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Streszczenie: Trudno nie dostrzec tego, że obok terminu „przedsiębiorczość” coraz częściej 
wchodzą do języka praktycznego i naukowego takie terminy jak „przedsiębiorczość akade-
micka”, „przedsiębiorczość technologiczna”, „przedsiębiorczość intelektualna” czy „przedsię-
biorczość innowacyjna”. W literaturze biznesowej oraz naukowej można spotkać wiele definicji 
tych pojęć. Równocześnie wiedza stała się jednym z najważniejszych zasobów niezbędnych 
podczas tworzenia nowych rozwiązań technicznych i biznesowych, kluczowych dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego. Ważną rolę w tym procesie odgrywają jednostki naukowe, dla któ-
rych przedsiębiorczość i innowacje są priorytetem. Opracowanie jest próbą przeglądu i opisu 
wybranych aspektów rozwoju ekosystemów przedsiębiorczości budowanych i rozwijanych 
wokół instytucji naukowych. Uwagę poświęcono zwłaszcza aktywnościom związanym z pobu-
dzaniem komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych dzięki powoływaniu 
spółek spin-off. Spółki te wprowadzają na rynek innowacje tworzone z wykorzystaniem włas-
ności intelektualnej powstającej w jednostkach macierzystych. Szczególnie istotne są zadania 
powierzane spółkom komercjalizującym, czyli tzw. spółkom celowym.

Słowa kluczowe: przedsiębiorczy uniwersytet, przedsiębiorczość akademicka, komercjalizacja, 
spin-off

1. Wprowadzenie

Współczesne życie ludzkie charakteryzuje się ogromną zmiennością. W ciągu ostat-
nich kilku dekad, a w szczególności ostatnich dwóch latach, mogliśmy obserwować 
bardzo dużą dynamikę zmian w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Równocześnie 
fakt, że żyjemy w gospodarce opartej na wiedzy, a przede wszystkim konsekwencje 
tego nikogo nie zaskakują. Można zaobserwować, że rozwój gospodarczy w dużym 
stopniu opiera się na zastosowaniu wiedzy (Makulska, 2012). Gospodarka potrze-
buje nowych technologii, rozwiązań technicznych i organizacyjnych, również w ob-
szarze marketingu, aby się rozwijać. Wiedza stanowi kluczowy zasób, na bazie któ-
rego zmiany można wprowadzać w życie. Zmiany w otoczeniu wielopłaszczyznowo 
oddziałują również na zmiany zachodzące w funkcjonowaniu uczelni i instytucji 

1 Publikacja została sfinansowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie 
(subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego).
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naukowo-badawczych. Często stanowi to ogromne wyzwanie dla tych podmiotów, 
w szczególności dla uczelni wyższych. Wśród tych zmian można wyróżnić rosnące 
oczekiwania otoczenia, aby uniwersytety w swych programach badawczych więcej 
uwagi poświęciły zagadnieniom bezpośrednio związanym z tematami aplikacyjnymi 
i problemami społecznymi (Kapela, 2011). Oczekuje się od uczelni, że odejdzie od 
programów podstawowych, poświęcając się głównie badaniom stosowanym i wdro-
żeniowym, poprzedzając je ukierunkowaną aktywnością poszukiwań naukowych 
(Brzeziński, 1997). W przekroju ostatnich blisko trzech dekad konsekwencją wpływu 
różnego rodzaju uwarunkowań była i nadal jest ewolucja współczesnego uniwersytetu. 
W tym okresie ukształtowały się różne jego modele, a obecnie dominujący określany 
jest mianem uniwersytetu przedsiębiorczego. Jak pisze R. Przygodzka, model ten cha-
rakteryzuje się większą otwartością uniwersytetu na otoczenie społeczno-gospodarcze, 
elastycznym dostosowywaniem się do potrzeb klientów, interesariuszy i rynku, konku-
rencyjnością rynkową, której podstawą jest marketing, oraz zdolnością do różnicowa-
nia źródeł dochodów (Wójcicka, 2006; Piotrowska-Piątek, 2015; Przygodzka, 2018).

W ostatnich latach polskie uczelnie i instytucje naukowo-badawcze wprowadzają 
na podstawie regulacji ustawowych i własnych zredefiniowanych strategii działania 
zmiany, które są wynikiem prób dostosowania się do współczesnego modelu działa-
nia. W gospodarce opartej na wiedzy to właśnie wiedza ma priorytetowe znaczenie dla 
innowacyjności gospodarki, a w szczególności na innowacyjność wpływa jej transfer 
z jednostek naukowych do biznesu. Należy jednak zauważyć, że wiedza powstająca 
jako rezultat badań naukowych i prac rozwojowych nie jest automatycznie gotowa 
do komercjalizacji w formie nowych produktów i usług (Szkopiński, 2016). Transfer 
wiedzy jest więc kluczowym i jednocześnie najbardziej newralgicznym obszarem 
zarządzania wiedzą (Radosławska, 2004). W samych uczelniach wyższych i w ich 
otoczeniu występuje wiele czynników, a nawet barier, które utrudniają efektywny 
transfer i wdrożenie wyników realizowanych procesów B + R. Gospodarcze wyko-
rzystanie wiedzy powstającej na uczelniach wyższych zależy od infrastruktury ba-
dawczej, zasobów ludzkich, regulacji formalno-prawnych oraz ekosystemu wsparcia. 
Ponadto bardzo często konieczne jest aktywne zaangażowanie środowiska akademic-
kiego, w tym uczelni i instytutów naukowo-badawczych, w działalność biznesową. 
W większości polskie uczelnie stworzyły w ostatnich latach warunki organizacyjne do 
wykorzystania wyników badań naukowych i ich transferu do gospodarki. Utworzono 
centra transferu technologii, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, spółki ce-
lowe, zatrudniono rzeczników patentowych i inwestowano w specjalistów z zakresu 
komercjalizacji. W wielu uczelniach wprowadzono regulaminy zarządzania prawami 
własności intelektualnej oraz zasady komercjalizacji wiedzy i technologii. Z drugiej 
strony nie są odosobnione opinie, w tym oceny instytucji kontrolnych, że stopień 
praktycznego wykorzystania wyników badań naukowych dla poprawy innowacyjności 
przemysłu i gospodarki jest na niskim poziomie. Celem niniejszego opracowania nie 
jest pogłębiona analiza tych diagnoz. Nie ma żadnych wątpliwości, że problem jest 
złożony i wieloaspektowy. W artykule podjęto próbę oceny stanu i działań w zakresie 
komercjalizacji pośredniej w polskich uczelniach wyższych i jedynie na tym obszarze 
skoncentrowano przeprowadzone analizy.
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2. Pojęcie przedsiębiorczości akademickiej

Tematyka przedsiębiorczości, w tym również przedsiębiorczości akademickiej, jest 
szeroko eksplorowana w wielu publikacjach naukowych. Coraz większe zainteresowa-
nie przedsiębiorczością środowiska naukowego w ostatnich dwóch dekadach wynika 
z jej pozytywnego wpływu, jaki wywiera na „proces budowania konkurencyjności firm 
na rynku oraz międzynarodowej innowacyjności gospodarki” (Komarnicka, 2020). 
Wzrost znaczenia know-how i możliwość większego wykorzystania potencjału za-
równo naukowego, jak i badawczo-rozwojowego spowodowały, że uczelnie wyższe 
otworzyły się na potrzeby rynkowe i zacieśniają kontakty z przedsiębiorcami.

Pojęcie przedsiębiorczości jest pojęciem szerokim. Rozumiana jest ona najczęś-
ciej jako aktywna postawa lub działanie mające na celu dostrzeganie oraz wykorzysta-
nie pojawiających się okazji, ukierunkowane na wdrażanie nowych pomysłów w życie, 
czyli sprawienie, aby zaistniały na rynku. Przykładowe definicje przedstawia tabela 1. 
Przedsiębiorczość, pomimo że jest pojęciem często stosowanym, nie ma jednoznacz-
nej definicji. Identyfikowana jest z funkcją indywidualnego przedsiębiorcy oraz jego 
cechami (np. skłonność do podejmowania ryzyka, elastyczność), innowacyjnością, 
procesem tworzenia czegoś nowego, a także efektywnym sposobem zarządzania po-
siadanymi zasobami oraz dostosowywaniem strategii do warunków rynkowych (Korol 
i in., 2016; Augustyńczyk, 2020).

Tabela 1
Wybrane definicje przedsiębiorczości

Autor (rok) Definicja przedsiębiorczości

J. Schumpeter  
(1934)

Przedsiębiorczość to aktywna postawa ukierunkowana na tworzenie 
i rozpowszechnianie nowych pomysłów (produktów, metod, rynków 
zbytu, form gospodarczych czy źródeł zaopatrzenia), by mogły zaistnieć 
na rynku

A.O. Hirschman  
(1959)

Przedsiębiorczość to dostrzeganie okazji rynkowych i organizacja 
zasobów w celu umożliwienia ich najlepszego wykorzystania

P. Drucker  
(1992)

Przedsiębiorczość to aktywne działanie, cecha postawy człowieka, 
która oznacza gotowość do samodzielnego rozwiązywania nowych 
problemów z jednoczesną świadomością ryzyka, umiejętnością 
wykorzystywania szans, a także elastycznością

S. Shane 
i S. Venkataraman 
(2000)

Przedsiębiorczość to działanie nastawione na wykorzystanie 
okazji rynkowych, by wprowadzić nowe produkty lub usługi przy 
zdecydowanie większym zaangażowaniu

Źródło: opracowanie własne na podstawie Schumpeter (1934), Hirschman (1959), Drucker (1992), Shane 
i Venkataraman (2000)
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Specjalność naukowa, jaką jest przedsiębiorczość, ma bogatą tradycję w historii 
myśli ekonomicznej. Była definiowana i rozwijana przez lata, m.in. przez takich ekono-
mistów jak F. Quesnay, R. Cantillon, F.H. Knight, L.H. Edler von Mises, J.B. Say oraz 
J.A. Schumpeter oraz P. Drucker (Augustyńczyk, 2020). To ich koncepcje i poglądy, 
a także funkcjonujące wcześniej modele szkoły wyższej (humboldtowski, anglosaski, 
szkocki oraz amerykański) ukształtowały dzisiejsze pojęcie przedsiębiorczości akade-
mickiej, choć i tak literatura przedmiotu, zarówno naukowa, jak i biznesowa, prezentuje 
różne jej interpretacje. Należy nadmienić, że przedstawianie przedsiębiorczości w syste-
mach gospodarczo-społecznych przyjmuje różnorodne formy. Należą do nich dwa ujęcia:

1. amerykańskie (spin-off/start-up) – polegające na zakładaniu przez członków 
społeczności akademickiej firm odpryskowych (określanych właśnie jako 
spin-off i spin-out) w celu komercjalizacji technologii, która stanowi element 
własności intelektualnej wytworzonej w macierzystej instytucji naukowej;

2. europejskie – obejmujące procesy preinkubacji, inkubacji, preakceleracji 
przedsiębiorstw pochodzących z uczelni oraz wspieranie relacji na linii na-
ukagospodarka przez szkolenia, warsztaty czy programy ukierunkowane na 
kreowanie przedsiębiorczych postaw w uczelnianym środowisku.

W potocznym ujęciu według D. Szostaka przedsiębiorczość akademicka ozna-
cza „zachęcanie do tworzenia firm przez wszystkie osoby związane z daną uczelnią” 
(Szostak, 2014). W wąskim znaczeniu (w początkowej fazie rozwoju tego nowego 
obszaru aktywności) przedsiębiorczość akademicka rozumiana była jako tworzenie 
przez pracowników naukowych nowych firm nazywanych „spin-off” i „spin-out”. 
Obecnie podejście do przedsiębiorczości akademickiej jest inne, traktuje się ten obszar 
aktywności szerzej. Oprócz samego tworzenia firm technologicznych obejmuje on 
również zaangażowanie uczelni wyższych (w tym placówek naukowych, pracowników 
pomocniczych, administracji, doktorantów oraz studentów) w cały proces powsta-
wania na uczelniach przedsiębiorstw odpryskowych, jak również promocję postaw 
przedsiębiorczych. Związane jest to m.in. z oferowaniem określonego know-how, 
jego wyceną i sprzedażą na zasadach rynkowych (Stawasz, 2007; Poznańska, 2014). 
W dzisiejszej gospodarce, opartej na wiedzy, to właśnie wiedza ma priorytetowe zna-
czenie, a „współzależność zmian w nauce i technice jest akcentowana w definicjach 
tzw. przedsiębiorczości akademickiej” (Piwowar-Sulej i Kwil, 2018).

Pojęcie przedsiębiorczości akademickiej jest pojęciem wielowymiarowym 
o wielu różniących się interpretacjach. Na przykład A. Komarnicka używa określenia 
„przedsiębiorczość środowiska naukowego” (Komarnicka, 2020), a E. Stawasz pisze, 
że występuje ona jeszcze pod innymi nazwami, takimi jak np. przedsiębiorczość tech-
nologiczna, przedsiębiorczość innowacyjna, przedsiębiorczość intelektualna, techno-
starter czy przedsiębiorczość uniwersytecka (Stawasz, 2007). Podobną nomenklaturę 
przedstawia M. Ławecki (2014), który wyodrębnia przenikające się wzajemnie nastę-
pujące typy przedsiębiorczości (rys. 1):

 – przedsiębiorczość innowacyjna,
 – przedsiębiorczość technologiczna,
 – przedsiębiorczość akademicka.



Stan i perspektywy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce 11

M. Ławecki utożsamia przedsiębiorczość akademicką z przedsiębiorczością tech-
nologiczną. Określa ją jako specyficzną formę przedsiębiorczości technologicznej, 
głównie dlatego, że istotną grupę wśród przedsiębiorców technologicznych stanowią 
właśnie naukowcy. Z kolei przedsiębiorczość technologiczna (np. nowe technologie) 
stanowi część przedsiębiorczości innowacyjnej.

Według K. Poznańskiej „przedsiębiorczość akademicka jest specyficznym rodza-
jem przedsiębiorczości, koncentrującym się na kreatywnych postawach środowiska 
naukowego i wykorzystaniu ich efektów w praktyce gospodarczej” (Poznańska, 2014).

W jednym z prezentowanych ujęć przedsiębiorczości (Poniatowska-Jaksch, 2016) 
przedsiębiorczość akademicka wymieniana jest obok przedsiębiorczości strategicz-
nej (powiększającej przewagę konkurencyjną i rozwijającej reguły konkurencyjności, 
tworzącej nowe produkty czy technologie), intelektualnej (wykorzystującej poten-
cjał intelektualny) oraz innowacyjnej (wdrażającej nowe, innowacyjne rozwiązania 
i technologie). M. Poniatowska-Jaksch określa przedsiębiorczość akademicką jako 
zaangażowanie środowiska uczelnianego (pracowników uczelni, doktorantów oraz 
studentów) w prowadzenie działalności gospodarczej. Przedstawia je jako „łącze-
nie aktywności środowiska akademickiego i otoczenia, mając za cel komercjalizację 
osiągnięć naukowych uczelni”. W takim ujęciu rozróżniane są trzy etapy rozwoju 
przedsiębiorczości akademickiej (Chrabąszcz, 2011; Poniatowska-Jaksch, 2016; 
Świeszczak, 2016):

1. preinkubacja,
2. inkubacja,
3. akceleracja.

Preinkubacja to czas na promocję przedsiębiorstwa i przygotowanie do wejścia na 
rynek, a także niezbędne szkolenia. Jest on liczony od momentu założenia działalności 
gospodarczej. Drugi etap nazywany jest inkubacją i dotyczy wsparcia w początkowych 
fazach cyklu życia takiej działalności (zapewnienie zaplecza administracyjnego, po-
moc w pozyskiwaniu funduszy, organizowanie szkoleń). Natomiast podczas procesu 
akceleracji oferta produktowa przedsiębiorstwa poddawana jest weryfikacji przez ry-
nek. Ostatnie dwa etapy, czyli inkubacja koncepcji oraz wejście na rynek, zaliczane są 
do tzw. fazy założycielskiej (Kwiotkowska, 2015; Głodek, 2018).

Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość
innowacyjna

Przedsiębiorczość
technologiczna

Przedsiębiorczość
akademicka

Rys. 1. Umiejscowienie przedsiębiorczości akademickiej w ramach innych pojęć
Źródło: Ławecki (2014, s. 379)
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Przedsiębiorczość akademicka określana jest terminem umbrella, który odnosi 
się do działań i wysiłków podejmowanych przez uczelnie wraz z ich partnerami 
przemysłowymi w nadziei na komercjalizację wyników badań (O’Shea i in., 2004; 
Wood, 2011). J. Friedman i J. Silberman mieli zatem rację, uważając przedsiębior-
czość nie za pojedyncze wydarzenie, ale ciągły proces składający się z serii wydarzeń 
(Friedman i Silberman, 2003).

Niezaprzeczalnie należy się zgodzić z N. Caseiro, że obecnie zaangażowanie 
uniwersytetów może wpływać na potencjał wzrostu gospodarczego i rozwoju regio-
nów (Caseiro i Santos, 2018). W swych pracach podejmuje on problematykę nowego 
paradygmatu konkurencji, w którym kluczowym punktem odniesienia są strategie 
inteligentnej specjalizacji oraz rola przedsiębiorczych uniwersytetów, które mogą 
działać jako instytucja partnerska, podmiot polityczny czy dostarczyciel wiedzy. 
Przedsiębiorczość akademicka jest mechanizmem spełniającym rolę „swoistego ka-
nału, przez który wiedza, tworzona w instytucjach naukowych, przepływa do gospo-
darki” (Łabacz i Głodek, 2020) oraz do przemysłu i czyni gospodarkę innowacyjną 
(Kowal, 2016). Wiedza naukowa zostaje w ten sposób przekształcona w wiedzę uży-
teczną gospodarczo, a wypracowywane innowacje przyczyniają się do wzrostu gospo-
darczego (Audretsch i in., 2005). „Aktywizacja współpracy sektora nauki i gospodarki 
powinna być jednym z zasadniczych elementów polityki gospodarczej w poszczegól-
nych krajach. Znalazło to już odzwierciedlenie w wielu wysoko rozwiniętych kra-
jach, czego wyrazem jest wysoka dynamika wzrostu liczby firm spin-off, tworzonych 
przez pracowników i absolwentów uczelni wyższych” (Poznańska, 2014). Aktywizacja 
ta dotyczy nie tyle samej współpracy uczelni z otoczeniem, co przede wszystkim 
współpracy naukowców w zakresie budowania komercyjnej wartości wiedzy (Łabacz 
i Głodek, 2020). W ramach tak ujmowanej przedsiębiorczości akademickiej wyróż-
nianych jest kilka obszarów (Gooneratne, b.d.; Caseiro, 2018) (rys. 2): środowisko 
akademickie, własność intelektualna, przepisy, tworzenie idei, finanse oraz ludzie.

Rys. 2. Obszary przedsiębiorczości akademickiej
Źródło: opracowanie własne na podstawie Oppenheimer i Winston (2019)
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Z kolei K.B. Matusiak określa przedsiębiorczość akademicką jako „zaprogramo-
waną, schumpeterowską »twórczą destrukcję«, której realizacja wymaga »specyficz-
nego matecznika«, a ów specyficzny matecznik tworzony jest przez trzy elementy” 
(Matusiak, 2006; Komarnicka, 2020). Tymi elementami są:

 – sektor nauki, badań i edukacji;
 – system wsparcia;
 – lokalne środowisko innowacji i przedsiębiorczości.

W rozwoju przedsiębiorczości akademickiej kluczowe znaczenie mają kom-
petencje przedsiębiorcze i zdolność do tworzenia innowacji (Bukowski i in., 2012). 
Sektor nauki dostarcza przede wszystkim wiedzę specjalistyczną (potencjał naukowy 
i badawczy), którą mają wykwalifikowani wynalazcy, naukowcy, studenci i dokto-
ranci, a także wyniki prac naukowo-badawczych i potencjalnych przedsiębiorców 
(pracowników naukowych i studentów). Dodatkowo uczelnia wyższa oferuje różne 
formy systemowego wsparcia, np. w postaci programów czy pomocy instytucji, w tym 
spółek wspierających transfer technologii i rozwoju powstających firm spin-off w jego 
początkowych fazach.

Całość uzupełnia trzeci element, czyli lokalne środowisko innowacji i przed-
siębiorczości, w skład którego wchodzą np. małe i średnie firmy, potencjalni koope-
ranci i nabywcy, usługi okołobiznesowe. Podmioty zaangażowane w proces wspar-
cia przedsiębiorczości akademickiej można podzielić na trzy kategorie (Kobylińska 
i Widelska, 2020, Public Profits, 2006):

4. bezpośrednio związane z przedsiębiorczością akademicką (akademickie inku-
batory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, parki technologiczne);

5. będące potencjalnym środowiskiem dla przedsiębiorczości akademickiej 
(szkoły wyższe, instytuty i ośrodki naukowo-badawcze, biura karier);

6. partnerzy (przedsiębiorcy, władze miasta, powiatu czy województwa, władze 
i pracownicy izb przemysłowo-handlowych i inne).

Zależności pomiędzy trzema elementami „matecznika”, czyli współpracę uczelni, 
spółek spin-off oraz lokalnego środowiska (sektor prywatny, administracja publiczna), 
przedstawiono na rysunku 3. Powstały w ten sposób model współpracy stwarza wa-
runki dla rozwoju:

 – nowoczesnego biznesu w postaci innowacyjnych firm, np. typu spin-off;
 – innowacji (pomysłów na nowe produkty, usługi czy technologie), dostarczo-

nych przez uczelnie i wdrażane przez spółki spin-off.

Innowacje mają kluczowy wpływ na wzrost gospodarczy i dobrobyt w długim 
okresie, a jednym z głównych źródeł innowacyjności jest transfer wiedzy z jednostek 
naukowych (instytutów badawczych i uczelni wyższych) do biznesu.

Ze względu na relacje, jakie łączą uczelnię wyższą i środowisko zewnętrzne 
(grupy interesariuszy), w wielu opracowaniach podejmowana jest kwestia tzw. przed-
siębiorczego uniwersytetu (polityki instytucjonalnej, otoczenia instytucjonalnego 
czy indywidualnych przedsiębiorców) (Kwiotkowska, 2011). Termin ten został 
wprowadzony przez H. Etzkowitza (1983) w celu opisania kluczowych dla rozwoju 
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regionalnego instytucji, a następnie zaadaptowany przez naukowców na potrzeby uni-
wersytetów wykonujących tzw. trzecią misję, czyli rozwijanie współpracy uczelni 
z otoczeniem (Vught, 1999; Kwiotkowska, 2011). Taka współpraca jest opłacalna dla 
wszystkich: dla naukowców, przedsiębiorców i dla uczelni. Naukowcy mogą spraw-
dzić swoją wiedzę, a uczelnie wyższe przez wykorzystanie swoich zasobów (majątek 
fizyczny oraz know-how) w bardziej skuteczny i efektywny sposób mogą zwiększyć 
swój poziom autonomii i zyskać niezależność finansową (Clark, 1998, 2001; Woollard 
i in., 2007). Skuteczne zaangażowanie uczelni w przedsiębiorczość akademicką przy-
nosi jej również, oprócz korzyści finansowych, także korzyści wizerunkowe i spo-
łeczne (Wood, 2011). Proces ten jest dość trudny ze względu na politykę uczelni wyż-
szych, ich strukturę, regulacje, uwarunkowania formalno-prawne (Louis i in., 1998). 
Pomimo to uczelnie coraz aktywniej próbują wprowadzać innowacje, „usiłując stać się 
znaczącym aktorem na rynku” (Clark, 1998). Przy tym powinien być kładziony nacisk 
na możliwość kreowania nowych przedsięwzięć w postaci firm odpryskowych (O’Shea 
i in., 2004). Stanowią one bowiem jeden z najbardziej innowacyjnych mechanizmów 
wspierających proces transferu technologii, jakie wywodzą się ze środowiska nauko-
wego (Sapienza i in., 2004). Uczelnie, chcąc wspomóc ten proces, powinny poszerzyć 
pola przedsiębiorczości pracowników i stworzyć warunki sprzyjające komercjalizacji 
wiedzy.

W Polsce istnieje „[...] spory potencjał rozwoju przedsiębiorczości akademic-
kiej”. Jednak „pomimo wysokiego potencjału intelektualnego środowiska nauko-
wego, polskie uniwersytety i pracownicy naukowi mają niewielki wkład w rozwój 

Spółka spin-off

Rys. 3. Model współpracy uczelni, spółek spin-off i lokalnego środowiska
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innowacyjności. Brakuje efektywnych narzędzi komercjalizacji wyników prac ba-
dawczo-rozwojowych” (Polska Rada Biznesu, DeLab, 2020). Wydaje się, że lukę 
w transferze technologii, powstałą między badaniami podstawowymi a komercjali-
zacją wyników badań, wypełniają spółki, w których aktywnie uczestniczą naukowcy, 
co sprzyja transferowi technologii z uczelni i instytutów badawczych do przemysłu. 
Taki model działania nie zagospodarowuje jednak całego potencjału innowacyjnego 
powstającego w środowisku akademickim i nie generuje dla niego korzyści wprost.

3. Komercjalizacja pośrednia  
a przedsiębiorczość akademicka

Współpraca nauki z otoczeniem, w tym z biznesem, istniała na uniwersytetach w róż-
nych formach najprawdopodobniej od zawsze. Uniwersytet jest miejscem, które się 
zmienia, poszukując swojej tożsamości (Stec, 2017). Ostatnie lata w działalności 
uczelni to wyraźne zaangażowanie w komercjalizację wyników badań naukowych, 
a więc również podejmowanie projektów badawczych, których rezultaty powinny być 
wdrożone na rynek. Impulsem do takiego działania jest również potrzeba pozyskiwa-
nia środków pozabudżetowych na działalność naukowców i funkcjonowanie uczelni. 
W literaturze przedmiotu można odnaleźć także inne próby definiowania komercjali-
zacji, czego efektem jest dość szerokie ujmowanie tego procesu. Komercjalizacja jest 
określana jako całokształt działań związanych z przenoszeniem wiedzy do praktyki 
gospodarczej czy przenoszeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych na 
rynek (Cupiał i in., 2012). Bardzo często rozumiana jest jako proces przekształcania 
wiedzy naukowej w nowatorskie technologie, produkty i rozwiązania oferowane na 
rynku (Hockaday, 2020). Można też odnaleźć definicje ograniczające komercjaliza-
cję jedynie do procesu ochrony własności intelektualnej, patentowania, udzielania 
licencji czy sprzedaży dóbr własności intelektualnej. Równie często komercjalizacja 
jest łączona z przedsiębiorczością akademicką (Banerski i in., 2009), która jest nie-
wątpliwe ważnym elementem współczesnego uniwersytetu. Jest jednym ze sposobów 
transferu z uczelni do praktyki gospodarczej wiedzy i technologii, a tym samym jej 
komercjalizacji (Szostak, 2014). Do najczęstszych form komercjalizacji wykorzysty-
wanych w środowisku akademickim zalicza się samodzielne wdrożenie, udzielenie 
licencji, sprzedaż praw własności intelektualnej czy utworzenie firmy odpryskowej 
spin-off. Jednym z dokumentów regulujących kwestie aktywności uczelni w obszarze 
komercjalizacji jest ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa z dnia 
20 lipca 2018 r. ...), która definiuje dwa rodzaje komercjalizacji: bezpośrednią i po-
średnią (tab. 2).

Do podstawowych zadań uczelni ustawodawca zalicza świadczenie usług ba-
dawczych oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki. Równocześnie wśród 
opcji współpracy nauki z otoczeniem wskazuje ścieżkę wprowadzania wyników ba-
dań naukowych i prac rozwojowych na rynek dzięki powoływaniu innowacyjnych, 
technologicznych spółek. Wskazany jest również podmiot zobowiązany do prowa-
dzenia działań wspierających komercjalizację pośrednią w środowisku akademickim, 



16 D. Kowal

którym mają być spółki celowe, kapitałowe powoływane przez uczelnie. Utworzenie 
spółki innowacyjnej, która podejmuje próbę urynkowienia technologii czy rozwią-
zania powstałego na bazie własności intelektualnej wytworzonej w uczelni, jest 
w pewnym sensie kulminacją szeroko rozumianej przedsiębiorczości akademickiej. 
Wokół uczelni i jej spółek celowych powinien rozwijać się ekosystem przedsiębior-
czości, który docelowo prowadzi do rzeczywistego wdrażania wyników badań do 
gospodarki, co z perspektywy polityki państwa z pewnością wpłynie na poziom in-
nowacyjności kraju, konkurencyjność gospodarki i powstanie wartości dodanej dla 
społeczeństwa.

Tabela 2
Rodzaje komercjalizacji w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

Rodzaje 
komercjalizacji Definicja Podmiot realizujący

Komercjalizacja 
bezpośrednia

Polega na sprzedaży wyników działalności 
naukowej lub know-how związanego z tymi 
wynikami albo oddawaniu do używania tych 
wyników lub know-how, w szczególności na 
podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz 
dzierżawy

Centrum transferu 
technologii (lub spółka 
celowa)

Komercjalizacja 
pośrednia 

Polega na obejmowaniu lub nabywaniu 
udziałów czy akcji w spółkach albo 
obejmowaniu warrantów subskrypcyjnych 
uprawniających do zapisu lub objęcia 
akcji w spółkach w celu wdrożenia lub 
przygotowania do wdrożenia wyników 
działalności naukowej lub know-how 
związanego z tymi wynikami

Spółka celowa – 
jednoosobowa spółka 
kapitałowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. ...

Wraz ze wzrostem aktywności biznesowej środowiska akademickiego i zaan-
gażowaniem w procesy wprowadzania wyników swoich badań na rynek powsta-
wało coraz więcej modeli powoływania spółek odpryskowych. Analiza źródeł lite-
raturowych ujawnia sporo rozbieżności w definiowaniu przedsięwzięć o charakterze 
spin-off i spin-out (Džupka i Vajda, 2014). Nie ma jednak rozbieżności co do faktu, 
że proces założycielski takiej spółki wymaga zaangażowania pracownika naukowego, 
doktoranta, studenta czy absolwenta i wykorzystania wypracowanej przy jego współ-
udziale i w macierzystej uczelni własności intelektualnej. Różnice pojawiają się wraz 
z próbą doprecyzowania roli i miejsca uczelni (i jej spółki celowej) w tych przedsię-
wzięciach, jak również dalszych relacji twórcy (założyciela) z jednostką macierzystą. 
W tabeli 3 podjęto próbę scharakteryzowania spółek spin-off i spin-out w świetle 
polskich praktyk.
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Tabela 3
Systematyzacja pojęć „spółka spin-off” i „spółka spin-out”

Spin-off Spin-out

 – przedsiębiorstwo w formie spółki kapitałowej (z o.o. lub akcyjnej);
 – powołane w celu rozwoju technologii lub innowacyjnego pomysłu powstałego w związku 
z działalnością akademicką;

 – wśród założycieli co najmniej jeden pracownik jednostki naukowej, student lub absolwent 
uczelni

 – proces budowy spółki we współpracy ze 
spółką celową uczelni;

 – wsparcie procesu transferu własności 
intelektualnej z uczelni;

 – możliwość wpływu twórców (założycieli) 
na zarządzanie własnością intelektualną, 
np. na zakres ochrony praw;

 – powiązanie kapitałowe z uczelnią poprzez 
spółkę celową;

 – wsparcie przez spółkę celową na etapie 
weryfikacji założeń biznesowych 
przedsięwzięcia, powoływania oraz 
wczesnych faz rozwoju

 – brak powiązania kapitałowego z spółką 
celową;

 – komercyjne relacje z uczelnią;
 – samodzielne układanie relacji z uczelnią 
w zakresie wykorzystania praw własności 
intelektualnej, dostępu do infrastruktury 
badawczej i laboratoryjnej itp.

Reasumując, należy zauważyć, że powoływanie spółek technologicznych przy 
udziale naukowców, twórców własności intelektualnej o potencjale innowacyjnym, jak 
również przy wsparciu uczelni (poprzez jej spółkę celową) od kilku lat stanowi jedną 
z ważnych, ciągle w Polsce rozwijanych ścieżek komercjalizacji wiedzy powstającej na 
uczelniach. Kreowanie na uczelniach firm spin-off wpisuje się w misję współczesnych 
uniwersytetów. Ekosystemy uczelniane powinny wspierać przedsiębiorczych naukow-
ców i promować postawy przedsiębiorcze. Stwarza to szansę na urzeczywistnienie 
ambitnych planów rozwoju i samorealizacji naukowców podejmujących działania 
zmierzające do wdrażania opracowanych przez siebie rozwiązań, ale przyczynia się 
również do rozwoju nauki, procesu dydaktycznego i poprawienia wizerunku macie-
rzystej uczelni.

4. Przedsiębiorczość akademicka w Polsce

Termin „komercjalizacja” obecny jest w dyskusji na temat wizji rozwoju współczesnych 
polskich uniwersytetów. Znając doświadczenia zagranicznych jednostek akademic-
kich i naukowych, jak również zmienność otoczenia, trudno wyobrazić sobie budowę 
konkurencyjnej gospodarki i odpowiadanie na potrzeby czy problemy społeczeństwa 
bez uwzględniania środowiska akademickiego oraz dorobku naukowców. Inspirujące 
są także przykłady przedsięwzięć innowacyjnych i technologicznych inicjowanych 
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i powstających wokół najlepszych uniwersytetów na świecie. Akademickie start-upy, 
spin-offy uruchamiane przy wsparciu uczelnianych ekosystemów, grantów publicz-
nych, inkubatorów, akceleratorów i partnerstw wprowadzają nowe technologie na 
rynek. Wdrażają nowe, przełomowe technologie z obszarów life science, uczenia ma-
szynowego, inżynierii materiałowej, automatyki i robotyki itp. Akademickie przed-
sięwzięcia biznesowe wyznaczają nowe standardy wpływania nauki na otoczenie 
społeczno-gospodarcze.

W Polsce pierwsze uczelniane spółki celowe tworzone po to, aby wspierać na-
ukowców w budowie spółek spin-off, powoływane były nieco ponad 10 lat temu. 
W 2011 roku przyjęto nowelizację do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Ustawa 
z dnia 27 lipca 2005 r. ...), która wprowadziła (art. 86a) m.in. konieczność powoływa-
nia nowych instytucji, tzw. spółek celowych w formie spółek kapitałowych, dla uczelni 
zamierzających komercjalizować wyniki badań. Regulacje nie były do końca jedno-
znaczne i były szeroko dyskutowane od strony legislacyjnej, jak również od strony 
modelu zarządzania transferem i komercjalizacją wiedzy w uczelniach. Działaniom 
systemowym związanym z wprowadzaniem zmian instytucjonalno-prawnych w za-
kresie funkcjonowania systemu komercjalizacji wyników badań i transferu wiedzy 
towarzyszyły działania operacyjne związane z opracowaniem i wdrażaniem, przez 
ówczesne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, programów wsparcia w tym 
zakresie. Wśród działań operacyjnych można było wyróżnić:

 – program stażowo-szkoleniowy Top 500 Innovators – Science Management 
Commercialization;

 – program Brokerzy innowacji;
 – program Inkubatory innowacyjności;
 – program Patent plus;
 – program SPIN-TECH;
 – program BRIdge (w tym BRIdge VC, BRIdge Alfa, BRIdge Mentor, 

BRIdge Info);
 – inne programy wsparcia ukierunkowane na prowadzenie badań naukowych 

o aplikacyjnym charakterze (np. programy sektorowe, Program badań stoso-
wanych, Demonstrator+ itp.).

Wszystkie te działania, uzupełnione koncepcją tzw. uwłaszczenia naukowców, 
miały służyć wspieraniu i rozwojowi procesów komercjalizacji przy udziale polskich 
uczelni wyższych i instytutów badawczych. W kontekście rozwoju przedsiębiorczości 
akademickiej szczególną rolę miał odegrać realizowany przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju projekt SPIN-TECH (wdrażany w latach 2012–2016). W ramach tego 
projektu jednostki naukowe miały szansę otrzymać wsparcie w zakresie tworzenia spó-
łek celowych i spółek odpryskowych, zajmujących się komercjalizacją wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez aplikujące jednostki. W ocenie 
zainteresowanych procesem komercjalizacji i odpowiedzialnych w jednostkach na-
ukowych za ten proces osób program nie odpowiadał w pełni na potrzeby w zakresie 
wspierania procesów komercjalizacji pośredniej, ale wiele podmiotów podjęło próby 
aplikowania o możliwość realizacji swojego projektu.
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Wśród beneficjentów ostatecznie znalazło się 27 spółek celowych, reprezentu-
jących:

 – 7 uniwersytetów,
 – 7 uczelni technicznych,
 – 8 instytutów PAN,
 – 5 instytutów badawczych.

Zarówno sam proces realizacji projektu, jak i jego ewaluacja ujawniły istnienie 
szeregu wyzwań w obszarze transferu technologii za pośrednictwem spółek celowych. 
Diagnoza jednoznacznie wykazała, że działania systemowe oraz działania operacyjne 
nieuwzględniające uwarunkowań kreowania spółek spin-off w warunkach polskich 
uczelni i instytutów badawczych nie przyniosły spodziewanych efektów. Ocena funk-
cjonowania spółek celowych i komercjalizacji pośredniej w Polsce, przeprowadzona 
na podstawie ich porównywania z podobnymi jednostkami operującymi w otoczeniu 
np. amerykańskich uczelni, nie daje prawdziwego obrazu ich działania. Przy tym warto 
także zwrócić uwagę na bardzo krótką historię rodzimych działań na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości akademickiej, niską kulturę przedsiębiorczości środowiska akade-
mickiego czy skalę i jakość tworzonej własności intelektualnej.

Kolejne lata przyniosły następne działania operacyjne wspierające procesy ko-
mercjalizacji wyników badań i transferu wiedzy kierowane zarówno do uczelnia-
nych centrów transferu technologii, jak i do spółek celowych. Przykładem mogą 
być edycje programów Inkubator innowacyjności, tj. Inkubator innowacyjności+ 
(2017–2019), Inkubator innowacyjności 2.0 (2019–2020) i Inkubator innowacyjno-
ści 4.0 (od 2020). Celem kolejnych programów było i jest wspieranie podmiotów 
działających na rzecz upowszechniania nauki i prowadzących działalność w zakresie 
komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a w szczególności 
zadań związanych z:

 – inicjowaniem oraz wzmacnianiem współpracy między środowiskiem nauko-
wym a otoczeniem gospodarczym;

 – zarządzaniem portfelem technologii;
 – prowadzeniem prac przedwdrożeniowych prowadzących do podnoszenia go-

towości wdrożeniowej rezultatów badań;
 – działalnością brokerów innowacji pełniących rolę pośredników między środo-

wiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Obecnie obowiązująca ustawa regulująca kwestie prawne związane ze szkolnic-
twem wyższym, która weszła w życie w 2018 roku (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. ...), 
nie wprowadziła szczególnie znaczących zmian w kwestiach związanych z transferem 
i komercjalizacją wiedzy w uczelniach. Ustawa nadal daje uczelniom dużą autonomię 
i stwarza w ten sposób szanse na indywidualne kształtowanie swoich systemów trans-
feru i komercjalizacji wiedzy i technologii.

Analizując ponad 10-letni okres tworzenia i rozwoju działalności spółek celo-
wych i ich obecności w otoczeniu polskich uczelni i instytutów badawczych, można 
zauważyć, że ich modele działania bardzo mocno zależą od strategii i polityki 
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jednostek macierzystych. Spółki celowe powoływane w celu zabezpieczenia i roz-
woju innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej w środowisku danej uczelni 
wdrażają różne modele współpracy z jednostkami macierzystymi i ustalają różne 
priorytety w zakresie strategicznych domen działania. W części przypadków spółki 
celowe stanowią kluczowy element systemu zarządzania własnością intelektualną 
uczelni, a w innych działają nieco obok, angażując się również w inne biznesowe 
aktywności niż te, dla których zgodnie z ustawą zostały powołane. Ponadto należy 
zauważyć, że spółki celowe w Polsce funkcjonują w warunkach narzuconych przez 
polski system nauki i szkolnictwa wyższego (ustawy, regulacje) oraz przez polskie 
uwarunkowania gospodarcze (jako podmioty podlegające kodeksowi spółek handlo-
wych). Podstawowym zadaniem spółki celowej prowadzącej działalność gospodar-
czą jest co do zasady osiąganie maksymalnych korzyści finansowych – działalność 
dla zysku (for-profit). Wypracowany przez siebie zysk może jednak przeznaczyć je-
dynie na zadania statutowe uczelni (art. 149. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. ...), co 
pozwala traktować spółkę celową jako podmiot o charakterze not-for-profit. Ponadto 
trzeba mieć świadomość, że zarabianie w procesie preinkubowania i preakceleracji 
spółek technologicznych wywodzących się ze środowiska akademickiego jest bardzo 
trudne i zależy od wielu czynników. Przede wszystkim nieco ponad 10-letni okres 
rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce jest zbyt krótki, aby oczekiwać 
znaczących efektów. To okres tworzenia postaw przedsiębiorczych wśród społeczno-
ści akademickiej, nabierania doświadczeń przez specjalistów wspierających te pro-
cesy w spółkach celowych i centrach transferu technologii oraz budowania relacji 
i wzajemnego zaufania. Jak wynika z doświadczeń dojrzałych ekosystemów przed-
siębiorczości i innowacyjności funkcjonujących wokół amerykańskich czy izrael-
skich ośrodków naukowych, efektów zmian systemowych i działań operacyjnych 
można spodziewać najwcześniej po kilkunastu latach. Rozwijanie przedsiębiorczości 
akademickiej stanowi więc dla wielu polskich uczelni rodzaj swoistej misji i inwesto-
wania w przyszłość w celu implementacji modelu nowoczesnego, przedsiębiorczego 
uniwersytetu.

Należy również zauważyć, że kapitał zakładowy spółek celowych polskich 
uczelni jest bardzo niski. Uniemożliwia to albo istotnie ogranicza inwestowanie 
w przedsięwzięcia innowacyjne. Bardzo często spółki celowe mogłyby pełnić funk-
cję inwestorów, jednak w przeciwieństwie do funduszy inwestycyjnych (nawet tych 
inwestujących na wczesnych etapach rozwoju start-upu) dysponują one wielokrotnie 
niższym kapitałem. Niski kapitał w zasadzie nie pozwala na rzetelną analizę projektu, 
nie mówiąc już o inwestowaniu w wiele równoległych projektów dla zwiększenia 
prawdopodobieństwa uzyskania godziwego zwrotu z inwestycji (zgodnie z zasadami, 
że co dziesiąty start-up potwierdzi swój model biznesowy i przetrwa na rynku).

Obok ryzyka związanego z inwestowaniem spółki celowej w spin-offy trzeba 
również zwrócić uwagę na powstawanie odroczonych w czasie korzyści, związanych 
z okresem zwrotu z inwestycji. Podmioty spin-off, w których udziały mają spółki ce-
lowe, potrzebują zazwyczaj kilku lat, aby rozwinąć technologię i działalność. Dopiero 
wtedy spółka celowa może osiągnąć korzyści ekonomiczne w postaci dywidendy czy 
odsprzedaży swoich udziałów z zyskiem.
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Te i inne czynniki sprawiają, że spółki celowe, obok działalności związanej z obej-
mowaniem lub nabywaniem udziałów w spin-offach, podejmują również inne działania 
gospodarcze często bardzo mocno związane z transferem wiedzy i współpracą nauki 
z przemysłem. Wśród nich można m.in. wyróżnić zaangażowanie w:

 – usługi badawczo-rozwojowe i innowacyjne,
 – analizy i usługi doradcze,
 – usługi brokerskie,
 – usługi szkoleniowe,
 – projekty.

W 2014 roku w celu współpracy, wymiany doświadczeń i oddziaływania na oto-
czenie zarządy spółek celowych podjęły decyzję o powołaniu Porozumienia Spółek 
Celowych (PSC). Obecnie PSC stanowi forum współpracy 27 uczelnianych spółek 
celowych z całego kraju, które zajmują się komercjalizacją wyników badań nauko-
wych prowadzonych w uczelniach i instytutach badawczych. Wspólne działanie 
spółek celowych w ramach PSC umożliwia efektywną komunikację i współpracę 
z różnymi interesariuszami, w tym z tzw. aniołami biznesu, inwestorami finansowymi 
oraz branżowymi, jak również z podmiotami gotowymi na wdrażanie innowacyjnych 
technologii pochodzących z uczelni. Współpraca podmiotów działających w bardzo 
różnych uwarunkowaniach akademickich instytucji badawczych pozwala szybko do-
trzeć do ekspertów niemalże z każdej dziedziny nauki, co w przypadku wykonywania 
prac zleconych dla przedsiębiorstw, instytucji publicznych, samorządowych i orga-
nizacji NGO ma bardzo ważne znaczenie. Wybrane wyniki działalności spółek celo-
wych przedstawiono w tabeli 4, a tabela 5 prezentuje spółki celowe tworzące PSC.

Tabela 4
Wybrane wskaźniki liczbowe dotyczące działalności spółek celowych w Polsce  

zrzeszonych w Porozumieniu Spółek Celowych

Wskaźnik Wartość

Liczba zrealizowanych projektów badawczo-rozwojowych i doradczych [szt.] 2130

Liczba firm i jednostek administracji, dla których zrealizowane były 
projekty [szt.] 1470

Liczba powołanych przez członków PSC spółek spin-off [szt.] 199

Środki pozyskane od inwestorów przez utworzone spółki spin-off [mln zł] 75

Środki zdobyte z grantów badawczych przez utworzone spółki spin-off [mln zł] 154

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.psc.edu.pl
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Tabela 5
Spółki celowe w PSC

Spółka celowa Jednostka naukowa

Uniwersytety

Univentum Labs sp. z o.o. Uniwersytet Gdański

InnoCel Spółka Celowa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego sp. z o.o. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

JDU Innovations sp. z o.o. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy 
im. Jana Długosza w Częstochowie

UMCS Synergia sp. z o.o. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie

Centrum Transferu Technologii UMK  
sp. z o.o. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

SPIN-US sp. z o.o. Uniwersytet Śląski w Katowicach

UWRC sp. z o.o. Uniwersytet Warszawski

Uczelnie techniczne

Krakowskie Centrum Innowacyjnych 
Technologii INNOAGH sp. z o.o.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 
Staszica w Krakowie

Centrum Innowacji Akademii Morskiej 
w Szczecinie sp. z o.o. Akademia Morska w Szczecinie

Instytut Innowacji i Technologii 
Politechniki Białostockiej sp. z o.o. Politechnika Białostocka

Spółka Celowa UTP sp. z o.o. Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich

Excento sp. z o.o. Politechnika Gdańska

INTECH PK sp. z o.o. Politechnika Krakowska im. Tadeusza 
Kościuszki

Tulventure sp. z o.o. Politechnika Łódzka

Politechnika Innowacje sp. z o.o. Politechnika Poznańska

AERO-PRz Sp. z o.o. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego 
Łukasiewicza

Instytut Badań Stosowanych Politechniki 
Warszawskiej sp. z o.o. Politechnika Warszawska

Instytut Transferu Technologii sp. z o.o. Politechnika Wrocławska
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Uczelnie medyczne

Centrum Innowacyjnych Technologii PUM 
sp. z o.o.

Pomorski Uniwersytet Medyczny 
w Szczecinie

UMED sp. z o.o Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uczelnie ekonomiczne

Centrum Komercjalizacji Badań 
Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie sp. z o.o.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Spółka Celowa Uniwersytetu 
Ekonomicznego 
w Poznaniu sp. z o.o.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uczelnie przyrodnicze

InnoTech4Life sp. z o.o. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Dolnośląska Zielona Dolina sp. z o.o. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Centrum Innowacji Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie sp. z o.o.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie

Instytuty badawcze

NanoTechIP sp. z o.o. Instytut Fizyki PAN

Oncotransfer sp. z o.o. Narodowy Instytut Onkologii im. Marii 
Skłodowskiej-Curie

Źródło: opracowanie własne na podstawie PSC (b.d.)

5. Wnioski

Mimo wysokiego potencjału intelektualnego środowiska naukowego polskie uniwer-
sytety i pracownicy naukowi mają ciągle niewielki wkład w rozwój innowacyjności. 
Wydaje się, że mocno ograniczony dostęp do programów wsparcia w zakresie badań 
stosowanych i dofinansowania projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym 
jeszcze pogłębia ten problem, w efekcie czego brakuje w uczelniach wyników o po-
tencjale wdrożeniowym. Środowisko akademickie otwarte jest na podejmowanie prac 
badawczych mających konkretne zastosowanie praktyczne, jednak nie przekłada się 
to liczbę nowych technologii wprowadzanych na rynek. Nadal brakuje efektywnych 
narzędzi komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych i działań na rzecz 
promocji postaw przedsiębiorczych. Również świadomość konieczności projektowa-
nia badań z uwzględnieniem potrzeb rynku w praktyce pozostawia wiele do życzenia. 
Środowisko akademickie musi zainwestować w kształtowanie przedsiębiorczych po-
staw wśród naukowców, doktorantów i studentów. Już od etapu projektowania badań, 

Tabela 5 cd.
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ich konceptualizacji konieczna jest współpraca naukowców z ekspertami w zakresie 
komercjalizacji badań, np. z brokerami innowacji.

Jedną z szans na pobudzenie transferu wiedzy z uniwersytetów do gospodarki 
może być zaangażowanie się przedsiębiorczych naukowców, przy wsparciu spółek 
celowych i samej uczelni, w proces samodzielnego wdrażania wyników swoich badań 
na rynek. Dojrzałe ekosystemy innowacji wokół wiodących uniwersytetów od kilku-
dziesięciu lat rozwijają systemy wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. Natomiast 
przedsiębiorczość akademicka, mimo że rozwija się w Polsce od ponad 10 lat, nadal 
napotyka wiele wyzwań, wśród których wyróżnić można m.in.:

 – brak akceptacji i realnego, systemowego wsparcia tego sposobu komercjaliza-
cji wiedzy przez środowisko akademickie, w tym władze uczelni;

 – brak akceptacji tej ścieżki komercjalizacji przez samych naukowców wskutek 
uznawania jej za sprzeczną z tradycyjną misją uniwersytetu;

 – brak otwartości na dostosowywanie prowadzonych badań do oczekiwań rynku;
 – obawę przed utratą statusu uczelni jako podmiotu zaufania społecznego, pu-

blicznego;
 – traktowanie przez naukowców projektów zorientowanych na wdrożenie jako 

sposobu zapewnienia sobie bieżącego finansowania działań związanych z pod-
stawową działalnością na uczelni;

 – obawy przed ryzykiem wystąpienia konfliktu interesów;
 – ciągłą potrzebę rozwoju kadry administracyjnej oraz eksperckiej wspierającej 

naukowców w działaniach;
 – systemowe zdefiniowanie i wskazanie ścieżki komercjalizacji jako jednej 

z opcji realizowania akademickich aspiracji, zapewniającej bezpieczeństwo 
angażującym się w ten proces naukowcom;

 – obawę związaną z poczuciem braku doświadczeń i kompetencji biznesowych 
wśród kadry naukowej;

 – brak reguł i doświadczeń;
 – zmieniające się przepisy.

Faktem jest, że mimo wielu wyzwań formalno-prawnych, braku rozwiązań syste-
mowych, ograniczeń finansowych i niskiej świadomości biznesowej ekosystemy inno-
wacji i przedsiębiorczości wspierające komercjalizację z wykorzystaniem spin-offów 
na polskich uczelniach ciągle się rozwijają. W wielu uczelniach istnieje mocna świa-
domość konieczności dalszego doskonalenia tej ścieżki komercjalizacji (z pewnością 
nie dla każdego naukowca i nie dla każdej technologii) obok innych, alternatywnych 
form transferu wiedzy z uczelni na rynek.

Z pewnością jednostki naukowe nie wykorzystują w pełni potencjału innowacji, 
jaki tkwi w uczelniach, a zwłaszcza w kreatywnych naukowcach, doktorantach i stu-
dentach. Dlatego wydaje się, że nadal trzeba intensywnie budować relacje, wzajemne 
zaufanie wśród głównych aktorów procesu kreowania spin-offów, tj.:

 – naukowców, studentów (twórców technologii i know-how);
 – ekspertów komercjalizacji działających w spółkach celowych uczelni;
 – inwestorów finansowych i partnerów branżowych.
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Niezaprzeczalnie konieczna jest edukacja w zakresie przedsiębiorczości dla 
społeczności akademickiej i pokazywanie dobrych praktyk. Pozwoli to naukowcom 
zrozumieć ich szczególną rolę i sam model komercjalizacji w obszarze biznesu, który 
co do zasady jest dla nich obcy. Ważne jest zdefiniowanie ścieżki rozwoju naukowca 
podejmującego próbę samodzielnego wdrożenia wyników swoich badań i prac rozwo-
jowych. Należy dążyć do tego, aby komercjalizacja pośrednia była atrakcyjna dla niego 
samego, a także dla instytutów, katedr, wydziałów i całej uczelni. Stwarzanie warun-
ków dla zespołów z ambicjami przedsiębiorczymi zdecydowanie przyspieszy proces 
powstawania technologicznych spółek, co ostatecznie musi przełożyć się na ocenę 
i pozycję samej uczelni, jak również wzrost społeczno-gospodarczy regionu i kraju.
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STATE AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF  
ACADEMIC ENTREPRENEURSHIP IN POLAND

Summary: It is difficult not to notice the fact that in addition to the term ‘entrepreneurship’, 
terms such as academic entrepreneurship, technological entrepreneurship, intellectual entre-
preneurship or innovative entrepreneurship are increasingly used in the language of practical 
and scientific research. In business and scientific literature, you can find many approaches 
and dimensions of these concepts. At the same time, knowledge has become one of the most 
important resources in creating new technical and business solutions, crucial for social and 
economic development. Scientific units for which entrepreneurship and innovation are a crucial 
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priority play an important role in this process. The study is an attempt to review and describe 
selected aspects of the development of entrepreneurial ecosystems built and developed around 
scientific institutions. Particular attention was paid to activities related to stimulating the com-
mercialization of the results of scientific research and development works by establishing spin-
off. These spin-offs introduce to the market innovations produced on the basis of intellectual 
property created in parent entities. Special tasks in this regard are entrusted to commercializing 
companies, i.e. special purpose companies.

Keywords: entrepreneurial university, academic entrepreneurship, commercialization, spin-off


