczasowych stanów rzeczy innymi, ocenianymi 

dodatnio w świetle określonych kryteriów i składające się w sumie na postęp
43

. Z kolei 

L. Giermakowski analizując definicję innowacji, pisze, że „innowacja jest to zmiana 

dotycząca środków produkcji, przedmiotów, metod i warunków wytwarzania, wprowadzona 

przez człowieka w celu uzyskania określonych korzyści ekonomicznych lub społecznych”
44

.  

Najszerszą definicję innowacji przedstawili m.in. J. A. Allen i P. Kotler, pisząc, że: 

„innowacją jest wprowadzenie do szerokiego użytku nowych produktów, procesów lub 

sposobów postępowania”
45

. Wg P. Kotlera „pojęcie innowacji odnosi się do każdego dobra, 

które jest postrzegane przez kogoś jako nowe”
46

.  

Inne, wąskie ujęcie pojęcia zakłada, że nie każdą nowość można traktować jako 

innowację. W literaturze przedmiotu przyjęto definicję Ch. Freemana, według której inno-

wację stanowi „pierwsze handlowe wprowadzenie (zastosowanie) nowego produktu, procesu, 

systemu lub urządzenia”
47

. Definicji Freemana brak jednak precyzji, nie określa ona bowiem, 

w jakiej skali musi nastąpić owo pierwsze handlowe wprowadzenie: w skali przedsiębiorstwa, 

kraju czy też globalnej. Bardziej precyzyjne wydaje się sformułowanie „innowację stanowi 

pierwsze zastosowanie wynalazku”
48

.  

W związku z tym proponowany jest podział na
49

: innowacje sensu stricto – zgodnie 

z definicją Mansfielda, który „za innowację uważał pierwsze wdrożenie wynalazku”
50

 oraz 

innowacje sensu largo – zgodnie z jej ujęciem szerokim
51

, bowiem w praktyce gospodarczej 

nie wszystkie innowacje opierają się na wynalazkach. P. Doyle i S. Bridgewater
52

 uważają, że 

wynalazek dotyczy nowego produktu, zaś innowacja jest nowym rozwiązaniem, które oferuje 

wartość klientom; zatem innowacja może, lecz nie musi angażować nowej techniki. Na tym 

tle godna uwagi jest definicja, zgodnie z którą „innowacja stanowi sedno procesu związanego 

z odnawianiem oferty organizacji (jej produktów i/lub usług) oraz sposobów ich generowania 

i dostarczania”. Powyżsi autorzy wyróżniają więc trzy rodzaje innowacji: produktową, 

                                                 

43
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procesową i usługową. Ważnym elementem innowacyjności gospodarki jest zarówno 

wprowadzanie na rynek nowych i jednocześnie nowoczesnych wyrobów, jak i udoskonalanie 

produktów już wytwarzanych. 

Proces innowacyjny, będący źródłem postępu technicznego, zbudowany jest z dwóch 

integralnie połączonych ze sobą elementów. Pierwszym z nich jest innowacja, drugim zaś 

dyfuzja, czyli rozpowszechnianie się innowacji, włącznie z kolejnymi zastosowaniami 

nowych rozwiazań przez inne podmioty, które można okreslić imitatorami czy też 

naśladowcami. Zdaniem ekspertów zajmujących się procesami innowacji, znaczące jest nie 

tylko wytworzenie nowości, ale i skuteczne jej wdrożenie, stanowiące bazę dla osiągnięcia 

przewagi konkurencyjnej. W związku z powyższym można wyróżnić trzy poziomy 

wprowadzanych zmian:  

1. Przyrostowy.  

2. Syntetyczny. 

3. Nieciągły.  

Pierwszy z nich odnosi się do stopniowych zmian w produktach i procesach, drugi 

scala pomysły już znane i wzbogaca je o nowe elementy, zaś poziom trzeci staje się 

kreatorem nowych rozwiązań
53

. Ponadto J. B. Quinn uważa, że skuteczność innowacji jest 

uzależniona od
54

: orientacji rynkowej, stylu zarządzania wewnętrznego (struktury i kultury), 

który preferuje kreatywność oraz nieliniowy proces planowania. 

W tabeli 1. przedstawiono typologię innowacji oraz wyodrębniono kryteria identyfiku-

jące poszczególne ich rodzaje.  

Tabela 1. Typologia innowacji 

Kryterium Typologia innowacji 

Oddziaływanie w obszarze 

marketingu 

Produkt pionierski w skali świata, np. nowa technologia, prototyp;  

Nowe linie produktu, nowe produkty, pozwalające firmie na wejście po raz 

pierwszy na nowe obszary istniejącego rynku;  

Produkt usprawniony – istota produktu nie zmienia się, udoskonalone 

zostają tylko niektóre cechy użytkowe, które korzystnie wpływają na 

jakość lub estetykę wyrobu; w przypadku zaś usługi może to być np. 

skrócenie terminu wykonania;  

Produkt przywrócony – tj. produkt wycofany z rynku i po jakimś czasie 

powtórnie wprowadzony; z reguły produkt wznowiony nie jest wierną 

repliką pierwowzoru, zawiera pewne modyfikacje, ale idea, styl są 

                                                 

53
 Nogalski B., Szpittel A., Dylemat niepewności versus planowanie strategiczne w rozwoju przedsiębiorstwa, 

[w:] Planowanie strategiczne w warunkach niepewności, red. Krupski R., Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa 

Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości 2007, Prace Naukowe. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania  

i Przedsiębiorczości. Zarządzanie i Marketing. 
54

 Quinn J. B., Strategies for change. Logical incrementalism, Homewood: R.D. Irwin 1980. 
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Kryterium Typologia innowacji 

zachowane; przykładem może być produkcja odzieżowa, gdzie 

powracają style mody z minionych okresów;  

Produkt „w obniżonej cenie” – cena jest bardzo ważną cechą produktu, 

dlatego jej zmiana upoważnia do uznania dobra o obniżonej cenie za 

nową ofertę. 

Oddziaływania w obszarze rynku 

(konsumenta) 

Innowacje ciągłe – mające jedynie niewielki wpływ na wzory konsumpcji, 

gdyż przeważnie polegają na małej modyfikacji istniejących produktów, 

przy innowacji ciągłej nie trzeba się uczyć nowych zachowań;  

Innowacje dynamicznie ciągłe – przy wprowadzeniu tego typu innowacji 

niezbędne są jedynie niewielkie zmiany zachowań; przykładem są 

aparaty telefoniczne na karty magnetyczne, gdyż ich użytkowanie 

wymaga niewielkiej wiedzy i minimalnych zmian w postępowaniu 

konsumentów;  

Innowacje nieciągłe – to produkty całkowicie nowe; wprowadzenie na 

rynek tego rodzaju artykułów wiąże się z koniecznością nauczenia 

konsumenta całkowicie nowych wzorców konsumpcji.  

Zakres oddziaływania Innowacje technologiczne – wdrożenie nowych lub istotnie 

zmodyfikowanych technologii stosowanych przy wytwarzaniu 

określonego produktu lub usługi,  

Innowacje organizacyjne – wdrożenie nowych lub udoskonalonych 

sposobów organizowania oraz zarządzania przedsiębiorstwem,  

Innowacje produktowe – wprowadzenie całkowicie nowego produktu lub 

jego nowych cech, wdrożenie nowych materiałów, radykalne 

udoskonalenie istniejącego produktu,  

Innowacje procesowe – wprowadzenie nowych procesów produkcji bądź 

znaczących zmian w tym procesie, a także znaczących zmian w procesie 

dostawy produktu lub usługi do klienta. 

Skala wielkości Innowacje duże – strategiczne,  

Innowacje małe – taktyczne. 

Źródła innowacji Innowacje zagraniczne (licencje, know-how), 

Innowacje krajowe. 

Stopień złożoności procesu 

innowacyjnego 

Innowacje sprzężone stanowiące podstawowy rodzaj innowacji 

współczesnego przemysłu, powstają w wyniku wspólnego wysiłku 

większej liczby osób, zespołów specjalistów lub nawet instytucji. 

Wymóg sprzężenia działań w procesie innowacyjnym wynika ze 

złożoności techniki, jej coraz wyższego poziomu, podziału pracy, 

specjalizacji pracowników, wzajemnego przenikania się nauki, techniki i 

produkcji.  

Innowacje niesprzężone wyrażające zmiany dokonywane przez 

pojedynczego twórcę, działającego w układzie względnie 

odosobnionym. Twórca ten w oparciu o posiadany zasób wiedzy  

i umiejętności oraz dysponowane środki techniczne i finansowe jest w 

stanie opracować innowację o charakterze twórczym lub naśladowczym.  

Uwarunkowania psychospołeczne Innowacje refleksyjne, uświadomione występują wówczas, gdy 

członkowie grupy (lub grup społecznych) świadomie realizują zmiany w 

przedsiębiorstwie wprowadzone przez nich lub przez członków innych 

grup społecznych.  

Innowacje zachodzące w sposób bezrefleksyjny występują wówczas, gdy 

członkowie grupy społecznej realizują zmiany, wprowadzają innowacje, 

które przedstawiają się jako oczywiste i są wynikiem wyposażenia 

społeczno-zawodowego i doświadczenia uzyskanego w poprzednim 

zakładzie pracy.  

Innowacje zamierzone są rezultatem rachunku ekonomicznego i 

zrozumienia konieczności wprowadzenia zmian.  

Innowacje niezamierzone występują wówczas, gdy są wprowadzane w 

sposób spontaniczny, na przykład pod wpływem usłyszanych haseł, 

opinii czy też oddziaływania kampanii propagandowych. 
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Kryterium Typologia innowacji 

Rodzaj wiedzy Innowacje ucieleśnione w materiale, tzw. innowacje twarde, np. nowe 

maszyny i urządzenia. Źródłem tego typu innowacji są dyscypliny 

techniczne i przyrodnicze. 

Innowacje nieucieleśnione, tzw. miękkie. Mają one postać np. nowego 

systemu organizacji, usprawnienia w systemie szkolenia załogi itp. i 

dotyczą głównie nauk w dziedzinie organizacji i zarządzania, ekonomiki 

oraz nauk społecznych. 

Oddziaływanie w obszarze 

wpływu na środowisko naturalne 

Innowacje ekologiczne są to wszelkie formy innowacji zmierzające do 

znacznego i widocznego postępu w kierunku realizacji celu polegającego 

na zapewnieniu zrównoważonego rozwoju, poprzez ograniczanie 

oddziaływania na środowisko lub osiąganie większej skuteczności i 

odpowiedzialności w zakresie wykorzystywania zasobów, w tym energii. 

Oryginalność zmian Innowacje oryginalne (kreatywne), będące samodzielnymi wytworami 

pracy jednostki, zespołu lub przedsiębiorstwa.  

Innowacje imitujące, polegające na naśladownictwie i odtwarzaniu 

oryginalnych zmian, które w danym czasie i miejscu przynoszą 

określone korzyści.  

Zakres powodowanych skutków Innowacje strategiczne, służące do realizacji strategicznych celów rozwoju 

o charakterze społeczno-ekonomicznym.  

Innowacje bieżące, mające na celu podniesienie efektywności 

gospodarowania w krótszych okresach.  

Źródło: opracowano na podstawie: Sokół A., Bariery ograniczające współpracę przedsiębiorstw ze 

sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce, [w:] Innowacyjność w skali …, op. 

cit.Drab-Kurowska A., Sokół A., Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii 

XXI wieku, Warszawa: CeDeWu 2010; Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami. Globalizacja, 

konkurencja, technologia informacyjna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2001. 

Nie bez znaczenia jest to, czy produkty lub technologie (jako metody wytwarzania) 

znane są gdzie indziej (tabela 1). Dla analizy procesów rozwojowych bardziej słuszne jest 

takie rozumienie pojęcia „innowacja”, w którym w którym pod tym pojęciem kryje się 

produkt, będący nie tylko absolutną nowością w skali światowej, ale również taki, który 

stanowi novum  dla określonego społeczeństwa Zdaniem A. Pomykalskiego „pojęcie 

innowacji technologicznej – opartej na wykorzystaniu nowych technologii – obejmuje nowe 

produkty i procesy oraz znaczące zmiany technologiczne w produktach i procesach”
55

. 

Rozwijając tę definicję dla potrzeb pracy, przyjmuje się, że innowacje technologiczne  

w firmie to zmiany techniczne prowadzące do stworzenia nowych technologii oraz nowych 

produktów i usług, zaspokajających nowe potrzeby klienta lub dotychczasowe (znane) 

potrzeby w nowy (bardziej kompetentny) sposób.  

 

                                                 

55
 Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami. Globalizacja, konkurencja, technologia informacyjna, Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe PWN 2001, s. 26. 
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Rysunek 3. Sposób postrzegania innowacyjności przez przedsiębiorców 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Majcher-Magdziak G., W krainie innowacji – kluczowe 

czynniki sukcesu oczami Przedsiębiorców, Warszawa: Rada Organizatorów Business Center Club  

2006, [online], /www.konkurencyjnosc.gov.pl/NR/rdonlyres/EEE17648-B629-4A2C-AE74-

2B75858D72FA/46232/PrezentacjaBCC_06_maja_MRR4.pdf [dostęp 20.11.2011r.] 

W przeciwieństwie do powszechnego postrzegania (rysunek 3) innowacyjność to: 

celowa zmiana stanu zjawiska o zastosowaniu praktycznym; 

 zmiana pierwszy raz zastosowana w danej społeczności (region, sfera działania, 

firma); 

 zmiana dotycząca wyrobów, procesów, organizacji lub koncepcji biznesowej;  

 zmiana, w następstwie której uzyskuje się określone efekty ekonomiczne, techniczne 

lub społeczne; 

 zmiana, która powinna wynikać z zastosowania wiedzy naukowej. 

 

1.3. Specyfika procesu transferu technologii 

 

Jak wykazano wcześniej, u podstaw innowacji leży wiedza użytkowa (innowacyjne pomysły), 

a jej pozyskanie jest warunkiem koniecznym do realizacji działań innowacyjnych  

w przedsiębiorstwie. Źródła innowacji można podzielić na: wewnętrzne (własne), zewnętrzne 

INNOWACYJNOŚĆ 

miernik poziomu 

rozwoju i aktywności 

rozwojowej firm 

INNOWACYJNOŚĆ 

wskaźnik poziomu 
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i nośnik postępu 

INNOWACYJNOŚĆ 

miernik sprawności i 

jakości zarządu firmy 

oraz profesjonalizmu 

pracowników 

INNOWACYJNOŚĆ 

modne skojarzenie 

z dobrze działającą 

firmą 

INNOWACYJNOŚĆ 

przymus, imperatyw 
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w konkurencyjnej 

gospodarce 

http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/NR/rdonlyres/EEE17648-B629-4A2C-AE74-2B75858D72FA/46232/PrezentacjaBCC_06_maja_MRR4.pdf
http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/NR/rdonlyres/EEE17648-B629-4A2C-AE74-2B75858D72FA/46232/PrezentacjaBCC_06_maja_MRR4.pdf
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(obce) i mieszane
56

. Do źródeł własnych zalicza się opracowania generowane wewnątrz 

firmy, jak również kreatywność i pomysłowość pracowników. Dla innowacyjnej firmy 

głównym walorem owych źródeł jest wyłączność posiadanych rozwiązań, a wadą: duża 

niepewność pożądanych efektów, długi czas realizacji i wysokie koszty. Jednak najprostszym 

sposobem pozyskiwania nowych rozwiązań jest czerpanie z obcej myśli technicznej. Choć 

metoda ta jest skuteczna i mało ryzykowna, może spowodować uzależnienie od dostawców. 

Ścieżka ta zazwyczaj doprowadza również do absorbowania rozwiązań o niższym poziomie 

innowacyjności, niejednokrotnie wtórnych. W ujęciu funkcjonalnym wielopłaszczyznowe 

mechanizmy transformacji wiedzy w innowacje przedstawiane są przy pomocy 

komplementarnych pojęć transferu i komercjalizacji technologii. 

Specyfika transferu technologii obejmuje przekazywanie określonej wiedzy 

technicznej, organizacyjnej i związanych z nią umiejętności (ang. know-how), celem 

gospodarczego (komercyjnego) wykorzystania. Zatem transfer technologii to proces zasilania 

rynku technologiami, stanowiący szczególny przypadek interakcyjnego procesu 

komunikacji
57

, w którym występują rozmaite pętle sprzężeń zwrotnych pomiędzy nadawcami 

i odbiorcami wiedzy oraz nowymi rozwiązaniami technologicznymi i organizacyjnymi.  

Istotą transferu innowacji jest poszukiwanie nowych zastosowań już znanych (tzn. 

wcześniej wynalezionych, istniejących) technik wytwarzania, podczas gdy dyfuzja innowacji 

związana jest ze stopniowym upowszechnianiem nowych technologii, a więc kolejnymi jej 

zastosowaniami (wdrożeniami) zwykle w innych przedsiębiorstwach. Miernikiem zakresu 

dyfuzji (upowszechnienia) innowacji jest zwykle wielkość (bądź wartość) lub, częściej, 

procentowy udział produkcji realizowanej dzięki nowej metodzie wytwarzania. Tworzenie 

nowych technologii, ich udoskonalanie, a następnie wdrażanie i dyfuzja, jest złożonym 

procesem realizowanym przez wiele podmiotów obejmujących jednostki naukowe (wyższe 

uczelnie, instytuty naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe), przedsiębiorstwa (w tym małe 

i średnie), oraz instytucje wspierające i pośredniczące
58

. 

Transfer technologii jest pojęciem szerszym niż transfer innowacji i oznacza ogólnie 

upowszechnianie i przenoszenie wiedzy technicznej ze sfery (instytucji) nauki do zastosowań 

praktycznych (biznesu). Transfer technologii (tabela 2) obejmuje wszelkie formy i kanały 

                                                 

56
 Innowacje i transfer techniki w gospodarce polskiej, red. Jasiński A. H., Białystok: Wydawnictwo 

Uniwersytetu w Białymstoku 2000, s. 15; Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej 

przedsiębiorstw, Warszawa: PWE 2007, s. 28-30. 
57

 Matusiak K. B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce 

uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Warszawa: SGH Oficyna Wydawnicza 2010. 
58

 Drucker P., Managing for the Future, New York: Harper Collins 1992. 
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dyfuzji innowacji oraz wykorzystuje różne nośniki innowacji: wiedzę jawną (publikacje), 

wiedzę chronioną (patenty i licencje), sformalizowane kanały upowszechniania technologii 

(kursy, szkolenia, studia, targi, wystawy) oraz kontakty nieformalne (w tym z klientami, 

dostawcami i firmami doradczymi, ale także z firmami konkurującymi), fuzje i przejęcia, 

inwestycje zewnętrzne, zakup maszyn i urządzeń, lecz również materiałów i komponentów do 

produkcji. 

Tabela 2. Formy transferu technologii 

Grupy form Charakterystyka form transferu technologii 

Przedmiotowe Wymiana informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej.  

Wymiana, szkolenie i doskonalenie kwalifikacji kadry naukowo-technicznej, 

doradztwo naukowo-techniczne i ekonomiczne.  

Prowadzenie prac naukowo-badawczych i rozwojowych oraz wymiana 

wyników badań i aparatury badawczej, wymiana doświadczeń w dziedzinie 

zastosowań i wdrożeń rezultatów prac badawczych.  

Wymiana licencji, know-how. 

Organizacyjne Koordynacja badań.  

Kooperacja i specjalizacja w prowadzeniu badań.  

Wspólne badania.  

Współpraca we wdrożeniu wyników badań. 

Instytucjonalno – prawne Wielostronne umowy i porozumienia międzynarodowe dotyczące transferu 

technologii.  

Międzynarodowe porozumienia dwustronne.  

Porozumienia między instytucjami oraz organizacjami naukowymi i 

technicznymi.  

Porozumienia między przedsiębiorstwami przemysłowymi. 

Źródło: opracowano na podstawie: Sokół A., Wpływ barier…, op. cit. 

Proces transferu technologii i komercjalizacji wiedzy związany z rozwojem innowa-

cyjności i rynkowymi zastosowaniami technologii może być realizowany w następujących 

kierunkach: 

 nauka – biznes, 

 biznes – nauka – biznes, 

 biznes – biznes. 

Jednocześnie każda z firm (lub ich wyodrębnionych grup) ma własne specyficzne 

zachowania innowacyjne – od prostych imitacji do innowacji radykalnych, od stosunkowo 

wyizolowanej działalności innowacyjnej do bardzo skomplikowanych powiązań z innymi 

podmiotami. Rzutuje to na rolę, jaką odgrywają poszczególne firmy lub ich grupy w gospo-

darce i technice, jak również na ich atrakcyjność jako partnerów w procesie innowacyjnym 
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i na ocenę ich znaczenia w perspektywie globalnie pojmowanej gospodarki
59

. 

Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na różnego rodzaju usługi (techniczne, doradcze, finansowe 

itp.) oraz ich kontakty z otoczeniem (inne firmy, jednostki sektora B+R, instytucje wsparcia) 

znacząco różnią się między sobą, w zależności od charakterystyki sektora, skali działalności, 

specyfiki środowiska, w którym są zlokalizowane i w którym działają, a także technologii 

(tworzonych i eksploatowanych) oraz ogólnej strategii i zdolności tych firm do korzystania 

z efektów zewnętrznych. Identyfikacja potrzeb przedsiębiorstw w dziedzinie innowacji, 

podobnie jak polityka wsparcia firm, staje w obliczu ogromnej różnorodności zachowań 

innowacyjnych przedsiębiorstw. 

Transfer technologii ze sfery nauki do biznesu jest procesem złożonym. Model 

transferu technologii można przedstawić jako układ, w którym rolę pośrednika pomiędzy 

oferentami technologii a odbiorcami pełni instytucja otoczenia biznesu. Zgodnie z tym 

modelem, instytucja otoczenia biznesu realizuje w sferze transferu technologii dwa rodzaje 

zadań
60

. Pierwszym są wyzwania związane z podmiotem zgłaszającym technologię (oferenci, 

strona podażowa), drugim zaś zadania odnoszące się do podmiotu poszukującego technologii 

(odbiorcy technologii, strony popytowej).  

Z uwagi na potrzebę eliminacji ryzyka niepowodzenia oraz przezwyciężenia barier 

utrudniających współpracę nauki i gospodarki tworzy się wyspecjalizowane instytucje 

działające na rzecz stymulowania transferu technologii
61

. Instytucje te funkcjonują pod 

różnymi nazwami, jako różnego rodzaju centra transferu technologii, centra innowacyjności, 

agencje technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowe, parki technologiczne 

itd. Cele, dla których organizacje te są powoływane, oraz zadania, jakie realizują, 

sprowadzają się przede wszystkim do wsparcia działań na rzecz innowacyjności  

i przedsiębiorczości oraz rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Poszczególne 

instytucje koncentrują się jednak na realizacji różnych rodzajów zadań
62

: 

 centra transferu technologii (CTT) – stanowiące pomost pomiędzy dawcami,  

a odbiorcami technologii, asystują w procesie transferu technologii, gromadzą  

                                                 

59
 Bagiński J. et al., Transfer technologii…, op. cit.  

60
 Głodek P., Gołębiowski M., Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa–Łódź: 

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce 2006. 
61

 Gawlik J., Regionalna strategia innowacji województwa małopolskiego 2005-2013, Kraków: Departament 

Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 2005. 
62

 Sosnowska A. et al., Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie – poradnik dla przedsiębiorców, 

Warszawa: PARP 2005, [online], http://www.parp.gov.pl/index/more/252, [dostęp.14.06.2013r.] 

http://www.parp.gov.pl/index/more/252
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i przetwarzają informacje o nowych technologiach, a także promują nowe technologie 

i ich właścicieli; 

 akademickie inkubatory przedsiębiorczości – ich zadaniem jest promowanie 

przedsiębiorczości wśród studentów, absolwentów i pracowników uczelni oraz 

udzielanie środowisku akademickiemu wsparcia w zakładaniu własnej działalności 

gospodarczej w otoczeniu macierzystych szkół wyższych; 

 inkubatory technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości – głównym zadaniem inku-

batorów jest świadczenie usług mających na celu wspieranie działalności gospodar-

czej powstającej w wyodrębnionym miejscu (inkubatorze w otoczeniu jednostek 

naukowych). 

Rolę instytucji otoczenia biznesu w zakresie popytu i podaży technologii przedstawia tabela 

3. 

Tabela 3. Rola instytucji otoczenia biznesu w stymulowaniu popytu i podaży technologii 

Strona popytowa Strona podażowa 

 przyjmowanie zapytań ze strony zainteresowanych 

możliwością dostępu do konkretnej technologii 

 przyjmowanie zgłoszeń o technologii od 

producentów i wynalazców oraz ich zamieszczanie 

w bazie danych (pozyskanie i rejestracja 

innowacji) 

 poszukiwanie technologii dla klientów lub 

poinformowanie o zapotrzebowaniu na nową 

technologię 

 poszukiwanie nabywców technologii 

zarejestrowanych w bazie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Czupryński P. et al., Organizacja transferu technologii w 

sieciach instytucji otoczenia biznesu, Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii 

Ekonomicznej w Krakowie 2006. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w obrębie zadań związanych z przyjmowaniem 

zgłoszeń i zapytań rola instytucji pośredniczącej jest pasywna: sprowadza się do udokumen-

towania zgłoszenia lub przeszukania bazy z ofertami technologii. Stroną czynną są tu 

organizacje zgłaszające i poszukujące technologii. Z kolei pozostałe zadania wymagają od 

instytucji otoczenia biznesu pełnienia aktywnej roli w transferze technologii. Instytucje te 

poszukują nabywców na technologie, przekazują zainteresowanym technologie uzyskane od 

ich autorów (dystrybucja innowacji), a ponadto poszukują dostawców technologii, 

reprezentując w tej mierze zamawiających. Z perspektywy instytucji pośredniczącej proces 

transferu technologii rozumiany jest jako uporządkowany według logicznej sekwencji ciąg 

zdarzeń, rozpoczynający się identyfikacją potrzeby nabycia technologii, aż po jej wdrożenie 

w środowisku zgłaszającego taką potrzebę. 
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Jedno z narzędzi pozwalających na zdiagnozowanie i określenie potencjału 

rozwojowego firmy w obszarze rozwiązań innowacyjnych stanowi szczególna forma audytu 

wewnętrznego w przedsiębiorstwie: audyt technologiczny. Nie jest on wymagany prawnie 

i zwykle nie pełni funkcji kontrolnej, jak to ma miejsce w przypadku audytu wewnętrznego 

zdefiniowanego przez ustawę o finansach publicznych. Audyt technologiczny jest natomiast 

metodą oceny przedsiębiorstwa pod kątem: 

 potencjału technologicznego, 

 stosowanych procedur, 

 potrzeb. 

Tabela 4. Obszary analizy przedsiębiorstwa w trakcie audytu technologicznego 

Obszar analizy Opis zagadnień 

Zarządzanie firmą  organizacja i struktura organizacyjna,  

 strategia,  

 sposoby zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz projektami  

z zakresu innowacji i transferu technologii; 

Zasoby ludzkie  określenie potencjału,  

 stosowane instrumenty ich rozwoju (szkolenia, praktyki itp.),  

 potrzeby szkoleniowe, 

 sposoby pracy; 

Działalność operacyjna  struktura procesów produkcyjnych, 

 przepływy materiałowe,  

 automatyzacja produkcji, utrzymania, 

 zagadnienia bezpieczeństwa,  

 identyfikacja „wąskich gardeł”; 

Działalność badawczo-rozwojowa  strategia działalności B+R,  

 stosowane procedury,  

 analiza cyklu życia produktów,  

 realizowane projekty innowacyjne,  

 zakres i formy prowadzonej działalności B+R 

Jakość  organizacja funkcji zapewnienia jakości w firmie,  

 standardy,  

 stosowane procesy kontroli 

Marketing/sprzedaż  strategia marketingowa,  

 realizowane przez firmę funkcje marketingowe,  

 udziały w rynku,  

 analiza pozycji konkurencyjnej,  

 kanały dystrybucji,  

 wykorzystanie technologii informacyjnych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, 

Warszawa: PARP 2009., [online], http://www.parp.gov.pl/index/more/249, [dostęp 24.11.2013r.] 

Audyt technologiczny (tabela 4) jest realizowany najczęściej przez zewnętrznych 

konsultantów ściśle współpracujących z kierownictwem oraz pracownikami audytowanego 

przedsiębiorstwa. Jednym z efektów audytu powinien być raport, w którym sformułowany 

http://www.parp.gov.pl/index/more/249
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jest plan działania prowadzący do wzmocnienia pozycji technologicznej, pozyskania 

niezbędnych technologii oraz wiedzy
63

. Raport końcowy, zawierający efekty całego procesu 

analizy sytuacji firmy, powinien być maksymalnie zwięzły i precyzyjny, i powinien również 

zawierać przegląd sytuacji, wraz ze wskazówkami dla firmy, co do kierunków działań 

podejmowanych w przyszłości. 

 

1.4. Cykl życia produktu a specyfika procesu innowacyjnego 

 

Dążenie do świadomego zarządzania procesami innowacyjnymi wymaga dokładnego 

określenia ich celów, aby całe przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem, czyli w końcowym 

ujęciu poprawą poziomu życia ludzi. Jednak przed dokonaniem wyboru rodzaju innowacji 

produktowych należy ustalić krajowe priorytety oraz ich znaczenie dla różnych form 

produkcji, konsumpcji, ekologii, efektywności gospodarowania w kontekście współpracy 

międzynarodowej
64

. Punktem wyjścia jest przeprowadzenie analizy żywotności produktu na 

rynku (analiza cyklu rynkowego) oraz odpowiedź na pytanie, jaki jest niezbędny okres czasu 

od wprowadzenia produktu na rynek do jego dalszego rozwoju. 

Istnienie cyklu życia produktu oznacza, że: 

 produkty mają ograniczoną długość życia, 

 sprzedaż produktu przechodzi przez odrębne fazy, przy czym każda stwarza 

producentowi/sprzedawcy inne szanse, 

 w różnych fazach cyklu życia produktu następuje wzrost lub spadek zysku, 

 w każdej fazie cyklu życia produkty wymagają odmiennej strategii marketingowej, 

finansowej, produkcyjnej zakupowej i kadrowej. 

Zanim produkt zostanie wprowadzony na rynek musi jednak przejść przez cykle 

poprzedzające sam proces
65

, a więc fazę obserwacji i powstania. Cykl obserwacji poświęcony 

                                                 

63
 Gródek-Szostak Z., Kajrunajtys D. Audyt technologiczny jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej 

przedsiębiorstwa – studium przypadku Labortest Sp. z o.o., [w:] Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw 

i instytucji, red. Miklaszewski S., Mikuła B., Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka 2010, s. 29-46, 

.Nauka i Gospodarka, t. 1.  
64

 Okoń-Horodyńska E., Problem ładu instytucjonalnego w wyzwalaniu przedsiębiorczości i innowacyjności  

w Polsce, [w]: Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki. VIII Kongres 

Ekonomistów Polskich, red. Okoń-Horodyńska E., Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 2009, s. 27-

61. 
65

 Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Warszawa: Felberg SJA 1999. 



Rozdział I. Transfer technologii w systemie wspierania innowacyjności 

34 

 

jest zbieraniu wstępnych danych dotyczących idei nowego produktu, uwzględniających 

w miarę możliwości stopień ryzyka związanego z jego wytworzeniem i sprzedażą. Na tym 

etapie podejmuje się również decyzje o przygotowaniu podstaw do wprowadzenia alterna-

tywnych rozwiązań w produkcie. Z kolei cykl powstawania obejmuje poszukiwanie warian-

tów produktu, ich ocenę i wybór określonego rozwiązania. W następnej kolejności prowadzi 

się badania nad wybranym produktem i prace rozwojowe kończące się opracowaniem 

prototypu (niekiedy nawet serii próbnej oraz przygotowaniem do produkcji i sprzedaży). Fazy 

cyklu rynkowego życia produktu przedstawione zostały w tabeli 5. 

Tabela 5. Fazy cyklu życia rynkowego produktu 

Lp. Nazwa fazy cyklu życia produktu Charakterystyka fazy cyklu życia produktu 

1 Wprowadzenie produktu na rynek Okres powolnego wzrostu sprzedaży produktu w miarę jego 

wprowadzania na rynek. Brak zysków w tej fazie jest 

spowodowany wysokimi kosztami w tej fazie. 

2 Wzrost udziału produktu w rynku Okres szybkiej akceptacji produktu przez rynek i znacznej 

poprawy rentowności. 

3 Dojrzałość tj. umocnienie produktu na 

rynku 

Okres zwolnienia wzrostu sprzedaży produktu, wynikający 

z uzyskania akceptacji przez większość potencjalnych 

nabywców. Zyski stabilizują się lub maleją ze względu na 

zwiększone nakłady marketingowe na obronę produktu przed 

działaniami ze strony konkurencji. 

4 Spadek tj. zejście produktu z rynku Okres znacznego spadku sprzedaży i zysków aż do zejścia 

produktu z rynku. 

Źródło: opracowanie własne66  

Po włączeniu wcześniej omówionych cykli otrzymuje się zintegrowany cykl życia 

produktu, który składa się z:  

1. Cyklu obserwacji obejmującego przestrzeń warunków i poziomu naukowo-technolo-

gicznego. 

2. Cyklu powstania. 

3. Cyklu rynkowego. 

Pomiędzy tymi cyklami znajduje się cykl procesu innowacyjnego
67

, który obejmuje: 

 cykl obserwacji,  

 cykl powstania, 

                                                 

66
 W literaturze podmiotowej można znaleźć też koncepcję pięciu faz, która powstaje przez wprowadzenie fazy 

pośredniej pomiędzy wzrostem i fazą dojrzałości, którą nazywa się fazą nasycenia. Zob. Wasson Ch. R., 

Dynamic Competitive Strategy and Product Life Cycle, Austin: Austin Press 1978. 
67

 McGowan P., Innowacje i przedsiębiorczość wewnętrzna, [w:] Praktyka kierowania. Jak kierować sobą, 

innymi i firmą, red. Stewart D. M., Warszawa: PWE 1994, s. 281-283. 
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 pierwszą fazę cyklu rynkowego. 

Zakończenie serii produkcyjnej określonego wyrobu może być spowodowane poja-

wieniem się na rynku nowych wyrobów, lepiej zaspokajających potrzeby konsumentów, bądź 

też wyczerpaniem możliwości produkcji. Okres żywotności produktu jest uzależniony od 

możliwości badań odtwórczych w procesie innowacyjnym
68

. Może się on wydłużyć w wy-

padku dużego stopnia złożoności procesu innowacyjnego oraz monopolizacji lub zablokowa-

nia źródeł zasilania wytwórców innowacji. Natomiast w sytuacji, gdy częstotliwość pojawia-

nia się nowych wyrobów jest duża, okres życia produktu ulega skróceniu
69

. Określenie, 

w którym momencie okresu życia znajduje się dany produkt, jest niezbędną przesłanką dyle-

matu: modernizować dany produkt czy też zastąpić go nowym? (rysunek 4). Jest to szczegól-

nie istotne dla produktów charakteryzujących się dużym nasyceniem wiedzą, tzw. technologii 

zaawansowanych, bowiem cykl życia produktu tego typu kształtuje się odmiennie od cyklu 

standardowego. 
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WPROWADZENIE WZROST DOJRZAŁOŚĆ SPADEK 

CZAS 

Rysunek 4. Wielkość sprzedaży a cykl życia produktu 

Źródło: Wasson Ch. R., Dynamic Competitive Strategy…,  op. cit.;  Weber J. A., Planning Corporate 

Growth with Inverted Product Life Cycles, „Long Range Planning” 1976, October,  p. 12-29. 

Wielkość sprzedaży, służąca do mierzenia długości życia produktu, jest równocześnie 

wielkością popytu, a więc przedstawiona krzywa stanowi zarazem krzywą popytu rynkowego 

dla danego produktu. Moment, w którym należy podjąć decyzję o zmianie produktu bądź jego 

                                                 

68
 Mruk M.; Rutkowski I., Strategia produktu, Warszawa: PWE 1996. 

69
 Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1996, s. 659-

661, [za:] Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności…, op. cit., s. 37. 
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modernizacji, jest określony akceptacją rynkową technologii, na której opiera się produkt
70

. 

W związku z tym należy przeanalizować cykl technologiczny określający poziom 

skuteczności danej technologii i wydatki, które muszą być ponoszone na jej rozwój, co 

stanowi trzon każdego produktu. Krzywe cyklu technologii przybierają charakterystyczną 

postać litery S, a przedstawiono je na rysunku 5. 

 

        

  TECHNOLOGIA A            DALSZY ROZWÓJ 

Techniczna   

Skuteczność  DALSZY    

Technologii  ROZWÓJ      TECHNOLOGIA B 

 

                            ROZWÓJ 

   ROZWÓJ       

 

      BADANIA 

BADANIA 

 

 

                             

Skumulowane wydatki na B+R 

Rysunek 4. Cykl życia technologii 

Źródło: Blohm H., Günter D., Forschungs- und Entwicklungsmanagement, Schäffer-Poeschel Verlag, 

1999, s. 21. 

Istnieje logiczne powiązanie oraz następstwo czasowe między kolejno stosowanymi 

technologiami wytwarzania danego produktu. Technologia aktualnie stosowana osiąga w tym 

czasie dojrzałość i już wtedy należy rozpocząć prace badawcze nad nową technologią, która 

zastąpi dotychczasową. Prace te uzasadnia fakt, że wyczerpały się już możliwości dalszego 

ulepszania istniejącej technologii. Nowa, droższa od dotychczasowej technologia musi się 

charakteryzować wyższymi parametrami technicznymi, ekonomicznymi, ekologicznymi, 

                                                 

70
 Francik A., Pocztowski A., Procesy innowacyjne. Pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków: Wydawnictwo 

Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1991, s. 12, [za:] Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności…, 

op. cit., s. 36. 
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społecznymi, a więc winna gwarantować wyższe skumulowane efekty. Proces zastępowania 

technologii starych przez nowe daje w wyniku skumulowanego efektu skok jakościowy 

i ilościowy, zarówno w produktach, jak i procesach, oraz obniżkę kosztu jednostkowego. 

Procesowi temu towarzyszy też okres intensywnego uczenia się zarówno twórców nowej 

technologii, jak i jej użytkowników. 

Łącząc na jednym schemacie trzy wymienione wcześniej cykle, a więc cykl popytu 

rynkowego, cykl powstawania oraz cykl innowacyjny, w którym rodzą się nowe technologie 

(również produkty i procesy), prześledzić można wzajemne zależności występujące pomiędzy 

tymi cyklami (rysunek 6). 

 

              Wprowa-  Wzrost     Dojrzałość  Spadek  
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Rysunek 5. Współzależnościowy cykl życia produktu 

Źródło: opracowano na podstawie Białoń L., Obrębski T., Elementy polityki przemysłowej, 

Warszawa: Ośrodek Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej 1993, s. 98. 
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Wraz z pojawieniem się innowacji produktowej lub procesowej w postaci nowej 

technologii, na rynku rozpoczyna się proces upowszechnienia w postaci dyfuzji i transferu 

technologii
71

. Dopiero na tym etapie można zaobserwować efekty, zarówno w procesach 

produkcyjnych, jak i na rynku, w procesie konsumpcji. Zmiany w procesach produkcyjnych 

dotyczą przemian w strukturze branżowej, asortymentowej, podmiotowej i przestrzennej, jak 

również w zakresie czynników wytwórczych. Zmiany na rynku mogą wyrażać się poprzez 

coraz większe nasycenie w zakresie tej samej generacji produktów. Z kolei zmiany 

w konsumpcji przejawiają się przede wszystkim w pełniejszym – jakościowo i ilościowo – 

zaspokojeniem potrzeb społecznych. Zmiany w strukturze rynku i konsumpcji stanowią 

jednak impuls do poszukiwania nowych idei produktowych i procesowych. Przedsiębiorcy 

nie reagują jednakowo na możliwość produkcji nowego wyrobu czy nabycia i zastosowania 

nowej technologii. Niektórzy oczekują na pojawienie się pierwszych sukcesów 

ekonomicznych, zanim decydują się na zmiany. Widać zatem, że również intensywność 

upowszechniania dokonuje się w pewnych fazach, co przedstawiono na rys. 7. 
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Rysunek 6. Relacje pomiędzy cyklem życia produktu i procesu technologicznego a zachowaniem 

się przedsiębiorców w procesie upowszechniania innowacji 

Źródło: opracowano na podstawie Białoń L., Obrębski T., Elementy…, op. cit., s. 98. 
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Należy jednak zwrócić uwagę, że cykl życia produktu o charakterze innowacyjnym 

oraz produktów zaawansowanych technologii (ang. high-tech) przebiega nieco odmiennie niż 

cykl życia produktu o innym charakterze
72

. Różnice te stają się widoczne, jeśli porówna się 

kształt idealnego cyklu życia produktu z cyklem życia produktu innowacyjnego, co 

przedstawiono na rys. 8. 
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Dp    I/G         M             D 

Czas 

 

 

Sprzedaż 

 

 

      Dp       I/G         M    D 

               Czas 

              

gdzie: 

Dp – okres rozwoju produktu 

I/G – okres wprowadzenia i wzrostu 

M – okres dojrzałości 

D – spadek 

 

Rysunek 7. Kształt idealnego i innowacyjnego cyklu życia produktu high-tech  

Źródło: opracowano na podstawie Golden A., Muller E., Measuring Shape Patterns of Product Life 

Cycles. Implications for Marketing Strategy, Jerusalem: Hebrew University of Jerusalem 1982. 
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 Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku, red. 

Wojnicka E., Warszawa: PARP 2012. 
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Okres wprowadzenia i wzrostu (I/G) jest krótki, i dlatego sprzedaż dość szybko osiąga 

swoje maksimum, co warunkuje wczesne uzyskiwanie maksymalnego dochodu. Okres 

dojrzałości (M) trwa dość długo, co oznacza, że przedsiębiorstwo ma przedłużony okres 

uzyskiwania zysków. Spadek (D) jest bardzo wolny, a zatem obniżka zysków jest stopniowa, 

pozwalająca na swobodne dostosowanie się do bieżącej sytuacji.  

Z kolei cykl życia produktów opartych na high-tech, a więc innowacji typu 

radykalnego, jak widać na rysunku 8, jest raczej niekorzystny dla firmy. Faza rozwoju trwa 

długo i jej koszt gwałtownie rośnie. Okres wprowadzenia jest również długi, co oznacza 

długie oczekiwanie na osiągnięcie zysku i jego wzrost. Faza dojrzałości jest krótka, co nie 

daje szansy na przedłużenie okresu osiągania stabilnych zysków, zaś faza spadku jest bardzo 

szybka. Zatem przedsiębiorstwa decydujące się na wytwarzanie produktów high-tech są 

zmuszone do zainwestowania czasu i nakładów finansowych na ich rozwój. Ponadto 

wprowadzenie tego typu wytworów na rynek jest czasochłonne, a popyt na nie trwa zbyt 

długo ze względu na szybkie zmiany technologiczne. 

Produkty oparte na zaawansowanych technologiach są, jak wykazano powyżej, 

przedsięwzięciami o podwyższonym stopniu ryzyka. To tłumaczy, dlaczego wiele 

przedsiębiorstw decydujących się na ich produkcję ponosi porażkę, oraz, dlaczego wiele firm 

oczekuje na sukcesy rynkowe innych producentów, zanim zdecyduje się na wytwarzanie 

innowacji opartych na technologiach high-tech. Ze względu na różny sposób reagowania 

przedsiębiorstw na pojawienie się zmian technologicznych na rynku można zaklasyfikować je 

do różnych grup.  

Najbardziej odporną na ryzyko, ale też najwięcej zyskującą, jest grupa innowatorów. 

W następnej kolejności zaczyna reagować grupa tzw. wczesnych adaptatorów, a po 

przeanalizowaniu doświadczeń poprzedników, na rynek wchodzi większość przedsiębiorców 

chcących wykorzystać zmiany. Najbardziej oporna jest grupa maruderów.  

Moment decyzji o podjęciu zmian technologicznych rozstrzyga o skali korzyści 

osiąganej przez użytkowników, stąd innowatorzy i wcześni adaptatorzy zyskują największe 

dochody. Przedsiębiorcy ci są też relatywnie lepiej wykształceni, młodzi i cieszą się wyższym 

statusem społecznym. Kolejne grupy przedsiębiorców osiągają korzyści ze zmian 

technologicznych w zależności od przebiegu procesu dyfuzji. Zależy on w dużej mierze od 

warunków rynkowych (zakresu konkurencji), ale głównie od właściwości danej innowacji 

(złożoność, stopień zyskowności, możliwości adaptacyjne, doświadczenie i wiedza 

adaptatorów) i polityki państwa wobec innowacji. 
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1.5. Specyfika transferu technologii w sektorze MŚP 

 

Sektor MŚP, to obszar działalności mikro- małych i średnich przedsiębiorstw. Do momentu 

uregulowania i standaryzacji definicji określającej wielkość przedsiębiorstwa przez finansowe 

instytucje międzynarodowe, była ona zazwyczaj determinowana poprzez liczbę 

zatrudnionych. Jednakże dla poszczególnych krajów przyjmowano różne progi, np. w Polsce 

zatrudnienie powyżej 250 pracowników kwalifikowało firmę jako dużą, natomiast w Belgii 

próg ten wynosił 100 pracowników. Postępujące zmiany gospodarcze, likwidacja barier 

działalności, postęp technologiczny, a w szczególności koncentracja produkcji (coraz 

mniejsza liczba przedsiębiorstw jest w stanie zaspokoić światowe zapotrzebowanie na 

produkty) i rosnący sektor usług spowodowały, że definicja wielkości przedsiębiorstwa 

opierająca się na liczebności zatrudnienia stała się anachroniczna. Pojawiły się bowiem 

istotne z punktu widzenia gospodarki przedsiębiorstwa, zatrudniające relatywnie mało osób, 

ale wykazujące bardzo wysoki obrót i bilans roczny. Dlatego też OECD i Bank Światowy 

standaryzowały definicję, poszerzając ją o wielkości kapitału, jakimi obraca przedsiębiorstwo. 

Przyjęto że w kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw plasują 

się firmy, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 

50 mln euro, i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro
73

. Poniżej 

przedstawiono uszczegółowienie progów wyznaczających wielkość przedsiębiorstwa. 

Tabela 6. Kategorie definiujące MŚP 

Kategoria 
Liczba 

zatrudnionych 
Roczny obrót 

Całkowity bilans 

roczny 

Średnie <250  50 mln €  43 mln € 

Małe <50  10 mln €  10 mln € 

Mikro <10  2 mln €  2 mln € 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rozporządzenia KE 800/2008. 
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Według danych GUS spośród 4,1 mln
74

 firm zarejestrowanych w rejestrze REGON  

w Polsce funkcjonuje około 1,67 mln przedsiębiorstw aktywnych
75

 (1,53 mln wg Eurostat
76

). 

Daje to Polsce pod tym względem pozycję szóstej gospodarki w UE, gdzie liczba firm wynosi 

prawie 21 mln
77

 (jeszcze w 2000 r. pod względem liczby firm Polska zajmowała piąte 

miejsce, przed Wielką Brytanią). Według danych Eurostatu z 2008 r. najliczniejsze pod 

względem liczby przedsiębiorstw są Włochy, których liczba firm (3,92 mln) była ponad dwa 

i pół razy większa niż w Polsce. Choć MŚP mają zazwyczaj niewielki zasięg działania i mały 

wpływ na otoczenie, w którym funkcjonują, to ich liczba nadaje sektorowi MŚP duże 

znaczenie w kształtowaniu gospodarki.  

Przeprowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) badanie 

rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce 

w obszarze transferu technologii
78

 pokazuje, że innowacyjność małych i średnich 

przedsiębiorstw ma zwykle charakter imitacyjny, czyli ukierunkowany na adaptację lub 

kopiowanie rozwiązań sprawdzonych i zweryfikowanych. W sektorze MŚP wprowadza się 

rozwiązania technologiczne podpatrywane na rynku (udział w targach i wystawach, 

obserwowanie klientów, dostawców, konkurentów) oraz w oparciu o opracowania 

popularnonaukowe i literaturę fachową. Jednocześnie wyniki tego badania pokazują mały 

popyt na usługi proinnowacyjne w sektorze MŚP. Najczęściej wynika to z braku 

zapotrzebowania na tego typu usługi, konieczności ponoszenia kosztów, a także braku 

znajomości dostawców takich usług. Po usługi proinnowacyjne sięgają przede wszystkim 

firmy intensywniej i w większej skali inwestujące w rozwój oraz podmioty większe
79

. 

Podsumowując rozważania zawarte w pierwszym rozdziale, należy stwierdzić, że 

dynamiczny rozwój w sektorze wiedzy i technologii oraz rozwijająca się konkurencja 

wymuszają na przedsiębiorstwach wprowadzanie innowacji, które stały się determinantem 

przetrwania na rynku. Głównym uczestnikiem systemu transferu technologii i komercjalizacji 

wiedzy jest zatem innowacyjny przedsiębiorca (innowator) wprowadzający innowacyjne 

                                                 

74
 Dane dotyczą sekcji B-U PKD 2007. 

75
 Dane GUS za 2009 r. dotyczą sekcji B-J, L-S PKD 2007. 

76
 Dane dotyczą sekcji C-I, K NACE rev. 2. 

77
 Dane Eurostat za 2008 r. 
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 Badanie rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce. Obszar: 

Transfer technologii, PARP 2010. Badanie to było przeprowadzane na reprezentatywnej próbie sektora MSP 

obejmującej przedsiębiorstwa od 5 do 249 pracowników. Nie uwzględniono w nim istotnej części 

mikroprzedsiębiorców (od 0 do 4 pracujących). 

[online] http://swksu.parp.gov.pl/res/doc/badania_eksprtyzy/transfer_technologii_rapkon_2011_01_25_fin.pdf 

[dostęp 30.11.2010r.]. 
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pomysły w istniejącym lub tworzonym do tego celu przedsiębiorstwie. Każde 

przedsiębiorstwo posiada określoną zdolność innowacyjną (wewnętrzną i zewnętrzną), 

limitującą realizację innowacji. Luka między zdolnością innowacyjną a zamierzeniami 

przedsiębiorstwa jest uważana za przyczynę korzystania przez przedsiębiorstwo z usług 

proinnowacyjnych, oferowanych przez instytucje wsparcia i podmioty komercyjne.  

Jednak innowacyjne mikro- i małe przedsiębiorstwa z reguły nie są w stanie 

samodzielnie przełożyć swoich idei i koncepcji na komercyjną ofertę rynkową. Dostęp do 

zewnętrznych źródeł poszukiwanych usług na rzecz innowacji, a z drugiej strony rozwój 

zdolności do absorpcji i zastosowania wiedzy wytworzonej poza firmą, stają się kluczowym 

czynnikiem innowacyjności sektora MŚP. Przedsiębiorstwa te są zbyt małe, aby przejawiać 

niezbędne kompetencje i zasoby naturalnie dostępne w dużych firmach. Przedstawiciele 

sektora MŚP zwracają w szczególności uwagę na
80

: 

 brak informacji: naukowych, technicznych, rynkowych itp., 

 niedobór środków finansowych na działalność rozwojową, 

 brak zasobów ludzkich i umiejętności w zakresie zarządzania, 

 niemożność wprowadzenia na rynek produktu z powodu różnego rodzaju 

obowiązujących regulacji i przepisów. 

Z uwagi na ww. ograniczenia mikro-, mali i średni przedsiębiorcy najczęściej nie mogą 

stworzyć interdyscyplinarnej bazy badawczej, aby samodzielnie prowadzić działania 

marketingowe, czy też organizować dystrybucję swoich wyrobów. Warunkiem przetrwania 

jest konieczność nawiązania współpracy z innymi podmiotami, kooperacja w otoczeniu,  

w którym możliwe jest wykorzystanie wiedzy innych organizacji. Tworzenie skutecznych 

strategii innowacyjnych wymaga budowy sieci współpracy i kooperacji z rozlicznymi 

zewnętrznymi partnerami w dziedzinie innowacji. 

W rozdziale dokonano analizy podstawowych pojęć, a przede wszystkim istoty 

innowacji i jej rozumienia w literaturze. Omówiono również specyfikę procesu transferu 

innowacji przez badaczy z różnych krajów i w oparciu o zróżnicowane doświadczenia 

empiryczne. Dokonano także zestawienia dostępnych w literaturze przesłanek i uwarunkowań 

na temat stymulacji i organizacji transferu technologii. Zawarte w literaturze koncepcje 

wynikają zarówno z analizy czynników i uwarunkowań kształtujących problem transferu 

technologii w bardzo zróżnicowanej populacji firm i organizacji, jak i z różnych kontekstów 

                                                 

80
 Bagiński J. et al., Transfer technologii…, op. cit. 



Rozdział I. Transfer technologii w systemie wspierania innowacyjności 

44 

 

formalno-prawnych. Zwrócono uwagę także na cechy charakterystyczne transferu w obszarze 

firm z grupy MŚP. 



 

Rozdział II. Modele i koncepcje innowacji w transferze 

technologii 

 

 

Transfer technologii, jako system kreowania efektów z innowacji, to proces, który przebiega 

 w różny sposób w zależności od charakteru i intensywności oddziaływania wielu czynników. 

W literaturze wyróżnia się szereg podejść do analizy tego procesu. Celem niniejszego 

rozdziału jest zestawienie literaturowych koncepcji transferu technologii oraz doświadczeń 

wybranych krajów. Analizie poddano działania podejmowane w krajach o długoletniej 

tradycji i o zauważalnych, wymiernych efektach innowacji w praktyce gospodarczej. 

 

2.1. Paradygmat strategiczny teorii innowacji i transferu technologii 

 

Paradygmat strategiczny w teoriach innowacji wynika z przyjęcia trzech podstawowych 

założeń dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw. Zakłada on, że: 

 działalność przedsiębiorstw opiera się na rynkach i zasobach, 

 przedsiębiorcy patrzą w przyszłość, 

 przedsiębiorcy podejmują decyzje w zakresie efektywności funkcjonowania na rynku. 

Przesłanki te warunkują podjęcie decyzji o konieczności formułowania strategii jako 

deklaracji określonego zachowania firmy, która uwzględniałaby zarówno wszystkie jej 

zasoby, jak i uwarunkowania zewnętrzne. Dodatkowo strategiczne podejście do innowacji 

i transferu technologii skłania przedsiębiorstwa do koncentrowania się na potrzebach klientów 

i zgłaszanym przez nich popycie. Ujęcie innowacji w strategii rozwoju jest niezbędnym 

czynnikiem skutecznego konkurowania. Istotnym elementem, na który przedsiębiorcy muszą 

zwracać uwagę, jest umiejętność przekształcania wiedzy w innowacje
81

.  
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Tabela 7. Strategiczne teorie innowacji 

Model innowacji Charakterystyka 

Model liniowy, podażowy Zgodnie z modelem podażowym nowe rozwiązania mogą powstawać 

niezależnie od rynku i wpływać na kształtowanie się pewnych potrzeb
82

. 

Model podażowy jest modelem liniowym, co oznacza, że działalność 

innowacyjna przebiega według określonego ciągu zdarzeń. Ciąg ten jest 

prosty i nie uwzględnia dynamiki i skomplikowania procesu 

innowacyjnego. 

Rozwój tego modelu przypada od lat 50. do połowy 60. XX w. 

Model popytowy (tzw. „market 

pull”) 

Model popytowy podkreśla rolę rynku dla kształtowania się innowacji – 

to popyt determinuje powstawanie nowych rozwiązań. Dzięki temu 

podejściu nastąpił rozwój marketingu i zarządzania jakością, aby 

produkty i usługi mogły spełniać wymogi klientów.  

W połowie lat 70. XX w. o sukcesie przedsiębiorstwa zaczęli decydować 

klienci, zatem produkty musiały odpowiadać ich potrzebom
83

. 

Modele popytowo-podażowe Jednym z nich jest model łańcuchowy (połowa lat 70. do wczesnych 80. 

XX w.), który został rozszerzony o sprzężenia zwrotne pomiędzy 

poszczególnymi etapami procesu innowacyjnego. Na powstawanie 

innowacji oddziałuje nie tylko sfera nauki, ale również sytuacja rynkowa. 

Modele zintegrowanych systemów 

i sieciowania 

Modele uwzględniające wskazania koncepcji systemu innowacyjnego  

i znaczenia sieciowania dla innowacyjności firm. Sieciowanie i tworzenie 

systemów jest dziś łatwiejsze ze względu na istniejące oprzyrządowanie 

elektroniczne, obejmujące symulacyjne modelowanie komputerowe, 

wspólny rozwój firm czy departamentów firmy przy wykorzystaniu 

systemów CAD/CAM (Computer-Aided Design/Modelling). Ponadto 

internet zwiększył efektywność połączeń firm ze światem zewnętrznym. 

Modele te analizują też znaczenie lokalizacji dla efektywności 

sieciowania – np. diament Portera 
84

. 

Model rozproszony Innowacja w tym modelu to głównie tworzenie rzeczy nowych oraz 

ulepszanie istniejących tak, by stworzyć większą wartość. Osiągnięcie 

tego rezultatu zależne jest od sprawnego systemu przepływu wiedzy.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie prezentacji E. Wojnickiej, Popytowe podejście…., op. cit. 

Największym wyzwaniem współczesnych przedsiębiorstw jest dostrzeżenie roli 

współpracy – tylko ono, a nie tradycyjne wyprzedzanie konkurencji, może stanowić  

o sukcesie rynkowym. Innowacje otwarte stoją w opozycji do innowacji zamkniętych (closed 

innovation), czyli procesu innowacyjnego rozgrywającego się całkowicie wewnątrz 

przedsiębiorstwa. Wedle koncepcji innowacji zamkniętych organizacja liczy tylko na własne 

zasoby, chroniąc swoją wiedzę i najlepszych pracowników. Innowacje zamknięte 

charakteryzuje
85

: 

 zatrudnienie i zatrzymywanie w firmie najbardziej utalentowanych osób, 

                                                 

82
 Transfer wiedzy z nauki do biznesu – doświadczenia regionu Mazowsze, red. Weresa M., Warszawa: SGH 

Oficyna Wydawnicza 2007. 
83

 Mierzejewska B., Open Innovation – nowe podejście w procesach innowacji, „E-mentor” 2008, nr 1 (24). 
84

 Porter M.E., Toward a Dynamic of Strategy, [in:] Fundamental Issues in Strategy. A. Research Agenda, eds. 

Rumelt R. P., Schendel D. E., Teece D. J., Boston–Massachusetts: 1995, p. 543. 
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 tworzenie nowych rozwiązań tylko wewnątrz firmy, co daje przewagę pierwszeństwa 

we wprowadzeniu ich na rynek, 

 chęć wprowadzenia pionierskich rozwiązań na rynku,  

 znaczne nakłady finansowe na wewnętrzny dział B+R, 

 kontrolowanie przez firmę własności intelektualnej tak, aby nie mogła jej wykorzystać 

konkurencja. 

Wykres 1. Model podejścia zamkniętego w procesie innowacji 

 

 Badania Rozwój 

 Granice przedsiębiorstwa 

 

 

 

Projekty  Rynek 

badawcze 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Chesbrough H., Open innovation…, op. cit., [w:] 

Mierzejewska B., Open Innovation – nowe podejście…, op. cit. 

Model open innovation bazuje zatem na przekonaniu, że przedsiębiorstwa mogą, 

a nawet powinny poszukiwać idei i sposobów na zdobycie rynku, nie tylko wewnątrz swoich 

struktur, ale także w otoczeniu. Część procesu innowacyjnego (czy to na poziomie rozwoju 

produktu, czy jego wdrażania) może być przeniesiona poza organizację. Możliwe jest również 

rozwijanie przez przedsiębiorstwo idei zaczerpniętej z jego zewnętrznego otoczenia. Bardziej 

otwarte podejście pozwala na wstępnym etapie odrzucić idee, które nie mają szans na sukces 

komercjalizacyjny. Koncepcja innowacji otwartych zakłada, że
86

:  

 firma nie może zatrudnić wszystkich najlepszych specjalistów, dlatego powinna 

poszukiwać partnerów z różnych środowisk i dziedzin, 

 istotne są zewnętrzne prace badawczo-rozwojowe, 

 firma nie musi sama zapoczątkować badań, aby móc czerpać z nich korzyści – może 

czerpać z zewnętrznych pomysłów, 

                                                 

86
 Chesbrough H., Open innovation..., op. cit. 
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 ważniejsze niż bycie pionierem , jest zbudowanie efektywnego modelu biznesowego, 

 sukces można osiągnąć dzięki kombinacji wewnętrznych i zewnętrznych idei, 

 można czerpać korzyści z wykorzystania własności intelektualnej poza firmą, jak 

i korzystać z zewnętrznej wiedzy, jeśli tylko usprawni ona działanie firmy. 

 

Wykres 2. Model otwartego podejścia w procesie innowacji 

 

 Rynek nowy 

 Badania Rozwój 

 Granice przedsiębiorstwa 

 

 

 

Projekty  Rynek obecny  

badawcze 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Chesbrough H., Open innovation...,  op. cit. 

Analizując model otwartej innowacyjności należy przywołać model Hobcrafta wska-

zujący na wykorzystywanie i łączenie wiedzy wewnętrznej i zewnętrznej w przedsiębior-

stwach. Do jego wdrożenia w praktyce konieczna jest zmiana myślenia  

o innowacyjności. W tym ujęciu innowacyjność jawi się jako proces, w który zaangażowana 

może być szeroka grupa pracowników. Dlatego przedsiębiorstwa muszą pamiętać, że warto 

tworzyć warunki sprzyjające angażowaniu się personelu w innowacje i że należy informować 

konsumentów o działaniach firmy i pozwolić im stać się częścią procesu innowacyjnego. 

Niezwykle istotne jest tutaj zaufanie oraz odpowiednie zachowania i relacje, pomagające 

uczynić przedsiębiorstwo otwartym na zewnętrzną wiedzę. Korzyścią ze stosowania modelu 

P. Hobcrafta
87

 jest nie tylko kreowanie innowacji, ale także możliwość szybkiego reagowania 

organizacji na zmiany otoczenia
88

. 

                                                 

87
Hobcraft P., Moving Towards a Distributed Innovation Model, 2011, [online], 

http://www.innovationexcellence.com/blog/2011/01/18/moving-towards-a-distributed-innovation-model/ 

[dostęp: 30.03.2014r.]. 
88

 Wojnicka E., Popytowe podejście…, op. cit. 

http://www.innovationexcellence.com/blog/2011/01/18/moving-towards-a-distributed-innovation-model/
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Tabela 8. Model otwartych innowacji wg P. Hobcrafta 

 

Kreowanie wiedzy 

Zastosowanie wiedzy 

Zdolność do absorpcji  

 

WIEDZA Z ZEWNĄTRZ Zdolność do rozwoju Dostęp do wiedzy z zewnątrz 

Zakorzenienie wiedzy z zewnątrz 

Dyfuzja wiedzy 

 

 

 

Źródło: opracowano na podstawie: Wojnicka E., Popytowe podejście…., op. cit. 

Korzyści generowane przez przedsiębiorstwa w ramach otwartego modelu innowacji 

obejmują więc w szczególności: wykorzystanie niedocenionego źródła wiedzy i pomysłów, 

utrzymanie dobrych, efektywnych relacji z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi 

oraz szybkie podejmowanie działań w przypadku zdiagnozowania procesów nieefektywnych. 

 

2.2. Koncepcja User-Driven Innovation (UDI) 

 

Współczesne podejście do modelu popytowego innowacji, User-Driven Innovation (UDI), 

opiera się na lepszym zrozumieniu i poznaniu jawnych oraz ukrytych wymagań 

/potrzeb/oczekiwań konsumentów, poprzez wykorzystanie informacji płynących od nich 

samych, a także bardzo często przez wykorzystanie ich pomysłów i gotowych rozwiązań
89

. 

W koncepcji UDI wyróżnić należy dwa kluczowe czynniki/sposoby określające pozycję kon-

sumenta w procesie innowacyjnym
90

: 

 głos konsumenta – koncentruje się na odkryciu potrzeb konsumentów oraz wykorzys-

taniu ich uwag do poprawy produktów, usług istniejących na rynku; 

 przewodnictwo konsumenta – charakteryzuje się poszukiwaniem i rozwojem nowych 

pomysłów pochodzących od konsumentów. 

                                                 

89
 User-Driven Innovation. Context and Cases in the Nordic Region, eds. Wise E., Høgenhaven C., Nordic 

Innovation Centre, June 2008, p. 20, [online]: 

http://nordicinnovation.org/Global/_Publications/Reports/2008/User-Driven%20Innovation%20-

%20Context%20and%20Cases%20in%20the%20Nordic%20Region.pdf [dostęp 15.02.2013r] 
90

 Ekspertyza wykonana przez CASE Doradcy na zlecenie Ministerstwa Gospodarki: Zwiększanie świadomości 

przedsiębiorców z zakresu korzyści płynących z popytowego podejścia do innowacji (User-Driven Innovation), 

[b.m] 2008, [online] http://stosowana.files.wordpress.com/2010/05/ekspertyzauserdriveninnovation.pdf   

[dostęp 15.02.2013r.] 

http://nordicinnovation.org/Global/_Publications/Reports/2008/User-Driven%20Innovation%20-%20Context%20and%20Cases%20in%20the%20Nordic%20Region.pdf
http://nordicinnovation.org/Global/_Publications/Reports/2008/User-Driven%20Innovation%20-%20Context%20and%20Cases%20in%20the%20Nordic%20Region.pdf
http://stosowana.files.wordpress.com/2010/05/ekspertyzauserdriveninnovation.pdf
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Tabela 9. Perspektywa innowacji w modelu tradycyjnym i UDI 

Nazwa 
Metoda 

tradycyjna 
Metoda User-Driven Innovation 

Miejsce 

tworzenia 

innowacji 

W firmie W firmie (wsparcie firm 

konsultingowych) 

Na zewnątrz 

Cel procesu Identyfikacja 

potrzeb 

konsumentów 

Identyfikacja potrzeb 

konsumentów 

Identyfikacja rozwiązań 

Charakterystyka Rozwój 

produktu za 

pomocą metod 

marketingowych 

Głos konsumenta Przewodnictwo konsumenta 

Metody/procesy Segmentacja, sta-

tystyka (badania 

ankietowe konsu-

mentów pod kątem 

ich potrzeb), 

-prototypy 

-testy  

 

Koncentracja 

na produkcie, 

-obserwacja 

i identyfikacja 

potrzeb konsu-

menta, 

-burza mózgów 

-prototypy 

i rozwiązania, 

-regularne 

testowanie 

i wdrażanie 

Podejście strate-

giczne (organiza-

cja pracy przy 

użyciu nowych 

sposobów) 

-dostarczenie no-

wych doświad-

czeń klientom 

oraz pracowni-

kom 

-rozwój 

infrastruktury i 

możliwość do 

podnoszenia 

kultury 

organizacji 

Współpraca 

z konsumentem 

nad nowymi 

pomysłami 

tworzenie plat-

formy rozwoju 

produktu-usługi 

-rozwój firmy 

i zainicjowanie 

procesu 

współpracy nad 

lepszymi 

rozwiązaniami  

Poszukiwanie 

liderów 

innowacji lub 

identyfikacja 

liderów: na 

zewnątrz  

-do przygoto-

wania prototy-

pów i testowa-

nia oraz kreo-

wania 

rozwiązań 

Przykłady  P&G, HP Intel, Electrolux Adidas, Lego Microsoft, 3M 

Źródło: opracowano na podstawie: Zwiększanie świadomości przedsiębiorców…, op. cit., [za:] Pander 

W., Popytowe podejścia do innowacji. Design thinking. Prezentacja wygłoszona na spotkaniu Klubu 

Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Warszawa, marzec 2011r. 

W modelu User-Driven Innovation środek ciężkości innowacyjności przesunięty jest 

na rozpoznanie potrzeb konsumentów. Aby zastosować w praktyce model UDI, niezbędne 

jest zaangażowanie konsumenta (klienta) w działalność innowacyjną przedsiębiorstwa. Istota 

działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa oparta na modelu UDI to proces, który wymaga 

od przedsiębiorstwa realizacji sekwencji następujących po sobie etapów. Łańcuch innowacji 

inicjowany jest systematyczną obserwacją potrzeb klienta. Należy podkreślić, iż odbiorcą 

innowacji jest ostateczny nabywca, który może być albo osobą fizyczną, albo innym przed-

siębiorcą. Kolejnym krokiem jest projektowanie nowych, możliwych rozwiązań, które byłyby 

w stanie zaspokoić nowe potrzeby klienta. Kreatywność i poszukiwanie nowatorskich rozwią-

zań stanowią istotę tego etapu działań. Realizując trzeci etap łańcucha innowacji, przedsię-

biorstwa powinny koncentrować się na oszacowaniu i analizie potencjału technologicznego, 

możliwości produkcyjnych oraz kalkulacji kosztu wprowadzenia innowacji. 
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Wykres 3. Łańcuch innowacji w metodzie User-Driven Innovation 
     Wdrożenie 

  

    Projektowanie 

strategii 

innowacji  

 

   Opracowanie 

możliwości 

rynkowych 

  

  Zdolności i 

możliwości 

technologiczne 

   

 Projektowanie 

rozwiązań, 

kreowanie 

nowych 

pomysłów 

    

Obserwacje 

konsumentów  

     

Źródło: Rosted J., User-Driven innovation. Results and recommendations, „For a” 2005, no. 13, p. 33, 

[online] http://erhvervsstyrelsen.dk/file/7321/userdriveninnovation.pdf [dostęp 17.12.2012r.] 

Szacując możliwości rynkowe, należy uwzględnić koszty związane ze wsparciem 

marketingowym i promocyjnym wprowadzania nowych produktów na rynek. Projektowanie 

strategii innowacji pomaga jednocześnie skutecznie wdrażać nowy produkt i pozwala na efek-

tywną jego dystrybucję. Realizacja każdego z etapów procesu innowacji stanowi podstawę do 

przejścia w etap finalizacji – czyli wdrożenia końcowego elementu procesu podejścia do UDI 

w przedsiębiorstwie. Niezbędne jest przygotowanie strategii, która ukierunkuje końcowy etap 

procesu innowacji – jego realizacja następuje poprzez wprowadzenie nowego produktu na 

rynek. Mimo iż jest to etap końcowy łańcucha innowacji, należy podkreślić konieczność 

stałego monitorowania popytu i przydatności produktu w ocenie użytkowników.  

 

2.3. Koncepcje podmiotowo-terytorialnego pochodzenia innowacji 

 

W aktualnych warunkach gospodarczych i rynkowych na innowacyjność poszczególnych 

przedsiębiorstw składa się umiejętność budowania złożonych relacji i struktur sieciowych na 

poziomie lokalnym lub regionalnym, jak również uczestniczenia w nich. Jest to szczególnie 

istotne dla sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które z reguły nie dysponują 

zapleczem kapitałowym i merytorycznym, pozwalającym osiągnąć znaczącą przewagę 

konkurencyjną na rynkach międzynarodowych. Skutkiem tego zjawiska są rosnąca otwartość 

http://erhvervsstyrelsen.dk/file/7321/userdriveninnovation.pdf
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przedsiębiorstw na rynki zewnętrzne oraz rozpraszanie w przestrzeni dostarczanych 

produktów i świadczonych usług, prowadzące do zwiększenia liczby miejsc, w których 

przedsiębiorstwa mogą działać. Warunkuje to rywalizację pomiędzy różnymi przestrzeniami 

(regionami) jako potencjalnymi miejscami lokalizacji, dysponującymi określonym zespołem 

walorów potrzebnych w działalności przedsiębiorstw
91

. Regiony rywalizują o przyciągniecie 

podmiotów i środków, które mogą wpłynąć na zdynamizowanie ich rozwoju innowacyjnego  

i społeczno-gospodarczego. Powiązane w sieć biznesową małe firmy tworzą strukturę 

zachodzących na siebie zależności – ogniwa wiążące je z otoczeniem, w którym 

funkcjonują
92

. Powstający efekt sieci należy interpretować jako okoliczność, w której 

efektywność ekonomiczna przedsiębiorstwa zależy nie tylko od powiązanych ze sobą zjawisk 

lokalizacji lub rozwoju popytu w ramach sieci, ale także od samej sieci
93

. Sieć pozwala 

koncentrować się na kluczowych umiejętnościach, wykorzystywanych i aktywizowanych  

w sposób skoordynowany, zapewniający podmiotowi gospodarczemu jednocześnie 

przetrwanie i wzmocnienie pozycji wśród konkurentów dzięki wielostronnym relacjom 

współpracy
94

. W strukturach sieciowych konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstwa 

zależy z jednej strony od jego własnego potencjału, z drugiej zaś od jakości środowiska, 

w którym działa
95

.  

Kooperacja i tworzenie sieci oferuje wiele zalet i korzyści dla podmiotów współpracu-

jących w układzie lokalnym i regionalnym. Najczęściej wymieniane z nich to: zmniejszenie 

niepewności i wzrost zaufania w niestabilnym otoczeniu gospodarczym, dzielenie ryzyka 

przez wiele przedsiębiorstw/partnerów, zwiększenie elastyczności, rozszerzenie pola działa-

nia, możliwość pozyskania nowych zdolności rozwojowych, możliwość ułatwionego dostępu 

do deficytowych zasobów i umiejętności
96

. Współpraca w sieci pozwala osiągnąć korzyści 

zarówno w skali, jak i zakresie m.in. redukcji niepewności w zmiennym otoczeniu 

                                                 

91
 Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Łódzkiego 2005, s. 110; zob. także Kitson M., Martin R,. Tler P., Regional Competitiveness. An Elusive Key 

Concept, „Regional Studies” 2004, vol. 38, no. 9, p. 991-1000. 
92

 Daszkiewicz N., Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Gdańsk: 

Scientific Publishing Group 2004, s. 82; Carter S., Jones-Evans D., Enterprise and small business. Principles, 

practise and policy, Essex: Prentice Hall Pearson Education Limited 2000, p. 369. 
93

 Allaire Y., Firsirotu M.E., Myślenie strategiczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000, s. 98-99. 
94

 Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, Wrocław: Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 2007, s. 55. 
95

 Przygrodzki Z., Konkurencyjność regionów, [w:] Chądzyński J., Nowakowska A., Przygrodzki Z., Region 

i jego rozwój w warunkach globalizacji, Warszawa: CeDeWu 2007, s. 108. 
96

 Buchholz W., Werner H., Beschleunigte Produktentwicklung durch Vernetzung von Unternehmungsprozessen, 

„Marktforschung & Management” 1998,  Nr. 6, r. XLII, S. 211-217.  
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gospodarczym
97

. Istniejące miedzy przedsiębiorstwami związki mogą dotyczyć różnych 

dziedzin ich działalności (np. B+R), dając okazję do polepszenia produktywności  

i generowania efektu synergii. W regionach wiedzy liczni interesariusze są ze sobą powiązani 

w elastycznie zarządzane struktury, przy czym sieć nie ogranicza się tylko do reprezentantów 

życia gospodarczego, ale pozwala włączać w swój obręb również uczestników społecznych 

m.in.: uczelnie wyższe czy instytuty badawcze. Wzajemna współpraca i oddziaływanie tych 

podmiotów sceny regionalnej tworzą przesłanki do uruchamiania procesów zbiorowego 

uczenia się
98

. Innowacje i transfer technologii to główne determinanty rozwoju gospodarki na 

danym terytorium. 

Z punktu widzenia relacji region – przedsiębiorstwo, w dobie gospodarki opartej na 

wiedzy najważniejsza jest zdolność regionu do tworzenia, absorpcji i dyfuzji innowacji oraz 

transferu technologii. Współczesna „ucząca się” gospodarka jest charakteryzowana przez 

cechy świadczące o prymacie potrzeby innowacyjnego postrzegania jej czynników 

rozwojowych, tj.: dominacji technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, powiązania 

tych technologii z organizującym paradygmatem i metodami elastycznej produkcji oraz 

postrzegania innowacji jako społecznie i terytorialnie osadzonego procesu interakcyjnego, 

rozwijającego się w korzystnym kontekście instytucjonalnym i kulturowym.
99

 Regionalny 

kontekst osadzenia procesu innowacyjnego stwarza szczególnie korzystne warunki do 

kumulowania i tworzenia bazy wiedzy, co jest niezmiernie istotne szczególnie dla tych mikro-

, małych i średnich przedsiębiorstw, które zarządzają w swoich organizacjach procesami 

transferu technologii. Wśród czynników zewnętrznych determinujących innowacyjność, które 

mogą być w pewnym zakresie stymulowane przez władze publiczne i inne instytucje, 

wymienia się najczęściej
100

: 

 warunki rynkowo-instytucjonalne, 

 akumulację kapitału, 

 inwestowanie w B+R, 

 różnorodność gospodarczą, a jednocześnie względną koncentrację przedsiębiorstw 

pokrewnych branż, 

 wysoki poziom wykształcenia, 

                                                 

97
 Rokoszewski K., Istota i główne wyznaczniki marketingu relacji, „Studia i Materiały Wyższej Szkoły 

Marketingu i Biznesu w Łodzi” 2002, nr 9. 
98

 Domański R., Regionalny poziom gospodarki uczącej się, „Czasopismo Geograficzne” 2000, t. 71, s. 2-4. 
99

 Ibidem, Gospodarka przestrzenna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2006, s. 135. 
100

 Przygrodzki Z., Konkurencyjność…, op. cit., s. 146. 
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 obecność wyższych uczelni i instytucji sektora B+R, jak również współpracę na linii 

uczelnie wyższe – przemysł. 

Istniejące partnerstwo w dziedzinie innowacji ułatwia połączenie i skoordynowanie działań 

wszystkich podmiotów, co w efekcie wpływa na uzyskanie zbiorowej umiejętności, wyższej 

od umiejętności indywidualnych
101

. Relacje między przedsiębiorstwem a regionem są bilate-

ralne, tj. innowacyjne i rozwojowe przedsiębiorstwa przyczyniają się do wzrostu 

konkurencyjności regionu, region zaś, gdy będzie tworzył odpowiednie warunki dla rozwoju 

przedsiębiorstw, daje szanse na budowanie ich przewag konkurencyjnych w układzie nie 

tylko lokalnym czy regionalnym, ale również międzynarodowym. 

 

2.4. Modele dynamiczne i interaktywne transferu technologii 

 

Podstawą wszelkiej działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa jest ogół istniejącej wiedzy 

naukowo-technicznej. Jeżeli w danym przypadku wiedza ta jest niewystarczająca, podejmuje 

się prace badawcze i rozwojowe w celu jej poszerzenia. Zatem proces innowacyjny 

rozpoczyna się od ustalenia, jakie nowe produkty, procesy czy technologie mogą być 

pomyślnie wdrożone do praktyki gospodarczej w określonych ramach czasowych, lub jakie 

udoskonalenia można wprowadzić w istniejących produktach, procesach czy technologiach. 

Istotną rolę na tym etapie odgrywają badania rynkowe i marketingowe, dostarczające 

informacji z rynku, na którym rozwiązania będą komercjalizowane.  

Dysponując wiedzą rynkową, techniczną i technologiczną, przechodzi się do kolejne-

go etapu projektowania analitycznego, czyli do opracowania planów rozwoju, poszukiwania 

pomysłów i rozwiązania problemu
102

. W kolejnym etapie procesu opracowane pomysły 

podlegają ocenie przez pryzmat zdefiniowanych kryteriów, celem wybrania wariantu 

optymalnego dla danych warunków organizacyjno-technicznych. Wybrany pomysł podlega 

szczegółowemu projektowaniu: można zbudować i zbadać prototyp, wprowadzić poprawki, 

                                                 

101
 Chądzyński J., Typologia terytorialnych firm organizacji produkcji, [w:] Przestrzenne zróżnicowanie 

procesów transformacji społeczno-gospodarczej w regionie łódzkim, red. Jewtuchowicz A., Suliborski A., 

Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2006, s. 64. 
102

 Dynamiczny interakcyjny (sprzężony) model innowacji to nowoczesne ujęcie procesu innowacji. Stanowi on 

ciąg interakcji, od powstania idei innowacji do jej wdrożenia i upowszechnienia z założonym z góry celem: 

zmiany produktowej, technologicznej organizacyjnej i społecznej. Zob. Baruk J., Zarządzanie wiedzą  

i innowacjami, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2006. 
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a w końcowej fazie procesu podjąć decyzję o uruchomieniu produkcji. W wariancie zakoń-

czonym opracowaniem innowacji produktowej, jest ona dostarczana na rynek za pośredni-

ctwem właściwych kanałów dystrybucji. Wzajemny związek wiedzy, technologii i innowacji 

przedstawiono za pomocą modelu interaktywnego procesu innowacyjnego na wykresie 4. 

Wykres 4. Model interaktywny procesu innowacyjnego (łańcuch innowacyjny) 

DZIAŁALNOŚC BADAWCZO-ROZWOJOWA 

     

     

     

     

ISTNIEJĄCA WIEDZA NAUKOWO-TECHNICZNA 

     

     

     

     
Potencjalny 

rynek 
Wynalazek/ 

projektowanie 

analityczne  

Projektowanie 

szczegółowe 

i testy 

Wprowadzenie 

poprawek po 

próbach i wdra-

żanie do pro-

dukcji 

Marketing  

i dystrybucja 

nowego 

wyrobu 

Sprzężenie zwrotne 

                     Sprzężenie zwrotne o szczególnie istotnym znaczeniu  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Baruk J., Zarządzanie wiedzą…, op. cit.  

Działania związane z wprowadzaniem innowacji produktowej stanowią tzw. centralny 

łańcuch innowacji, często wymagający sprzężeń zwrotnych
103

. Jeżeli realizacja poszczegól-

nych etapów procesu innowacyjnego wymaga wykorzystania istniejącego stanu wiedzy 

naukowo-technicznej, przedsiębiorcy korzystają z dostępnych zasobów, np. poprzez dostęp 

do publicznych baz ofert technologicznych. Jednak w określonych sytuacjach istniejący stan 

wiedzy może okazać się niewystarczający, dlatego podejmuje się działania badawczo-

rozwojowe, by go poszerzyć. Na etapie prac nad wynalazkiem, opracowywania patentu 

i projektowania analitycznego mogą pojawić się problemy wymagające bezpośredniego 

kontaktu przedsiębiorstwa ze sferą działalności badawczo-rozwojowej. Związek przedsię-

biorstwa z jednostkami B+R odbywa się poprzez finansowe partycypowanie w tej działal-

ności oraz zasilanie jej w aparaturę i procedury technologiczne. W zamian za to przedsię-

biorstwo otrzymuje wyniki badań i wiedzę wykorzystywaną w każdym z etapów łańcucha 

innowacji.  

                                                 

103
 Ibidem. 
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Model sprzężeń zwrotnych Kline’a i Rosenberga
104

 przedstawia działalność innowa-

cyjną zasadniczo w kategoriach interakcji pomiędzy potrzebami i szansami stwarzanymi 

przez rynek, a bazą naukowo-techniczną i możliwościami przedsiębiorstwa. Model ten 

akcentuje złożoność procesu innowacyjnego oraz niepewność jego wyników na każdym 

etapie, co częstokroć stwarza konieczność powrotu do etapów wcześniejszych. Umożliwia on 

jednak przezwyciężenie pojawiających się trudności. Oznacza to, że pomiędzy 

poszczególnymi etapami procesu innowacyjnego istnieją liczne sprzężenia zwrotne. 

 O sukcesie konkretnego projektu innowacyjnego decyduje zdolność przedsiębiorstwa do 

podtrzymywania efektywnych związków między kolejnymi etapami procesu innowacyjnego. 

Szczególne znaczenie w modelu ma wzajemne oddziaływanie miedzy etapem marketingu  

a etapem opracowania wynalazku i technicznymi aspektami procesu innowacyjnego. Zgodnie  

z tym modelem działalność B+R jest czynnikiem wspomagającym, sposobem rozwiązywania 

problemów pojawiających się na różnych etapach procesu innowacyjnego, mogącym mieć 

zastosowanie na każdym z tych etapów. Nie jest natomiast warunkiem wstępnym ani 

jedynym źródłem idei innowacyjnych
105

. 

 

2.5. Przegląd modeli transferu technologii w wybranych krajach 

 

Największym dostawcą nowoczesnych technologii na całym świecie są duże przedsię-

biorstwa, które posiadają własne zaplecza badawczo-rozwojowe, jednak to małe i średnie 

firmy są autorami wdrożeń najciekawszych i najbardziej innowacyjnych technologii, oraz 

wykazują największą elastyczność w dopasowaniu innowacji do specyficznych potrzeb 

wyłaniających się rynków. Małe i średnie przedsiębiorstwa zorganizowane w klastry i sieci 

współpracy wykorzystują najnowsze technologie bez milionowych inwestycji, jednak przy 

wsparciu lokalnych i regionalnych instrumentów takich jak: centra transferu technologii, 

parki naukowe i technologiczne oraz inkubatory technologiczne
106

. 

                                                 

104
 Kline S. J., Innovation is not linear process, „Research Management” 1985, vol. 28, p. 36-45; Kozłowski J., 

Nowy system tworzenia wiedzy, „Sprawy Nauki” 1995, nr 2, s. 12-14. 
105

 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1998-2000. Raport GUS, Warszawa 2002, 

s. 151-154. 
106

 Madej Z., Gospodarka oparta na wiedzy wkracza w świat paradygmatów, [w:] Teoria i praktyka ekonomii 

a konkurencyjność gospodarowania, red. E. Frejtag-Mikka, Warszawa: Difin 2006. 
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Podstawowym warunkiem efektywnego transferu technologii jest stworzenie 

warunków dla komunikowania się naukowców i biznesmenów
107

, czyli przede wszystkim 

miejsc, w których mogą działać przedsiębiorcy. W tabeli 10 przedstawiono poglądowo 

instytucjonalne systemy wsparcia procesów transferu technologii w wybranych krajach. 

                                                 

107
 Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J., Klastry na świecie, Warszawa: Difin 2009. 
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Tabela 10. Przegląd instytucjonalnych systemów wsparcie transferu technologii w wybranych krajach 

Kraj GERD
108

 Priorytet polityki innowacyjnej Cechy systemu 

 

 

 

 

 

 

IRLANDIA 

 

 

 

 

 

 

1,79% PKB 

Priorytetem jest transfer technologii w formie bezpośrednich in-

westycji zagranicznych (BIZ) oraz import zagranicznych technolo-

gii niematerialnych w postaci patentów, licencji, know-how itp. 

tworzenie przyjaznych warunków dla inwestorów zagranicznych, 

 Agencja Rozwoju Przemysłowego oraz Enterprise Ireland 

odpowiadają za przyciąganie inwestycji zagranicznych, 

 Rola Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Zatrudnienia, 

w ramach którego działa Biuro ds. Nauki i Technologii 

(OST), odpowiedzialne za prowadzenie, rozwój i koordy-

nację polityki naukowej, technologicznej i innowacyjnej,  

 Enterprise Ireland oferuje dostęp do venture capital i dotacje 

na rozruch firmy. 

 stabilna polityka naukowo-technologiczna zapewniająca osiąganie 

różnorodnych celów ważnych dla gospodarki, 

 spójne i współpracujące ze sobą otoczenie instytucjonalne 

posiadające czytelnie rozdzielone zadania w ramach określonych 

obszarów, 

 ogromny potencjał negocjacyjny w zakresie przyciągania 

zagranicznych przedsiębiorców, 

 umiejętności w zakresie wspierania nowych przedsiębiorców w ich 

działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej. 

 

NIEMCY 

 

 

 

 

2,82% PKB 

Najwyższa liczba patentów w Europie przypadająca na 1 mln 

mieszkańców (w 2010 r. 576 patentów, światowy lider Korea 

Południowa: 2 697 patentów, Polska: 84 patenty)
109

 

 terytorialny podział zadań związanych ze wsparciem 

transferu technologii (poziom federalny i regionalny), 

 podobnie jak w Finlandii, funkcjonuje ponadministerialna 

instytucja koordynująca – Wspólna Konferencja Naukowa 

(ministrowie federalni: ds. kształcenia i badań oraz ds. 

finansów + ministrowie poszczególnych landów). 

Podział instytucji odpowiedzialnych za inicjowanie i wspieranie B+R 

w szkołach/instytutach badawczych i przedsiębiorstwach. 

 szkoły/instytuty badawcze: Wspólnota ds. Badań, 

 przedsiębiorstwa: Grupa Robocza Przemysłowego Związku 

Badawczego „Otto von Guericke” AiF (szczególnie silne wsparcie 

dla MŚP), 

 silna strona systemu: ogromna wiedza ekspercka zgromadzona 

w licznych instytutach federalnych i rejonowych owocująca 

tworzeniem i wdrażaniem innowacyjnych technologii, 

 słabość: stopień skomplikowania i rozdrobnienia wynikający m.in. 

z federacyjnego ustroju terytorialnego. 

FINLANDIA 3,87% PKB  jeden z najlepszych systemów transferu technologii na 

świecie, 

 spójne otoczenie instytucjonalne posiadające czytelną misję i okreś-

lone obszary działania, 

                                                 

108
 GERD (Gross Domestic Expenditure on R&D – ang. krajowe wydatki na badania i rozwój ogółem) – całkowite wydatki wewnętrzne na prace B+R realizowane na 

terytorium kraju w danym okresie sprawozdawczym. 
109

 WIPO Statistics Database and World Bank (World Development Indicators), Grudzień 2011. 
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 B+R w obszarach szczególnie ważnych dla fińskiej 

gospodarki, wyznaczenie priorytetów, 

 pierwszy kraj, który wprowadził koordynacje polityki 

naukowej na poziomie ponad ministerialnym – Fińska Rada 

Nauki i Technologii. 

 sieci współpracy między instytutami badawczymi i szkołami wyż-

szymi a przedsiębiorstwami (przedsiębiorstwa przeznaczają środki 

na prace badawcze tam prowadzone), 

 prowadzenie badań przydatnych dla gospodarki i istnienie skutecz-

nego systemu komercjalizacji nowych technologii (innowacyjne 

koncepcje są zwykle wykorzystywane w przedsiębiorstwach). 

STANY 

ZJEDNOCZO

NE 

AMERYKI 

PÓŁNOCNEJ 

(USA) 

 

 

2,8% PKB 

Finansowanie badań naukowych ze źródeł: federalnych, 

stanowych, prywatnych. Naczelnym organem państwowym ds. 

nauki i badań jest Federalny Urząd ds. Polityki Naukowej i 

Technologicznej. 

W 2010 r. na 1mln mieszkańców przypadło 783 zgłoszonych 

patentów (trzecie miejsce na świecie) 

 znaczne ulgi podatkowe dla instytucji i przedsiębiorstw prywatnych 

finansujących badania, 

 gwarancja ochrony praw patentowych, 

 90% badań prowadzą placówki naukowo-badawcze uniwersytetów i 

prywatnych firm na zasadzie zleceń rządowych i systemu grantów, 

 około połowę kosztów badań naukowych pokrywa rząd, finansując 

wielkie programy krajowe oraz za pomocą umów realizowanych 

przez placówki badawcze wyższych uczelni, przemysłu i przez 

samodzielne instytuty naukowo-badawcze, 

 nakłady na badania podstawowe wynoszą ok. 14% ogółu nakładów, 

a na badania stosowane i rozwojowe – ok. 86%. 

IZRAEL 4,3% PKB W przeciągu ostatnich 20 lat nastąpił spektakularny rozwój 

sektorów wysokich technologii, lokując kraj wśród światowych 

liderów innowacji. 

Instytucja kluczowa – Biuro Głównego Naukowca przy 

Ministerstwie Przemysłu, Handlu i Zatrudnienia (MPHZ), 

instytucja odpowiedzialna za wdrażanie programów grantowych. 

Transfer technologii w oparciu o firmy transferu technologii (FTT), 

od momentu identyfikacji badań i wynalazków opracowanych 

przez kadrę akademicką, do zawarcia umowy przenoszącej prawa 

do ich komercyjnego zastosowania. 

 priorytet – sektor ICT (dochód ze sprzedaży technologii ICT stanowi 

31% wartości eksportu kraju), 

 dynamiczny rozwój rynku venture capital, pod względem wartości 

inwestycji VC w stosunku do PKB kraju, Izrael ze wskaźnikiem 

0,73% zajmuje drugie miejsce na świecie po Wielkiej Brytanii, 

 jeden z liderów pod względem firm start-up zakładanych w branżach 

wysokich technologii, 

 prace badawczo rozwojowe są w 80% finansowane przez sektor 

prywatny. 

Co zadecydowało o sukcesie innowacji w Izraelu? 

 kluczowym czynnikiem są podejmowane od kilkudziesięciu lat 

i konsekwentnie wdrażane działania rządu Izraela, 

 strategia -> sektor wysokich technologii jako szansa a osiągnięcia 

przewagi konkurencyjnej kraju na arenie międzynarodowej. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów szkoleniowych: 

http://www.poig.gov.pl/konfszkol/konferencje/Documents/Prezentacja_ProfKurzydlowski.pdf, [pobrano 13.03.2013r.]. 

http://www.poig.gov.pl/konfszkol/konferencje/Documents/Prezentacja_ProfKurzydlowski.pdf
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Instytucje bądź zgrupowania zrzeszające profesjonalistów z dziedziny transferu 

technologii oraz zapewniające przepływ wiedzy i doświadczeń w tym zakresie to: 

 Association of European Science & Technology Transfer Professionals (ASTP). Misją 

stowarzyszenia ASTP jest udoskonalanie i promowanie transferu wiedzy i technologii 

między europejską bazą naukową a przemysłem. 

 Association of University Technology Managers (AUTM). Głównym celem 

stowarzyszenia AUTM jest wsparcie i rozwój akademickiego transferu technologii  

w świecie. 

 Licensing Executive Society International to zgrupowanie 32 stowarzyszeń 

zrzeszających praktyków zajmujących się procesem transferu technologii, 

specjalistów ds. licencji i praw własności intelektualnej. 

 Technology Innovation International to stowarzyszenie profesjonalistów promujących 

wsparcie innowacji i świadczących usługi w sferze transferu technologii. 

 Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. 

Jego misją jest wspieranie procesu inkubacji przedsiębiorczości poprzez zaspokajanie 

potrzeb tych, którzy doradzają i pomagają przedsiębiorcom w rozpoczęciu 

działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorstw i ich przetrwaniu na rynku. 

 

W rozdziale II. zostały przeanalizowane wybrane światowe zasoby piśmiennicze  

w zakresie omawianych modeli i koncepcji procesów innowacyjnych, które były 

obserwowane lub proponowane do zastosowania w określonych uwarunkowaniach. Punktem 

wyjścia było nakreślenie istoty paradygmatu strategicznego teorii innowacji i transferu 

technologii. Następnie wskazano istotne przewagi koncepcji User-Driven Innovation (UDI). 

Dokonano także interpretacji koncepcji podmiotowo- terytorialnego pochodzenia innowacji, 

akcentując fakt, że małe firmy, powiązane w sieć relacji biznesowych, tworzą struktury 

wiążące je z otoczeniem, w którym funkcjonują, co przekłada się na efektywność procesów 

transferu technologii. Poszukując inspiracji i wniosków z dobrych praktyk, dokonano także 

analizy dynamicznych i interaktywnych modeli transferu technologii w wybranych krajach. 

Analizie poddano przede wszystkim działania podejmowane w krajach o długoletniej tradycji 

we wdrażaniu i zarzadzaniu procesami innowacyjnymi o zauważalnych wymiernych  efektach 

w postaci m.in. podnoszenia konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej przedsiębiorstw. 



 

Rozdział III. Transfer technologii w małopolskich 

przedsiębiorstwach 

 

 

Przedmiotem niniejszego rozdziału jest obecna sytuacja małopolskich przedsiębiorstw sektora 

MŚP w kontekście możliwego pozyskiwania publicznego wsparcia dla transferu technologii. 

Dokonano analizy charakterystyk ilościowych podmiotów stanu sektora MŚP w Małopolsce 

jako potencjalnych odbiorców usług doradczych. Przedstawiono także założenia i główne 

obszary i kierunki rozwoju Małopolski zawarte w Regionalnej Strategii Innowacji 

Województwa Małopolskiego 2014–2020
110

, z której wynikają potencjalne działania  

w zakresie rozszerzania form współpracy przedsiębiorstw z otoczeniem biznesu w transferze 

technologii. 

 

3.1. Charakterystyka stanu sektora MŚP w Małopolsce 

 

W województwie małopolskim na koniec 2012 r. liczba zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych wyniosła 343,4 tys., czyli o 3,6% więcej w stosunku do roku poprzedniego
111

. 

Małopolska znajduje się na 4. miejscu wśród wszystkich województw pod względem liczby 

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Stanowią one 8,6% wszystkich podmiotów 

w Polsce. Sektor prywatny liczył 335,3 tys. (97,6% ogólnej liczby), a sektor publiczny 8,1 

tys. (2,4% ogólnej liczby) podmiotów. W rejestrze znalazło się 275,5 tys. przedsiębiorstw 

prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, 

co stanowi 74,9% wszystkich jednostek. 

                                                 

110
 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020, Kraków: Urząd Marszałkowski 

Województwa Małopolskiego 2014 
111

 Podmioty gospodarcze zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodo-

wej (REGON). 



 Rozdział III. Transfer technologii w małopolskich przedsiębiorstwach 

62 

 

 

Rysunek 8. Liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców wg powiatów 

Źródło: Raport Województwo Małopolskie 2013, Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego 201, [online] http://malopolskie.pl/Wydawnictwa/?id=121 [dostęp 10.04.2014r.]. 

Największa liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zlokalizowana 

jest na terenie Krakowa (powiat grodzki): 121,2 tys. (35,3% ogółu), a w następnej kolejności 

w powiatach: krakowskim ziemskim 26,4 tys. (7,7%), wadowickim 15,9 tys. (4,6%), nowo-

tarskim 14,4 tys. (4,2%) i nowosądeckim 14,2 tys. (4,1%). Najniższą liczbę podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą odnotowano na terenach powiatów: dąbrowskiego 

3 tys. (0,9%) oraz proszowickiego 3,1 tys. (0,9%). Średnio dla całego województwa 

małopolskiego na 1 000 osób przypadają 102 podmioty gospodarcze
112

 (rysunek 9). 

Największa liczba podmiotów zarejestrowanych w województwie małopolskim działa 

w sekcjach: handel i naprawa pojazdów samochodowych 89,3 tys. (26% ogółu), budownictwo 

46,1 tys. (13,45), przetwórstwo przemysłowe 33,9 tys. (10,45), działalność profesjonalna, 

naukowa, techniczna 30,5 tys. (8,9%). 

W 2012 r. w analizowanym regionie zarejestrowano 32,1 tys. nowych podmiotów 

gospodarczych. Liczba wyrejestrowanych jednostek to 20,2 tys. Najwięcej nowych podmio-

tów zarejestrowano w sekcjach: handel, naprawa pojazdów samochodowych 7,2 tys. (23% 

                                                 

112
 Zob. Raport Województwo Małopolskie 2013…, op. cit.  

http://malopolskie.pl/Wydawnictwa/?id=121
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ogółu), budownictwo 5,2 tys. (16,3%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 3 tys. 

nowych podmiotów (9,2%).  

Tabela 11. Podmioty gospodarki narodowej w województwie małopolskim stan na 31.12.2012 r. 
Wyszczególnienie Liczba 

podmiotów 

w 2012 r. 

Liczba 

podmiotów 

na 1 000 

mieszkańców 

Przedziały zatrudnienia 

do 9 9-49 50-249 >250 

MAŁOPOLSKA 343 375 102 327 483 13 083 2 455 354 

bocheński 8 199 79 7 806 326 61 6 

brzeski 6 032 65 5 738 254 39 1 

chrzanowski 11 566 91 11 043 422 94 7 

dąbrowski 3 009 51 2 836 156 15 2 

gorlicki 7 521 69 7 143 312 60 6 

krakowski 26 405 100 25 301 936 148 20 

limanowski 8 787 69 8 350 377 54 6 

M. Kraków 121 208 160 115 457 4 628 927 196 

M. Nowy Sącz 9 454 112 8 924 394 122 14 

M. Tarnów 11 140 99 10 477 496 147 20 

miechowski 4 218 84 4 064 134 19 1 

myślenicki 11 419 93 10 968 381 67 3 

nowosądecki 14 179 68 13 488 602 83 6 

nowotarski 14 564 77 13 878 594 84 8 

olkuski 11 810 103 11 295 434 73 8 

oświęcimski 14 003 90 13 447 445 98 13 

proszowicki 3 162 72 2 997 140 24 1 

suski 7 635 91 7 314 266 49 6 

tarnowski 11 026 55 10 451 503 65 7 

tatrzański 9 741 144 9 405 299 36 1 

wadowicki 15 910 100 15 224 551 119 16 

wielicki 12 387 106 11 877 433 71 6 

Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie 

Na terenie województw małopolskiego (w podziale na powiaty obrazuje tabela 11) 

działa 327,4 tys. mikroprzedsiębiorstw, 13 tys. małych przedsiębiorstw, 2,4 tys. średnich pod-

miotów oraz 354 firmy zatrudniające ponad 250 osób. W stosunku do roku 2011 w rejestrze 

odnotowano o 13 037 więcej mikroprzedsiębiorstw. Wzrosła także liczba średnich przedsię-

biorstw: jest ich o 72 więcej niż w roku poprzednim. Zmniejszeniu uległa liczba małych 

przedsiębiorstw, o 1 316 podmiotów. 
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Nakłady przedsiębiorstw na działalność innowacyjną maleją w Polsce systematycznie 

od kilku lat. Niekorzystny trend dotyczy zarówno firm usługowych, jak i przemysłowych. 

Należy jednak podkreślić, iż w ostatnim czasie Małopolska zatrzymała negatywną tendencję, 

dzięki czemu pierwszy raz od 2007 r. odnotowała wyższy od krajowego wskaźnik nakładów 

na innowacyjność. 

Wykres 5. Odsetek przedsiębiorstw sektora usług, które poniosły nakłady na działalność 

innowacyjną 

 

Źródło: Raport Województwo Małopolskie 2013…, op. cit. 

Nakłady na podejmowanie i rozwój działalności innowacyjnej przypadające na jedno 

przedsiębiorstwo prowadzące działalność w przemyśle wyniosły w Małopolsce zaledwie 

niecałe 3 mln zł (wykres 6). W sektorze usług kształtowały się natomiast na poziomie ok. 

1 mln zł (wykres 5).  
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Wykres 6. Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które poniosły nakłady na działalność 

innowacyjną 

 

Źródło: Raport Województwo Małopolskie 2013…, op. cit. 

W obu analizowanych przypadkach wyniki te plasowały region wyraźnie poniżej 

średniej dla kraju, wynoszącej prawie 4 mln zł zarówno dla usług, jak i dla przemysłu
113

. 

Możliwość zaangażowania w działalność innowacyjną własnych środków przedsię-

biorstw zależy, między innymi, od możliwości uzyskania wsparcia publicznego na tego 

rodzaju przedsięwzięcia. W Małopolsce pomoc taką otrzymało w latach 2009–2011 blisko 

30% firm – zarówno z sektora usług, jak i przemysłu
114

. Dla obu typów podmiotów był to 

czwarty w kolejności najwyższy wskaźnik, przy czym, jeśli wziąć pod uwagę zsumowaną 

wartość ilości wspartych firm przemysłowych i usługowych, to okaże się, że lepszy wynik 

odnotowuje jedynie województwo podkarpackie (wykres 7). Jednocześnie wsparcie 

działalności innowacyjnej małopolskich przedsiębiorstw jest wyraźnie szerzej zakrojone niż 

w skali krajowej, gdzie średnia dla przedsiębiorstw przemysłowych wynosi 25,5%, a dla 

usługowych 17,6%. 

Wysokość nakładów na innowacyjność (ponoszonych ze środków własnych i dofinan-

sowywanych) przekłada się na wskaźniki innowacyjności przedsiębiorstw. W województwie 

małopolskim są one najwyższe w kraju, w latach 2009–2011 jako innowacyjne zakwalifiko-

                                                 

113
 Nauka i Technika w 2011 r., Warszawa 2012, s. 133. Raport opracowany przez Urząd Statystyczny  

w Szczecinie pod kierunkiem M. Gazińskiej oraz M. Mojsiewicz. 
114

 Z możliwości uzyskania wsparcia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) 

na lata 2007–2013 wykluczone zostały przedsiębiorstwa handlowe, chcące inwestować w rozwój swojej 

podstawowej działalności.  
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wano niemal 20% firm przemysłowych, czyli tylko o 1,5% mniej niż na dominującym w tym 

względzie Podkarpaciu. Nieco mniej, bo tylko 11,1%, jest w Małopolsce innowacyjnych 

przedsiębiorstw usługowych.  

Wykres 7. Przedsiębiorstwa (sektora usług i przemysłowe), które w latach 2009–2011 otrzymały 

wsparcie publiczne na działalność innowacyjną – odsetek w gronie przedsiębiorstw 

(odpowiednio sektora usług i przemysłowych) aktywnych innowacyjnie (w %) 

 

Źródło: Raport Województwo Małopolskie 2013…, op. cit. 

Na przestrzeni ostatnich lat w sposób istotny zmieniła się struktura źródeł 

finansowania działalności innowacyjnej małopolskich przedsiębiorstw (wykres 8). Obecnie 

działalność proinnowacyjna finansowana jest przede wszystkim z funduszy strukturalnych 

(funduszy unijnych), wcześniej zaś nakłady finansowe na ten cel pochodziły ze środków 

własnych przedsiębiorstwa czy kredytów bankowych. 
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Wykres 8. Źródła finansowania działalności innowacyjnej małopolskich przedsiębiorstw 

innowacyjnych w latach 2009 i 2012 (w %). 

 

Źródło: Raport Ocena transferu wiedzy i powiązań sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu  

z przedsiębiorstwami w Województwie Małopolskim w 2012 roku, Warszawa-Kraków: Urząd 

Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2012. 

Innowacyjność małopolskich przedsiębiorstw to również w dużej mierze efekt 

nakładów przeznaczanych na działalność B+R. Wartość nakładów na B+R w sektorze 

przedsiębiorstw (wskaźnik BERD) w relacji do PKB kształtuje się w Małopolsce na poziomie 

0,21% (dane za 2010 r.), co daje regionowi 4. miejsce w kraju, po województwach: 

podkarpackim (0,53%), mazowieckim (0,34%) i pomorskim (0,3%) – niemal na poziomie 

średniej krajowej, tj. 0,2%. 

 

3.2. Strategiczne uwarunkowania realizacji procesów innowacyjnych 

w małopolskich przedsiębiorstwach 

 

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (RSIWM 2014 – 

2020)
115

 jest jednym z 10 programów strategicznych całościowej Strategii Rozwoju 

                                                 

115
 Program strategiczny do „Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011–2020” (SRWM 

2011–2020) w dziedzinie innowacyjna gospodarka. SRWM 2011–2020 przyjęta Uchwałą nr XII/183/11 

Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011 r., jest najważniejszym dokumentem polityki 
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Województwa Małopolskiego (SRWM) 2011–2020, opracowywanych przez samorząd 

województwa małopolskiego w następstwie uchwalenia strategii rozwoju województwa. 

W RSIWM 2014–2020 położony został nacisk na wspieranie specjalizacji regionalnej (tzw. 

inteligentna specjalizacja regionu, ang. smart specialisation
116

) w Małopolsce. Wyboru 

dziedzin kluczowych dla specjalizacji regionalnej dokonano przy uwzględnieniu wyników 

projektu „Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski”, jak 

i wniosków wynikających z foresightu regionalnego, uzyskanych w efekcie realizacji projektu 

„Perspektywa Technologiczna Kraków Małopolska 2020”
117

. Dziedziny kluczowe zaliczone 

do specjalizacji regionalnej przedstawia tabela 12. 

Tabela 12. Charakterystyka dziedzin kluczowych dla specjalizacji regionalnej 
Dziedzina kluczowa Obszar tematyczny 

Nauki o życiu (life 

sciences) 

Dziedzina obejmuje obszary interdyscyplinarne leżące na pograniczu nauk 

medycznych, biologicznych i biochemicznych. Przykładowe dziedziny to: 

agrotechnika, nauki o zwierzętach, biochemia, biodynamika, bioinżynieria, 

bioinformatyka i biocomputing, biologia, biomateriały, inżynieria biomedyczna, 

systemy biomedyczne, inżynieria biomolekularna, biomonitoring, biofizyka, 

biotechnologia, biologia komórkowa, ekologia, medycyna, farmakologia, ochrona 

środowiska, nauki o żywieniu i żywności, genetyka i genomika, techniki 

obrazowania medycznego, biologia molekularna, nanotechnologia, neurobiologia, 

botanika, proteomika, inteligentne biopolimery, inżynieria tkankowa. 

Energia zrównoważona Obejmuje zagadnienia rozwoju energetyki oraz wykorzystania energii w sposób 

zaspakajający potrzeby obecnego pokolenia, jednocześnie bez zwiększania 

ryzyka energetycznego dla przyszłych pokoleń. Podstawowe obszary specjalizacji 

regionalnej w ramach dziedziny to w szczególności: energia zrównoważona: 

czyste, niskoemisyjne technologie energetyczne obejmujące rozwój i wdrażanie 

technologii zwiększających efektywność procesów wytwarzania energii oraz 

redukujących ich negatywny wpływ na środowisko naturalne; rozwój i wdrażanie 

technologii wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych w tym biopaliw; 

efektywność energetyczna: rozwój i wdrażanie technologii służących redukcji 

zużycia energii; energetyka pro konsumencka obejmująca rozwój i wdrażanie 

technologii (np. materiałów energooszczędnych), metod oraz systemów 

wspierających budowę nowej formy organizacji rynku energii zorientowanego na 

odbiorcę końcowego – jednocześnie konsumenta i producenta energii. 

Technologie informacyjne 

i komunikacyjne 

Dotyczą one w szczególności wszelkich działań obejmujących produkcję i wyko-

rzystanie urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług im towa-

rzyszących, a także gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie informacji w for-

mie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi 

komunikacji elektronicznej. Szczególną rolę w zakresie tej dziedziny kluczowej 

specjalizacji w regionie pełnią multimedia oraz sektor kreatywny, wykorzystu-

jący technologie informacyjne i komunikacyjne. Do tej dziedziny zalicza się 

również działalność z zakresu poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników 

                                                                                                                                                         

rozwoju województwa, w którym określona została wizja i kierunki rozwoju Małopolski w perspektywie 

najbliższej dekady. 
116

 Inteligentna specjalizacja – stymulator przyszłego rozwoju gospodarczego regionów, „Panorama Inforegio” 

2012, nr 44, s. 8-13. 
117

 Foresight. Perspektywa Technologiczna Kraków Małopolska 2020 – wyzwania rozwojowe, Kraków–

Warszawa: Infostrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba; Fundacja Instytut Mikromakro 2010. Raport 

Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o. 
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informacji. 

Chemia Obszar ten obejmuje nauki chemiczne, w szczególności programy związane 

z rozwojem i produkcją: nowych katalizatorów przeznaczonych do syntezy i re-

cyklingu polimerów; materiałów kompozytowych przeznaczonych dla budow-

nictwa i rozbudowy infrastruktury transportowej; materiałów koloidalnych ze 

ściśle zdefiniowaną nanostrukturą; nowych monomerów do otrzymywania poli-

merów; nowych polimerów; metod separacji i recyklingu materiałów odnawial-

nych; metod chemicznej modyfikacji biomateriałów, polimerów, materiałów 

kompozytowych; otrzymywania materiałów degradowanych oraz metod 

otrzymywania monomerów. Dziedzina uwzględnia także badania z zakresu 

inżynierii materiałowej. 

Produkcja metali 

i wyrobów metalowych 

oraz wyrobów z 

mineralnych surowców 

niemetalicznych. 

Dziedzina ta obejmuje w szczególności rozwój wyrobów metalowych na 

potrzeby elektryki i energetyki. W 90% maszyn i urządzeń odlewy, które 

występują tam jako komponenty, często decydujące o walorach eksploatacyjnych. 

Dziedzina uwzględnia także badania z zakresu inżynierii materiałowej. Z kolei 

wyrobami z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych są przede 

wszystkim: szkło, porcelana, ceramika, cement, wapno, gips. 

Elektrotechnika i przemysł 

maszynowy 

 

Dziedzina obejmuje w szczególności produkcję i rozwój wyrobów elektronicz-

nych, optycznych, urządzeń elektrycznych i mechanicznych a także produkcję 

pojazdów samochodowych i pozostałego sprzętu transportowego. Obok dużego 

znaczenia dla zatrudnienia w regionie, wyroby tych przemysłów pozostają 

filarami małopolskiego eksportu. Należy podkreślić, że ze względu na ich 

komplementarność z produkcją metali i wyrobów metalowych w Małopolsce, 

wytwory tych przemysłów mogą w mniejszej mierze polegać na imporcie 

zaopatrzeniowym, dzięki czemu znaczna część wartości dodanej może pozostać 

w regionie. 

Przemysły kreatywne 

i czasu wolnego 

Przemysły kreatywne i czasu wolnego obejmują w szczególności produkcję, wy-

twarzanie, wystawiennictwo jak i sprzedaż i produkcję dóbr chronionych prawa-

mi autorskimi, działalność kulturalną i branżę turystyczną. Powstająca w ich 

ramach wartość dodana nie jest tworzona w wyniku powtarzalnych, rutynowych 

czynności, lecz stanowi efekt kreatywnego przekształcania posiadanej i tworzonej 

wiedzy, w tym w wymiarze kulturowym. Dziedzina przemysłów kreatywnych 

i czasu wolnego częściowo pokrywa się (m.in. pod względem usług w zakresie 

oprogramowania i komputerów) z inną dziedziną specjalizacji Małopolski, tj. 

technologiami informacyjnymi i telekomunikacyjnymi. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu Foresight. Perspektywa Technologiczna Kraków 

Małopolska 2020 – wyzwania rozwojowe, op. cit.,  oraz Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 

Małopolskiego 2014-2020, Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 2014. 

W RSIWM 2014–2020, która jest dokumentem strategicznym dla województwa także 

w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, przyjęto wsparcie dla dziedzin niezaliczanych do 

specjalizacji regionalnej.  

Przemawia za tym po pierwsze fakt, że zatrudnienie w przemysłach ujętych m.in. 

w takich działach Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jak produkcja skór i wyrobów ze 

skór, produkcja napojów czy wyrobów tytoniowych, w relacji do zatrudnienia ogółem jest 

w Małopolsce znacznie wyższe niż średnia krajowa. Ponadprzeciętne jest także w Małopolsce 

zatrudnienie w całych sekcjach PKD, takich jak budownictwo, handel czy działalność pro-

fesjonalna, naukowa i techniczna. Przy tym technologie stosowane w procesach produkcyj-

nych w wielu z tych branż są nie mniej innowacyjne niż technologie obecne w dziedzinach 
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zaliczonych do specjalizacji regionalnej. Trzeba w tym kontekście wspomnieć także o ma-

teriałoznawstwie, z uwagi na dobrze rozwinięty sektor tych badań w regionie oraz dużą liczbę 

instytutów badawczych wyspecjalizowanych w rozwoju technologii materiałowych.  

Po drugie, inteligentna specjalizacja regionu nie może oznaczać zamknięcia się 

polityki gospodarczej na nowe szanse dla regionu, wynikające ze zmian technologicznych 

i pojawiania się nieistniejących wcześniej możliwości wykorzystania nauki i techniki do osią-

gania efektów gospodarczych w dziedzinach uznawanych dotychczas za mniej perspekty-

wiczne
118

. 

Istotną rolę w procesie transferu wiedzy i technologii w Małopolsce odrywają 

partnerzy instytucjonalni oferujący wsparcie przedsiębiorcom w zakresie budowania 

konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej regionu (tabela 13). 

Tabela 13. Wybrani partycypanci regionalnego systemu wsparcia procesu transferu technologii 

w przedsiebiorstwach 
Lp. Nazwa instytucji Zakres oferowanego wsparcia 

1

1. 

Krakowski Park Technologiczny 

Sp. z o.o. (KPT) 

Jedną z najistotniejszych działalności Krakowskiego Parku Techno-

logicznego jest udzielanie wsparcia firmom na wszystkich etapach 

ich rozwoju. Dzięki realizowanym przez KPT projektom oferta dla 

firm obejmuje możliwość finansowania innowacyjnych przedsięw-

zięć w ramach Funduszu Zalążkowego KPT. Spółki mogą liczyć na 

bezpłatne doradztwo, a także szkolenia związane z prowadzeniem 

biznesu i rozwijaniem profilu technologicznego przedsiębiorstwa. 

KPT umożliwia rozwiniętym i gotowym do realizacji nowych 

inwestycji firmom uzyskanie pomocy publicznej z tytułu obecności 

na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, wraz z pakietem usług 

z tym związanych. 

Skupienie w jednym miejscu przedsiębiorstw oraz usług do nich 

skierowanych znakomicie wpływa na wzajemną współpracę, 

a także tworzy sprzyjającą przestrzeń dla biznesu sieciowego. Inwe-

storzy o wysokiej renomie rynkowej, lokując się na terenach spec-

jalnej strefy ekonomicznej, tworzą miejsca pracy, korzystają z no-

woczesnej infrastruktury i wykorzystują nowoczesne technologie. 

2

2. 

Małopolska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A. (MARR S.A.) 

MARR S.A. specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw, zapewnia-

jąc kompleksowy know-how i nowoczesne rozwiązania finansowe. 

Świadczy usługi w zakresie pozyskiwania środków unijnych i po-

maga efektywnie inwestować w Małopolsce. 

Aktywnie wspiera eksport, oferując profesjonalne doradztwo 

i dostęp do międzynarodowej sieci kontaktów. Oferta spółki to 

usługi informacyjne dla przedsiębiorców, doradztwo dla 

rozpoczynających działalność gospodarczą, dotacje na rozwój 

małopolskich przedsiębiorstw oraz obsługa produktów 

finansowych, takich jak pożyczki czy seed capital. 

Spółka jest jedynym w regionie, oficjalnym partnerem Polskiej 

Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Jako beneficjent 

unijnych dotacji wdraża krajowe i regionalne programy operacyjne. 

Pełniąc funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej, MARR pośred-

                                                 

118
 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020, op. cit., s. 39. 
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niczy w udzielaniu dotacji na zadania związane z inwestycjami 

proinnowacyjnymi; wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębior-

czości wspiera rozwój instytucji otoczenia biznesu oraz działania 

skierowane na tworzenie pozabankowych źródeł finansowania, 

klastrów, sieci czy partnerstw i konsorcjów przedsiębiorstw. 

3

3. 

Jagiellońskie Centrum Innowacji 

Sp. z o.o. (JCI) 

Spółka Jagiellońskie Centrum Innowacji (JCI) działa na styku nauki 

i biznesu. Inwestuje w nowe technologie i transferuje je z uczelni do 

przemysłu. 

Tworzy ponadto wartość dodaną na polskim rynku poprzez 

tworzenie innowacyjnych firm i prowadzenie badań naukowych. 

Podstawowym założeniem leżącym u podstaw oferty JCI jest 

komplementarność, gdzie poszczególne jej elementy mają za 

zadanie sprostać oczekiwaniom klientów, zarówno na poziomie 

badawczym jak i operacyjnym. 

Działalność spółki opiera się na 4 filarach: 

 zarządzanie kompleksem specjalistycznego Life Science 

Parku w Krakowie i udostępnianie powierzchni 

laboratoryjnych, 

 finansowanie i wspieranie rozwoju nowych, 

innowacyjnych firm i projektów naukowych z obszaru 

nauk przyrodniczych (life science), 

 udostępnianie zasobów krakowskich uczelni, a w szczegól-

ności UJ, w ramach oferty badań kontraktowych, oraz 

  realizacja projektów edukacyjnych przygotowujących 

grupę managerów do prowadzenia przedsiębiorczości 

w branży life science. 

4

4. 

Centrum Transferu Technologii 

Politechnika Krakowska (CTT 

PK) 

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska jest jed-

nostką Politechniki Krakowskiej. CTT PK wspiera innowacyjność 

Małopolski poprzez łączenie biznesu z nauką. Realizuje krajowe 

i międzynarodowe projekty nakierowane na rozwój nauki i podnie-

sienie konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw.  

Główne obszary działalności CTT PK: 

 współpraca naukowa z zagranicą, 

 komercjalizacja wyników badań, 

 transfer technologii, 

 wsparcie dla biznesu, 

 wsparcie z zakresu programów ramowych. 

Źródło: opracowanie własne. 

Coraz większego znaczenia dla wzrostu aktywności gospodarczej i przewagi 

konkurencyjnej firm w regionie ma ich otoczenie i szeroko rozumiana współpraca
119

. Dzięki 

zespołom ekspertów powstają sieci instytucji wyspecjalizowanych we wspieraniu 

przedsiębiorczości, innowacyjności i transferu technologii (tabela 14). Co więcej, efektywne 

działanie tworzonego systemu sieci informacji powinno współgrać z przyjaznym dla 

naukowców środowiskiem biznesowym
120

.  

                                                 

119
 Sosnowska A., Łobejko S., Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w warunkach konkurencji: pozytywy 

i trudności rozwoju, Warszawa: PARP 2006. 
120

 Hausner J., Kudłacz T., Szlachta J., Instytucjonalne przesłanki regionalnego rozwoju Polski, „Studia KPZK 

PAN” 1997, t. CVI. 
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Tabela 14. Sieci informacyjne na rzecz współpracy nauki i biznesu 

Źródło: opracowanie własne. 

Obszar rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw pozostaje ważnym elementem 

rozwiązań i priorytetów decydujących także o poziomie innowacyjności i konkurencyjności 

regionów. Konieczne staje się utworzenie trwałych powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami 

sektora MŚP a sieciami informacji na rzecz przedsiębiorstw, by stworzyć stały dostęp do 

wiedzy nt. innowacji, źródeł finansowania, eksportu, transferu technologii. Wybrane sieci 

wparcia przedstawione zostały w tabeli 15. 

Tabela 15. Sieci wsparcia kooperacji nauka – biznes 

Nazwa sieci Charakterystyka oferty 

Krajowy System Usług dla Małych 

i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) to 

system grup usługodawców, około 200 

organizacji wyspecjalizowanych 

w świadczeniu różnego rodzaju usług 

dla przedsiębiorstw i osób podejmują-

cych działalność gospodarczą
121

. KSU 

powstał w październiku 1996 r. z ini-

cjatywy Polskiej Fundacji Promocji 

i Rozwoju Małych i Średnich Przed-

siębiorstw (obecnie Polska Agencja 

Rozwoju Przedsiębiorczości), która 

wspiera system organizacyjnie i me-

rytorycznie, czuwa nad jakością 

świadczonych usług przez ośrodki 

KSU i ich konsultantów, m.in. poprzez 

systematycznie prowadzone audyty 

Usługi doradcze 

 charakterze ogólnym np. w dziedzinie marketingu, finansów, 

prawa, planowania i zarządzania, eksportu, jakości itp. 

 charakterze proinnowacyjnym, służące rozwojowi firmy 

poprzez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego 

procesu technologicznego, produktu lub usługi. 

Usługi informacyjne 

 administracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności 

gospodarczej, 

 nt. dostępnych programów pomocy publicznej dla 

przedsiębiorców oraz innych dostępnych źródłach 

finansowania działalności gospodarczej, 

 przygotowanie wniosków o pomoc publiczną i finansowanie 

działalności gospodarczej z innych źródeł, 

 wprowadzanie informacji o ofercie handlowej do baz danych 

służących nawiązaniu współpracy gospodarczej (w tym 

                                                 

121
 Cieśla G. et al., Dobre praktyki ośrodków Krajowego Systemu Usług w prowadzeniu projektów, Warszawa: 

PARP 2008. 

Sieci o zasięgu 

europejskim 

Sieci o zasięgu krajowym 

bez struktur regionalnych ze strukturami regionalnymi 

Europe Direct (ED) Krajowy System Usług (KSU) Lokalne Okienka Przedsiębiorczości 

(LOP)  

Enterprise Europe Network 

(EEN) 

Krajowa Sieć Innowacji (KSI) Regionalne Instytucje Finansujące (RIF) 

Krajowy Punkt Kontaktowy 

Programów Badawczych 

Unii Europejskiej (KPK) 

Akademickie Inkubatory 

Przedsiębiorczości (AIP) 

Regionalne Ośrodki Europejskiego 

Funduszu Społecznego (RoEFS) 

EuroInfo Centres (EIC) Krajowa Izba Gospodarcza 

(KIGNET) 

Regionalne Centrum Informacji 

Europejskiej (RCIE) 

Europejska Sieć Aniołów 

Biznesu (EBAN) 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 

(KSOW) 

Regionalne Fundusze Pożyczkowe 

(RFP) 

FINancial Services 

Complaints NETwork (FIN-

NET) 

Ogólnopolska Sieć Transferu 

Technologii i Wsparcia 

Innowacyjności MŚP (STIM) 

Regionalne Centra Informacyjne (FEM) 
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oraz inne działania – informacyjne, 

szkoleniowe i doradcze
122

 

zagranicznej), 

 wyszukiwanie potencjalnych partnerów gospodarczych 

w dostępnych bazach danych (w tym weryfikowalnych przez 

wywiadownie gospodarcze). 

Usługi finansowe 

 udzielanie poręczeń kredytowych stanowiących dodatkową 

formę zabezpieczenia głównie kredytów i pożyczek 

(fundusze poręczeniowe), 

 udzielanie pożyczek na rozpoczęcie lub rozwój działalności 

gospodarczej. 

Usługi szkoleniowe  

 szkolenia otwarte, w których uczestnictwo jest ogólnie 

dostępne, 

 szkolenia zamknięte, organizowane na indywidualne 

zamówienie klienta. 

Krajowa Sieć Innowacji (KSI) Podmioty zrzeszone w ramach sieci KSI współpracują z klientem 

przy prowadzeniu audytu technologicznego polegającego na ocenie 

potencjału i potrzeb technologicznych jego firmy. Dzięki temu 

przedsiębiorca może uzyskać pełną informację, wraz z rekomendacją, 

na temat możliwości wdrożenia nowych technologii w swojej firmie. 

Na rekomendacjach się nie kończy, gdyż KSI oferuje możliwość 

znalezienia dostawcy wskazanej technologii, kompleksową obsługę 

transferu technologii oraz monitorowanie i wszelką inną pomoc 

ekspercką podczas procesu jej wdrażania. 

Enterprise Europe Network (EEN) Sieć instytucji otoczenia biznesu działających głównie na rzecz 

przedsiębiorstw sektora MŚP, której celem jest pomoc w nawiązywa-

niu międzynarodowych kontaktów gospodarczych. Obecnie sieć EEN 

zrzesza ponad 580 instytucji (izby handlowe i przemysłowe, centra 

technologii, instytucje naukowe, agencje rozwoju regionalnego itp.) 

z ponad 47 krajów. Sieć EEN stanowi kontynuację działania 

Innovation Relay Centres (IRC) oraz Euro Info Centers (EIC). 

Instytucje zrzeszone w ramach sieci EEN świadczą usługi informa-

cyjne i doradcze zakresu wspierania międzynarodowego transferu 

technologii, zakładania i prowadzenia działalności poza granicami 

kraju, poszukiwania i pomocy w pozyskiwaniu dofinansowania 

inwestycji itp.  

Enterprise Europe Network powstała jako jedno z działań przewidzia-

nych w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności 

i Innowacji (CIP). 

Oferta sieci adresowana jest do lokalnych przedsiębiorców i obejmuje 

przede wszystkim: 

 udzielanie informacji i doradztwo w zakresie możliwości 

finansowania działalności gospodarczej oraz prawa UE, 

 pomoc w wyszukiwaniu partnerów zagranicznych (m.in. 

poprzez bazy danych zawierające oferty współpracy 

technologicznej i biznesowej), 

 pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych (misje 

gospodarcze, spotkania brokerskie), 

 pomoc we wdrażaniu innowacji i rozwoju badań 

prowadzonych przez przedsiębiorstwa oraz pozyskiwaniu 

funduszy na prowadzenie działalności badawczej (w tym 

uczestnictwo w 7. Programie Ramowym). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Przedsiębiorco! Skorzystaj!, red. Forin A. et al., 

Warszawa: PARP 2010. 
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Spośród ośrodków Krajowego System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

(KSU) rekrutują się: Regionalne Instytucje Finansujące (regionalni partnerzy PARP w dystry-

bucji środków europejskich) oraz wspomniane Punkty Konsultacyjne i ośrodki Krajowej Sieci 

Innowacji. W ramach KSU współpracuje ponad połowa wszystkich działających w Polsce 

funduszy pożyczkowych oraz ponad 20% wszystkich działających w Polsce funduszy 

poręczeniowych. KSU tworzą też organizacje, które znane są ze współpracy w ramach 

Enterprise Europe Network (konsorcja dawnych Centrów Euro Info, EIC i Ośrodków 

Przekazu Innowacji, IRC), np. Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, 

Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych czy Krajowe Stowarzyszenie Funduszy 

Poręczeniowych. 

 

3.3. Formy współpracy przedsiębiorstw z otoczeniem biznesu 

w transferze technologii 

 

W ciągu ostatnich dwóch dekad obserwuje się coraz szersze włączanie się państwa, jako 

trzeciego ogniwa, do relacji między uczelniami a przemysłem. Odbywa się to za 

pośrednictwem wkładu finansowego – dofinansowywania badań, często w formie grantów 

rozdzielanych w konkursach, lub w postaci udziału laboratoriów z rządowego sektora 

badawczego we wspólnych przedsięwzięciach. Państwo i władze regionalne włączają się  

w różny sposób w pobudzanie do tworzenia lub trwania powiązań i kontaktów uczelni  

z przemysłem. Są to różne typy działań, finansowane ze środków publicznych: 

 wspólnie realizowane programy (projekty) badań uczelni i przemysłu; 

 powiązania grupowe czy też zespołowe (bardziej złożony mechanizm, polegający na 

formalizacji porozumień): 

o  w skład tej drugiej formy wchodzą: tzw. programy stowarzyszone, programy 

łącznikowe bądź konsorcja badawcze, w których uczestniczy kilka lub 

kilkanaście instytucji;  

o powiązania owe mają charakter celowy, tzn. w ramach programu określa się 

spodziewane efekty grupowej współpracy badawczej. Stanowią one komplek-

sowy zestaw różnych mechanizmów realizacji badań, transferu wiedzy oraz 

techniki;  
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o na taką kooperację składa się wiele różnorodnych działań, o bardziej konkret-

nym celu, aniżeli w przypadku tzw. programów stowarzyszonych. Cechą 

charakterystyczną jest m. in. organizowanie wspólnych placówek badawczych. 

Współpraca ta przybiera różnorodne formy, dotyczy różnego zakresu i wielu 

aspektów współpracy badawczej; 

o uwzględnia się tutaj centra badań kooperacyjnych, instytuty uczelniane (sytuo-

wane terytorialnie i administracyjnie na terenie szkoły wyższej) realizujące 

prace dla przemysłu, a także placówki tworzące fizyczno-materialną infra-

strukturę dla realizacji badań (laboratoria i instalacje badawcze, z których 

wyposażenia korzystają wspólnie obie strony, czasem będąc współwłaścicie-

lami placówki); 

 współfinansowanie transferu wiedzy:  

o są to grupy działań o charakterze indywidualnym oraz grupy zinstytucjonali-

zowanych programów. 

Pierwsza grupa uwzględnia różnorodne działania o charakterze kadrowym, tj. wymia-

nę personelu pomiędzy obydwoma sektorami, tworzenie organów doradczych, organizację 

wykładów i seminariów, wymianę publikacji. Do tej grupy mechanizmów zaliczyć można 

także współdziałanie uczelni i przemysłu w procesie tworzenia stypendiów i wspólnie 

określanych programów kształcenia. Mechanizmem uruchamiającym transfer wiedzy są także 

działania absolwentów uczelni, którzy inicjują powiązania z przemysłem.  

Druga grupa działań sformalizowanych uwzględnia tzw. stowarzyszone, ogólne 

programy przemysłowe (tzw. associated programmes), czyli różnorodne i kompleksowe 

zabiegi mające na celu zbliżenie sektora akademickiego i przemysłowego. Obejmują one 

wymianę literatury, organizację kursów, seminariów czy sympozjów. Programy przemysłowe 

mają za zadanie rozwijać współpracę badawczą, umożliwiać przygotowanie takich 

programów nauczania, które byłyby interesujące dla przemysłu, oraz finansować prace 

badawcze uczelni. Są one podobne do wspomnianych wcześniej programów łącznikowych, 

ale mają ogólniejszy charakter i są bardziej nastawione na wymianę informacji, aniżeli na 

konkretne cele badawcze, charakterystyczne dla programów łącznikowych i konsorcjów. 

Nowe struktury służące do transferu technologii tworzą centra innowacyjne i inne 

instytucje funkcjonujące przy uczelniach, tj. parki przemysłowe, inkubatory oraz firmy 

innowacyjno-przedsiębiorcze. Mogą one otrzymywać na początku działalności wsparcie 
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finansowe państwa. Problematyka dotycząca parków przemysłowych jest obszerna i złożona, 

wymagająca przygotowania odrębnego opracowania. 

Przykładem dobrych praktyk w zakresie kooperacji nauka – biznes w Małopolsce jest 

działalność np.: 

 Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska (CTT PK), 

 Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR S.A.). 

CTT PK, jako wieloletni Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych, IRC 

Polska Południowa (10 lat) oraz ośrodek KSU (6 lat), stanowi rozpoznawalny i znany punkt 

lokalizacyjny dla przedsiębiorców z Krakowa i regionu. W zakresie zagadnień związanych 

z programami pomocowymi UE, bazami patentowymi, internetowymi bazami 

informacyjnymi o technologiach i poszukiwaniach partnerów gospodarczych, w przeciągu 

każdego roku przeprowadza się ok. 70 dni informacyjnych, warsztatów, szkoleń, konferencji  

i warsztatów, w których bierze udział ponad 3 000 uczestników. CTT PK jest także 

ośrodkiem KSI świadczącym usługi doradcze i proinnowacyjne w ramach Działania 5.2 

Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka: „Wspieranie instytucji otoczenia 

biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym”. 

W ramach projektu realizowany jest audyt technologiczny oraz krajowy transfer technologii. 

Usługi proinnowacyjne w CTT PK były i są realizowane w ramach Krajowego Transferu 

Technologii w ramach projektu STIM (2005–2007) oraz Międzynarodowego Transferu 

Technologii w ramach projektu IRC (1997–2007) i od 2008 r. Enterprise Europe Network 

(EEN). 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako realizator projektu „Wiedza 

i praktyka – Klucz do sukcesu w biznesie” i jego kontynuacji, daje możliwość nawiązania 

współpracy między środowiskiem naukowym a biznesem. Dzięki współpracy nauki i biznesu 

przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą skorzystać z najnowszych osiągnięć nauki, rozwiązań 

technologicznych i produktowych. Pracownicy naukowi bezpośrednio zaangażowani w dzia-

łalność biznesową zdobywają prestiż i praktyczną wiedzę o funkcjonowaniu gospodarki. 

W ramach wspomnianego projektu zorganizowano staże dla 100 pracowników naukowych 

w 65 firmach. Projekt adresowano do: 

 mikro-, małych i średnich firm posiadających siedzibę główną, oddział, filię lub inną 

jednostkę organizacyjną w Małopolsce, zainteresowanych przyjęciem pracowników 

naukowych na staż, 
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 pracowników naukowych zatrudnionych na stanowiskach profesora, adiunkta lub 

asystenta w jednostkach naukowych lub badawczo-rozwojowych na terenie 

województwa małopolskiego, którzy chcą odbyć staż w firmach. 

Udział w projekcie skutkuje następującymi korzyściami: 

 pracownik naukowy odbywa płatny staż, zdobywa doświadczenie w biznesie, 

wzmacnia swój potencjał naukowy, a tym samym zdobywa praktykę w biznesie, 

wiedzę i doświadczenie, 

 firma korzysta z potencjału naukowego, rozwiązuje problemy produkcyjne, innowa-

cyjne rozwiązania i najnowsze osiągnięcia nauki, zwiększa zyski i konkurencyjność, 

udoskonala procesy produkcyjne, obniża koszty, odnosi sukces na rynkach krajowych 

i zagranicznych. 

Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013). 

 

3.4. Wsparcie publiczne w procesach transferu technologii 

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 (PO IG) to jeden 

z najistotniejszych instrumentów wsparcia dla przedstawicieli sektora B+R, w tym szkół 

wyższych i instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstw zainteresowanych wzrostem 

swojej konkurencyjności na rynku. Jest to jeden z instrumentów realizacji Narodowych 

Strategicznych Ram Odniesienia 2007–2013 (NSRO). Głównym celem PO IG jest rozwój 

polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Osiągnięcie celu głównego 

będzie możliwe poprzez realizację 6 celów szczegółowych: 

a) zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, 

b) wzrost konkurencyjności polskiej nauki, 

c) zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, 

d) zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku między-

narodowym, 

e) tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy, 

f) wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce. 
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Wszystkie osie priorytetowe PO IG mają na celu wspieranie innowacyjności oraz działań ją 

wspomagających. W PO IG innowacyjność w sensie ogólnym rozumiana jest jako wdrożenie 

nowości do praktyki gospodarczej, a konkretnie zaś – wprowadzenie do praktyki nowego lub 

znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, 

marketingu lub organizacji.  

W ramach programu udzielane jest wsparcie finansowe, dedykowane przede wszyst-

kim przedsięwzięciom o znaczeniu ponadregionalnym (innowacyjnym co najmniej w skali 

kraju lub na poziomie międzynarodowym), które przyczyniają się do transferu najnowszych 

technologii z sektora nauki do przemysłu. Dotacje obejmują: wdrożenia z obszaru produkcji, 

marketingu i organizacji pracy oraz prowadzenie badań przemysłowych i/lub rozwojowych. 

W ten sposób wspiera się ponadto projekty z obszaru usług elektronicznych. Poniższa tabela 

przedstawia kompendium informacji o finansowanych w ramach programu projektach 

badawczych. 

Tabela 16. Środki na rozwój działalności B+R w Programie Operacyjnym Innowacyjna 

Gospodarka 

Nazwa programu Beneficjent Typ projektu 

1.2. Wzmocnienie 

potencjału kadrowego nauki  

Program Ventures 

studenci, absolwenci i 

doktoranci 

Dotacje, obejmujące stypendia naukowe w 

wysokości 1,5 – 3 tys. PLN miesięcznie oraz grant 

badawczy w kwocie nieprzekraczającej 35 tys. PLN 

na rok, przeznaczane są dla młodych naukowców 

zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych 

możliwych do skomercjalizowania. Finansowanie 

dostępne jest dla wszystkich dziedzin nauki, przy 

czym największe znaczenie ma przydatność danego 

projektu dla gospodarki. 

1.2. Wzmocnienie 

potencjału kadrowego nauki 

Program Homing Plus 

młodzi polscy naukowcy 

posiadający co najmniej 

stopień doktora, przeby-

wający za granicą nie-

przerwanie od 9 miesięcy 

(prowadząc badania, 

odbywając staż); 

zagraniczni uczeni 

Celem programu jest zachęcenie badaczy do 

prowadzenia działalności z obszaru B+R w Polsce. 

Finansowaniu podlega subsydium badawcze w 

wysokości do 80 tys. PLN rocznie oraz stypendia 

naukowe w kwocie do 5 tys. PLN miesięcznie. 

1.2 Wzmocnienie potencjału 

kadrowego nauki 

Program Pomost 

naukowcy obu płci po-

siadający co najmniej tytuł 

doktora, wychowujący 

małe dzieci i pracujący w 

polskich jednostkach 

naukowych (konkurs I) 

oraz kobiety realizujące 

projekty naukowe 

w trakcie ciąży, 

posiadające co najmniej 

tytuł magistra i pracujące 

w warunkach, które 

W ramach konkursu I, finansowaniu podlegają pro-

jekty z obszaru Bio, Info, Techno; na ten cel przez-

naczany jest grant badawczy w wysokości do 

140 tys. PLN rocznie oraz stypendium naukowe dla 

trzech podopiecznych (studentów/ doktorantów) w 

kwocie 1 – 3 tys. PLN. W ramach konkursu II. 

finansowaniu podlega koszt zatrudnienia 

pracownika na zastępstwo, celem kontynuacji 

projektu badawczego. 
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Nazwa programu Beneficjent Typ projektu 

mogłyby okazać się 

szkodliwe dla ich zdrowia 

(konkurs II) 

 3.1. Inicjowanie 

działalności innowacyjnej 

Instytucje wspierające 

powstawanie innowacyj-

nych przedsiębiorstw, np. 

inkubatory, w tym 

inkubatory przedsiębior-

czości akademickiej, 

centra transferu techno-

logii i innowacji, akce-

leratory technologii, parki 

naukowo technologiczne i 

inne 

Projekty związane z poszukiwaniem i oceną 

innowacyjnych pomysłów, pracami 

przygotowawczymi mającymi na celu utworzenie 

nowego przedsiębiorstwa na bazie tych pomysłów 

oraz inwestycjami kapitałowymi w nowopowstałe 

przedsiębiorstwo. 

 3.3.2. Wsparcie dla MŚP MŚP Wsparcie w zakresie usług doradczych dla przedsię-

biorców w zakresie przygotowania dokumentacji 

i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego 

inwestora. Dzięki dofinansowaniu kosztów usług 

doradczych oczekuje się również zwiększonej 

liczby ofert spółek na nowym rynku Giełdy 

Papierów Wartościowych dedykowanych spółkom z 

sektora MŚP. 

1.4. Wsparcie projektów 

celowych 

Przedsiębiorcy prowa-

dzący działalność i ma-

jący siedzibę, a w przy-

padku przedsiębiorców 

będących osobami 

fizycznymi – miejsce 

zamieszkania, na 

terytorium RP. 

Prowadzenie przez przedsiębiorców projektów 

celowych w części obejmującej badania 

przemysłowe lub prace rozwojowe. 

 4.3 Kredyt technologiczny MŚP Wdrożenia wyników prac B+R będących efektem 

realizacji prac dofinansowanych w ramach I Osi 

Priorytetowej (projekty celowe), nowe inwestycje 

przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego, 

obejmujące zastosowanie innowacyjnych rozwiązań 

o dużym znaczeniu dla gospodarki z uwagi na 

wielkość inwestycji i liczbę nowotworzonych 

miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami – 

preferowane będą rozwiązania innowacyjne w skali 

światowej oraz obejmujące komponent B+R. 

 5.1. Wspieranie rozwoju 

powiązań kooperacyjnych o 

znaczeniu 

ponadregionalnym 

Osoby prawne prowa-

dzące powiązania 

kooperacyjne, np. 

fundacje, spółki akcyjne, 

z ograniczoną 

odpowiedzialnością, 

jednostki badawczo-

rozwojowe, organizacje 

przedsiębiorców 

działające na podstawie 

ustawy o rzemiośle, 

ustawy o samorządzie 

zawodowym niektórych 

przedsiębiorców, ustawy 

o izbach gospodarczych, 

instytuty Polskiej 

Projekty dotyczące rozwoju powiązań 

kooperacyjnych obejmujące: 

1. zakup środków trwałych i wartości niematerial-

nych i prawnych związanych z nową 

inwestycją, 

2. doradztwo z zakresu opracowania planów 

rozwoju i ekspansji powiązania; 

3. zakup ogólnodostępnej infrastruktury 

badawczej (laboratorium, miejsce do 

przeprowadzania testów), 

4. działania promocyjne w celu pozyskania 

nowych przedsiębiorstw do udziału w 

powiązaniu, 

5. zarządzanie ogólnodostępnym zapleczem 

technicznym powiązania, 

6. organizacja programów szkoleniowych celem 
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Nazwa programu Beneficjent Typ projektu 

Akademii Nauk, 

instytucje otoczenia 

biznesu. 

wspierania procesu dzielenia się wiedzą oraz 

tworzenia sieci powiązań między członkami 

powiązania, pod warunkiem, że nie stanowią 

odrębnego projektu i mają charakter 

specjalistyczny, 

7. organizacja i udział w krajowych i 

międzynarodowych warsztatach i 

konferencjach z zakresu działalności 

powiązania kooperacyjnego z udziałem 

ekspertów, 

8. programy praktyk i staży pracowników nauko-

wych oraz studentów odbywanych u przedsię-

biorców działających w ramach powiązania 

kooperacyjnego 

 5.4. Zarządzanie 

własnością intelektualną dla 

mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw 

MŚP Projekty mające na celu wykorzystywanie 

możliwości ochrony przedmiotów własności 

przemysłowej (wynalazków, wzorów użytkowych 

oraz wzorów przemysłowych), szczególnie poza 

granicami kraju. Refundacja wydatków 

poniesionych na przygotowanie dokumentacji 

zgłoszeniowej oraz prowadzenie postępowań przed 

właściwymi organami ochrony własności 

przemysłowej, związanych z uzyskaniem praw 

własności przemysłowej, a także z realizacją 

ochrony własności przemysłowej. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. 

W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i jego Drugiej Osi 

Priorytetowej „Gospodarka regionalnej szansy” udzielane jest bezzwrotne dofinansowanie 

przedsięwzięć w dwóch głównych obszarach: w zakresie bezpośredniego wsparcia 

inwestycyjnego mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzmocnienia ich otoczenia 

instytucjonalnego, a także w zakresie komercjalizacji badań naukowych. 

W odniesieniu do bezpośredniego wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw 

program przewiduje m.in.: 

 udzielanie dotacji na inwestycje rozwojowe w MŚP,  

 wsparcie przedsiębiorstw służące promowaniu produktów i procesów przyjaznych dla 

środowiska,  

 wsparcie powstawania i rozwoju wspólnych przedsięwzięć kooperacji i sieci powiązań 

pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym klastrów,  

 wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu, w szczególności świadczących 

specjalistyczne usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, a także  
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 wsparcie finansowe rozbudowy systemu zewnętrznych, pozabankowych źródeł finan-

sowania działalności przedsiębiorstw, w tym wsparcie tworzenia nowych i wzmacnia-

nia istniejących funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. 

W odniesieniu do komercjalizacji badań naukowych wsparciu podlega przede 

wszystkim realizacja badań przemysłowych przez jednostki naukowo-badawcze na rzecz 

przedsiębiorców, a także realizacja inwestycji w środki trwałe służące do prowadzenia prac 

typu B+R w przedsiębiorstwach. Ponadto przewiduje się wsparcie tworzenia innowacyjnych 

rozwiązań poprzez dofinansowanie prowadzenia badań przedkonkurencyjnych w przedsię-

biorstwach. Maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu 

musi wynosić mniej niż 400 tys. zł. Projekty o wartości 400 tys. zł i wyższe wspierane są 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szczegółową charakterystykę 

możliwości i zasad wsparcia komercjalizacji wiedzy przedstawia tabela 17. 

Tabela 17. Wsparcie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - 

Działanie 2.2. Wsparcie komercjalizacji badań naukowych 

Nazwa 

schematu 
Typ projektu Beneficjent Wysokość wsparcia 

Schemat A 

Projekty 

badawcze 

a) Typ I: badania 

przemysłowe 

realizowane przez 

MŚP we współpracy 

z organizacją 

badawczą na rzecz 

przedsiębiorstw, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Typ II: badania 

przedkonkurencyjne 

(eksperymentalne 

prace rozwojowe) 

W ramach badań 

przemysłowych o pomoc mogą 

ubiegać się: 

 MŚP – mikro-, małe 

lub średnie 

przedsiębiorstwa we 

współpracy ze 

spełniającymi definicję 

organizacji badawczej 

podmiotami takimi 

jak: 

 Jednostki naukowe; 

 Szkoły wyższe; 

 Organizacje 

pozarządowe 

 

 

 

 

W ramach badań 

przedkonkurencyjnych 
(eksperymentalnych prac 

rozwojowych) o pomoc mogą 

ubiegać się: 

 Jednostki naukowe; 

 Szkoły wyższe; 

 Organizacje 

pozarządowe; 

 MŚP – mikro-, małe 

lub średnie 

W ramach tzw. I typu 

projektów, tj. wsparcie 

badań przemysłowych 
maksymalnie: 

 70% wydatków 

kwalifikowanych 

projektu dla mikro- 

i małych 

przedsiębiorstw; 

 60% wydatków 

kwalifikowanych 

projektu dla 

średnich 

przedsiębiorstw; 

 50% wydatków 

kwalifikowanych 

projektu dla 

pozostałych 

beneficjentów; 

+ 15% premii w przypadku 

spełnienia warunków 

współpracy– łącznie nie 

więcej niż do 80%. 

W ramach tzw. II typu 

projektów. tj. wsparcie 

badań 

przedkonkurencyjnych 
(eksperymentalnych prac 

rozwojowych) maksymalnie: 

 45% wydatków 
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Nazwa 

schematu 
Typ projektu Beneficjent Wysokość wsparcia 

realizowane w 

przedsiębiorstwach 

przedsiębiorstwa kwalifikowanych 

projektu dla mikro- 

i małych 

przedsiębiorstw; 

 35% wydatków 

kwalifikowanych 

projektu dla średnich 

przedsiębiorstw; 

 25% wydatków 

kwalifikowanych 

projektu dla 

pozostałych 

beneficjentów; 

+ 15% premii w przypadku 

spełnienia warunków 

współpracy – łącznie 

maksymalnie 60%. 

Schemat B - 

Projekty 

inwestycyjne 

przedsiębiorstw 

z zakresu B+R 

Dotacje dla MŚP, które 

chcą zainwestować w in-

frastrukturę i urządzenia 

laboratoryjne służące do 

prowadzenia działań 

badawczo-rozwojowych 

w przedsiębiorstwach. 

MŚP  do 7 % dla mikro- 

i małych 

przedsiębiorstw 

 do 60% dla średnich 

przedsiębiorstw 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego 2007–2013. 

Realizacją zadań z zakresu państwowej polityki naukowej, naukowo-technicznej 

i innowacyjnej zajmuje się Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Głównym 

zadaniem tej rządowej agencji jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań 

naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyj-

ności. Centrum jest finansowane ze środków skarbu państwa oraz funduszy Unii 

Europejskiej. Do zadań NCBiR należy również wspieranie komercjalizacji i innych form 

transferu wyników badań naukowych do gospodarki, zapewnienie dobrych warunków dla 

rozwoju kadry naukowej, w szczególności udziału młodych naukowców w programach 

badawczych, realizacja międzynarodowych programów mobilności naukowców oraz inne 

zadania zlecone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Np. w 2007 r. przekazano 

Centrum projekty ERANET, EUREKA oraz nadzór nad projektami badawczymi 

zamawianymi. Charakterystykę wybranych programów NCBiR przedstawia tabela 18. 
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Tabela 18. Przegląd programów B+R realizowanych przez Narodowe Centrum Badań  

i Rozwoju 

Nazwa 

programu 
Opis programu Przedmiot wsparcia Beneficjent 

KadTech Wsparcie komercjalizacji
123

 

technologii, z 

wykorzystaniem efektów 

mobilności międzysektorowej 

oraz transferu wiedzy 

opartego na wykorzystaniu 

profesjonalnych, 

zewnętrznych usług wsparcia 

innowacji (w tym innowacji 

technologicznych)
124

 

Koszty kwalifikowane: 

a) korzystanie z laboratoriów 

lub wyspecjalizowanej 

aparatury;  

b) pozyskiwanie informacji 

z banków danych;  

c) korzystanie z bibliotek 

technicznych;  

d) badania rynku dla potrzeb 

nowego produktu
125

;  

e) uzyskanie certyfikatu 

zgodności upoważniającego 

do oznaczenia wyrobu 

znakiem zgodności z normą 

krajową lub 

ponadnarodową.  

 

Mikro-, mały lub średni 

przedsiębiorca, spełniający 

łącznie: 

a) art. 2 Załącznika I do 

rozporządzenia Komisji 

(WE) 26800/2008 z dn. 6 

sierpnia 2008 r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne ze wspólnym 

rynkiem w zastosowaniu 

art. 87 i 88 Traktatu (ogól-

nego rozporządzenia 

w sprawie wyłączeń 

blokowych) (Dz. Urz. UE, 

L 214 z 9.08.2008), 

b) posiadający osobowość 

prawną i siedzibę na 

terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej, zgodnie z art. 2 

pkt. 9 podpunkt g ustawy 

z dn 8 października 2004 r. 

o zasadach finansowania 

nauki (Dz. U. z 2008 r., Nr 

169, poz. 1049), 

c) planujący zatrudnienie wy-

soko wykwalifikowanego 

personelu w ramach reali-

zowanego projektu, ubiega-

jący się o dofinansowania 

ze środków programu. 

                                                 

123
 Komercjalizacja technologii oznacza całokształt działań związanych z przenoszeniem wyników badań do 

praktyki gospodarczej i społecznej. W wąskim rozumieniu komercjalizację technologii można określić jako 

celowe, ukierunkowane działania (techniczne, rynkowe, organizacyjne i in.) związane z przekazywaniem 

wiedzy i umiejętności do procesu produkcyjnego, celem udanego urynkowienia (wykorzystania 

gospodarczego) technologii w postaci produktu(ów). Podstawowe strategie komercjalizacji technologii 

realizowane przez przedsiębiorstwo obejmują: opracowanie i wdrożenie technologii, wdrożenie gotowej 

technologii pozyskanej przez zakup praw własności przemysłowej, zakup licencji, alians strategiczny, joint 

venture. 
124

 Innowacje technologiczne to innowacje związane ze zmianami w technice, które zaspokajają nowe potrzeby 

użytkownika lub dotychczasowe (znane) potrzeby w nowy (bardziej kompetentny) sposób. Oznaczają skutki 

uzyskane w produkcji i usługach przez wykorzystanie nowych wyników badań, uruchomienie nowych (albo 

znacząco ulepszonych) wyrobów lub usług (innowacje produktowe), zastosowanie nowych (albo znacząco 

zwiększających osiągi) procesów technologicznych (innowacje procesowe). 
125

 Badania rynku dla potrzeb nowego produktu: 

 realizowane na etapie wykonywania zadań związanych z badaniami naukowymi i pracami 

rozwojowymi, w celu identyfikacji możliwych obszarów praktycznego zastosowania spodziewanych 

wyników badań dla wytwarzania produktów o nowych cechach funkcjonalnych, użytkowych itp., 

 realizowane po zakończeniu badań naukowych i prac rozwojowych (gdy znane są już wyniki badań); 

służą testowaniu konceptu i produktu, który ma wejść na rynek (innowacyjny wyrób/usługa), 

określaniu wielkości i struktury popytu, pozycjonowaniu nowego produktu i ustalaniu strategii wejścia 

produktu na rynek, określaniu planu marketingowego, itp. 
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Nazwa 

programu 
Opis programu Przedmiot wsparcia Beneficjent 

LIDER Celem jest wsparcie rozwoju 

kadry naukowej, a w szcze-

gólności podniesienie kompe-

tencji w samodzielnym 

planowaniu, zarządzaniu oraz 

kierowaniu zespołem 

badawczym poprzez 

realizacje projektów 

badawczych 

1. Finansowanie projektu 

przyznawane jest na 

okres nie dłuższy niż 36 

miesięcy. W uzasadnio-

nych przypadkach możli-

we jest przedłużenie 

realizacji Projektu o 12 

miesięcy, bez zwiększe-

nia kwoty jego finanso-

wania przez Centrum. 

2.  W ramach programu 

wnioskodawca może 

ubiegać się o 

finansowanie projektu, 

którego wyniki posiadają 

potencjalne zastosowanie 

praktyczne i którego 

budżet nie przekracza 

kwoty 1 mln zł. 

3. Finansowanie projektu 

obejmuje koszty jego 

realizacji, w tym wyna-

grodzenie kierownika 

projektu w wysokości do 

6 tys. PLN brutto 

miesięcznie oraz 

wynagrodzenia członków 

zespołu badawczego 

realizującego projekt. 

Wnioskodawca – osoba 

fizyczna, spełniająca łącznie 

następujące warunki: 

a) posiada stopień doktora 

uzyskany nie wcześniej 

niż w dniu 2 sierpnia 

2006 r. (w przypadku 

udokumentowanego 

korzystania z urlopu 

macierzyńskiego lub 

wychowawczego – nie 

wcześniej ni w dniu 2 

sierpnia 2004 r.), 

b) jest autorem publikacji 

w renomowanych czaso-

pismach, 

c) brał(a) udział w co naj-

mniej 1 projekcie badaw-

czym w roli kierownika 

projektu lub wykonawcy, 

d) dotychczas nie uczestni-

czył(a) w programie jako 

kierownik projektu w 

ramach umowy na 

wykonanie projektu, 

e) pozyska do współpracy 

jednostkę macierzystą, 

f) posiada obywatelstwo 

polskie lub kartę stałego 

pobytu w Polsce; 

BroTech Program Centrum służący 

podniesieniu efektywności 

i skuteczności  

 procesu transferu techno-

logii pomiędzy sferą 

nauki a gospodarką 

poprzez dofinansowanie 

zakupu usług doradczych, 

świadczonych przez 

brokerów technologii na 

rzecz jednostek 

naukowych, lub 

 przedsiębiorców realizu-

jących przedsięwzięcia z 

zakresu komercjalizacji 

wyników badan, i/lub 

 transferu technologii. 

Zamierzeniem programu 

BroTech jest wsparcie sektora 

usług doradczych związanych 

Katalog usług doradczych 

1. dofinansowywanych w 

ramach Programu BroTech 

obejmuje usługi związane z 

transferem technologii, w 

szczególności: 

 identyfikację potencjalnych 

odbiorców/dostawców 

technologii, odpowiednio do 

zapotrzebowania usługo-

biorcy, wyrażonej w opisie 

oferowanej technologii 

(TO)/ poszukiwanej 

technologii (TP); 

 kojarzenie partnerów trans-

feru technologii z wykorzys-

taniem różnych form kon-

taktu w celu wymiany infor-

macji, analizy wzajemnych 

potrzeb i oczekiwań, uściś-

1. Przedsiębiorca spełniający 

łącznie poniższe warunki: 

a) będący mikro-, małym lub 

średnim przedsiębiorcą 

(MŚP)
126

 

b) posiadający osobowość 

prawną i siedzibę na 

terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

c) poszukujący dostawców 

oferujących technologie 

w celu gospodarczego ich 

zastosowania lub 

współpracy przy 

rozwiązaniu problemów 

technologicznych i 

opracowywaniu oraz 

wdrażaniu innowacji albo 

poszukujący odbiorców 

własnych technologii; 

2. jednostka naukowa 

                                                 

126
 W rozumieniu art. 2 Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dn. 6 sierpnia 2008 r., 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu 

(ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008). 
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Nazwa 

programu 
Opis programu Przedmiot wsparcia Beneficjent 

z pośrednictwem w obrocie 

technologiami, stanowiącego 

ważny element infrastruktury 

ułatwiającej transfer 

technologii w Polsce. 

lenia warunków i przygoto-

wania projektu umowy 

transferu technologii; 

 wsparcie usługobiorców w 

pozyskaniu dodatkowych 

ekspertyz technicznych, 

prawnych, ekonomiczno-

finansowych i. in., wyma-

ganych do urealnienia oceny 

atrakcyjności technicznej 

i atrakcyjności rynkowej 

technologii, stopnia zaawan-

sowania technologii, stanu 

ochrony praw własności 

przemysłowej; 

 pomoc doradczą podczas 

negocjacji i zawierania 

przez usługobiorcę umowy 

transferu technologii z 

wybranym 

odbiorca/dostawca 

technologii; 

2. doradztwo w zakresie 

ochrony praw własności 

przemysłowej oraz obrotu tymi 

prawami; 

3. doradztwo w zakresie umów 

licencyjnych. 

spełniająca łącznie 

poniższe warunki: 

a) będąca jednostką naukową 

(JN)
127

 

b) poszukująca odbiorców 

opracowanych technologii, 

zainteresowanych komer-

cjalizacją i wdrożeniem 

technologii lub poszuku-

jąca współpracy z przedsię-

biorcami przy rozwiązy-

waniu problemów techno-

logicznych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie regulaminów konkursów realizowanych przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju. 

Kolejną instytucją wspierającą transfer technologii jest założone w 2005 r. Centrum 

Innowacji Naczelnej Organizacji Technicznej (CI NOT). Pełni ono funkcję ośrodka rozwoju 

działalności innowacyjnej FSNT – NOT (Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – 

Naczelna Organizacja Techniczna), którego misją jest stymulowanie działalności B+R 

przedsiębiorstw. Wnioski o dofinansowanie projektów celowych muszą dotyczyć 

wprowadzenia nowoczesnych wyrobów lub technologii obejmujących fazę badawczo-

rozwojową oraz fazę wdrożeniową, czyli bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Syntetyczny 

przegląd warunków wsparcia projektów celowych przez CI NOT przedstawia tabela 19. 

Tabela 19. Pułapy wsparcia w ramach projektów celowych CI NOT 

Rodzaj badania Badania przemysłowe Prace rozwojowe 

Intensywność pomocy do: 50% 25% 

                                                 

127
 W rozumieniu art. 2. pkt 9. Ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 

z 2008 r., Nr 169, poz. 1049 z późn. zm.). 
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Rodzaj badania Badania przemysłowe Prace rozwojowe 

Wielkość przedsiębiorstwa Małe Średnie Małe  Średnie  

I. Intensywność pomocy może być 

zwiększona o: 

20% 10% 20% 10% 

Łączna intensywność pomocy 70% 60% 45% 35% 

II. Intensywność pomocy może być zwiększona o 15%, ale nie może przekroczyć 80% kosztów 

kwalifikowalnych, gdy: 

II a.  

Projekt obejmuje skuteczną współpracę między MŚP 

a jednostką naukową, a jednostka naukowa ponosi co 

najmniej 10% kosztów kwalifikowanych projektu 

oraz ma prawo do publikowania wyników projektów 

badawczych w zakresie, w jakim pochodzą one 

z prowadzonych przez nią badań (podwykonawstwa 

nie uważa się za formę współpracy) 

 

15% 

 

15% 

 

15% 

 

15% 

Lub 

II b.  

W przypadku badań przemysłowych, kiedy wyniki 

projektu są szeroko rozpowszechniane za pośrednict-

wem konferencji technicznych i naukowych, lub 

publikowane w czasopismach naukowych czy tech-

nicznych, albo w powszechnie dostępnych bazach 

(bazach danych zapewniających swobodny dostęp do 

surowych danych badawczych) lub za pośrednict-

wem oprogramowania bezpłatnego. 

 

15% 

 

15% 

 

------- 

 

---------- 

Maksymalna intensywność pomocy 80% 75% 60% 50% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Regulaminów uzyskania wsparcia w CI NOT 

Omawiając mechanizmy wsparcia finansowego w transferze technologii nie sposób 

nie wspomnieć o Siódmym Programie Ramowym (7PR) w zakresie badań i rozwoju techno-

logicznego – największym mechanizmie finansowania i kształtowania badań naukowych na 

poziomie europejskim. Jest to program siedmioletni (2007–2013) o budżecie wynoszącym 

prawie 54 mld euro, co przy obecnych kosztach stanowi wzrost o około 63% w porównaniu 

z poprzedzającym go 6 Programem Ramowym
128

. Siódmy Program Ramowy jest podsta-

wowym instrumentem realizacji celu strategicznego, jaki Rada Europejska wyznaczyła 

w marcu 2000 r. w Lizbonie. Celem tym jest przekształcenie UE w najbardziej konkurencyjną 

i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę na świecie, zdolną do zapewnienia trwałego 

wzrostu gospodarczego, stworzenia liczniejszych i lepszych miejsc pracy oraz zagwaran-

towania większej spójności społecznej. Trójkąt wiedzy, który tworzą edukacja, badania 

i innowacje, jest niezbędny do osiągnięcia tego celu.  

W związku z wyzwaniami stojącymi przed Europą, 7 PR ma następujące cele:  

                                                 

128
 Krakowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej. 
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 wspieranie współpracy ponadnarodowej we wszystkich obszarach badań i rozwoju 

technologicznego,  

 zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych 

w pionierskich dziedzinach nauki,  

 wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii poprzez zapewnie-

nie lepszej edukacji i szkoleń, łatwiejszego dostępu do potencjału i infrastruktury 

badawczej, wzrost uznania dla zawodu naukowca oraz zachęcenie badaczy do 

mobilności i rozwijania kariery naukowej,  

 zintensyfikowanie dialogu miedzy światem nauki i społeczeństwem w Europie celem 

zwiększenia społecznego zaufania do nauki,  

 wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej 

w wyniku działalności badawczej, finansowanej ze środków publicznych. 

Strukturę 7 PR przedstawia tabela 20. 

Tabela 20. Struktura 7 Programu Ramowego 

Program szczegółowy Obszar tematyczny 

COOPERATION 1. Zdrowie,  

2. Żywność, rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i biotechnologia, 

3. Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), 

4. Nanowiedza, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcji,  

5. Energia, 

6. Środowisko (w tym zmiany klimatu), 

7. Transport (w tym aeronautyka), 

8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne (SSH), 

9. Przestrzeń kosmiczna, 

10.  Bezpieczeństwo. 

IDEAS Cel:  

• zwiększenie dynamiki, kreatywności i doskonałości europejskich badań 

naukowych przekraczających granice dzisiejszej wiedzy. Wspieranie 

pionierskich projektów badawczych inicjowanych przez samych naukowców 

i pojedyncze zespoły rywalizujące na poziomie europejskim. 

• Sposób działania: Finansowanie projektów poprzez granty na podstawie 

wniosków złożonych przez naukowców. Wnioski mogą dotyczyć dowolnie 

wybranego przedmiotu badań i oceniane będą przez niezależnych ekspertów 

wyłącznie na podstawie kryterium jakości naukowej wniosku 

• Obszar tematyczny: Jest niezależny od pozostałych części 7PR. Obejmuje 

wszystkie dyscypliny naukowe spełniające zasady etyki badań naukowych, 

w szczególności badania interdyscyplinarne (w tym nauki inżynierskie, 

społeczne i humanistyczne). 

PEOPLE Cel:  

• Wzmocnienie, ilościowe i jakościowe, potencjału ludzkiego w obszarze badań 

i technologii w Europie poprzez: zwiększanie atrakcyjności Europy dla 

najlepszych naukowców, zachęcenie europejskich naukowców do pozostania 

w Europie, przyciąganie badaczy z całego świata oraz zainteresowanie 

większej liczby młodych ludzi karierą naukową  

Działania:  
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Program szczegółowy Obszar tematyczny 

• Skierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe uprawniające do 

otwarcia przewodu doktorskiego; 

• Udział w poszczególnych akcjach zależy od długości stażu naukowego: 

początkujący naukowcy – do 4 lat stażu, doświadczeni – stopień doktora lub 

powyżej 4 lat stażu; 

• Program wspiera mobilność naukowców rozumianą jako przekraczanie granic 

państwowych oraz sektorowych (nauka – przemysł). 

CAPACITIES 1. Infrastruktury badawcze  
Optymalizacja wykorzystania i rozwój najlepszych infrastruktur badawczych 

istniejących w Europie oraz pomoc w utworzeniu nowych o ogólnoeuropejskim 

znaczeniu, we wszystkich dziedzinach nauki i techniki  

2. Badania na rzecz MŚP 
Wsparcie tych przedsiębiorstw, które dostrzegają potrzeby dalszego rozwoju 

i wprowadzania innowacji, a nie posiadają własnego zaplecza badawczego  

3. Regiony wiedzy 
Wzmocnienie potencjału badawczego regionów europejskich poprzez wspieranie 

i zachęcanie do rozwoju w całej Europie regionalnych klastrów badawczych 

skupiających instytucje publiczne i prywatne: wyższe uczelnie, ośrodki badawcze, 

przedsiębiorstwa i władze regionalne  

4. Potencjał badawczy 
Pobudzenie do wykorzystania pełnego potencjału badawczego rozszerzonej Unii 

poprzez otwarcie i rozwój istniejącej lub powstającej doskonałości w regionach 

konwergencji w najbardziej oddalonych regionach UE  

5. Nauka w społeczeństwie 
Przybliżenie społeczeństwu problematyki związanej z nowymi technologiami oraz 

sprawami nauki  

6. Spójny rozwój polityk badawczych  
Wzmacnianie skuteczności i spójności krajowych i wspólnotowych polityk 

badawczych oraz ich powiązań z innymi politykami, zwiększanie znaczenia badań 

publicznych i ich powiązań z przemysłem oraz wzmacnianie wsparcia publicznego 

i efektu dźwigni, jaki wywiera ono na inwestycje podmiotów prywatnych.  

7. Działania w zakresie współpracy międzynarodowej 

• Wspieranie europejskiej konkurencyjności poprzez partnerstwa z krajami 

trzecimi, angażowanie najlepszych naukowców z krajów trzecich do 

współpracy europejskiej, 

• Ułatwianie kontaktów z partnerami w krajach trzecich dla zapewnienia 

lepszego dostępu do badań prowadzonych w innych częściach świata, 

• Rozwiązywanie problemów dotykających kraje trzecie lub mających charakter 

globalny, na podstawie wspólnych obszarów zainteresowań i wzajemnych 

korzyści. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Punktu Kontaktowego Programów 

Badawczych UE. 

7 PR wspiera działania naukowe i technologiczne prowadzone przez Joint Research 

Centre (JRC), lecz nienależące do obszaru badań jądrowych. JRC uzupełnia działania prowa-

dzone przez jednostki naukowe w państwach członkowskich, związane z wykorzystaniem 

funduszy strukturalnych, zwłaszcza w przemyśle, rolnictwie,  edukacji i ochronie środowiska. 

Wspieraniu działań badawczo-szkoleniowych z zakresu energetyki jądrowej dedykowany jest 

program EURATOM.  
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Wspomniane powyżej fundusze służą wzmacnianiu spójności gospodarczej i społecz-

nej oraz zmniejszeniu dysproporcji w rozwoju regionów europejskich, natomiast narzędziem 

określającym i propagującym najlepsze praktyki w dziedzinie konkurencyjności i innowacji 

jest opracowany w odpowiedzi na uaktualnioną Strategię Lizbońską Program Ramowy Na 

Rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007–2013 (CIP). Łącząc działania rozproszone do-

tychczas w ośmiu odrębnych aktach prawnych, CIP skupia we wspólnych ramach określone 

wspólnotowe programy wsparcia oraz części innych wspólnotowych programów. Program ten 

dotyczy dziedzin o znaczeniu decydującym dla poprawy europejskiej wydajności, możliwości 

innowacyjnych i trwałego wzrostu, przy jednoczesnym uwzględnieniu kwestii związanych 

z ochroną środowiska
129

. CIP ma charakter komplementarny w stosunku do 7 PR i obejmuje 

zarówno technologiczne, jak i pozatechnologiczne aspekty finansowania innowacji, 

koncentrując się na niższych poziomach procesu badawczego i innowacyjnego. W szczegól-

ności program ten promuje usługi wspierania innowacji dla transferu i wykorzystania tech-

nologii, a także projekty na rzecz wdrożenia oraz rynkowego zbadania produktu i wykorzysta-

nia nowych technologii w dziedzinach takich jak technologie informacyjne i komunikacyjne, 

energia czy ochrona środowiska. Ma on za zadanie zachęcać państwa członkowskie UE do 

tego, aby działania finansowane z funduszy strukturalnych realizowane były z wykorzys-

taniem najlepszych praktyk z zakresu konkurencyjności i innowacji. Budżet programu wynosi 

3,62 mld euro i przewiduje realizację następujących celów: 

 zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, 

 promowanie wszelkich form innowacji, w tym innowacji ekologicznych, 

 przyspieszenie tworzenia trwałego, konkurencyjnego, innowacyjnego społeczeństwa 

informacyjnego o charakterze integrującym, 

 promowanie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii we 

wszystkich sektorach, w tym w sektorze transportu. 

W strukturze CIP wyodrębnione zostały trzy programy szczegółowe, opisane w tabeli 21. 

Tabela 21. Struktura Ramowego Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 
Program na rzecz konkurencyjnoś-

ci i innowacji (EIP) 

Program na rzecz wspierania 

polityki w zakresie technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych 

(ICT) o 

„Inteligentna energia – Program 

dla Europy” (IEE) 

                                                 

129
 Stawiając na małe firmy. Europa jest dobra dla MŚP – MŚP są dobre dla Europy, [b. m.] 2008. Materiały 

Komisji Europejskiej. 
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Budżet 2,17 mld euro, z czego 430 

mln przeznaczone zostało na 

ekoinnowacje 

Budżet 728 mln euro Budżet 727 mln euro 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) dla 

programu CIP. 

Tabela 22. Instrumenty finansowe w ramach CIP  
High Growth and 

Innovative SME Facility 

(GIF)  

Instrument finansowy na 

rzecz wysokiego tempa 

wzrostu i 

innowacyjności sektora 

MŚP 

SME Guarantee Facility 

(SMEG) 

System poręczeń dla MŚP 

 

SMEG – instrument 

pośredni (regwarancyjny) 

Regionalny fundusz 

poręczeń kredytowych 

„FPK" 

Capacity Building 

Scheme (CBS) 

System rozwijania 

zdolności instytucji 

pośrednictwa 

Obejmuje inwestycje 

w wyspecjalizowane 

fundusze podwyższonego 

ryzyka, w tym fundusze 

finansujące wczesne sta-

dium rozwoju firmy (seed 

capital), fundusze działa-

jące w skali regionu lub 

koncentrujące się na 

określonych sektorach / 

technologiach, fundusze 

typu venture capital 

finansujące działania 

badawczo-rozwojowe itp. 

Dofinansowane ze 

środków EIP fundusze 

udostępniają następnie 

kapitał innowacyjnym 

MŚP o wysokim poten-

cjale wzrostu, umożliwia-

jąc im rozpoczęcie i 

rozwój działalności, 

wprowadzenie produktów 

i usług na rynek, czy 

wreszcie prowadzenie 

działalności badawczej i 

rozwojowej. 

Zapewnia dodatkowe regwa-

rancje dla systemów gwaran-

cyjnych działających w upra-

wnionych krajach oraz 

gwarancje bezpośrednie dla 

pośredników finansowych. 

Skupia się on na czterech ob-

szarach: 

 dostępie małych i średnich 

przedsiębiorstw do finanso-

wania, w drodze pożyczek 

czy leasingu, inwestycji 

związanych z wiedzą 

(innowacjach, transferze 

technologii) 

 finansowaniu MŚP przy 

pomocy mikrokredytów. 

Oprócz regwarancji instytu-

cje finansowe mogą tu także 

uzyskać dotacje 

kompensujące część kosztów 

administracyjnych obsługi 

mikrokredytów dla MŚP, 

 dostępie MŚP do kapitału 

zalążkowego, kapitału w 

fazie startu, finansowania 

mezaninowego. Gwarancje 

obejmują inwestycje 

funduszy kapitału własnego 

lub kapitału typu quasi-

equity w małych i średnich 

firmach  

 sekurytyzacji, czyli dodatko-

wym finansowaniu zadłu-

żenia MŚP. Instytucja finan-

sowa musi tu zobowiązać się 

do przeznaczenia części 

uzyskanego kapitału na 

pożyczki dla kolejnych MŚP. 

W ramach tego programu 

zamierza poręczać kredyty 

inwestycyjne dla MŚP o 

wydłużonym terminie 

zapadalności, 

ukierunkowane na zakup i 

wdrożenie przez 

przedsiębiorcę nowej 

technologii. Poręczenia te, 

w porównaniu do innych, 

już funkcjonujących w 

FPK programów 

gwarancyjnych, będą 

tańsze, będą miały 

wydłużony okres ważności 

oraz wyższą stopę 

poręczenia. Szczególną 

preferencją w ramach 

programu objęte są 

przedsiębiorstwa w fazie 

start-up oraz 

mikroprzedsiębiorcy 

Zadaniem instrumentu 

jest zwiększenie specja-

listycznej wiedzy nt. 

inwestycji i technologii 

w instytucjach finanso-

wych inwestujących 

w innowacyjne MŚP lub 

w MŚP o znacznym 

potencjale wzrostu. 

Dodatkowo, poprzez 

ulepszenie procedur 

oceny wiarygodności 

finansowej i zdolności 

do oszacowania ekono-

micznej żywotności 

projektów, w których 

znaczącą rolę odgrywają 

innowacje ekologiczne, 

powinien doprowadzić 

do zwiększenia podaży 

kredytów dla MŚP.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analiz Związku Banków Polskich. 
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Konkurencyjność i innowacja w Europie będą wspierane również w ramach PR7 

w zakresie Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji (PR7-RTD); programy CIP 

i PR7 będą się uzupełniały w realizacji celów lizbońskich. 

W ramach CIP (patrz tabela 22) oferowane są następujące instrumenty finansowe 

służące ułatwieniu firmom z sektora MŚP dostępu do finansowania w niektórych fazach ich 

rozwoju: przy zakładaniu przedsiębiorstwa, w fazie startu, ekspansji oraz na etapie transferu 

przedsiębiorstwa oraz finansowania B+R. Instrumenty te pozwalają przedsiębiorcom na 

łatwiejszy dostęp do finansowania innowacyjnych inwestycji na bardziej atrakcyjnych 

warunkach. 

Programem wspierającym świadczenie przez jednostkę naukową usług wdrożenia lub 

rozwoju produktu/technologii jest program „Bon na innowacje”, prowadzony przez PARP. 

Jego celem jest zainicjowanie kontaktów mikro- lub małych przedsiębiorców z jednostkami 

naukowymi. Wsparcie w ramach tego programu może być przeznaczone wyłącznie na zakup 

usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii. Program jest skierowany 

do mikro-i małych przedsiębiorców, którzy w roku złożenia wniosku oraz w ciągu 3 lat 

kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach 

programu „Bon na innowacje”, nie korzystali z usług jednostki naukowej w zakresie 

wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii (rysunek 10). 

 

Rysunek 9. Charakterystyka programu „Bon na Innowacje” 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wytycznych dla wnioskodawców programu „Bon na 

innowacje”, PARP. 
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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, działając na rzecz podniesienia 

konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw, udziela również wsparcia 

w ramach programu „Pożyczka na innowacje”. Wspomniana pożyczka może być udzielona 

przedsiębiorcom z sektora MŚP na finansowanie części kosztów przedsięwzięć w zakresie 

działalności innowacyjnej, w tym: 

 wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, 

 zakup licencji krajowych lub zagranicznych, polegający na nabyciu uprawnień do 

wykorzystywania rozwiązań naukowych i technicznych oraz doświadczeń produkcyj-

nych, 

 zakup i montaż maszyn lub urządzeń oraz budowy, rozbudowy lub modernizacji 

budynków i instalacji niezbędnych do wprowadzenia innowacji.  

Pożyczka na innowację nie może przekroczyć sumy 2 mln PLN. Udziela się jej na 

okres nie dłuższy niż 6 lat i nie może stanowić ona więcej niż 75% kosztów netto 

przedsięwzięcia innowacyjnego, poniesionych po zawarciu umowy o udzieleniu pożyczki. 

Agencja może udzielić karencji w okresie spłaty pożyczki, jednak jej okres nie może być 

dłuższy od planowanego terminu wdrożenia i nie może przekroczyć 2 lat. Oprocentowanie 

pożyczki jest stałe w okresie spłaty i równe połowie oprocentowania kredytu lombardowego 

udzielanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pożyczki (data 

podpisania umowy). 

 

3.5. Perspektywa finansowa 2014–2020 szansą dla innowacyjnych 

przedsiębiorstw 

 

23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła z Polską umowę partnerstwa, najważniejszy 

dokument określający strategię inwestowania nowej puli Funduszy Europejskich w naszym 

kraju. Zgodnie z treścią dokumentu fundusze zostaną zainwestowane w te obszary, które  

w największym stopniu przyczynią się do rozwoju Polski, np. w zwiększenie 

konkurencyjności gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju oraz podno-

szenie sprawności i efektywności państwa. Przyjęta umowa otwiera drogę do inwestycji na 

łączną kwotę 77,6 mld euro w ramach funduszy polityki spójności w okresie 2014–2020. 

Fundusze dla przedsiębiorców dostępne będą przede wszystkim w: 
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 programie Inteligentny Rozwój, którego głównym celem będzie pobudzenie inno-

wacyjności gospodarki, np. poprzez wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z jed-

nostkami naukowymi w celu komercjalizacji wyników prac badawczych oraz 

zwiększenia wartości prywatnych nakładów na B+R; 

 programie dla Polski Wschodniej, z którego dofinansowanie zostanie przeznaczone 

m.in. na wdrażanie innowacji (w tym wymagających przeprowadzenia prac B+R lub 

stworzenia/rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działal-

ności innowacyjnej) oraz wsparcie dla warunków tworzenia nowych firm; 

 regionalnych programach, które wesprą inwestycje oraz rozwój kadr przedsię-

biorstw, a także wzmocnią tzw. regionalne inteligentne specjalizacje (czyli dziedziny, 

w których dany region się specjalizuje, co będzie siłą napędową jego gospodarki). 

Warto podkreślić, iż w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności kluczowe będą 

projekty skoncentrowane na współpracy między naukowcami a firmami (wykres 9). 

Wykres 9. Cele strategiczne wsparcia przedsiębiorczości w perspektywie 2014–2020 

 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Główny ciężar wsparcia projektów sektora MŚP ze środków publicznych skierowany 

został na finansowanie tych przedsiębiorstw, które we współpracy ze środowiskiem 
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naukowym realizują przedsięwzięcia wg koncepcji „od pomysłu do przemysłu”. Jej istotą jest 

przejście przez całą ścieżkę innowacyjnego pomysłu w procesie transferu technologii, aż po 

internacjonalizację przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych (wykres 10).  

Wykres 10. Ścieżka wsparcia projektów „od pomysłu do przemysłu” 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Również w ramach programu europejskiego Horizon 2020 utworzono narzędzie 

dedykowane małym i średnim przedsiębiorstwom. Program jest adresowany do wszelkiego 

rodzaju innowacyjnych MŚP wykazujących zdecydowaną chęć rozwoju oraz internacjonali-

zacji. Program zakłada wsparcie podczas całego czasu trwania cyklu innowacji projektu z wy-

różnieniem trzech głównych faz, uzupełnionych o usługi coachingu i mentoringu. Przejście 

z jednej fazy do następnej nastąpi płynnie, zakładając, że projekt zostanie uznany jako warty 

dalszego wsparcia w procesie ewaluacji. Każda faza jest otwarta dla nowych projektów.  

Celem rozdziału była wielokierunkowa analiza sytuacji firm sektora MŚP w Mało-

polsce w zakresie uwarunkowań transferu technologii. Dokonano charakterystyki ilościowej 

stanu i strategicznych uwarunkowań realizacji procesów innowacyjnych małopolskich firm 

MŚP za okres ostatnich lat, kiedy to były dostępne zewnętrzne źródła finansowania 

innowacji. Przedmiotem badania były także formy współpracy przedsiębiorstw z otoczeniem 

biznesu w transferze technologii oraz dostarczane wsparcie publiczne w procesach transferu 
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technologii. Nakreślono także szanse małopolskich przedsiębiorstw wynikające z perspekty-

wy finansowej na lata 2014–2020 zawarte w Regionalnej Strategii Innowacji. 



 

Rozdział IV. Determinanty transferu technologii 

w małopolskich przedsiębiorstwach 

 

 

Transfer technologii w małopolskich przedsiębiorstwach uwarunkowany jest czynnikami 

regionalnymi wynikającymi ze specyfiki regionu. W niniejszym rozdziale omówione zostaną 

rozwiązania organizacyjne systemu wsparcia procesu transferu technologii w małopolskich 

przedsiębiorstwach oraz napotykane przez te firmy bariery i ograniczenia związane 

z transferem technologii. 

Tzw. podręcznik Oslo
130

, będący podręcznikiem metodycznym w zakresie klasyfikacji 

i rekomendacji dla rozwiązań innowacyjnych, wskazuje na czynniki, które racjonalnie 

wykorzystywane przez przedsiębiorstwa mogą stać się stymulatorami innowacyjności 

w przedsiębiorstwach z sektora MŚP.  

 

4.1. Przesłanki transferu technologii w małopolskich MŚP 

 

Województwo małopolskie dysponuje jednym z największych w Polsce potencjałem dla 

rozwoju nowoczesnej, innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. W zakresie działalności 

badawczo-rozwojowej Małopolska plasuje się w ścisłej czołówce regionów dzięki m.in. 

wysokiemu poziomowi zatrudnienia w B+R, wysokim nakładom na działalność B+R, drugiej 

po Mazowszu pozycji pod względem liczby jednostek B+R oraz obecności jednostek 

badawczo-rozwojowych międzynarodowych koncernów. Co więcej, wśród wydatków 

innowacyjnych przedsiębiorstw wartościowo dominuje transfer wiedzy (małopolscy przedsię-

biorcy w największym stopniu nabywali na zewnątrz prace badawczo-rozwojowe). Mimo to, 

Małopolskę charakteryzuje niski poziom innowacyjności firm.  

W porównaniu do innych regionów o zbliżonym potencjale gospodarczym odsetek 

firm wprowadzających innowacje jest wyraźnie mniejszy i ponoszą one mniejsze wydatki na 

                                                 

130
 Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3

rd
 edition, OECD/Eurostat 2005. 
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działalność innowacyjną
131

. Mała jest również liczba patentów zgłaszanych przez przedsię-

biorstwa. Działania innowacyjne koncentrują się w dużych firmach, których jest mniej niż 

w porównywalnych regionach Polski. Niska jest również aktywność innowacyjna małych 

przedsiębiorstw, których udział w małopolskiej gospodarce jest stosunkowo wysoki. 

Niemniej podkreślić należy rosnącą liczbę podmiotów z sektora mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw, które wdrażają rozwiązania innowacyjne i uczestniczą w prestiżowym 

konkursie „Innovator Małopolski” organizowanym przez Centrum Transferu Technologii 

Politechniki Krakowskiej
132

.  

Decyzje przedsiębiorcy związane z realizacją przedsięwzięcia innowacyjnego są 

pochodną oferowanych przez władze samorządowe oraz regionalne kreowanego systemu 

wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw. Możliwość współfinansowania inwestycji 

(realizacja innowacyjnego projektu, transfer technologii) ze środków publicznych umożliwia 

przedsiębiorcy ułożenie planu finansowego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem wsparcia 

publicznego, np. dotacji. Przygotowując założenia koncepcyjne inicjacji transferu technologii, 

decydenci przedsiębiorstwa zobligowani są do podjęcia decyzji określającej źródło 

pozyskania technologii (know-how), która będzie przedmiotem transferu (tabela 23). 

Tabela 23. Główne źródła pochodzenia technologii, know-how z punktu widzenia 

przedsiębiorstwa 

Główne źródła technologii w przedsiębiorstwie 

Źródła zewnętrzne Źródła wewnętrzne Źródła mieszane 

 Zakup licencji 

 Zakup praw własności  

 Joint venture z dostawcą 

technologii  

 Przejęcie przedsiębiorstwa 

wraz z technologią 

 Własne prace badawcze 

 Wewnętrzne prace badawczo-

rozwojowe w ramach grupy 

firm (konsorcjów, klastrów) 

 Imitacja, odtwarzanie 

 Potajemne przejęcia wiedzy, 

technologii 

 Pozyskanie technologii, 

wiedzy ze źródeł powszechnie 

dostępnych 

 Zlecenie prac B+R 

 Strategiczne partnerstwo w 

zakresie B+R 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów sieci STIM. 

Pozyskiwanie technologii ze źródeł wewnętrznych jest związane z pracami badawczo-

rozwojowymi (B+R) prowadzonymi przez firmę, co jednak wymaga zapewnienia w przedsię-

biorstwie odpowiednich zasobów i kompetencji zespołu. Zaangażowanie firmy w prowadzone 

                                                 

131 W 2011 r. jedynie 4,5% nakładów ogólnokrajowych; dla porównania udział mazowieckiego wynosił 39%, 

śląskiego 14%, wielkopolskiego 7% 
132

 Konkurs organizowany jest dorocznie od 2007 r. Wybór zwycięzcy dokonywany jest przez Kapitułę 

Konkursową odrębnie dla każdej kategorii: mikro-, małego i średniego przedsiębiorstwa.  
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prace może być bardzo różne: od pojedynczego specjalisty, który rozumie zastosowanie 

technologii na tyle, żeby samodzielnie realizować projekt badawczo-rozwojowy, aż po wypo-

sażony w nowoczesne urządzenia samodzielny wieloosobowy dział badawczo-rozwojowy. 

Jednak prowadzenie samodzielnych badań przez przedsiębiorstwo obarczone jest znacznym 

ryzykiem niepowodzenia, a przede wszystkim wymaga wysokich i nieustannie uzupełnianych 

kompetencji technicznych. Zestawienie zalet i wad wynikających z zastosowania 

wewnętrznych i zewnętrznych źródeł pochodzenia technologii obrazuje tabela 24. 

Tabela 24. Porównanie zalet/wad źródeł wewnętrznych i zewnętrznych pochodzenia technologii 

i wiedzy 

 Źródła wewnętrzne Źródła zewnętrzne 

Zalety 
 efekt jest wyłączną własnością firmy, a 

pozyskana technologia została 

stworzona pod kątem wymagań 

przedsiębiorstwa 

 szybkość pozyskania rozwiązania 

technicznego 

 relatywnie mniejsze koszty pozyskania 

 znacznie niższy poziom ryzyka 

Wady 
 działalność w zakresie B+R jest 

bardziej długotrwała niż pozyskanie 

technologii z zewnątrz 

 kosztowne pozyskanie technologii – 

koszty własnego działu B+R są w 

znacznej mierze kosztami stałymi 

 konieczność przeprowadzenia działań 

adaptacyjnych 

 wiedza dotycząca danego rozwiązania 

istnieje na zewnątrz firmy 

Źródło: opracowanie własne. 

Czynnikiem stymulującym działalność innowacyjną przedsiębiorstw jest popyt, gdyż 

stymuluje on transfer technologii na wiele różnych sposobów. Jeśli na rynku występuje popyt 

na dane dobro, przedsiębiorstwa muszą tworzyć nowe, lepsze produkty, aby być konkuren-

cyjne względem innych. Czynniki popytowe mogą zmusić przedsiębiorców do wprowadzania 

innowacji albo usprawnień w swoich produktach. Również korzystne regulacje prawne oraz 

przepisy mogą być stymulatorami innowacyjności.  

Drugim rodzajem uwarunkowań wpływających na tworzenie innowacji w MŚP są 

uwarunkowania wewnętrzne, rozumiane jako bezpośrednio związane z wnętrzem MŚP, czyli 

z zasobami, które pozostają do ich dyspozycji. Najczęściej pod pojęciem zasobu badacze 

rozumieją znajdujące się w dyspozycji przedsiębiorstwa czynniki wytwórcze, czyli pracę, 

kapitał i czynniki niematerialne. C. Olivier uważa, że zasoby można rozpatrywać jako 

czynniki wejściowe, które są kontrolowane i używane przez przedsiębiorstwo dla rozwijania 

i wprowadzania w życie swoich strategii
133.

 

                                                 

133
 Zob. Olivier C., Sustainable Competitive Advantge. Combining Institutional and Resource-based views, 

„Strategic Management Journal” 1997, vol. 18, p. 697-713.  
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Tabela 25. Porównanie wybranych cech głównych kategorii źródeł technologii i wiedzy 

przedsiębiorstwa 

Czynnik Wewnętrzne źródła 

technologii 

Połączenie 

wewnętrznych 

 i zewnętrznych 

źródeł technologii 

Zewnętrzne źródła 

technologii 

Wzrost technologiczny firmy 
największy potencjał średni potencjał najmniejszy potencjał 

– musi znaleźć inne 

sposoby 

Wyłączność technologii 
największy potencjał istnieje szansa 

utrzymania 

wyłączności 

najczęściej 

technologia nie jest 

unikalna 

Technologia jako przewaga 

konkurencyjna  

unikalny proces lub 

produkt  

zwykle trzeba ją 

dzielić z partnerami 

istnieje szansa jej 

osiągnięcia na 

konkretnym rynku  

Potencjał technologiczny firmy 

niezbędny do wykorzystania 

danego źródła 

wysoki umiarkowany relatywnie niski, 

istotny przy 

wdrożeniu technologii 

w firmie 

Okres pozyskania  
najdłuższy może być skrócony 

dzięki partnerom 

najkrótszy 

Ryzyko niepowodzenia 
największe średnie niskie 

Wielkość nakładów 
najwyższe średnie niskie, jednak istnieje 

niebezpieczeństwo 

kosztów ukrytych 

Źródło: Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS oraz Organizacja ds. 

Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych UNIDO, Zarządzanie technologią, Biuro Promocji 

Inwestycji i Technologii Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO, 

ITPO, Warszawa 2001, s. 87. 

Decyzje o pozyskaniu i wdrożeniu nowych technologii są istotnym elementem 

zwiększającym innowacyjność MŚP, lecz zintegrowanym z wieloma innymi. Jak zauważa B. 

Wyżnikiewicz
134

, istotne jest także kształtowanie świadomego dążenia przedsiębiorców do 

wprowadzania innowacji w trosce o podnoszenie konkurencyjności. Dużą rolę uświadamia-

jącą mają do spełnienia tu organizacje gospodarcze, takie jak izby gospodarcze czy 

stowarzyszenia przedsiębiorstw, ale również administracja publiczna różnych szczebli. Innym 

efektywnym sposobem kreowania praktyk proinnowacyjnych może być wprowadzenie 

punktacji za planowanie innowacyjnych przedsięwzięć przy staraniu się przedsiębiorców 

o środki z kredytu bankowego. 

 

                                                 

134
 Wyżnikiewicz B., Konkurencyjność MŚP, [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw 

w Polsce w latach 2007–2008, red. Żołnierski A., Warszawa: PARP 2009. 
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4.2. System wsparcia procesów transferu technologii w małopolskich 

przedsiębiorstwach 

 

Funkcjonujący w Małopolsce system wspierania procesów transferu technologii i zarządzania 

nim w przedsiębiorstwach zbudowany jest w oparciu o dostępne środki wsparcia publicznego. 

Uczestnikami sytemu wsparcia przedsiębiorców w zarządzaniu procesem są: uczelnie wyższe, 

instytucje otoczenia biznesu, jednostki badawcze, badawczo-rozwojowe, władze publiczne. 

Małopolski system wspierania procesów transferu technologii składa się z: uczelni regionu, 

jednostek badawczo-rozwojowych, instytutów badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz 

administracji publicznej (patrz tabela 26).  

Tabela 26. Przedsiębiorca w systemie transferu technologii 

P
rz

ed
si

ęb
io

rc
a

 w
 s

y
st

em
ie

 t
r
a

n
sf

er
u

 t
ec

h
n

o
lo

g
ii

 Przedsiębiorcy Uczelnie, jednostki 

badawczo-rozwojowe 

(JBR) i instytuty 

badawcze (IB) 

Instytucje otoczenia 

biznesu  

Administracja 

publiczna 

Współpraca z firmami 

w branży.  

 

Współpraca z prywat-

nymi instytucjami 

prowadzącymi badania.  

 

Współpraca ze 

stowarzyszeniami 

przedsiębiorców.  

 

Najczęściej duże przed-

siębiorstwa współpracują 

z uczelniami wyższymi, 

najrzadziej współpracują 

małe i średnie.  

 

Współpraca dotyczy 

głównie jednostek 

naukowych działających 

w regionie.  

 

Głównie przedsię-

biorcy poszukują in-

formacji na temat 

możliwości nawiąza-

nia współpracy z 

JBR, a nie odwrotnie.  

Im większa firma, 

tym częściej poszu-

kuje informacji, na-

wiązuje współpracę 

w zakresie TW.  

Współpraca głównie 

z jednostkami 

działającymi w 

regionie.  

Realizacja zleceń dla 

podmiotów 

reprezentujących 

administrację 

publiczną.  

 

Pozyskiwanie 

środków na realizację 

badań o charakterze 

innowacyjnym w 

ramach projektów 

prowadzonych przez 

administrację 

publiczną.  

Źródło: opracowanie własne. 

W Małopolsce funkcjonuje stosunkowo dużo instytucji otoczenia biznesu (w 2012 r. 

działało tu 68 ośrodków wsparcia innowacji i przedsiębiorczości); pod tym względem 

Małopolska należy do ścisłej czołówki wśród polskich regionów. Również udział ośrodków 

innowacji w liczbie ośrodków wsparcia innowacji i przedsiębiorczości (ponad 54%) sytuuje 

województwo małopolskie w czołówce, jednak problematyczna jest rzetelna ocena wymier-

nych efektów działania tych instytucji oraz ich wpływu na gospodarkę regionu. Istniejące 

badania nie dostarczają niestety pełnych danych, m.in. na temat liczby transferów technologii 
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przeprowadzanych przez małopolskie ośrodki transferu technologii czy efektów działalności 

preinkubatorów i akademickich inkubatorów przedsiębiorczości. 

Według badań PARP z 2011 r. w województwie małopolskim funkcjonowało 15 ini-

cjatyw klastrowych. Dziewięć z nich miało siedzibę w Krakowie (Europejskie Centrum Gier, 

Krakowska Strefa Dizajnu, EKLASTER – Małopolski Klaster Informatyczny, Małopolski 

Klaster Technologii Informacyjnych, Klaster LifeScience Kraków, Małopolsko-Podkarpacki 

Klaster Czystej Energii, Klaster Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego, Zielona Inicjatywa 

Gospodarcza, Międzyregionalny Klaster Innowacyjnych Technologii MINATECH), po 2 

w Skawinie i w Tarnowie (odpowiednio: Klaster Poligraficzny ITTP, Klaster Edutainment 

oraz Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. i MedCluster – Medycyna Polska Południowy-

Wschód) i po 1 w Myślenicach (Klaster Myślenicki) i w Nowym Sączu (Klaster 

Multimediów i Systemów Informacyjnych). Z powstałych niedawno inicjatyw klastrowych 

warto również odnotować funkcjonowanie Klastra Innowacyjne Odlewnictwo oraz Digital 

Entertainment Cluster. 

W 2012 r. w Małopolsce funkcjonowały 3 parki technologiczne: Krakowski Park 

Technologiczny, Park Life Science w Krakowie oraz Park Technologiczny – Miasteczko 

Multimedialne w Nowym Sączu, obecnie w budowie. W skali kraju jedynie w województwie 

dolnośląskim było ich więcej (4 parki). Co więcej, w przygotowaniu są kolejne budynki 

Krakowskiego Parku Technologicznego: Małopolski Park Technologii Informacyjnych 

(kluczowy projekt Krakowskiego Parku Technologicznego) oraz Park Technologiczny 

Kraków – Wschód. Specjalna strefa ekonomiczna, w jakiej działa Krakowski Park 

Technologiczny, jest największa w Polsce pod względem powierzchni (528 ha). Do 2012 r. na 

jej terenie zainwestowało 45 dużych podmiotów, a łącznie powstało ponad 10,5 tys. miejsc 

pracy. 

Na tle innych polskich regionów małopolskie instytucje naukowe wykazują dużą 

aktywność naukowo-badawczą. W 2011 r. Małopolska zajmowała 2 miejsce w kraju pod 

względem liczby zespołów koordynujących projekty realizowane w VII Programie Ramo-

wym Unii Europejskiej. W Małopolsce było wówczas 12 takich zespołów, podczas gdy 

w najwyżej notowanym województwie mazowieckim – 42. Małopolskie instytucje naukowe 

są również silnie powiązane z instytucjami naukowymi z innych regionów Polski, 

w szczególności z województwa mazowieckiego, ale także i dolnośląskiego, śląskiego 

i wielkopolskiego. 
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Istotną rolę w instytucjonalnym systemie wsparcia zarządzania procesem transferu 

technologii w MŚP odgrywają uczelniane centra transferu technologii (CTT). Przedsiębiorca 

korzystający z usług CTT otrzymuje najczęściej bezpłatne wsparcie informacyjne i doradcze 

(finansowane niejednokrotnie ze środków publicznych), a dodatkowo może liczyć na pośred-

nictwo centrum w nawiązywaniu relacji komercjalizacyjnych z uczelnią wyższą. Specyfikację 

funkcji CTT w procesie transferowym przedstawia tabela 27. 

Tabela 27. Funkcje elementarne CTT w procesie transferu technologii i współpracy z MŚP 
Funkcje główne Funkcje elementarne 

 

 

1. Rejestracja 

zapotrzebowania na 

technologię 

1.1. Ewidencja zapotrzebowania zgłaszanego przez klienta 

1.2. Sprawdzanie aktualności zgłoszonych zapotrzebowań 

1.3. Wypełnianie kart opisu projektu innowacyjnego 

1.4. Wprowadzenie kart opisu projektu innowacyjnego do bazy danych 

1.5. Określanie cech użytkowych i ekonomicznych nowych wyrobów lub 

procesów technologicznych 

1.6. Wyjaśnianie wątpliwości prawnych w przypadku rejestracji 

zapotrzebowania na technologię 

1.7. Waloryzacja technologiczna – kojarzenie partnerów 

1.8. Ewaluacja i selekcja technologii 

1.9. Ocena możliwości komercjalizacji projektu 

 

 

2. Poszukiwanie 

technologii 

2.1. Analiza prawa własności do technologii 

2.2. Analiza rynku 

2.3. Identyfikacja oczekiwań MŚP w stosunku do technologii wspierających 

rozwój 

2.4. Identyfikacja potencjalnych dostawców technologii 

2.5. Pomoc w określeniu listy potencjalnych oferentów technologii 

2.6. Przygotowanie zapytania do oferentów technologii 

2.7. Utrzymywanie kontaktów z agencjami rządowymi i międzynarodowymi w 

zakresie transferu technologii 

2.8. Wyjaśnianie wątpliwości prawnych w przypadku rejestracji 

zapotrzebowania technologii 

2.9. Wysyłanie zapytań do oferentów technologii 

2.10. Doradztwo w zakresie badania zdolności patentowej, praw własności 

intelektualnej, patentów, licencji 

3. Rejestracja 

(ewidencjonowanie) 

technologii 

3.1. Zamieszczanie informacji o projekcie innowacyjnym w Bazie Projektów 

Innowacyjnych 

3.2. Aktualizacja bazy danych 

3.3. Nadzorowanie aktualności dokumentów związanych ze zgłoszonymi 

technologiami 

3.4. Opracowywanie dokumentacji zbiorczej na podstawie dokumentacji 

technologicznej 

3.5. Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej we współpracy ze 

zgłaszającym technologię 

3.6. Utrzymywanie kontaktów z klientami 

3.7. Wyjaśnianie wątpliwości prawnych w przypadku rejestracji technologii 

3.8. Monitorowanie statusu projektu 

 

 

4.1. Organizacja imprez propagujących transfer technologii 

4.2. Przygotowanie i prowadzenie prezentacji o prawnych aspektach transferu 

technologii 

4.3. Przygotowanie kampanii reklamowo-promocyjnych 

4.4. Przygotowanie materiałów reklamujących organizację i bazę technologii 

4.5. Przygotowanie prezentacji zgłoszonych technologii 
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Funkcje główne Funkcje elementarne 

 

4. Promocja technologii 

4.6. Udział w targach i pokazach technologicznych 

4.7. Utrzymywanie kontaktu ze zgłaszającymi technologię 

4.8. Współpraca z mediami 

4.9. Identyfikacja funduszy unijnych dofinansowujących działania związane z 

nowoczesnymi technologiami 

4.10. Identyfikacja krajowych źródeł dofinansowania działań związanych z 

nowoczesnymi technologiami 

4.11. Promocja źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych 

 

 

 

5. Przeniesienie 

technologii 

5.1. Nadzór nad wdrażaną technologią 

5.2. Określanie kwoty transferu 

5.3. Określenie przedmiotu kontraktu 

5.4. Określenie stron kontraktu 

5.5. Opracowanie instrukcji technologicznych 

5.6. Ustalenie form przeniesienia praw autorskich 

5.7. Pomoc w wyborze i kontraktacji zasobów niezbędnych do wdrożenia 

technologii 

5.8. Przeprowadzenie szkoleń w zakresie transferu technologii 

5.9. Sformułowanie celów projektu 

5.10. Sprawdzenie projektu 

5.11. Współudział w negocjacjach 

5.12. Wybór właściwego tytułu prawnego przenoszącego prawo do technologii 

5.13. Doradztwo w zakresie finansowania innowacyjnej działalności 

gospodarczej 

5.14. Monitorowanie, nadzorowanie i sterowanie procesami technologicznymi i 

transportowymi 

5.15. Monitorowanie negocjacji między właścicielem projektu a instytucją 

zainteresowaną projektem 

5.16. Szacowanie kosztów transferu technologii w procesie transferu 

technologii 

5.17. Obliczanie opłacalności ekonomicznej 

5.18. Badanie praw autorskich w procesie transferu technologii 

5.19. Identyfikacja przepisów prawa 

6. Inne 6.1. Współpraca w zakresie wyżej wymienionych funkcji z innymi instytucjami 

otoczenia biznesu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Czupryński P. et al., Organizacja transferu…, op. cit. 

 

4.3. Bariery i ograniczenia w systemie transferu technologii 

 

Wskazując na bariery i ograniczenia w transferze innowacyjnych rozwiązań i zarządzaniu 

nimi w przedsiębiorstwach sektora MŚP, należy podkreślić rolę elementów o kluczowym 

znaczeniu dla skuteczności procesów organizacyjnych w przedsiębiorstwie
135

. System 

zarządzania, którego zadaniem jest tworzenie warunków wsparcia dla prowadzonej (rozwija-

                                                 

135
 McCann J. E., Design Principles for an Innovating Company, „Academy of Management Executive” 1991, 

no. 5, p. 76-93. 
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nej) działalności innowacyjnej, powinien uwzględniać specyfikę działalności 

przedsiębiorstwa oraz warunki panujące w jego otoczeniu. Elementy systemu, na które 

niewątpliwie należy zwrócić uwagę, przedstawione zostały w tabeli 28. 

Tabela 28. Czynniki wpływające na efektywność procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach 

sektora MŚP 

Czynnik Determinanty wpływu czynnika 

Sektor działalności  Rodzaj i zakres wprowadzanych innowacji zależą od sektora, w jakim dane 

przedsiębiorstwo działa.  

Wielkość 

przedsiębiorstwa 

(wg RJR)
136

 

 

 

Duże oraz średnie przedsiębiorstwa przeważnie dysponują własnymi jednostkami 

badawczo-rozwojowymi i niezależnie prowadzą prace nad wdrożeniem nowych 

produktów i technologii. Z kolei mikro-i małe przedsiębiorstwa, które maja mniejsze 

możliwości dostępu do odpowiednich zasobów, są często zmuszane do rozwijania 

współpracy i partnerstwa w ramach tzw. sieci innowacji. 

Cykl życia 

(technologii, gałęzi 

przemysłu) 

Stopień dojrzałości oferowanych usług oraz sektora przemysłu, w którym firma działa, 

determinuje rodzaj wdrażanych innowacji. W początkowych fazach cyklu życia 

wprowadzanych jest więcej innowacji przełomowych. Z kolei w fazie schyłkowej 

dominują innowacje będące drobnymi usprawnieniami, których celem jest przedłużenie 

cyklu życia. 

Rodzaj 

wprowadzanych 

innowacji 

Drobne usprawnienia realizowane są głównie w ramach działalności operacyjnej, 

zmierzającej do ciągłego doskonalenia oferowanych wyrobów i przyjętych rozwiązań 

organizacyjnych. Z kolei realizacja transferu technologii, mająca na celu innowacje 

przełomowe, często wymaga od firm wydzielenia specjalnych jednostek, które zajmują 

się wyłącznie działalnością badawczo-rozwojową i działają w określonych ramach 

czasowych (np. do momentu opracowania nowego wyrobu).  

Wpływu otoczenia 

oraz interesariuszy 

Niektóre sektory gospodarki są w większym stopniu regulowane przez wymagania 

jednostek nadzoru, które w znaczący sposób mogą kształtować rodzaj i zakres 

wprowadzanych innowacji. 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem Kalinowski T. B., Innowacyjność przedsiębiorstw 

a systemy zarządzania jakością, Warszawa: Wolters Kluwer 2010, s.157-159. 

Istotę barier w transferze technologii należy rozpatrywać również w kontekście przy-

należności przedsiębiorstwa do konkretnej kategorii określającej wielkość organizacji, tj. 

mikro-, małego, średniego lub dużego przedsiębiorstwa. Najbardziej dotkliwie odczuwaną 

                                                 

136
 Zgodnie z art. 5 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia KE 800/2008 liczba osób zatrudnionych jest zasadniczym 

kryterium wstępnym przy określaniu, w jakiej kategorii mieści się dane MŚP. Liczba ta dotyczy osób 

zatrudnionych na pełnych etatach, w niepełnym wymiarze godzin, sezonowo i obejmuje: 

• pracowników, 

• osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa 

krajowego, 

• właścicieli-kierowników, 

• wspólników prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i uczestniczących w zysku 

przedsiębiorstwa. 

 Praktykantów lub studentów odbywających szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktykę lub szko-

leniu zawodowym nie zalicza się do osób zatrudnionych. Nie wlicza się też okresu trwania urlopu 

macierzyńskiego lub wychowawczego. Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie rocznych jednostek 

roboczych (RJR). Każda osoba zatrudniona na pełny etat w obrębie przedsiębiorstwa lub w jego imieniu 

w ciągu całego roku referencyjnego stanowi jedną jednostkę roboczą. Praca osób, które nie przepracowały 

pełnego roku, pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz pracowników sezonowych, 

traktowana jest jako części ułamkowe jednostki. 
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barierą jest brak kwalifikacji personelu oraz brak zasobów uniemożliwiający nawiązanie 

skutecznej i efektywnej współpracy z sektorem B+R. Przegląd elementów składających się na 

bariery w transferze technologii w podziale na małe i średnie podmioty przedstawiono  

w tabeli 29. 

Tabela 29. Zestawienie wybranych cech systemu zarządzania innowacyjnością i transferem 

technologii 

Element systemu 

zarządzania innowacyjnością 

i transferem technologii 

Średnie i duże przedsiębiorstwa Mikro-i małe przedsiębiorstwa 

Cel działalności innowacyjnej  Opracowanie nowych wyrobów i roz-

wiązań organizacyjnych, które poz-

wolą na osiągnięcie przewagi 

konkurencyjnej. 

Opracowanie nowych wyrobów i roz-

wiązań organizacyjnych, które 

pozwolą na osiągnięcie przewagi 

konkurencyjnej. 

Podstawowe determinanty 

podjęcia decyzji o wdrożeniu 

innowacji 

produktowych/procesowych 

Wymagania klientów, wyniki 

własnych i zewnętrznych prac B+R. 

Wymagania klientów, dostawcy 

sprzętu i materiałów do produkcji, 

publikacje w prasie fachowej, wyniki 

prac B+R prowadzonych (w ograni-

czonym zakresie) na własne potrzeby. 

Podstawowe determinanty 

podjęcia decyzji o wdrożeniu 

innowacji organizacyjnych / 

marketingowych 

Pomysły zgłaszane przez pracow-

ników, programy doskonalenia 

obejmujące całą organizację, udział w 

imprezach o charakterze targowo-

wystawienniczym. 

Najwyższe kierownictwo firmy, 

właściciel, wymagania standardów 

zarządzania.  

Sposób wypracowania 

rozwiązań innowacyjnych 

Odrębne jednostki zajmujące się 

działalnością badawczo-rozwojową. 

Sformalizowany i uporządkowany 

proces. 

Działalność badawczo-rozwojowa 

prowadzona w sposób nieformalny 

w ramach bieżącej działalności 

operacyjnej firmy. Funkcjonowanie 

w ramach struktur sieciowych. 

Metodyka zarządzania 

procesem innowacyjnym i 

transferem technologii 

Formalne podejście do zarządzania 

(udokumentowane procedury doty-

czące prowadzenia działalności inno-

wacyjnej). Posiadane zasoby oraz 

kompetencje pozwalają na prowadze-

nie długoterminowych i ryzykownych 

projektów innowacyjnych. Umiejętne 

zarządzanie złożonymi systemami. 

Nieformalne podejście do zarządza-

nia. Brak zasobów i kompetencji do 

zarządzania dużymi i złożonymi 

systemami oraz procesami. Brak 

umiejętności realizacji długotermino-

wych projektów innowacyjnych.  

Charakterystyka procesu 

decyzyjnego 

Problemy komunikacyjne i decyzyjne 

z uwagi na złożoną strukturę organi-

zacyjną, konflikty odpowiedzialności 

i kompetencji oraz wielkość firmy.  

Skuteczna komunikacja ze względu na 

niewielkie rozmiary organizacji, nie-

formalny tryb podejmowania decyzji 

przekładają się na szybsze działania 

i wprowadzanie zmian.  

Zasady dostępu do nowych 

technologii 

Nieograniczony. Posiadane kompe-

tencje mogą obejmować wiele obsza-

rów technologicznych. Dywersyfika-

cja działalności badawczo-rozwojo-

wej.  

Ograniczony. Posiadane kompetencje 

często ograniczają się do jednego / 

niewielu obszarów technologicznych. 

Skupienie się na wybranych aspektach 

działalności badawczo-rozwojowej. 

Metody oceny wprowadzanych 

innowacji 

Formalne kryteria i procedury oceny 

wprowadzanych innowacji i realizo-

wanych transferów technologii.  

Ocena przeprowadzona przez najwyż-

sze kierownictwo, właściciela na pod-

stawie posiadanych kompetencji i doś-

wiadczenia.  

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem Kalinowski T. B., Innowacyjność przedsiębiorstw…, 

op. cit., s. 158-159; Kamiński P., Lec cas particulier de la micro-enterprise, INSEE, France 1994. 
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W roku 2006 Jagiellońskie Centrum Innowacji przeprowadziło badanie dotyczące 

barier komercjalizacji wyników badań naukowych w dziedzinie life science.
137

 Zebrane 

w trakcie badania dane pozwoliły określić główne przeszkody w komercjalizacji wyników 

badań naukowych. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: 

 ograniczenia finansowe – niedostateczne dotacje od państwa i brak źródeł dodatko-

wego finansowania, brak odpowiedniego sprzętu do komercyjnych badań, brak osób 

i instytucji pomocnych przy komercjalizacji, trudności związane z niejasnym, ciągle 

zmieniającym się prawem oraz biurokracją,  

 brak zainteresowania inwestorów pracą naukowców i prowadzonymi przez nich 

badaniami, ograniczenia związane z prowadzeniem na uczelniach głównie badań 

podstawowych, nie nadających się do komercjalizacji, brak czasu pracowników 

naukowych na prowadzenie komercyjnych badań, które, według uniwersyteckich 

zasad oceny pracowników, nie mogą być wliczone w dorobek naukowy i działalność 

naukową, obawy pracowników naukowych, związane z rozpoczęciem współpracy 

z wielkimi koncernami – obawa przed zbytnią ingerencją firm w działalność 

naukowców, niechęć części pracowników naukowych do komercjalizacji. 

 

Z kolei w badaniu przeprowadzonym na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w 2006 r. przedsiębiorcy pytani o bariery współpracy w transferze technologii 

i komercjalizacji wiedzy wskazywali najczęściej:  

 brak dostatecznej zachęty (np. w postaci ulg podatkowych) ze strony władz, 

 zbyt wysoką cenę współpracy, oferowaną przez naukowców/ośrodek naukowy, 

 brak ofert współpracy dla firm z danej branży,  

 brak informacji na temat konkretnych możliwości nawiązania współpracy 

i korzyści z niej wynikających,  

 nieznajomość przez naukowców/ośrodki naukowe realiów biznesowych,  

 nieznajomość przez naukowców/ośrodki naukowe rynku, na którym funkcjonuje 

przedsiębiorstwo,  

 nadmierną biurokrację,  

 brak zainteresowania współpracą ze strony ośrodków naukowych,  

                                                 

137
 Raport nt. barier komercjalizacji wyników badań naukowych w dziedzinie life science w Małopolsce, 

Kraków: Jagiellońskie Centrum Innowacji 2007, s. 4. 
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 zbyt wolne tempo współpracy z naukowcami/ośrodkami naukowymi,  

 bariery prawne. 

Pytani o to samo naukowcy za główne przeszkody uznali: brak sponsorów, brak 

zainteresowania ze strony przedsiębiorców, brak zachęty ze strony władz państwowych, brak 

kompetentnych pośredników we współpracy nauki i biznesu, przepisy prawne, brak 

wiedzy/umiejętności dotyczących komercjalizacji, niedostateczną instytucjonalizację 

współpracy, brak środków finansowych oraz ogólną sytuację gospodarczą Polski. 

Sprawność działania podczas wdrażania rozwiązań innowacyjnych jest szczególnie 

ważna, gdyż to czynnik czasu decyduje o skali możliwych do uzyskania korzyści z inno-

wacyjnych rozwiązań. Informowanie i konsultowanie są elementami komunikacji wew-

nętrznej
138

 niezbędnymi w procesie tworzenia wartości, a mierzenie efektywności komuni-

kacji wewnętrznej może dostarczyć cennej wiedzy na temat tego, jakie działania przynoszą 

efekty, a jakie nie. 

Przystępując do badań w zakresie komunikacji w zespołach zajmujących się 

zagadnieniami innowacyjności, przyjęto
139

, że badaniem zostaną objęte tylko te firmy, które 

same siebie postrzegają jako innowacyjne i zgłosiły się do konkursu „Innovator Małopolski”. 

Wyjściowej oceny firm dokonywano na podstawie ankiety audytorskiej opracowanej na 

potrzeby konkursu. Wyniki ankiet pozwoliły wskazać firmy rokujące, które następnie były 

dogłębnie analizowane, zgodnie z procedurami konkursowymi. Pozostałe firmy poddano 

badaniu weryfikującemu uwarunkowania procesów komunikacyjnych, bowiem postawiono 

tezę, że skoro firma jest przekonana o swoich proinnowacyjnych działaniach, to fakt 

niezakwalifikowania się do dalszych etapów konkursu oznacza występowanie wewnętrznych 

problemów. Z kolei ich skorygowanie może wpłynąć na ostateczne efekty działań 

innowacyjnych. 

Przeprowadzone badania pokazały, że w rozpatrywanych firmach istotne problemy 

zarysowują się w dwóch grupach tematycznych: 

1. Funkcjonowanie liderów zmian i działania przez nich podejmowane. 

2. Komunikowanie się członków zespołu. 

                                                 

138
 Zając C., Bezpośrednie i pośrednie formy partycypacji pracowniczej – wyniki badań, [w:] Perspektywy 

rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europejskiej, red. Rudolf S., Łódź: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2007, s. 285-299. 
139

 Gródek-Szostak Z., Kajrunajtys D., Komunikacja w zespole a efektywność procesów innowacyjnych, [w:] Or-

ganizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsu-

mentów, red. Nalepka A., Ujwary-Gil A., Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, 

cop. 2010, s. 48-56. 
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W około 70% badanych firm działania PR (komunikacja zewnętrzna) są mylone 

z komunikacją wewnętrzną. Stosuje się narzędzia jednostronnej komunikacji, co w efekcie 

bywa postrzegane jako działania o charakterze manipulacji, a nie jako zaproszenie do 

współpracy. Niewielki odsetek analizowanych firm dostrzega potrzebę opracowania 

strategicznego podejścia do komunikacji wewnętrznej (jako samodzielnie realizowane 

zadanie kwestię tę wskazało jedynie 22% badanych firm). Systematyczne podejście do 

współpracy opartej na sprawnej komunikacji jest wymogiem nie tylko oczekiwań 

pracowników (praktycznie każdy ankietowany pracownik zwrócił na to uwagę), ale także 

rosnącej kompleksowości działań. 

W badanych firmach nie podejmuje się świadomych i planowych działań mających na 

celu usprawnienie komunikacji. Części z ankietowanych trudno było zrozumieć (szczególnie 

dominującej liczebnie grupie pracowników wiodących pod względem merytorycznym), że 

brak atmosfery współdzielenia się informacjami wpływa negatywnie na zaangażowanie 

pracowników (ankietowani byli przekonani, że jeśli inny pracownik potrzebuje informacji, to 

zapewne pyta). W indywidualnych wypowiedziach pojawiły się takie stwierdzenia jak: 

poczucie niepoważnego traktowania przez kierownictwo, negatywne konsekwencje dla 

motywacji, chowanie głowy w piasek, niekompetencja właściciela, brak kontaktu osobistego, 

mnogość środków technicznych wykorzystywanych w sposób nieprzemyślany, brak wspólnej 

nomenklatury czy też brak/rzadkość spotkań integracyjnych. Oczywiste jest, że utrzymywanie 

się takich zjawisk w firmach, które same postrzegają się jako innowacyjne, wpłynie 

negatywnie na ich sytuację w tej dziedzinie w przyszłości. 

 

4.4. Proces transferu technologii w małopolskich przedsiębiorstwach 

 

Wyzwaniem dla prac badawczo-rozwojowych nie jest jedynie rozdzielenie zasobów 

w systemie, ale również ustalenie, jak je efektywnie wykorzystać. Efektywne zarządzanie 

B+R wymaga opracowania wielu procedur organizacyjnych, w tym zdefiniowania celu 

strategicznego. Należy podkreślić, że prezentowane wzorce zachowań innowacyjnych nie 

mogą być przyjmowane jako jedyne recepty na sukces innowacji technologicznej. Każda 

firma ma swoją specyfikę, na którą składa się unikalna kombinacja kilku elementów: 

struktury organizacyjnej, kultury pracy, zasobów oraz umiejętności. Dlatego też wybór 
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właściwej strategii innowacyjnej powinien w jak największym stopniu tę specyfikę 

uwzględniać.  

 

Labortest Sp. z o.o. 

Przedsiębiorstwo Labortest Sp. z o.o. funkcjonuje na rynku od sierpnia 2008 r. i zajmuje się 

obsługą laboratoryjną inwestycji budowlanych w pełnym spektrum badań wymaganych przy 

ich realizacji, począwszy od badania i rozpoznania gruntów, aż po warstwy bitumiczne. Przy 

obsłudze dużych kontraktów przedsiębiorstwo zapewnia stały nadzór laboratoryjny z pełni 

wyposażonymi kontenerowymi laboratoriami polowymi. Jako firma innowacyjna Labortest 

Sp. z o.o. działa w oparciu o wykorzystanie strategii niszy rynkowej. Przedsiębiorstwo opiera 

się na potencjale naukowym i zawodowym osób je tworzących i z nim współpracujących, 

w celu dostarczenia na rynek wysoce specjalistycznych prac badawczych przy obsłudze 

inwestycji budowlanych. Pomimo krótkiego okresu działania na rynku, Labortest Sp. z o.o. 

aktywnie wykorzystuje swój potencjał w obszarach zaprezentowanych w tabeli 37. 

Tabela 37. Koncentracja działalności innowacyjnej Labortest Sp. z o.o. 

Realizacja prac badawczych Współpraca z jednostkami B+R 

Wyodrębnione w strukturze organizacyjnej firmy 

pracownie pozwalają na wykonywanie kompleksowych 

badań w następujących zakresach: 

 geologii (geolodzy z uprawnieniami), 

geotechniki i badania gruntów, warstw 

nasypów i innych, 

 badania i oceny przydatności mieszanek 

kruszyw na podbudowy stabilizowane 

mechanicznie wraz z badaniem parametrów 

odbiorowych wbudowanych warstw 

konstrukcyjnych, 

 badań i klasyfikacji kruszyw do produkcji 

mieszanek mineralno-asfaltowych, 

 badań i określenia cech fizycznych MMA 

(mieszanki mineralno-asfaltowe), 

 badań odbiorowych i diagnostycznych 

nawierzchni asfaltowych, 

 projektowania i weryfikacji założeń 

projektowych MMA, MCE, stabilizacji 

cementem, 

 wykonywania badań terenowych (VSS, 

odwierty w nawierzchniach bitumicznych, 

planograf i inne). 

 Zakład Diagnostyki Nawierzchni w Instytucie 

Dróg i Mostów w Warszawie, 

 Centrum Technologiczne Budownictwa (CTB) 

Politechniki Rzeszowskiej, 

 Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej 

Politechniki Krakowskiej 

 Centrum Transferu Technologii Politechniki 

Krakowskiej im. T. Kościuszki 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji firmy. 
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 30 października 2009 r. firma Labortest Sp. z o.o. zawarła umowę z Centrum 

Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej na wykonanie pogłębionego audytu 

technologicznego w ramach Działania 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu 

świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Celem tej procedury było 

określenie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa, wskazanie możliwości finansowania 

rozwoju przedsiębiorstwa ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy europejskich. Raport 

pogłębiony z audytu technologicznego przeprowadzonego w Labortest Sp. z o.o. zawierał 

informacje o firmie w obszarach zebranych na rys. 16. 

 

 

 

 

Rysunek 10. Struktura raportu z audytu technologicznego w Labortest Sp. z o.o. 

Źródło: opracowanie własne na postawie dokumentacji firmy.  

Wskazane w audycie obszary dalszego rozwoju oraz rekomendowane źródła finanso-

wania zostały wykorzystane przez zarząd spółki, a w efekcie przeprowadzonego w Labortest 

Sp. z o.o. audytu technologicznego opracowano dokumentację aplikacyjną w ramach 

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 2.2 schemat B „Projekty 

inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R”, dotyczącą projektu doposażenia laboratorium 
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Labortest Sp. z o.o. w aparaturę do prowadzenia zaawansowanych prac badawczych. Udział 

w konkursie zakończył się dla spółki sukcesem – uzyskała ona 90% punktów. Dzięki 

audytowi technologicznemu przedsiębiorstwo Labortest Sp. z o.o. zdiagnozowało sześć 

kategorii celów zgodnych z obowiązującą w konkursie dokumentacją aplikacyjną. Cele te 

zestawiono na rysunku 12. 

 

Rysunek 11. Kategorie celów Labortest Sp. z o.o. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji firmy. 

Realizując własne cele strategiczne, Labortest Sp. z o. o. wpisał się szczególnie 

w Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego 2007–2013 na polu działań na rzecz 

osiągnięcia ciągłej i długotrwałej zdolności firm do konkurowania. Przedmiotowy projekt 

zrealizował również założenia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 

(RSI). W przygotowanym wniosku uwzględniono bowiem priorytety zawarte w RSI dla 

Małopolski, zwłaszcza w zakresie rozwiązań systemowych i organizacyjnych 

wspomagających powiązania sfery B+R z gospodarką. Planowane inwestycje – zakup 

środków trwałych – były bezpośrednio związane z wprowadzeniem rozwiązań 

innowacyjnych. Co więcej, w wyniku realizacji projektu zwiększyła się aktywność 

gospodarcza i konkurencyjność przedsiębiorstwa, które poszerzyło ofertę o prowadzenie 
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badań mieszanek mineralno-asfaltowych oraz innych prac i analiz badawczych przy pomocy 

wysokiej jakości aparatury. Kolejnym celem zrealizowanego projektu był rozwój potencjału 

badawczego przedsiębiorstwa (w tym umożliwienie realizacji prac badawczo-rozwojowych  

i zmniejszenie zakresu korzystania z usług podmiotów zewnętrznych). Dzięki specjalistycznej 

aparaturze badawczej usprawniono procesy analiz (skrócenie w czasie), zmniejszono również 

zakres korzystania z usług podmiotów zewnętrznych świadczących usługi na rzecz Labortest 

Sp. z o.o. Ponadto, dysponując nowym sprzętem oraz wykonując specjalistyczne badania 

i analizy we własnej jednostce, pracownicy Labortest Sp. z o.o. rozwinęli swe kompetencje 

w zakresie realizacji prac B+R, co ma szanse zaowocować w przyszłości publikacjami 

naukowymi w przedmiotowym zakresie, jak również możliwością szkoleń specjalistycznych 

realizowanych przez przedsiębiorstwo i kodyfikacji „wiedzy ukrytej”.  

Zrealizowana inwestycja przyczyniła się również do obniżenia kosztów działalności 

Labortest Sp. z o.o. dzięki: 

 eliminacji konieczności zlecania podmiotom zewnętrznym badań; po realizacji 

projektu Labortest Sp. z o.o. wykonuje je samodzielnie, 

 zmniejszeniu wartości opłat dla instytucji naukowo-badawczych za opracowane 

ekspertyzy w zakresie oceny jakości projektowanych mieszanek mineralno-

asfaltowych, 

 skróceniu czasu i minimalizacji kosztów związanych z zaangażowaniem pracowników 

i przewożeniem próbek oraz czasem oczekiwania na wyniki badań. 

Osiągnięcie założonych celów pozwoliło również na rozszerzenie oferty 

asortymentowej o świadczenie usług badawczych na zlecenie innych podmiotów 

zewnętrznych, a także zmniejszenie ilości odpadów powstałych w procesie badawczym, 

poprzez optymalizację ilości materiału w nim wykorzystywanego.  

Dzięki realizacji projektu, tj. wyposażeniu Labortest Sp. z o.o. w infrastrukturę B+R, 

przedsiębiorstwo osiągnęło następujące korzyści: zakupiło na własność aparaturę badawczą, 

zmniejszyło koszty ponoszone na outsourcing badań u podmiotów zewnętrznych, rozszerzyło 

ofertę asortymentową świadczonych usług, uzyskało możliwość przeprowadzania 

zaawansowanych badań naukowych i przedstawiania ich wyników na spotkaniach 

branżowych, a także udostępniania wyników pracy B+R do pracy dydaktycznej uczelni 

wyższych (Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej, Centrum Technologiczne 

Budownictwa Politechniki Rzeszowskiej). Ponadto studenci uczelni wyższych uzyskali 

możliwość przygotowania prac dyplomowych w oparciu o wyniki badań realizowanych przez 
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spółkę. Przedsiębiorstwo Labortest Sp. z o.o. zwiększyło również swój udział w małopolskim 

rynku realizacji usług badawczych w branży infrastrukturalnej, a także stworzyło warunki do 

rozwoju potencjału naukowego swoich pracowników. 

Gabinet Rehabilitacji Ruchowej REDO Dr Dorota Czechowska 

Gabinet Rehabilitacji Ruchowej REDO dr Doroty Czechowskiej został stworzony jako 

połączenie pasji zawodowej właścicielki oraz chęci świadczenia usług fizjoterapeutycznych 

na najwyższym poziomie. Punktem wyjścia działalności przedsiębiorstwa jest autorskie 

i indywidualne podejście do pacjenta oraz wykorzystanie najnowszych osiągnięć medycyny 

w celu przywracania funkcjonalności narządów ruchu. Przed przystąpieniem do realizacji 

projektu prace badawcze (naukowe) realizowane były na użytek własny przedsiębiorcy 

i przedsiębiorstwa, a współpraca z uczelnią wyższą (Akademia Wychowania Fizycznego 

w Krakowie) sprowadzała się do publikacji pod afiliacją uczelni wyników prac badawczych 

realizowanych przez Gabinet Rehabilitacji Ruchowej REDO.  

Jesienią 2009  r. właścicielka podjęła strategiczną decyzję o realizacji projektu B+R 

finansowanego przy udziale środków publicznych w ramach Małopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego 2007–2013. Realizacja projektu polegała na zaspokojeniu 

najbardziej pilnych i bieżących potrzeb w zakresie utworzenia infrastruktury B+R pracowni 

fizjoterapeutycznej, dzięki czemu przedsiębiorstwo może dziś realizować prace naukowe
140

 

oraz rozwojowe
141

. 

Myślą przewodnią działalności dr Doroty Czechowskiej było oparcie przewagi 

konkurencyjnej jej firmy na efektach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Zarówno 

zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry, jak i doświadczenie w działalności naukowej, 

ułatwiły przedsiębiorstwu zajęcie pozycji lidera branży w dziedzinie rehabilitacji narządów 

ruchu. W dalszych fazach rozwoju Gabinetu Rehabilitacji Ruchowej REDO planowane są 

badania w innych nowatorskich zakresach tematycznych, takich jak np. zastosowanie nowych 

technik fizjoterapeutycznych, dzięki którym wielu pacjentów może uniknąć niepełnospraw-

ności lub znacznie ograniczyć jej skutki.  

                                                 

140
 Np. opracowanie zbioru najczęstszych schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu, wraz z autorską terapią 

oraz wskaźnikami monitorującymi postępy pacjenta ze wskazaniem na samodzielność leczonego w procesie 

weryfikacji postępów w leczeniu. 
141

 Dostosowanie autorskich terapii do warunków środowiskowych i indywidualnych pacjenta, tj. opracowanie 

terapii rehabilitacyjnej dostosowanej do możliwości fizycznych pacjenta oraz monitorowania przez niego 

postępów w leczeniu 
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Rysunek 12. Audyt technologiczni REDO – diagnoza potencjału innowacyjnego 

Źródło: opracowanie własne. 

W ramach przygotowań do realizacji projektu Gabinet Rehabilitacji Ruchowej REDO 

dr Dorota Czechowska zawarła umowę z Centrum Transferu Technologii Politechnika 

Krakowska im. T. Kościuszki na wykonanie pogłębionego audytu technologicznego w ra-

mach działania 5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, „Wspiera-

nie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o zna-

DIAGNOZA PRZYGOTOWANIA DO REALIZACJI 

PROJEKTU 

Rozwój działalności B+R Gabinet Rehabilitacji Ruchowej REDO 

poprzez zakup nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej 

Charakterystyka dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa 

Określenie działalności przedsiębiorstwa 

w zakresie B+R 

Określenie działalności przedsiębiorstwa 

w zakresie B+R 

Określenie działalności przedsiębiorstwa 

w zakresie B+R 

Określenie pozycji rynkowej 

przedsiębiorstwa w zakresie prowadzenia 

prac B+R 

Określenie dotychczasowej współpracy 

przedsiębiorstwa z instytucjami B+R 

Doświadczenie przedsiębiorstwa 

w prowadzeniu działalności B+R 

Posiadane zasoby kadrowe niezbędne w zakresie B+R 

Posiadane zasoby techniczne w zakresie B+R 

Indywidualne doświadczenia kluczowych 

osób w przedsiębiorstwie – prace B+R 

Posiadane certyfikaty, nagrody itp. 
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czeniu ponadregionalnym”. W raporcie zdiagnozowano potencjał rozwojowy firmy REDO 

oraz wskazano na możliwości rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie wzbogacenia oferty 

asortymentowej o działalność w zakresie B+R. Standardem rozwoju Gabinetu Rehabilitacji 

Ruchowej REDO było opracowanie modelu innowacyjnego polegającego na dostarczeniu na 

rynek atrakcyjniejszej oferty usługowej przy wykorzystaniu jakościowych czynników 

rozwoju. Ścieżkę diagnozy potencjału innowacyjnego przedstawiono na rysunku 13. 

Kluczowym składnikiem potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa REDO była 

przede wszystkim kadra: właścicielka i współpracownicy o właściwych kompetencjach 

i kwalifikacjach. Ważna była również deklarowana przez właścicielkę chęć zakupu aparatury 

badawczej, umożliwiającej prowadzenie zaawansowanych badań naukowych i prac 

rozwojowych. Do składników potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa REDO należy 

zaliczyć również uczestnictwo w sieci współpracy z jednostkami sfery nauki i otoczenia 

biznesu oraz innymi formami innowacyjnymi, co ułatwia pomnażanie potencjału wiedzy. Na 

etapie diagnozy potrzeb innowacyjnych i opracowania audytu technologicznego gabinet 

rehabilitacji korzystał z oferty Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej, 

ośrodka Krajowej Sieci Innowacji (KSI). Aktywność innowacyjną tego przedsiębiorstwa 

można również identyfikować na podstawie efektów działalności innowacyjnej, do których 

należy zaliczyć m.in. udział gabinetu REDO w konkursie „Innovator Małopolski 2010” 

i wejście do ścisłego grona finalistów. 

Wyniki audytu technologicznego, przeprowadzonego przez zespół złożony z konsul-

tantów zewnętrznych i właścicielki firmy, jednoznacznie wskazały, iż Gabinet REDO całkiem 

dobrze radzi sobie w kwestii jakości i inicjatyw usprawniających procedury świadczenia 

usług, ale wykazuje braki w obszarach takich jak innowacyjność i rozwój pionów 

odpowiedzialnych za świadczenie usług B+R. Podstawowym wyzwaniem stojącym przed 

przedsiębiorstwem była rosnąca konkurencja oraz słaby dostęp do wysokospecjalistycznej 

aparatury badawczej umożliwiającej samodzielne prowadzenie prac badawczych. Chociaż 

właścicielka mogła poszczycić się badaniami własnymi, to jednak były one prowadzone na 

aparaturze należącej do Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, do której dostęp był 

utrudniony ze względu na wypożyczanie urządzeń do pracy dydaktycznej uczelni. Metodą 

rozwiązania problemu miało być zakupienie aparatury badawczej, utworzenie w gabinecie 

samodzielnego pionu B+R, zwiększenie zatrudnienia oraz umożliwienie realizacji własnych 

prac badawczo-rozwojowych przy jednoczesnym zmniejszeniu zakresu korzystania z usług 
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podmiotów zewnętrznych. W dokumentacji aplikacyjnej określone zostały cele strategiczne 

pogrupowane w następujące siedem kategorii: 

Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej 

Realizacja projektu dotyczyła wyposażenia laboratorium diagnostyczno-badawczego. 

Planowane inwestycje, tzn. zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, 

były bezpośrednio związane z wprowadzeniem rozwiązań innowacyjnych. W wyniku reali-

zacji projektu wprowadzono nową usługę będącą wynikiem prac badawczo-rozwojowych 

(diagnostyka, rehabilitacja, monitoring wyników), przez co wzrosła sprzedaż nowych usług 

w przedsiębiorstwie, a także ogólna aktywność gospodarcza i konkurencyjność przedsię-

biorstwa. Realizując swoje cele strategiczne, firma szczególnie wpisuje się w Strategię 

Rozwoju Województwa Małopolskiego w części dotyczącej działań na rzecz osiągnięcia 

ciągłej i długotrwałej zdolności firm do konkurowania. Przedmiotowy projekt wpisywał się 

również w założenia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego; 

uwzględniał bowiem zawarte w RSI priorytety, zwłaszcza w zakresie systemowych 

i organizacyjnych rozwiązań wspomagających powiązania sfery B+R z gospodarką.  

Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa  

Realizacja projektu dotyczyła wyposażenia laboratorium diagnostyczno-treningo-

wego: włączenia innowacji technologicznej, obejmującej rehabilitację funkcjonalną z elemen-

tami propriocepcji, koordynacji i równowagi w proces treningu każdego pacjenta. Obiektyw-

na ocena dostarczyła informacji o charakterze ilościowym dla płatników usług medycznych 

(ubezpieczycieli), weryfikując skuteczność i korzyści z zastosowanego leczenia, a pacjentowi 

pozwoliła na wgląd we własne postępy oraz efektywniejsze nauczanie motoryczne. 

Rozwój potencjału badawczego przedsiębiorstwa  

Zakupiony sprzęt umożliwia diagnostykę, rehabilitację i trening pacjenta, a po uzyska-

niu obiektywnych wyników można wyznaczyć konkretny cel do osiągnięcia w trakcie terapii. 

Na zakupionym sprzęcie komputerowym stanowiącym integralną całość projektu prowadzone 

są prace obliczeniowo-optymalizacyjne zmierzające do: udoskonalenia technologii diagnos-

tyki i rehabilitacji, projektowania i doboru optymalnej metody rehabilitacji, jak również 

utworzenia katalogu schorzeń i metodologii ich leczenia. Jest to zbiór udokumentowanych 

schorzeń wraz z przedstawianymi pacjentom wizualizacjami oraz dostosowaniem autorskich 

terapii do warunków środowiskowych i indywidualnych pacjenta, tj. możliwości fizycznych, 

oraz monitorowaniem przez niego postępów w leczeniu. Rezultaty postępów po konsultacji 
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z pacjentami będą wykorzystywane w procesie dydaktycznym na uczelniach, w publikacjach 

naukowych i rozprawie habilitacyjnej dr Doroty Czechowskiej. W dalszej fazie rozwoju 

przedsiębiorstwa aparatura sprzętowa służyć będzie kolejnym pracom badawczym. 

Planowane jest m.in. przeprowadzenie badań nad monitoringiem mięśni po urazach wtórnych, 

opracowanie metody treningowej chroniącej przed pierwotnymi i wtórnymi urazami, czy 

ocena predyspozycji do występowania bólu w przedniej części stawu kolanowego. 

Cele strategiczne REDO przedstawiono na rysunku 14. 

Jak już wspomniano, dotychczasowe prace w zakresie B+R prowadzone były w ra-

mach działalności naukowej właścicielki firmy REDO przy wykorzystaniu infrastruktury 

będącej własnością AWF w Krakowie, zatem przedsiębiorstwo, chcąc nadal korzystać z takiej 

możliwości, zmuszone byłoby do wynajmu laboratorium i aparatury. Nadto powierzchnia 

i aparatura pracowni AWF są eksploatowane przez innych pracowników uczelni w toku dzia-

łalności naukowo-dydaktycznej, stąd są trudno dostępne. Dzięki realizacji przedmiotowego 

projektu możliwe było zrealizowanie zamierzonych badań i terapii w jednym miejscu. 

Wcześniej pacjenci gabinetu zmuszeni byli do częstego przemieszczania się między gabine-

tami a pracowniami diagnostycznymi i rehabilitacyjnymi – terminy badań były bowiem 

uwarunkowane dostępnością pomieszczeń należących do AWF w Krakowie. Z tego względu 

nie wszystkie wyniki można było otrzymać w jednym czasie. 

 

Wprowadzenie nowych produktów/usług/technologii 

W wyniku realizacji projektu w Gabinecie Rehabilitacji Ruchowej REDO wprowa-

dzono nowe usługi w zakresie diagnostyki (oceny stanu układu mięśniowego pacjenta) i te-

rapii (pomiaru symetrii i asymetrii w obciążaniu np. kończyn dolnych, równowagi i czucia 

głębokiego).  

 

Obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa  

Dzięki inwestycji w zakup na własność infrastruktury B+R, Gabinet Rehabilitacji 

Ruchowej REDO nie będzie ponosił kosztów związanych z opłatami za korzystanie 

z aparatury będącej własnością innych podmiotów. Dodatkowo czas poświęcany wcześniej na 

oczekiwanie na udostępnienie sprzętu badawczego zostanie spożytkowany na 

przeprowadzenie badań i analizę wyników pozyskanego w ramach diagnostyki materiału. 
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Rysunek 13. Cele projektu realizowanego przez Gabinet REDO 

Źródło: opracowanie własne.  
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Pozytywny wpływ na rynek pracy 

W wyniku realizacji projektu Gabinet Rehabilitacji Ruchowej REDO zwiększy stan 

zatrudnienia. Planowane jest zatrudnienie 1 osoby w charakterze pracownika naukowego (nie 

ma przeszkód by była to kobieta) w tworzonym – w ramach projektu – pionie B+R na 

stanowisku specjalista badacz ds. fizjoterapii, diagnostyki i analityki. Dodatkowo w Gabine-

cie utworzone zostały stanowiska pracy, na których studenci i absolwenci AWF zdobywają 

doświadczenie przydatne na rynku pracy. 

 

Ochrona środowiska naturalnego 

Celem projektu jest utworzenie infrastruktury B+R pracowni fizjoterapeutycznej. 

Nabywana w ramach projektu aparatura badawcza spełnia wymagania zasadnicze związane 

 z bezpieczeństwem użytkowników i posiada znak dopuszczenia do obrotu CE. 

Wdrażana w ramach projektu innowacja i dokonywany transfer technologii jest 

wynikiem pasji naukowych właścicielki i jej współpracy z AWF w Krakowie, członkostwa  

w Polskim Towarzystwie Traumatologii Sportowej oraz czynnej współpracy z Polskim 

Towarzystwem Fizjoterapii i Polskim Towarzystwem Rehabilitacji. Realizacja projektu 

przyczyni się do zacieśnienia więzi między nauką a biznesem oraz zaowocuje materiałem 

badawczym wykorzystywanym w pracy diagnostycznej i naukowej zarówno właścicielki, jak 

i personelu. W wyniku realizacji projektu Gabinet Rehabilitacji Ruchowej REDO uzyska: 

 aparaturę badawczą, której będzie właścicielem; 

 możliwość prowadzenia badań na własnym sprzęcie, bez konieczności oczekiwania na 

udostępnienie sprzętu badawczego przez, np. AWF w Krakowie; 

 spadek kosztów związanych z opłatami za korzystanie z cudzej aparatury; 

 możliwość rozszerzenia oferty asortymentowej świadczonych usług; 

 dodatkowe stanowisko pracy – etat badacza; 

 możliwość przeprowadzania zaawansowanych badań naukowych i publikację ich 

wyników w renomowanych czasopismach międzynarodowych; 

 wykorzystanie wyników pracy B+R w pracy dydaktycznej ze studentami – udostęp-

nianie materiału badawczego do przygotowywania prac licencjackich i magisterskich; 

 udostępnienie studentom fizjoterapii sprzętu diagnostyczno-rehabilitacyjnego; 

 prowadzenia prac badawczych również na zlecenie innych podmiotów. 
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Po zrealizowaniu projektu gabinet REDO dysponuje infrastrukturą badawczą umożli-

wiającą świadczenie usług badawczych na zlecenie innych podmiotów oraz uczestnictwo 

w programach rozwojowych i grantach finansujących współpracę w zakresie wypracowy-

wania rozwiązań systemowych możliwych do wykorzystania w publicznym systemie opieki 

zdrowotnej. Opracowania i analizy REDO stanowią opinie i głos doradczy w opracowaniu 

koncepcji Strategii Ochrony Zdrowia; gabinet uzyskał również możliwość uczestniczenia 

w programach badawczych Unii Europejskiej na zasadach partnerstwa w konsorcjach badaw-

czych, np. w programie HORIZON 2020. 

 

Zakład Produkcyjny TERMOSZKŁO Artur Chromniak 

Przedsiębiorstwo TERMOSZKŁO funkcjonuje na małopolskim rynku od lipca 1991 r. 

Głównym założeniem leżącym u podstaw działalności firmy jest wykorzystanie potencjału 

zawodowego osób ją tworzących i z nią współpracujących oraz zapewnienie zleceniodawcom 

najwyższej jakości usług w zakresie produkcji i obróbki szkła. W planach przedsiębiorstwa 

pozostaje zacieśnianie więzi między nauką a biznesem w taki sposób, by oferowane usługi 

specjalistyczne świadczone były w oparciu o wysokiej jakości sprzęt i wiedzę fachowców. 

Podstawą transferu nabytej wiedzy do praktyki gospodarczej było zatem dotychczaso-

we doświadczenie przedsiębiorstwa. Realizacja projektu dotyczyła wyposażenia przedsiębior-

stwa TERMOSZKŁO w środki trwałe niezbędne do produkcji i obróbki szkła, a planowane 

inwestycje – zakup środków trwałych – były bezpośrednio związane z wprowadzeniem 

rozwiązań innowacyjnych. W wyniku realizacji projektu zwiększyła się aktywność 

gospodarcza i konkurencyjność przedsiębiorstwa, które znacznie poszerzyło asortyment 

swojej oferty zarówno o produkty, jak i usługi cięcia i obróbki szkła na indywidualne zlecenia 

klientów.  

W wyniku podjętej współpracy opracowano sześcioetapowy plan wdrożenia projektu 

innowacyjnego w firmie TERMOSZKŁO, schematycznie przedstawiony na rysunku 15. 
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Rysunek 14 Wdrożenie projektu innowacyjnego w przedsiębiorstwie TERMOSZKŁO 

Źródło: opracowanie własne. 

Wdrożona w ramach projektu innowacja jest efektem współpracy przedsiębiorstwa 

TERMOSZKŁO z sektorem B+R. Inspiracją do podjęcia współpracy było spotkanie brokers-

kie „Współpraca Nauki z Biznesem w przemyśle budowlanym” w kwietniu 2010 r., zorgani-

zowane w ramach projektu „Podnoszenie świadomości znaczenia badań naukowych i prac 

badawczych oraz własności przemysłowej i intelektualnej dla rozwoju gospodarczego 

z wykorzystaniem wypracowanych narzędzi”, w którym przedstawiciel firmy 

TERMOSZKŁO uczestniczył jako prelegent. Projekt ten był współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie zorganizowało 

Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. Następnie przedsiębiorstwo 

TERMOSZKŁO zawarło umowę z Centrum Transferu Technologii PK na wykonanie 

pogłębionego audytu technologicznego, zrealizowanego w ramach działania 5.2 Programu 

ETAP I 

Zainicjowanie wdrożenia 

wszystkie działania przeprowadzone we 

wcześniejszych etapach, opracowanie 

odpowiedniej dokumentacji 

ETAP II 

Planowanie wdrożenia 

wszystkie działania przeprowadzone we 

wcześniejszych etapach, opracowanie 

odpowiedniej dokumentacji 

ETAP III 

Wdrożenie wstępne 

infrastruktura, zasoby osobowe, zasoby rzeczowe, 

zasoby finansowe 

ETAP IV 

Wdrożenie właściwe 

produkcja/wytwarzanie, czynności kontrolne i 

monitorujące produkcję/wytwarzanie, dystrybucja 

ETAP V 

Wdrożenie wtórne 

modyfikacja technologii oraz procesów 

ETAP VI 

Zakończenie wdrożenia 

zestandaryzowana produkcja masowa, serwis 
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Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, tj. „Wspieranie instytucji otoczenia 

biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym”. 

Realizowana inwestycja przyczyniła się do zacieśnienia współpracy przedsiębiorstwa 

TERMOSZKŁO z jednostkami B+R oraz pozyskania do kooperacji nowych podmiotów ze 

sfery naukowo-badawczej: 

 w zakresie realizacji celowych projektów badawczych nawiązano współpracę z Cen-

trum Innowacji NOT, 

 w zakresie certyfikacji wyrobów i systemów nawiązano współpracę z Instytutem 

Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych. 

W efekcie firma TERMOSZKŁO zwiększyła swój udział w małopolskim rynku usług 

badawczych w branży szklarskiej, jak również uzyskała warunki dla rozwoju potencjału 

naukowego swoich pracowników. 

 

FORMES Sp. z o.o. 

Przedsiębiorstwo FORMES Sp. z o.o. prowadzi działalność w branży budowlanej od 

2006 r. Pierwotnie firma koncentrowała się w swojej działalności na realizacji stanów 

surowych obiektów mostowych, inżynieryjnych, konstrukcyjnych. W 2011 r. podjęto 

działania związane z dywersyfikacją działalności, a ich efektem było utworzenie działu 

budownictwa ekologicznego „Domy z tej ziemi”.  

Spółka zajmuje się realizacją budynków z wykorzystaniem najbliższego człowiekowi 

surowca – ziemi. Korzystając z doświadczenia w budownictwie ekologicznym oraz inżynie-

ryjnym, firma realizuje kompleksową budowę budynków w technologii ziemi ubijanej. 

FORMES Sp. z o.o. prowadzi również działalność badawczo-naukową w zakresie fizyki 

przegród budowlanych wykonanych z zastosowaniem ziemi jako materiału bazowego. 

Atutem przedsiębiorstwa jest własnościowy budynek doświadczalny nowej generacji 

wybudowany w oferowanej technologii i użytkowany od 2002 r. Jest to innowacyjny w skali 

światowej projekt, nadal nieposiadający swojego odpowiednika w naszej strefie klimatycznej. 

Budynek ekologiczny nowej generacji wyróżnia się zastosowaniem tradycyjnej technologii 

wznoszenia ścian w połączeniu z nowoczesnymi materiałami izolacyjnymi. Takie połączenie 

pozwala na spełnienie obecnie obowiązujących norm i przepisów budowlanych. Użyte 

rozwiązania pozwalają na maksymalizację parametrów uzyskanego mikroklimatu we wnętrzu 

budynku, a co za tym idzie – zdrowotności pomieszczeń. 
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W roku 2012 zarząd spółki podjął decyzję o zainicjowaniu współpracy z jednostką 

naukowo-badawczą (B+R) w ramach programu „Bon na innowacje”
142

. W ramach programu 

pozyskano środki na zainicjowanie współpracy z Politechniką Krakowską w zakresie rozwoju 

prowadzonych dotychczas samodzielnie przez firmę koncepcji badawczych dotyczących 

wykorzystania w budownictwie gliny ubijanej w szalunku (rysunek 16). 

 

Rysunek 15. Struktura prac jednostki B+R wykonanych na rzecz FORMES SP. Z o.o. 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                 

142
 Wsparcie w ramach programu „Bon na innowacje” udzielane jest w oparciu o rozporządzenie Ministra 

Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 

pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi. Celem programu jest zainicjowanie kontaktów 

przedsiębiorców z jednostkami naukowymi, z tego względu program jest skierowany do przedsiębiorców, 

którzy w roku złożenia wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku 

o udzielenie wsparcia w ramach programu „Bon na innowacje”, nie korzystali z usług żadnej jednostki 

naukowej w zakresie usług dotyczących wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii. W ramach programu 

„Bon na innowacje” jeden przedsiębiorca może uzyskać wsparcie o wartości maksymalnej 15 tys. PLN. 

Przedsiębiorca, który już uzyskał wsparcie w ramach programu, nie może ubiegać się o kolejne wsparcie. 

Wsparcie w ramach programu „Bon na innowacje” jest przeznaczone na zakup usługi dotyczącej wdrożenia 

lub rozwoju produktu czy technologii realizowanej przez wykonawcę usługi, mającej na celu opracowanie 

nowych lub udoskonalenie istniejących produktów (wyrobów) lub technologii danego przedsiębiorstwa. 

Produktem jest każdy wytwór działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy, a więc zarówno rzecz, jak 

i dobro niematerialne albo usługa. Przedmiotem wsparcia może być usługa, która jest związana z tym co jest 

produkowane przez danego przedsiębiorcę (czyli jest efektem działalności gospodarczej) i nie jest 

przeznaczone wyłącznie do dalszego wykorzystania w danym przedsiębiorstwie. 

Technologią jest metoda przeprowadzania procesu produkcyjnego lub przetwórczego, a także dziedzina 

techniki zajmująca się opracowywaniem nowych metod produkcji wyrobów lub przetwarzania surowców. 

Przedmiotem wsparcia może być usługa, która jest związana z metodą przeprowadzania produkcji lub metodą 

przetwórstwa. Za usługę dotyczącą wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii nie uznaje się usług 

o charakterze promocyjnym oraz usług, które dotyczą wyłącznie procesów związanych z organizacją, 

zarządzaniem danym przedsiębiorstwem, nie wpływają zaś na procesy związane z przedmiotem prowadzonej 

działalności gospodarczej. 
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Uzyskanie wyników badań wykonanych przez niezależną jednostkę B+R potwier-

dzających poprawność techniczną wdrażanej technologii oraz wykazujących, że budynki 

posiadające ściany z gliny charakteryzują się naturalnym mikroklimatem wnętrz, stanowią 

o korzyściach dla kontrahentów firmy i są niezbędnym elementem formalnym wymaganym 

do wdrożenia rynkowego omawianej technologii.  

W celu wykazania korzyści, jakie wynikają ze stosowania tej innowacyjnej 

technologii, wykonano badanie mikroklimatu w budynkach z gliny oraz porównano go 

z mikroklimatem występującym w budynkach wykonanych w innych technologiach. Z kolei 

celem badań normowych i dodatkowych dla zadanej receptury tynku glinianego oraz 

określenie jego cech technicznych było wprowadzenie do obrotu towarowego tynku 

glinianego, który jest jednym z elementów tej innowacyjnej technologii: połączenia ściany 

z gliny z tynkiem glinianym wewnętrznym oraz nowoczesnymi materiałami izolacyjnymi 

stosowanymi w budownictwie. 

Wprowadzenie na rynek europejski technologii gliny ubijanej w szalunku jest zarówno 

innowacją procesową (sposób wykonania usługi), jak również innowacją produktową 

(tradycyjna technika z nowoczesnymi materiałami) i stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie 

w zakresie zdrowego mieszkania i ekologii. Technologia ta jest łatwa do zastosowania 

i zapewnia zarówno korzyści zdrowotne w związku z mikroklimatem, jaki występuje w tych 

budynkach, jak również korzyści ekologiczne i ekonomiczne. Budowa nowoczesnych 

budynków „z ziemi”, czyli w technologii gliny ubijanej w szalunku, wypełnia lukę na 

polskim rynku budowlanym.  

W powyższych opisach przedstawiono wyzwania, z którymi zmierzyły się cztery 

wybrane małopolskie przedsiębiorstwa w trakcie zarządzania procesem innowacyjnym, który 

jest realizowany na wielu płaszczyznach. Procesowi temu nieodłącznie towarzyszą procedury, 

czyli wyuczone i powtarzające się wzorce zachowań, składające się na zarządzanie 

innowacjami. Doświadczenia omówionych firm wskazują, że krytycznymi czynnikami 

pozwalającym podjąć działania proinnowacyjne były: 

1. Postawa właścicieli zarządzających tymi podmiotami biznesowymi – mimo obciążeń 

związanych z samodzielnym prowadzeniem działalności gospodarczej potrafili 

znaleźć czas na dyskusję, planowanie, realizowanie i obserwowanie przebiegu procesu 

innowacyjnego. 

2. Podjęcie aktywnej współpracy ze środowiskiem akademickim. 
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We wszystkich analizowanych firmach zainicjowane procesy mają charakter trwały; 

stały się one dla nich nie tylko okazjonalną aktywnością, ale trwale wpłynęły na zmianę ich 

kultury organizacyjnej. 
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Przedmiotem omówienia i analizy ilościowej są wyniki prac prowadzonych dla małopolskich 

firm MŚP od 2009 r. Prace te były prowadzone wg jednolitego scenariusza, który ostatecznie 

został sformułowany i opisany jako autorska metodyka ProMaTeT. W zestawieniu  

z tradycyjnym, stosowanym przez przedsiębiorców podejściem do zarządzania transferem 

technologii i innowacjami, ProMaTeT pozwala na elastyczne wykorzystanie dostępnych na 

rynku, bezpłatnych lub jedynie częściowo odpłatnych instrumentów systemowych. Co więcej, 

dzięki elastycznemu doborowi narzędzi ProMaTeT pozwala przedsiębiorcy (niezależnie od 

formy prawnej działalności) na generowanie efektu synergii. 

Kluczowym zagadnieniem w rozpatrywaniu kwestii innowacyjności jest fakt, że jest 

ona procesem. W jej modelu podstawowym dokonała się w ostatnich latach rewolucja
143

. 

Uprzednio, zarówno w przypadku wyraźnych, jak i domniemanych modeli mentalnych, 

innowacja była postrzegana jako linearna (liniowa) sekwencja następujących zdarzeń: nowe 

możliwości, które przynosił rozwój nauki, materializowały się w ulepszeniach, te zaś trafiały 

na rynek (impuls technologiczny) lub też gdy rynek sygnalizował potrzebę czegoś nowego, 

zaspokajano ją za pomocą nowych ulepszeń
144

. W literaturze przedmiotu najczęściej 

przywoływany model produktu stworzyli Booz, Allen i Hamilton
145

. W literaturze występuje 

sześć kategorii nowych produktów z punktu widzenia ich skali nowości dla przedsiębiorstwa 

i rynku: 

1. Produkty nowe na świecie; nowe produkty tworzące nowy rynek. 

2. Nowe linie produktu; nowe produkty pozwalające na wejście po raz pierwszy na 

istniejący już rynek. 

3. Produkty dodatkowe; nowe produkty uzupełniające dotychczasowe linie produkcyjne 

przedsiębiorstwa. 

                                                 

143
 Bessant J., Francis B., Dealing with Discontinuity. How to Sharpen Up Your Innovation Act, London: 

Advanced Institute of Management Research 2005.  
144

 Freeman C.,  Soete L., The Economics of Industrial Innovation, Cambridge: MIT Press 1997. 
145

 Booz E., Allen J., Hamilton C., New Product Management for the 1980s, New York: Booz, Allen & 

Hamilton Inc. 1982. 
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4. Udoskonalenia dotychczasowych produktów; nowe produkty o udoskonalonym dzia-

łaniu lub większej wartości postrzeganej, wchodzące na miejsce produktów dotych-

czasowych. 

5. Produkty repozycjonowane; istniejące produkty kierowane na nowe rynki lub 

segmenty rynku. 

6. Produkty redukujące koszty. 

W nowoczesnym modelu innowacyjności jednym z kluczowych składników procesu innowa-

cyjnego w przedsiębiorstwie jest kultura organizacyjna. Istotę i znaczenie tego zagadnienia 

przedstawiono poniżej.  

 

5.1. Znaczenie kultury organizacyjnej dla innowacyjności przedsiębiorstwa 

 

Jednym z kluczowych problemów w zarządzaniu innowacjami jest potrzeba dotarcia do istoty 

wielu skomplikowanych, ryzykownych zjawisk o zmiennej naturze. Większość innowacyj-

nych przedsięwzięć cechuje improwizacja, następowanie po sobie kolejnych faz, a nawet 

regres w odniesieniu do poprzednich etapów. Większość autorów zgodna jest jednak co do 

tego, że podstawowy proces tworzenia rozwiązań innowacyjnych przebiega w określonych 

etapach
146

. Zespół pod kierownictwem A. van de Vena przeanalizował ograniczenia modeli 

tego procesu
147

. Podkreślili oni złożoność i dynamikę przebiegu innowacji oraz określili 

najważniejsze elementy modyfikujące podstawowy mechanizm powstawania innowacji 

następująco: 

 Wstrząs wyzwala innowację. Do zmiany dochodzi, gdy ludzie lub firmy dojrzeją do 

sięgnięcia po okazję lub osiągną próg niezadowolenia. 

 Występuje zjawisko szerzenia się idei. Po starcie w określonym kierunku proces 

rozgałęzia się na liczne odnogi. 

 Niepowodzenia są tak częste, jak przejmowanie nazbyt optymistycznych założeń. 

Nierzadko dochodzi do nagłego wzrostu zobowiązań i nawarstwiania się błędów, 

a wtedy firma wpada w błędne koło. 

                                                 

146
 Souder W., Sherma J., Managing New Technology Development, New York: McGraw–Hill 1994. 

147
 Ven de van A., Angle H., Poole M., Research on the Management of Innovation, New York: Harper&Row 

1989. 
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 Do restrukturyzacji jednostki innowacyjnej często dochodzi wskutek interwencji 

zewnętrznych, zmian kadrowych lub nieoczekiwanych zdarzeń. 

 Najwyższe kierownictwo odgrywa główną rolę we wspieraniu, ale i krytycznym 

kształtowaniu innowacji. 

 Kryteria oceny sukcesu zmieniają się z biegiem czasu, różnią się w zależności od 

grupy i mogą uczynić z innowacyjności przedmiot rozgrywek. 

 Innowacje to zgłębianie wiedzy, ale wiele ich efektów jest wynikiem innych zdarzeń, 

które następują przy okazji ich realizacji.  

 

Przeprowadzone przez autorkę badania firm z terenu Małopolski pozwolą także 

spojrzeć na te oceny z perspektywy Polski. 

Ciekawe ujęcie zaprezentował R. Rothwell z perspektywy historycznej dotyczącej 

ewolucji poglądów na innowacyjność: od prostych modeli liniowych po coraz bardziej 

złożone modele interaktywne. W opracowanym przez niego modelu tzw. innowacji piątej 

generacji (tabela 34) innowacyjność postrzegana jest jako proces z udziałem licznych 

czynników, wymagający wysokiego stopnia zintegrowania wewnątrz i na zewnątrz firmy. Co 

więcej jest to proces, który w coraz większej mierze wspomagany jest kontaktami 

i współpracą opartymi na IT
148

. Mimo że modele piątej generacji i technologie, które 

umożliwiają ich urzeczywistnianie, mogą się wydawać skomplikowane, można w nich 

odnaleźć znane już ramy i elementy procesu podstawowego
149

. 

Tabela 30. Pięć generacji modeli innowacyjności wg Rothwella 

Generacja  Cechy podstawowe  

Pierwsza i druga Proste liniowe modele – wymuszenie potrzeby, impuls ze strony technologii 

Trzecia Model sprzężony, uwzględniający interakcje pomiędzy różnymi elementami i pętle 

przyczynowo-skutkowe 

Czwarta Model równoległy; interakcja w ramach firmy, wzdłuż jednego wektora z kluczowymi 

kooperantami, wzdłuż drugiego z aktywnymi i wymagającymi klientami, akcenty na 

powiązania i sojusze 

Piąta Integracja systemów i współpraca na wielu polach, elastyczne i zindywidualizowane 

odpowiedzi, ciągła innowacyjność  

Źródło: Rothwell R., Successful Industrial…, op. cit., p. 221. 

                                                 

148
 Rothwell R., Successful Industrial Innovation. Critical success factors for the 1990s, „R&D Management” 

1992, p. 221-239. 
149

 Dogson M., Gann D., Salter A., The intensification of innovation, „International Journal of Innovation 

Management” 2002, p. 53-83. 
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Kolejnym istotnym elementem kształtującym metody zarządzania innowacyjnością 

jest wielkość przedsiębiorstwa. Mimo iż mikro- i małe firmy mają wiele przewag rynkowych, 

np. elastyczność czy szybkość podejmowania decyzji, napotykają one na znaczne 

ograniczenia. Wśród nich warto podkreślić np. niedostatek zasobów lub brak ważnych 

umiejętności i doświadczenia zarówno właścicieli, jak i zatrudnionej kadry. Oznacza to, iż 

wypracowanie efektywnego modelu zarządzania innowacyjnością w mikro- i małych firmach 

będzie zależeć od stworzenia takiej struktury i kultury organizacyjnej, które uwzględniałyby 

w pierwszej kolejności czerpanie ze wspólnych wizji i dyskontowanie korzyści z szybkiego 

procesu decyzyjnego
150

. 

Tabela 31. Mocne i słabe strony małych, innowacyjnych przedsiębiorstw 

Mocne strony Słabe strony 

Szybkość podejmowania decyzji Brak sformalizowanych systemów kontroli 

zarządzania, np. harmonogramów realizacji i kosztów 

inwestycji  

Kultura nieformalności Brak dostępu do kluczowych zasobów, głównie 

środków finansowych  

Poziom komunikacji wewnętrznej (każdy pracownik 

jest dobrze poinformowany o sytuacji w firmie i jej 

działaniach) 

Brak ważnych umiejętności i doświadczenia  

Klarowna, podzielana przez większość wizja Brak strategii długoterminowej i kierunku rozwoju 

Elastyczność i mobilność Brak struktur organizacyjnych i planowania 

etapowego 

Duch przedsiębiorczości i skłonność do ryzyka  Słabe zarządzanie ryzykiem 

Energia, entuzjazm, pasja w kierunku innowacyjności Nieprzywiązywanie wagi do detali, brak systemów 

Kontakty i wymiana informacji wewnątrz i na 

zewnątrz 

Słabszy dostęp do zasobów wiedzy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Tidd J., Bessant J., Zarządzanie innowacjami. Integracja 

zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2011, s. 

99-100. 

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP najczęściej nie figurują w wykazach tych podmiotów, 

które rozwinęły działy B+R, ani w innych statystykach przedstawiających innowacyjność
151

. 

                                                 

150
 Założenie to zostało sformułowane na podstawie analizy zgromadzonego materiału empirycznego, ale jest 

ono zbieżne z opinią wyrażoną przez J. Bessanta, który wywiódł ją z badań przeprowadzonych w małych 

firmach amerykańskich; por. Bessant J., Enabling continuous and discontinuous innovations. Some reflections 

from a private sector perspective, „Public Money and Management” 2005, no. 25. 
151

 Np. w opisie metodologii badawczej przyjętej w opracowaniu Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 

w latach 2006–2009, Warszawa 2010 (raport opracowany przez Urząd Statystyczny w Szczecinie pod 

kierunkiem D. Rozkruta) zamieszczono informację, że „prezentowane w publikacji informacje dotyczą 

podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących powyżej 9 osób. W przypadku przedsiębiorstw 

przemysłowych badaniem pełnej zbiorowości objęte zostały jednostki o liczbie pracujących powyżej 49, 

natomiast badaniem na próbie – jednostki liczące od 10 do 49 pracujących. W badaniu przedsiębiorstw 

z sektora usług, zarówno jednostki liczące od 10 do 49 pracujących, jak i powyżej 49 pracujących objęte były 

badaniem na próbie” (s. 8). 
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Nie ma jednak wątpliwości, iż są one zaangażowane w innowacyjność i prowadzą prace 

badawczo-rozwojowe, ukierunkowane głównie na innowacje procesu lub poprawę obsługi 

klienta, posiłkując się przy tym raczej wiedzą ukrytą niż formalną
152

. Przedsiębiorcy uczą się, 

często niemałym kosztem, jak zarządzać procesem innowacji w taki sposób, by zachodził on 

ustawicznie
153

. Szczegółowe analizy innowacji technologicznych
154

, które przebiegają 

w dłuższym czasie, pokazują, że mimo trudności natury technicznej, większość przypadków 

niepowodzeń należy złożyć na karb niedociągnięć w zarządzaniu procesem. A ponieważ 

innowacyjność jest pojęciem z zakresu zarządzania w takim sensie, że zmusza do wyboru 

odpowiednich sił, środków i sposobów oraz ich rozdysponowywania i koordynowania, sukces 

innowacji zależy od dwóch najważniejszych czynników: środków technicznych i umie-

jętności zarządzania nimi
155

.  

Opanowanie procedur zarządzania innowacjami, które gwarantują sukces, nie jest 

łatwe: każda firma powinna znaleźć własne rozwiązania, wypracowując specyficzne proce-

dury rutynowe dotyczące przebiegu procesu innowacyjnego, a zwłaszcza w przypadku zarzą-

dzania innowacjami nieciągłymi. Należy również zwrócić uwagę na negatywny aspekt 

procedur, jakim jest ich brak elastyczności. Ponieważ procedury są zachowaniami wyuczo-

nymi, z punktu widzenia zarządzania innowacjami ważne jest, aby nie tylko tworzyć 

procedury, ale również zachować wyczucie sytuacji i pozwolić rozwijać się nowościom.  

Tabela 35 systematyzuje typologie firm zgodnie z założeniem, że różne stany rozwoju 

wymuszają zdolności do całościowego organizowania i zarządzania procesem innowacji – od 

wyszukiwania nowej wiedzy, do skutecznego jej wdrażania. Taka zdolność, zwana 

absorpcyjną, polega na dysponowaniu wysokiej klasy zestawem procedur uczenia się 

i wykorzystywaniu go w praktyce.  

Tabela 32. Grupy firm według ich zdolności do innowacyjności 

Status podmiotu Cechy charakterystyczne Potrzeby rozwojowe 

Firmy typu „A”: 

nieświadome, 

Nie zdają sobie sprawy lub uznają potrzebę 

zmian technologicznych, nie wiedzą gdzie i co 

mogą poprawić lub jak się zabrać do procesu 

Wsparcie dla podmiotów uznających potrzebę 

zmiany (tzw. wake-up call), opracowanie 

strategicznych ram dla produkcji i innych 

                                                 

 
152

 Hoffman K., Parejo M, Bessant, J., Perren, L., Small firms, R&D, technology and innovation, 

„Technoinnovation” 1997, p. 39-55. 
153

 Graham M., Shuldinger A., Corning and the Craft of Innovation. Oxford: Oxford University Press 2001. 
154

 Gródek Z., Audyt technologiczny w strategii konkurencyjnej innowacyjnego przedsiębiorstwa, „Zeszyty 

Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie” 2011, nr 7, s. 149-157. 
155

 Gundling E., The 3m Way to Innovation. Balancing People and Profit, New York: Kodansha International 

2000. 
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Status podmiotu Cechy charakterystyczne Potrzeby rozwojowe 

pasywne  modernizacji technologii. Są bardzo wrażliwe 

na działania konkurencji. 

działań, identyfikacji odpowiednich i stosow-

nych zmian oraz pozyskiwania i realizacji 

niezbędnych technologii. Przedsiębiorstwa 

w tej kategorii mogą wymagać pomocy 

w podtrzymywaniu procesu zmian w długim 

okresie. 

Firmy typu B:  

reagujące  

Te przedsiębiorstwa uznają potrzebę zmian, 

ale nie są pewne, jak zrealizować ten proces 

w sposób najbardziej efektywny. Ponieważ 

ich wewnętrzne zasoby są ograniczone – 

często brak im podstawowych umiejętności 

i doświadczenia w dziedzinie technologii – 

mają tendencję do reagowania na zagrożenia 

technologiczne i możliwości, ale nie są 

w stanie kształtować i wykorzystywać wyda-

rzeń na swoją korzyść. Ich sieci zewnętrzne są 

zazwyczaj słabo rozwinięte. Większość 

technologicznego know-how jest własnością 

ich dostawców; obserwują zachowanie innych 

firm w swojej branży. Przedsiębiorstwa takie 

mogą być również „nadążającymi” za innymi 

firmami, które mogą mieć podobne słabości 

i ograniczenia w możliwościach techno-

logicznych. 

Grupa ta wymaga rozwoju ram strategicznych 

zmian technologicznych. Firmy wykazują 

potrzeby w poszukiwaniu szerszych rozwią-

zań, w zakresie badania nowych konceptów 

(np. zmiany układu produkcji, a nie tylko 

zdobywanie nowych maszyn) oraz w pozys-

kiwaniu i wdrażaniu nowych produktów 

i możliwości procesu. W dalszej perspektywie 

w takich firmach można się spodziewać 

rozwoju wewnętrznych zdolności strate-

gicznych modernizacji, wymagających mniej 

wsparcia. 

Firmy typu C: 

strategiczne 

Przedsiębiorstwa te mają dobrze rozwinięte 

poczucie konieczności zmian technologicz-

nych i dysponują dobrymi możliwościami ich 

realizacji. Muszą one przyjąć strategiczne 

podejście do innowacji i mieć jasne pojęcie 

priorytetów. Korzystają z wyraźnych infor-

macji w ramach zarządzania, wyszukiwania, 

przejęcia, wdrażania i doskonalenia technolo-

gii, jednak mają tendencję do braku możliwoś-

ci ponownego zdefiniowania rynków dzięki 

nowym technologiom, lub do tworzenia 

nowych możliwości rynkowych. Mają 

tendencję do konkurowania w granicach 

istniejącego przemysłu i mogą zostać 

„uwięzione” w dojrzałym lub powolnym 

wzroście sektora, mimo że wykorzystują 

technologie efektywnie w granicach 

przemysłu. Czasami są ograniczone nie 

wiedząc, gdzie i jak zdobyć nowe technologie 

poza granicami ich tradycyjnej działalności. 

Potrzeby tej grupy są zasadniczo skoncentro-

wane wokół udzielania dodatkowego 

wsparcia dla wewnętrznych możliwości 

i kwestionowania istniejących modeli 

biznesowych. Poprawa dostępu do specjalis-

tycznej wiedzy technicznej i marketingu, 

która umożliwi dostęp do nowych sieci z dos-

tawcami technologii (np. zagranicznych 

źródeł) może pomóc tym firmom myśleć „na 

zewnątrz”. Takie firmy mogą również 

skorzystać z okazjonalnego wsparcia firm 

doradczych lub organizacji świadczących 

usługi w zakresie badań i technologii spec-

jalistycznych, lokalnie lub w skali między-

narodowej. Firmy te mogą korzystać z lep-

szego dostępu do absolwentów i przyłączania 

się do uczelni, które oferują nowe pomysły, 

dostęp do zaawansowanych technologii 

i nowych umiejętności. 

Firmy typu D: 

kreatywne 

Ten rodzaj firm posiada dobrze rozwinięte 

zdolności technologiczne i jest w stanie 

przekroczyć międzynarodową granicę techno-

logiczną. W wielu dziedzinach  firmy te 

wykazują twórcze i aktywne podejście do 

wykorzystania technologii dla przewagi 

konkurencyjnej. Wykazują łatwość w nowo-

czesnym określaniu strategicznych ram dla 

innowacji i biorą na siebie pisanie na nowo 

Potrzeby tej grupy skoncentrowane są 

głównie wokół uzupełniania istniejących 

wewnętrznych możliwości z zewnętrznych 

źródeł, ocenie ryzyka i niepewności i utrzy-

mania swojej pozycji jako „wyłącznik 

reguły”. Są to otwarte firmy, które współpra-

cują i uczą się od partnerów w otoczeniu 

zewnętrznym i inwestują w rozwój nowych 

technologii i zasobów, na przykład w wiodą-
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Status podmiotu Cechy charakterystyczne Potrzeby rozwojowe 

reguł gry konkurencyjnej w zakresie technolo-

gii, rynków i organizacji. Silne zasoby 

wewnętrzne są połączone z wysokim stopniem 

chłonności, które mogą umożliwić 

dywersyfikację na inne sektory, w których 

umiejętności i możliwości własne przyniosą 

nowe korzyści i ponownie określą, w jaki 

sposób firmy tradycyjnie mogą lub chcą 

konkurować. Technologia i sieci rynku tych 

firm są szerokie, aby mogły być one na 

bieżąco informowane o nowych 

możliwościach technologicznych i pozostawać 

w kontakcie z dostawcami sprzętu i pomy-

słów. 

cych uniwersytetach na całym świecie. Od 

czasu do czasu pojawiają się projekty, które 

grożą zakłóceniem pozycji istniejących firm 

i często są one silnym bodźcem do obrócenia 

ich w nowe możliwości rynkowe. Takie firmy 

mają potrzebę nawiązywania nowych 

kontaktów z grupami specjalistów (krajowych 

i zagranicznych) w celu rozwiązywania 

złożonych problemów technicznych 

i opracowywania nowych możliwości. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bessant J., Tsekouras G., Rush H., Getting the tail to wag. 

Developing innovation capability in SMEs. Proceedings 10th International CINet conference, 6–8 

September, Brisbane 2009. 

 

5.2. Determinanty skutecznego zarządzania procesem transferu 

technologii 

 

Z literatury przedmiotu płyną sygnały
156

, iż problemy związane z innowacją nie mają łatwych 

rozwiązań, a poszczególne przykłady bardzo się od siebie różnią: skalą, rodzajem, zasięgiem 

czy sektorem. Niemniej jednak można wykazać ich dwie cechy wspólne, z których jedna 

związana jest z innowacyjnością jako procesem i została omówiona powyżej.  

Drugą ważną cechą wszystkich procesów innowacyjnych, wynikających z pierwszej 

przesłanki jest to, że w ogóle może dojść do zaistnienia innowacji. Ingerencja w czynniki 

kształtujące proces innowacji, wpływanie na jego wynik jest możliwe, stąd wniosek – samym 

procesem da się zarządzać. Zatem stworzenie zintegrowanego systemu procedur ściśle wiąże 

się ze skutecznym zarządzaniem innowacjami. Co więcej, może również zwiększać zdolności 

konkurencyjne przedsiębiorstw, np. dzięki umiejętności szybszego wprowadzania na rynek 

nowych produktów lub lepszego posługiwania się nową technologią
157

. Na uwagę zasługuje 

                                                 

156
 Adams R., Bessant, J., Phelps R., Innovation management measurement. A review, „International Journal of 

Management Reviews” 2006, vol. 8, p. 21-47. 
157

 Smith P., Reinertsen D., Developing Products In Half in Time, New York: Van Nostrad Reinhold 1991; Tidd 

J., Flexible Automation, London: Frances Printer 1989; Jaikumar R., Post-industrial manufacturing, „Harvard 

Business Review” 1986, November. 
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także fakt, iż innowacje wymagają zarządzania zintegrowanego: nie wystarczy tylko 

zajmować się pojedynczym obszarem czy podnosić kwalifikacje w wybranych dziedzinach: 

potrzebne są również określone umiejętności podstawowe, takie jak np. wychwytywanie 

inspiracji z otoczenia. Szczegółowy katalog umiejętności podstawowych w zarządzaniu 

innowacjami przedstawiono w tabeli 33: 

Tabela 33. Podstawowe umiejętności w zarządzaniu innowacyjnością 

Umiejętność 

fundamentalna 
Zachowanie wspomagające 

Rozpoznawanie Wychwytywanie z otoczenia wskazówek natury technicznej i ekonomicznej, które 

mogłyby wyzwalać proces zmian 

Właściwa gradacja Zapewnienie właściwej równowagi między ogólną strategią firmy a proponowaną 

zmianą (trzeba wprowadzać innowacje, ale nie dlatego, że taka panuje moda, albo 

z tego powodu, aby ani na chwilę nie pozostawać z tyłu) 

Pozyskiwanie Świadomość ograniczeń bazy technicznej własnej firmy połączona ze zdolnością do 

podłączenia się pod zewnętrzne zasoby wiedzy, informacji, środków technicznych itp. 

transfer technologii z różnych źródeł zewnętrznych i ich integrowanie we właściwych 

miejscach w firmie  

Generowanie Zdolność do tworzenia części rozwiązań w ramach firmy przez dział B+R, grupy 

specjalistów itp. 

Wybory Analizowanie i wybór optymalnych odpowiedzi na sygnały płynące z otoczenia, które 

będą zgodne ze strategią oraz własnymi środkami i siłami lub zewnętrznymi zasobami 

technologicznymi 

Realizacja Zarządzanie projektami rozwojowymi dotyczącymi nowych produktów lub procesów 

od pomysłu do wdrożenia, monitorowanie i kontrolowanie takich projektów.  

Wdrażanie Zarządzanie procesem wdrażania zmiany (technicznej lub innej) celem zapewnienia jej 

akceptacji w firmie i efektywnego spożytkowania innowacji 

Nauka Zdolność do oceny i analizy procesu innowacyjności i do zidentyfikowania przykrych 

doświadczeń dla poprawy procesów zarządzania  

Rozwijanie firmy Ustawienie procedur rutynowych na właściwych torach – w strukturach 

organizacyjnych, procesach, zachowaniach korporacyjnych itp.  

Źródło: Swan J., Knowledge, networking in Innovation. Developing and understanding of process, 

[in:] International Handbook on Innovation, ed. Shavinina L.,  Amsterdam–Boston: Elsevier Science 

2003. 

Na potrzeby dalszych rozważań na temat zarządzania innowacją wykorzystany zosta-

nie model zaproponowany przez J. Tidda oraz J. Bessanta, określający w czterech krokach 

ścieżkę procesu innowacji w przedsiębiorstwie, przedstawiony na rysunku 17.  
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Rysunek 16. Model procesu transferu technologii w przedsiębiorstwie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Tidd J., Bessant J., Zarządzanie innowacjami. 

Integracja….op. cit. 

Najistotniejszy w przedstawionym powyżej modelu J. Tidda i J. Bessanta jest fakt, iż 

każda faza procesu innowacji wymaga wykonania wielu różnorodnych czynności; co więcej, 

z każdą z nich związane są określone doświadczenia dotyczące skutecznych procedur 

zarządzania innowacjami. Kształtują się one następująco: 

1. Faza poszukiwania
158

 – to odbieranie sygnałów z otoczenia o możliwości wdrożenia 

zmian, np. wykorzystanie nowej technologii, zmiany na rynku (lub rynkach), presja 

zmian legislacyjnych lub działania konkurencji. Większość innowacji jest generowana 

przez nakładanie się kilku czynników, np. potrzebę zmian pod wpływem impulsów, 

jakie dają nowe okazje. 

2. Faza wyboru
159

 – to dokonywanie właściwych wyborów spośród licznych okazji 

technologicznych i rynkowych, w zgodzie ze strategią firmy. Jest to niezwykle ważne, 

ponieważ działalność innowacyjna niesie ze sobą ryzyko i nawet bogate przedsię-

biorstwa nie mogą sobie pozwolić na nieograniczony jego zakres. Celem tej fazy jest 

skonsolidowanie z otrzymywanych danych spójnej koncepcji innowacji, która będzie 

przedmiotem dalszego opracowania na poszczególnych etapach i szczeblach innowa-

cyjnego przedsiębiorstwa.  

                                                 

158
 Chiesa V., Coughlan P., Voss C., Development of a technical innovation audit, „Journal of Product 

Innovation Management” 1996, no. 13, p. 105-136. 
159

 Francis D., Developing Innovative Capability,  Brighton: University of Brighton 2001. 
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3. Faza wdrażania
160

 – jest to wprowadzanie opracowanych pomysłów w życie, np. 

stworzenie nowego produktu lub usługi bądź zmiana procesu technologicznego lub 

modelu prowadzenia biznesu. Przeprowadzane w następnej kolejności analizy techno-

logiczne i rynkowe pozwalają stwierdzić, czy innowacja jest możliwa i czy spotka się 

z zainteresowaniem klientów, zgodnie z nieustannie zachodzącym cyklem: problem – 

rozwiązanie. Kolejnym stadium jest wprowadzenie produktu na rynek; zgromadzona 

wiedza posłuży do dalszego udoskonalania komercjalizowanej innowacji. 

4. Faza dyskontowania
161

 – to ostateczny cel innowacyjności sensu stricto: czerpanie 

korzyści z wartości dodanej, wytworzonej dzięki własności intelektualnej, które 

następuje na wiele sposobów, np. formalnie poprzez patenty lub nieformalnie, poprzez 

wiedzę ukrytą. Bardzo ważne jest również kategoria tzw. „aktywów uzupełniających”, 

czyli tych elementów całego systemu tworzenia innowacji, do których innym trudno 

dotrzeć i je powielić. D. Teece rozwija to zagadnienie wprowadzając określenie 

„systemu powtarzalności”
162

. 

Nieuchronną konsekwencją wprowadzenia innowacji na rynek jest stworzenie bodźca 

do rozpoczęcia całego cyklu od nowa. Jeśli nawet wprowadzana innowacja nie odniesie 

sukcesu, może stanowić cenną wskazówkę, co należy poprawić w kolejnym cyklu. Częściej 

jednak dochodzi do tego, co Rothwell i Gardiner określili mianem „reinnowacji”, czyli do 

budowania na podstawie odniesionego sukcesu kolejnych generacji produktów o zmodyfiko-

wanych i udoskonalonych cechach. Zdarza się, że w przypadkach szczególnie żywotnych 

modeli możliwe jest przedłużenie i wprowadzanie reinnowacji przez wiele lat i w wielu 

wariantach
163

. 

 

                                                 

160
 Cooper R., Product Leadership, New York: Perseus Press 2005. 

161
 Hippel von E., The Democratization of Innovation, Cambridge MA: MIT Press 2005. 

162
 Teece, D., Capturing value from knowledge assets.The new economy, markets for knowhow, and intangible 

assets, „California Management Review” 1998, p. 55-79. 
163

 Rothwell R., Gardiner P., Invention, innovation, re-innovation and the role of the user, „Technoinnovation” 

1985, p. 167-186. 
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5.3. Tradycyjny model podejścia do zarządzania transferem technologii 

w przedsiębiorstwie 

 

Przy obecnie stosowanym modelu transferu technologii małopolskie firmy z sektora 

MŚP podejmujące decyzje o inwestowaniu w innowacyjne rozwiązania i rozpoczynające 

inicjowanie i realizację procesu transferu technologii narażone są na działania 

kapitałochłonne.  

 

Rysunek 17. Tradycyjny model podejścia do zarządzania transferem technologii 

w przedsiębiorstwie 

Źródło: opracowanie własne.  
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W prezentowanym podejściu tradycyjnym uwagę zwraca fakt angażowania w działa-

nia innowacyjne podmiotu zewnętrznego (najczęściej jest to firma doradcza działająca na 

zasadach rynkowych). Właściciel/zarząd przedsiębiorstwa nie korzysta z instrumentów 

wsparcia publicznego, a angażowanie zewnętrznej firmy doradczej znacząco podnosi koszty 

realizacji przedsięwzięcia. Model nie obejmuje również udziału w procesie innowacyjnym 

Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB). Strukturę tradycyjnego podejścia do procesu transferu 

technologii obrazuje rysunek 18. 

Podjęta przez zarząd/właściciela decyzja o realizacji projektu obejmującego transfer 

technologii wiąże się z weryfikacją możliwości pozyskania zewnętrznego źródła finanso-

wania zaplanowanego przedsięwzięcia. Rozważane alternatywy dotyczą: pozyskania kredytu 

bankowego, pożyczki, inwestora kapitałowego lub środków publicznych w postaci dotacji 

inwestycyjnych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Z uwagi na brak fachowej 

wiedzy kadr zarządzających/właścicielskich na etapie pozyskania środków zewnętrznych 

angażowana jest pomoc wyspecjalizowanej firmy doradczej świadczącej usługi konsultin-

gowe. Uzależnienie realizacji projektu innowacyjnego od pozyskania wsparcia zewnętrznego 

podraża koszty całości przedsięwzięcia.  

 

5.4. Koncepcja modelu badawczego ProMaTeT 

 

Metodyka ProMaTeT (Process Management of Technology Transfer) składa się z poziomu 

ogólnego i wariantów obszarowych. Struktura każdej z części zostanie przedstawiona oddziel-

nie. Koncepcja poziomu ogólnego w ujęciu strukturalnym obejmuje 4 aspekty procesu 

wdrożenia innowacji: proceduralny, analityczny, kompetencyjny i transakcyjny. Każdy 

z aspektów koncentruje się na wyodrębnionych wariantach lub kompetencjach 

uzasadniających praktyczne możliwości zastosowania modelu w praktyce: 

 moduł proceduralny obejmuje wymiary: strategiczny, organizacyjny i finansowy; poz-

wala na usprawnienie procesów związanych z wdrożeniem ProMaTeT w przedsię-

biorstwie; 

 moduł analityczny obejmuje warianty: diagnostyczny i ewaluacyjny – generuje aktu-

alną i użyteczną wiedzę umożliwiającą realizację celów ProMaTeT; 
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 moduł kompetencyjny obejmuje kompetencje: organizacji, projektowe i rzeczowe – 

definiuje kompetencje niezbędne do efektywnej realizacji celów ProMaTeT; 

 moduł transakcyjny obejmuje warianty: prawny, zarządzania wiedzą, komercjalizację 

i transfer – wskazuje na przepisy, reguły, dobre praktyki umożliwiające sprawne 

i skuteczne zarządzanie procesem transferu technologii ProMaTeT. 

Koncepcję poziomu ogólnego metodyki ProMaTeT w ujęciu strukturalnym przedstawia 

rysunek 19. 

 

Rysunek 18. Koncepcja poziomu ogólnego metodyki ProMaTeT 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: W kierunku skuteczniejszego transferu wiedzy. Diagnoza 

w obszarach objętych modelem SPIN. Kraków: Województwo Małopolskie, Kraków: Centrum 

Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych (CEAPP) UJ 2012. 

Struktura wyodrębnionych modułów zdefiniowana została w oparciu o ich wielowy-

miarowość. Każdy z nich pozwala na osiągnięcie założonych celów:  

 moduł proceduralny – pozwala na usprawnienie procesów związanych z wdrożeniem 

ProMaTeT w przedsiębiorstwie; 

 moduł analityczny – generuje aktualną i użyteczną wiedzę umożliwiającą realizację 

celów ProMaTeT; 

 moduł kompetencyjny – definiuje kompetencje niezbędne do efektywnej realizacji 

celów ProMaTeT; 
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 moduł transakcyjny – wskazuje na przepisy, reguły, dobre praktyki umożliwiające 

sprawne i skuteczne zarządzanie procesem transferu technologii ProMaTeT. 

Cele poszczególnych wymiarów prezentuje tabela 34: 

Tabela 34. Cele wariantów metodyki ProMaTeT 
Nazwa modułu Nazwa wymiaru Cele na poziomie wymiaru Cele na poziomie modułu  

Proceduralny Strategiczny Zdefiniowane, zwymiarowane i zaktuali-

zowane priorytety działań przedsiębior-

stwa  

Usprawnienie procesów 

związanych z wdrożeniem 

ProMaTeT w przedsię-

biorstwie  Organizacyjny Weryfikacja i aktualizacja struktury 

organizacyjnej przedsiębiorstwa 

warunkującej sprawne funkcjonowanie 

organizacji  

Finansowy Diagnoza i ocena potencjału źródeł finan-

sowania przedsięwzięcia (instrumenty 

inżynierii finansowej) zapewniające 

płynne zarządzanie procesem transferu 

technologii w przedsiębiorstwie  

Analityczny Diagnostyczny Zdefiniowanie potrzeb interesariuszy 

organizacji, uwzględnienie ich w stra-

tegii, opracowanie strategii rozwiązy-

wania konfliktów z interesariuszami 

(informacyjna, dialektyczna, represyjna) 

Aktualna i użyteczna 

wiedza umożliwiająca 

realizację celów ProMaTeT 

Ewaluacyjny Zdiagnozowanie, rozpoznanie, skutecz-

ności działań podejmowanych w ramach 

zarządzania procesem transferu 

technologii 

Kompetencyjny  Kompetencje 

organizacji 

(podmiotowe) 

Wzrost kompetencji organizacji w za-

kresie wdrożeń innowacji do praktyki 

gospodarczej przedsiębiorstwa  

Zapewnione kompetencje 

niezbędne do efektywnej 

realizacji celów ProMaTeT 

Kompetencje 

projektowe  

Wdrożenie kompetencji projektowych 

u pracowników uczestniczących w pro-

cesie zarządzania transferem technologii 

Kompetencje 

rzeczowe 

Wzrost kompetencji rzeczowych umożli-

wiających w przyszłości generowanie 

przez przedsiębiorstwo innowacji 

technologicznych  

Transakcyjny Prawny Efektywne funkcjonowanie w przedsię-

biorstwie dobrych praktyk dotyczących 

ochrony własności intelektualnej, jej 

ochrony w kontekście realizacji procesów 

transferu technologii 

Przepisy, reguły, dobre 

praktyki umożliwiające 

sprawne i skuteczne 

zarządzanie procesem 

transferu technologii 

ProMaTeT Zarządzania 

wiedzą  

Efektywne funkcjonowanie w organizacji 

praktyk wiązanych z zarządzaniem 

wiedzą oraz wypracowanie procedur 

związanych z transferem wiedzy ukrytej 

Komercjalizacji 

i transferu  

Efektywne funkcjonowanie w przedsię-

biorstwie procedur (i związanych z nimi 

zasobów) dotyczących diagnozowania 

innowacyjnych technologii i ich 

akceleracji rynkowej. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie W kierunku skuteczniejszego transferu wiedzy…, op. cit. 
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Wartość płynąca z takiego zorganizowania procesu zarządzania transferem technologii 

jest najczęściej niemożliwa do uzyskania w alternatywnych, nieformalnych ścieżkach 

realizacji transferu technologii.  

 

5.5. Scenariusze użycia metodyki ProMaTeT 

 

Choć w dziedzinie zarządzania nie ma jednolitej definicji scenariusza, to jego istota 

sprowadza się do stwierdzenia, że jest to narzędzie używane do przedstawienia przyszłych 

zdarzeń oraz kierunków rozwoju rzeczywistości
164

. Koncepcję scenariuszy pierwsi spopulary-

zowali H. Kahn i A. J. Wiener
165

. M. Godet traktuje scenariusz jako opis możliwych przysz-

łych zdarzeń, a rozwiniętą interpretację podejścia scenariuszowego podaje L. Gerardin
166

, 

wyróżniając cztery postawy wobec przyszłości: 

1. Postawę bierną (oportunistyczną), poddanie się całkowicie biegowi wydarzeń, co 

w pewnym sensie jest wyrazem filozofii fatalistycznej; 

2. Postawę adaptacyjną, polegającą na optymalizowaniu dzisiejszego działania tak, aby 

jego efekty były lepiej przystosowane do przewidywanej przyszłości; 

3. Postawę prognostyczną, której istotą jest oszacowanie możliwego stanu rzeczy 

w danym przyszłym momencie, przy założeniu kontynuacji dzisiejszych tendencji; 

4. Postawę kreatywną wobec przyszłości. 

Z kolei koncepcja scenariuszowa według K. Fabiańskiej i J. Rokity polega na przy-

gotowaniu wielu rozmaitych wersji scenariuszy opisujących sytuację organizacji gospodar-

czej i stan otoczenia, w których przedsiębiorstwo będzie w przyszłości funkcjonować oraz na 

zbudowaniu planu rozwoju dla każdej wersji 
167

. Punktem ciężkości tej koncepcji planowania 

jest badanie rozpoznawczo-prospektywne, dokonywane w wejściowej fazie procesu planis-

tycznego. Za pomocą prostej ekstrapolacji dotychczasowych tendencji zmian organizacji 

gospodarczej określa się jej przyszłą sytuację.  

                                                 

164
 Godet M., Scenarios and Strategic Management, London–Boston: Butterworths 1987. 

165
 Kahn H., Wiener A. J., The Year 2000, Macmillan 1967, p. 51-55. 

166
 Gerardin L., Analiza wielowariantowej przyszłości. Metoda pisania scenariusza, Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowo-Techniczne 1976. 
167

 Fabiańska K., Rokita J., Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, Warszawa: PWE 1986. 
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W konstruowaniu alternatywnych opisów przyszłości czynnikami uzasadniającymi 

wybór celów rozwojowych, jako sytuacji pożądanych, i odpowiadających im strategii, są 

pewne cechy sytuacji idealnej, a także negatywne skutki kontynuacji dotychczasowej stra-

tegii. Realizacja wybranej strategii w koncepcji scenariuszowej zależy od spełnienia nastę-

pujących warunków: 

1. Organizacja gospodarcza musi dysponować trafnym scenariuszem rzeczywiście 

powstałej sytuacji (wiele scenariuszy nie odpowiada realiom faktycznie istniejącym). 

2. Przedsięwzięcia ujęte w planie rozwoju muszą być adekwatne do faktycznie istniejącej 

sytuacji. 

3. Moment rozpoczęcia działań strategicznych ujętych w planie rozwoju musi być 

właściwie wybrany
168

. 

Sens kreatywności w planowaniu scenariuszowym podkreśla również A. Klasik. Pisze on, że 

studia prospektywne, które prowadzą do sformułowania celów i problemów strategicznych, 

stanowią twórczą refleksję nad przyszłością organizacji. Jego zdaniem takie podejście służy 

kierownictwu organizacji do tworzenia całościowych i wielorakich wizji przyszłości, jakimi 

są scenariusze
169

. 

Mając na uwadze powyższe poglądy i interpretacje, zwłaszcza tę autorstwa 

L. Gerardina, należy zwrócić uwagę na to, że podkreślane wielokrotnie postawy wobec 

przyszłości, choć wyraźnie różne od siebie, tworzą pewną wzajemnie się dopełniającą 

całość
170

 (być może z wyjątkiem postawy biernej). Planowanie kreatywne, choć twórcze 

i odkrywcze, nie może być pozbawione cech typowej prognozy, ani też nie może abstrahować 

od konieczności adaptacji do istniejących lub zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych 

i wewnętrznych. Wykorzystuje się je do budowy długookresowych prognoz w sytuacjach, 

w których
171

: 

1. Nie dysponuje się dostateczną wiedzą o prawidłowościach analizowanych zjawisk. 

2. Działania mają charakter niestandardowy, zjawisko cechuje brak doświadczeń i nieprze-

widywalność, co uniemożliwia zastosowanie myślenia ekstrapolacyjnego i budowania 

modeli deterministycznych. 

                                                 

168
 Ibidem. 

169
 Planowanie strategiczne, red.  Klasik A., Warszawa: PWE 1993. 

170
 Stabryła A., Universal research approaches in designing development projects, „Zeszyty Naukowe MWSE 

w Tarnowie” 2011, t. 19,  nr 2. 
171

 Lisiński M. et al., op. cit; Johnson G., Scholes K., Whittington R., Podstawy strategii, Warszawa: PWE 2010, 

s.53; Romanowska M., …, s.39. 
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3. Zjawisko ma charakter nieciągły, a więc istnieje przeskok pomiędzy przeszłością a te-

raźniejszością oraz teraźniejszością a przyszłością. 

4. Zjawiska nie poddają się sformalizowanemu opisowi czy mają charakter jakościowy, a ich 

wpływ na ostateczny wynik może być radykalnie odmienny, jak również cechują się 

dużym stopniem niepewności wpływu na organizację. 

5. Występuje ograniczona liczba czynników generujących zmiany, mających wpływ na 

skuteczność strategii.  

Podsumowując, metody scenariuszowe zakładają analizę obecnej sytuacji gospodar-

czej wraz z dającymi się zaobserwować trendami rozwojowymi. W wyniku analizy wyzna-

czane są alternatywne scenariusze kształtowania się przyszłości, a na podstawie scenariuszy 

buduje się plany funkcjonowania przedsiębiorstwa, które następnie wykorzystuje się w proce-

sie realizacji strategii. Nadaje to łącznemu systemowi planowania i realizacji planu pożądany 

atrybut elastyczności i szybszego dostosowywania się do zmiennych warunków otoczenia. 

Wykorzystując metodę scenariuszową podczas weryfikacji metody ProMaTeT, 

zastosowano następującą procedurę: 

1. Zidentyfikowano czynniki, które w poszczególnych sferach mikrootoczenia mają wpływ 

na zarządzanie procesem transferu technologii w przedsiębiorstwie. 

2. Dokonano oceny ww. czynników pod kątem: 

a. siły ich wpływu na zarządzanie transferem technologii:  

 negatywna (bardzo duża:-5, duża:-4, średnia:-3, mała:-2, bardzo mała:-1),  

 pozytywna (bardzo mała:+1, mała:+2, średnia+3, duża:+4, bardzo 

duża:+5), 

b. prawdopodobieństwa ich zmiany według wariantów trendów: wzrost, stagnacja, 

regres  

3. Uporządkowano trendy według scenariuszy: optymistycznego, pesymistycznego, najbar-

dziej prawdopodobnego, niespodziankowego. 

4. Ustalono średnią siłę wpływu czynników w poszczególnych sferach mikrootoczenia. 

5. Sformułowano wnioski.  

Budując scenariusze użycia metodyki ProMaTeT, zdefiniowano obszary mające 

decydujący wpływ na podejmowanie przez przedsiębiorstwa z sektora małopolskich MŚP 

decyzji o realizacji projektów innowacyjnych i zarządzaniu transferem technologii. 

Obszarami tymi są: sfera ekonomiczna, technologiczna, organizacyjna, sfera instytucji 

otoczenia biznesu, B+R oraz sfera konkurencji sektorowej. W trakcie badań z obszarów tych 
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wyłoniono czynniki kluczowe, wpływające na decyzję przedsiębiorstw z sektora MŚP 

o realizacji innowacyjnych projektów transferowych. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych 

czynników oszacowano w oparciu o wnikliwą analizę dokumentacji strategicznej dla rozwoju 

innowacyjności i przedsiębiorczości w kraju
172

 i regionie.
173

. Następnie zaobserwowane 

trendy podzielono na wzrost, stabilizację i regres. Dodatkowo każdemu z trendów przypisano 

siłę wpływu o wartości od -5 do +5 oraz prawdopodobieństwo wystąpienia w przedziale 0–

100%. Średni wpływ ocenianego czynnika na analizowaną sferę otrzymano jako iloczyn siły 

wpływu i prawdopodobieństwa. Wielkość ta pozwala na ocenę wpływu trendu na badany 

czynnik. Rezultatem przeprowadzonej analizy trendu jest ocena prawdopodobnego 

zachowania się zjawiska w czasie. Co więcej, dobór czynników poddanych analizie trendu 

pokazuje przekrój czynników wpływających na sektor MŚP w zakresie podejmowania decyzji 

o realizacji wdrożeń innowacyjnych i komercjalizacji technologii. Poniżej zaprezentowano 

i szczegółowo omówiono wyniki analizy otrzymane dla każdej ze wspomnianych powyżej 

sfer.  

W rozważaniach dotyczących sfery ekonomicznej analizie poddano: 

1. Czynniki o charakterze inwestycyjnym: 

 nakłady przeznaczone na podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej, 

 nakłady na rozwiązania innowacyjne,  

 ulgi dla innowacyjnych przedsiębiorstw (np. dostępne w ramach wsparcia 

publicznego, profity dla podmiotów rozwijających działalność innowacyjną w ramach 

stref ekonomicznych) oraz 

2. Wsparcie o charakterze doradczym oferowane innowatorom: 

 dostępność bezpłatnych usług proinnowacyjnych.  

W tabeli 35 przedstawiono wyniki analizy scenariuszowej przeprowadzone dla sfery 

ekonomicznej. 

Tabela 35. Analiza czynników i trendów w sferze ekonomicznej 

Lp. Czynnik Trend 
Siła wpływu 

[od -5 do +5] 

Prawdopodobieństwo 

[od 0 do 100%] 

Średni wpływ  

[4 x 5] 

1 2 3 4 5 6 

SFERA EKONOMICZNA 

1. Nakłady przeznaczone na wzrost 4 70,00% 2,80 

                                                 

172
 Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” (SIEG). 

173
 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2014–2020. 
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Lp. Czynnik Trend 
Siła wpływu 

[od -5 do +5] 

Prawdopodobieństwo 

[od 0 do 100%] 

Średni wpływ  

[4 x 5] 

podnoszenie konkurencyj-

ności i atrakcyjności 

gospodarczej 

stabilizacja 1 20,00% 0,20 

regres -4 10,00% -0,40 

2. 
Nakłady na rozwiązania 

innowacyjne 

wzrost 5 70,00% 3,50 

stabilizacja 2 10,00% 0,20 

regres -3 20,00% -0,60 

3. 
Realizacja polityk 

horyzontalnych UE 

wzrost 1 20,00% 0,20 

stabilizacja 4 70,00% 2,80 

regres -2 10,00% -0,20 

4. 
Ulgi dla innowacyjnych 

przedsiębiorstw 

wzrost 1 35,00% 0,35 

stabilizacja 4 45,00% 1,80 

regres -2 20,00% -0,40 

5. 
Dostępność bezpłatnych 

usług proinnowacyjnych 

wzrost 5 70,00% 3,50 

stabilizacja 2 20,00% 0,40 

regres -5 10,00% -0,50 

Źródło: opracowanie własne. 

W rozważaniach dotyczących sfery technologicznej wskazano czynniki warunkujące 

realizację innowacyjnych wdrożeń odnoszące się zarówno do przedsiębiorstw, jak i sfery 

B+R. W przypadku przedsiębiorstw sektora MŚP uczestnictwo w procesie transferu 

technologii i zarządzanie nim stanowi pochodną zarówno dotychczasowych doświadczeń 

w realizacji projektów innowacyjnych, jak i zdolności danej organizacji do patentowania 

otrzymanych wyników prac badawczo-rozwojowych. Nie sposób pominąć także faktu, że 

istotnym czynnikiem wpływającym na realizację projektów innowacyjnych jest spełnienie 

przez przedsiębiorców obowiązków w zakresie realizacji polityk horyzontalnych UE. Tyczy 

się to zwłaszcza podmiotów korzystających ze wsparcia publicznego w famach funduszy 

strukturalnych (realizowany projekt musi mieć co najmniej wpływ neutralny w zakresie 

realizacji polityk horyzontalnych)
174

. 

Istotną rolę w sferze technologicznym odgrywa sektor badawczo-rozwojowy
175

, który 

poprzez rozwijaną ofertę technologiczną powinien wspierać przedsiębiorstwa w procesach 

dyfuzji innowacji. Do tej sfery włączony został również czynnik efektywności rozwiązań 

                                                 

174
 Polityki horyzontalne to priorytetowe kierunki rozwoju społecznego i gospodarczego Unii Europejskiej. 

Każdy projekt, który ma być realizowany z udziałem funduszy europejskich, jest oceniany w kontekście 

zgodności z trzema podstawowymi politykami: zrównoważonym rozwojem, równością szans oraz 

społeczeństwem informacyjnym.  
175

 Orłowski W., Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania, Raport 

PwC, Warszawa 2013, [online] http://www.biznes.edu.pl/upload/files/komercjalizacja-badan-naukowych-w-

polsce---prof.-w.-orlowski.pdf [dostęp 17.07.2014r.]. 

http://www.biznes.edu.pl/upload/files/komercjalizacja-badan-naukowych-w-polsce---prof.-w.-orlowski.pdf
http://www.biznes.edu.pl/upload/files/komercjalizacja-badan-naukowych-w-polsce---prof.-w.-orlowski.pdf
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prośrodowiskowych komercjalizowanych rozwiązań. Efektywność rozwiązań proekolo-

gicznych stanowi istotny element „ekosystemu innowacji”
176 

w przedsiębiorstwie.  

W tabeli 36 przedstawiono wyniki analizy scenariuszowej przeprowadzone dla sfery 

technologicznej. Zawiera ona elementy rozwiązań proekologicznych, zgodnych z unijną 

polityką horyzontalną „Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska”. 

 

Tabela 36. Analiza czynników i trendów w sferze technologicznej 

Lp. Czynnik Trend 
Siła wpływu 

[od -5 do +5] 

Prawdopodobieństwo 

[od 0 do 100%] 

Średni wpływ 

[4 x 5] 

1 2 3 4 5 6 

SFERA TECHNOLOGICZNA 

1. Współpraca technologiczna  

wzrost 4 60,00% 2,40 

stabilizacja 1 10,00% 0,10 

regres -5 30,00% -1,50 

2. 
Rozwój oferty komercja-

lizacyjnej jednostek B+R 

wzrost 5 75,00% 3,75 

stabilizacja 1 15,00% 0,15 

regres -3 10,00% -0,30 

3. 

Zdolność organizacji do 

patentowania wygenerowanych 

wyników prac badawczo-

rozwojowych 

wzrost 1 20,00% 0,20 

stabilizacja 3 70,00% 2,10 

regres -3 10,00% -0,30 

4. 
Doświadczenia z wdrażania 

technologii 

wzrost 4 40,00% 1,60 

stabilizacja -2 20,00% -0,40 

regres -2 40,00% -0,80 

5. 
Efektywność rozwiązań pro 

środowiskowych 

wzrost 3 10,00% 0,30 

stabilizacja -1 80,00% -0,80 

regres -3 10,00% -0,30 

Źródło: opracowanie własne. 

W rozważaniach na temat sfery organizacyjnej analizie poddano czynniki determi-

nujące decyzje właściciela lub kadry zarządzającej danej organizacji. W pierwszej kolejności 

zwrócono uwagę na kompetencje kadry zarządzającej jako najistotniejszego czynnika 

decyzyjnego. Skuteczność wdrożeń innowacyjnych zależy także od potencjału intelektual-

nego kadr organizacji. Efektywność transferu technologii determinowana jest ponadto 

dostępnością nowoczesnego parku maszynowego oraz relacjami z dostawcami i klientami. 

                                                 

176
 Raport Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw – propozycja rozwiązań 

systemowych wspierających wdrażanie WZP w MŚP, Warszawa: PARP 2011, [online] 
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W tabeli 37 przedstawiono wyniki analizy scenariuszowej przeprowadzone dla sfery 

organizacyjnej. 

Tabela 37. Analiza czynników i trendów w sferze organizacyjnej 

Lp. Czynnik Trend 
Siła wpływu 

[od -5 do +5] 

Prawdopodobieństwo 

[od 0 do 100%] 

Średni wpływ 

 [4 x 5] 

1 2 3 4 5 6 

SFERA ORGANIZACYJNA 

1. 
Kompetencje kadry 

zarządzającej 

wzrost 5 60,00% 3,00 

stabilizacja 0 10,00% 0,00 

regres -5 30,00% -1,50 

2. 

Zdolność do wdrażania 

nowych produktów, 

technologii, systemów 

organizacyjnych 

wzrost 5 70,00% 3,50 

stabilizacja 3 15,00% 0,45 

regres -3 15,00% -0,45 

3. 

Dostępność nowo-

czesnego parku 

maszynowego 

wzrost 4 50,00% 2,00 

stabilizacja 1 30,00% 0,30 

regres -5 20,00% -1,00 

4. 
Dobre relacje z 

dostawcami 

wzrost 4 40,00% 1,60 

stabilizacja 2 30,00% 0,60 

regres -2 30,00% -0,60 

5. 
Dobre relacje z klientami, 

znajomość ich oczekiwań 

wzrost 4 50,00% 2,00 

stabilizacja 2 30,00% 0,60 

regres -2 20,00% -0,40 

6. 
Potencjał intelektualny 

kadr 

wzrost 4 50,00% 2,00 

stabilizacja 1 30,00% 0,30 

regres -5 20,00% -1,00 

Źródło: opracowanie własne. 

Kolejną analizowaną w niniejszej pracy strefą jest sfera Instytucji Otoczenia Biznesu 

(IOB), która obejmuje podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, m.in. agencje 

regionalne, centra transferu technologii i innowacji, inkubatory technologiczne.  

Zdefiniowane czynniki kluczowe w strefie IOB koncentrują się na najistotniejszych 

elementach wspomagających skuteczność transferu technologii w sektorze mikro-, małych 

i średnich przedsiębiorstw. Obejmują zarówno czynniki legislacyjne znajdujące się w zakresie 

oddziaływania IOB, jak również działania, jakie dane instytucje mogą świadczyć na rzecz 

firm przygotowując je do innowacyjnych wdrożeń technologicznych. Działania te obejmują 

m. in. zapewnienie kompleksowego wsparcia eksperckiego, np. w zakresie poszukiwania 

możliwości wdrożenia danej technologii, czy też poprzez przeprowadzenie audytu 
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technologicznego, asystę w procesie krajowego/międzynarodowego transferu technologii lub 

w trakcie negocjacji technologicznych.  

Wsparcie ze strony sfery IOB sprawia, że instytucje te są istotnym uczestnikiem 

procesu transferu technologii i wdrażania innowacji. Jako interesariusze procesu 

innowacyjnego IOB stają się nie tylko graczem rynkowym, ale również partnerem 

przedsiębiorcy, który w sposób istotny wpływa na budowanie gospodarki konkurencyjnej 

regionu opartej na wiedzy. Poprzez realizację projektów systemowych, IOB dają 

przedsiębiorcom możliwość dostępu do bezpłatnych (pomoc de minimis) lub częściowo 

odpłatnych (10%, 15% wkładu własnego przedsiębiorcy
177

) usług doradczych o charakterze 

ogólnym i proinnowacyjnym. W tabeli 38 przedstawiono wyniki analizy scenariuszowej 

przeprowadzone dla sfery Instytucji Otoczenia Biznesu. 

Tabela 38. Analiza czynników i trendów w sferze Instytucji Otoczenia Biznesu 

Lp. Czynnik Trend 
Siła wpływu 

[od -5 do +5] 

Prawdopodobieństwo 

[od 0 do 100%] 

Średni wpływ 

[4 x 5] 

1 2 3 4 5 6 

SFERA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 

1. 

Liberalizacja procedur 

zawierania umów na 

realizację projektów 

innowacyjnych 

wzrost 4 50,00% 2,00 

stabilizacja 2 30,00% 0,60 

regres -2 20,00% -0,40 

2. 
Ocena tematów- efektów 

wyników B+R 

wzrost 4 50,00% 2,00 

stabilizacja 1 30,00% 0,30 

regres -5 20,00% -1,00 

3. 

Poszukiwanie 

możliwości 

wdrożeniowych 

wzrost 4 40,00% 1,60 

stabilizacja -2 20,00% -0,40 

regres -2 40,00% -0,80 

4. 

Przygotowania 

przedsiębiorstw do 

wdrożenia  

wzrost 4 40,00% 1,60 

stabilizacja -2 20,00% -0,40 

regres -2 40,00% -0,80 

Źródło: opracowanie własne. 

Kolejna z omawianych sfer, sfera współpracy z B+R, koncentruje się na partycypacji 

jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych w procesie transferu technologii w sektorze 

MŚP i na zarządzaniu tym procesem. Wskazane czynniki zwracają uwagę na rolę sektora 

B+R w rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstwa. Po pierwsze, jednostki B+R współtworzą 
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rynek popytu na badania naukowe poprzez analizę potrzeb przedsiębiorców na zlecone prace 

badawcze, formułowanie problemów badawczych, poszukiwanie odbiorców ofert innowacyj-

nych. Co więcej, jednostki B+R poprzez współpracę z przedsiębiorcami aktywnie uczestniczą 

w formułowaniu instrukcji produktu czy usługi jako wyniku prac B+R. Nie bez znaczenia jest 

też fakt, że dzięki możliwości odbywania staży pracowników naukowych w przedsiębior-

stwach oraz przedsiębiorców w jednostkach naukowych, współfinansowanych z funduszy 

strukturalnych, współpraca B+R z przedsiębiorcami przybiera wymiar kooperacji 

sprzężonej
178

. 

W tabeli 39 przedstawiono wyniki analizy scenariuszowej przeprowadzone dla sfery 

B+R. 

Tabela 39. Analiza czynników i trendów w sferze B+R 

Lp. Czynnik Trend 
Siła wpływu 

[od -5 do +5] 

Prawdopodobieństwo  

[od 0 do 100%] 

Średni 

wpływ  

[4 x 5] 

1 2 3 4 5 6 

SFERA B+R 

1. 

Analiza potrzeb 

przedsiębiorstw w 

wypełnianiu luk 

wzrost 4 50,00% 2,00 

stabilizacja 2 30,00% 0,60 

regres -2 20,00% -0,40 

2. 
Formułowanie badań i 

problemów badawczych 

wzrost 4 50,00% 2,00 

stabilizacja 1 30,00% 0,30 

regres -5 20,00% -1,00 

3. 

Poszukiwanie odbiorców 

sformułowanych ofert 

innowacyjnych  

wzrost 4 60,00% 2,40 

stabilizacja 1 10,00% 0,10 

regres -5 30,00% -1,50 

4. 

Prace wdrożeniowe – 

korekta wyników badań 

dostosowane do 

konkretnej firmy 

wzrost 4 50,00% 2,00 

stabilizacja 2 30,00% 0,60 

regres -2 20,00% -0,40 

5. 

Korekta wyników badań 

w trakcie produkcji 

pilotażowej 

wzrost 4 50,00% 2,00 

stabilizacja 1 30,00% 0,30 

regres -5 20,00% -1,00 

6. 

Uczestnictwo w for-

mułowaniu instrukcji 

produktu/usługi jako 

wyniku prac B+R 

wzrost 4 50,00% 2,00 

stabilizacja 1 30,00% 0,30 

regres -5 20,00% -1,00 

Źródło: opracowanie własne. 
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Dokonując analizy sfery konkurencyjności sektorowej wskazano czynniki stanowiące 

elementy składowe metody tzw. pięciu sił Portera. Metoda ta jest podstawową metodą analizy 

obrazującej stopień konkurencyjności w zarządzaniu strategicznym i daje możliwość 

przyjęcia przez podmiot jednej z trzech strategii: zróżnicowania, przywództwa kosztowego 

oraz koncentracji
179

. Trend zmian poszczególnych czynników w ramach analizowanej sfery 

wykazano przez pryzmat relacji konkurencyjnej z otoczeniem bliższym (oddziaływania 

nabywców i dostawców, natężenia konkurencyjności sektorowej, substytutów). 

W tabeli 40 przedstawiono wyniki analizy scenariuszowej przeprowadzone dla sfery 

konkurencyjności sektorowej. 

Tabela 40. Analiza czynników i trendów w sferze konkurencyjności sektorowej 

Lp. Czynnik Trend 
Siła wpływu 

[od -5 do +5] 

Prawdopodobieństwo  

[od 0 do 100%] 

Średni wpływ 

[4 x 5] 

1 2 3 4 5 6 

SFERA KONKURENCYJNOŚCI SEKTOROWEJ 

1 

Siła oddziaływania dostawców 

i możliwości wywierania 

przez nich presji na 

przedsiębiorstwa sektora 

Wzrost 1 40,00% 0,40 

Stabilizacja 4 35,00% 1,40 

Regres -2 25,00% -0,50 

2. 

Siła oddziaływania nabywców 

i możliwości wywierania 

przez nich presji na 

przedsiębiorstwa sektora 

Wzrost 4 50,00% 2,00 

Stabilizacja 1 30,00% 0,30 

Regres -3 20,00% -0,60 

3. 

Natężenie walki 

konkurencyjnej wewnątrz 

sektora 

Wzrost 4 40,00% 1,60 

Stabilizacja 0 20,00% 0,00 

Regres -4 40,00% -1,60 

4 
Groźba pojawiania się nowych 

producentów 

wzrost 5 40,00% 2,00 

stabilizacja 1 20,00% 0,20 

regres -4 40,00% -1,60 

5. 
Groźba pojawienia się 

substytutów 

wzrost 4 50,00% 2,00 

stabilizacja 1 30,00% 0,30 

regres -5 20,00% -1,00 

6. 

Siła oddziaływania dostawców 

i możliwości wywierania 

przez nich presji na 

przedsiębiorstwa sektora 

wzrost 1 40,00% 0,40 

stabilizacja 4 35,00% 1,40 

regres -2 25,00% -0,50 

Źródło: opracowanie własne. 

Na potrzeby scenariuszy użycia metodyki ProMaTeT zebrane dane dotyczące podej-

mowania przez przedsiębiorstwa z sektora małopolskich MŚP decyzji o realizacji projektów 
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innowacyjnych i zarządzaniu transferem poddano analizie scenariuszowej, z wyodrębnieniem 

trzech wariantów: optymistycznego, pesymistycznego i najbardziej prawdopodobnego. 

Opracowany został również scenariusz niespodziankowy. 

Scenariusz pozytywny przyznaje poszczególnym sferom średnie prawdopodobieństwo 

wystąpienia na poziomie, odpowiednio: sfery ekonomicznej – 65%, sfery technologicznej – 

51%, sfery organizacyjnej – 53,33%, sfery IOB – 45%, sfery B+R – 51,67%, sfery 

konkurencji sektorowej – 43%. W sferze ekonomicznej dwa czynniki wykazują trend 

stabilizacji, pozostałe charakteryzuje tendencja wzrostowa osiągająca wartość maksymalną 

+5. Sfera technologiczna wskazuje na stabilizację czynnika zdolności organizacji do 

patentowania wygenerowanych wyników prac badawczo-rozwojowych. Pozostałe czynniki 

charakteryzuje trend wzrostów.  

Sferę organizacyjną w scenariuszu optymistycznym charakteryzuje trend wzrostowy 

wszystkich wskazanych czynników. Analizowane czynniki sfer IOB i B+R charakteryzuje 

trend wzrostowy. W sferze konkurencji sektorowej trend stabilizacji charakteryzuje czynnik 

siły oddziaływania dostawców i możliwości wywierania przez nich presji na przedsiębiorstwa 

sektora. Szczegółowy schemat scenariusza optymistycznego przedstawiono w tabeli 41.  

Tabela 41. Scenariusz optymistyczny 

Lp. Czynnik Trend 
Siła wpływu 

[od -5 do +5] 

Prawdopodobieństwo  

[od 0 do 100%] 

Średni wpływ 

[4 x 5] 

1 2 3 4 5 6 

SFERA EKONOMICZNA 

1 

Nakłady przeznaczone na 

podnoszenie konkurencyjności i 

atrakcyjności gospodarczej 

wzrost 4 70,00% 2,80 

2 
Nakłady na rozwiązania 

innowacyjne 
wzrost 5 70,00% 3,50 

3 Realizacja polityk horyzontalnych stabilizacja 4 70,00% 2,80 

4 
Ulgi dla innowacyjnych 

przedsiębiorstw 
stabilizacja 4 45,00% 1,80 

5 
Dostępność bezpłatnych usług 

proinnowacyjnych 
wzrost 5 70,00% 3,50 

Średnia: 4,4 65,00% 2,88 

SFERA TECHNOLOGICZNA 

1 Współpraca technologiczna  wzrost 4 60,00% 2,40 

2 
Rozwój oferty komercjalizacyjnej 

jednostek B+R 
wzrost 5 75,00% 3,75 

3 

Zdolność organizacji do patentowa-

nia wygenerowanych wyników prac 

badawczo-rozwojowych 

stabilizacja 3 70,00% 2,10 

4 
Doświadczenia z wdrażania 

technologii 
wzrost 4 40,00% 1,60 
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Lp. Czynnik Trend 
Siła wpływu 

[od -5 do +5] 

Prawdopodobieństwo  

[od 0 do 100%] 

Średni wpływ 

[4 x 5] 

5 
Efektywność rozwiązań 

prośrodowiskowych 
wzrost 3 10,00% 0,30 

Średnia: 3,8 51,00% 2,03 

SFERA ORGANIZACYJNA 

1 Kompetencje kadry zarządzającej wzrost 5 60,00% 3,00 

2 

Zdolność do wdrażania nowych 

produktów, technologii, systemów 

organizacyjnych 

wzrost 5 70,00% 3,50 

3 
Dostępność nowoczesnego parku 

maszynowego 
wzrost 4 50,00% 2,00 

4 Dobre relacje z dostawcami wzrost 4 40,00% 1,60 

5 
Dobre relacje z klientami, 

znajomość ich oczekiwań 
wzrost 4 50,00% 2,00 

6 Potencjał intelektualny kadr wzrost 4 50,00% 2,00 

Średnia: 4,33 53,33% 2,35 

SFERA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 

1 

Liberalizacja procedur zawierania 

umów na realizację projektów 

innowacyjnych 

wzrost 4 50,00% 2,00 

2 
Ocena tematów- efektów wyników 

B+R 
wzrost 4 50,00% 2,00 

3 
Poszukiwanie możliwości 

wdrożeniowych 
wzrost 4 40,00% 1,60 

4 
Przygotowania przedsiębiorstw do 

wdrożenia  
wzrost 4 40,00% 1,60 

Średnia: 4 45,00% 1,80 

SFERA B+R 

1 
Analiza potrzeb przedsiębiorstw w 

wypełnianiu luk 
wzrost 4 50,00% 2,00 

2 
Formułowanie badań i problemów 

badawczych 
wzrost 4 50,00% 2,00 

3 

Poszukiwanie odbiorców 

sformułowanych ofert 

innowacyjnych  

wzrost 4 60,00% 2,40 

4 

Prace wdrożeniowe – korekta 

wyników badań dostosowane do 

konkretnej firmy 

wzrost 4 50,00% 2,00 

5 
Korekta wyników badań w trakcie 

produkcji pilotażowej 
wzrost 4 50,00% 2,00 

6 

Uczestnictwo w formułowaniu 

instrukcji produktu/usługi jako 

wyniku prac B+R 

wzrost 4 50,00% 2,00 

Średnia: 4 51,67% 2,07 

SFERA KONKURENCJI SEKTOROWEJ 

1 

Siła oddziaływania dostawców i 

możliwości wywierania przez nich 

presji na przedsiębiorstwa sektora 

stabilizacja 4 35,00% 1,40 

2 

Siła oddziaływania nabywców i 

możliwości wywierania przez nich 

presji na przedsiębiorstwa sektora 

wzrost 4 50,00% 2,00 
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Lp. Czynnik Trend 
Siła wpływu 

[od -5 do +5] 

Prawdopodobieństwo  

[od 0 do 100%] 

Średni wpływ 

[4 x 5] 

3 
Natężenie walki konkurencyjnej 

wewnątrz sektora 
wzrost 4 40,00% 1,60 

4 
Groźba pojawiania się nowych 

producentów 
wzrost 5 40,00% 2,00 

5 Groźba pojawienia się substytutów wzrost 4 50,00% 2,00 

Średnia: 4,2 43,00% 1,80 

Źródło: opracowanie własne. 

W drugim scenariuszu pesymistycznym analiza ekspercka sfery ekonomicznej zakłada 

oddziaływanie poszczególnych czynników w przedziale (-2;-5). Największy regres (-5) 

odnotowuje czynnik dostępności bezpłatnych usług proinnowacyjnych. Przedsiębiorcy z sek-

tora MŚP w pierwszej kolejności zwracają uwagę na finansowy wymiar usług, z których 

mogą korzystać wdrażając innowacyjne technologie i zarządzając innowacyjnymi procesami. 

Usługi bezpłatne lub częściowo odpłatne realizowane przez IOB (dofinansowane ze środków 

publicznych) cieszą się większym zainteresowaniem niż usługi komercyjne. Regres w prze-

dziale (-3,-4) przypisano czynnikom: nakładów przeznaczonych na podnoszenie konkuren-

cyjności i atrakcyjności gospodarczej oraz nakładów na rozwiązania innowacyjne. Czynniki 

te zostały zanalizowane z dwóch perspektyw: przedsiębiorcy oraz sektora publicznego.  

Wielkość nakładów na realizację i zarządzanie procesem transferu technologii 

uzależniona jest w MŚP od kondycji finansowej firmy, pozyskanych zewnętrznych źródeł 

finansowania, sytuacji w branży oraz posiadanych lub niezbędnych do pozyskania zasobów 

kadrowych w organizacji. W związku z tym możliwość zapewnienia przez IOB oferty 

współfinansowania projektów i procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach determinuje 

decyzje sektora MŚP o przystąpieniu do realizacji procesów innowacyjnych w regionach. 

W scenariuszu pesymistycznym wartość regresu na poziomie -2 przypisana została 

czynnikom: ulgi dla innowacyjnych przedsiębiorstw oraz realizacji polityk horyzontalnych. 

Regres ulg dla innowacyjnych przedsiębiorstw oszacowany został na poziomie prawdopodo-

bieństwa 20% z uwagi na obowiązujące akty prawne premiujące przedsiębiorstwa inwestu-

jące w nowe technologie i lokujące nowe inwestycje realizowane na terenie specjalnych stref 

ekonomicznych. Regres na poziomie prawdopodobieństwa 10% szacowany jest dla czynnika 

„Realizacja polityk horyzontalnych” i dotyczy podmiotów, które wdrażają procesy innowa-

cyjne w montażach finansowych obejmujących finansowanie ze środków strukturalnych UE.  

W sferze technologicznej scenariusza pesymistycznego największa wartość regresu 

przypisana została czynnikowi współpracy technologicznej z uwagi na ryzyko zaniechania 
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przez przedsiębiorców z sektora MŚP intensyfikacji działań w obszarze kooperacji technolo-

gicznej. Analizie zależności tej współpracy poddano zarówno relację przedsiębiorstwo – 

przedsiębiorstwo, jak również przedsiębiorstwo – jednostka B+R. Konsekwencją zaniechania 

współpracy jest regres w zakresie zdolności organizacji do patentowania wygenerowanych 

wyników prac badawczo-rozwojowych oraz czynnika efektywności rozwiązań 

prośrodowiskowych.  

Z perspektywy sektora naukowo badawczego (szczególnie uczelni wyższych) zwróco-

no uwagę na możliwy regres czynnika rozwoju oferty komercjalizacyjnej jednostek B+R, co 

skutkuje brakiem opracowanej i aktualizowanej oferty technologicznej dla przemysłu. Oferta 

technologiczna
180 

stanowi podstawowe narzędzie polityki informacyjnej uczelni w zakresie 

promocji wyników prac badawczych oraz ich komercjalizacji. Analizując sferę otoczenia 

B+R zwrócono uwagę na możliwy regres na poziomie (-5) trzech czynników: kompetencji 

kadry zarządzającej, dostępności nowoczesnego parku maszynowego oraz potencjału 

intelektualnego kadr. Przedstawione czynniki decydują de facto o racjonalności dokonywania 

w przedsiębiorstwie innowacyjnych wdrożeń oraz o efektywności zarządzania procesami 

transferu technologii. Zaplecze infrastrukturalne, kompetencje personelu oraz poziom 

przygotowania merytorycznego kadry właścicielskiej/zarządzającej w sposób znaczący 

wpływa na podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej przedsiębiorstwa na 

rynku oraz na oparcie przewagi konkurencyjnej na innowacjach. W scenariuszu 

pesymistycznym wskazano również na istotność czynnika zdolności do wdrażania nowych 

produktów, technologii, systemów organizacyjnych (regres na poziomie -3). W analizie 

czynnika wzięto pod uwagę elastyczność organizacji w zakresie umiejętności wykorzystania 

okazji rynkowych, dostępnych instrumentów wsparcia procesów innowacyjnych oraz 

generowania efektu synergii.  

W sferze IOB scenariusza pesymistycznego jako najistotniejszy czynnik wskazano 

ocenę tematów – efektów wyników B+R w zakresie diagnozy branż i specjalizacji 

kluczowych dla przedsiębiorstw wdrażających nowatorskie rozwiązania w kontekście 

inteligentnych specjalizacji w regionie. Diagnozę tę podejmują i prowadzą wyspecjalizowane 

IOB, np. uczelniane centra transferu technologii czy inkubatory technologiczne. Należy 

nadmienić, że ocena i weryfikacja technologiczna w zakresie efektywności wdrożeń 

innowacyjnych technologii jest kluczowym elementem w przypadku realizacji 

                                                 

180
 Dostępna zarówno w wersji elektronicznej, np. www.s2b.transfer.edu.pl, jak również w formie tradycyjnego 

katalogu. 



Rozdział V. Koncepcja metodyki ProMaTeT 

154 

 

przedsięwzięcia w montażu finansowym uwzględniającym środki publiczne. W sferze IOB 

regres na poziomie (-2) przypisany został czynnikowi liberalizacji procedur zawierania umów 

na realizację projektów innowacyjnych, który uwzględnia preferencje dla innowacyjnych 

przedsiębiorstw lokujących swoją działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.  

W ocenie eksperckiej sfera B+R odnotowała najwyższy wskaźnik średniej siły 

wpływu z wartości wynoszący -4. Na kształt tej oceny największy wpływ miał udział sektora 

B+R we wspieraniu przedsiębiorstw w procesie wdrażania innowacyjnych rozwiązań 

i zarządzaniu procesem transferu technologii. Brak skutecznej i efektywnej kooperacji między 

nauką a biznesem poważnie ogranicza procesy komercjalizacyjne i innowacyjne. Perspektywa 

finansowa obejmująca lata 2014–2020 obliguje tak przedsiębiorców, jak i środowiska 

naukowe, do intensyfikacji działań ukierunkowanych na realizację wspólnych przedsięwzięć 

w charakterze konsorcjalnym.  

W ostatniej z analizowanych sfer w tym scenariuszu, sferze konkurencji sektorowej, 

zwrócono uwagę na obszar groźby pojawienia się substytutów, co w przypadku zarządzania 

rozwiązaniami innowacyjnymi w przedsiębiorstwie ma szczególne znaczenie. Rozwiązania 

innowacyjne w obszarze nowych technologii cechuje ryzyko szybkiego pojawienia się 

tańszych substytutów wygenerowanych w ramach imitacji innowacyjnych. Od szybkości 

sfinalizowania procesu transferu technologii i uzyskania pełnych możliwości wdrożeniowych, 

produkcyjnych, komercyjnych zależy sukces powodzenia rynkowego przedsiębiorstwa. 

Szczegółowy schemat scenariusza pesymistycznego przedstawiono w tabeli 42. 

Tabela 42. Scenariusz pesymistyczny 

Lp. Czynnik Trend 
Siła wpływu 

[od -5 do +5] 

Prawdopodobieństwo 

[od 0 do 100%] 

Średni wpływ 

[4 x 5] 

1 2 3 4 5 6 

SFERA EKONOMICZNA 

1 

Nakłady przeznaczone na 

podnoszenie konkurencyjności i 

atrakcyjności gospodarczej 

regres -4 10,00% -0,40 

2 
Nakłady na rozwiązania 

innowacyjne 
regres -3 20,00% -0,60 

3 Realizacja polityk horyzontalnych regres -2 10,00% -0,20 

4 
Ulgi dla innowacyjnych 

przedsiębiorstw 
regres -2 20,00% -0,40 

5 
Dostępność bezpłatnych usług 

proinnowacyjnych 
regres -5 10,00% -0,50 

Średnia: -3,2 14,00% -0,42 

SFERA TECHNOLOGICZNA 

1 Współpraca technologiczna  regres -5 30,00% -1,50 
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Lp. Czynnik Trend 
Siła wpływu 

[od -5 do +5] 

Prawdopodobieństwo 

[od 0 do 100%] 

Średni wpływ 

[4 x 5] 

2 
Rozwój oferty komercjalizacyjnej 

jednostek B+R 
regres -3 10,00% -0,30 

3 

Zdolność organizacji do patentowa-

nia wygenerowanych wyników prac 

badawczo-rozwojowych 

regres -3 10,00% -0,30 

4 
Doświadczenia z wdrażania 

technologii 
stabilizacja -2 20,00% -0,40 

5 
Efektywność rozwiązań pro 

środowiskowych 
regres -3 10,00% -0,30 

Średnia: -3,2 16,00% -0,56 

SFERA ORGANIZACYJNA 

1 Kompetencje kadry zarządzającej regres -5 30,00% -1,50 

2 

Zdolność do wdrażania nowych 

produktów, technologii, systemów 

organizacyjnych 

regres -3 15,00% -0,45 

3 
Dostępność nowoczesnego parku 

maszynowego 
regres -5 20,00% -1,00 

4 Dobre relacje z dostawcami regres -2 30,00% -0,60 

5 
Dobre relacje z klientami, 

znajomość ich oczekiwań 
regres -2 20,00% -0,40 

6 Potencjał intelektualny kadr regres -5 20,00% -1,00 

Średnia: -3,67 22,50% -0,83 

SFERA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 

1 

Liberalizacja procedur zawierania 

umów na realizację projektów 

innowacyjnych 

regres -2 20,00% -0,40 

2 
Ocena tematów- efektów wyników 

B+R 
regres -5 20,00% -1,00 

3 
Poszukiwanie możliwości 

wdrożeniowych 

stabiliza

cja 
-2 20,00% -0,40 

4 
Przygotowania przedsiębiorstw do 

wdrożenia  

stabiliza

cja 
-2 20,00% -0,40 

Średnia: -2,75 20,00% -0,55 

SFERA B+R 

1 
Analiza potrzeb przedsiębiorstw w 

wypełnianiu luk 
regres -2 20,00% -0,40 

2 
Formułowanie badań i problemów 

badawczych 
regres -5 20,00% -1,00 

3 
Poszukiwanie odbiorców sformuło-

wanych ofert innowacyjnych  
regres -5 30,00% -1,50 

4 

Prace wdrożeniowe – korekta 

wyników badań dostosowane do 

konkretnej firmy 

regres -2 20,00% -0,40 

5 
Korekta wyników badań w trakcie 

produkcji pilotażowej 
regres -5 20,00% -1,00 

6 

Uczestnictwo w formułowaniu 

instrukcji produktu/usługi jako 

wyniku prac B+R 

regres -5 20,00% -1,00 

Średnia: -4 21,67% -0,88 

SFERA KONKURENCJI SEKTOROWEJ 
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Lp. Czynnik Trend 
Siła wpływu 

[od -5 do +5] 

Prawdopodobieństwo 

[od 0 do 100%] 

Średni wpływ 

[4 x 5] 

1 

Siła oddziaływania dostawców i 

możliwości wywierania przez nich 

presji na przedsiębiorstwa sektora 

regres -2 25,00% -0,50 

2 

Siła oddziaływania nabywców i 

możliwości wywierania przez nich 

presji na przedsiębiorstwa sektora 

regres -3 20,00% -0,60 

3 
Natężenie walki konkurencyjnej 

wewnątrz sektora 
regres -4 40,00% -1,60 

4 
Groźba pojawiania się nowych 

producentów 
regres -4 40,00% -1,60 

5 Groźba pojawienia się substytutów regres -5 20,00% -1,00 

Średnia: -3,6 29,00% -1,06 

Źródło: opracowanie własne. 

Zaprezentowany jako trzeci scenariusz najbardziej prawdopodobny charakteryzuje 

średni poziom prawdopodobieństwa czynników w sferze ekonomicznej i technologicznej na 

poziomie 65%. Średnie prawdopodobieństwo czynników sfery organizacyjnej i B+R przekra-

cza 50%. Sferę IOB charakteryzuje prawdopodobieństwo wystąpienia na poziomie 45%, 

a sfery konkurencji sektorowej na poziomie 44%.  

Szczegółowy schemat scenariusza najbardziej prawdopodobnego przedstawiono 

w tabeli 43. 

Tabela 43. Scenariusz najbardziej prawdopodobny 

Lp. Czynnik Trend 
Siła wpływu 

[ - ] 

Siła wpływu 

[ + ] 

Prawdopodobieństw

o [od 0 do 100%] 
Średni wpływ 

1 2 3 4 5 6 7 

SFERA EKONOMICZNA 

1 

Nakłady przeznaczone na 

podnoszenie konkuren-

cyjności i atrakcyjności 

gospodarczej 

wzrost   4 70,00% 2,80 

2 
Nakłady na rozwiązania 

innowacyjne 
wzrost   5 70,00% 3,50 

3 
Realizacja polityk 

horyzontalnych 
stabilizacja   4 70,00% 2,80 

4 
Ulgi dla innowacyjnych 

przedsiębiorstw 
stabilizacja   4 45,00% 1,80 

5 
Dostępność bezpłatnych 

usług proinnowacyjnych 
wzrost   5 70,00% 3,50 

Średnia:   4,4 65,00% 2,88 

SFERA TECHNOLOGICZNA 

1 
Współpraca 

technologiczna  
wzrost   4 60,00% 2,40 

2 
Rozwój oferty komercja-

lizacyjnej jednostek B+R 
wzrost   5 75,00% 3,75 
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Lp. Czynnik Trend 
Siła wpływu 

[ - ] 

Siła wpływu 

[ + ] 

Prawdopodobieństw

o [od 0 do 100%] 
Średni wpływ 

3 

Zdolność organizacji do 

patentowania wygenero-

wanych wyników prac 

badawczo-rozwojowych 

stabilizacja   3 70,00% 2,10 

4 
Doświadczenia z 

wdrażania technologii 
wzrost   4 40,00% 1,60 

5 
Efektywność rozwiązań 

prośrodowiskowych 
stabilizacja -1   80,00% -0,80 

Średnia: -1 4 65,00% 1,81 

SFERA ORGANIZACYJNA 

1 
Kompetencje kadry 

zarządzającej 
wzrost   5 60,00% 3,00 

2 

Zdolność do wdrażania no-

wych produktów, technologii, 

systemów organizacyjnych 

wzrost   5 70,00% 3,50 

3 
Dostępność nowoczesnego 

parku maszynowego 
wzrost   4 50,00% 2,00 

4 
Dobre relacje 

z dostawcami 
wzrost   4 40,00% 1,60 

5 
Dobre relacje z klientami, 

znajomość ich oczekiwań 
wzrost   4 50,00% 2,00 

6 
Potencjał intelektualny 

kadr 
wzrost   4 50,00% 2,00 

Średnia:   4,4 54,00% 2,42 

SFERA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 

1 

Liberalizacja procedur 

zawierania umów na 

realizację projektów 

innowacyjnych 

wzrost   4 50,00% 2,00 

2 
Ocena tematów – 

wyników B+R 
wzrost   4 50,00% 2,00 

3 
Poszukiwanie możli-

wości wdrożeniowych 
wzrost   4 40,00% 1,60 

4 
Przygotowania przedsię-

biorstw do wdrożenia  
wzrost   4 40,00% 1,60 

Średnia:   4 45,00% 1,80 

SFERA B+R 

1 

Analiza potrzeb 

przedsiębiorstw w 

wypełnianiu luk 

wzrost   4 50,00% 2,00 

2 
Formułowanie badań i 

problemów badawczych 
wzrost   4 50,00% 2,00 

3 

Poszukiwanie odbiorców 

sformułowanych ofert 

innowacyjnych  

wzrost   4 60,00% 2,40 

4 

Prace wdrożeniowe – 

korekta wyników badań 

dostosowane do 

konkretnej firmy 

wzrost   4 50,00% 2,00 

5 

Korekta wyników badań 

w trakcie produkcji 

pilotażowej 

wzrost   4 50,00% 2,00 
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Lp. Czynnik Trend 
Siła wpływu 

[ - ] 

Siła wpływu 

[ + ] 

Prawdopodobieństw

o [od 0 do 100%] 
Średni wpływ 

6 

Uczestnictwo w for-

mułowaniu instrukcji 

produktu/usługi jako 

wyniku prac B+R 

wzrost   4 50,00% 2,00 

Średnia:   4 52,00% 2,08 

SFERA KONKURENCJI SEKTOROWEJ 

1 

Siła oddziaływania 

dostawców i możliwości 

wywierania przez nich 

presji na 

przedsiębiorstwa sektora 

wzrost   1 40,00% 0,40 

2 

Siła oddziaływania 

nabywców i możliwości 

wywierania przez nich 

presji na 

przedsiębiorstwa sektora 

wzrost   4 50,00% 2,00 

3 

Natężenie walki 

konkurencyjnej 

wewnątrz sektora 

wzrost   4 40,00% 1,60 

4 
Groźba pojawiania się 

nowych producentów 
wzrost   5 40,00% 2,00 

5 
Groźba pojawienia się 

substytutów 
wzrost   4 50,00% 2,00 

Średnia:   3,6 44,00% 1,60 

Źródło: opracowanie własne. 

 

5.6. Podejście do zarządzania procesem innowacyjnym a metodyka 

ProMaTeT 

 

W przeciwieństwie do modelu tradycyjnego, model ProMaTeT obejmuje integrację 

elementów rozproszonych, które po zintegrowaniu generują nie tylko efekt synergii, ale 

również pozwalają przedsiębiorcy na podejmowanie optymalnych rozwiązań zwłaszcza 

w wymiarze ekonomicznym i finansowym.  

W modelu ProMaTeT etap podejmowania przez zarządzającego decyzji o zainicjo-

waniu projektu w zakresie transferu technologii konsultowany jest z wyspecjalizowanym 

ośrodkiem prowadzącym Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług (PK KSU)
181

. 

                                                 

181
 Punkty Konsultacyjne KSU (PK KSU) – Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług świadczą na 

rzecz przedsiębiorców dwa rodzaje usług: informacyjną i doradczą (w tym: asystę w prowadzeniu działalności 

gospodarczej i asystę w rozpoczynaniu działalności gospodarczej). Punkty Konsultacyjne rozmieszczone są na 



Rozdział V. Koncepcja metodyki ProMaTeT 

159 

 

Podczas bezpłatnego korzystania z usługi informacyjnej przedsiębiorca zyskuje informacje 

dotyczące m.in. możliwości finansowania przedsięwzięcia ze środków publicznych, procedur 

wiązanych z pozyskaniem i rozliczeniem przyznanego wsparcia. Możliwe jest również 

nieodpłatne (w ramach pomocy de minimis
182

) zintegrowanie usługi PK KSU z ofertą usług 

proinnowacyjnych świadczonych przez projekt Enterprise Europe Network (EEN)
183

 lub 

Krajową Siecią Innowacji
184

 (projekty dotyczące krajowego transferu technologii, finanso-

wane w ramach działania 5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013).  

                                                                                                                                                         

terenie całej Polski, tak, by każdy przedsiębiorca mógł szybko i wygodnie skorzystać z ich usług. Konsultanci 

KSU posiadają odpowiednie kwalifikacje, by przeprowadzić przedsiębiorcę przez procedurę rejestracyjną, 

a także udzielić odpowiedniego wsparcia we wszystkich podstawowych obszarach prowadzenia działalności 

gospodarczej. Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej to jedna z usług doradczych świadczonych 

przez Punkty Konsultacyjne KSU. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z doradztwa w zakresie obowiązków for-

malno-prawnych wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej, organizacji wewnętrznej i zewnętrz-

nej przedsiębiorstwa, marketingu dla sektora MŚP oraz źródeł finansowania dla przedsiębiorców. Usługa 

doradcza asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej jest dofinansowana do 90%. W ramach usługi 

doradczej Punktu Konsultacyjne KSU świadczą również asystę w rozpoczynaniu działalności gospodarczej dla 

osób będących dopiero na etapie zakładania przedsiębiorstwa. Konsultanci KSU przeprowadzą klienta krok po 

kroku przez procedurę rejestracji działalności w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 

Gospodarczej). Asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej obejmuje również pomoc w przygotowaniu 

biznesplanu i w gromadzeniu niezbędnej dokumentacji oraz konsultację profilu planowanej działalności. Usłu-

ga doradcza asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej jest dofinansowana do 90%. Usługa informa-

cyjna ma na celu zaznajomienie przedsiębiorcy lub osoby planującej założenie działalności gospodarczej 

z podstawowymi zasadami prowadzenia działalności. Klient Punktu Konsultacyjnego KSU dowie się m.in. jak 

wygląda procedura rejestracji działalności gospodarczej, jakie działania warto podjąć, by rozwijać działalność 

i dzięki temu osiągać coraz wyższe zyski oraz jak radzić sobie z typowymi problemami w codziennym 

prowadzeniu firmy. Ponadto, konsultanci KSU udzielają informacji na temat możliwości finansowania zewnę-

trznego na założenie lub rozwój działalności gospodarczej. Od konsultanta KSU można również dowiedzieć 

się, w jaki sposób skorzystać z usług specjalistycznych świadczonych przez ośrodki KSU, w tym: z pożyczki 

lub poręczenia, usługi optymalizacji kosztów, ochrony środowiska, marketingu dla branży przetwórstwa rolno-

spożywczego, transferu technologii. Oprócz udzielenia informacji Punkty Konsultacyjne oferują także pomoc 

w zaaranżowaniu spotkania z właściwym ośrodkiem. Usługa informacyjna jest bezpłatna. 
182

 Pomoc de minimis stanowi szczególną kategorię wsparcia udzielanego przez państwo, gdyż uznaje się, że ze 

względu na swą małą wartość nie powoduje ona zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym. W związku 

z powyższym, nie stanowi ona de facto pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjono-

waniu Unii Europejskiej, a w konsekwencji nie podlega obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej. 

Zasady udzielania pomocy de minimis określa Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 

2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. 
183

 Enterprise Europe Network to sieć instytucji otoczenia biznesu działających głównie na rzecz 

przedsiębiorstw sektora MŚP, której celem jest pomoc w nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów 

gospodarczych. Obecnie sieć EEN zrzesza ponad 580 instytucji (izby handlowe i przemysłowe, centra 

technologii, instytucje naukowe, agencje rozwoju regionalnego itp.) z ponad 47 krajów. Sieć EEN stanowi 

kontynuację działania Innovation Relay Centres (IRC) oraz Euro Info Centers (EIC). Instytucje zrzeszone 

w ramach sieci EEN świadczą usługi informacyjne i doradcze z zakresu wspierania międzynarodowego 

transferu technologii, zakładania i prowadzenia działalności poza granicami kraju, poszukiwania i pomocy 

w pozyskiwaniu dofinansowania inwestycji itp. Enterprise Europe Network powstała jako jedno z działań 

przewidzianych w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP). 
184

 Ośrodki Krajowej Sieci Innowacji KSU (KSI KSU) – Ośrodki Krajowej Sieci Innowacji udzielają 

wsparcia przedsiębiorcom, którzy szukają innowacyjnych rozwiązań dla swojej działalności. Konsultanci KSI 

KSU w pierwszej kolejności dokonują analizy potencjału produktów lub usług oferowanych przez 

przedsiębiorcę pod kątem innowacji i rozwoju technologicznego, a następnie zaproponują i pomogą wdrożyć 

innowacyjne rozwiązania dopasowane do potrzeb przedsiębiorcy i do aktualnej sytuacji na rynku. Dzięki 
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Zgodnie ze standardem usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym
185

 usługa 

proinnowacyjna obejmuje dwa etapy, tj.: 

I. Doradztwo we wdrożeniu innowacji służącej rozwojowi przedsiębiorstwa przez 

poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego produktu (wyrobu lub usługi), procesu, metody 

marketingowej lub metody organizacyjnej w zakresie zasad działania przedsiębiorstwa, 

organizacji miejsca pracy lub relacji z otoczeniem, polegającej na przekazaniu informacji oraz 

procedur niezbędnych, aby jeden podmiot był w stanie powielać pracę innego podmiotu lub 

stosować rozwiązania będące w posiadaniu innego podmiotu lub stosować rozwiązania nowe 

zaprojektowane na swoje potrzeby przez inny podmiot. 

II.  Dedykowane wsparcie przedsiębiorcy. Zakres przedmiotowy etapu II obejmuje 

15 komponentów:
186

 

D1: Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju; 

D2: Uszczegółowienie wybranej ścieżki rozwoju; 

D3: Opracowanie szczegółowego modelu finansowego wraz z analizą scenariuszy i czynni-

ków jakościowych dla modelu finansowego; 

D4: Identyfikacja możliwych do wdrożenia technologii; 

D5: Poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą technologii; 

D6: Wsparcie w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej; 

D7: Przygotowanie negocjacji z dostawcą technologii i wsparcie w procesie negocjacji 

z dostawcą technologii; 

D8: Wsparcie w przygotowaniu umowy i końcowa weryfikacja jej brzmienia; 

D9: Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia wraz z analizą ryzyka; 

D10: Wsparcie w pilotażowym wdrożeniu rozwiązania; 

D11: Wsparcie we wdrożeniu pełnego rozwiązania; 

D12: Analiza wpływu wdrożenia na środowisko naturalne; 

                                                                                                                                                         

usłudze świadczonej przez KSI KSU przedsiębiorca może zyskać przewagę technologiczną nad konkurencją 

i wzmocnić swoją pozycję na rynku. 
185

 Standard usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym – dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców oraz wymagania wobec Ośrodków Krajowej Sieci Innowacji KSU, Opracowany przez: 

Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Przy 

współpracy Rady Krajowej Sieci Innowacji KSU, Warszawa 2013 r. 
186

 Szczegółowe informacje na temat poszczególnych komponentów, w tym: elementów komponentu, 

kompetencji niezbędnych do realizacji komponentu, kluczowych mierników realizacji założeń komponentu, 

produktów końcowych realizacji komponentu, współzależności między komponentami, maksymalnej wartości 

komponentu i średniej czasochłonności realizacji komponentu znajdują się w Załączniku nr 1 do Standardu, 

[online] http://www.parp.gov.pl/files/74/108/298/649/16410.pdf [dostęp 19.04.2013r.].  

http://www.parp.gov.pl/files/74/108/298/649/16410.pdf
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D13: Wsparcie w projekcie rozwoju zasobów ludzkich oraz stworzenie systemu motywacyj-

nego; 

D14: Wsparcie zarządzania własnością intelektualną; 

D15: Przygotowanie strategii zarządzania własnością intelektualną. 

Zakładanym rezultatem realizacji Etapu II jest: 

 podjęcie przez usługobiorcę współpracy z innym podmiotem (potwierdzone podpisa-

niem przez strony stosownej umowy), w szczególności z jednostką naukową w rozu-

mieniu przepisów o zasadach finansowania nauki
187

, której zadaniem jest opracowanie 

innowacyjnego rozwiązania (w tym unowocześnienia lub istotnego ulepszenia rozwią-

zania posiadanego już przez usługobiorcę) na wyłączne potrzeby tego usługobiorcy 

lub 

 nabycie przez usługobiorcę od innego podmiotu (na podstawie zawartej przez strony 

stosownej umowy), w szczególności od jednostki naukowej, rozwiązania 

innowacyjnego lub prawa do jego wykorzystywania w prowadzonej przez siebie 

działalności gospodarczej, które ma postać np. maszyny lub urządzenia. 

Z kolei w ramach oferty EEN przedsiębiorca z sektora MŚP korzysta z bezpłatnego wsparcia 

w następujących obszarach:  

 informacji i doradztwa z zakresu prawa i polityk Unii Europejskiej, prowadzenia 

działalności gospodarczej za granicą, dostępu do źródeł finansowania, transferu 

technologii oraz udziału w programach ramowych UE, 

                                                 

187
 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dz.U. 2010, nr 96, poz. 615. 
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Rysunek 19. Model ProMaTeT 

Źródło: opracowanie własne. 
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 pomocy w znalezieniu partnerów do współpracy gospodarczej oraz transferu 

technologii,  

 organizowania wyjazdów polskich firm na imprezy kooperacyjne (targi i misje) 

współfinansowane przez Komisję Europejskąm, mające na celu ożywienie współpracy 

pomiędzy regionami i krajami, 

 udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem sieci przez 

przedsiębiorców z krajów UE, dotyczące formalno-prawnych warunków działalności 

gospodarczej w Polsce i możliwości współpracy z polskimi przedsiębiorstwami 

i instytucjami,  

 organizacji szkoleń, warsztatów, seminariów, 

 usług z zakresu transferu technologii, w tym audytów technologicznych, wymiany 

ofert technologicznych, pomocy w poszukiwaniu partnerów technologicznych oraz 

kojarzenia przedsiębiorców z jednostkami naukowymi, wspierania udziału MŚP 

w 7 Programie Ramowym na rzecz badań i rozwoju technologicznego. 

Na rysunku 20 przedstawiono schematycznie istotę modelu ProMaTeT. 

Efektywność metodyki ProMaTeT dotyczy nie tylko wsparcia przedsiębiorstwa 

w integrowaniu wsparcia rozproszonego na rynku. Metodyka ta, znajdująca zastosowanie 

przede wszystkim w zmieniających się instrumentach wsparcia rozwoju innowacyjnych 

przedsiębiorstw, pozwala również na optymalizowanie doboru narzędzi wsparcia procesów 

transferu technologii w zależności od dostępności pomocy publicznej, pomocy de minimis czy 

Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej
188

. Uniwersalizm i elastyczność metodyki ProMaTeT 

stanowić będą wsparcie dla przedsiębiorców również w nowych wyzwaniach finansowych. 

Założenia elastycznego zastosowania metodyki w zmieniających się warunkach 

zewnętrznych przedstawia rysunek 21. 

W okresie wydatkowania środków publicznych obejmującym lata 2007–2013 zastoso-

wanie metodyki ProMaTeT pozwoliło przedsiębiorcom na zainicjowanie współpracy z jedno-

stkami naukowymi, zacieśnienie kooperacji już prowadzonej oraz na finansowanie 

przedsięwzięć w zakresie transferu technologii i zarządzania nim. Nowa perspektywa polityki 

                                                 

188
 Państwa członkowskie mogą udzielać pomocy publicznej dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw 

oraz istniejącym przedsiębiorcom na inwestycje lub tworzenie nowych miejsc pracy w tych regionach, 

w których poziom życia jest nienormalnie niski lub w regionach, w których istnieje poważny stan 

niedostatecznego zatrudnienia. 
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Rysunek 20. Elastyczność metodyki ProMaTeT wariant kooperacji z B+R 

Źródło: opracowanie własne.  
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strukturalnej obejmująca lata 2014–2020 daje przedsiębiorcom dodatkowe możliwości rea-

lizacji projektów innowacyjnych. Sposoby elastycznego zastosowania metodyki do zmie-

niających się warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych ukazano na rysunku 22. 

 

Rysunek 21. Elastyczność metodyki ProMaTeT: wariant internacjonalizacji 

Źródło: opracowanie własne. 
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Porównując rysunek 21 i 22 warto zwrócić uwagę na zakres elastyczności metodyki 

ProMaTeT. Elastyczność ta, np. w obszarach współpracy z B+R oraz internacjonalizacji, 

pozwala na swobodne jej modyfikowanie, poprzez zmianę instrumentów dostępnych na rynku 

w ramach wsparcia publicznego lub oferty IOB, czy zaangażowania sektora B+R na rzecz 

wsparcia procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Uniwersalizm metodyki pozwala 

zaś na dostosowanie jej do specyfiki zadania, w zależności od zmieniających się warunków 

otoczenia, rozwoju instrumentów wsparcia publicznego i komercyjnego na rzecz sektora 

MŚP.  

 

5.7. Zastosowanie metodyki ProMaTeT na przykładzie małopolskich 

przedsiębiorstw – studium przypadku 

 

Jak już wykazano w niniejszej pracy, innowacja i transfer technologii są dla przedsiębiorcy 

istotnymi narzędziami zapewniającym rozwój i konkurencyjność, ale również dającymi mu 

niezależność, przynoszącymi sukces i podnoszącymi poczucie własnej wartości. Przedsię-

biorca taki poszukuje możliwości zmian, reaguje na nie i wykorzystuje je jako czynnik 

społecznej i ekonomicznej innowacji.  

Tabela 44. Firma innowacyjna w ujęciu sektorowym 

Strategia tzw. niszy rynkowej Strategia wykorzystania nowych technologii 

 Stosują ją nowoczesne, małe przedsiębior-

stwa (np. w przemyśle instrumentów nauko-

wych, elektronice, projektowania wspomaga-

nego komputerowo),  

 Firmy te korzystają z zewnętrznych źródeł 

innowacji, w pewnym zakresie prowadzą 

własne B+R; 

 Stosują ją firmy oparte na nowych technologiach, 

 Podejście stosuje się do zastosowań najnowszych 

technologii, 

 Firmy te działają w obszarach wysokiego ryzyka, np. 

biotechnologia, technologie energetyczne, nowocze-

sne materiały, półprzewodniki, technologie ICT, 

 Firmy te prowadzą głównie własne badania, 

  Cechuje je duży udział naukowców w zatrudnieniu. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Oakey R., Rothwell R., Cooper S., The management of 

innovation in small high technology firms. Innovation and regional development in Britain and the 

United States, New York:  Quorum Books 1988, p. 4. 

Jednak nie wszyscy przedsiębiorcy postępują tak samo przy wprowadzaniu innowacji. 

Klasyfikacja firm innowacyjnych prowadzona jest w zależności od przyjętych kryteriów; 
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w sektorze MŚP funkcjonują firmy wykorzystujące zarówno strategię niszy rynkowej, jak 

i strategię wykorzystania nowych technologii
189

, co zestawiono w tabeli 44. 

W każdym z zaprezentowanych uprzednio w rozdziale IV małopolskich przedsię-

biorstw zrealizowano proces transferu technologii bazując na metodyce ProMaTeT. Poniżej 

przedstawione zostaną szczegóły dotyczące roli, jaką odegrała ona w poszczególnych 

przedsiębiorstwach. 

Labortest sp. z o. o. 

Determinantą do nawiązania kooperacji z podmiotami finansowanymi ze środków 

publicznych, a działającymi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, były 

ograniczone zasoby finansowe spółki przeznaczone na współpracę z komercyjnymi firmami 

doradczymi. Wykorzystanie montażu finansowego obejmującego pomoc de minimis 

pozwoliło na wykorzystanie przez spółkę oferty ośrodków KSU/KSI.  

Etapem inicjującym współpracę była dogłębna diagnoza potrzeb firmy oraz budowa 

matrycy logicznej określającej cel planowanego przedsięwzięcia. Przeprowadzony audyt 

technologiczny (de minimis) stanowił odpowiedź na pytania:  

 jaki jest potencjał innowacyjny firmy,  

 czy posiadane zasoby są wystarczające, 

 jaki jest dorobek organizacji w zakresie know-how i ochrony własności intelektualnej. 

Rekomendacje z przeprowadzonego audytu technologicznego zawierały m.in. poten-

cjalne źródła wsparcia procesów transferu technologii ze środków publicznych. Decyzją 

zarządu, po akceptacji raportu, zainicjowany został drugi etap wsparcia procesów 

innowacyjnych w organizacji, na który składały się: 

1. Pozyskanie wsparcia publicznego na realizację projektu B+R, 

2. Zacieśnienie współpracy z IOB i B+R nawiązanej na etapie opracowania audytu 

technologicznego, 

3. Obsługa procesu krajowego transferu technologii, 

4. Zarządzanie transferem technologii w organizacji. 

Zarządzanie procesem transferu technologii w firmie Labortest sp. z o.o. objęło realizację 

następujących kroków: 

                                                 

189
 Oakey R., Rothwell R., Cooper S., The management of innovation in small high technology firms. Innovation 

and regional development in Britain and the United States, New York:  Quorum Books 1988, p. 4. 
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1. Wystosowanie zapytania do Bazy Danych Technologii KSI (BDT KSI), które 

przygotowano w wyniku audytu technologicznego, 

2. Przegląd profili umieszczonych w BDT KSI w celu znalezienia odpowiedniej 

technologii oraz jej dostawcy lub informacja o braku poszukiwanej technologii w BDT 

KSI (lub poszukiwania innymi ścieżkami), 

3. Nawiązanie kontaktu pomiędzy dostawcą a odbiorcą technologii, 

4. Pomoc podczas negocjacji i zawierania umowy, 

5. Monitoring wykonania umowy i/lub doradztwo przy wdrażaniu technologii. 

Wszystkie koszty związane z realizacją wyżej wymienionych kroków pokryte zostały 

ze źródeł publicznych. 

Rolę metodyki ProMaTeT w  Labortest Sp. z o.o. przedstawia tabela 45. 

Tabela 45. Rola metodyki ProMaTeT w Labortest Sp. z o.o. 
Labortest Sp. z o.o. 

Kryterium Opis 

Charakterystyka 

przedsiębiorstwa 

Usługi laboratoryjne w zakresie mieszanek mineralno-asfaltowych w przemyśle drogowym 

Rodzaj 

innowacji 
Produktowe Procesowe Organizacyjne 

Główne czynniki 

inicjujące 

innowacje 

Wymagania klientów 

Przeprowadzony audyt 

technologiczny 

Wymagania klientów, wymogi 

legislacyjne w zakresie zapewnienia 

kompleksowości prac badawczych 

w procedurach przetargowych  

Przeprowadzony audyt techno-

logiczny 

Wymogi kierownictwa,  

Wymogi standardów 

zarządzania laboratorium 

Miernik weryfi-

kacji przed 

wdrożeniem 

innowacji 

Liczba zapytań od 

klientów 

Liczba odmów w zak-

resie realizacji zamó-

wienia 

Liczba przetargów i analiz rynku, co 

do których nie spełniono wymogów 

formalnych 

Ocena na podstawie 

opracowanej przez zarząd 

metodyki wdrażania 

innowacji 

organizacyjnych 

Miernik 

weryfikacji po 

wdrożeniu 

innowacji 

Wzrost liczby przyję-

tych zleceń 

Kryteria finansowe 

(wzrost przychodów 

z tytułu świadczonych 

kompleksowych usług) 

Nawiązana współpraca 

z jednostkami B+R 

Minimalizacja liczby przetargów i 

analiz rynku, co do których nie 

spełniono wymogów formalnych 

Współpraca z instytucjami otoczenia 

biznesu 

Promocja posiadanych technologii 

za pośrednictwem baz ofert 

międzynarodowych 

Wygenerowane 

oszczędności, poprawa 

bezpieczeństwa pracy, 

samoocena 

Źródło: Opracowanie własne. 

Gabinet Rehabilitacji Ruchowej REDO 

W przypadku Gabinetu Rehabilitacji Ruchowej REDO podstawą do nawiązania 

kooperacji z podmiotami finansowanymi ze środków publicznych a działającymi na rzecz 

rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności był brak środków finansowych przeznaczonych 

na ewentualne korzystanie z usług eksperckich. Decyzję o wykorzystaniu publicznych źródeł 
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wsparcia w zakresie rozwoju prowadzonej firmy poprzez utworzenie pionu B+R oraz 

wyposażenie go w niezbędną aparaturę uwarunkowało powiązanie właścicielki firmy ze 

środowiskiem akademickim (AWF) oraz wiedza na temat możliwości realizacji międzynaro-

dowych projektów badawczych. Metodyka ProMaTeT pozwoliła na zminimalizowanie 

nakładów kosztowych, optymalizację współpracy z IOB oraz wygenerowanie efektu synergii. 

Wykorzystanie montażu finansowego obejmującego pomoc de minimis pozwoliło na 

wykorzystanie przez firmę oferty ośrodków KSU/KSI. Etapem inicjującym współpracę była 

dogłębna diagnoza potrzeb firmy oraz budowa matrycy logicznej określającej cel planowa-

nego przedsięwzięcia. Przeprowadzony audyt technologiczny (de minimis) stanowił odpo-

wiedź na pytania:  

 jaki jest potencjał innowacyjny firmy,  

 czy posiadane zasoby są wystarczające, 

 jaki jest dorobek organizacji w zakresie know-how i ochrony własności intelektualnej, 

Rekomendacje z przeprowadzonego audytu technologicznego zawierały m.in. poten-

cjalne źródła wsparcia procesów transferu technologii ze środków publicznych. Decyzją 

zarządu, po akceptacji raportu, zainicjowano drugi etap wsparcia procesów innowacyjnych 

w organizacji uwzględniający: 

1. Pozyskanie wsparcia publicznego na realizację projektu B+R, 

2. Zacieśnienie współpracy z IOB i B+R nawiązanej na etapie opracowania audytu 

technologicznego, 

3. Obsługę procesu krajowego transferu technologii, 

4. Zarządzanie transferem technologii w organizacji. 

Zarządzanie procesem transferu technologii w firmie REDO objęło realizację następujących 

kroków: 

1. Wystosowanie zapytania do Bazy Danych Technologii KSI przygotowane w wyniku 

audytu technologicznego, 

2. Przegląd profili umieszczonych w BDT KSI w celu znalezienia odpowiedniej technologii 

oraz jej dostawcy lub informacja o braku poszukiwanej technologii w BDT KSI (lub 

poszukiwania innymi ścieżkami), 

3. Nawiązanie kontaktu pomiędzy dostawcą a odbiorcą technologii, 

4. Pomoc podczas negocjacji i zawierania umowy, 

5. Monitoring wykonania umowy i/lub doradztwo przy wdrażaniu technologii. 
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Wszystkie koszty związane z realizacją wyżej wymienionych kroków pokryte zostały 

sfinansowane ze źródeł publicznych. Pozyskane wsparcie inwestycyjne pozwoliło na 

zminimalizowanie wkładu własnego w realizację przedsięwzięcia do poziomu 30%
190

. 

Wsparcie w zakresie opracowania, złożenia oraz rozliczenia projektu zapewnili konsultanci 

Punktu Konsultacyjnego KSU. Usługa została przeprowadzona bezkosztowo dla 

przedsiębiorcy. 

Realizacja części inwestycyjnej projektu oraz realizacja krajowego transferu techno-

logii skutkowały opracowaniem oferty technologicznej i jej promocją za pośrednictwem 

krajowych i międzynarodowych baz ofert: KSI (baza Krajowej Sieci Innowacji) orz EEN 

(baza ofert technologicznych Enterprise Europe Network). 

Rolę metodyki ProMaTeT w Gabinecie Rehabilitacji Ruchowej REDO przedstawia tabela 46. 

Tabela 46. Rola metodyki ProMaTeT w Gabinecie Rehabilitacji Ruchowej REDO 
Gabinet Rehabilitacji Ruchowej REDO Dr Dorota Czechowska 

Kryterium Opis 

Charakterystyka 

przedsiębiorstwa 
 Usługi w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii, 

 Prace badawcze w zakresie metod rehabilitacji kończyn dolnych 

Rodzaj 

innowacji 
Produktowe Procesowe Organizacyjne Marketingowe 

Główne czynniki 

inicjujące 

innowacje 

Przeprowadzony 

audyt technolo-

giczny; 

Wymagania 

klientów 

Wymagania 

klientów; 

Przeprowadzony 

audyt technologicz-

ny; 

Ograniczone możli-

wości prowadzenia 

prac badawczych; 

Ograniczenia w re-

alizacji prac badaw-

czych w konsorcjach 

krajowych 

i międzynarodowych 

Ograniczone zasoby 

kadrowe; 

Wymogi 

poszczególnych 

programów 

strukturalnych 

Przeprowadzony 

audyt technolo-

giczny; 

Weryfikacja 

branżowych 

krajowych 

i międzynarodowych 

baz przedsiębiorców 

Miernik weryfi-

kacji przed 

wdrożeniem 

innowacji 

Liczba 

niezrealizowanych 

zabiegów; 

Liczba 

niewprowadzonych 

do oferty usług; 

Liczba 

niewdrożonych 

technologii 

Liczba projektów, 

w których odmówio-

no udziału; 

Liczba utraconych 

możliwości badaw-

czych w projektach 

krajowych 

i międzynarodowych 

Ocena na podstawie 

weryfikacji przepro-

wadzonej przez 

Właścicielkę 

Liczba 

niewykorzystanych 

kanałów dystrybucji; 

Brak udziału w 

wydarzeniach 

branżowych o 

charakterze 

promocyjnym (np. 

targi, spotkania 

partnerskie) 

                                                 

190
 W ramach II Osi priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 

„Gospodarka regionalnej szansy” działanie 2.2 „Wsparcie komercjalizacji badań naukowych", Schemat B 

„Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R”, mikro-i małe przedsiębiorstwa mogły uzyskać 

wsparcie finansowe na poziomie 30% wartości kosztów kwalifikowanych a średnie firmy na poziomie 40% 

wartości kosztów kwalifikowanych. 



Rozdział V. Koncepcja metodyki ProMaTeT 

171 

 

Gabinet Rehabilitacji Ruchowej REDO Dr Dorota Czechowska 

Miernik 

weryfikacji po 

wdrożeniu 

innowacji 

Wzrost liczby 

przyjętych zleceń; 

Kryteria finansowe 

(wzrost przychodów 

z tytułu 

wyświadczonych 

kompleksowych 

usług); 

Liczba nowych 

usług 

wprowadzonych do 

oferty; 

Liczba wdrożonych 

innowacyjnych 

technologii 

(potwierdzona 

opinią 

o innowacyjności) 

Wzrost liczby 

projektów 

realizowanych w 

partnerstwach 

krajowych; 

Liczba nawiązanych 

kontaktów między-

narodowych w za-

kresie realizacji 

wspólnych 

przedsięwzięć; 

Wzrost liczny 

konferencji 

krajowych 

i międzynarodowych 

popularyzujących 

dorobek badawczy 

Przyrost liczby 

etatów netto; 

Spełnienie kryteriów 

dostępu (formalnych 

i merytorycznych) 

do aplikowania 

o wsparcie 

w ramach 

programów 

strukturalnych o 

charakterze 

badawczo-

inwestycyjnym; 

Rozbudowana sieć 

kooperacji między 

IOB i B+R 

Dywersyfikacja 

kanałów dystrybucji 

informacji o ofercie; 

Zamieszczenie 

informacji o ofercie 

technologicznej w 

bazach ofert 

krajowych i 

międzynarodowych; 

Udział w 

wydarzeniach 

krajowych i 

międzynarodowych 

promujących ofertę 

usługową; 

Udział w krajowych 

i międzynarodowych 

konkursach 

promujących 

innowacyjne 

przedsiębiorstwa. 

Źródło: Opracowanie własne. 

W 2010 r. Gabinet REDO wziął udział w konkursie „Innovator Małopolski 2010”
191

  

w kategorii „Mikroprzedsiębiorstwo”. Przeprowadzony audyt innowacyjności potwierdził 

wysoki poziom nowości oferowanych usług oraz zaawansowanie technologiczne zakupionej 

aparatury (potwierdzone opinią o innowacyjności). Gabinet Rehabilitacji Ruchowej REDO 

znalazł się w ścisłym gronie laureatów konkursu w kategorii „Mikroprzedsiębiorstwo”.  

TERMOSZKŁO 

Podstawą do nawiązania kooperacji firmy TERMOSZKŁO z podmiotami finanso-

wanymi ze środków publicznych a działającymi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości 

i innowacyjności był brak środków finansowych przeznaczonych na ewentualne korzystanie 

z usług eksperckich. Podczas spotkania z konsultantem z Punktu Konsultacyjnego KSU  

w  CTT PK przedsiębiorca zapoznał się z ofertą usług PK KSU i zdecydował o skorzystaniu 

z bezpłatnego wsparcia. Wykorzystanie montażu finansowego obejmującego pomoc de 

minimis pozwoliło na wykorzystanie przez spółkę oferty ośrodków KSU/KSI.  

Etapem inicjującym współpracę była dogłębna diagnoza potrzeb firmy oraz budowa 

matrycy logicznej określającej cel planowanego przedsięwzięcia. Przeprowadzony audyt 

technologiczny (de minimis) stanowił odpowiedź na pytania:  

                                                 

191
 Konkurs „Innovator Małopolski” organizuje od 2005 r. Centrum Transferu Technologii Politechnika 

Krakowska. Ocena poziomu innowacyjności firmy prowadzona jest przez niezależnych ekspertów 

audytujących przedsiębiorstwo. Audyt prowadzony jest na formularzu oceny dostępnym na stronie 

http://www.transfer.edu.pl/pl/im.htm (stan z dnia 24.10.2013 r.) 

http://www.transfer.edu.pl/pl/im.htm
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 jaki jest potencjał innowacyjny firmy,  

 czy posiadane zasoby są wystarczające, 

 jaki jest dorobek organizacji w zakresie know-how i ochrony własności intelektualnej, 

Rekomendacje z przeprowadzonego audytu technologicznego zawierały m.in. 

potencjalne źródła wsparcia procesów transferu technologii ze środków publicznych. Decyzją 

zarządu, po akceptacji raportu, zainicjowano drugi etap wsparcia procesów innowacyjnych 

w organizacji obejmujący: 

1. Pozyskanie wsparcia publicznego na realizację projektu B+R, 

2. Zacieśnienie współpracy z IOB i B+R nawiązanej na etapie opracowania audytu 

technologicznego, 

3. Obsługę procesu krajowego transferu technologii, 

4. Zarządzanie transferem technologii w organizacji. 

Zarządzanie procesem transferu technologii objęło realizację następujących kroków: 

1. Wystosowanie zapytania do Bazy Danych Technologii KSI (BDT KSI), które 

przygotowano w wyniku audytu technologicznego, 

2. Przegląd profili umieszczonych w BDT KSI w celu znalezienia odpowiedniej tech-

nologii oraz jej dostawcy lub informacja o braku poszukiwanej technologii w BDT 

KSI (lub poszukiwania innymi ścieżkami), 

3. Nawiązanie kontaktu pomiędzy dostawcą a odbiorcą technologii, 

4. Pomoc podczas negocjacji i zawierania umowy, 

5. Monitoring wykonania umowy i/lub doradztwo przy wdrażaniu technologii. 

Wszystkie koszty związane z realizacją wyżej wymienionych kroków pokryte zostały 

ze źródeł publicznych. Pozyskane wsparcie inwestycyjne pozwoliło na zminimalizowanie 

wkładu własnego w realizację przedsięwzięcia do poziomu 40%
192

. Wsparcie w zakresie 

opracowania, złożenia oraz rozliczenia projektu zapewnili konsultanci Punktu Konsultacyj-

nego KSU. Usługa ta wyświadczona została bez opłat ponoszonych przez przedsiębiorcę. 

Skutkiem realizacji części inwestycyjnej projektu w firmie TERMOSZKŁO oraz 

krajowego transferu technologii było opracowanie oferty technologicznej i jej promocja za 

pośrednictwem krajowych i międzynarodowych baz ofert: KSI (baza Krajowej Sieci Inno-

                                                 

192
 W ramach II Osi priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 

„Gospodarka regionalnej szansy” działanie 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw” 

schemat A: „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP”, nr konkursu MCP/2.1.A/6/2010/MA małe 

przedsiębiorstwo mogło uzyskać wsparcie na poziomie 40% wartości kosztów kwalifikowanych. 
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wacji) oraz EEN (baza ofert technologicznych Enterprise Europe Network). Zastosowana 

metodyka przyczyniła się do zacieśnienia współpracy z jednostkami B+R oraz pozyskania do 

kooperacji nowych podmiotów ze sfery naukowo-badawczej: w zakresie realizacji celowych 

projektów – Centrum Innowacji Naczelnej Organizacji Technicznej, a w zakresie certyfikacji 

wyrobów i systemów – Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych. 

Rolę metodyki ProMaTeT w zakładzie produkcyjnym TERMOSZKŁO przedstawia tabela 47. 

Tabela 47. Rola metodyki ProMaTeT w zakładzie produkcyjnym TERMOSZKŁO Artur 

Chromniak 
Zakład Produkcyjny TERMOSZKŁO Artur Chromniak 

Kryterium Opis 

Charakterystyka 

przedsiębiorstwa 
 Produkcja i przetwórstwo szkła 

 Usługi w zakresie budowy konstrukcji szklanych w obiektach użytkowych 

Rodzaj 

innowacji 
Produktowe Organizacyjne Marketingowe 

Główne czynniki 

inicjujące 

innowacje 

Wymagania klientów 

Przeprowadzony 

audyt technologiczny 

Ograniczone zasoby 

kadrowe; 

Ograniczone możliwości 

posiadanego parku 

maszynowego;  

Wymogi poszczególnych 

programów strukturalnych 

Przeprowadzony audyt technolo-

giczny; 

Weryfikacja branżowych krajowych 

i międzynarodowych baz 

przedsiębiorców 

Miernik weryfi-

kacji przed 

wdrożeniem 

innowacji 

Liczba zapytań od 

klientów; 

Liczba odmów 

w zakresie realizacji 

zamówienia 

Ocena na podstawie wery-

fikacji przeprowadzonej 

przez Właściciela i perso-

nelu technicznego; 

Weryfikacja poszczegól-

nych procedur Systemu 

Zarządzania Jakością (SZJ) 

wdrożonego w przedsię-

biorstwie  

Liczba niewykorzystanych kanałów 

dystrybucji; 

Brak udziału w wydarzeniach 

branżowych o charakterze 

promocyjnym (np. targi, spotkania 

partnerskie) 

Miernik 

weryfikacji po 

wdrożeniu 

innowacji 

Wzrost liczby 

przyjętych zleceń 

Kryteria finansowe 

(wzrost przychodów 

z tytułu wyświadczo-

nych kompleksowych 

usług); 

Nawiązana współpra-

ca z branżowymi 

jednostkami B+R 

Przyrost liczby etatów netto; 

Spełnienie kryteriów 

dostępu (formalnych 

i merytorycznych) do 

aplikowania o wsparcie w 

ramach programów 

strukturalnych o 

charakterze 

inwestycyjnym; 

Rozbudowana sieć 

kooperacji między IOB 

i B+R 

Dywersyfikacja kanałów dystrybucji 

informacji o ofercie; 

Zamieszczenie informacji o ofercie 

technologicznej w bazach ofert 

krajowych i międzynarodowych; 

Udział w wydarzeniach krajowych 

i międzynarodowych promujących 

ofertę usługową; 

Udział w krajowych i międzynaro-

dowych konkursach promujących 

innowacyjne przedsiębiorstwa. 

Źródło: Opracowanie własne. 

FORMES Sp. z o.o.  

Przeprowadzona przez konsultanta Punktu Konsultacyjnego KSU diagnoza potrzeb 

innowacyjnych przedsiębiorstwa FORMES Sp. z o.o. wykazała, iż niezbędnym czynnikiem 

dalszego rozwoju w obszarze B+R jest zainicjowanie współpracy z jednostką naukową. 
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Pozwoliłoby to na zakup usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu czy technologii 

realizowanej przez wykonawcę usługi, mającej na celu opracowanie nowych lub udoskona-

lenie już istniejących produktów (wyrobów) albo technologii danego przedsiębiorstwa.  

Z uwagi na ograniczone zasoby finansowe spółki oraz możliwość finansowania 

przedsięwzięcia ze środków publicznych, pozyskano wsparcie w ramach programu „Bon na 

innowacje”. Dotacja pozwoliła na zminimalizowanie wkładu własnego w realizację 

przedsięwzięcia do poziomu pokrycia kosztów podatku VAT
193

. Wsparcie w zakresie 

opracowania, złożenia oraz rozliczenia projektu zapewnili konsultanci Punktu 

Konsultacyjnego KSU. Usługa ta została zrealizowana bez ponoszenia kosztów przez 

przedsiębiorcę. 

Realizacja części badawczej projektu pozwoliła na zweryfikowanie przez niezależną 

jednostkę B+R jakości technologii oferowanych przez spółkę. Zastosowanie metodyki 

ProMaTeT przyczyniło się do zacieśnienia współpracy z jednostkami B+R oraz pozyskania 

do kooperacji nowych podmiotów ze sfery naukowo-badawczej. Dysponując opiniami 

niezależnej jednostki, przedsiębiorstwo rozpoczęło promocje swoich usług zagranicą za 

pośrednictwem oferty sieci EEN. W efekcie pozyskano do współpracy partnerów z Holandii 

i podpisano umowę o współpracy handlowej (PA – ang. Partnership Agreement). 

Szczegóły dotyczące roli metodyki ProMaTeT w FORMES Sp. z o.o. przedstawia tabela 48. 

Tabela 48. Rola metodyki ProMaTeT w FORMES Sp. z o.o. 
FORMES Sp. z o.o. 

Kryterium Opis 

Charakterystyka 

przedsiębiorstwa 
 Budownictwo ekologiczne 

 Prace badawcze w zakresie rozwoju budownictwa ekologicznego 

wykorzystującego technologię gliny ubijanej w szalunku 

Rodzaj 

innowacji 
Produktowe Organizacyjne Marketingowe 

Główne czynniki 

inicjujące 

innowacje 

Wymagania 

klientów; 

Przeprowadzony 

audyt 

wewnętrzny 

Wymogi kierownictwa; 

Wymogi standardów 

wewnętrznych 

zarządzania 

przedsiębiorstwem 

Przeprowadzony audyt wewnętrzny; 

Weryfikacja branżowych krajowych i mię-

dzynarodowych baz przedsiębiorców 

Miernik weryfi-

kacji przed 

wdrożeniem 

innowacji 

Liczba zapytań 

od klientów; 

Liczba odmów w 

zakresie realiza-

cji zamówienia 

Ocena na podstawie 

opracowanej przez 

zarząd metodyki 

wdrażania innowacji 

organizacyjnych 

Brak współpracy z jednostkami B+R, który 

umożliwiałby weryfikację oferowanych 

technologii w warunkach laboratoryjnych’  

Liczba niewykorzystanych kanałów 

dystrybucji; 

Brak udziału w wydarzeniach branżowych 

o charakterze promocyjnym (np. targi, 

spotkania partnerskie) 

                                                 

193
 W ramach programu „Bon na innowacje” pozyskano wsparcie w wysokości 15 tys. PLN netto. Przedsiębiorca 

pokrył ze środków własnych koszty podatku VAT. 
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Miernik 

weryfikacji po 

wdrożeniu 

innowacji 

Wzrost liczby 

przyjętych 

zleceń; 

Kryteria 

finansowe 

(wzrost 

przychodów z 

tytułu 

wyświadczonych 

kompleksowych 

usług) 

Wygenerowane 

oszczędności, poprawa 

bezpieczeństwa pracy, 

samoocena; 

Nawiązana współpraca 

badawcza z jednostkami 

B+R 

Dywersyfikacja kanałów dystrybucji infor-

macji o ofercie; 

Nawiązana współpraca z jednostkami B+R 

w zakresie oceny laboratoryjnej i prze-

mysłowej oferowanych usług; 

Zamieszczenie informacji o ofercie 

technologicznej w bazach ofert krajowych i 

międzynarodowych; 

Udział w wydarzeniach krajowych i mię-

dzynarodowych promujących ofertę 

usługową 

Udział w krajowych i międzynarodowych 

konkursach promujących innowacyjne 

przedsiębiorstwa 

Źródło: Opracowanie własne 

 

5.8. Metodyka ProMaTeT w opinii firm MŚP z Małopolski 

 

Ankiety opiniotwórcze na temat metodyki ProMaTeT przeprowadzono w okresie wrzesień 

2012 r. – kwiecień 2014 r. w grupie 58 przedsiębiorstw z sektora MŚP w województwie 

małopolskim. Badanie przeprowadzono w formie elektronicznej, jak również podczas wizyty 

w siedzibie firmy oraz podczas bezpośrednich spotkań z właścicielem czy kadrą zarządzającą. 

Informacje dotyczące podstawowych danych organizacyjno-finansowych przygotowywały 

osoby wskazane przez kierownictwo/właściciela przedsiębiorstwa.  

Do wyboru próby zastosowano dobór celowy, a przy jej określaniu kierowano się 

celem badania, które powinno dostarczyć informacji na temat procesów innowacyjnych 

w gospodarce regionu przeprowadzanych dzięki wsparciu publicznemu w procesie transferu 

technologii. W związku z tym ankieta została skierowana do przedsiębiorstw z sektora MŚP, 

które zakończyły realizację wdrożeń technologicznych, produktowych i procesowych 

finansowanych z funduszy strukturalnych czy środków wsparcia krajowego.  

W badaniu zwrócono uwagę na zmianę sytuacji w analizowanych przedsiębiorstwach 

w konsekwencji realizacji procesu transferu technologii poprzez porównanie okresu 

poprzedzającego realizację przedsięwzięcia (n-1) z okresem po zrealizowaniu projektu 

innowacyjnego (n+1)
194

. W związku z tym wyeliminowano z losowania mikroprzedsię-

                                                 

194
 W badaniu uczestniczyły m.in. firmy biorące udział projekcie systemowym PARP „Rozwój usług doradczych 

o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI)” realizowanym 

przez CTT PK w latach 2009–2011, laureaci programu PARP „Bon na innowacje” edycja 2011, 2012 i 2013 
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biorstwa o charakterze handlowym, skupione głównie na dystrybucji standardowych 

produktów spożywczych.  

Ankietowani przedsiębiorcy wyrazili zgodę na uczestnictwo w badaniu pod warun-

kiem, że badanie będzie anonimowe. Były to firmy, w których udziałowcami są podmioty 

polskie (na pytanie o to, czy udziałowcami są podmioty zagraniczne, wszyscy respondenci 

wybrali opcję „NIE”). Oznacza to, że badana populacja opiera swoją działalność gospodarczą 

jedynie o własne kultury organizacyjne i wypracowane przez siebie procedury postępowania, 

a decyzje o korzystaniu ze wsparcia środkami finansowymi podejmuje samodzielnie. 

Analiza struktury badanej populacji została dokonana w oparciu o klasyfikację PKD. 

Firmy zostały pogrupowane wg pierwszego znaku kodu PKD. W strukturze branżowej ankie-

towanych firm (wykres 11) najliczniejszą grupę – 32,76% – stanowią podmioty 

sklasyfikowane w PKD jako działalność edukacyjna i opieka zdrowotna. 24,14% stanowią 

podmioty świadczące usługi w branży architektonicznej, inżynieryjnej, projektowej. 12,07% 

stanowią podmioty wykonujące działalność twórczą. Pozostałe branże to: produkcja urządzeń 

elektrycznych, produkcja mebli, naprawa i konserwacja maszyn, pozostałe roboty budowlane. 

Niezależnie od domeny biznesowej firmy miały otwartą drogę do skorzystania z usług 

doradczych i rozpoczęcia współpracy z instytucjami otoczenia biznesu i sferą B+R. 

Wykres 11. Rozkład branż ankietowanych firm
195

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie autorskich badań empirycznych. 

                                                                                                                                                         

oraz podmioty, które uzyskały wsparcie w ramach MRPO 2007–2013, II oś priorytetowa „Gospodarka 

regionalnej szansy”. 
195

 Firmy zostały pogrupowane wg pierwszego znaku w klasyfikacji PKD. 
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Przeważająca grupa firm, których decydenci podzielili się opinią na temat metodyki 

ProMaTeT, to firmy o historii nie dłuższej niż kilkanaście lat obecności na rynku (wykres 12). 

Można pokusić się o stwierdzenie, że młode firmy chętniej, częściej i odważniej sięgają do 

zewnętrznych ofert stwarzających szansę na rozwój. ¾ analizowanych firm działa na rynku 

nie dłużej niż 14 lat. 

Wykres 12. Rozkład ankietowanych firm wg roku założenia 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie autorskich badań empirycznych. 

W badaniach ponad połowę (68,42%, patrz wykres 13) stanowiły firmy osób 

fizycznych (jednoosobowe działalności gospodarcze), 17,45% respondentów stanowili przed-

stawiciele spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, 8,77% spółek cywilnych oraz 5,26% 

spółek jawnych i spółek komandytowych. Wśród respondentów nie było: przedsiębiorstw 

państwowych, państwowych jednostek organizacyjnych, przedsiębiorstw komunalnych, 

spółdzielni i innych niesklasyfikowanych form pranych. 
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Wykres 13. Forma prawna analizowanych firm 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie autorskich badań empirycznych. 

Na wykresie 14 dokonano analizy porównawczej stany zatrudnienia w analizowanych 

firmach przed (n-1) i po (n+1) okresie współpracy. Jak widać, nastąpił zauważalny wzrost 

zatrudnienia w małych firmach, zatrudniających mniej niż 10 osób. Biorąc pod uwagę fakt, że 

zwykle są to tzw. firmy rodzinne, w których częściej niż zatrudnienie na etacie występuje 

współpraca najbliższych członków rodziny, zmianę tę należy oceniać bardzo korzystnie. Jej 

efektem są nie tylko nowo utworzone etaty i szanse na rozwój firmy, ale także trwałe  

przełamywanie stereotypów. 
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Wykres 14. Liczba pracowników firmy zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie autorskich badań empirycznych. 

Badaniu poddano także strukturę wykształcenia pracowników analizowanych firm 

przed i po zakończeniu współpracy (wykres 15). Odsetek osób z wyższym wykształceniem 

wynoszący na początku blisko 65% wzrósł o ~24%. Są to w dużej mierze nowe miejsca pracy 

utworzone w wyniku realizacji zadań wynikających z wdrożenia rozwiązań innowacyjnych. 

Wykres 15. Odsetek pracowników posiadających wykształcenie wyższe 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie autorskich badań empirycznych 

Wykres 16 przedstawia syntetyczny rozkład odpowiedzi na pytanie o to, czy badane 

firmy miały wdrożone jakiekolwiek systemy jakości. W analizowanym okresie nastąpiła 

procentowa zmiana udziału firm, które wdrożyły systemy jakości – przed rozpoczęciem 

korzystania z usługi ProMaTeT 10,91% z nich legitymowało się posiadaniem 

sformalizowanego systemu, zaś po zakończeniu zanotowano przyrost o ~21%. 
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Wykres 16. Odsetek firm posiadających wdrożone systemy jakości (ujęcie syntetyczne) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie autorskich badań empirycznych. 

Na wykresie 17 przedstawiono analizę rozkładu odpowiedzi na pytanie o wdrożenie 

systemów jakości względem form własności firm. Największe zmiany nastąpiły w grupie 

jednoosobowych działalności. Odsetek firm mających wdrożony system jakości wzrósł 

z 16,67% do 66,67%.  

Wykres 17. Odsetek firm mających wdrożone systemy jakości (ujęcie analityczne) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie autorskich badań empirycznych. 
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Na wykresie 18 przedstawiono syntetyczne wyniki pokazujące zmiany krytycznych 

obserwowanych wielkości, tj. liczby: 

 wprowadzonych do oferty nowych produktów lub usług (szt.), 

 zakupionych / wyremontowanych / rozbudowanych budynków (szt.), 

 zakupionej aparatury / środków trwałych (szt.), 

 zatrudnionych (umowa o pracę – etat),  

 wdrożonych systemów zarządzania jakością / produkcją (szt.), 

 nawiązanej współpracy z Instytucjami Otoczenia Biznesu (szt.), 

 wyodrębnionych nowych komórek organizacyjnych np. B+R (szt.). 

W każdym z rozważanych kryteriów odnotowano przyrost.  

Wykres 18. Porównanie kondycji przedsiębiorstwa i efektywności uzyskanego wsparcia 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie autorskich badań empirycznych. 

Zebrane opinie respondentów poddano także analizie dwukryterialnej. Poniżej za-

mieszczono kilka wybranych wykresów. 

Wśród analizowanych firm aż 60% z nich złożenie wniosku poprzedziło przepro-

wadzeniem audytu technologicznego oraz współpracowało z Instytucją Otoczenia Biznesu 

(wykres 19); 30% respondentów nie współpracując z IOB wykonało audyt technologiczny 
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przed złożeniem wniosku, a wśród deklarujących współpracę z IOB tylko 6,7% nie dokonało 

audytu technologicznego. Jedynie 3,3% respondentów nie podjęło żadnych działań przed 

złożeniem wniosku. Dominujący udział firm, które złożenie wniosku poprzedziło 

przeprowadzeniem audytu technologicznego i współpracowało z Instytucją Otoczenia 

Biznesu, dowodzi, że metodyka ProMaTeT dostarcza użytecznego know-how decydentom, co 

przekłada się na podejmowane przez nich decyzje w zakresie transferu technologii. 

Obserwację tę warto skonfrontować z rozkładem odpowiedzi na kolejne pytanie, tj. czy  

decydenci byliby skłonni poprzedzić przygotowanie kolejnego wniosku o wsparcie diagnozą 

potencjału innowacyjnego w formie audytu technologicznego (wykres 20). 

Wykres 19. Powiązanie między wykonaniem audytu technologicznego a współpracą z IBO 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie autorskich badań empirycznych. 

Jak widać na wykresie 20 odsetek decydentów deklarujących chęć diagnozy własnego 

potencjału innowacyjnego w formie audytu technologicznego przy opracowywaniu kolejnego 

wniosku o wsparcie wzrósł z 13,6% do 76,7%. Respondenci ci współpracują w tej kwestii  

z IOB. Równocześnie radykalnie zmalał odsetek firm, które nie współpracując z IOB, 

deklarują poprzedzenie audytem technologicznym kolejne starania o uzyskanie wsparcia. 
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Wykres 20. Powiązanie między wykonaniem audytu technologicznego w przyszłości 

a współpracą z IBO 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie autorskich badań empirycznych. 

Warto także zwrócić uwagę na fakt, że 70% respondentów, którzy planują poprzedzić 

opracowywanie kolejnego wniosku o wsparcie diagnozą potencjału innowacyjnego w formie 

audytu technologicznego równocześnie zamierza w najbliższej przyszłości nawiązać 

współpracę z jednostką B+R (wykres 21). Jak można domniemywać, jest to konsekwencja 

wzrostu świadomości wynikająca z korzystania z metodycznego podejścia podczas 

opracowywania wniosku o dofinansowanie. Analizowana metodyka ProMaTeT ma na celu 

dostarczenie zarządzającym przedsiębiorstwami wiedzy na temat uwarunkowań składania 

wniosków o dofinansowanie, w tym także informacji na temat znaczenia podjęcia współpracy 

z JBR na cały proces aplikowania. 
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Wykres 21. Powiązanie między wykonaniem audytu technologicznego w przyszłości 

a planowaną współpracą z JBR 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie autorskich badań empirycznych. 

Wynik analizy powiązania pomiędzy planowanym rozpoczęciem współpracy  

z jednostką B+R a przygotowaniem dokumentacji finansowania transferu technologii 

opracowanej we współpracy z IOB lub uczelnią wyższą przedstawia wykres 22. 

Wykres 22. Powiązanie między planowanym rozpoczęciem współpracy z jednostką B+R 

a przygotowaniem dokumentacji finansowania transferu technologii współpracowano z IOB lub 

uczelnią wyższą 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie autorskich badań empirycznych. 



Rozdział V. Koncepcja metodyki ProMaTeT 

185 

 

Można domniemywać, że wynikające z powyższego wykresu dane o przeważającej 

liczbie respondentów zamierzających podjąć w przyszłości współpracę z jednostką B+R są 

konsekwencją wzrostu świadomości wśród przedsiębiorców, uwarunkowanej korzystaniem 

z metodycznego podejścia podczas opracowywania wniosku o dofinansowanie. Przedstawio-

na metodyka ProMaTeT ma na celu dostarczenie zarządzającym wiedzy na temat uwarun-

kowań składania wniosków o dofinansowanie, w tym także na temat znaczenia współpracy 

z B+R rzutującej na cały proces aplikowania. Jak przedstawiono poniżej (wykres 23) aż 

51,72% respondentów deklaruje, że dokonując inwestycji w środki trwałe/nowe technologie, 

korzystało z baz ofert technologicznych przy współpracy z Instytucją Otoczenia Biznesu lub 

uczelnią wyższą. Oznacza to, że połowa respondentów ma świadomość znaczenia współpracy 

z IOB lub uczelniami w kreowaniu i wdrażaniu zmian o charakterze innowacyjnym. 

Wykres 23. Powiązanie między korzystaniem z baz ofert technologicznych a współpracą z IOB 

lub uczelnią wyższą 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie autorskich badań empirycznych. 



Rozdział V. Koncepcja metodyki ProMaTeT 

186 

 

Zapytano także respondentów o opinię, czy wdrożona innowacja przyczyniła się do 

podniesienia konkurencyjności firmy. Rozkład odpowiedzi przedstawia wykres 24. Ponad 

86% respondentów stwierdziła jednoznacznie, że tak. 

Wykres 24. Odsetek firm, w których wdrożona innowacja przyczyniła się do podniesienia 

konkurencyjności firmy 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie autorskich badań empirycznych. 

Spośród ankietowanych przedsiębiorstw 83% z nich brało udział w konkursie 

„Innovator Małopolski”. 17% przedsiębiorstw uczestniczyło w konkursach na Lokalnych 

Liderów Przedsiębiorczości (wykres 25). 

Wykres 25. Odsetek firm biorących udział w konkursach promujących przedsiębiorstwa 

innowacyjne 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie autorskich badań empirycznych. 
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Badania ankietowe dały ilościowy obraz sytuacji firm, które skorzystały w usług 

świadczonych w oparciu o metodykę ProMaTeT. Analiza ta jest pośrednim dowodem na 

zasadność, celowość i skuteczność usług świadczonych firmom. 

Podsumowując, w niniejszym rozdziale przedstawiono propozycję wielopłaszczyzno-

wego postrzegania problematyki transferu i wsparcia różnych grup odbiorców, dla których 

były prowadzone prace wg jednolitego scenariusza, ostatecznie sformułowanego i opisanego 

jako metodyka ProMaTeT. Prezentowana metodyka tworzy, wraz ze zbiorem metod i technik 

szczegółowych, uniwersalny scenariusz dostosowywany do konkretnych potrzeb w zależności 

od zdiagnozowanej indywidualnej sytuacji oraz konkretnych wymagań finansowych. 

Dla zobrazowania efektywności, jakiej dostarczyła podmiotom współpraca z doradcą, 

wykorzystano badania jakościowe i ilościowe. W ramach analizy jakościowej zaprezento-

wano studia przypadku małopolskich przedsiębiorstw, które skorzystały z usług doradczych 

w procesie transferu, pozyskały środki finansowe, zainwestowały i rozliczają projekty. Na 

potrzeby analizy ilościowej sformułowano narzędzie badawcze (kwestionariusz ankiety) 

i zebrano odpowiedzi od zarządzających firmami, które były uczestnikami procesu transferu 

wspomaganego usługą doradczą w oparciu o metodykę ProMaTeT. 

 



 

Wnioski 

 

 

Poziom konkurencyjności oraz podejście do planowania i wdrażania innowacji w ma-

łopolskich firmach MŚP są uzależnione od zastosowania podejścia metodycznego. Dzięki 

niemu możliwe staje się budowanie kapitału społecznego, przełamywanie barier mentalnoś-

ciowych, budowanie kultury ciągłego uczenia się i poszukiwania wiedzy, a także docenianie 

przez właścicieli firm znaczenia inwestycji w kapitał ludzki. Podejście to musi bazować na 

całościowym (wielowymiarowym) postrzeganiu firmy przez doradcę (specjalistę od zarzą-

dzania zmianą innowacyjną).  

Przedstawiona w niniejszej dysertacji autorska metodyka ProMaTeT powstała na 

bazie doświadczeń we wdrażaniu kompleksowych zmian innowacyjnych w firmach i została 

osadzona w dorobku nauk o zarządzaniu. Weryfikacji proponowanej metodyki dokonano na 

dwa sposoby. Po pierwsze dokonano analizy jakościowej, prezentacji i interpretacji sytuacji 

firm, w których z powodzeniem zastosowano proponowane podejście (firmy otrzymały i roz-

liczyły środki finansowe na wdrożenie innowacyjnych zmian). Po drugie przeprowadzono 

analizę ilościową opinii przedstawicieli wszystkich 58 firm, w których zastosowano opisywa-

ne podejście. 

W toku przeprowadzonych analiz (tak jakościowych, jak i ilościowych) wykazano, że 

zasadne i celowe jest powracanie do wcześniejszych etapów prac w celu weryfikacji 

i ewentualnej modyfikacji uprzednio poczynionych założeń. Podejście to jest także zgodne 

z prezentowanym w literaturze tzw. modelem kaskadowym projektowania rozwiązań. 

W niniejszej dysertacji wykazano, że innowacyjność firm jest uzależniona nie tylko od 

istnienia oferty innowacyjnych produktów, ale przede wszystkim od jakości powiązań z in-

nymi organizacjami, a szczególnie z tymi, które generują wiedzę i innowacje w gospodarce. 

Firmy, w których proces planowania i wdrażania zmian był prowadzony zgodnie z metodyką 

ProMaTeT, nawiązały (lub rozwinęły) współpracę z ośrodkami akademickimi, zyskując nie 

tylko formalnego partnera, ale i rozwiązania możliwe do wdrożenia i podniesienia konkuren-

cyjności inwestora. Firmy uczestniczące w procesie przygotowania i przeprowadzenia proce-

su transferu technologii nawiązały bądź zacieśniły kontakty z jednostkami otoczenia biznesu, 

otwierając się na różne źródła wiedzy przydanej w podejmowaniu decyzji biznesowych. 
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Na potrzeby niniejszej pracy analizie poddano także otoczenie małopolskich firm MŚP 

oraz wybrane elementy infrastruktury otoczenia, które są warunkiem sprawności działania 

systemu innowacyjnego. Szczególną uwagę zwrócono na rozwiązania formalne m.in. 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 

które w najbliższej przyszłości będą kształtować warunki budowania przez firmy swych 

rozwiązań innowacyjnych. 

Cel dysertacji osiągnięto, wykazując, że zrealizowane w badanych przedsiębiorstwach 

procesy innowacyjne w obszarze transferu technologii wywołały w nich pozytywne zmiany.  

Dotknęły one kluczowych elementów systemu zarządzania przedsiębiorstw (systemy 

zapewnienia jakości, wzrost kompetencji pracowników, nowe elementy oferty itp.) i wpłynęły 

na poprawę poziomu innowacyjności firm oraz zwiększenie ich konkurencyjności. Wnioski 

płynące z przeprowadzonych badań i analiz można sformułować w sposób następujący: 

1. Analiza literaturowa pozwala stwierdzić, że z dotychczasowych badań przeprowadzo-

nych tak w świecie, jak i w kraju, wynika, iż kluczem do budowania i rozwijania 

konkurencyjności jest implementacja nowych pomysłów, które kreują wartość 

rynkową. Umiejętność tworzenia pomysłów o innowacyjnym charakterze jest obecnie 

postrzegana jako jeden z kluczowych czynników powodzenia ekonomicznego organi-

zacji, zaś uzyskanie przewagi i utrzymywanie jej w długim okresie czasu wymaga 

systematycznego podejmowania działań wyzwalających ponadprzeciętny potencjał 

organizacji. 

2. Sektor MŚP jest bardzo licznym zbiorem podmiotów gospodarczych, ale z uwagi na 

ograniczoną ilość środków finansowych, którymi dysponuje, oraz słabo rozwinięte 

zaplecze technologiczne i badawczo-rozwojowe, nie zatrudnia wyspecjalizowanej 

kadry. W konsekwencji podmioty sektora MŚP dysponują ograniczoną wiedzą o ryn-

ku, w tym o rynku innowacyjnych technologii, a swą uwagę koncentrują na bieżącej 

działalności. Powoduje to, że najczęściej mają szansę jedynie generować łatwo 

powielane produkty. 

3. Małopolskie firmy sektora MŚP finansują swoją działalność innowacyjną korzystając 

w coraz większym stopniu ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych 

(funduszy unijnych), zastępując nimi środki własne czy kredyty bankowe. Staje się to 

możliwe dzięki działaniom np. Punktów Konsultacyjnych KSU i szerokiej sieci 

doradztwa w zakresie przygotowania i aplikowania przez firmy z sektora MŚP do 
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finansowania z funduszy uruchamianych przez struktury odpowiedzialne za efektywne 

wdrażanie i wykorzystanie środków polityki strukturalnej UE. 

4. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 

przewiduje wsparcie dla dziedzin, w których zatrudnienie jest relatywnie wyższe niż 

średnia krajowa. Są to m.in.: budownictwo, handel, działalność profesjonalna, nauko-

wa i techniczna, produkcja skór i wyrobów ze skór, produkcja napojów czy wyrobów 

tytoniowych a także sektor badań zajmujący się rozwojem technologii materiałowych. 

5. Metodyka ProMaTeT jest to holistyczne podejście wspomagające zarządzających 

małopolskimi firmami z sektora MŚP. Pozwala im skutecznie aplikować o środki 

unijne na rozwój działalności, poszerzenie oferty oraz umacnianie konkurencyjności. 

Dotychczasowe doświadczenia ze stosowania metodyki objęły 58 firm, z czego 

większość pozyskała i wykorzystuje środki unijne (kilka z nich już zakończyło 

inwestycje i sprawnie rozliczyło projekty). Pozyskane opinie firm, które skorzystały  

z metodyki ProMaTeT, zarówno w postaci badań jakościowych, jak i ilościowych, 

pozwalają na sformułowanie pierwszych wniosków odnoszących się do szczegółów 

metodyki i kierunków jej doskonalenia. 

Wartością dodaną niniejszej dysertacji jest zaprezentowanie opracowanego i zweryfi-

kowanego w praktyce gospodarczej holistycznego podejścia uwzględniającego czynniki 

kształtujące procesy transferu technologii. Z uwagi na: 

 charakter tych procesów (wynikający z kierunków i celów wsparcia unijnego 

udzielanego polskim przedsiębiorcom w najbliższej przyszłości), 

 rozległość doświadczenia, które stało się solidnym fundamentem do 

formułowania użytecznych zaleceń – prezentowana metodyka ProMaTeT jest 

jedynym w swoim rodzaju opracowaniem.  

Możliwość szerokiego stosowania w praktyce metodyki ProMaTeT uzależniona jest 

od jej promocji wśród doradców, którzy świadczą usługi na rzecz firm. Zaprezentowane 

podejście cechuje uniwersalizm i możliwość elastycznego zastosowania zaprezentowanych 

narzędzi w zmieniających się warunkach mikro- i makrootoczenia przedsiębiorstw. 

Niniejsza rozprawa doktorska nie zamyka problematyki badań i analiz nad dynami-

cznym procesem zarządzania transferem technologii w polskich przedsiębiorstwach. Część 

istotnych elementów badawczych wciąż pozostaje otwarta. Sugeruje się, iż kierunki dalszych 

badań powinny obejmować: 
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1. Systematyczną weryfikację struktury zależności przyczynowych między realizacją 

procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie a wzrostem jego konkurencyjności 

i atrakcyjności gospodarczej – pozwoli to na szybkie podejmowanie odpowiednich 

decyzji w organizacji, w odpowiedzi na niepokojące zmiany zachodzące w tej 

strukturze. 

2. Pogłębienie problematyki dalszych badań empirycznych przy jednoczesnym rozsze-

rzeniu zakresu liczebnego próby – co będzie możliwe w 2016 r., gdy przedsiębiorcy 

z sektora MŚP zakończą rozliczanie projektów finansowanych ze środków funduszy 

strukturalnych (termin zakończenia rozliczeń upływa 31.12.2015 r.). 

Wszystkie wymienione kierunki dalszych badań wymagają jednak wyraźnego zwiększenia 

ilości dostępnych wiarygodnych i kompletnych materiałów empirycznych.  
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