
 Prof. dr hab. Andrzej H. Jasiński kieruje Zakładem 
Innowacji i Logistyki na Wydziale Zarządzania Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze to: 
ekonomika i zarządzanie innowacjami, polityka innowa-
cyjna, innowacje a marketing, marketing instytucjonal-
ny. Przebywał jako Visiting Fellow na Uniwersytecie Sus-
sex, Brighton, Wielka Brytania oraz jako Visiting Professor 
na Duquesne University, Pittsburgh, USA. Jest członkiem 
The Triple Helix Association (THA), The European Asso-
ciation of the Study on Science and Technology (EASST), 
The International Society for Professional Innovation 
Management (ISPIM) oraz The Public Communication of 
Science and Technology (PCST), Network. Ostatnio kiero-
wał kilkoma projektami badawczymi w ramach Progra-
mu Strategicznego Innowacyjne systemy wspomagania 
technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki, ko-
ordynowanego przez Instytut Technologii Eksploatacji – 
Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu. 

ISBN 978-83-63962-43-2   

Innowacyjnosc.indd   1Innowacyjnosc.indd   1 13-12-04   10:2713-12-04   10:27



Innowacyjność 
w  gospodarce Polski 

Modele, bariery, instrumenty wsparcia





Warszawa  2014

Innowacyjność 
w  gospodarce Polski 

Modele, bariery, instrumenty wsparcia

Andrzej H. Jasiński



Recenzja naukowa: prof. dr hab. Lidia Białoń 

Redakcja: Teresa Pawlak-Lis

Projekt okładki: Agnieszka Miłaszewicz

©  Copyright by Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania  
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014

ISBN  978-83-63962-43-2 
978-83-63962-44-9 (e-book)

Opracowanie komputerowe, druk i oprawa:
Dom Wydawniczy ELIPSA, 
ul. Inflancka 15/198, 00-189 Warszawa
tel./fax 22 635 03 01, 22 635 17 85
e-mail: elipsa@elipsa.pl, www.elipsa.pl



Spis treści

Wstęp  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7

Rozdział I. Innowacje, procesy innowacyjne i  nowe technologie.  
Aspekty modelowe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9
1. Podstawowe pojęcia, najnowsze modele  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9
2. Innowacje i  procesy innowacyjne według Tidda i Bessanta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19
3. Model procesowy innowacji  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23
4. Model „Partnerstwo dla Innowacji”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  35

Rozdział II. Stan innowacyjności gospodarki polskiej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39
Rozdział III. Bariery innowacyjności. Przegląd literatury  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  47

1. Rodzaje ryzyka i  barier w działalności innowacyjnej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  47
2. Finansowe bariery dla działalności innowacyjnej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  54
3. Bariery we współpracy pomiędzy sektorami nauki i  biznesu .  .  .  .  .  .  .  .  .  58
4. Prawne przeszkody w prowadzeniu działalności innowacyjnej  .  .  .  .  .  .  .  62
5. Pozostałe bariery dla innowacyjności  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  66

Rozdział IV. Wsparcie innowacyjności jako przejaw polityki innowacyjnej 
państwa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  69
1. Podstawy współczesnej polityki innowacyjnej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  69
2. Klasyfikacja instrumentów polityki innowacyjnej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  75

Rozdział V. Instrumenty wsparcia innowacyjności. Wyniki badań 
empirycznych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80
1 . Wprowadzenie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80
2 . Instrumenty systemowe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80
3. Programy rządowe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  86
4. Regulacje (prawne)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  99
5. Instrumenty (rozwiązania) pomostowe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  115

Rozdział VI. Wnioski, rekomendacje i wyzwania innowacyjne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  120

Aneks. Metodyka badań empirycznych  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  132
Bibliografia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  139



Table of Contents

Introduction  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7

I. Innovations, innovation processes and new technologies: Model angles  .  .  9
1 . Basic concepts and the latest models  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9
2. Innovation and the innovation process according to Tidd and 

Bessant  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19
3. The process model of innovation  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23
4 . The model of Partnership for Innovation  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  35

II. A diagnosis of the Polish economy’s innovativeness  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39
III. Barriers for innovativeness: A literature survey  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  47

1 . Types of risk and barriers in innovation activities  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  47
2 . Financial barriers for the innovation activity .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  54
3. Barriers in cooperation between the science and the business sectors  58
4. Legal obstacles for innovation  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  62
5 . The other barriers for innovativeness  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  66

IV. Support for innovativeness as a  symptom of public innovation policy  .  .  .  69
1 . Foundations of the modern innovation policy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  69
2 . Classification of innovation policy instruments  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  75

V. Instruments of support for innovativeness: Result of the empirical 
research  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80
1 . Introduction .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80
2 . System instruments .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80
3. Government schemes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  86
4. Regulations  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  99
5. Bridging instruments (solutions)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  115

VI. Conclusions, recommendations and innovation challenges  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  120

Appendix: Methods of the empirical research  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  132
Bibliography  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  139



Wstęp

Przedmiotem analizy są stosowane obecnie w Polsce narzędzia wspomagania 
innowacyjności przedsiębiorstw, finansowane ze środków krajowych. Głównym 
celem publikacji jest próba odpowiedzi na pytanie: Czy i  w  jakim stopniu 
poszczególne instrumenty ułatwiają przedsiębiorcom podejmowanie i  prowa-
dzenie działalności innowacyjnej? Nie są to jednak typowe badania ewaluacyjne. 

Z przeprowadzonych badań wynika niestety, że istniejące narzędzia polityki 
publicznej w niewystarczającym stopniu zachęcają i ułatwiają przedsiębiorcom 
prowadzenie działalności innowacyjnej; słabo motywują ich do podejmowania 
takich działań.

Książka opiera się na badaniach, które zostały przeprowadzone przez auto-
ra w  projekcie badawczym: Analiza stosowanych w  Polsce narzędzi wspomaga-
nia innowacyjności w ramach Programu Strategicznego „Innowacyjne Systemy 
Wspomagania Technicznego Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki”, koordy-
nowanego przez Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badaw-
czy w  Radomiu, a  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Publikacja jest przeznaczona głównie dla menedżerów firm, badaczy i  stu-
dentów zajmujących się zarządzaniem innowacjami. Z pewnością przyda się 
również instytucjom publicznym odpowiedzialnym za politykę innowacyjną. 

Autor opracowania pragnie podziękować następującym osobom, które pomo-
gły zrealizować niniejszy projekt. Są to: prof. dr hab. Lidia Białoń, prof. dr hab. 
Alicja Sosnowska, prof. dr hab. Adam Mazurkiewicz, dr hab. prof. UW Krzysztof 
Klincewicz, a także p.p. Halina Małaszewicz i Magdalena Ratyńska (Naczelna 
Organizacja Techniczna), Piotr Bartoszewski (Urząd Miasta i Gminy Łomianki), 
Marta Georgijew (Ministerstwo Gospodarki), Agnieszka Legut i Jakub Rawski 
(Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), dr Czesław Gawłowski i Barbara 
Rudnicka (Krajowy Fundusz Kapitałowy SA), dr Małgorzata Skibska (Narodo-
we Centrum Badań i  Rozwoju), Aneta Janiszewska i  Małgorzata Szymańska 
(Bank Gospodarstwa Krajowego). Podziękowanie należy się również wszystkim 
ekspertom oraz przedstawicielom instytucji publicznych i  organizacji pożytku 
publicznego, którzy wzięli udział w  ankiecie, a  także tym przedsiębiorcom, 
którzy odpowiedzieli na ankietę.
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Serdeczne podziękowania należą się przede wszystkim Recenzentce Pani 
profesor Lidii Białoń za krytyczne i  konstruktywne uwagi do pierwszej wersji 
pracy oraz możliwość ich przedyskutowania. Dyskusje naukowe z Panią Profesor 
zawsze sprawiają mi największą satysfakcję. 



Rozdział i

innowacje, procesy innowacyjne i  nowe technologie  
aspekty modelowe

1. Podstawowe pojęcia, najnowsze modele

Innowacja jest często utożsamiana z nowością (zmianą). Jednakże nie każda 
nowość czy zmiana zasługuje na miano innowacji. Przyjęto bowiem powszech-
nie, że innowację stanowi „pierwsze praktyczne (komercyjne) wprowadzenie 
(zastosowanie) nowego produktu, procesu, systemu lub urządzenia” (Freeman, 
1982). Zakłada się przy tym, że powinna być to nowość na skalę co najmniej 
krajową (OECD, 2005). Takie pojmowanie innowacji dominuje i  jest zazwyczaj 
stosowane na potrzeby teorii .

Innowacja stanowi sedno procesu związanego z odnawianiem tego, co orga-
nizacja oferuje (jej produktów i/lub usług), oraz sposobów ich generowania 
i dostarczania (Pavitt, Tidd, Bessant, 1997). Rozróżniamy zatem trzy zasadnicze 
rodzaje innowacji: produktowe (nowe produkty), procesowe (nowe procesy 
produkcyjne) i usługowe (nowe usługi). Natomiast wśród innowacji produkto-
wych możemy rozróżnić trzy kolejne odmiany, a mianowicie nowe: (a) artyku-
ły konsumpcyjne, (b) materiały i  komponenty oraz (c) maszyny i  urządzenia. 
Podręcznik Oslo Manual (OECD, 2005) do innowacji produktowych zalicza 
innowacje usługowe.

Do niedawna zwracano uwagę przede wszystkim na innowacje produktowe 
i procesowe, traktując je jako przejawy postępu technicznego. Wyodrębnienie 
trzeciej kategorii (innowacje usługowe) jest uzasadnione przynajmniej z dwóch 
powodów:

– po pierwsze, usługi odgrywają coraz większą rolę we współczesnej gospo-
darce rynkowej oraz

– po drugie, nowe usługi są często rezultatem postępu technicznego, 
np.  zainstalowania nowych urządzeń technicznych do obsługi klientów.

Oslo Manual wyróżnia również innowacje organizacyjne; chodzi tutaj o zmia-
ny w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem czy w organizacji pracy. Nie-
którzy nazywają je innowacjami w zarządzaniu. Innowacje te często towarzyszą 
innowacjom technicznym bądź wręcz je umożliwiają, np. całkowicie nowa orga-
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nizacja wydziału produkcyjnego, przestawiającego się na zupełnie nową technikę 
wytwarzania. To ważny rodzaj innowacji.

Podręcznik Oslo Manual wprowadził niedawno jeszcze pojęcie „innowa-
cje marketingowe”, obejmujące działania marketingowe dotyczące głównie 
wprowadzania nowego produktu na rynek, z  wyjątkiem organizacji sieci jego 
dystrybucji. Cechą wyróżniającą innowacje marketingowe wśród innych zmian 
w zakresie instrumentarium marketingowego firmy jest to, że polegają one na 
wdrożeniu nowej metody marketingowej niestosowanej dotychczas przez daną  
firmę. 

Wśród rodzajów innowacji można wyodrębnić jeszcze jedną kategorię, 
tzw.  innowację systemową, przez którą rozumiemy zupełnie nowy system, 
np.  informatyczny. Innowacje systemowe często łączą w sobie innowacje tech-
niczne i  organizacyjne, a  więc mają charakter innowacji organizacyjno-tech-
nicznych . 

W tej pracy zajmujemy się przede wszystkim innowacjami produktowymi 
i  procesowymi, które łącznie określane są jako innowacje techniczne (tech-
nologiczne). W praktyce te pierwsze tworzą często tzw. portfel produktowy, 
czyli rodzinę nowych produktów, wywodzących się z tego samego zasadniczego 
wynalazku; natomiast te drugie mogą tworzyć tzw. portfel technologiczny jako 
zbiór odmian nowej technologii produkcyjnej.

Biorąc pod uwagę zakres powodowanych zmian, rozróżnia się innowacje:
• transformacyjne (transformujące), np. telefon,
• radykalne (przełomowe), np. telefon komórkowy,
• przyrostowe (narastające), np. telefon komórkowy z  obiektywem foto-

graficznym. 

To swego rodzaju ścieżka (trajektoria) technologiczna, jaką przebył telefon 
w okresie ponad 100 lat.

Interesującą, choć kontrowersyjną klasyfikację innowacji zaproponował nie-
dawno C. Christensen (2010), który rozróżnia dwa zasadnicze rodzaje innowacji 
„w danej dziedzinie”, mając na myśli dziedzinę (branżę), w której działa dana 
firma. Są to mianowicie:

1 . Technologie kontynuacyjne, które poprawiają funkcjonalność/efektyw-
ność dotychczasowych produktów. Autor stwierdza, że większość nowych 
osiągnięć w danej dziedzinie ma charakter kontynuacyjny (Christensen, 
2010, s. 21).

2 . Technologie przerywające tok rozwoju (z ang. disruptive technologies), 
które owocują pogorszeniem się funkcjonalności/efektywności produk-
tów, przynajmniej w  najbliższym czasie. Jak pisze autor, produkty te 
są zazwyczaj tańsze, prostsze, mniejsze i  niejednokrotnie wygodniejsze 
w użyciu (ibidem,  s. 22).
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W tym drugim przypadku Christensen ma na myśli nowe technologie, które 
zakłócają tok rozwoju danej dziedziny (branży), oparty na dotychczasowych 
technologiach stosowanych (czytaj: kontynuowanych) w  tej dziedzinie. Pisze 
on, iż technologie przerywające przyczyniły się do upadku nawet dobrze zarzą-
dzanych firm, i  podaje parami przykłady takich innowacji:

• tranzystory oznaczały zakłócenie rozwoju lamp próżniowych,
• fotografia cyfrowa zakłóciła rozwój światłoczułych błon fotograficznych,
• telefonia komórkowa stanowiła zakłócenie rozwoju telefonii przewo-

dowej,
• druk cyfrowy oznaczał zakłócenie toku rozwoju druku offsetowego.

Wprawdzie autor odżegnuje się od podziału innowacji na przyrostowe 
i   radykalne, jednakże technologie przerywające mają de facto charakter inno-
wacji przełomowych. Natomiast technologie kontynuacyjne mogły – jak sam 
pisze – pojawić się wcześniej jako przyrostowe lub radykalne (Christensen, 
2010, s. 21). 

Ostatnio wyodrębnia się również innowacje ekologiczne, zwane czasami „zie-
lonymi”, w skrócie: ekoinnowacje. Nie jest to jednak dodatkowa kategoria, lecz 
cecha niektórych innowacji. Innowacjami ekologicznymi mogą być zarówno 
nowe produkty (w tym usługi), jak i  nowe procesy wytwórcze.

Jak pisze np. L. Białoń (2012b), głównym przesłaniem ekoinnowacji jest 
zmiana obrazu świata poprzez spowodowanie zrównoważonego rozwoju. Defi-
niuje ona ekoinnowacje jako wdrożone zmiany w układzie gospodarczym i spo-
łecznym, skutkiem których są wyraźne „korzyści ekologiczne”. Istnieją dwa 
zasadnicze rodzaje tych korzyści, którym odpowiadają dwa typy ekoinnowacji:

– oszczędność środowiska przyrodniczego (innowacja oszczędza wszystkie 
elementy środowiska naturalnego) oraz

– odnowa naruszonego stanu środowiska przyrodniczego (innowacja pro-
wadzi do odbudowania jego zdegradowanych elementów). 

Autorka rozróżnia jeszcze korzyść ekologiczną, którą jest obojętność (nie-
naruszalność) wobec środowiska przyrodniczego – innowacja nie powoduje 
negatywnego wpływu na nie. Wówczas jednak jest to innowacja neutralna w sto-
sunku do środowiska naturalnego i  chyba nie należy jej zaliczać do innowacji 
ekologicznych.

Ekoinnowacje stanowią nowe lub ulepszone produkty i  procesy, które 
dostarczają konsumentom i  przedsiębiorcom pewnej wartości przy równocze-
śnie istotnym zmniejszeniu oddziaływania na środowisko naturalne (Jones, 
Harrison, McLaren, 2001). Stąd niektórzy nazywają je innowacjami środowi-
skowymi. Wypracowano również sposoby i  mierniki oceny eko-efektywności 
(zob. np. Białoń, 2012a, Kleiber, red., 2011). 
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Można rozróżnić trzy odmiany innowacji ekologicznych (OECD, 2009):
– zmniejszające negatywny wpływ na środowisko,
– rozwiązujące problemy środowiskowe,
– rozwijające ekowydajne produkty czy usługi.

Tym samym przyczyniają się one do zrównoważonego rozwoju.
Zamiennie używamy tutaj pojęć „innowacja techniczna” oraz „nowa techni-

ka/technologia” (z ang. technology)1. Jednakże zgodnie z podejściem Freemana 
(1982), obu pojęć można używać zamiennie pod warunkiem, że nowa technolo-
gia – jako rezultat prac badawczo-rozwojowych (B+R) – została przynajmniej 
raz wdrożona w praktyce. Tak więc technika/technologia w szerokim ujęciu to 
wiedza (zarówno zmaterializowana, jak i nie zmaterializowana) umożliwiająca 
człowiekowi celową działalność gospodarczą, polegającą na przetwarzaniu dóbr 
naturalnych (przyrody). Zauważmy, że technologie nowe (w skali kraju) są 
zazwyczaj oparte na wynalazku (opatentowanym lub nie). Wynalazek jednak 
nie stanowi innowacji. Innowacją, jak wspomniano, jest dopiero pierwsze prak-
tyczne zastosowanie/wprowadzenie nowego rozwiązania naukowo-technicznego, 
np . wynalazku . 

Rozróżniamy zatem, per analogiam, dwie zasadnicze odmiany nowej tech-
nologii:

– technologie produktowe: nowe materiały, produkty konsumpcyjne, urzą-
dzenia i  sprzęt techniczny oraz 

– technologie procesowe: nowe metody (sposoby) produkcji dóbr i  usług.

Notabene, te pierwsze są znacznie bardziej wrażliwe na uwarunkowania 
rynkowe, chociażby dlatego, że nowe technologie procesowe często pozostają 
w przedsiębiorstwie.

Obecnie innowację traktuje się jako wartość; stąd mówi się o  innowacji 
wartości. E. Aho z zespołem określa to wręcz jako nowy paradygmat, stwierdza-
jąc: „niech B+R i innowacja tworzą wartość” (Aho, red., 2006). Bezpośrednią 
zależność między nową technologią a wartością akcentuje również Christensen 
(2010), dla którego termin „technologia” oznacza „procesy, za pośrednictwem 
których jakaś organizacja przekształca pracę, kapitał, materiały i  informacje 
w produkty i  usługi o większej wartości” (s. 19).

Chodzi tutaj, oczywiście, o wartość, jaką ma dana innowacja dla jej nabywcy 
(użytkownika), którym może być zarówno gospodarstwo domowe, jak i przed-
siębiorstwo czy instytucja. Jednakże to konsument jest dzisiaj najważniejszym 

1 Angielskie słowo technology można tłumaczyć zarówno jako technika, jak również techno-
logia. W literaturze można znaleźć zwolenników twierdzenia, że technika jest pojęciem szerszym 
niż technologia lub odwrotnie – zob. np. Jasiński (2006). Natomiast technique oznacza sposób 
(metodę) realizacji jakiejś czynności, np. technika pisania pracy magisterskiej.
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elementem świata innowacji i  tworzenia wartości jako zintegrowanego pakie-
tu (Prahalad, Krishnan, 2010). To właśnie od klienta powinien zaczynać się 
łańcuch tworzenia wartości innowacji (Białoń, 2010; Janasz, Kozioł-Nadolna, 
2011). Konsumenci przechodzą przy tym nieustanną ewolucję: zmieniają się 
ich oczekiwania, status materialny, doświadczenia i kwalifikacje, co powoduje, 
że rosną i  zmieniają się ich potrzeby dotyczące nowości, ujawniane w postaci 
popytu na rynku. Już w 1998 roku E. von Hippel przewidywał, że wkład tzw. 
wiodących użytkowników (z ang. lead users) w  generowanie innowacji będzie 
rósł w dziedzinach zaawansowanej techniki (cyt. za: Czerniak, 2013).

Ekonomiczne cechy współczesnej innowacji to nie tylko wysoki zazwyczaj 
koszt. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową i  innowacyjną cechują 
(Matusiak, 2010):

• aproksymatywność – nie można precyzyjnie zaplanować nakładów,
• niepowtarzalność – pewnych badań czy eksperymentów nie da się powtó-

rzyć i  stąd niektóre nakłady mają charakter jednorazowy,
• relatywnie długi okres zamrożenia środków,
• nierównomierność wydatków wynikająca z  istoty tej działalności.

Innowacja jest rezultatem określonego procesu, a właściwie złożonego zbioru 
procesów, które łącznie tworzą proces innowacyjny. Proces innowacyjny należy 
rozumieć jako ciąg przebiegających w  czasie czynności niezbędnych do urze-
czywistnienia określonej koncepcji innowacyjnej i  przekształcenia jej w  nowy 
stan rzeczy (Penc, 1999). Tymi nowymi stanami może być np. nowy produkt, 
nowa technologia produkcyjna czy nowa usługa. 

Proces innowacyjny zamyka się w przedziale od pierwszego pomysłu (idei) 
do pierwszej praktycznej realizacji. W tym rozumieniu, proces innowacyjny 
oznacza materialne i niematerialne zmiany elementów w określonej jednostce 
gospodarczej. Bierze się tu pod uwagę jedynie ciąg zdarzeń, które mają dopro-
wadzić do powstania innowacji, a  podstawowym zdarzeniem w  tak rozumia-
nym procesie staje się wdrożenie nowego produktu lub rozwiązania w praktyce 
społecznej (Janasz, 1999). Tym produktem może być, oczywiście, nowa usługa. 

Takie rozumienie procesu innowacyjnego nie musi eliminować działań, które 
zostały podjęte jeszcze przed pierwszym konkretnym pomysłem i po pierwszej 
realizacji. Chodzi tu o nowoczesne podejście – w odróżnieniu od tradycyjnego 
(wąskiego) podejścia, które przyjmowało triadę: badania–rozwój–wdrożenie 
(B+R+W). Tymczasem to nowoczesne, szerokie ujęcie zakłada, że proces inno-
wacyjny zazwyczaj rozpoczyna się jeszcze przed rozpoczęciem badań naukowych 
i nie kończy się na wdrożeniu. Czasami wręcz wystarczą prace rozwojowe dla 
stworzenia nowego rozwiązania naukowo-technicznego (na skalę firmy).

Podstawowymi cechami współczesnego procesu innowacyjnego są (Janasz, 
Kozioł-Nadolna, 2011):
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1. Fazowość – proces ten składa się z  większej lub mniejszej liczby faz 
(etapów).

2. Interakcyjność – poszczególne fazy powiązane są ze sobą różnymi inte-
rakcjami i  sprzężeniami.

3. Złożoność powodująca, że pojedyncza jednostka czy podmiot zazwyczaj 
nie jest w stanie zrealizować wszystkich badań i działań/zdarzeń począwszy 
od pomysłu aż do jego zmaterializowania się na rynku w  postaci, np. 
nowego produktu.

4. Wysokie ryzyko niepowodzenia występujące w każdej fazie procesu.
5. Wysoka kosztochłonność, o  czym była już mowa. 

Jak pisze M. Weresa (2012), współczesny paradygmat innowacji zakłada jej 
nieliniowość, systemowość i  interaktywność. 

Przejdźmy teraz do sprawy struktury procesu innowacyjnego. Różni autorzy 
różnie podchodzą do tej kwestii. W wąskim ujęciu, proces innowacyjny można 
podzielić np. na trzy fazy, tworzące wspomnianą klasyczną triadę (Janasz, 1999) 
lub na sześć faz: koncepcyjna, projektowa, oceny techniczno-ekonomicznej pro-
jektu, realizacji projektu, produkcyjnego wykonania oraz racjonalizacji zapro-
jektowanego i wdrożonego rozwiązania (Baruk, 2001). 

Nieco inaczej patrzy się na proces innowacyjny w marketingu, zawężając go 
często tylko do procesu rozwoju nowego produktu. Rozróżnia się wtedy np. 
osiem następujących etapów: tworzenie pomysłów, selekcja pomysłów, rozwój 
i testowanie koncepcji produktu, sformułowanie strategii marketingowej (zwią-
zanej z tym wyrobem), analiza ekonomiczna, rozwój produktu, testowanie rynku 
oraz komercjalizacja produktu (Kotler, 1994). Z kolei I.P. Rutkowski (2007) 
dzieli proces rozwoju nowego produktu aż na dziesięć faz (grup aktywności), 
począwszy od analizy dotychczasowego portfela produktów firmy w otoczeniu 
konkurencyjnym, a kończąc na komercjalizacji. Nie ma przeszkód, by w zarzą-
dzaniu innowacjami korzystać z doświadczeń nauki marketingu. 

W ujęciu szerokim natomiast zakłada się, że aby proces ten zakończył się 
udaną innowacją, powinien składać się z następujących faz (Pavitt, Tidd, Bes-
sant, 1997):

1) skanowanie otoczenia (zewnętrznego i wewnętrznego) – dla identyfikacji 
sygnałów rynkowych i  innych;

2) strategiczny wybór opcji (wariantu) – w celu reakcji na zidentyfikowane 
sygnały;

3) wygospodarowanie (przeznaczenie) zasobów pozwalających odpowiedzieć 
na te sygnały; 

4) implementacja projektu od pomysłu do wprowadzenia na rynek (nowego 
produktu/usługi) lub wewnątrz firmy (nowy proces wytwórczy) – w celu 
efektywnej odpowiedzi na owe sygnały;
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5) uczenie się na tym doświadczeniu, co ma prowadzić do udoskonalenia lub 
ewentualnie re-innowacji; może tu chodzić np. o innowację przyrostową. 
Fazę tę autorzy traktują jako nieobowiązkową, lecz zalecaną. 

Szczególną rolę odgrywa etap 4; stanowi on o istocie procesu innowacyjnego. 
Etap ten przyjmuje zwykle ramy organizacyjne w  postaci projektu (przedsię-
wzięcia) innowacyjnego.

Etap 4 można umownie podzielić na dwa podetapy: (a) proces badań (prace 
badawczo-rozwojowe) oraz (b) proces transformacji wyników badań do zastoso-
wań praktycznych. Ten drugi podetap przesądza o tym, czy pojawi się innowacja. 

Proces transformacji wyników projektu badawczego zaczyna się z  chwilą 
zakończenia prac badawczo-rozwojowych, np. w  postaci prototypu nowego 
produktu (materiału, urządzenia) czy projektu nowej, pilotażowej instalacji 
produkcyjnej (ciągu technologicznego); może to być również opis operacyjny 
(algorytm produkcji) nowej usługi. Oczywiście, wynik projektu badawczego – 
jeśli dotyczy badań podstawowych – może zakończyć się np. sformułowaniem 
nowej teorii2 .

Transformacja kończy się uruchomieniem – w  skali przemysłowej – pro-
dukcji nowego wyrobu/usługi i  rozpoczęciem jego/jej komercjalizacji lub uru-
chomieniem instalacji produkcyjnej opartej na nowej technologii wytwarzania. 
Najważniejszym elementem tego procesu jest zatem wdrożenie. W przypadku 
konstrukcji nowego produktu (urządzenia, maszyny, materiału) proces trans-
formacji kończy się komercjalizacją, a  jednocześnie rozpoczyna się cykl życia 
produktu na rynku .

W ujęciu graficznym proces innowacyjny jest dość powszechnie widziany 
jako model tuby lub lejka – w ślad za pracą: S.C. Wheelwrighta i K.B. Clarka 
(1992). Na wejściu (u wlotu) jest zazwyczaj wiele pomysłów na nowy produkt, po 
drodze liczba pomysłów, propozycji, koncepcji ulega stopniowemu zmniejszaniu 
się, a na wyjściu (u wylotu) jest komercjalizowany zwykle jeden nowy produkt.

Natomiast autorzy pracy na temat tzw. seryjnych innowatorów (Griffin, 
Price, Vojak, 2012, s. 38) – bazując na wywiadach z ponad 50 osobami, które 
co najmniej dwukrotnie doprowadziły do stworzenia przełomowych innowacji 
w  korporacjach – prezentują interesującą koncepcję procesu innowacyjnego 
jako model klepsydry. Górna jej część pokazuje fazę powstawania pomysłów; 
na przewężeniu klepsydry znajduje się moment stworzenia wynalazku i  jego 
zatwierdzenia; zaś dolna część to etap wdrożenia. Tu powstają różne warian-
ty wdrożenia i  modele (odmiany) nowego produktu, następuje wielokrotne 

2 Pomijamy tu przypadek, kiedy projekt badawczy kończy się niepowodzeniem i  przerwane 
zostają dalsze prace. 
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powracanie do tych kwestii/aspektów, które były już wcześniej omawiane czy 
zatwierdzane . 

Najnowsze koncepcje innowacji to: otwarta innowacja, innowacja napędzana 
przez użytkownika i  myślenie projektowe. Poniżej tylko zasygnalizujemy te 
trzy modele . 

Model otwartej innowacji (z ang. open innovation) polega na szerokiej 
współpracy przedsiębiorstwa z  otoczeniem, w  ramach której część procesu 
innowacyjnego zostaje przeniesiona na zewnątrz, poza firmę. Zakłada on, że 
(Chesbrough, 2003):

• firma nie jest w  stanie zatrudnić wszystkich najlepszych specjalistów, 
dlatego powinna poszukiwać partnerów z różnych środowisk i dziedzin;

• istotne są zewnętrzne prace badawczo-rozwojowe;
• przedsiębiorstwo nie musi samo zapoczątkować badań naukowych, aby 

móc czerpać z nich korzyści – może je czerpać z zewnętrznych pomysłów;
• ważniejsze niż bycie pierwszym, jest zbudowanie efektywnego modelu 

biznesowego;
• sukces można osiągnąć dzięki kombinacji idei wewnętrznych z zewnętrz-

nymi;
• można czerpać korzyści z  wykorzystania własności intelektualnej poza 

firmą, jak również korzystać z  zewnętrznej wiedzy, jeśli tylko usprawni 
to działanie firmy.

Na temat zarządzania otwartą innowacją piszą np. Spithoven, Teirlinck i Frant-
zen (2012). Koncepcja ta dobrze pasuje do zaprezentowanej dalej definicji inno-
wacyjnego przedsiębiorstwa otwartego na zewnątrz (zob. punkt 2 niniejszego 
rozdziału). Zdaniem K. Kozioł-Nadolnej (2013), koncepcja otwartej innowacji 
zbieżna jest z  tzw. czwartą generacją metod zarządzania działalnością B+R3 . 

Model innowacji napędzanej/wiedzionej przez użytkownika (z ang. user-dri-
ven innovation) nawiązuje do znanego z przeszłości modelu innowacji ciągnionej 
przez popyt (demand-pull innovation) i opiera się na rozumieniu rzeczywistych 
potrzeb użytkowników oraz bardziej systematycznym ich angażowaniu. Kon-
cepcja ta oznacza proces wykorzystania wiedzy przyszłych użytkowników – nie 
tylko konsumentów – do tworzenia nowych produktów, procesów czy usług 
(NIC, 2008)4. Zgodnie z tym modelem, proces innowacyjny składa się z pięciu 
następujących etapów (FORA, 2005):

3 Charakterystykę owych czterech generacji metod można znaleźć np. w pracy: Kozioł-Nadolna 
(2013), s. 62–64. 

4 Wypada tutaj zauważyć, że zbliżona koncepcja została opracowana i nazwana przez autora 
„dialogiem z  rynkiem” (Jasiński, 1992). W polskiej literaturze user-driven innovation nazywane 
jest popytowym podejściem do innowacji lub wprost innowacją popytową (zob. np. PARP, 2012), 
co nie jest właściwym określeniem.
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1. Rozpoznanie potrzeb i  oczekiwań przyszłych użytkowników innowacji. 
2. Kreowanie nowych pomysłów i projektowanie rozwiązań.
3. Oszacowanie i analiza potencjału technicznego i możliwości wytwórczych.
4. Ocena chłonności rynku.
5. Wdrażanie, rozumiane jako wprowadzenie nowego produktu na rynek. 

Jak widać, koncepcja ta czerpie dużo z doświadczeń marketingu. A ponadto 
można ją potraktować jako egzemplifikację modelu innowacji otwartej.

Myślenie projektowe, albo inaczej: wzornicze (z ang. design thinking), to 
podejście, które bazuje na szczególnej wrażliwości projektanta nowości i metod 
jego pracy. Jest to proces zorientowany na człowieka i opiera się na obserwacji, 
współpracy, szybkiej nauce, wizualizacji pomysłów i  szybkim prototypowaniu, 
przy jednoczesnym wykorzystaniu rezultatów analizy biznesowej (Brown, 2008). 
Zgodnie z  tym modelem, istnieją trzy podstawowe siły „napędzające” model 
biznesu:

– głębokie zrozumienie przyszłego użytkownika,
– wizualizacja koncepcji nowego produktu, 
– strategiczne wzornictwo biznesowe (przemysłowe).

Ta z  kolei koncepcja dużo czerpie z  modelu innowacji napędzanej przez 
użytkownika.

Ostatnio w  literaturze zarówno światowej, jak i krajowej zwraca się uwagę 
na rosnącą rolę wiedzy w procesach innowacyjnych. Już model związanego łań-
cucha (Klein, Rosenberg, 1986) zakładał kluczową rolę zakumulowanej wiedzy 
dla działalności innowacyjnej. Istotna zależność między procesami innowacyj-
nymi a  rozwojem wiedzy znalazła odzwierciedlenie m.in. w modelu spiralnym 
(z ang.  model of innovation spiral process), który obejmuje trzy sub-procesy: 
tworzenie wiedzy, wprowadzanie innowacji i uczenie się (Merx-Chermin, Nijhof, 
2005, cyt. za: Janasz, 2013). 

Olbrzymie znaczenie wiedzy jako podstawy innowacji docenia się również 
w najnowszej wersji modelu Triple Helix. Ewoluował on od pierwotnej koncep-
cji trzech aktorów na scenie innowacji, tj. nauka, przemysł, rząd (Etzkowitz, 
Leydesdorff, 1995; Jasiński, 2006) do koncepcji trzech odpowiadających im 
przestrzeni (Ranga, Etzkowitz, 2013):

• wiedza (domena sektora nauki/B+R),
• innowacja (domena sektora przemysłu/biznesu),
• konsensus (domena rządu i  samorządów).

Ta niezwykle istotna rola wiedzy w procesie innowacyjnym wynika również 
stąd, że ma ona określoną wartość, która kształtuje wspominaną już innowację 
wartości.
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Kluczowym pojęciem w  ekonomice i  zarządzaniu innowacjami jest inno-
wacyjność. J. Tidd i J. Bessant (2011) definiują ją krótko: to wykorzystywanie 
z  sukcesem nowych pomysłów. Istotą innowacyjności jest selektywne poszu-
kiwanie (i wdrażanie – przyp. A.H.J.) nowych lub odmiennych rozwiązań na 
gruncie walki konkurencyjnej między podmiotami gospodarczymi o zwiększenie 
udziałów w rynku. W szerszym, makroekonomicznym ujęciu, autorzy rozumieją 
poprzez to poprawę funkcjonowania państwa, gdzie zwiększenie konkurencyjno-
ści oznacza „zrobić więcej dostępnymi środkami”5 (np. w systemie egzekwowania 
prawa i  bezpieczeństwa publicznego czy edukacji i walki z  analfabetyzmem).

Nieco inaczej zaś rozumie się innowacyjność w polskiej literaturze. Na przy-
kład A. Pomykalski (2001) definiuje ją jako zdolność organizacji do stałego 
poszukiwania, wdrażania i  upowszechniania innowacji. Innowacyjność powin-
na stać się dzisiaj główną siłą rozwoju każdej organizacji, wpisaną na trwałe 
w jej system zarządzania i kulturę. Szerzej podchodzi do sprawy K.B. Matusiak 
(2010). Jego zdaniem, innowacyjność firmy to zarazem skłonność do innowacji 
(motywacja innowacyjna) i zdolność do innowacji (kompetencja innowacyjna). 

Z kolei według M. Brzezińskiego (2009), „innowacyjność organizacji jako 
zdolność do pobudzania innowacji (technicznych i organizacyjnych), jest następ-
stwem (w ujęciu czasowym) i wynikiem procesów kreatywności, czyli wykorzysta-
nia efektu twórczego w praktyce” (s. 36). Odwrotnie uważa zaś J. Wiśniewska 
(2013) stwierdzając, że „innowacyjność powinna stać się główną siłą kreatywną 
każdej organizacji” (s. 24).

Innowacyjność i kreatywność, mimo że to dwa różne pojęcia, są nieodłączne. 
Są to nakładające się na siebie zjawiska pomiędzy dwoma skrajnymi etapami 
procesu twórczego: fazą generowania idei i  fazą ich wdrażania (Brzeziński, 
2009). Autor ten zaleca zatem integrację innowacji i kreatywności w organizacji.

Silne i zróżnicowane zależności między innowacyjnością a kreatywnością na 
poziomie kraju i firmy pokazuje praca F. de Beulea i Y. Nauwelaertsa (2013). 
Autorzy wychodzą z  założenia, że innowacyjność i  kreatywność to dwa filary 
przyszłej gospodarki globalnej, przy czym kreatywność traktują jako ważnego 
kierowcę innowacji w przedsiębiorstwach multinarodowych. 

Tak więc innowacyjność można rozpatrywać w skali mikro- i makro-, a także 
w skali mezoekonomicznej (np. regionalnej). Innowacyjności wprawdzie nie da 
się wyrazić liczbowo, natomiast można zmierzyć jej poziom. Możemy mówić 
o następujących miernikach poziomu: 

• mikroinnowacyjności, np. liczba innowacji wprowadzonych przez firmę 
w danym okresie,

5 Notabene, jest to jedna z  dwóch zasad racjonalności gospodarczej, szeroko spopularyzo-
wanych w  literaturze ekonomicznej. 
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• mezoinnowacyjności, np. liczba innowacji wprowadzonych w regionie czy 
liczba lub procent firm innowacyjnych w  regionie,

• makroinnowacyjności, np. liczba innowacji wprowadzonych w gospodarce 
narodowej czy liczba lub procent przedsiębiorstw innowacyjnych w kraju.

Dalej będziemy zamiennie – choć nie są to pojęcia tożsame – używać 
określeń: innowacyjność i aktywność innowacyjna. Jak pisze L. Białoń (2009), 
„aktywność innowacyjną organizacji należy rozumieć jako zbiór postaw i dzia-
łań prowadzących do tworzenia i  rozwoju potencjału innowacyjnego6, dyna-
mizowania procesów innowacyjnych prowadzących do poprawy relacji między 
ponoszonymi nakładami i  uzyskiwanymi efektami, a  także do poprawy relacji 
z klientami” (s. 15). Zdaniem autorki, aktywność (działalność) ta jest pojęciem 
stosunkowo szerokim i  obejmuje aż siedem rodzajów działań (zob. Białoń, 
2009, s. 23).

Zgodnie z  wcześniejszym założeniem, w  tej pracy interesuje nas głównie 
innowacyjność techniczna (technologiczna).

2. innowacje i  procesy innowacyjne według Tidda i  Bessanta

W roku 2011 ukazało się w  Polsce nakładem Oficyny Wolters Kluwer tłu-
maczenie pracy J. Tidda i  J. Bessanta: Zarządzanie innowacjami: Integracja 
zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych (Tidd, Bessant, 2011). Jest 
to bardzo obszerny, nowoczesny podręcznik akademicki, a zarazem monografia 
naukowa. Stanowi rozszerzoną, zaktualizowaną i poprawioną wersję wspomina-
nej już pierwotnej, anglojęzycznej pracy (Pavitt, Tidd, Bessant, 1997). Zobacz-
my (wybiórczo), jak ci autorzy postrzegają współczesne innowacje i  procesy 
innowacyjne .

Ich zdaniem, innowacja to ruchomy cel – stajemy nie tylko wobec konku-
rencji ze strony innych graczy na rynku, ale i  ustawicznych zmian wszelkich 
uwarunkowań, w jakich toczy się gra rynkowa; następuje wzrost potencjalnych 
niestabilności o podłożu technologicznym.

Przestrzeń innowacyjna, w  której porusza się przedsiębiorstwo, ma cztery 
wymiary (4P)7, a mianowicie:

• innowacja produktu – rozumiana jak wyżej,
• innowacja procesu – również rozumiana jak wyżej,

6 Potencjał innowacyjny (potencjał działalności innowacyjnej) to – według Białoń (2010) – 
zbiór wzajemnie powiązanych elementów zasobów, który dzięki wykonywanej pracy może być 
przekształcony w nowy stan rzeczy. 

7 Nie należy tego mylić z  4P jako koncepcją marketingu-mix.
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• innowacja pozycjonowania (pozycji) – zmiany okoliczności, w  jakich 
wprowadza się produkty lub usługi,

• innowacja paradygmatu – zmiany zasadniczych modeli mentalnych, które 
kształtują to, jak firma działa.

Są to jednocześnie podstawowe typy innowacji. Dwa pierwsze możemy – 
naszym zdaniem – określić jako innowacje w węższym, klasycznym rozumieniu; 
dwa ostatnie – jako innowacje w  szerszym, nowoczesnym rozumieniu.

Przed analizą i wyborem konkretnych typów należy zastanowić się nad istot-
nymi cechami innowacji, do których autorzy zaliczają:

• stopień nowości: innowacja radykalna (zaburzająca, nieciągła) czy stop-
niowa (krocząca, ciągła)8; ta druga odpowiada innowacji przyrostowej,

• platformy i  rodziny innowacji,
• dyskontynuację, czyli innowację nieciągłą („co się stanie, gdy reguły gry 

ulegną zmianie”?),
• czas (cykl życia innowacji), 
• poziom innowacji („ma dotyczyć jej elementów składowych czy archi-

tektury”?).

W tym ostatnim przypadku autorzy piszą o  innowacji „architektonicznej”, 
kiedy zachodzi zmiana konfiguracji na szczeblu systemu, tzw. zmiana systemowa. 
Należy rozumieć, że chodzi tutaj o nową konfigurację organizacyjno-techniczną, 
czyli wspomnianą wcześniej innowację systemową. 

Autorzy omawianego podręcznika rozróżniają jeszcze jeden ważny współcze-
śnie rodzaj innowacji, a mianowicie innowację w modelu biznesu (z ang. busi-
ness model innovation)9. To nie jest coś nowego, ale raczej coś, co tworzy 
nową wartość dla klienta. Celem takiej innowacji jest z założenia zwiększenie 
aktualnej wartości rynku przez (a) przyciągnięcie nowych klientów, bądź przez 
(b) zachęcenie dotychczasowych do konsumowania większej ilości towarów. 
Zauważmy, że opcja (a) odpowiada tzw. strategii rozwoju rynku, natomiast 
opcja (b) – tzw. strategii penetracji rynku według H.I. Ansoffa (1985). Innowacje 
modeli biznesu wymagają zazwyczaj odmiennych od dotychczasowych systemów, 
struktur, procesów oraz łańcuchów wartości; jednoczą w sobie innowacje orga-
nizacyjne i  marketingowe zarazem. Jak widać więc, to nieco inne rozumienie 
wspomnianej wcześniej innowacji wartości.

Dodajmy od siebie, że obecnie na innowacje patrzymy zwykle przez pryzmat 
modelu biznesowego firmy. Nowy (innowacyjny) model biznesu, np. model part-

8 W swojej klasyfikacji autorzy pomijają innowacje transformujące całe branże, pewnie dla-
tego, że niezwykle rzadko się one zdarzają. 

9 Podobnie uważa C.M. Christensen (2010, s. 37), który pisze, że innowacje mogą przyjąć 
formę nowej technologii lub nowego modelu biznesu. 
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nerstwa biznesowego, to nic innego jak połączenie innowacji organizacyjnych 
i marketingowych. Dwustronne zależności między innowacją techniczną a inno-
wacyjnym modelem biznesu mogą przejawiać się np. w  sposób następujący:

– jeśli firma zamierza przestawić się na sprzedaż swoich wyrobów czy usług 
przez Internet, będzie poszukiwać innowacji (technicznych i usługowych) 
w  zakresie technologii informacyjnych (TI);

– jeśli w  przedsiębiorstwie przemysłu chemicznego została opracowana 
nowa metoda produkcji, czyli innowacja procesowa, może ono zdecydo-
wać się np. sprzedawać (licencjonować) ją innym firmom przemysłowym, 
czego wcześniej nie robiło. 

Zdaniem Tidda i Bessanta, sednem całego procesu innowacyjnego jest dar 
dostrzegania okazji i znajdowania sposobów na ich zdyskontowanie10 . Innowacja 
jest procesem, w wyniku którego dostrzeżona okazja staje się nowym pomysłem, 
ten zaś następnie znajduje praktyczne zastosowanie.

Autorzy nieco modyfikują wcześniejsze podejście do struktury procesu inno-
wacyjnego11 i rozróżniają cztery jego zasadnicze fazy w postaci czterech pytań:

1 . Poszukiwania: Jak możemy znaleźć okazję do innowacji?
2 . Wybór strategiczny: Co będziemy robić i  dlaczego?
3. Implementacja12 (realizacja pomysłów): Jak mamy sprawić, że to zadziała? 
4 . Dyskontowanie wartości z innowacji: Jak mamy odnieść z tego korzyści?

Później jeszcze dodają ewentualną fazę – twórcze uczenie się, nawiązując 
do teorii pętli uczenia się, czyli odbierania sygnałów, które nie pozostają bez 
reakcji .

Jak piszą, innowacja to gra zespołowa – w  dwojakim sensie. Po pierw-
sze, urzeczywistnienie innowacji wymaga zawsze współdziałania wielu uczest-
ników w  przedsiębiorstwie, a  po drugie, współpracy z  wieloma jednostkami 
otoczenia: innymi firmami, instytucjami naukowo-badawczymi itd. Jednym ze 
skutków zespołowości tej gry jest konieczność przestawienia sposobu myślenia 
z dotychczasowej perspektywy indywidualnego zawodnika. Jednakże odpowiedni 
przywódca (lider) innowacji jest stale niezbędny dla zapewnienia skuteczno-
ści zarządzania procesem (projektem) innowacyjnym. Do warunków sukcesu 
należy tu zaliczyć właśnie „osobę czempiona” nowego przedsięwzięcia, a także: 
dobry plan i analizę biznesową oraz oddanie do jego dyspozycji odpowiednich 
zasobów. 

10 To z kolei jest nawiązaniem do słów Druckera, że współczesne zarządzanie sprowadza się 
do poszukiwania i wykorzystywania okazji (Drucker, 1986).

11 Zob. s. 14.
12 W polskim tłumaczeniu jest „wdrażanie”, co może mylić się z  pracami wdrożeniowymi 

(zob. przypis na s. 30).
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W tym kontekście autorzy rozróżniają cztery rodzaje postawy wobec inno-
wacji i wynikające stąd typy przedsiębiorstw według ich umiejętności innowa-
cyjnych: 

1) Nie myśli się o  innowacjach, zatem i  szanse, że one nastąpią są nikłe:
à Firmy typu 1: Nie wiedzą, co i  jak zmieniać.

2) Wie się, że innowacje są potrzebne, ale reagowanie jest nieskoordyno-
wane i okazjonalne, a  systemy nieformalne:
à Firmy typu 2: Mają świadomość, że powinny zmieniać, ale nie wiedzą, 

jak i  gdzie są potrzebne środki.
3) Występuje świadomość i formalne systemy, ale i rezerwa (niechęć) w sto-

sunku do optymalizacji:
à Firmy typu 3: Mają świadomość, że powinny wprowadzać zmiany 

i  dysponują pewnymi umiejętnościami do generowania i  absorpcji 
technologii.

4) Są rozwinięte i  efektywne systemy z  warunkami do optymalizacji i  roz-
woju:
à	Firmy typu 4: Technologicznie zdolne do generowania i  absorpcji. 

Tak więc dopiero ten ostatni typ można potraktować jako przedsiębior-
stwo innowacyjne . Firma innowacyjna to zespół zintegrowanych, harmonijnie 
współpracujących elementów, tworzących oraz ugruntowujących takie środo-
wisko, w którym innowacje będą mogły kwitnąć. Musi ją cechować orientacja 
zakładająca otwartość na stymulację z zewnątrz, czyli w skrócie: orientacja na 
zewnątrz. 

Dodajmy od siebie, iż przedsiębiorstwo innowacyjne to takie, które (Jasiń-
ski, 1992):

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

• przeznacza na tę działalność stosunkowo wysokie nakłady finansowe,
• systematycznie wdraża nowe rozwiązania naukowo-techniczne,
• reprezentuje duży udział nowości (wyrobów i technologii) w wolumenie 

produkcji i  usług,
• stale wprowadza innowacje na rynek.

Z kolei E. Stawasz (2012) dzieli przedsiębiorstwa innowacyjne na: adaptujące 
innowacje oraz generujące innowacje. Ta klasyfikacja nawiązuje do podziału 
innowacji na: naśladowcze (imitacyjne) i  oryginalne (absolutne).

Natomiast dla potrzeb statystyki przyjęto w  Oslo Manual jako firmę inno-
wacyjną traktować przedsiębiorstwo, które w  okresie ostatnich trzech lat 
wprowadziło co najmniej jedną innowację, przy czym powinna to być nowość 
przynajmniej na skalę krajową.
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Reasumując, podejście Tidda i  Bessanta można określić jako „biznesowo-
rynkowe”. Innowacje, procesy innowacyjne i  zarządzanie nimi należy bowiem 
wiązać, po pierwsze, z  (nowymi) modelami biznesu firmy, a po drugie, z  ryn-
kami, na których firma działa lub chce działać.

3. Model procesowy innowacji

Wróćmy teraz do struktury procesu innowacyjnego, czyli jego etapów (zob. 
punkt 1 w  tym rozdziale). Dzisiaj jednakże takie (fazowe) podejście jest już 
niewystarczające. Współcześnie bowiem proces innowacyjny to de facto zbiór 
różnych procesów o  dużym stopniu skomplikowania i  złożoności, co wynika 
m.in. z następujących powodów:

1. Innowacja „stoi na dwóch nogach” (Jasiński, 2006): podczas gdy jedna 
noga tkwi jeszcze w  sferze B+R, druga tkwi już w  sferze produkcji, 
a na przejściu między obu sferami odbywa się transfer (przepływ) nowej 
wiedzy naukowo-technicznej .

2. Czasami nie ma ciągłości między pracami B+R a wdrożeniem produkcyj-
nym, np. gdy wyniki projektu badawczego podjętego z inicjatywy jednostki 
naukowej, „idą na półkę” (na razie lub w ogóle). 

3. Poszczególne procesy (cząstkowe) mogą odbywać się w  różnym cza-
sie i  w  różnych miejscach gospodarki narodowej, a  nawet światowej, 
np. w  ramach innowacji otwartej.

4. Postępuje umiędzynarodowienie, wręcz globalizacja procesów inno-
wacyjnych (tzw. techno-globalizm), co powoduje rozrywanie istniejących 
blisko siebie powiązań między procesami cząstkowymi. Na przykład ame-
rykański koncern IBM ma centra B+R w 15 miejscach, w tym tylko trzy 
w USA. 

5. Wielce zróżnicowani są uczestnicy (podmioty) procesu innowacyjnego: 
firmy produkcyjne i  inne, jednostki naukowe, różne instytucje, a  także 
gospodarstwa domowe, np. w ramach innowacji prowadzonej przez użyt-
kownika .

6. Sieciowy charakter wielu przedsiębiorstw i  instytucji oraz współpracy 
pomiędzy nimi sprzyja rozczłonkowaniu procesu innowacyjnego.

7. Coraz częściej proces innowacyjny nie jest już procesem zamkniętym, 
zwartym, z łatwym do ustalenia (zidentyfikowania) początkiem i końcem. 
Na przykład w przypadku innowacji otwartej trudno jest określić, kiedy/
gdzie zaczął się ten proces. Czasami nie kończy się on komercjalizacją, 
bo zaraz po wdrożeniu i próbnej (testowej) sprzedaży może okazać się, 
że potrzebne są jeszcze jakieś „poprawki” wymagające dodatkowych prac 
badawczo-rozwojowych . 
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Dlatego też został opracowany kompleksowy model procesowy innowacji13 . 
Na proces innowacyjny patrzymy tutaj:

– przez pryzmat łańcucha wartości innowacji (Białoń, 2010); każdy proces 
cząstkowy tworzy bowiem nową wiedzę, która ma określoną wartość 
(cząstkową), oraz

– z  punktu widzenia przedsiębiorcy, co wynika stąd, że to właśnie firma 
(produkcyjna) jest zwykle miejscem, gdzie pojawia się innowacja, która 
następnie jest wprowadzana na rynek lub instalowana wewnątrz przed-
siębiorstwa. 

Podejście procesowe do działalności innowacyjnej, które tworzy dyna-
miczny obraz działania jej uczestników, znajduje coraz więcej zwolenników 
– zob. np. Janasz (2013) czy też Brzeziński (2009), rekomendujący przechodze-
nie od myślenia strukturalnego do procesowego, które nazywa paradygmatem 
myślenia procesowego. 

Model procesowy innowacji tworzy zbiór procesów, przy czym w  grę mogą 
wchodzić – z punktu widzenia przedsiębiorstwa – następujące, nazwane umow-
nie procesy:

Pomysły à B+R à Transfer à Wdrożenie à Komercjalizacja à Dyfuzja 

Zanim omówimy poszczególne elementy tego modelu, należy wyjaśnić, że:
– po pierwsze, nie są to fazy (etapy) procesu innowacyjnego, lecz raczej 

procesy składające się na współczesną działalność innowacyjną;
– po drugie, nie zawsze ma miejsce taka kolejność etapów. Na przykład 

podczas badań naukowych może pojawić się, wręcz przypadkowo, pomysł 
na jakiś nowy produkt, nie brany wcześniej pod uwagę; 

– po trzecie, niektóre procesy, np. „Pomysły” oraz „B+R”, mogą odbywać 
się równolegle;

– po czwarte, innowacja może, ale nie musi być oparta na wynalazku, który 
powstał podczas prac badawczo-rozwojowych;

– po piąte, wdrożenie i  komercjalizacja wchodzą w  skład wspomnianego 
wcześniej procesu transformacji wyników badań w  zastosowania prak-
tyczne; 

– po szóste, działania składające się na transfer technologii (wiedzy) i dyfu-
zji innowacji nie są to typowe prace wchodzące w  skład procesu inno-
wacyjnego, lecz towarzyszące mu; 

13 Został on opracowany przez autora w  projekcie badawczym: Analiza stosowanych w  Polsce 
narzędzi wspomagania innowacyjności w  ramach Programu Strategicznego: Innowacyjne systemy 
wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki, koordynowanego przez Instytut 
Technologii Eksploatacji w Radomiu, grudzień 2012 r., a następnie opublikowany w: Jasiński (2013a). 
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– po siódme, w przypadku konkretnego procesu innowacyjnego nie muszą 
wystąpić wszystkie fazy, niektóre mogą w ogóle nie wystąpić. Na przykład: 
• jeśli nowe rozwiązanie naukowo-techniczne jest wynikiem prac badaw-

czo-rozwojowych prowadzonych wewnątrz przedsiębiorstwa, transfer 
techniki nie będzie mieć miejsca,

• jeśli firma kupiła licencję techniczną, co jest przejawem transferu, 
nie będzie wówczas generowania pomysłów i  badań naukowych; co 
najwyżej pewne uzupełniające prace rozwojowe (post-licencyjne) mogą 
tu być potrzebne,

• jeśli mamy do czynienia z innowacją procesową, nie wystąpi proces jej 
komercjalizacji, ponieważ nowa metoda/technologia produkcji zazwy-
czaj zostaje w  firmie, chyba że zaoferuje jej sprzedaż/licencję innym 
przedsiębiorstwom,

• nie musi, i czasami nie występuje dyfuzja innowacji, rozumiana tutaj 
jako rozchodzenie się danej innowacji wśród innych producentów; 

– po ósme, jedynym procesem, który musi mieć miejsce, jest wdroże-
nie, bo  to ono przesądza o  tym, czy pojawi się innowacja (techniczna),  
czy nie.

Przejdźmy teraz do poszczególnych elementów modelu. 

PoMySły

One zwykle inicjują dalsze działania. Chodzi tutaj o procesy poszukiwania, 
generowania i  gromadzenia pomysłów, które mają rozwiązać jakiś konkret-
ny problem (trudność, brak); niektóre z  nich w  przyszłości zmaterializują się 
w  postaci nowych produktów czy instalacji produkcyjnych. Początek procesu 
„Pomysły” uświadamia konieczność wprowadzenia zmiany w  firmie w  posta-
ci nowej technologii produkcyjnej (innowacji procesowej) lub/i wprowadzenia 
nowego produktu na rynek (innowacji procesowej). Taka świadomość może 
zrodzić się w  przedsiębiorstwie lub trafić doń z  zewnątrz, np. od audytora 
wykonującego audyt techniczny. Kwestia urzeczywistnienia takiej zmiany tech-
nicznej stanowi nic innego jak problem do rozwiązania. Jest on zazwyczaj 
określany jako „problem badawczy” (naukowy), choć to zawężenie zagadnienia. 
Dla przedsiębiorcy bowiem będzie to problem praktyczny.  

We wszystkich omówionych wyżej modelach innowacji kładzie się bardzo 
duży nacisk na tę, zazwyczaj pierwszą fazę procesu innowacyjnego. Dodajmy 
więc, że spośród dwóch rodzajów źródeł pomysłów innowacyjnych, tj. wewnętrz-
nych i  zewnętrznych, zdecydowanie ważniejsze są dzisiaj źródła (sygnały, 
inspiracje) zewnętrzne, płynące głównie z  rynków (od klientów, dostawców, 
konkurentów), choć nie tylko, bo np. od placówek naukowo-badawczych czy 
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instytucji publicznych. Zauważmy jeszcze, że pomysły takie mogą być rezulta-
tem zakumulowanej wiedzy, która powstała wcześniej w  wyniku prac B+R14 . 
Notabene, pomysł na innowację ma konkretną wartość, może być przedmiotem 
obrotu/negocjacji z  potencjalnymi nabywcami – jeżeli nie przewiduje się jego 
wdrożenia w „naszym” przedsiębiorstwie.

W przypadku innowacji otwartej, dobrym sposobem działania w  ramach 
procesu „Pomysły” może być crowdsourcing, w  uproszczeniu – poszukiwanie 
pomysłów, informacji, wiedzy wśród społeczności zewnętrznych (np. interne-
towych) w  stosunku do „naszej” firmy (Howe, 2006).

B+R

Kluczową sprawą jest tutaj umiejętne zarządzanie procesem badawczo-
rozwojowym, co zależy od kilku czynników, m.in.:

1) od źródła inicjatywy: 
• jeśli inicjatywa zrodziła się w firmie i tylko tu są prowadzone badania 

naukowe15, wówczas mamy do czynienia z  ciągłością procesu inno-
wacyjnego i  zarządzania nim,

• jeśli zaś projekt innowacyjny jest realizowany w  placówce naukowo-
badawczej (z inicjatywy własnej lub przedsiębiorstwa), wówczas proces 
innowacyjny zostaje przerwany i ma miejsce nieciągłość zarządzania nim;

2) od miejsca realizacji:
• jeśli projekt innowacyjny jest realizowany albo w placówce albo w fir-

mie, wtedy zazwyczaj możemy mówić o  modelu scentralizowanym  – 
w dwóch odmianach:
– zarządzanie projektem w instytucji badawczej można określić jako 

model „naukowy”: kładzie nacisk na wartość naukową projektu, 
mniejszą wagę przywiązuje do efektywności i  czasu trwania,

– zarządzanie projektem w  przedsiębiorstwie można określić jako 
model „biznesowy”: kładzie nacisk na rozwój firmy, efektywność 
i  czas trwania,

• jeśli natomiast projekt innowacyjny jest realizowany przez konsor-
cjum, wtedy będzie to model zdecentralizowany (w zarządzaniu nim 
uczestniczy kilku partnerów przedsięwzięcia); 

3) od rozmiarów przedsięwzięcia:
• jeśli przedsiębiorstwo jest w  stanie samo „unieść” budżet przedsię-

wzięcia, wówczas mamy do czynienia z  modelem zorientowanym 
wewnętrznie,

14 Jest tu nawiązanie do modelu związanego łańcucha (Klein, Rosenberg, 1986).
15 Są to firmy duże lub wielkie, często międzynarodowe, które zwykle posiadają własne 

 zaplecze B+R. 
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• jeśli zaś skala projektu jest tak duża, że przedsiębiorstwo nie jest 
w stanie samo go sfinansować i musi korzystać ze źródeł zewnętrznych, 
wówczas można mówić o modelu zorientowanym zewnętrznie.

Wprawdzie badania naukowe i  prace rozwojowe realizowane są zarówno 
w przedsiębiorstwach, jak i na zewnątrz (w Polsce nawet zdecydowana większość 
„produkcji naukowej” odbywa się poza nimi), jednakże kwestia B+R w firmach 
(z ang. industrial R&D) ma zasadnicze znaczenie w procesach innowacyjnych. 
Wynika to z kilku powodów, m.in. stąd, że:

– po pierwsze, zachowana jest wtedy ciągłość między działalnością badawczo-
rozwojową firmy a  innowacją, która pojawia się w tym przedsiębiorstwie; 

– po drugie, jak wiadomo, najlepiej realizuje się pomysły własne, a nie cudze, 
tzn. zrodzone np. w zewnętrznych placówkach badawczo-rozwojowych;

– po trzecie, prowadzone w  firmach prace B+R, które zazwyczaj mają 
charakter badań stosowanych (przemysłowych) i prac rozwojowych, „stoją 
znacznie bliżej rynku” niż te prowadzone w szkołach wyższych, instytutach 
PAN czy innych instytucjach naukowo-badawczych.

Kluczowa rola badań i rozwoju w firmach – z punktu widzenia poziomu ich 
innowacyjności – wynika również stąd, że postęp techniczny w przedsiębiorstwie 
jest rezultatem dokonanej własnej innowacji technologicznej lub/i dopływu doń 
nowej technologii (ucieleśnionej lub nie) z  zewnątrz jako przejawu transferu 
techniki. Aktywność badawczo-rozwojowa firmy sprzyja zwiększaniu zarówno 
zdolności do innowacji (innowacyjności) przedsiębiorstwa, jak i  jego zdolno-
ści do absorpcji technologii z  rynku, czyli tzw. gotowości technologicznej. Jak 
pisze J. Kubielas (2009), nowe generacje techniki wymagają akumulowania 
zdolności absorpcyjnych przez ich odbiorców/przedsiębiorców z odpowiednim 
wyprzedzeniem. Tymczasem w Polsce występuje wyraźna bariera zdolności do 
absorpcji, tkwiąca w niskich nakładach firm na B+R.

Wyjaśnienie opisanych wyżej zależności można znaleźć w  tzw. nowej teorii 
wzrostu (Romer, 1990). Jedno z  jej podstawowych założeń mówi, że postęp 
techniczny jest przede wszystkim rezultatem długofalowych inwestycji przedsię-
biorstw w  badania i  rozwój. Tworzenie nowych rozwiązań naukowo-technicz-
nych (innowacji) jest funkcją liczby zatrudnionych w  firmie badaczy i  wiedzy 
zakumulowanej tamże w  przeszłości. Z kolei zdolność do absorpcji nowych 
technologii zależy od posiadanego zasobu wiedzy, a ten zaś zależy głównie od 
nakładów na B+R. Każda innowacja powiększa zasoby dostępnej wiedzy i pod-
nosi produktywność (wydajność) nakładów na prace badawczo-rozwojowe16 . 

16 Szerszy opis nowej teorii wzrostu – w  kontekście innowacji – można znaleźć w  pracach 
Kubielasa (2009) i Weresy (2012).
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Jak piszą J. Tidd i  J. Bessant (2011), pionierów rynkowych cały czas cha-
rakteryzuje wysoki poziom wydatków na badania i  rozwój, i  podają kolej-
ne   argumenty za dużym znaczeniem B+R dla rozwoju firmy (s. 237, 246, 
547, 733):

– dwa elementy wydają się wspólne dla firm zwiększających swoje 
wydatki na B+R, tj. znaczne zharmonizowanie innowacji ze strategią 
 przedsiębiorstwa oraz przykładanie dużej wagi do potrzeb konsumentów 
i  rynku,

– na poziomie firmy występuje silna korelacja między nakładami na B+R 
i  liczbą nowych produktów wprowadzanych na rynek a wynikami finan-
sowymi,

– stopa zwrotu z B+R wynosi blisko 33%, zysk pojawia się mniej więcej po 
5 latach, przy czym innowacje procesowe wykazują czterokrotnie wyższą 
stopę zwrotu niż innowacje produktowe.

Jest i specyficznie polski argument za tym, by aktywność badawczo-rozwojowa 
naszych przedsiębiorstw odgrywała zdecydowanie większą niż dotąd rolę. Otóż, 
kompromitująco niskie są nakłady firm na badania i rozwój, czemu towarzyszy 
wręcz śladowy potencjał B+R wewnątrz przedsiębiorstw. To chyba największa 
słabość narodowego systemu innowacji w naszym kraju (Jasiński, 2006). Tym-
czasem liderami innowacji w Unii Europejskiej są kraje o najwyższym udziale 
sektora biznesu w nakładach na badania i rozwój (z ang. BERD). Jednakże wina 
nie leży tylko po stronie przedsiębiorców. Współwinna jest również polityka 
państwowa: niski wysiłek finansowy państwa w zakresie badań naukowych i prac 
rozwojowych – tylko 0,54% PKB w  2010 roku (GUS, 2012) – nie stymuluje 
bowiem przedsiębiorstw do inwestowania w  B+R17. Do tych spraw wrócimy 
w  rozdziale II. 

Rezultatem prac badawczo-rozwojowych, prowadzonych czy to w firmie, czy 
w  instytucji naukowo-badawczej, jest nowa wiedza naukowo-techniczna, czyli 
własność intelektualna, która oczywiście, powinna być przedmiotem ochrony. 
Ma ona określoną wartość i jest często przedmiotem obrotu handlowego. Jeśli 
wiedza ta trafia do przedsiębiorstwa z  zewnątrz, mamy do czynienia z  trans-
ferem techniki (technologii)18 .

17 Także zdaniem Janasza i  Kozioł-Nadolnej (2011), „polityka państwa […] nie wspomaga 
rozwoju potencjału B+R w przedsiębiorstwach” (s. 147). 

18 Dalej będziemy zamiennie używać określeń „nowa wiedza naukowo-techniczna” oraz „nowa 
technologia”. Natomiast angielski zwrot technology transfer można tłumaczyć zarówno jako transfer 
techniki, a  także jako transfer technologii.
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Transfer 

Przepływ własności intelektualnej jest właśnie zasadniczym elementem trans-
feru techniki (TT). Ma on miejsce wtedy, gdy wiedza przekracza granice firmy, 
regionu, kraju. TT jest często podstawą innowacji technicznej, a  czasami jej 
następstwem. 

W okresie ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił się stosunek ekonomistów 
do techniki jako takiej. O ile początkowo najważniejsze w procesach innowa-
cyjnych były umiejętności kreowania nowej techniki (innowacji), o  tyle potem 
zaczęto przykładać wagę przede wszystkim do zdolności jej transferowania 
(przenoszenia); obecnie zaś kładzie się nacisk głównie na rozwój zdolności 
do absorbowania technologii – czy to z  punktu widzenia przedsiębiorstwa, 
regionu czy kraju. Zauważmy przy tym, że technika jako wiedza ma elementy 
zarówno techniczne, jak i transakcyjne; może być przedmiotem kupna-sprzeda-
ży w procesach transferu. Ma to, oczywiście, istotne znaczenie w  zarządzaniu 
działalnością innowacyjną.

Są dwa podstawowe rodzaje transferu: poziomy (1) i  pionowy (2). Mogą 
one, lecz nie muszą sobie towarzyszyć. Różne są cele obu rodzajów TT. Celem 
 przepływu nowej wiedzy naukowo-technicznej z  placówek badawczych do 
 przemysłu jest zwykle innowacja techniczna, podczas gdy celem przepływów 
wiedzy między firmami jest głównie dyfuzja innowacji. Tak więc np. udostęp-
nienie wynalazku przez placówkę badawczą przedsiębiorstwu należy traktować 
jako przejaw transferu pionowego, zaś dyfuzja to przejaw poziomego transferu 
techniki . 

Można sformułować dwa podstawowe modele transferu technologii, nazwane 
jako: (a) model liniowy oraz (b) model interakcyjny (Jasiński, 2006).

Jeśli założymy, że przedmiotem TT są osiągnięcia nauk technicznych w posta-
ci projektu nowego produktu lub nowego procesu technologicznego, wówczas 
transfer pionowy oznacza, że wiedza naukowo-techniczna jest transferowana 
z instytucji badawczej do przedsiębiorstwa bezpośrednio albo poprzez jednostki 
należące do infrastruktury transferu techniki. Nowa wiedza jest następnie wdra-
żana w  tym przedsiębiorstwie i  pojawia się jako innowacja na rynku. Firma, 
która pierwsza wdroży nowe rozwiązanie naukowo-techniczne określana jest 
mianem innowatora. Potem może nastąpić dyfuzja tej innowacji wśród innych 
producentów jako transfer poziomy. Nowa technika może przepłynąć do tych 
firm bezpośrednio lub poprzez tzw. instytucje pomostowe. Jest to, rzecz jasna, 
wielce uproszczony schemat tradycyjnego, liniowego transferu technologii.

Tymczasem obecnie zdarza się niejednokrotnie, że pomysły nowych rozwią-
zań naukowo-technicznych – czy to produktów, czy procesów – które rodzą 
się w nowoczesnych, innowacyjnych przedsiębiorstwach, docierają wraz z towa-
rzyszącą im informacją do sektora B+R, w  tym do szkół wyższych. Trans-
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fer technologii przestał już być traktowany jako liniowy proces od wynalazku 
poprzez innowacje do dyfuzji – jak w modelu (a), lecz jest raczej widziany jako 
dwukierunkowy kanał komunikacji. W tym kontekście często ma miejsce stała, 
wzajemna współpraca między nauką a przemysłem, obustronna wymiana wie-
dzy naukowo-technicznej, podczas której obie strony się uczą. To nowoczesne 
podejście określimy właśnie jako interakcyjny model TT.

Punktem wyjścia w  procesach transferu wiedzy/technologii jest rozprze-
strzenianie się informacji o nowym rozwiązaniu naukowo-technicznym; potem 
dopiero może (choć nie musi) nastąpić wdrożenie. W przypadku pionowego 
transferu techniki, dopływ nowej wiedzy do przedsiębiorstwa jest rezultatem 
odpływu tej wiedzy z placówki badawczej, choć ona nadal tam zostaje. Po stro-
nie placówek następuje zatem przekazywanie wyników (osiągnięć), natomiast 
po stronie firm ma miejsce ich absorpcja. To jakby dwie strony tego samego 
medalu. Notabene, przepływy te następują w różnej postaci fizycznej (nośniki 
wiedzy), w różnych formach prawnych, w różnych miejscach, w różnym czasie, 
na różnych warunkach finansowych itd.

Za najskuteczniejszy sposób transferu wiedzy uznaje się wspólne prowadzenie 
badań (Czerniak, 2013). Obie strony, tj. jednostki naukowe i przedsiębiorstwa, 
muszą więc tworzyć warunki sprzyjające dla tego transferu. Podstawowa trud-
ność wynika tutaj jednak ze zderzenia oczekiwań instytucji naukowo-badawczej, 
która tworzy i przekazuje tę wiedzę, z oczekiwaniami przedsiębiorcy, który ma 
ją absorbować i wdrożyć w praktyce. A oczekiwania i aspiracje tych podmiotów 
się różnią, co wynika wręcz z odmiennej natury sfery B+R i  sektora biznesu. 

WdRożenie 

Jest to proces, na który składają się prace wdrożeniowe19. Zwykle odbywa 
się on w przedsiębiorstwie (produkcyjnym) i stanowi o istocie innowacji. Przy-
gotowanie się do wdrożenia obejmuje czynności prowadzone wewnątrz oraz na 
zewnątrz przedsiębiorstwa (Jarus, 2010). Do czynności wewnętrznych należy: 

– powołanie zespołu nadzorującego wdrożenie,
– dokonanie oceny danego rozwiązania,
– opracowanie biznesplanu wdrożenia,
– przygotowanie projektu wdrożenia.

19 GUS (1999) do prac wdrożeniowych zalicza się m.in. prace związane z: sporządzeniem 
pełnej dokumentacji technicznej, opracowaniem projektów norm i  dokumentacji w  zakresie 
typizacji, wykonaniem pierwszego kompletu narzędzi oprzyrządowania oraz kompletacją urzą-
dzeń technologicznych, wykonaniem próbnej serii nowego wyrobu, przeprowadzeniem prób oraz 
poprawek po próbach. 
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Natomiast do czynności zewnętrznych, zdaniem tego samego autora, możemy 
przede wszystkim zaliczyć:

– ocenę formalnego/prawnego statusu rozwiązania naukowo-technicznego 
(chronione patentem, prawem ochronnym itp.),

– identyfikację możliwych form jego pozyskania (zakup patentu, licen-
cja  itd.),

– pozyskanie tegoż rozwiązania – przeprowadzenie negocjacji i  zawarcie 
umowy .

Ostatecznie na wyjściu tego procesu pojawia się innowacja: procesowa lub 
produktowa. Ta pierwsza posiada określoną wartość głównie dla firmy; ta druga 
zaś ma wartość zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i  (przede wszystkim) dla 
nabywcy . 

KomerCjalizaCja

Jest to niezwykle istotny pod względem ekonomicznym proces. Dzisiaj 
bowiem nie sztuką jest coś wyprodukować – sztuką jest to coś sprzedać. Jak 
wiadomo, „zdolność generowania nowej wiedzy staje się mniej ważna od umie-
jętności jej sprzedaży (lub kupna) i efektywnego spożytkowania” (Tidd, Bessant, 
2011, s. 717). 

Ten element modelu innowacji może być rozumiany dwojako:
1)  jako komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych. Tak ją trak-

tują np. autorzy przewodnika (MNiSzW, 2010). Komercjalizacja jest przez 
nich rozumiana jako sprzedaż (w formie bezpośredniej lub pośredniej) 
wyników prac B+R, czyli własności intelektualnej, co nie musi prowadzić 
do wdrożenia20; lub

2) jako wprowadzenie nowego produktu lub usługi na rynek. Tym tutaj się 
zajmujemy .

Komercjalizacja (inaczej: doprowadzenie do sprzedaży) znajduje się nie-
jako „na przejściu” między procesem innowacyjnym a  cyklem życia nowego 
produktu/technologii. Komercjalizacja bowiem jest zwykle ostatnim etapem 
procesu innowacyjnego. Tak podchodzi do tej sprawy większość autorów. Jed-
nocześnie komercjalizacja stanowi pierwszą fazę cyklu życia produktu (CŻP), 
która jest nazywana fazą wprowadzania. Zauważmy jednak, że w Polsce zazwy-
czaj w  innym miejscu (tj. w  placówce badawczej) powstaje nowe rozwiązanie 
naukowo-techniczne, natomiast w  innym miejscu (tj. w przedsiębiorstwie) jest 
ono wdrażane, a  w  jeszcze innym miejscu (tj. na rynku) pojawia się zmate-
rializowana postać tego rozwiązania. Świadczy to o  tym, jak ważną rolę ma 

20 Więcej na temat tak rozumianej komercjalizacji – zob. np. Jasiński (2011).
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do odegrania zarządzanie procesem komercjalizacji, które powinno zacząć się 
odpowiednio wcześniej – zanim nowy wyrób zjawi się na rynku. Dodajmy jesz-
cze, iż komercjalizacja postrzegana może być również jako ogniwo w łańcuchu 
tworzenia wartości innowacji21 . 

Tak więc komercjalizacja innowacji może być traktowana jako:
– ostatnia faza procesu innowacyjnego,
– podetap jednego z  etapów procesu innowacyjnego,
– pierwsza faza cyklu życia produktu,
– ogniwo łańcucha wartości innowacji. 

Zauważmy przy tym, iż w podręczniku Oslo (OECD, 2005) wprowadzenie 
nowego produktu na rynek zalicza się (z wyjątkiem organizacji jego dystrybucji) 
do działalności innowacyjnej. 

Proces komercjalizacji innowacji, który zwykle jest domeną przedsiębiorstwa 
wdrażającego22, możemy umownie podzielić na następujące etapy (Jolly, 1997):

1. Uświadomienie wartości (wyjątkowości) i  potencjału komercyjnego 
danego rozwiązania naukowo-technicznego, zebranie jak największej 
liczby informacji o nim, weryfikacja praw własności intelektualnej.

2. Inkubacja, czyli określenie potencjału komercyjnego tegoż rozwiązania, 
przygotowanie planu komercjalizacji, analiza finansowa dla identyfikacji 
źródeł sfinansowania komercjalizacji oraz przygotowanie takiej wersji 
innowacji, która zostanie wprowadzona na rynek.

3. Demonstracja, czyli prezentacja innowacji potencjalnym klientom i zebra-
nie informacji zwrotnej na temat ich pierwszych reakcji23 . Faza ta jest 
czasami określana jako testowanie rynku.

4. Promocja, rozumiana szeroko jako proces porozumiewania się z rynkiem. 
Jest to działalność informacyjna, której celem jest popieranie (ang. pro-
motion) innowacji produktowej i  jej producenta. 

5. Ekspansja i utrzymanie produktu na rynku, pełne wykorzystanie możli-
wości rozwoju tej innowacji. 

Dwa pierwsze etapy mają charakter przygotowawczy, pozostałe – wyko-
nawczy. Kluczowy w  procesie komercjalizacji jest etap drugi określany jako 
inkubacja innowacji. Zauważmy przy tym, iż niektóre z  prac wdrożeniowych 
i  komercjalizacyjnych mogą zachodzić na siebie.

21 Np. Białoń (2010) traktuje komercjalizację jako dziewiąte ogniwo łańcucha wartości inno-
wacji, składającego się łącznie z dwunastu ogniw.

22 Komercjalizację nowego produktu można też powierzyć innej firmie specjalizującej się we 
wprowadzaniu nowości na rynek. 

23 Zauważmy, że w tzw. międzyczasie powinno nastąpić produkcyjne wdrożenie nowego roz-
wiązania naukowo-technicznego. 
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Dyfuzja

Po pojawieniu się nowego produktu na rynku rozpoczyna się zwykle dyfuzja 
innowacji (produktowej). Proces ten można rozumieć dwojako: jako dyfuzję 
po stronie nabywców (zwaną bezpośrednią) oraz po stronie dostawców/produ-
centów (tzw. pośrednią). Rezultatem dyfuzji wśród nabywców jest właśnie cykl 
życiowy wyrobu. Tym aspektem zajmują się w  Polsce m.in. K. Karcz (1997) 
i K. Klincewicz (2011). Natomiast w literaturze światowej na temat zarządzania 
innowacjami częściej występuje drugi aspekt zagadnienia – dyfuzja nowości 
wśród producentów-naśladowców. I tym tutaj się zajmujemy24. Zauważmy jesz-
cze, że innowacja produktowa ma w tym kontekście niejako potrójną wartość: 
dla nabywcy (np. konsumenta), który płaci za nowy produkt określoną cenę, 
dla producenta-innowatora, który pobiera opłatę za udostępnienie tej innowacji 
innej firmie (wytwórczej) oraz dla firmy, która wykorzysta ją u siebie. 

Dyfuzja innowacji więc polega na rozpowszechnianiu się danego (nowe-
go) rozwiązania naukowo-technicznego wśród innych przedsiębiorstw, które 
dokonują u siebie kolejnych wdrożeń tego rozwiązania, naśladując tym samym 
pierwszego producenta-innowatora. Jest ona jednym z  rezultatów transferu 
techniki (poziomego).

Proces dyfuzji innowacji technicznych rozumiemy następująco (Jasiński, 
1992): po wprowadzeniu nowego wyrobu czy nowej technologii wytwarzania 
w  danym przedsiębiorstwie, kolejni producenci podejmują się produkcji tego 
wyrobu lub też adaptacji tej technologii. Jest to de facto proces kopiowania, 
naśladownictwa. Oczywiście, występuje pewna luka czasowa między wprowa-
dzeniem innowacji a  jej dyfuzją. Dyfuzja innowacji trwa dotąd aż praktycznie 
wszyscy potencjalni naśladowcy (przedsiębiorstwa) rozpoczną u siebie wytwa-
rzanie danego produktu czy stosowanie danej technologii produkcji. 

Dyfuzja to proces społeczny polegający na tym, że innowacja jest komuni-
kowana przez kanały w określonym czasie wśród członków systemu społeczne-
go. Mamy zatem cztery zasadnicze elementy składające się na proces dyfuzji 
(Rogers, 2003): 1) innowację, 2) kanały komunikacji, 3) czas oraz 4) system 
społeczny tworzący granice, w ramach których innowacja rozchodzi się25. Rogers 
przedstawia model dyfuzji jako krzywą rozkładu normalnego. 

Dyfuzja jest szczególnym typem komunikacji, a  jej istotą – podobnie, jak 
w  przypadku transferu technologii – jest wymiana informacji. Istotę dyfuzji 

24 Ekonomiści badający procesy dyfuzji innowacji technicznych zajmują się głównie międzyna-
rodową dyfuzją innowacji z krajów wysoko rozwiniętych do słabiej rozwiniętych i rozprzestrzenia-
niem się zagranicznych technologii w danej gospodarce narodowej, np. polskiej (zob. np. Firszt, 
2012; Kubielas, 2009). 

25 Tamże, s. 13. Definiuje on system społeczny jako „zbiór powiązanych ze sobą jednostek, 
które są zaangażowane we wspólne rozwiązywanie problemu dla osiągnięcia wspólnego celu”. 
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stanowi rozprzestrzenianie się informacji, zaś samą innowację traktuje się zazwy-
czaj jako działalność generującą informacje. W tym kontekście podstawowe 
elementy dyfuzji to (Coombs, Saviotti, Walsh, 1997):

– innowacja, która ulega dyfuzji,
– populacja potencjalnych naśladowców (z ang. adopters) i procesy podej-

mowania przez nich decyzji,
– przepływy informacji o nowym wyrobie między jego producentem a naśla-

dowcami .

Proces dyfuzji można więc rozumieć w sposób następujący: po wprowadzeniu 
nowego produktu (procesu technologicznego) następuje rozpowszechnianie się 
informacji o  nim na rynku. Dużą rolę odgrywają przy tym kontakty osobiste 
i  ruch (przepływ) ludzi. Rozpoczyna się szeroki proces uczenia się, w  którym 
biorą udział (Jasiński, 1992):

– producent, który wprowadził innowację – chodzi tutaj o  doskonalenie 
procesu produkcji w  celu obniżki kosztów wytwarzania,

– potencjalni nabywcy – chodzi o  zaznajomienie się z  nowym wyrobem 
(procesem) i sposobem jego użytkowania (wykorzystywania) w celu ewen-
tualnego zakupu,

– przyszli naśladowcy – chodzi o  zapoznawanie się ze sposobem wytwa-
rzania w  celu podjęcia i  opanowania nowej produkcji.

Rezultatem procesu uczenia się jest m.in. przyswojenie, zaadoptowanie idei 
nowego wyrobu czy technologii wytwarzania. (Pomijamy przypadek odrzu-
cenia nowości przez rynek). Następują decyzje dotyczące zakupu gotowego 
produktu (procesu) lub licencji na jego wytwarzanie (zastosowanie). Rozpo-
czyna się zatem rozpowszechnianie się użycia nowego wyrobu czy procesu  
produkcyjnego. 

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa – potencjalnego naśladowcy, proces 
dyfuzji można podzielić na pięć faz (Rogers, 2003):

1. Uświadomienie – gdy firma dowiaduje się o pojawieniu się danej inno-
wacji .

2. Zainteresowanie – poszukiwanie jak najpełniejszej wiedzy o tej nowości.
3. Ocena zasadności wdrożenia tej innowacji „u siebie”.
4. Próbna weryfikacja, czyli pierwsze wdrożenie.
5 . Przyswojenie innowacji poprzez jej wprowadzenie do codziennej pracy .

Dyfuzję traktujemy jako pożądane dopełnienie pojawiających się innowacji 
technicznych w  tym sensie, że dana innowacja przyniesie pełne efekty dopie-
ro wtedy, gdy wszyscy, a  przynajmniej zdecydowana większość potencjalnych 
naśladowców, wdrożą ten produkt czy proces produkcyjny. 
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Jak widać, w  ten sposób tworzy się łańcuch wartości innowacji, którego 
ogniwami są kolejne fazy, a właściwie procesy opisane wyżej. Następują przepły-
wy wiedzy między poszczególnymi procesami w naszym modelu. Jak stwierdza  
Ch. Handy (1996), wiedza ujmowana jako inwestycja staje się kapitałem zdol-
nym do tworzenia wartości. 

Każdy z opisanych wyżej procesów dodaje określoną wartość, co łącznie daje 
na końcu ostateczną wartość innowacji. Tak więc nowy produkt jako zmate-
rializowana postać pomysłu, który kiedyś wcześniej powstał, ma dużo większą 
wartość niż ów pomysł.

Podsumowując, klasyczne ujęcie, które zakłada, że proces innowacyjny rozu-
miany jest jako ciąg (sekwencja) zdarzeń, składających się na fazy tworzące 
zwartą, uporządkowaną całość, jest już niewystarczające. Dzisiaj bowiem inno-
wacja jest coraz częściej rezultatem zbioru różnych procesów, a  nie jednego, 
kilkufazowego procesu innowacyjnego. Wywołuje to poważne komplikacje dla 
organizacji i  zarządzania tymi procesami.

Z modelu procesowego wynika, że obiektem zarządzania nie jest jeden 
proces ujęty np. w ramy projektu innowacyjnego, lecz kilka różnych procesów 
jest poddanych zarządzaniu w różnych miejscach, czasie i przez różne podmioty 
czy osoby. Każdy proces jest ze swej istoty inny, a więc wymaga innego sposobu 
kierowania i  innej struktury finansowania. 

Potrzebne są dalsze badania nad tym modelem, idące w  kierunku kon-
ceptualizacji zarządzania (odrębnymi) procesami składającymi się na model 
procesowy innowacji oraz praktycznej jego egzemplifikacji. 

4. Model „Partnerstwo dla innowacji”

Przedsiębiorca – istniejący czy nowy – który chce lub wręcz musi wprowa-
dzić innowację, potrzebuje sojuszników/partnerów do zespołowej gry, jaką jest 
proces innowacyjny . Udane partnerstwo bowiem to podstawa sukcesu inno-
wacyjnego. Powinno to być partnerstwo kreatywne, czyli oparte na kreowaniu  
wiedzy . 

Współcześnie zresztą podczas działalności innowacyjnej tworzy się mniej czy 
bardziej sformalizowane partnerstwo; nazwijmy je „Partnerstwem dla Innowa-
cji”26. Dotyczy ono w  szczególności małych i  średnich przedsiębiorstw. Mogą 
lub powinni uczestniczyć w nim następujący partnerzy.

W świecie innowacji i  tworzenia wartości najważniejszym uczestnikiem 
takiego partnerstwa staje się potencjalny, przyszły użytkownik innowacji,  

26 Koncepcja ta została właśnie opublikowana po raz pierwszy w pracy zbiorowej pod redakcją 
Jasińskiego i Ciborowskiego (2012). Zob. również Jasiński (2013b).
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np. konsument. Od niego zwykle zaczyna się i  na nim się kończy swoista 
pętla innowacyjna27. Zaspokojenie potrzeb użytkownika, nie obecnego, lecz 
przyszłego, powinno być głównym imperatywem działalności innowacyjnej, 
chociaż czasami przyjdzie nam go wykreować. Tak więc zawiązanie partner-
stwa wymaga dobrego rozeznania rynku. Koncepcja innowacji otwartej jest 
tutaj wielce przydatna .

Drugim uczestnikiem partnerstwa jest placówka badawczo-rozwojowa, która 
realizuje badania naukowe i prace rozwojowe nad nowymi rozwiązaniami nauko-
wo-technicznymi. Może to być jednostka, która:

– wchodzi w skład organizacji gospodarczej, np. przedsiębiorstwa, holdingu, 
korporacji transnarodowej itp . albo

– jest autonomiczną, niezależną instytucją, która – jak wspomniano – może 
prowadzić badania z własnej inicjatywy lub na zlecenie różnych organi-
zacji, zarówno publicznych, jak i  prywatnych. 

Kluczowym uczestnikiem takiego partnerstwa jest, oczywiście, przedsiębior-
ca (jednostka produkcyjna), który podejmuje się wdrożenia i  komercjalizacji 
nowego rozwiązania. Może to być producent zarówno towarów, jak i usług. Bez 
niego nie pojawi się innowacja28. Z punktu widzenia procesów innowacyjnych, 
przedsiębiorców możemy podzielić na:

– małe i  średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które zazwyczaj nie mają wła-
snego zaplecza badawczo-rozwojowego, oraz

– duże i wielkie przedsiębiorstwa (DWP), które często mają własne zaple-
cze B+R; są w stanie wówczas prowadzić niektóre badania naukowe we 
własnym zakresie. 

Wielce przydatnym partnerem okazuje się profesjonalny pośrednik, zwany 
niekiedy brokerem technologii. W polskim sektorze MŚP to właśnie on powinien 
być animatorem takiego partnerstwa. Może być to osoba, podmiot ekonomiczny 
lub organizacja pozarządowa. Chodzi tu o  tzw. instytucje wspierania działal-
ności innowacyjnej (IWDI); tworzą one swego rodzaju pomost między dwoma 
wymienionymi wyżej partnerami, tj. placówką B+R a przedsiębiorcą. Dlatego 
określane są również jako instytucje pomostowe. Domeną ich działania jest 
bowiem „obsługa” transferu nowej wiedzy – zarówno dla powstania innowacji 
(pionowy TT), jak i  potem w celu jej dyfuzji (poziomy TT). 

27 Pojęcia takiego używają np. Tidd i Bessant (2011).
28 Zdarza się, choć stosunkowo rzadko, że wdrożenie następuje w jednostce B+R, która jest 

twórcą danego rozwiązania. 
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Nie może tutaj zabraknąć inwestora finansowego . W dzisiejszych czasach 
to niezwykle ważny partner w działalności innowacyjnej, najbardziej potrzebny 
małym i  średnim firmom, zwłaszcza w  Polsce, gdzie bariera finansowa jest 
bardzo dokuczliwa (zob. rozdział III niniejszej pracy). Takim inwestorem może 
być np. bank, fundusz Venture Capital, tzw. anioł biznesu itd.

Wreszcie, partnerem w  tej działalności może być instytucja rządowa lub 
samorządowa. Może to być organ administracji państwowej (centralnej lub/i 
terenowej), np. premier, rząd, minister, wojewoda, lub też jednostka samorzą-
du terenowego (JST), np. rada gminy, rada powiatu, sejmik wojewódzki i  ich 
organy wykonawcze. Instytucje te mogą: 

– uczestniczyć bezpośrednio w procesach innowacyjnych – tak, jak pozostali 
uczestnicy rynku, czyli przedsiębiorcy – np. gdy ministerstwo ogłasza 
przetarg na innowacyjne produkty czy usługi. Władze miejskie, przykła-
dowo, angażują się we współpracę z akademiami medycznymi, szpitalami 
i innymi instytucjami prowadzącymi badania nad nowymi technologiami 
medycznymi. Wielce przydatna może być tu instytucja partnerstwa 
publiczno-prywatnego, lub 

– uczestniczyć pośrednio – chodzi tu o  ich rolę ułatwiającą (wspiera-
jącą) procesy innowacyjne czy to w  skali ogólnokrajowej, regionalnej 
czy lokalnej. Można tu przykładowo podać decyzję prezydenta miasta 
o nieodpłatnym udostępnieniu terenu i zabudowań dla utworzenia parku 
naukowo-technologicznego, w którym może się znaleźć inkubator inno-
wacji, centrum transferu technologii np.

Model partnerstwa na rzecz innowacji wyobrażamy sobie jako pięciokąt 
z  jednym z  partnerów w  punkcie centralnym. Wymienieni wyżej partnerzy 
powinni utworzyć sieć partnerstwa, a  współpraca między nimi winna opierać 
się na networkingu. Do sieci takiej mogą z czasem przystąpić inni, w szczegól-
ności chodzi tu o małe i średnie przedsiębiorstwa. Model ten może w praktyce 
przyjąć formę np. konsorcjum; może stać się też sojuszem strategicznym. Nota-
bene, klaster można traktować jako przykład luźnego partnerstwa (zgrupowania 
małych firm). 

Zasadne jest, by współpraca między uczestnikami procesu innowacyjnego 
odbywała się zarówno na płaszczyźnie instytucjonalnej, jak i  interpersonalnej. 
Program owej współpracy powinien być oparty na: osobistych kontaktach, 
wspólnym języku (zrozumieniu), wzajemnym zaufaniu, postrzeganiu wspólnego 
interesu, szybkiej i wielostronnej komunikacji oraz – co szczególnie ważne – na 
rozłożeniu ryzyka. To rola do odegrania przez animatora partnerstwa.

Tak więc, Partnerstwo dla Innowacji to model przydatny raczej dla słabych 
firm, które chcą stać się innowacyjnymi.
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* * *
Reasumując, obecnie jesteśmy świadkami wykształcania się następujących 

cech współczesnej działalności innowacyjnej: (1) otwartość innowacji, której 
podstawę stanowi (2) kreowanie i  przepływy wiedzy, co nie jest możliwe bez 
(3) szerokiej, zróżnicowanej współpracy (czasami luźnej, nieformalnej), która 
może przerodzić się w (4) kreatywne partnerstwo (coraz częściej strategiczne), 
co ma miejsce (5) w kontekście ekosystemu, zazwyczaj regionalnego, który jest 
wielce dynamiczny .



Rozdział ii

Stan innowacyjności gospodarki polskiej

Przeprowadzona tutaj analiza stanu innowacyjności polskiej gospodarki1 
dotyczy przede wszystkim przemysłu, bowiem to głównie w przedsiębiorstwach 
przemysłowych powstają innowacje techniczne, które potem mogą być wyko-
rzystywane w  różnych sektorach (branżach) gospodarki narodowej.

Według GUS, w  latach 2008–2010 firmy innowacyjne stanowiły zaledwie 
17,1% przedsiębiorstw przemysłowych, przy czym największy odsetek takich firm 
(blisko 70%) był wśród dużych i wielkich przedsiębiorstw (DWP). Co ciekawe, 
bardziej innowacyjne były podmioty w sektorze publicznym. Dla porównania – 
w latach 2006–2008 odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle wynosił 
21,4%, zaś w  latach 2004–2006 – 23,2%, czyli następował ciągły spadek.

Odsetek firm przemysłowych, które wprowadziły zarówno innowacje produk-
towe, jak i procesowe wynosił: 11,4% w latach 2006–2008 oraz 7,9% w latach 
2008–2010, czyli również się zmniejszył. W roku 2010 tylko około 7,5% przed-
siębiorstw przemysłowych2 wprowadziło produkty nowe w skali kraju (rynku). 
Natomiast zaledwie 2,3% firm (powyżej 9 zatrudnionych) w 2011 roku działało 
w przemysłach wysokiej techniki.

W roku 2010 jedynie 13,8% firm przemysłowych poniosło nakłady na prace 
badawczo-rozwojowe, przy czym udział nakładów na prace B+R w nakładach 
przedsiębiorstw na innowacje wynosił tylko 14,1%. Jest tutaj pewna poprawa 
w  stosunku do lat 2006–2008, gdy ten wskaźnik wynosił 9–11%, co zostało 
spowodowane intensywnym napływem środków finansowych z zagranicy. Środki 
zagraniczne na B+R przedsiębiorstw bowiem „skoczyły” (w cenach bieżących) 
ze 103,9 mln zł w  2007 roku do 191 mln zł w  2010 roku, czyli o  87,1 mln zł 
(tj. około 84%) i w 2011 roku utrzymały się mniej więcej na tym samym poziomie 
około 187 mln zł. Nadal jednak największa część (aż trzy czwarte) nakładów 
na działalność innowacyjną idzie na zakup maszyn i  urządzeń technicznych, 
środków transportu, narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, czyli na 

1 Niniejszy rozdział został przygotowany głównie na podstawie: GUS (2010, 2012a, 2012b, 
2013). Zdecydowana większość przytoczonych tu danych statystycznych dotyczy firm zatrudnia-
jących powyżej 49 osób. Niektóre dostępne dziś dane kończą się na 2010 roku, inne – na 2011 
roku. Dane wartościowe są podawane w  cenach bieżących. 

2 Szacunek własny na podstawie GUS (2012a), s. 28, 53.
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tzw. technikę ucieleśnioną. Stanowi ona dopiero podstawę dla wprowadzania 
innowacji .

W 2011 roku jedynie 3,1% firm przemysłowych nabyło licencje techniczne, 
a  wyniki prac B+R – jeszcze mniej, bo 1,3%. Wśród przedsiębiorstw zatrud-
niających powyżej 49 pracowników te odsetki były nieco wyższe (odpowiednio: 
6,9% i  3,3%), ale również na bardzo niskim poziomie. Dodajmy do tego, że 
w  latach 2009–2011 tylko 1,2% przedsiębiorstw w  przemyśle dokonało zgło-
szeń patentowych w  Urzędzie Patentowym RP, co wskazuje na bardzo słabą 
aktywność patentową polskich firm.

Najważniejszym źródłem informacji dla działalności innowacyjnej przedsię-
biorstw w latach 2008–2010 (47% respondentów GUS) były jednostki wewnętrz-
ne firmy, natomiast najmniej ważnym – jednostki naukowe. To musi wielce 
niepokoić w  sytuacji, gdy zaledwie 14,2% polskich badaczy było w  2011 roku 
zatrudnionych w  sektorze przedsiębiorstw. 

Aż dwie trzecie przemysłowych firm aktywnych innowacyjnie nie miało żad-
nej współpracy przy prowadzeniu działalności innowacyjnej w latach 2008–2010. 
Spośród tych, które współpracowały, tylko 11,4% miało współpracę z  instytu-
tami badawczymi (byłymi JBR-ami), 11,1% – z  uczelniami, a  mniej niż 1% 
– z  instytutami Polskiej Akademii Nauk (PAN). To niepokoi tym bardziej, 
że blisko 86% potencjału badawczo-rozwojowego Polski, mierzonego liczbą 
badaczy, tkwi poza przedsiębiorstwami. 

Zauważmy więc, jeśli chodzi o  działalność badawczo-rozwojową przedsię-
biorstw przemysłowych, w analizowanym okresie wystąpił swoisty syndrom 14% . 
Otóż, 14% (w przybliżeniu) oznacza:

• odsetek firm, które inwestują badania i  rozwój,
• udział nakładów na B+R w nakładach na działalność innowacyjną przed-

siębiorstw,
• odsetek pracowników badawczych zatrudnionych w przedsiębiorstwach. 

Jak wynika z badań GUS, w latach 2008–2010 publiczne wsparcie ze środków 
krajowych i unijnych dla działalności innowacyjnej otrzymało 22,2% przedsię-
biorstw przemysłowych aktywnych innowacyjnie, mniej więcej tyle samo, co 
w  poprzednim okresie trzyletnim (21,5%). Największy odsetek beneficjentów 
tej pomocy (23,4%) był wśród firm średnich; nieco mniejszy – wśród przedsię-
biorstw małych i dużych. Z punktu widzenia klasyfikacji PKD 2007, największy 
odsetek firm, które skorzystały z takiego wsparcia, był w działach: Rekultywacja 
i  gospodarka odpadami (50%), Wydobycie węgla kamiennego i  brunatnego 
(44,4%) oraz Poligrafia (38,9%). Drugie miejsce górnictwa węgla – schyłkowego 
sektora – jest tu wielce niepokojące. Ale bardziej niepokojące jest to, że w 2011 
roku zaledwie 1,2% (sic!) nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw 
przemysłowych pochodziło z budżetu państwa.
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Ogólnie rzecz biorąc, wsparcie ze strony instytucji krajowych, głównie od 
jednostek szczebla centralnego, otrzymało w  badanym okresie (2008–2010) 
10% aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw przemysłowych. Wspomaganie 
z  programów pomocy publicznej zostało przeznaczone przede wszystkim na 
współpracę międzynarodową (wsparcie dostało 68,1% firm przemysłowych) i na 
inwestycje (22,4%). Niepokojące jest to, iż wsparcie na działalność badawczo-
rozwojową znalazło się dopiero na trzecim miejscu (dostało je tylko 14,3% 
firm), co odpowiada odsetkowi przedsiębiorców ponoszących nakłady na prace 
badawczo-rozwojowe. Może to oznaczać, niestety, że wydawali oni na badania 
i  rozwój nieswoje, tzn. publiczne pieniądze. Jak pisze T. Baczko i  in. (2013), 
w  zakresie efektywności pomocy publicznej jest jeszcze dużo do zrobienia.

Dodajmy jeszcze, że w 2011 roku aż trzy czwarte nakładów na działalność 
innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych pochodziło z ich środków własnych. 
Jeszcze większy procent, bo blisko 80% ich nakładów na prace B+R pochodziło 
ze źródeł własnych. Może to oznaczać, że firmy są mało zapobiegliwe i  słabo 
starają się o  środki z  zewnątrz albo środki takie są dla nich trudno dostępne 
i/lub ich zdobycie – kosztowne. Tak czy owak, wsparcie publiczne (finansowe, 
doradcze itp.) dla polskich przedsiębiorstw jest tu wielce potrzebne.

Z dotychczasowych rozważań wynika, że w ostatnich czterech badanych latach 
(2008–2011) działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw przemysłowych 
skurczyła się. W rezultacie Polska cofnęła się i aktualnie znalazła się znów w gru-
pie 4 najmniej innowacyjnych krajów UE (Innovation Union Scoreboad 2013). 

Jakie są tego przyczyny? Główną przyczyną są spadające wydatki na dzia-
łalność innowacyjną w przedsiębiorstwach (zob. tablica 1). Jak widać, w pierw-
szych trzech latach badanego okresu nakłady przedsiębiorstw przemysłowych 
na działalność innowacyjną (w cenach bieżących) systematycznie rosły, a  po 
2008 roku przez trzy kolejne lata systematycznie malały. W 2011 roku nie 
osiągnęły poziomu z 2007 roku i były o 18,2% niższe niż w ostatnim „dobrym” 
roku (2008). Natomiast jeśli chodzi o  nakłady firm na B+R, to w  2010 roku 
były one wprawdzie dwukrotnie wyższe niż w  2007 roku, ale w  2011 roku 
gwałtownie spadły aż o  ponad 20%. Jeszcze bardziej dramatycznie (o 72%) 
spadły wówczas zakupy wiedzy i  technologii z  zewnątrz.

Tablica 1.  Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych w latach 
2005–2011 (mln zł, w  cenach bieżących)

Lata  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011
Ogółem, w  tym na: 14.669,9 16.558,1 19.804,6 23.686,1 21.405,5 22.379,0 19.376,5
– prace B+R  1.410,1  1.516,7  1.602,8  1.930,0  2.173,1  3.272,8  2.617,2
– zakup wiedzy  351,1  337,6  324,2  261,5  267,8  910,6  257,8

Źródło: GUS (2009, 2013).
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Przyczyny malejącego wysiłku finansowego przedsiębiorstw – mimo znacz-
nego dopływu środków z zagranicy, głównie w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka (POIG) – mogą tkwić albo w  nasileniu się barier 
dla innowacji, albo w  obecnym kryzysie gospodarczym. Jednakże, jak wynika 
z  analizy cytowanych tu publikacji GUS, bariery innowacyjności w  ostatnich 
latach nie nasiliły się3. To znaczy, iż główną przyczyną jest kryzys.

Jak trafnie zauważyła M. Weresa (2012), kryzys gospodarczy może w krót-
kim okresie stanowić dodatkową barierę dla rozwoju działalności innowacyjnej 
(najłatwiej jest zaoszczędzić na wydatkach na B+R), ale w  długim okresie 
może on stanowić czynnik stymulujący tę działalność. 

Reasumując: 
• po pierwsze, nie widać poprawy poziomu innowacyjności polskich firm 

przemysłowych w ostatnich latach; są wręcz symptomy pogorszenia;
• po drugie, wielce martwi niedostateczna współpraca przedsiębiorstw 

z  jednostkami naukowymi w procesie innowacyjnym; 
• po trzecie, szczególnie niepokoi znikomy potencjał badawczo-rozwojowy 

w firmach (z ang. in-house R&D) oraz bardzo skromny wysiłek finansowy 
przedsiębiorstw w  zakresie B+R.

Główne przyczyny małego wysiłku badawczo-rozwojowego polskich przed-
siębiorstw są następujące:

• brak wolnych środków finansowych – to rutynowa odpowiedź respon-
dentów w badaniach ankietowych nt. działalności B+R. Wiele polskich 
firm jest nadal „na dorobku”;

• niedocenianie przez menedżerów roli inwestycji w  B+R dla rozwoju 
przedsiębiorstwa w długim okresie – znalazło to potwierdzenie w również 
w niniejszym badaniu (zob. rozdział VI);

• obawa przed dużym ryzykiem związanym z ewentualnym urynkowieniem 
wyników badań naukowych – ryzyko to immanentna cecha procesów 
innowacyjnych;

• brak własnego, zakładowego zaplecza B+R wśród wielu firm, nie tylko 
małych – to dziedzictwo przeszłości w  tym sensie, że zdecydowana 
większość potencjału badawczo-rozwojowego znajdowała się i nadal się 
znajduje w  uczelniach, instytutach PAN i  pozostałych, autonomicznych 
instytucjach badawczych (b. JBR-ach);

• praktycznie brak wsparcia ze strony budżetu państwa, które mogłoby ode-
grać rolę bodźca do zwiększania wydatków na B+R przez przedsiębiorstwa. 

Niski wysiłek badawczo-rozwojowy polskich firm niepokoi tym bardziej, że 
rzutuje wprost na poziom innowacyjności technologicznej gospodarki polskiej. 

3 Więcej o barierach w  rozdziale III. 
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Otóż, jak pokazuje tablica 2, kraje o  największym udziale sektora przedsię-
biorstw w nakładach na badania i  rozwój (BERD/GERD) są w czołówce naj-
bardziej innowacyjnych gospodarek Unii Europejskiej. 

Notabene, są to państwa, które jednocześnie cechują najwyższe współczynniki 
udziału nakładów na B+R w dochodzie narodowym (GERD/PKB). Tymczasem 
w Polsce współczynnik BERD/GERD w 2011 roku wynosił tylko 27,1%, a  co 
gorsza – był niższy niż w latach wcześniejszych, np. 33,1% w 2006 roku i 38,9% 
w  1999 roku. Dane te świadczą o  malejącym relatywnie wysiłku finansowym 
polskich przedsiębiorstw w  zakresie B+R.

Tablica 2. Wskaźniki nakładów na B+R i innowacji dla czołówki krajów UE i Polski w 2010 roku 

 Kraj BERD/GERD (w %) GERD/PKB (w %)  SII
Finlandia  68,1  3,87  0,70
Szwecja  58,8  3,42  0,75
Dania  60,2  3,06  0,74
Polska  27,1  0,74  0,28

Objaśnienia: GERD – krajowe nakłady brutto na badania i  rozwój; BERD – nakłady sektora bizne-
su (przedsiębiorstw) na B+R; SII – syntetyczny wskaźnik poziomu innowacyjności kraju; PKB – pro-
dukt krajowy brutto (dochód narodowy). 

Źródło: Eurostat (2012).

Zależność tę potwierdził J. Czerniak (2013, s. 67). Mianowicie, przeprowa-
dził obliczenia dla 36 krajów świata i otrzymał wysokie współczynniki korelacji 
liniowej Pearsona pomiędzy syntetycznym wskaźnikiem poziomu innowacyjności 
(summary innovation index – SII) a  procentowym udziałem przedsiębiorstw 
w  finansowaniu B+R (0,599) oraz procentowym udziałem przedsiębiorstw 
w  prowadzeniu prac B+R (0,717). Potwierdza to hipotezę o  wyraźnie wyż-
szym poziomie innowacyjności tych krajów, w  których badania i  rozwój są 
w większym stopniu finansowane i  realizowane przez firmy.

Natomiast w Polsce nie tylko, że jest wadliwa struktura finansowania prac 
B+R, lecz są odwrócone proporcje. Otóż, w krajach należących do tzw. starej 
Unii (UE-15) w 2010 roku4:

• około jedna trzecia nakładów na badania i  rozwój (GERD) pochodziło 
z  budżetu państwa, zaś około dwie trzecie z  sektora przedsiębiorstw, 
notabene, zgodnie z  tzw. celem barcelońskim; w  Polsce – odwrotnie: 
55,8% oraz 28,1%;

• udział nakładów na badania stosowane był wyższy niż na badania pod-
stawowe; w Polsce – odwrotnie: 24,0% oraz 36,4%.

4 Dane Eurostatu, cyt. za: Czerniak (2013). Dane dla Polski – z  2011 roku (GUS, 2013).
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Przy okazji warto zwrócić uwagę na zmierzające w odmiennych kierunkach 
tendencje dotyczące kształtowania się nakładów krajowych na badania i rozwój 
w  Polsce w  latach 2007–2011 (zob. tablica 3). Nie powinniśmy tylko cieszyć 
się, że nakłady – zarówno ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych (w cenach 
bieżących) – rosną z  roku na rok. Z tablicy 3 wynikają bowiem pewne niepo-
kojące wnioski, a mianowicie:

– po pierwsze, w  badanym okresie dopływ środków z  zagranicy (głównie 
z funduszy unijnych) wzrósł 3,5-krotnie, przy czym skok nastąpił w 2010 
roku; natomiast udział środków krajowych wyraźnie zmalał z  95,3% 
w 2007 roku do 86,6% w 2011 roku;

– po drugie, tempo przyrostu nakładów krajowych spadło z  17% w  2008 
roku do około 7% w 2010 roku i około 10% w 2011 roku (w stosunku 
do poprzedniego).

Oznacza to, iż w końcu tego okresu krajowy wysiłek finansowy w zakresie 
B+R został wyraźnie przyhamowany i  relatywnie maleje. Tak więc, nie wyko-
rzystaliśmy szansy, aby równocześnie z gwałtownym wzrostem dopływu środków 
zagranicznych, dokonać skokowego zwiększenia krajowych nakładów na prace 
B+R i w ten sposób zmniejszyć dystans do Europy. Taka szansa może już się 
nie powtórzyć. 

Tablica 3. Nakłady na badania i  rozwój w  latach 2007–2011 (mln zł, ceny bieżące) 

 Lata  2007  2008  2009  2010  2011
GERD, 
z tego:

 6.673 7.706 9.070 10.416 11.687

– ze źródeł krajowych  6.225 7.288 8.571  9.185 10 .122
– ze źródeł zagranicznych    448   418   499  1.231  1.565

Tempo wzrostu GERD w  stosunku 
do roku poprzedniego  .  17,0%  17,6%  7,2%  10,2%

Źródło: GUS (2013) oraz obliczenia własne.

Więcej światła na kwestię inwestycji przedsiębiorstw w B+R rzuca najnow-
szy raport Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN o  największych inwestorach 
w badania i  rozwój w Polsce (Baczko i  in., 2013). Przynosi on wiele interesu-
jących obserwacji.

Autorzy zidentyfikowali 795 przedsiębiorstw, które poniosły wydatki na B+R 
w  2011 roku. Wśród nich wyraźnie dominowały firmy duże i  średnie (łącznie 
80% badanej populacji). Zdecydowanie największym inwestorem był FIAT 
Auto Poland, a następnie – w kolejności – Bumar, Asseco, Comarch, Polfarma  
i TP S.A. – to pierwsza szóstka.
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Największą intensywnością badawczą5 charakteryzowały się przedsiębiorstwa 
mikro- (6,12%) i  małe (3,69%). Średnie przedsiębiorstwa wydawały na B+R 
przeciętnie 2,60% wartości przychodów netto ze sprzedaży, zaś duże i wielkie 
firmy 0,38%. Nakłady na badania i  rozwój na jednego zatrudnionego w  2011 
roku wynosiły przeciętnie w mikrofirmach 91.500 zł, w małych 29.600 zł, w fir-
mach średnich rozmiarów 11.100 zł, zaś w  dużych i  wielkich 5.300 zł (s. 36). 
Można stąd wyciągnąć wniosek, że duże i  wielkie przedsiębiorstwa (DWP) 
wydają na B+R, w wielkościach bezwzględnych, więcej niż małe i średnie, ale 
MŚP wydają relatywnie więcej. Innymi słowy: im mniejsza firma, tym większa 
intensywność badawcza. Oznacza to, iż mniejsze przedsiębiorstwa bardziej doce-
niają kluczowe znaczenie nakładów na B+R dla rozwoju współczesnej firmy.

Jak słusznie piszą autorzy tego raportu, sam fakt alokacji w badania i  roz-
wój nie wystarcza; chodzi także o  to, aby firma miała jednocześnie wysoką 
produktywność tych nakładów. Z tym, niestety, nie jest u nas najlepiej.

Na przykład J. Czerniak (2013) wykorzystał wybrane, cząstkowe wskaźni-
ki innowacyjności zawarte w  Innovation Union Scoreboard do analizy relacji: 
rezultaty/uwarunkowania. Relacja ta dla Polski w 2010 roku wynosiła zaledwie 
0,59, podczas gdy dla liderów innowacji w Unii stanowiła 0,91. Autor interpre-
tuje to jako niską wydajność w  tworzeniu innowacji w naszym kraju (s. 205).

Pozytywne zjawisko zauważyli autorzy raportu INE PAN, a mianowicie: fir-
mom inwestującym w badania i rozwój towarzyszy ich współpraca z jednostka-
mi naukowymi i/lub ośrodkami akademickimi. Jednakże nie wszystkie procesy 
zachodzące w środowisku inwestorów w B+R można uznać za pozytywne, na 
co mogą wskazywać dane zawarte w  tablicy 4. 

Naszym zdaniem, tablica ta świadczy o  występowaniu niejednoznacznych 
tendencji w  latach 2008–2011, a mianowicie: 

• zarówno liczba firm inwestujących w  B+R, jak i  nakłady na B+R 
(w  cenach bieżących) rosły w  tym samym tempie, tj. około 10% śred-
nio-rocznie, co należy ocenić pozytywnie;

• przedsiębiorstwa te tworzyły grupę o wysokiej rentowności, gdzie zyski (też 
w cenach bieżących) rosły średnio aż o  jedną trzecią rocznie, w wyniku 
czego rentowność sprzedaży wzrosła z  5% w  2008 roku do około 10% 
w 2011 roku, czyli dwukrotnie;

• niestety, wzrost nakładów na badania i  rozwój nie podążał za poprawą 
rentowności firm inwestujących w B+R, czego dowodem może być nie-
zmiennie niska intensywność badawcza. W roku końcowym wynosiła ona 
0,49%, czyli mniej więcej tyle, ile w  roku początkowym (0,45%). 

5 Intensywność badawcza to stosunek nakładów na B+R do przychodów netto ze sprzedaży 
firmy w danym roku (w procentach).



46 Rozdział ii

Tablica 4.  Dane finansowe o rozwoju sektora firm inwestujących w B+R w latach 2008–2011 
(ceny bieżące)

 Lata  2008  2009  2010  2011
Liczba firm  593  597  671  795
Nakłady na B+R (mln zł)  1.602  1.614  2.108  2.185
Przychody netto ze sprzedaży (mln zł)  358.651  264.126  354.747  444.816
Wynik finansowy netto (mln zł)  17.966  23.194  29.974  41.742
Intensywność badawcza (w %)  0,45  0,61  0,59  0,49
Rentowność sprzedaży netto (w %)  5,01  8,78  8,45  9,38

Uwaga: dane wartościowe – w  cenach bieżących.

Źródło: Baczko i  in. (2013).

Tak więc, mimo rosnącej rentowności przedsiębiorstw-inwestorów w  B+R 
(w warunkach kryzysu gospodarczego!), nie towarzyszył jej odpowiednio szyb-
ki wzrost nakładów na badania i  rozwój, który hamowany był właśnie przez 
kryzys. W związku z  tym poziom innowacyjności polskiej gospodarki też się 
nie podnosił. 



Rozdział iii

Bariery innowacyjności. Przegląd literatury* 

1. Rodzaje ryzyka i  barier w  działalności innowacyjnej

Proces wprowadzania innowacji na rynek jest ryzykowny i wymaga od przed-
siębiorcy zmierzenia się z  szeregiem przeciwności. Ograniczenia utrudniające 
działalność innowacyjną mogą dotyczyć różnych jej aspektów, a także mieć nie-
jednorodną genezę i charakter. O niepewności w projektach innowacyjnych pisze 
np. W. Janasz. Określa on ryzyko w działalności innowacyjnej jako „możliwość 
pojawienia się straty, zagrożenia lub niebezpieczeństwa, jako przewidywalnego 
rezultatu postępowania” (Janasz, red., 2000, s. 365).

Autorzy różnie klasyfikują ryzyko innowacji. Na trzy podstawowe rodza-
je podzielił je Ch. Freeman. Pierwszym z  nich jest – według niego – ryzyko 
 techniczne, wynikające z  charakterystyki wprowadzanego na rynek produk-
tu, który może się okazać przestarzały technologicznie. Drugi rodzaj stanowi 
 ryzyko  rynkowe, rozumiane jako niepewność przyjęcia produktu przez rynek. 
Trzecim zaś jest ryzyko ekonomiczne, które jest związane z możliwością ponie-
sienia strat finansowych przez innowatora (Freeman, 1982, s. 149; Jasiński, 
1992, s. 85). 

D. Dziawgo opisuje osiem rodzajów ryzyka: (1) ekonomiczne, (2) finansowe, 
(3) płynności, (4) walutowe, (5) kraju, (6) transferu, (7) stopy procentowej 
i  (8) zdarzenia (Dziawgo, 1998, s. 20). Trudno się nie zgodzić, że wiele barier 
pojawiających się w  działalności gospodarczej, w  tym innowacyjnej, wynika 
właśnie z  istnienia różnego rodzaju ryzyka.

Według K. Janasza (2003) natomiast każde ryzyko występujące w działalno-
ści innowacyjnej można zaszeregować do jednej z  trzech następujących grup:

1. Ryzyko właściwe, odnoszące się do wydarzeń katastroficznych i wynika-
jące z prawa wielkich liczb.

* Niniejszy rozdział stanowi skróconą i poprawioną wersję jednego z rozdziałów pracy magister-
skiej F. Tużnika nt. Bariery w działalności eko-innowacyjnej na przykładzie firmy TUZAL Sp. z  o.o. 
przygotowanej pod kierunkiem A.H. Jasińskiego.
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2. Ryzyko subiektywne, które wynika z ułomności człowieka i dotyczy jego 
subiektywnej oceny prawdopodobieństwa pojawienia się określonych 
wypadków.

3. Ryzyko obiektywne, związane ze zjawiskami, których nie można przewi-
dzieć, i  należące do grupy absolutnej niepewności.

Według C.A. Kulpa, ryzyko może być (a) systematyczne lub (b) specyficz-
ne. To pierwsze jest takie samo dla całego społeczeństwa, co czyni je lżejszym 
i  łatwiejszym w  kontroli; może być związane z  sytuacją ekonomiczną danego 
regionu lub ze stanem pogody. Drugi wymieniony rodzaj ryzyka odnosi się 
do zdarzeń, których nie da się w  całości przewidzieć, ani kontrolować, a  do 
jego przyczyn można zaliczyć konkurencję, płynność finansową oraz całokształt 
zarządzania przedsiębiorstwem (Kulp, 1982 – cyt. za: Janasz, red., 2003). 

Wreszcie, ryzyko związane z  podejmowaniem decyzji dotyczących prowa-
dzenia działalności gospodarczej, Tarczyński (2001) dzieli na (a) stałe, takie 
samo dla całego systemu gospodarczego oraz (b) niestałe, charakterystyczne 
dla danego przedsiębiorstwa.

W parze z  ryzykiem w  działalności innowacyjnej pojawiają się bariery. 
W  zależności od tego, jakie one są, należy zakładać odmienne zachowanie 
przedsiębiorców w celu ich przezwyciężenia. Ograniczenia w działalności inno-
wacyjnej w  zakresie dóbr szybko zbywalnych (z ang. fast moving consumer 
goods) są inne, niż te pojawiające się w  przypadku dóbr trwałych, najczęściej 
droższych i  wymagających większego wysiłku sprzedażowego. Odmienne są 
również czynniki, z  którymi spotyka się innowacyjny przedsiębiorca na rynku 
konsumpcyjnym, od tych, charakterystycznych dla rynku zaopatrzeniowo-inwe-
stycyjnego. Dodatkowo, przeciwności mogą się pojawiać na różnym etapie 
rozwoju technologii innowacyjnych, zarówno podczas ich transferu ze świata 
nauki do działalności biznesowej (pionowy transfer techniki), jak i  podczas 
ich rozpowszechniania w sektorze biznesu (poziomy transfer techniki), a także 
w  trakcie ich proponowania ostatecznym użytkownikom przez przedsiębiorcę 
(dyfuzja wśród konsumentów).

Bariery pojawiające się w trakcie transferu nowej techniki i jej dyfuzji doty-
czą więc w największej mierze działalności innowacyjnej. Są one klasyfikowane 
przez różnych autorów zagranicznych, a istotne uwagi dotyczące ich pojawiania 
się przekazuje np. H. Pack (1981), który badał transfer technologii z  punktu 
widzenia przedsiębiorstwa i  zdefiniował cztery czynniki hamujące ten proces:

1 . Brak optymalnych cen .
2. Niekonkurencyjny sektor przemysłowy, zależny od ceł oraz innych taryf 

nakładanych przez rząd.
3. Wysoki koszt zdobycia informacji.
4. Uznawanie istniejących przeszkód jako barier nie do pokonania.
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Wszystkie przedstawione przez autora bariery wydają się ciągle bardzo aktu-
alne i  łatwo przewidzieć, że będą one towarzyszyć firmom oraz jednostkom 
naukowym przez kolejne dziesięciolecia.

Ciekawych wyników dostarczają badania przeprowadzone w krajach wysoko 
rozwiniętych. Na przykład J. Kirkland (1999) zauważa pięć rodzajów barier 
występujących w  procesie transferu techniki, charakterystycznych dla krajów 
tzw . starej Unii Europejskiej:

1. Bariery prawne, w  tym te dotyczące praw własności intelektualnej.
2. Bariery o charakterze finansowym, wynikające przede wszystkim z braku 

środków na działalność innowacyjną.
3. Bariery wynikające z niewystarczających kwalifikacji siły roboczej.
4. Bariery w skutecznym porozumiewaniu się przedstawicieli sektora nauko-

wego i przemysłowego.
5 . Bariery techniczne .

Inne bariery w  systemie transferu technologii i  innowacji wymieniają 
K. Matusiak i J. Guliński z zespołem (2010), którzy widzą cztery podstawowe 
rodzaje ograniczeń:

1. Bariery strukturalne, pojawiające się zarówno w  sektorze nauki, jak 
i  gospodarki, wynikające z braku strategii i  polityki działania.

2. Bariery systemowe, które charakteryzują się nadmiarem regulacji oraz 
aktów prawnych, umożliwiających rozwój innowacyjny i  wpływających 
mobilizująco na sektor badawczy.

3. Bariery świadomościowo-kulturowe, opierające się na postawach i  ste-
reotypach występujących wśród przedsiębiorców i  naukowców, które 
przekładają się na wzajemny brak zaufania i  niski poziom akceptacji 
dla innowacji .

4. Bariery kompetencyjne w  jednostkach naukowych oraz wśród przedsię-
biorców, którzy nie potrafią zauważyć albo wykorzystać szans współpracy 
w  ramach technologii innowacyjnych.

Cztery typy barier wyodrębniają także G.R. Poole i R. Moore (2002), którzy 
badali przeszkody w skutecznej komercjalizacji nowych produktów. Są to według 
nich: „niedoskonała informacja, niepewność i  koszty poszukiwania, wysokie 
koszty transakcyjne oraz nieadekwatny popyt na wyniki prac badawczo-rozwo-
jowych i  ich nieadekwatna podaż” (s. 22).

W literaturze polskiej, o  przeszkodach utrudniających prowadzenie dzia-
łalności innowacyjnej pisze także E. Puchała-Krzywina w kolejnych raportach 
Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN o  innowacyjności gospodarki Polski. 
Autorka dzieli bariery na trzy podstawowe grupy, jakimi są: (1) przeszko-
dy o  charakterze ekonomicznym, (2) związane z  zarządzaniem wiedzą oraz 
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(3) wynikające z uwarunkowań rynkowych. Na podstawie ankiet przeprowadza-
nych wśród respondentów z listy 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw 
w Polsce, określiła ona aż 11 barier, na które zwracają uwagę przedstawiciele 
sektora biznesu (Puchała-Krzywina, 2011):

 1. Brak własnych środków finansowych.
 2. Brak zewnętrznych środków finansowych.
 3. Zbyt wysokie koszty prowadzenia działalności innowacyjnej.
 4. Brak odpowiednich informacji o rynku, na który ma zostać wprowadzona 

innowacja .
 5. Brak wystarczającej wiedzy o  samej technologii innowacyjnej.
 6. Przeszkody w procesie poszukiwania partnerów do współpracy w dzie-

dzinie innowacji .
 7. Opanowanie danego rynku przez inne, często dominujące podmioty, 

dysponujące większym kapitałem i  siłą przebicia na rynku.
 8. Niepewność co do wysokości popytu na produkty innowacyjne.
 9. Brak wykwalifikowanego personelu.
10. Niezauważane potrzeby nadzorowania innowacji po jej wdrożeniu, co 

przeszkadza w  jej efektywnym zaistnieniu na rynku.
11. Brak wystarczającego popytu na innowacje.

M. Juchniewicz i B. Grzybowska (2010) przeprowadziły sondaż wśród mikro-
przedsiębiorców i  na jego podstawie dzielą bariery towarzyszące wdrażaniu 
innowacji na dwie grupy: (a) wewnętrzne oraz (b) zewnętrzne. Otrzymane 
wyniki znajdują się w  tablicy 1.

Autorki dodatkowo zwracają uwagę na fakt, że prawie dwie trzecie mikro-
przedsiębiorstw nie dostrzega barier wdrażania innowacji w  swoich przed-
siębiorstwach, tylko wskazuje je na zewnątrz (Juchniewicz i  Grabowska, 
2010).  Nie jest to zaskakujące, że firmy widzą głównie problem poza „swoim 
ogródkiem”, bowiem słusznie oczekują wprowadzenia bardziej przystępnych 
możliwości finansowania działalności innowacyjnej i ustalenia bardziej przyja-
znych przepisów prawa.

M. Sipa (2012) natomiast poprosiła o  wskazanie głównych barier pod-
czas wprowadzania innowacji małe przedsiębiorstwa z  województwa śląskie-
go. W  kolejności od najczęściej do najrzadziej wymienianych otrzymała ona 
następujące wskazania: (1) brak odpowiednio wykwalifikowanego personelu, 
(2) ograniczony dostęp do finansowania zewnętrznego, (3) brak wsparcia ze 
strony instytucji zewnętrznych, (4) niewystarczająca ilość środków własnych, 
(5) utrudnienia ze strony jednostek nadzorujących, (6) obiekcje pracowników 
przed wprowadzaniem zmian, (7) problemy ze skuteczną ochroną innowacji, 
(8) nadmierna biurokracja, (9) brak odpowiedniego zaplecza oraz (10) obawa 
przed ryzykiem .
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Tablica 1. Wewnętrzne i  zewnętrzne bariery dla innowacji w mikrofirmach

Bariery wewnętrzne  
utrudniające wdrażanie innowacji

Bariery zewnętrzne  
utrudniające wdrażanie innowacji

Niewystarczające środki finansowe na wdra-
żanie innowacji

Wysokie koszty innowacji

Niewystarczające wyposażenie techniczne do 
wdrażania innowacji

Trudny dostęp do zewnętrznych źródeł finan-
sowania

Małe doświadczenie we wdrażaniu technolo-
gii innowacyjnych

Utrudniony dostęp do funduszy europejskich

Niewystarczające informacje na temat 
potrzeb rynkowych

Nadmierna biurokracja w urzędach admini-
stracji publicznej

Brak informacji o nowoczesnych technolo-
giach

Wysoki poziom ryzyka ekonomicznego pod-
czas działalności innowacyjnej

Brak działu badawczo-rozwojowego Niewielki popyt na innowacje w  regionie
Niewłaściwy system nagród, pobudzający kre-
atywność pracowników

Niesprzyjająca polityka państwa

Niewystarczające poparcie ze strony kierow-
nictwa

Niesprzyjająca polityka lokalnych władz

Zbyt niski poziom kwalifikacji pracowników Brak instytucji wspierających przedsiębior-
czość i  transfer techniki

Opór przed wdrażaniem nowości wśród pra-
cowników

Brak przejrzystej koncepcji rozwoju regionu

Źródło: Juchniewicz i Grzybowska (2010).

Z kolei W. Cetera (2010) przeprowadził ankietę dotyczącą zagrożeń i barier 
w  prowadzeniu działalności innowacyjnej wśród małych i  średnich przedsię-
biorstw branży poligraficznej. Respondenci wskazują w jego badaniu pięć rodza-
jów takich zagrożeń oraz aż trzynaście barier. Do zagrożeń zaliczają (1) zmianę 
struktury popytu, (2) konkurencję krajową, (3) zmianę otoczenia prawnego, 
(4) konkurencję zagraniczną oraz (5) ewentualny upadek branży. Wśród barier 
natomiast w  kolejności od najczęściej się pojawiających do tych najrzadszych 
wymieniają:

 1. Brak własnych środków finansowych.
 2. Wysoką cenę kredytów.
 3. Niesprzyjający system podatkowy i prawny.
 4. Duże ryzyko związane z działalnością innowacyjną.
 5. Wysoki poziom kosztów prowadzenia takiej działalności.
 6. Brak innych źródeł finansowania.
 7. Niedostatek wykwalifikowanej kadry menedżerskiej.
 8. Brak rozpoznania rynku.
 9. Brak dobrej woli oraz inicjatywy ze strony kierownictwa.
10 . Brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry technicznej .
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11. Brak współpracy z  innymi firmami.
12. Brak własnej bazy badawczej.
13. Brak informacji na temat technologii.

Jedenaście najważniejszych przeszkód w działalności innowacyjnej, zależnych 
od czterech grup czynników, wymienia również GUS. Są one przedstawione 
w  tablicy 2, razem z  odpowiadającym im odsetkiem małych przedsiębiorców 
przemysłowych i usługowych, którzy oceniają poszczególne bariery jako istotne 
w  ich działalności innowacyjnej.

Tablica 2. Bariery dla innowacji w  latach 2008–2010 według GUS

Grupa 
czynników Bariera

Przedsię-
biorstwa 

przemysłowe 
(w %)

Przedsię-
biorstwa 
usługowe 

(w %)

Czynniki 
finansowe

Brak środków finansowych w przedsiębiorstwie 33,2 24,9

Brak środków finansowych ze źródeł zewnętrznych 28,0 21,9

Zbyt wysokie koszty innowacji 35,7 27,9

Czynniki 
związane 
z wiedzą

Brak wykwalifikowanego personelu 16,0 13,5

Brak informacji na temat technologii 13,5 12,7

Brak informacji na temat rynków 12,8 11,6

Trudności w  znalezieniu partnerów do współpracy 
w  zakresie działalności innowacyjnej 18,4 15,2

Czynniki 
rynkowe

Rynek opanowany przez dominujące przedsiębiorstwa 22,9 19,9

Niepewny popyt na innowacyjne produkty 23,1 18,9

Pozostałe 
czynniki

Brak potrzeby prowadzenia działalności innowacyjnej 
ze względu na wprowadzenie innowacji w  latach 
poprzednich

15,8 14,3

Brak popytu na innowacje 16,3 15,5

Źródło: GUS, 2012, s. 80–83.

Jak wynika z  tablicy 2 zdecydowanie najbardziej odczuwalnymi barierami 
w  działalności innowacyjnej małych polskich przedsiębiorstw są te związane 
z czynnikami finansowymi. Najistotniejszą z nich jest bariera wysokich kosztów 
innowacji, na którą zwraca uwagę aż 35,7% firm z  sektora przemysłowego 
i  27,9% firm z  sektora usług. Również pozostałe bariery z  grupy czynników 
finansowych, związane z  brakiem środków finansowych, są wskazywane przez 
respondentów jako jedne z najbardziej dokuczliwych.

W drugiej kolejności najbardziej przeszkadzające okazują się bariery wywo-
dzące się z czynników rynkowych, gdzie na opanowanie rynku przez podmioty 
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dominujące oraz niepewny popyt na innowacje zwraca uwagę około 23% ankie-
towanych z  sektora przemysłowego i prawie 20% z  sektora usług.

Najmniej barier wiąże się, według respondentów, z  czynnikami związanymi 
z  wiedzą oraz z  pozostałymi czynnikami. Najrzadziej, bo tylko w  12,8 przypad-
kach na 100 dla przedsiębiorstw przemysłowych i w 11,6 przypadkach na 100 dla 
przedsiębiorstw z sektora usług, wskazuje się na brak informacji na temat rynków. 
Oznacza to, że przedsiębiorcy mają niezłą wiedzę o rynkach, na których działają. 

Warto zaznaczyć, że na taką samą ankietę odpowiedzi udzielili przedsta-
wiciele średnich oraz dużych przedsiębiorstw i  pomimo nieznacznie niższych 
procentowo wyników, proporcje pomiędzy znaczeniem poszczególnych barier 
pozostają bez zmian (GUS, 2012).

Z kolei w trakcie badań nad barierami krajowego transferu techniki podzie-
lono je na trzy grupy (Jasiński, 2006): (a) kluczowe, (b) szczególnie ważne oraz 
(c) pozostałe. Wyniki badań są przedstawione w  tablicy 3.

Tablica 3. Bariery transferu techniki w  świetle badań empirycznych

Grupa 
barier Bariery transferu techniki

Ba
ri

er
y 

kl
uc

zo
we

 1.  Niewielka otwartość oraz brak wystarczającej gotowości jednostek badawczo-
rozwojowych do współpracy z  firmami.

 2.  Niedostatecznie sprawny system wspierania działalności innowacyjnej 
przedsiębiorstw oraz ich współpracy z  jednostkami naukowo-badawczymi.

 3.  Problemy firm z uzyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
 4.  Niewielka ilość własnych środków finansowych przedsiębiorstw.
 5.  Brak kultury innowacyjnej w działaniu przedsiębiorstw.

Ba
ri

er
y 

sz
cz

eg
ól

ni
e 

wa
żn

e

 6.  Omijanie sektora badań i  rozwoju przez bezpośrednie inwestycje zagraniczne.
 7.  Mała chłonność innowacji w gospodarce.
 8.  Nikła sprawność działania jednostek infrastruktury transferu techniki.
 9.  Brak odpowiedniego finansowania z narodowego systemu innowacji.
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10.  Wąska oferta ze strony jednostek naukowo-badawczych.
11.  Niewielka ilość informacji o nowych rozwiązaniach naukowo-technicznych 

docierająca do przedsiębiorstw.
12.  Brak odpowiedniego doświadczenia, kwalifikacji oraz motywacji wśród 

menedżerów zajmujących się innowacjami.
13.  Brak regulacji prawnych i  finansowych, które wspierałyby proces transferu 

techniki . 
14.  Brak regulacji prawnych i  finansowych, które stymulowałyby wysiłek 

badawczo-rozwojowy w  ramach działalności przedsiębiorstw.
15.  Strategia niezorientowana na innowacje.
16.  Oderwanie młodzieży akademickiej od przemysłowych laboratoriów.

Źródło: Jasiński, 2006, s. 150–151.
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Zniesienie pierwszego rodzaju z  wymienionych tutaj barier spowodowało-
by rozwiązanie większości problemów związanych z  działalnością innowacyjną. 
Przeszkody określone jako szczególnie ważne dotyczą głównie otoczenia przed-
siębiorstwa, zaś pozostałe pojawiają się we wskazaniach najrzadziej. Można też 
zauważyć, że bariery dzielą się na dwie zasadnicze grupy. Do jednej należą te 
uzależnione od działalności przedsiębiorstwa, jego budżetu oraz możliwości finan-
sowych (bariery nr: 4, 5, 12, 15), do drugiej zaś takie, na które firmy nie mają 
większego wpływu (bariery nr: 1–3, 6–11, 13, 14, 16) – tych jest wyraźnie więcej.

Autor wymienia też osiem najważniejszych sposobów usuwania barier, które 
zaproponowali przedsiębiorcy w przeprowadzonej ankiecie (Jasiński, 2006):

1. Bardziej otwarta i  aktywniejsza postawa jednostek naukowych.
2. Bardziej dogodne warunki kredytowe.
3. Większe nakłady finansowe na badania i rozwój przeznaczane ze środków 

państwowych.
4. Usprawnienie przepisów prawa oraz ich stosowania wobec przedsię biorców.
5. Większy przepływ wyników prac z  jednostek naukowych do rynku.
6. Zacieśnienie kontaktów pomiędzy tymi jednostkami a  przedsiębior-

stwami .
7. Łatwiejsze uzyskiwanie dotacji z budżetu państwa i ze środków unijnych.
8. Obniżenie stawek podatkowych.

Reasumując, można wyodrębnić umownie podstawowe typy przeszkód 
w działalności innowacyjnej. Otóż, trzy główne grupy barier, które najczęściej 
pojawiają się w literaturze to: (1) bariery finansowe, (2) bariery w kontaktach 
pomiędzy sektorem nauki i  biznesu oraz (3) bariery o  charakterze prawnym. 
Ponadto, istnieje szereg innych przeszkód, zależnych od czynników wewnętrz-
nych i zewnętrznych, jak wielkość przedsiębiorstwa, dział gospodarki, w którym 
przedsiębiorstwo funkcjonuje, czy forma organizacyjno-prawna firmy.

Na podstawie przytoczonych danych można również zauważyć wzajemne 
przenikanie się barier różnego rodzaju i skłonność do ich współwystępowania. 
W dalszej części rozdziału skupimy się na opisaniu zarówno tych najistot-
niejszych, jak i  mniej istotnych barier oraz na próbie odnalezienia skutecznej 
metody ich przezwyciężania.

2. Finansowe bariery dla działalności innowacyjnej

Zdecydowanie najczęściej wymienianym problemem pojawiającym się 
w działalności innowacyjnej, akcentowanym zarówno przez ekspertów, jak i  – 
przede wszystkim – przez samych przedsiębiorców, jest niedostateczna ilość 
środków finansowych . 
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Jak zauważono podczas ankiety, przeprowadzonej wśród polskich firm 
z   sektora małych i  średnich przedsiębiorstw (Jasiński, 2006), zdecydowanie 
najbardziej dokuczliwą bolączką był brak środków finansowych, który ma 
bezpośredni związek z  wysokimi kosztami działalności. To stwierdzenie nie 
może dziwić w  sytuacji, gdy wśród czterech najczęściej wymienianych przez 
przedsiębiorców barier, aż trzy dotyczą kwestii finansowych. Zarówno bowiem 
brak środków finansowych, wysokie koszty działalności innowacyjnej, jak i mała 
pomoc finansowa ze strony administracji państwowej, nie pozwalają efektywnie 
prowadzić działalności gospodarczej, związanej z  wprowadzaniem innowacji 
na rynek .

Również z  ankiety przeprowadzonej przez E. Puchałę-Krzywinę (2011) 
wynika, że największymi barierami podczas działalności innowacyjnej są te 
o  charakterze finansowym, tzn. brak środków własnych oraz trudności z  ich 
pozyskaniem ze źródeł zewnętrznych. Autorka podkreśla też, że firmy zauważyły 
wzrost kosztów prac badawczo-rozwojowych w ostatnich latach.

Podobnie sytuację przedstawia Cetera (2010), który na podstawie wyników 
przeprowadzonej ankiety stwierdził, że menedżerowie badanych firm zdecydo-
wanie lepiej radzili sobie ze zdobywaniem fachowej wiedzy niż ze sposobami 
finansowania innowacji. Jest to jednoznaczne wskazanie na problem niedo-
statecznych środków finansowych, potrzebnych na cele rozwojowe, takie jak 
poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych, czy udoskonalanie urządzeń 
i wyposażenia.

Dodatkowo autor ten zwraca uwagę na fakt braku środków pieniężnych na 
finansowanie innowacji oraz trudności związane z  pozyskiwaniem na ten cel 
kapitału z banków. Do ośmiu najczęściej wymienianych przez jego respondentów 
przeciwności zalicza on następujące wskazania, począwszy od najpowszechniej-
szych (Cetera, 2010):

1. Zbyt wysokie oprocentowanie kredytów.
2. Wymagalność wysokiego zabezpieczenia kredytów.
3. Obawa przed uzależnieniem się od instytucji bankowych.
4. Nieprecyzyjne i  długotrwałe procedury.
5. Brak doświadczenia we współpracy z  instytucjami finansowymi.
6. Niechęć instytucji finansowych do współpracy z  firmą.
7. Mała ilość instytucji wsparcia w  regionie.
8. Wysokie koszty opracowania biznesplanu.

Wskazania te wydają się miarodajne i charakterystyczne dla większości inno-
wacyjnych przedsiębiorców, a takie bariery, jak obawa przed uzależnieniem się 
od instytucji bankowych, nieprecyzyjne procedury, czy kosztowny proces przy-
gotowania biznesplanu, dają nowe spojrzenie na problem niewystarczających 
środków oraz sytuację polskich przedsiębiorców. Często bowiem wymagania 
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instytucji finansujących zmuszają biedniejsze firmy do zrezygnowania z planów 
innowacyjnych . 

Podczas przedstawiania swoich oczekiwań względem zniesienia barier, ankie-
towani przedsiębiorcy zwrócili uwagę na sześć działań związanych z  barierą 
finansową (Jasiński, 2006):

• Ułatwienie dostępu do dotacji oraz zwiększenie ich puli na cele badaw-
czo-rozwojowe oraz prace wdrożeniowe.

• Zwiększenie ilości środków pomocowych oraz zmniejszenie barier w ich 
pozyskiwaniu .

• Usprawnienie przepływu informacji.
• Zwiększenie puli państwowych nakładów na prace badawczo-rozwojowe.
• Obniżenie podatków.
• Ograniczenie biurokracji i  usprawnienie przepisów.

Dodatkowo w tym badaniu przedsiębiorcy wskazali na trudności we współ-
pracy z  bankami oraz innymi jednostkami sektora finansowego, od których 
oczekiwaliby dogodnych warunków uzyskiwania kredytów oraz gwarancji z fun-
duszy doręczeniowych i  pożyczkowych. Autor zauważa również, że wysokie 
koszty działalności innowacyjnej wynikają zarówno z nakładów na wdrożenia, 
jak i z wysokiej ceny zakupu nowoczesnych rozwiązań naukowo-technicznych.

Cetera (2010) poprosił natomiast swoich respondentów o wskazanie pożą-
danych przez nich form finansowego wspierania działalności innowacyjnej. Jak 
się okazuje, postulaty przedsiębiorców są zbieżne, a  pełna ich lista zawiera 
osiem propozycji, w kolejności od najbardziej istotnych:

1. Zmniejszenie oprocentowania kredytów na innowacje.
2. Wprowadzenie nisko oprocentowanych kredytów na zakup środków pro-

dukcji .
3. Skrócenie okresu amortyzacji środków trwałych.
4. Wprowadzenie ulg podatkowych i  subsydiów.
5. Ułatwienie dostępu do poręczeń kredytowych na zakup nowoczesnych 

technologii.
6. Ułatwienie procedur związanych ze staraniem się o  środki na rozwój 

przedsięwzięć innowacyjnych.
7. Dopłaty na cele promocyjne i  innowacyjne firm.
8. Dopłaty do działalności badawczo-rozwojowej.

O finansowych przeszkodach w działalności innowacyjnej piszą też Juchnie-
wicz z Grzybowską (2010). Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród przed-
siębiorstw autorki wyznaczają trzy główne bariery finansowe tej działalności, 
którymi są: (1) zbyt wysokie koszty innowacji, (2) brak własnych środków na te 
cele oraz (3) brak możliwości uzyskania kapitału na działalność innowacyjną ze 
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źródeł zewnętrznych. Autorki wskazują też, że problemy te wynikają z ciężkiej 
sytuacji firm, które muszą swoją działalność innowacyjną finansować głównie 
ze środków własnych.

Jak piszą Matusiak z Gulińskim (2010), instytucje finansowania ryzyka prefe-
rują inwestowanie w projekty innowacyjne o charakterze nietechnicznym, które 
nie wymagają dużych nakładów pieniężnych i  charakteryzują się relatywnie 
krótkim okresem prac. Niestety, tracą na tym firmy innowacyjne, które do 
skutecznego wdrożenia swoich rozwiązań naukowo-technicznych potrzebują 
większego finansowania oraz dłuższego terminu realizacji.

Badania W. Janasza (2005) potwierdzają, że największy wpływ na inno-
wacyjność przedsiębiorstwa mają bariery o  charakterze ekonomicznym, które 
wynikają bezpośrednio z sytuacji gospodarczej kraju oraz regionu. Podejmując 
decyzje odnośnie do wprowadzenia innowacji na rynek, należy więc wziąć pod 
uwagę bilans handlu zagranicznego, czy wysokość długu zagranicznego. Podob-
nie bariery związane z sytuacją polityczną, stanowią tło działalności przedsiębior-
stwa innowacyjnego i należy wziąć je pod uwagę przy określaniu jego strategii.

Wiele barier o  charakterze ekonomicznym jest generowanych poprzez ist-
nienie ryzyka finansowego oraz stopy procentowej, wynikających z finansowania 
działalności kredytem bankowym. Również one mają istotny wpływ na decyzje 
podejmowane w  innowacyjnej firmie. Jeżeli nie będzie ona w  stanie spłacić 
odsetek w  terminie, narazi się na przymus rezygnacji z  prac wdrożeniowych, 
niekiedy w decydującym momencie ich realizacji.

W. Janasz (2005) opisuje też wpływ ryzyka płynności, związanego z proble-
mami pojawiającymi się podczas likwidowania inwestycji. Należy je uwzględ-
nić w działalności innowacyjnej i przewidzieć odpowiednie środki zaradcze na 
wypadek jego pojawienia się. Jeżeli przedsiębiorcy liczą na zysk ze sprzedaży 
innowacji za granicę, muszą wziąć też pod uwagę ryzyko walutowe oraz ryzy-
ko transferu. Jest ono szczególnie znaczące dla przychodu firmy w przypadku 
wahań kursu walut. Ryzyko zdarzenia dotyczy natomiast pewnej istotnej zmiany 
w otoczeniu firmy, które może wymusić konkretne działania w przedsiębiorstwie 
lub też doprowadzić do przekwalifikowania jego działalności.

O finansowaniu innowacji przez banki pisze m.in. M. Pawłowska (2010). 
Zauważa ona wpływ światowego kryzysu ekonomicznego na niechęć banków 
do udzielania kredytów przedsiębiorstwom, również tym działającym w zakresie 
innowacji. Informuje też o działaniach polskiego rządu w celu przełamania tej 
bariery w wyniku uruchomienia systemu kredytu technologicznego. Ten instru-
ment finansowy zostanie omówiony w  rozdziale 5 niniejszej pracy.

Występowanie barier, wynikających z  niskiej efektywności mechanizmów 
wsparcia innowacji, zauważają też Matusiak i  Guliński (2010). Piszą oni, że 
większy nacisk kładzie się na wydatkowanie środków zgodnie z  procedurami, 
a  nie w  celu osiągnięcia merytorycznie uzasadnionych zadań. Zauważają też 
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oni barierę, którą jest ograniczony rynek dla krajowych innowacji w  Polsce, 
wynikający z  konserwatyzmu i  nieufności w  stosunku do rodzimych nowinek 
technologicznych, a  także braku środków pieniężnych po stronie nabywców.

Z kolei Pawłowska (2010) pisze o  szansach na przeskoczenie barier finan-
sowych przez małe i  średnie przedsiębiorstwa. Przedstawia ona specjalne 
europejskie środki finansowe, przeznaczone na finansowanie tej działalno-
ści, w  tym projektów o  charakterze innowacyjnym, a  pochodzące ze środków 
przeznaczonych na ten cel przez Komisję Europejską, z  puli Europejskiego 
Funduszu Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Inicjatywa ta 
o nazwie JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterpri-
ses) ma zwiększyć ilość środków unijnych na pomoc mikro-, małym i  średnim 
przedsiębiorstwom. Drugim rozwiązaniem jest program JOSEFIN (Joint SME 
Finance for Innovation), który nie dość, że dotyczy poprawy dostępu do źródeł 
finansowania innowacji, to jest skierowany do krajów członkowskich z  rejonu 
Morza Bałtyckiego.

Czy bariery finansowe prowadzenia działalności innowacyjnej zaczynają się 
powoli zmniejszać? Widoczne są posunięcia wykonywane przez rząd, mające na 
celu ulepszenie systemu finansowania innowacji. Potrzebnych jest jednak więcej 
możliwości zdobycia środków i  jeszcze wiele pracy w  celu poprawienia moż-
liwości finansowych firm stawiających na innowacje. O źródłach finansowania 
działalności innowacyjnej będzie mowa w  punkcie 2 rozdziału IV niniejszego 
opracowania .

3. Bariery we współpracy pomiędzy sektorami nauki i  biznesu

W przeprowadzonych badaniach empirycznych (Jasiński 2006), obok wspo-
mnianych utrudnień związanych z  kwestiami finansowymi, jako drugi najważ-
niejszy pojawił się problem pasywnej postawy jednostek naukowo-badawczych 
wobec współpracy z przedsiębiorcami. Dużą miarę przykładają do tej bariery 
również eksperci, a winą za taki stan rzeczy obarczają obie strony poziomego 
transferu techniki, tj. jednostki naukowe i przedsiębiorstwa. Jak podkreśla jed-
nak autor, główną przeszkodą nie jest pasywne nastawienie przedsiębiorców do 
współpracy z  sektorem nauki, ale „słabości samej nauki i  jej oferty” (s. 144).

Spostrzeżenia te potwierdza R. Zagórska (2010), która pisze, że współ-
praca między sektorem nauki a  sektorem biznesu wciąż jest na niskim pozio-
mie. Pocieszająca jest jedynie zwiększająca się świadomość sektora gospodarki 
i  nauki oraz coraz bardziej aktywne procesy wymiany doświadczeń pomiędzy 
sektorami. Jest to niewątpliwie krok w  dobrą stronę, ale w  celu zlikwidowa-
nia barier pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi a przedsiębiorstwami, 
trzeba jeszcze wykonać wiele pracy.
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Również M. Mackiewicz (2007) pisze o  barierach na linii: nauka–biznes. 
Wymienia ona zarówno bariery ze strony przedsiębiorstw, jak i  ze strony pla-
cówek naukowo-badawczych. Do tych pierwszych zalicza:

1. Ryzyko związane z pracami badawczo-rozwojowymi.
2. Krótki horyzont inwestycyjny.
3. Niedostateczne zdolności absorpcyjne nowoczesnych rozwiązań naukowo- 

technicznych .
4 . Brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry .
5. Wysokie koszty licencji naukowych oraz kontraktowego zatrudniania 

naukowców.
6. Brak wystarczających informacji o rynkach zbytu i popycie na innowacje.
7. Brak wystarczających środków własnych na prowadzenie działalności 

gospodarczej.

Po stronie jednostek naukowych barierę stanowią natomiast według Mac-
kiewicz (2007):

1. Brak kadry odpowiedzialnej za kontakty z przedsiębiorstwami.
2. Nieelastyczny system podejmowania decyzji oraz duża biurokracja pro-

cedur .
3. Brak statusowych zapisów promujących kooperację z przedsiębiorstwami.
4. Wysokie koszty nawiązywania współpracy z przedsiębiorstwami.
5. Mała wiedza marketingowa.
6. Nieufność w  stosunku do stabilności firm.
7. Niedostateczna informacja o potrzebach przedsiębiorców.

Wiele barier pojawiających się w trakcie współpracy sektora nauki i biznesu 
w Polsce opisują Matusiak i Guliński (2010). Można przedstawić najważniejsze 
z nich, mające istotny wpływ na specyfikę tej współpracy. Do ograniczeń gene-
rowanych po stronie jednostek naukowo-badawczych autorzy zaliczają sześć 
następujących:

1. Brak wpływu zmian strukturalnych, które zaszły w Polsce po 1989 roku 
na sytuację polskich uczelni i instytutów badawczych oraz wysoki fiskalizm 
wewnętrzny tych placówek, powodujące ich niską elastyczność adapta-
cyjną do warunków rynkowych.

2. Brak reguł zarządzania wiedzą oraz łączenia przez pracowników działal-
ności akademickiej z biznesem, co prowadzi do pojawiania się zjawiska 
akademickiej „szarej strefy”, określanej jako wykorzystywanie stanowiska 
i  zasobów jednostki naukowej do osiągania prywatnych celów ekono-
micznych .

3. Brak wypracowanych przez jednostki naukowe regulaminów i  wzorów 
umów, dotyczących kontraktów badawczych, czy praw własności intelek-
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tualnej, co wpływa na długi, każdorazowo indywidualny proces podej-
mowania decyzji .

4. Brak namacalnych korzyści pracowników jednostki naukowo-badawczej 
z  komercjalizacji wyników badań, co zniechęca ich do angażowania się 
we współpracę z przedsiębiorstwami.

5. Niechęć części środowiska naukowego do kontaktów ze sferą biznesu 
oraz uważanie działalności gospodarczej jako stojącej w  sprzeczności 
z  etosem pracy naukowej.

6. Ugruntowane przekonanie władz akademickich o  odrębności sfer biz-
nesu i nauki, a także przekonanie o wyższości badań podstawowych nad 
pracami rozwojowymi czy usługami dla biznesu.

Dwie najistotniejsze bariery, które według Matusiaka i Gulińskiego (2010), 
powstają po stronie polskich przedsiębiorców, to:

1. Imitacyjny styl polskiej przedsiębiorczości, charakteryzujący się adopto-
waniem na polskim rynku sprawdzonych w  innych krajach rozwiązań.

2. Brak zaufania polskich przedsiębiorców do wiedzy powstającej w rodzi-
mych jednostkach naukowo-badawczych, a także obawa przed niewystar-
czającym ich przygotowaniem do efektywnej współpracy.

Takie zachowania potwierdza Cetera (2010). Zauważa on, że MŚP poligra-
ficzne unikają kontaktów z instytutami naukowo-badawczymi, parkami technolo-
gicznymi, uczelniami wyższymi, czy ośrodkami transferu technologii i informacji. 
Wysnuwa też wniosek, że przedsiębiorstwa te są głównie „inspirowane przez 
dostawców sprzętu produkcyjnego, co ogranicza rozwój tych firm na rynku 
w przyszłości” (s. 139–142).

Z kolei w  trakcie naszych badań zostały zgłoszone przez przedsiębiorców 
propozycje, które miały na celu zmniejszenie barier w  tym zakresie. Trzy naj-
ważniejsze to:

• Usprawnienie procesów zarządzania i finansowania placówek badawczo-
rozwojowych, dzięki czemu mogłyby one lepiej funkcjonować, przedstawić 
szerszą, bardziej innowacyjną, a także relatywnie tańszą ofertę jednostkom 
sektora biznesowego.

• Zwiększenie praktycznych możliwości zastosowania wyników prac badaw-
czo-rozwojowych, co umożliwiłoby łatwiejsze wdrożenie wyników i szyb-
sze urynkowienie wyników prac.

• Zacieśnienie kontaktów pomiędzy sektorem MŚP a jednostkami nauko-
wymi .

Do osiągnięcia sukcesu w skutecznym wdrażaniu technologii innowacyjnych 
potrzebne jest więc utrzymywanie ciągłej współpracy pomiędzy placówkami 
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naukowo-badawczymi a  przedsiębiorstwami. Aby osiągnąć ten cel, potrzeb-
na jest też dobra wola oraz konkretne działania po każdej ze współpracują-
cych  stron.

Plan poprawy współpracy na linii „jednostki naukowe – przedsiębiorstwa” 
przedstawia też Mackiewicz (2007), proponując szereg działań:

• Zwiększenie przepływu kadr, a  także ogólnej mobilności naukowców.
• Intensywniejsza wymiana doświadczeń oraz wiedzy technicznej.
• Prowadzenie wspólnych projektów badawczych.
• Tworzenie firm odpryskowych typu spin-off .
• Intensywniejsze licencjonowanie przedsiębiorcom przez jednostki 

naukowe innowacyjnych rozwiązań.
• Tworzenie wspólnych konsorcjów badawczych.
• Podejmowanie wspólnych inwestycji infrastrukturalnych oraz tworzenie 

wspólnych laboratoriów badawczych.
• Tworzenie nieformalnych powiązań branżowych.
• Ułatwienie przepływu absolwentów z uczelni do przedsiębiorstw.

Sformułowana została lista postulatów pod adresem placówek naukowo-
badawczych, aby wywołać większe zainteresowanie tych jednostek problematyką 
barier utrudniających kontakty z przedsiębiorcami. Są to (Jasiński, 2006):

1. Większa gotowość i  lepsze przygotowanie do współpracy z  firmami.
2. Bogatsza oferta nowych, innowacyjnych rozwiązań naukowo-technicznych.
3. Ułatwienie dostępu do rynku dla nowych rozwiązań naukowo-tech-

nicznych .
4. Wprowadzenie prac nad usprawnieniem zarządzania i  funkcjonowania 

jednostek badawczo-rozwojowych, które mogłyby dysponować bardziej 
interesującą ofertą.

5. Działania mające na celu utworzenie mocniejszych związków z  przed-
siębiorstwami, przede wszystkim z  sektora MŚP.

6. Umożliwienie młodzieży akademickiej dostępu do większej liczby praktyk 
w  laboratoriach przemysłowych.

7. Działania marketingowe jednostek naukowych, mające na celu przeka-
zanie swoich osiągnięć do sektora biznesowego.

Powyższe postulaty, skierowane do placówek naukowo-badawczych nie 
pozwolą w pełni rozwiązać problemu ich współpracy z sektorem biznesu. Chęć 
takiej kooperacji musi się też pojawić po stronie jednostek infrastruktury trans-
feru techniki, do których autor kieruje następujące zalecenia:

• Pomoc dla pracowników naukowych, doktorantów, a  nawet studentów 
przy rozpoczynaniu przez nich działalności gospodarczej.

• Wsparcie ochrony praw własności intelektualnej.
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• Zachęcanie naukowców do patentowania swoich osiągnięć oraz realna 
pomoc udzielona w  tym celu.

• Zwalczanie negatywnych emocji pojawiających się przy współpracy 
naukowców z  jednostkami przemysłowymi.

Wytyczne te są skierowane przede wszystkim do jednostek transferu techniki 
znajdujących się przy uczelniach i  instytutach naukowych. Dodatkowo, okazu-
je się, że niejednokrotnie bariera ta tkwi wśród samych naukowców, którzy 
opierają się przed kontaktami ze strefą biznesu. Guliński (2004) podkreśla, 
że „samo środowisko [naukowe – A.H.J.] patrzy podejrzliwie na tych, którzy 
są bliżej przemysłu”, i że „ciągle na uczelniach pojawiają się postawy nieskry-
wanej zazdrości i ostracyzmu w stosunku do tych nielicznych, którym kontakt 
z  realną gospodarką […] przyniósł pieniądze i  chwałę” (s. 7).

Tezę tę potwierdzają liczni badacze, którym udało się osiągnąć sukces zarów-
no naukowy, jak i wdrożeniowy, a którzy coraz częściej obok pracy w jednostce 
naukowo-badawczej, prowadzą swoją własną działalność gospodarczą. Przykła-
dem takiej osoby jest prezes firmy TUZAL Sp. z o.o., Franciszek Tużnik, autor 
wielu patentów i  wdrożeń technologicznych, który – zanim założył przedsię-
biorstwo – przez kilkanaście lat pracował w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej.

Zagórska (2010) podaje przykład konkretnego rozwiązania w  zakresie 
współpracy jednostek naukowo-badawczych z  sektorem biznesu. Opisuje ona 
klastry, których celem jest opracowanie nowych technologii oraz ich późniejsze 
skuteczne wdrożenie. W ramach takich klastrów współpracują uczelnie wyższe, 
przedsiębiorstwa, władze lokalne oraz instytucje otoczenia biznesu.

Sytuacja w rodzimym transferze technologii wymaga poprawy. Wyniki badań 
wskazują, że potrzebujemy przede wszystkim pozytywnego spojrzenia jedno-
stek naukowo-badawczych oraz firm na kwestię wzajemnej współpracy . Tylko 
wtedy, gdy obie strony będą wykazywały szczerą chęć zmian oraz ulepszenia 
współpracy, nastąpi intensyfikacja procesów innowacyjnych w Polsce. Wrócimy 
do tego zagadnienia w  rozdziale VI.

4. Prawne przeszkody w  prowadzeniu działalności innowacyjnej

Jedną z barier wymienianych przez firmy z sektora MŚP są przepisy prawa 
i  procedury administracyjne. Ankietowani zwykle domagają się ich uprosz-
czenia, zmniejszenia biurokracji oraz pojawienia się bodźców zachęcających 
do większej aktywności innowacyjnej. Brak przyjaznych uregulowań prawnych 
jest istotnym utrudnieniem, bowiem przedsiębiorcy odczuwają je na co dzień, 
podczas regularnej działalności. Nie tylko brak regulacji prawno-finansowych 
jest tutaj problemem, ale też ochrona praw własności intelektualnej, wciąż 
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u nas niedoceniana, a  przecież niezwykle istotna w  perspektywie osiągnięcia 
zysków z  wdrożenia innowacji przez przedsiębiorcę. To państwo ponosi dużą 
odpowiedzialność za taki stan rzeczy, bowiem kwestie regulacji prawnych zależą 
przede wszystkim od działań podejmowanych przez rząd.

Matusiak i Guliński (2010) przedstawiają bariery natury prawnej związane 
z wykorzystywaniem środków pomocowych przez polskie przedsiębiorstwa. Do 
najbardziej istotnych zaliczają oni cztery z nich:

1. Zbyt duża biurokratyzacja, formalizacja oraz „proceduralizacja” mecha-
nizmów wsparcia działalności innowacyjnej, prowadząca do niewielkiej 
efektywności wydatkowania środków.

2. Brak rozwiązania kwestii kontynuacji programów wsparcia po okresie 
finansowania oraz odniesienia ich do lokalnej specyfiki .

3. Mało przejrzysta i niedojrzała regionalna polityka innowacyjna, skutku-
jąca brakiem hierarchizacji działań, a także rozdrobnieniem przedsięwzięć 
wzmacniających działania innowacyjne.

4. Brak kompleksowej polityki innowacyjnej, która powoduje niekoordynację 
działań i niedobór strategicznych planów rozwoju innowacyjności.

Należy zmienić sposób myślenia decydentów oraz otworzyć się na nowe 
pomysły. Przede wszystkim jednak władze powinny zrozumieć, że życzliwe 
spojrzenie w  stronę technologii innowacyjnych stanowi szansę rozwoju całej 
gospodarki i niezbędne jest w tym kierunku jednoznaczne prawo, wspierające 
przedsiębiorców.

M. Haffer i  R. Haffer (2008) formułują propozycje zmian legislacyjnych, 
które mogłyby się przyczynić do ulepszenia prawnych uwarunkowań działalności 
innowacyjnej. Pierwszym z nich jest postulat większej aktywności jednostek sfery 
publicznej, która mogłaby doprowadzić do skuteczniejszego dotarcia z  proin-
nowacyjną ofertą do przedsiębiorstw. Aby uzyskać ten cel niezbędne są pewne 
ułatwienia prawne, umożliwiające tym jednostkom aktywne, ale i  bezpieczne 
wprowadzenie rozwiązań na rynek.

Kolejnym postulatem zgłaszanym przez tych autorów jest uproszczenie pro-
cedur pozyskiwania środków pieniężnych na cele innowacyjne. Bariera ta była 
co prawda opisana w podrozdziale dotyczącym przeszkód finansowych, jednak 
istota problemu jest bardziej skomplikowana i  dotyka też kwestii prawnych. 
Umożliwienie większego dostępu do źródeł finansowania jest bowiem zależ-
ne od odpowiednich ułatwień formalnych. To one mogą stanowić zachętę do 
inwestowania w innowacje oraz uaktywnić przedsiębiorczość wśród naukowców, 
niezbędną dla sprawnego procesu innowacyjnego (Haffer i Haffer, 2008).

Kwestie prawnych barier w działalności innowacyjnej zauważa też Puchała-
Krzywina (2011), która zwraca uwagę na odczuwane przez przedsiębiorstwa 
„słabe ustawowe wsparcie działalności innowacyjnej, brak właściwej weryfikacji 
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projektów już na szczeblu ich oceny w odniesieniu do rzeczywistych […] potrzeb 
gospodarki, przepisy opóźniające generowanie innowacji wobec działalności 
konkurencji zagranicznej” (s. 167). Autorka przytacza też opinie na temat barier 
związanych z procedurami patentowymi, które są, pomimo skrócenia czasu ich 
trwania niemal o połowę, ciągle zbyt długotrwałe i niejednokrotnie trudne do 
przezwyciężenia.

Również respondenci, biorący udział w  Jej ankiecie, proponują konkretne 
działania, mające na celu zniesienie barier o  charakterze formalno-prawnym 
(Puchała-Krzywina, 2011):

1. Uproszczenie przepisów dotyczących działalności przedsiębiorstw.
2. Uproszczenie i  przyspieszenie procedur wymaganych do starania się 

o  zewnętrzne środki finansowe, takie jak środki budżetowe, fundusze 
unijne, czy kredyty bankowe.

3. Ułatwienie ścieżki do osiągnięcia statutu tzw. centrum badawczo-rozwo-
jowego.

Autorka zwraca też uwagę na dążenie firm do zwiększenia ilości środków 
przeznaczanych na same prace badawczo-rozwojowe, nawet kosztem programów 
wdrażania innowacji. To pozytywne zjawisko.

W wypowiedziach wielu autorów1 pojawia się problem niedostatecznej ochro-
ny własności intelektualnej, który uważają za ważny prawny aspekt prowadzenia 
działalności innowacyjnej. W ramach ochrony prawnej można wyróżnić ochronę 
prawa własności przemysłowej oraz ochronę praw autorskich. Tutaj skupiamy 
się na pierwszym wymienionym jej rodzaju, który odnosi się do rozwiązań 
naukowo-technicznych, w tym o charakterze innowacyjnym, a także do znaków 
towarowych, znaków usługowych oraz poufnego know-how, zawierającego infor-
macje o prawidłowym zastosowaniu wynalazków, doświadczenia o charakterze 
technicznym i organizacyjnym.

Naturalnym krokiem w celu ochrony własności intelektualnej jest opatento-
wanie rozwiązania, by w przyszłości móc odnieść korzyści z jego ewentualnego 
wdrożenia. Jednakże obok potencjalnych korzyści, występują i negatywne aspek-
ty patentowania wynalazków, które stanowią bariery dla działalności innowa-
cyjnej, takie jak (Jasiński, 2011):

1. Uprzywilejowana pozycja właściciela patentu, prowadząca do tymczaso-
wego monopolu na rynku.

2. Ograniczenie dostępu do nowej wiedzy dla innych jednostek.
3. Ustanowienie bariery dla transferu technologii.
4. Możliwość wywołania konfliktów na tle praw własności.

1 Na przykład W. Kotarba (2012); T. Nowak (2008); E. Nowińska i  in. (2011). 
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5. Wysokie koszty procedur patentowych, przede wszystkim w razie paten-
towania za granicą.

6. Długi okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku patentowego, wynika-
jący z obowiązkowych badań formalnych i merytorycznych.

Odpowiednie przygotowanie się do ochrony własności intelektualnej pozwoli 
zmniejszyć skalę owych trudności. Tak więc po pierwsze, należy jak najszyb-
ciej po rozpoczęciu projektu badawczego zawierać umowy związane z ochroną 
własności intelektualnej. Po drugie, wypada jak najprędzej rozpocząć obsługę 
prawną przeniesienia wyników z prac badawczych na grunt praktyczny, najle-
piej już w  trakcie badań. Po trzecie, istotne jest przygotowanie odpowiednich 
środków na analizę patentową, certyfikację oraz późniejszą ochronę praw do 
opracowywanego rozwiązania. Po czwarte w końcu, należy pomyśleć o zastoso-
waniu w stosunku do badaczy pozytywnych bodźców, przede wszystkim finan-
sowych, tak aby zintensyfikować komercjalizację wynalazków (Jasiński, 2011).

Okazuje się, że trudno jest wypromować innowacyjny produkt w taki sposób, 
aby jego potencjału nie wykorzystały osoby postronne. Jak pisze A. Sosnowska 
z zespołem (2005), skuteczna ochrona wynalazków, a zatem i rozwiązań o cha-
rakterze innowacyjnym, jest możliwa tylko w wyniku spełnienia pięciu zasad:

1. Utrzymywania w tajemnicy informacji o wynalazku, dopóki nie zostanie 
złożone zgłoszenie patentowe.

2. Oznaczania informacji, rysunków, notatek i  korespondencji związanych 
z  wynalazkiem klauzulą poufności w  stosunku do osób trzecich, które 
wtajemnicza się w projekt.

3. Ujawnianie informacji o  wynalazku przed zgłoszeniem patentowym 
wyłącznie osobom związanym klauzulą poufności.

4. Podejmowanie starań w celu uzyskania opatentowania wynalazku od razu 
po oddaniu w użytkowanie pracy zawierającej jego użycie.

5. Sprawdzanie ewentualnego naruszenia patentu oraz natychmiastowe 
podejmowanie działań prawnych w przypadku zaistnienia takiej sytuacji. 

Wydaje się, że najlepszym sposobem ochrony technologii innowacyjnej jest 
postępowanie zgodne z pierwszym z wymienionych punktów, a więc zachowanie 
w  tajemnicy najważniejszych informacji o  rozwiązaniu naukowo-technicznym. 
Tylko wtedy, przy zachowaniu zasady ograniczonego zaufania, można liczyć na 
przyszłe przychody związane z  rozpowszechnieniem innowacji.

Wielu praktyków twierdzi jednak, że nie wszyscy uczestnicy rynku chcą 
prowadzić grę rynkową zgodną z zasadami i łamią klauzule poufności, wykorzy-
stując potencjał wynalazków dla swoich własnych celów. Z naszych obserwacji2 

2 Chodzi o doświadczenia wspomnianej firmy TUZAL. 
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wynika też, że jeżeli dodatkowo stoi za nimi duży kapitał i  możliwość wpły-
wu na społeczeństwo, czy też lobbingu wśród jednostek władzy centralnej lub 
regionalnej, osoby takie nie mają skrupułów, by grać według własnych zasad 
i  podkradać błyskotliwe rozwiązania bezkarnie. Często też, gdy mała firma 
(z niewielkim kapitałem), przeciwstawia się korporacji (z dużymi wpływami 
i znaczną siłą finansową) ewentualne działania prawne w przypadku naruszenia 
patentu, mogą być nierealne do wyegzekwowania. 

Przytoczone tutaj bariery prawne wydają się być mocno związane z brakiem 
odpowiednich działań państwa w zakresie wspierania działalności innowacyj-
nej. Wielu przedsiębiorców widzi bowiem przeszkody formalne i  narzeka na 
pełną przeciwności drogę, którą trzeba pokonać, by osiągnąć sukces innowa-
cyjny. Domagają się też oni prawnego wsparcia ze strony państwa w  sektorze 
działalności innowacyjnej, co na pewno pozwoliłoby na szybsze i skuteczniejsze 
działanie wielu firmom w Polsce.

Istotny jest też proces ochrony praw własności do innowacji. Bez odpowied-
niego zaplecza prawnego innowator może mieć olbrzymie problemy w  sku-
tecznej ochronie swoich technologii, zwłaszcza jeśli są nimi zainteresowane 
jednostki posiadające sztab prawników, prowadzących grę rynkową bez żadnych 
skrupułów. Za podsumowanie tej części rozważań niech posłuży stwierdzenie, 
że innowacja potrzebuje dobrego prawnika, zaś naukowiec, zespół badawczy, 
instytut, angażujący się w komercjalizację swojego osiągnięcia, potrzebują dobre-
go oparcia prawnego (Jasiński, 2011).

Do sprawy regulacji prawnych wrócimy w punkcie 4 rozdziału V.

5. Pozostałe bariery dla innowacyjności

Oprócz omówionych powyżej ograniczeń należących do trzech grup barier, 
istnieją jeszcze inne, które trudno zakwalifikować do konkretnej kategorii, oraz 
takie, które łączą w  sobie elementy zarówno barier finansowych i  prawnych, 
jak również wynikają ze współpracy przedsiębiorców z  jednostkami naukowo-
badawczymi .

Na przykład Puchała-Krzywina (2010) pisze, że firmy bardzo mocno odczu-
wają bariery związane z  popytem na rozwiązania innowacyjne i  w  przepro-
wadzonej przez nią ankiecie wskazują ten problem jako drugi najważniejszy 
po barierach o  charakterze finansowym. Co ciekawe, respondenci zauważają 
groźny problem opanowania rynku przez przedsiębiorstwa dominujące, których 
działalność również wpływa na obniżenie popytu na technologie innowacyjne. 
Zwracają też uwagę na fakt istnienia „quasi-monopolistycznych mechanizmów 
na rynku, promujących produkty przestarzałe” (s. 150).
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Wspomniana konkurencja indywidualnych przedsiębiorców z korporacjami ma 
również niebagatelny wpływ na skuteczną promocję produktów małych przedsię-
biorstw wśród jednostek sektora publicznego. Kapitalistyczny model gospodar-
czy polega na podporządkowaniu interesu całego społeczeństwa indywidualnym 
korzyściom. Jak pisze L. Woźniak, chwalona gdzieniegdzie drapieżna konkurencja 
jest czynnikiem korzystnym przede wszystkim dla dużych graczy. Według tego 
autora, w  świecie, w którym należy wyeliminować przeciwnika, najlepiej odnaj-
dują się korporacje, posiadające odpowiednie zaplecze finansowe, by aroganc-
ko i  cynicznie niszczyć małych graczy. Wskazuje on na brak globalnej strategii 
rozsądnego postępu gospodarczego, co może nas doprowadzić do „globalnego 
kataklizmu w wymiarze ekologicznym i społecznym” (Woźniak, red., 2010, s. 8). 

O działaniach korporacji na rynku pisze także J. Bakan (2006). W książce 
traktującej o  zachowaniach rynkowych tych wielkich przedsiębiorstw, można 
znaleźć liczne przykłady nadużyć rynkowych, również w  stosunku do małych 
graczy. Pojawiają się tutaj przykłady nielegalnego lobbingu politycznego ze stro-
ny korporacji, ich absurdalnego przekonania o racji i słuszności prowadzonych 
nieuczciwie działań, a także świadomości siły wpływu oraz nietykalności, które 
umożliwiają bezkarność oraz dokonywanie licznych, ignorowanych przez władze 
przestępstw. Jest to praktyka, której mały, innowacyjny przedsiębiorca nie jest 
w stanie zmienić. Co więcej, musi on najczęściej przyjmować narzucane przez 
korporacje reguły gry i  działać w  taki sposób, w  jaki ustalili to ci najbardziej 
wpływowi gracze rynkowi. 

Jednym z  ważnych czynników utrudniających wdrażanie technologii inno-
wacyjnych jest też bariera informacyjna. Oznacza ona problemy w  skutecz-
nym dotarciu do informacji, w  szybkości reakcji na zmiany w  otoczeniu oraz 
w  generowaniu możliwości rozwojowych, a  co za tym idzie, również szans na 
skuteczne wdrożenie innowacji. Jest to w  dzisiejszym świecie na tyle istotne, 
że sama wiadomość o  danym rozwiązaniu technicznym stanowi duży zastrzyk 
wiedzy i  może być podstawą do skutecznego wdrożenia technologii na niej 
opartej. Badania ankietowe wśród przedsiębiorców potwierdzają (Jasiński, 
2006), że bariera ta jest istotna i  również wymaga podjęcia działań w celu jej 
przezwyciężenia.

Problemy z dostępem do informacji przez firmy sektora MŚP zauważa rów-
nież Puchała-Krzywina (2010), która zwraca uwagę na fakt braku informacji nie 
tylko o rynku docelowym, ale także i o proponowanym produkcie. Okazuje się, 
że w wielu firmach dochodzi do niedoszacowania lub przeszacowania wartości 
danej technologii. Autorka pisze też o  trudnościach w  uzyskaniu od klienta 
informacji dotyczącej jego potrzeb albo weryfikującej satysfakcję z zakupionego 
innowacyjnego produktu. Barierą informacyjną jest również problem niskiej 
świadomości wpływu innowacji na konkurencyjność przedsiębiorstw.
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Oprócz wymienionych wyżej barier o charakterze zewnętrznym, utrudniają-
cych skuteczne wdrażanie innowacyjnych technologii, występują również ogra-
niczenia wewnętrzne, widoczne najbardziej wśród mikro-, małych i  średnich 
przedsiębiorstw. Okazuje się bowiem, że wielkość firmy (w sposób pośredni) 
wpływa na ich możliwości wdrażania nowych technologii.

Respondenci w  naszym badaniu (Jasiński, 2006) zwrócili uwagę na niedo-
statek wykwalifikowanej kadry technicznej i  specjalistycznej, której obecność 
umożliwiłaby pokonanie barier w procesie transferu techniki. Barierą jest często 
brak kultury innowacyjnej, wymagającej nie tylko dobrych chęci, ale też pew-
nych zasad postępowania. Często jednak prezesi przedsiębiorstw z sektora MŚP, 
mimo posiadanych środków finansowych, nie zdają sobie sprawy z  potrzeby 
zainwestowania w  rozwój pracowników.

Barierę związaną z  brakiem odpowiednio wykwalifikowanego personelu 
w  firmach zauważa również Puchała-Krzywina (2010). Niektóre firmy zwró-
ciły bowiem uwagę na znaczenie obecności w  firmie personelu o  odpowied-
nich kompetencjach w  podejmowaniu przez nie działań innowacyjnych oraz 
opowiedziały o  negatywnych skutkach utraty tych najbardziej utalentowanych 
i wykwalifikowanych.

* * *
Reasumując, w polskiej literaturze wśród barier dla działalności innowacyj-

nej wskazywane są istotne ograniczenia finansowe i prawne oraz trudności we 
współpracy sektora biznesu ze światem nauki. Powyższy wniosek potwierdzają 
proszeni o wyrażenie swoich opinii przedsiębiorcy. Również eksperci zgadzają 
się, że to deficyt środków własnych, wzajemnie sprzeczne przepisy prawne, 
brak warunków do skutecznej realizacji procesu transferu techniki oraz słaba 
ochrona praw własności intelektualnej są w  dużej mierze odpowiedzialne za 
małe zainteresowanie firm działalnością innowacyjną. Często bariery wynikają 
z  braku zaradności przedsiębiorców, ich krótkowzroczności oraz niechęci do 
wysiłku wdrożeniowego, co oznacza, że oni mają też tutaj dużo do zrobienia.

Jednak dużo pracy muszą jeszcze wykonać władze państwowe, które powin-
ny stworzyć polskim przedsiębiorcom – zwłaszcza małym i  średnim – godne 
warunki do realizacji projektów innowacyjnych. Nieuniknione są w  tym celu 
zmiany strukturalne oraz formalne, po których przeprowadzeniu może dojść 
do realnego ułatwienia działań innowacyjnych oraz rozwoju myślenia innowa-
cyjnego w Polsce.

Publiczne wsparcie dla innowacyjności jest przejawem polityki innowacyjnej 
państwa. Tak więc, zanim dokonamy oceny stosowanych obecnie instrumentów 
wsparcia dla innowacji i  procesów innowacyjnych w  Polsce, warto najpierw 
zapoznać się z  istotą współczesnej, publicznej polityki innowacyjnej.
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Wsparcie innowacyjności jako przejaw  
polityki innowacyjnej państwa* 

1. Podstawy współczesnej polityki innowacyjnej

We współczesnej gospodarce rynkowej rozwój nauki i  techniki (naukowo-
techniczny) odbywa się na różnych poziomach (szczeblach) gospodarki. Mamy 
do czynienia z  rozwojem naukowo-technicznym przedsiębiorstwa, regionu, 
gospodarki narodowej, który pociąga za sobą innowacyjność firm, regionów, 
gospodarek. Rozwój nauki i  techniki nie jest jednak procesem samoczynnym, 
samorealizującym się, lecz podlega zarządzaniu. Tak więc, jest on przedmiotem 
zarządzania1. Niezbędne jest zatem umiejętne zarządzanie rozwojem naukowo-
technicznym na poziomie:

• mikroekonomicznym, tj. w przedsiębiorstwie, instytucji naukowo-badaw-
czej i  innych podmiotach gospodarczych; 

• mezoekonomicznym, tj. w  regionie lub branży (sektorze)2;
• makroekonomicznym, tj. w  skali gospodarki narodowej.

Komisja Europejska stwierdza, że konieczna jest poprawa struktury zarzą-
dzania innowacyjnością na wszystkich szczeblach gospodarki („European Inno-
vation”, 2006):

• na poziomie narodowym/krajowym: wprowadzenie sprawnych narodo-
wych systemów innowacji (NSI); 

• na poziomie regionalnym: włączenie się regionów do sieci do opracowania 
i wykorzystania najlepszych praktyk w kluczowych obszarach działania;

* Niniejszy rozdział jest oparty na referacie autora pt. Polityka innowacyjna państwa jako 
przejaw zarządzania rozwojem nauki i  techniki na poziomie makro, przygotowanym na konferen-
cją naukową z  okazji 40-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 
listopad 2012 roku . 

1 Na przykład W. Janasz (1999) pisze w  tym kontekście o  zarządzaniu postępem naukowo-
technicznym w  gospodarce narodowej, a  T. Bal-Woźniak (2012) o  makroekonomicznym zarzą-
dzaniu innowacjami . 

2 Szczebel mezoekonomiczny odgrywa tutaj istotną rolę, chociaż jest raczej niedoceniany przez 
badaczy zajmujących się problematyką rozwoju nauki i  techniki. Więcej – zob. Janasz (2006), 
Jasiński (2006), Jasiński i Wiatrak (2010).
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• na poziomie firmy: podmioty ekonomiczne muszą być w  pełni zaanga-
żowane w wyznaczanie priorytetów polityki innowacyjnej.

Każdy szczebel ma tu ważną, choć nieco inną rolę do odegrania. Na pozio-
mie makro- i  mezoekonomicznym zarządzanie może mieć charakter jedynie 
pośredni, natomiast na szczeblu mikroekonomicznym zarządzanie oddziałuje 
bezpośrednio na przebieg procesów innowacyjnych.

Zarządzanie rozwojem nauki i  techniki na szczeblu makro to poziom naj-
wyższy, strategiczny. Jednakże trudno jest mówić o „klasycznym” zarządzaniu 
działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną na szczeblu makro (państwa). 
Mamy tu do czynienia raczej z  oddziaływaniem – i  to pośrednim – instytu-
cji szczebla centralnego na te procesy. Państwo (parlament oraz rząd i  inne 
instytucje centralnej administracji państwowej) oddziałuje na B+R i innowacje 
m .in . poprzez:

• tworzenie przepisów prawa, regulujących tę działalność;
• wyznaczanie długofalowych kierunków badań naukowych i ustalanie prio-

rytetów w  tym zakresie;
• decyzje finansowe, czyli finansowanie publicznych badań naukowych 

(placówek, projektów);
• ogólny nadzór nad funkcjonowaniem publicznych instytucji naukowych 

oraz realizacją programów i projektów badawczych;
• wydawanie nakazów lub zakazów związanych, np. z ochroną środowiska 

naturalnego, zdrowia czy bezpieczeństwa użytkowników nowej techniki;
• stosowanie różnych narzędzi polityki innowacyjnej.

Wysoki poziom innowacyjności krajów wysoko rozwiniętych (KWR) spowo-
dowany jest głównie silnym działaniem mechanizmu konkurencji wśród produ-
centów, który niejako sam przez się wymusza intensywne wprowadzanie nowości 
technicznych w  produkcji. Takie stwierdzenie byłoby jednak uproszczeniem 
sprawy, bowiem na źródła sukcesów innowacyjnych składają się tam również:

• zlokalizowanie większości prac naukowo-badawczych, nakładów finan-
sowych i potencjału badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, czyli 
„blisko rynku”;

• istnienie szerokiej i  zróżnicowanej gamy jednostek krajowego transferu 
techniki, pośredniczących w  przepływie nowych rozwiązań naukowo-
technicznych z wyższych uczelni i instytutów/laboratoriów rządowych do 
przemysłu (w szerokim rozumieniu tego słowa);

• otwartość gospodarki, w tym zwłaszcza szeroka międzynarodowa współ-
praca naukowo-techniczna: duży eksport i  import licencji zagranicz-
nych, udział w mię dzy narodowych programach badawczych, intensywna 
wymiana naukowców i  studentów;
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• wreszcie interwencjonizm państwowy w postaci publicznej polityki inno-
wacyjnej, która w  literaturze zachodniej jest traktowana jako przykład 
tzw . polityki strukturalnej .

Dalej interesuje nas tylko ta ostatnia przyczyna . Chodzi tu przede wszystkim 
o obecność państwa w  sferze regulacyjnej, a nie w  sferze realnej.

W Europie Zachodniej badacze-ekonomiści zaczęli zajmować się problema-
tyką polityki innowacyjnej na początku lat osiemdziesiątych XX wieku, czego 
rezultatem były pierwsze książki na ten temat (Braun, 1980; Carter, ed., 1981; 
Rothwell, Zegveld, 1981; Rothwell, 1986; Stoneman, 1987). Powszechnie została 
wówczas przyjęta definicja mówiąca, że polityka innowacyjna to fuzja polityki 
naukowej z przemysłową, której strategicznym celem jest osiągnięcie i utrzyma-
nie wysokiego poziomu międzynarodowej konkurencyjności dóbr wytwarzanych 
w  kraju (Rothwell, Zegveld, 1981). Czasami jest ona określana jako polityka 
naukowo-techniczna .

Ostatnio nieco inaczej rozumie się istotę polityki innowacyjnej. Na przykład 
M. Dodgson i J. Bessant (1996) uważają, że celem tej polityki jest podniesienie 
zdolności przedsiębiorstw, gałęzi przemysłu i całej gospodarki do dokonywania 
innowacji, a  także ułatwianie transferu i  rozpowszechniania się innowacji3 . To 
dopiero powinno pociągnąć za sobą wzrost konkurencyjności firm i  sektorów, 
a  zatem i  gospodarki narodowej jako całość. E. Aho z  zespołem (2006) ujął 
istotę współczesnej polityki innowacyjnej jeszcze krócej i  dosadniej – chodzi 
o wsparcie tworzenia się rynków przyjaznych innowacjom. 

Polityka państwa wobec nauki i  techniki przeszła określoną ewolucję po 
II wojnie światowej. Różni autorzy zachodni różnie klasyfikowali fazy rozwoju 
tej polityki (zob. np. Oakey, Rothwell, Cooper, 1988; Gibbons i  in., 1994). 
Obecną politykę innowacyjną w krajach wysoko rozwiniętych (KWR) można by 
określić jako politykę otwartej, sieciowej i  zrównoważonej innowacji, głównie 
o  wymiarze regionalnym. Właśnie na regionalne aspekty tej polityki kładzie 
się tam dziś bardzo duży nacisk.

Polityka innowacyjna winna wyznaczyć konkretne cele (długo- i  krótko-
okresowe) oraz zapewnić i  uruchomić środki dla ich realizacji w  określonych 
odcinkach czasu. Jednakże bieżąca polityka powinna wynikać z  długofalowej 
strategii naukowo-technicznej kraju. Z kolei podstawą tej strategii powinien być 
tzw. foresight, który polega na określaniu i  uzgadnianiu kierunków dalszego 
rozwoju nauki i  techniki w  długim okresie4. Tak więc pożądany mechanizm 
jest tu następujący:

Foresight à Strategia à Polityka à Innowacyjność à Konkurencyjność

3 Dlatego niektórzy nazywają ją polityką proinnowacyjną.
4 W Polsce Narodowy Program Foresight „Polska 2020” został zakończony w 2009 roku. 
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Współczesna polityka innowacyjna w  krajach wysoko rozwiniętych charak-
teryzuje się przynajmniej trzema następującymi cechami:

• po pierwsze, głównym obiektem jej oddziaływania jest przedsiębiorstwo/
przedsiębiorca, co jest dość oczywiste, bowiem przedsiębiorstwo jest miej-
scem, gdzie zwykle pojawiają się innowacje (techniczne);

• po drugie, instrumentarium tej polityki jest wielce zróżnicowane, przy 
czym obok narzędzi finansowych, stosowane są liczne instrumenty o cha-
rakterze organizacyjno-szkoleniowo-doradczym; 

• po trzecie, polityka innowacyjna wielu państw, zwłaszcza europejskich, 
jest w  dużym stopniu umiędzynarodowiona, tj. dostosowana do celów, 
zasad i  kierunków polityki Unii Europejskiej.

Notabene, zgodnie ze strategią Europa 2020, państwa członkowskie UE 
będą musiały (EC, 2010):

• zreformować krajowe i  regionalne systemy prowadzenia działalności 
badawczo-rozwojowej i  innowacyjnej;

• zapewnić odpowiednią liczbę absolwentów nauk ścisłych, wydziałów mate-
matycznych i  inżynierskich oraz wprowadzić do programów szkolnych 
elementy innowacji i  przedsiębiorczości;

• promować wydatki na wiedzę, m.in. stosując ulgi podatkowe i inne instru-
menty finansowe umożliwiające wzrost prywatnych inwestycji w badania 
i  rozwój. 

Co najmniej trzy argumenty przemawiają na rzecz umiejętnej polityki inno-
wacyjnej w okresie transformacji polskiej gospodarki (Jasiński, 1997):

– skoro innowacja techniczna jest zjawiskiem, które we współczesnej, 
wysoko rozwiniętej gospodarce otrzymuje (w różnych formach) wsparcie 
rządowe, to również i  u nas takie wsparcie powinna otrzymywać; 

– zdecydowana większość placówek badawczych i  spora część przedsię-
biorstw przemysłowych w  Polsce, zwłaszcza dużych i  średnich, to nadal 
jednostki państwowe. Należą one do sektora publicznego, za który odpo-
wiada polityka państwa, oraz

– bez aktywnej postawy państwa wobec sfery nauki i techniki nie jest moż-
liwa pełna transformacja polskiej gospodarki i  szybkie integrowanie się 
z  Unią Europejską. Siły rynkowe bowiem są u nas nadal zbyt słabe 
i  powolnie działające. 
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W III RP ekonomiści zaczęli zajmować się polityką innowacyjną w drugiej 
połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia (zob. Jasiński, 1997; Okoń-
Horodyńska, 1998; Janasz, 1999)5. Ale dopiero w  połowie pierwszej dekady 
XXI wieku zaczęły się u nas pojawiać coraz liczniejsze publikacje na ten temat. 
Zajrzyjmy teraz przynajmniej do niektórych z nich.

Obecnie przyjęło się u nas już powszechnie przekonanie, które nie było tak 
oczywiste na początku okresu transformacji, że państwo jako instytucja jest 
organizacją stosunkowo trwałą; może tym samym formułować długookresowe 
cele rozwoju nauki i techniki oraz uruchamiać środki na ich realizację w zgodzie 
z potrzebami rozwoju społeczeństwa i ochrony jego interesów (Marciniak, 2010).

Główne zadania współczesnego państwa, jak pisze U. Płowiec (2008) w kon-
tekście innowacji, powinny polegać na:

• stwarzaniu warunków do rozwoju i wykorzystania kapitału ludzkiego;
• tworzeniu miejsca dla badań podstawowych, innowacyjności i konkuren-

cyjności gospodarki;
• budowie infrastruktury sektora wiedzy i  umiejętności, oraz
• kreowaniu elementów infrastruktury techniczno-ekonomicznej, których 

rozwój jest opłacalny dla prywatnego biznesu.

Z kolei A. Sosnowska (2005), w związku z wejściem Polski do Unii Europej-
skiej, twierdzi, iż polityka państwa musi opierać się na następujących zasadach:

• przyjęcia holistycznego traktowania narodowego systemu innowacji 
i dostosowania go do potrzeb budowania gospodarki opartej na wiedzy;

• istotnego wzrostu środków budżetowych przeznaczonych na rozwój 
sfery B+R;

• pełnego wykorzystania funduszy strukturalnych oferowanych przez Unię 
Europejską na wspieranie innowacji;

• zapewnienia koordynacji polityki innowacyjnej z polityką zagraniczną;
• określenia roli zarówno małych i  średnich, jak i dużych przedsiębiorstw 

w kreowaniu i  transferze technologii;
• rozszerzenia międzynarodowej współpracy w dziedzinie transferu wiedzy 

i  technologii do sfery nauki i  sektora przedsiębiorstw.

Należy zgodzić się z M. Dolińską, że warunkiem efektywnego prowadzenia 
polityki innowacyjnej jest stworzenie sprawnie działającego systemu innowacyj-
nego w  celu umiejętnego koordynowania działań innowacyjnych na szczeblu 
regionalnym i krajowym (Dolińska, 2010). Póki co, nie ma w Polsce instytucji 

5 Natomiast pierwsze w Polsce nowoczesne podręczniki do Zarządzania Innowacjami pojawiły 
się dopiero w  2001 roku (Dworczyk, Szlasa, 2001; Pomykalski, 2001). Zob. również podręcznik 
pod redakcją L. Białoń (2010).
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centralnej, która byłaby odpowiedzialna za politykę innowacyjną. Zajmuje się 
nią częściowo m.in. Ministerstwo Nauki i  Szkolnictwa Wyższego i  podległe 
mu agendy oraz Ministerstwo Gospodarki wraz z podległymi mu agendami.

Polska polityka na rzecz innowacji w okresie transformacji gospodarki naro-
dowej spotkała się z ostrą krytyką ze strony wielu autorów (zob. np. Czerniak, 
2013; Janasz, Kozioł-Nadolna, 2011; Jasiński, 2006; Klincewicz, 2008; Marciniak, 
2011; Moszkowicz, 2001; Okoń-Horodyńska, 1998). Chyba najbardziej katego-
rycznie stwierdza to T. Bal-Woźniak (2012): „Przerwanie błędnego koła niskich 
skłonności do zachowań innowacyjnych jest powinnością państwa” (s.  232). 
W pełni zgadzam się z  tą oceną. 

Nie jest celem niniejszej pracy dokonanie analizy i  oceny dotychczasowej 
polityki innowacyjnej w Polsce. Na podstawie przeprowadzonych przez autora 
badań empirycznych należy jedynie stwierdzić, że w okresie pierwszych 15 lat 
transformacji postęp techniczny odbywał się w  naszej gospodarce raczej pod 
wpływem: a) regulacji makroekonomicznych, b) sił rynkowych i  c) napływu 
zagranicznej myśli technicznej6 niż pod wpływem polityki naukowo-technicznej 
państwa (Jasiński, 2006). Trzeba jednak zaznaczyć, że w  ostatnich latach – 
w związku z reformą nauki i napływem znaczących funduszy unijnych – doszło 
do istotnych zmian jakościowych w  tej polityce.

Obecna polityka innowacyjna w Polsce stanowi de facto zbiór wzajemnie ze 
sobą powiązanych polityk na rzecz:

• innowacyjności przedsiębiorstw,
• transferu techniki (technologii) oraz
• ochrony własności intelektualnej, zwana patentową.

Można to określić jako węższe ujęcie. Niektórzy bowiem zaliczają tu jeszcze 
politykę na rzecz bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), licencyjną, 
a  nawet naukową, czyli politykę wobec nauki. Natomiast nieco inne polityki 
„składowe” rozróżnia A. Pomykalski (2001), a mianowicie:

• politykę nauki, która obejmuje edukację i  badania naukowe;
• politykę technologii, która skupia się na strategii i generowaniu techno-

logii zwykle na poziomie firmy oraz
• politykę innowacji, która obejmuje transfer technologii zwykle na pozio-

mie jednostek biznesu, produktu czy usługi.

To dyskusyjne podejścia, pozostaniemy więc przy węższym ujęciu. Biorąc 
jednak pod uwagę (a) specyfikę Polski, gdzie nakłady na prace badawczo-
rozwojowe w  przedsiębiorstwach są dramatycznie małe, oraz (b) trzymając 

6 Na istotne praktyczne znaczenie dopływu nowych technologii z  zagranicy w  poprzednich 
dwóch dekadach zwracają uwagę m.in. S. Kubielas (2009) i M. Weresa (2012). 
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się wspomnianego założenia o  firmie jako głównym obiekcie oddziaływania, 
wydaje się, że w skład polityki innowacyjnej w Polsce powinna wchodzić również 
polityka na rzecz przemysłowego B+R. Mamy tu na myśli politykę wspierającą 
rozwój potencjału badawczo-rozwojowego wewnątrz przedsiębiorstw, czyli zlo-
kalizowanego tam, gdzie zazwyczaj powstają innowacje. Zresztą ustawodawca 
też tak chciał. Otóż, w  Ustawie o  niektórych formach wspierania działalności 
innowacyjnej z 2005 roku zapisane zostały zachęty finansowe dla przedsiębior-
ców, którzy dużo łożą na badania i  rozwój. 

Zauważmy, że dzięki innowacjom dokonuje się postęp techniczny. Współ-
cześnie motorem tego postępu nie jest naukowiec/zespół badawczy/placówka 
badawcza, lecz innowacyjnie zorientowany przedsiębiorca. A zatem jednostki 
naukowe należy traktować jako otoczenie przedsiębiorstwa; to one powinny 
odgrywać służebną rolę wobec przedsiębiorcy, a nie odwrotnie. Niezbędne jest 
więc odpowiednie przewartościowanie myślenia w  polskiej polityce naukowo-
technicznej .

Reasumując, zarządzanie rozwojem nauki i  techniki na poziomie makro-
ekonomicznym odbywa się poprzez publiczną politykę innowacyjną. Ma ono 
charakter pośredniego oddziaływania na rozwój naukowo-techniczny gospodarki 
narodowej. Znajdujemy tutaj jednak przejawy czterech „klasycznych” funkcji 
zarządzania, takich jak:

• planowanie (m.in. foresight, strategia rozwoju nauki i  techniki);
• organizowanie (tworzenie instytucji publicznych lub wspieranie tworzenia 

innych instytucji wykorzystujących narzędzia polityki innowacyjnej); 
• motywowanie przedsiębiorców i  innych podmiotów do działań innowa-

cyjnych;
• kontrola, monitoring i ewaluacja programów, projektów i  innych przed-

sięwzięć.

W literaturze polskiej zostały szeroko zaprezentowane doświadczenia róż-
nych krajów europejskich w  zakresie polityki innowacyjnej – zob. np. prace 
zbiorowe pod redakcją W. Janasza (2004, 2005, 2010, 2011), a  także opraco-
wania J. Czerniaka (2013), A.H. Jasińskiego (1997) oraz K. Kozioł (2007).

2. Klasyfikacja instrumentów polityki innowacyjnej

Polityka innowacyjna obejmuje programy rządowe, narzędzia, mechanizmy 
i miary (Okoń-Horodynska, 1998). Polityka ta ma do dyspozycji różne instru-
menty. Specjaliści zajmujący się w Polsce tą problematyką, różnie je klasyfikują. 
Na przykład W. Janasz (1999) dzieli owe narzędzia na dwie grupy: 
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– ogólnosystemowe, uniwersalne, czyli rozwiązania mające charakter sys-
temowy, oraz

– wyspecjalizowane, ukierunkowane na postęp techniczny.

J. Czerniak (2013) dzieli instrumenty tej polityki na finansowe i  prawne, 
natomiast J. Kozłowski (2005) na: finansowe i pozafinansowe, zaliczając do tej 
drugiej grupy różne regulacje prawne oraz normy i standardy. Długą listę narzę-
dzi sporządził opierając się na literaturze zagranicznej K. Klincewicz (2008). 
Z kolei R. Stanisławski (2011), który zajmuje się przede wszystkim polityką 
wobec małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), dokonuje umownego – jak sam 
stwierdza – podziału narzędzi polityki innowacyjnej na trzy zasadnicze grupy:

– pierwszą grupę określa jako instrumenty regulacyjne (prawne), która 
obejmuje akty prawne wydane przez państwo, mające na celu motywo-
wanie firm do innowacyjnego zachowania;

– druga grupa to narzędzia programowe (wsparcie rządowe i unijne), którą 
stanowią programy służące ukierunkowaniu właściwych – zdaniem rządu 
– działań wspierających rozwój innowacji;

– trzecią grupę instrumentów nazywa instytucjonalnymi (wsparcie o  cha-
rakterze finansowym i pozafinansowym); stanowią je instytucje powołane 
– na poziomie krajowym, regionalnym i  lokalnym – w  celu doradzania 
i  udzielania wsparcia szkoleniowego, informacyjnego czy finansowego.

Biorąc pod uwagę polskie doświadczenia na tle doświadczeń zagranicznych7, 
proponujemy następującą klasyfikację narzędzi polityki innowacyjnej, stosowa-
nych w Polsce: 

1. Regulacje (prawne), w tym zwłaszcza państwowe zakazy, nakazy, limity, 
normy, standardy oraz przepisy dotyczące ochrony środowiska natural-
nego, konkurencji, konsumenta i własności intelektualnej, które łącznie 
tworzą swego rodzaju warunki brzegowe dla działań różnych podmiotów 
w zakresie innowacji.

2. Instrumenty systemowe (urzędowe), czyli zachęty finansowe zapisane 
w ustawach, które mają zachęcać firmy do działalności innowacyjnej.

3. Programy i  projekty rządowe, w  tym również zamówienia publiczne, 
ogłaszane na dany okres i  ukierunkowane na realizację konkretnych 
celów/zadań polityki w  tym okresie.

4. Instrumenty (rozwiązania) pomostowe, mające charakter wsparcia dla 
instytucji pośredniczących w  procesach innowacyjnych. Chodzi tutaj 
o swoiste „wsparcie (dla firm) poprzez wsparcie” dla tzw. instytucji oto-

7 Zob. np. Dodgson, Bessant (1996); OECD (1997); Stern, Porter, Furman (2002). 
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czenia biznesu. Narzędzia te są czasem nazywane organizacyjnymi lub 
instytucjonalnymi .

Klasyfikacja ta wymaga jeszcze doprecyzowania. Na przykład do pierwszej 
grupy należałoby chyba dopisać regulacje dotyczące partnerstwa publiczno-pry-
watnego (PPP). Notabene, Komisja Europejska w  programie Unia Innowacji 
usilnie zaleca korzystanie z  instrumentu, jakim jest partnerstwo innowacyjne 
oparte właśnie na instytucji PPP.

Ponadto należy pamiętać, że ważną rolę do odegrania w  narodowym sys-
temie innowacji mają władze regionalne, a  nawet lokalne, które również – 
w  ramach regionalnych programów operacyjnych – mają do dyspozycji różne 
narzędzia proinnowacyjne, głównie o  charakterze organizacyjnym. Te jednak 
zostaną dalej pominięte.

W celu oceny narzędzi publicznego wsparcia innowacyjności w Polsce, nale-
ży dokonać pogłębionej ich klasyfikacji. Instrumenty te można sklasyfikować 
według różnych kryteriów, a mianowicie:

1) według instytucji oferujących/stosujących narzędzia:
– Sejm (poprzez ustawy) – regulacje prawne i  instrumenty systemowe,
– Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Polska Agencja 

Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)8, 
– instytucje działające niejako w imieniu państwa, np. Krajowy Fundusz 

Kapitałowy (KFK) czy Naczelna Organizacja Techniczna (NOT),
– wojewódzka i  lokalna administracja państwowa i  samorządowa;

2) według adresatów działań państwa:
– firmy (komercyjne) z podziałem na: małe i  średnie przedsiębiorstwa 

(MŚP) oraz duże i wielkie przedsiębiorstwa (DWP), 
– instytucje naukowo-badawcze,
– pozostałe organizacje, w  tym instytucje otoczenia biznesu,
– jednostki samorządu terytorialnego;

3) według sposobu oddziaływania na przedsiębiorstwo jako główny obiekt 
polityki:
– oddziaływanie bezpośrednie – instrumenty systemowe i  programy 

rządowe,
– oddziaływanie pośrednie – regulacje prawne i instrumenty pomostowe;

4) według stadium rozwoju podmiotu-beneficjenta:
– dla istniejących podmiotów,
– dla nowo tworzonych podmiotów;

8 Natomiast programy i  projekty, które prowadzi Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) 
czy Narodowe Centrum Nauki (NCN) są skierowane do naukowców i nie dotyczą bezpośrednio 
działalności innowacyjnej. 
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5) według elementów modelu procesowego innowacji: 
– narzędzia, mające na celu wspieranie procesów badania, transferu, 

wdrażania komercjalizacji oraz dyfuzji, chociaż ten ostatni proces 
wykracza poza „klasyczne” rozumienie procesu innowacyjnego;

6) według rynkowego charakteru oddziaływania:
– narzędzia popytowe – w  zasadzie wszystkie analizowane tu instru-

menty,
– narzędzia podażowe – wsparcie dla sektora B+R, tj. dla publicznych 

i prywatnych instytucji naukowo-badawczych9;
7) według źródeł finansowania narzędzi:

– ze środków krajowych,
– ze środków zagranicznych, głównie unijnych;

8) według ekonomicznego charakteru instrumentów:
– finansowe narzędzia, 
– pozafinansowe narzędzia, w  tym regulacje (prawne).

Zatrzymajmy się przy tym ostatnim podziale, który ma tutaj zasadnicze 
znaczenie. Wynika ono stąd, że niektóre instrumenty finansowe stanowią jed-
nocześnie źródła finansowania działalności innowacyjnej firm.

Finansowanie działalności innowacyjnej ze środków publicznych odejmuje 
dwa podstawowe typy nakładów: (1) bezpośrednie nakłady budżetowe (głów-
nie subsydia i  granty) oraz (2) tzw. nakłady podatkowe (instrumenty podat-
kowe), jak ulgi i  zwolnienia podatkowe. Uważa się przy tym, że w  krajach 
wysoko rozwiniętych subsydia (granty) stanowią znacznie silniejszą ingerencję 
w  funkcjonowanie mechanizmu rynkowego i  są bardziej skuteczne niż narzę-
dzia podatkowe (zob. np. Kubielas, 2005). Niektórzy zaś odwrotnie uważają, 
iż to właśnie ulgi w podatkach są tutaj lepszym narzędziem (np. Guellec, van 
Pottelsberghe, 2003). Jak piszą ci ostatni autorzy, ulgi podatkowe i subsydia są 
względem siebie substytucyjne, tzn. że zwiększenie zakresu stosowania jednego 
instrumentu zmniejsza skuteczność drugiego. Interesującą dyskusję nad rolą 
zachęt podatkowych do innowacji znajdujemy w pracy J. Czerniaka (2013). 

Dużo bardziej zróżnicowaną grupę instrumentów stanowią bezpośrednie 
nakłady budżetowe, czyli innymi słowy: publiczne źródła dofinansowania . 
Można tu bowiem rozróżnić cztery podgrupy:

– subsydia (dotacje) zwykle w formie grantu, czyli płatności bezzwrotne;
– kredyty10, gwarancje i  ubezpieczenia;
– zamówienia (zakupy) publiczne;

 9 Podażowy charakter instrumentów polega na tym, że dzięki zwiększaniu publicznych nakła-
dów na B+R, chce się osiągnąć większą podaż nowych rozwiązań naukowo-technicznych do 
zastosowania w  firmach. 

10 Tylko jeśli kredytu udziela bank państwowy. 
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– inne, np. udziały kapitałowe Skarbu Państwa w  funduszach typu 
Venture Capital (VC).

Generalnie rzecz biorąc, źródła finansowania działalności innowacyjnej przed-
siębiorstwa możemy podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne11 . Źródła wewnętrzne 
(z kapitałów własnych) to: skumulowany zysk, odpisy amortyzacyjne, przychody 
ze sprzedaży majątku trwałego oraz tzw. ciche rezerwy.

Z kolei źródła zewnętrzne można dalej podzielić na kapitały własne (bez-
zwrotne) oraz kapitały obce (zwrotne). Te pierwsze to: podwyższenie kapitału 
zakładowego, emisja akcji, z funduszy typu VC, dotacje i inne źródła. Te drugie 
zaś to: kredyty i  pożyczki bankowe, tzw. kredyty kupieckie, emisja obligacji, 
leasing oraz inne źródła.

Tak więc przedsiębiorstwo może finansować swoją działalność innowacyjną 
z kapitałów własnych (bezzwrotnych) – zarówno o  charakterze wewnętrznym, 
jak i zewnętrznym – oraz z kapitałów obcych (zwrotnych). Te ostatnie powinny, 
oczywiście, pełnić rolę uzupełniającą.

11 Opracowując niniejszą klasyfikację skorzystano z pracy K. Kłopotek (2000).



Rozdział V

instrumenty wsparcia innowacyjności 
Wyniki badań empirycznych

1. Wprowadzenie

W tym rozdziale zostaną zaprezentowane wyniki badań empirycznych prze-
prowadzonych przez autora w drugiej połowie 2012 roku w projekcie badaw-
czym: Analiza stosowanych w  Polsce narzędzi wspomagania innowacyjności 
w  ramach Programu Strategicznego: Innowacyjne systemy wspomagania tech-
nicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki, koordynowanego przez Instytut 
Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w  Radomiu. Głów-
nym celem badań była próba uzyskania odpowiedzi na pytanie: Czy i w jakim 
stopniu dany instrument ułatwia przedsiębiorcy podejmowanie i prowadzenie 
działalności innowacyjnej? Przedmiotem badań były narzędzia/rozwiązania sto-
sowane w  polityce innowacyjnej państwa, finansowane wyłącznie ze środków 
budżetowych (krajowych).

Opis metodyki badań wraz z  charakterystyką badanych populacji zawiera 
aneks do niniejszej pracy. Tam też zostały przywołane wyniki badań innych osób 
(M. Dolińskiej, 2010; R. Stanisławskiego, 2011), dotyczące podobnej proble-
matyki. Analizę narzędzi publicznego wsparcia innowacyjności zaczniemy od 
instrumentów systemowych. 

2. instrumenty systemowe

Obecnie obowiązują trzy zasadnicze instrumenty systemowe (zachęty finan-
sowe). Dwa pierwsze są zapisane w kilkakrotnie nowelizowanej Ustawie o nie-
których formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 116, 
poz. 730)1. Trzeci jest zawarty w ostatniej nowelizacji Ustawy o podatku od osób 
prawnych (Dz. U. z  2011 r. Nr 74, poz. 397).

1 Ustawa ta również skróciła okres amortyzowania zakończonych prac B+R z  36 do 12 
miesięcy, ale jest to niewielkie ułatwienie dla przedsiębiorstwa. 
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2.1. Fundusz innowacyjności 

Istnieje możliwość tworzenia funduszu innowacyjności (w wysokości do 20% 
przychodów przedsiębiorstwa), który jako comiesięczny odpis obciąża kosz-
ty działalności przedsiębiorcy i  tym samym obniża podstawę opodatkowania 
podatkiem CIT . 

Rozwiązanie to dotyczy tylko przedsiębiorców posiadających status cen-
trum badawczo-rozwojowego (CBR), który jest przyznawany przez Ministra 
Gospodarki. Status taki może przedsiębiorca uzyskać po spełnieniu trzech 
warun ków,  tj. gdy:

• jego roczne przychody netto (bez podatku VAT) nie są niższe od wyma-
ganych w Ustawie o  rachunkowości;

• prowadzi badania naukowe lub/i prace rozwojowe;
• jego roczne przychody ze sprzedaży własnych usług badawczo-rozwojo-

wych lub praw własności przemysłowej stanowią co najmniej 20% przy-
chodów netto2 .

Spółka prawa handlowego powstała w wyniku komercjalizacji lub prywatyzacji 
jednostki badawczo-rozwojowej otrzymuje niejako automatycznie status CBR3 .

Według Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Ministerstwa Gospodarki, 
na koniec 2012 roku tylko 27 przedsiębiorców posiadało status CBR. Łącznie 
przyznano taki status 34 podmiotom; w międzyczasie odebrano go 10 przedsię-
biorcom, z tego dwóch odzyskało go z powrotem. Notabene, prawie wszystkie 
firmy z  tych 10 prowadzą prace B+R; są wśród nich dwa ośrodki badawczo-
rozwojowe (OBR-y) i  dwa instytuty innowacji (sic!).

Połowa z  27 przedsiębiorstw, mających status CBR, to dawne państwowe 
OBR-y i instytuty badawcze, przekształcone w spółki prawa handlowego. Jest to 
więc sposób na uzyskanie statusu CBR i korzystanie z przysługujących wówczas 
preferencji. Ale chyba nie o  to chodziło ustawodawcy.

Z założenia, rozwiązanie to pomyślane było jako zachęta dla przedsiębiorstw 
(produkcyjnych i usługowych) – poprzez możliwość obniżenia podstawy opodat-
kowania – do przeznaczania jak największych nakładów na prace B+R i  tym 
samym zwiększania swoich zdolności do innowacji. Ponadto, zgodnie z Ustawą 
o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615), przedsiębiorcy 
posiadający status CBR mogą występować z wnioskami o przyznanie środków 
finansowych na badania do Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju.

2 W pierwszej wersji Ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z 2005 
roku było to nawet 50%. 

3 Ponadto Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej zwolniła CBR-y 
z podatków od nieruchomości, leśnego i  rolnego.
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Tymczasem, jak wynika z  przytoczonych wyżej danych liczbowych, ten 
instrument praktycznie nie gra. Polskie firmy nie doceniają roli prac B+R 
w  ich długofalowym rozwoju; wiele z nich nie jest w stanie – przynajmniej na 
razie – przeznaczać więcej środków na B+R lub nie są do tego dostatecznie 
motywowane (zachęcane). Może próg wymagań jest za wysoki? Raczej nie. 
Natomiast skala obniżki opodatkowania wydaje się za niska. 

Najczęściej wymieniane przez respondentów przyczyny nieubiegania się 
o  status CBR to stwierdzenia:

• jesteśmy zbyt małą firmą,
• nie spełniamy kryteriów, wymagań formalnych,
• jesteśmy firmą produkcyjną (respondenci chyba nie rozumieją, że ta 

ustawa jest głównie adresowana właśnie do producentów).
Co ciekawe, niektórzy z przedsiębiorców o statusie CBR nie tworzą wyod-

rębnionego funduszu innowacyjności, natomiast niektóre z  firm NOT-owskich 
tworzą taki fundusz, wyższy czasem niż 10% ich przychodów, ale nie przekra-
czający 20% przychodów.

2.2. Kredyt technologiczny

Przedsiębiorca może otrzymać „kredyt technologiczny” na realizację tzw. 
inwestycji technologicznej polegającej na: (a) zakupie nowej technologii, jej 
wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub zna-
cząco ulepszonych produktów, procesów czy usług albo (b) wdrożeniu własnej 
nowej technologii oraz uruchomieniu na tej podstawie produkcji nowych lub 
znacząco ulepszonych wyrobów, procesów lub usług. Przy czym pod pojęciem 
„nowa technologia” rozumie się tutaj technologię w  postaci prawa własności 
przemysłowej lub usługi badawczo-rozwojowej albo też nieopatentowanej wiedzy 
technicznej, która nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat.

Kredyt taki może być udzielony przez bank kredytujący mikroprzedsiębior-
cy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy posiadającemu zdolność kredytową. 
Natomiast nie może być udzielony na realizację: (a) dużego projektu inwe-
stycyjnego (w rozumieniu przepisów o postępowaniu w  sprawach dotyczących 
pomocy publicznej) oraz (b) inwestycji w  pięciu sektorach: hutnictwa żela-
za i  stali, włókien syntetycznych, górnictwa węgla, budownictwa okrętowego, 
rybołówstwa i  akwakultury. Oprócz tego w  Ustawie zapisane są jeszcze trzy 
szczegółowe wyłączenia. 

Jest to kredyt o  charakterze preferencyjnym. Z założenia, oprocentowanie 
kredytu technologicznego nie może być wyższe od średniego oprocentowania 
pozostałych kredytów inwestycyjnych, a  warunki jego udzielania nie mogą być 
mniej korzystne niż w przypadku innych kredytów inwestycyjnych. Ale największa 
preferencja tkwi w  tym, że kredytobiorca może uzyskać tzw. premię technolo-
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giczną do wysokości aż 75% kosztów inwestycji technologicznej. Premia taka 
może być mu przyznana ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego admi-
nistrowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Jest ona traktowana 
jako zwrot przedsiębiorcy wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym 
zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, związanych 
z realizacją inwestycji technologicznej. Długa jest przy tym lista warunków, żeby 
firma najpierw otrzymała taki kredyt, a potem omawianą premię.

Jak wynika z  danych Centrum Operacji i  Rozliczeń BGK, od początku 
obowiązywania Ustawy do końca 2012 roku Bank Gospodarstwa Krajowego 
zawarł umowy o  dofinansowanie kredytu technologicznego (z premią) z  514 
przedsiębiorstwami. Jest to „kropla w  morzu potrzeb”. Liczba takich firm 
wynosiła w kolejnych latach:

Lata
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Liczba firm 48 7 17 4 39 102 297

przy czym w latach 2006–2008, kiedy kredyt był udzielany ze środków budżetu 
państwa, były to 72 przedsiębiorstwa, zaś w  latach 2009–2012, gdy udzielany 
był ze środków Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, były to 
442 firmy4. Wyraźny wzrost liczby kredytowanych podmiotów w ostatnich latach 
wynika z poluzowania kryteriów jego uzyskania i bardziej aktywnej roli Banku 
Gospodarstwa Krajowego po nowelizacji Ustawy w 2008 roku.

Tylko jedna spośród 52 badanych firm skorzystała z oferty kredytu techno-
logicznego z  premią5, tylko jedna planuje skorzystać, a  dwie próbowały, lecz 
starania się nie powiodły. Co ciekawe, wszystkie one należały do przedsiębiorstw 
NOT-owskich, czyli aktywnych innowacyjnie.

Spośród przyczyn nie ubiegania się o  taki kredyt, najczęściej wymieniano 
dwie, a mianowicie:

– nie ma takiej potrzeby, ponieważ np. firma nie realizuje lub nie planuje 
inwestycji technologicznej albo otrzymała już dofinansowanie z  innych 
źródeł, być może na warunkach korzystniejszych, bo bezzwrotnych – jest 
tutaj konkurencja ze strony „darmowych” pieniędzy z POIG;

– trudne i  pracochłonne są warunki jego uzyskania, „uciążliwa droga”, 
wysokie wymagania (kryteria).

4 W połowie 2013 roku BGK ogłosił, że środki przeznaczone na kredyt technologiczny już 
się skończyły.

5 Chodzi o  wdrożenie technologii produkcji wyrobów złącznych z  gwintem AlfaTech. 
Technologia produkcji wyrobów z  gwintem do mocowania tworzyw termoplastycznych zostanie 
zastosowana do produkcji samochodów, okien i  instalacji energetycznej.
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Szereg respondentów stwierdziło, że ich firmy nie spełniają kryteriów 
 przyznawania kredytu technologicznego, mimo iż jest on przeznaczony dla 
różnych kategorii przedsiębiorstw należących do sektora MŚP. Wymagania te 
wydają się zbyt wygórowane. Ponadto, zbyt mało polskich firm tworzy własną 
lub zakupuje najnowszą, opatentowaną lub nie opatentowaną wiedzę nauko-
wo-techniczną.

Tak więc ten instrument należy ocenić jako atrakcyjny dla przedsiębiorców, 
ale nie dość skuteczny. Jego rola z  pewnością niebawem wzrośnie w  związku 
z  zapowiadanymi przez rząd zmianami w  systemie dofinansowania innowacji 
w nowej perspektywie finansowej na lata 2014–2020. 

2.3. Ulga technologiczna

Pierwotnie znalazła się ona w Ustawie o niektórych formach wspierania dzia-
łalności innowacyjnej z 2005 roku, natomiast ostatnio została „przeniesiona” do 
znowelizowanej Ustawy o podatku od osób prawnych (Dz. U. z  2011 r. Nr 74, 
poz. 397). Otóż, ustawodawca stworzył możliwość odliczania od podstawy opo-
datkowania podatkiem CIT połowy wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę 
na nabycie nowych technologii. 

Przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do nowej wiedzy 
technologicznej (praw własności intelektualnej) w drodze umowy o ich przenie-
sienie oraz korzystanie z tych praw. Natomiast za nowe technologie uważa się, 
podobnie jak wyżej, wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych 
i prawnych, w szczególności wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, która 
umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która 
nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż 5 ostatnich lat.

Jak wynika z  danych uzyskanych w  Departamencie Przemysłu i  Innowacji 
Ministerstwa Gospodarki, w  latach 2006–2011 ulgę technologiczną otrzymały 
zaledwie 892 firmy, przy czym w  kolejnych latach z  ulgi takiej skorzystały 
następujące przedsiębiorstwa:

Lata
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Liczba firm 12 25 37 40 431 347 b .d .

Tak duży skok liczbowy w 2010 roku mógł być spowodowany tym, że przez 
pierwszych kilka lat obowiązywania Ustawy o  niektórych formach wspierania 
działalności innowacyjnej płatnicy PIT nie wiedzieli, że mogą korzystać z  tej 
ulgi. Gdy zorientowali się, iż jednak mogą, zainteresowanie nią niemalże wybu-
chło. Obecnie to właśnie oni stanowią zdecydowaną większość beneficjentów. 
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Na przykład w 2010 roku z odliczenia skorzystało zaledwie 33 płatników CIT 
(www.mf.gov.pl/statystyka).

Żadna spośród 52 firm, objętych badaniem, nie korzystała dotąd z  ulgi 
technologicznej. Jeśli chodzi o  przyczyny nie ubiegania się o  nią, najwięcej 
respondentów przyznało, że nie nabyło ostatnio żadnej nowej technologii lub 
że tworzy nowe technologie we własnym zakresie. Tak więc, polskie przed-
siębiorstwa nadal nie są otwarte na nowe rozwiązania naukowo-techniczne 
z zewnętrznych jednostek naukowych. Potwierdza to wątłą współpracę na linii: 
nauka–biznes.

Wśród innych przyczyn, najczęściej powtarzały się następujące stwierdzenia:
– nie rozliczamy się z podatku CIT (choć to nie jest formalna przeszkoda) 

oraz
– nie spełniamy kryteriów, zbyt wysokie wymogi.

Zastanawiające jest to, że takie właśnie odpowiedzi powtarzały się m.in. 
wśród firm aktywnych innowacyjnie, czyli w ramach programu NOT-u i wśród 
przedsiębiorców o  statusie CBR. To musi niepokoić, ponieważ oznacza, że 
innowacyjność przedsiębiorstw oparta jest głównie na własnych, wewnętrznych 
rozwiązaniach technicznych. Stąd tak mało jest w  Polsce nowości na skalę 
światową.

Powyższe wnioski dowodzą, iż polskie przedsiębiorstwa nie mają wśród 
swoich priorytetów pozyskiwania nowej wiedzy z  zewnątrz, nie angażują się 
w transfer technologii, nie przeznaczają na to dostatecznych środków finanso-
wych. A może należało pozwolić przedsiębiorcom na odliczanie 100% wydatków 
na nabywanie nowych technologii?6

Ten instrument, podobnie jak poprzedni, ma z  założenia stymulować 
m.in.  procesy transferu techniki. Jak widać, oczekiwania z  tym związane nie 
spełniły  się.

* * *
Reasumując, analizowane narzędzia systemowe należy ocenić jako mało 

skuteczne, jeśli chodzi o wspomaganie innowacyjności przedsiębiorstw; i niedo-
pasowane zwłaszcza do specyfiki sektora MŚP, choć to właśnie małe i  średnie 
firmy miały być głównym adresatem stosowania tych instrumentów polityki 
innowacyjnej państwa.

Oferowane preferencje/zachęty finansowe nie są w stanie szybko zniwelować 
strukturalnych słabości polskich firm (mały potencjał badawczo-rozwojowy, 

6 Ostatnio Ministerstwo Gospodarki zaproponowało ulgę podatkową dla innowacyjnych firm 
w  wysokości 126% wydatków związanych z  nabyciem nowych technologii i  wyników prac B+R 
(„Gazeta Wyborcza” z  6 marca 2013 roku). Ta propozycja brzmi bardzo sensownie. 
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niskie nakłady na B+R, bazowanie na własnych rozwiązaniach). Ogólnie biorąc, 
przyczyny niskiej skuteczności tkwiące w  samych narzędziach to: 

– zbyt niska skala obniżki opodatkowania lub odliczania wydatków na B+R 
czy nowe technologie (rozczarowanie brakiem dostatecznie dużych ulg 
ujawniały przedsiębiorstwa badane również przez M. Dolińską, 2010  
i R. Stanisławskiego, 2011) oraz

– zbyt wysokie wymagania stawiane przedsiębiorcom i  trudności podczas 
ubiegania się o te preferencje (to powszechne narzekanie wśród polskich 
firm).

Spośród tych trzech instrumentów, choć adresowanych do przedsiębiorstw, 
pierwszy z nich może być wykorzystany również przez jednostki naukowe. Mia-
nowicie, skoro przepisy nie zabraniają firmom, przekształconym z  dawnych 
JBR-ów, uzyskania statusu CBR, można np. wydzielić część instytutu jako tzw. 
spin-off i  złożyć wniosek o przyznanie takiego statusu. 

3. Programy rządowe

Zostaną tutaj przeanalizowane programy finansowane ze środków krajowych, 
prowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Zgodnie z przyjętym założe-
niem, nie będą analizowane programy finansowane z Funduszy Strukturalnych 
UE, chociaż np. PARP prowadzi 5 takich programów finansowanych z POIG7 . 
NCBiR również prowadzi projekty w ramach programów operacyjnych. Już po 
zakończeniu niniejszego projektu badawczego, PARP wprowadziła dwa nowe, 
a NCBiR – sześć nowych narzędzi, które nie były przedmiotem badań.

3.1. Programy prowadzone przez PaRP

Zgodnie z Ustawą o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, 
do zadań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy m.in.:

– działanie na rzecz realizacji założeń polityki innowacyjnej państwa,
– wspieranie i promocja przedsięwzięć w zakresie rozwoju innowacyjności,
– przygotowanie i  realizacja własnych programów działań wspierających 

działalność innowacyjną,

7 Są to: Wsparcie na prace B+R oraz wdrożenie ich wyników, Wsparcie inwestycji B+R 
w  przedsiębiorstwach, Nowe inwestycje o  wysokim potencjale innowacyjnym, Wsparcie na uzy-
skanie/realizację ochrony własności przemysłowej, Wspieranie ośrodków innowacyjności.
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– wspomaganie organów administracji rządowej i samorządowej w zbiera-
niu i przetwarzaniu danych o potrzebach gospodarki w zakresie innowa-
cyjności,

– wspieranie działalności instytucji otoczenia biznesu (IOB) działających 
na  rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i  gospodarki,

– współpraca międzynarodowa w  zakresie promocji i  rozwoju innowacyj-
ności.

Jest to główna instytucja publiczna w Polsce bezpośrednio wspierająca dzia-
łalność innowacyjną przedsiębiorstw sektora MŚP. Obecnie realizuje 3 programy 
finansowane ze środków krajowych8 .

Program „Pożyczka na innowację”

To najstarszy tego typu program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści, zapoczątkowany w 1997 roku przez Agencję Techniki i Technologii, poprzed-
niczkę PARP-u. Adresowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. 

Taki przedsiębiorca może otrzymać pożyczkę na realizację inwestycji o cha-
rakterze innowacyjnym, przy czym kosztami kwalifikującymi się do objęcia 
pożyczką są wydatki na:

– zakup i wdrożenie wyników prac B+R;
– zakup licencji krajowych lub zagranicznych, polegający na nabyciu praw 

własności intelektualnej;
– zakup i  montaż maszyn i  urządzeń niezbędnych do wprowadzenia roz-

wiązania innowacyjnego;
– budowę, rozbudowę lub modernizację budynków albo instalacji niezbęd-

nych do tego celu;
– zakup usług doradczych w  zakresie planowania inwestycji (biznesplan 

itp.);
– zakup usług doradczych w zakresie wdrażania nowych rozwiązań naukowo-

technicznych .

Wielkość pożyczki nie może przekroczyć 75% wydatków kwalifikowanych, 
ani kwoty 2 mln zł, przy czym wydatki na zakup usług doradczych nie mogą 
przekroczyć 15% sumy wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką. 
Pożyczka taka udzielana jest na okres nie dłuższy niż 10 lat. 

Jak dotąd (stan na 31 grudnia 2012 roku), udzielono tylko 97 pożyczek na 
innowacje 69 przedsiębiorcom na łączną kwotę 54.351.131 zł, czyli niektóre 
z nich otrzymały taką pożyczkę więcej niż jeden raz. Z tych danych wynika, że 

8 Przytaczane niżej dane liczbowe pochodzą z Departamentu Komunikacji Zewnętrznej PARP.
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przeciętnie wysokość jednej pożyczki wynosiła około 560.000 zł. Co charaktery-
styczne jednak: w latach 1997–2000, czyli zanim pożyczek zaczęła udzielać PARP, 
przyznano łącznie 39 pożyczek, czyli blisko 60%. Natomiast w latach 2008–2012 
udzielono jedynie 5 pożyczek (sic!). Tak więc, ten instrument też nie gra.

Niskie zainteresowanie nim wynika zapewne z małej atrakcyjności warunków 
udzielania takiej pożyczki. Spadająca liczba przyznawanych pożyczek na inno-
wacje wynika prawdopodobnie stąd, że to narzędzie zostało niejako zastąpione 
przez bardziej atrakcyjny kredyt technologiczny. 

Chyba z uwagi na nieskuteczność narzędzia „Pożyczka na innowację”, PARP 
uruchomiła w lipcu 2013 roku Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji, z któ-
rego będzie udzielać pożyczek mikro- i  małym firmom, w  które są gotowe 
zainwestować fundusze typu Venture Capital lub aniołowie biznesu. Fundusz 
ten jednak jest zasilany z Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. 

Program „Bon na innowacje”

Program został utworzony w 2008 roku. Jego celem jest inicjowanie kontak-
tów przedsiębiorców z  jednostkami naukowymi. Wsparcie otrzymane z PARP 
może być przeznaczone wyłącznie na zakup usługi wdrożenia czy rozwoju pro-
duktu lub technologii produkcji. Wykonawcą tej usługi może być tylko instytucja 
naukowo-badawcza .

Program jest skierowany do mikro- i małych przedsiębiorców, którzy wcze-
śniej (w okresie trzech poprzedzających lat) nie korzystali z takiej usługi. Bon 
na innowacje można uzyskać tylko raz. Kwota wsparcia nie może obecnie 
przekroczyć 15.000 zł. Wielkość wsparcia może wynosić do 100% wydatków 
kwalifikowanych pod warunkiem, że rzeczywisty koszt netto (bez VAT-u) zreali-
zowanej usługi wynosi maksymalnie 15.000 zł, przy czym beneficjent zobowią-
zany jest do zapewnienia finansowania projektu w części nieobjętej wsparciem.

Jak dotychczas (stan na koniec 2012 roku), w  ramach czterech edycji Pro-
gramu, bony na innowacje otrzymało tylko 2.012 przedsiębiorców, czyli mniej 
niż 0,1% polskich firm. 

Z raportu ewaluacyjnego wykonanego przez spółkę Uniconsult (PARP, 2010) 
wynika, że wysoko został oceniony stopień realizacji celu programu „Bon na 
innowacje” za lata 2008–2009, którym jest – przypomnijmy – inicjowanie kontak-
tów pomiędzy mikro- i małymi przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi. 
41% beneficjentów kontynuowało potem współpracę z  takimi jednostkami, 
a  46% planowało nowe przedsięwzięcia we współpracy z  nimi. Beneficjenci 
wymienili różne przejawy pozytywnego wpływu tego programu, wśród których 
nie wymieniono jednak konkretnych innowacji . 

Respondenci już w  2010 roku wskazywali na potrzebę zwiększenia kwoty 
wsparcia oraz na zbyt krótki wymagany czas realizacji projektu (usługi). Może 
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dlatego PARP utworzyła w  maju 2013 roku pilotażowy program „Wsparcie 
w  ramach dużego bonu”, w  którym kwota wsparcia została podwyższona do 
50.000 zł. Pozostałe założenia zostały w  zasadzie bez zmian.

Program „Wsparcie na Uzyskanie Grantu”

To program utworzony w  2011 roku. Jego celem jest zwiększenie innowa-
cyjności mikro-, małych i  średnich przedsiębiorców przez dofinansowanie ich 
udziału w  międzynarodowych programach innowacyjnych (MPI), przy czym 
przez międzynarodowy program innowacyjny rozumie się program, który zakła-
da współpracę przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi lub z innymi przedsię-
biorcami9. Współpraca taka powinna dotyczyć podmiotów z co najmniej dwóch 
krajów, a jej treścią powinno być przeprowadzenie prac B+R, pod warunkiem, 
że realizacja MPI nie zaczęła się wcześniej niż w 2007 roku.

Wsparcie jest przyznawane na pokrycie kosztów (refundacja) przygotowania 
i  złożenia jednego wniosku projektowego, w  odpowiedzi na jedno wezwanie 
konkursowe w  ramach międzynarodowego programu innowacyjnego. Nie ma 
przy tym ograniczeń co do liczby wniosków składanych do PARP.

Kwota wsparcia na uzyskanie grantu udzielona jednemu przedsiębiorcy nie 
może przekroczyć 75.000 zł w  przypadku koordynatora międzynarodowego 
projektu innowacyjnego oraz 35.000 zł w przypadku partnera w takim projek-
cie. Wysokość wsparcia może wynosić do 100% wydatków kwalifikowanych.

Do końca 2012 roku odbyły się dwie edycje programu; podpisano 25 umów 
o  wsparcie z  15 firmami. Warto by je teraz przebadać. Obecnie trwa trzecia 
edycja .

* * *
Reasumując, programy „Pożyczka na Innowację” i  „Bon na Innowacje” 

mają wspierać zarówno transfer technologii, jak i  wdrażanie nowych rozwią-
zań naukowo-technicznych, ze szczególnym naciskiem na współpracę przed-
siębiorstw z  jednostkami naukowymi. To słuszne kierunki oddziaływania tych 
narzędzi. Również program „Wsparcie na Uzyskanie Grantu” to trafny instru-
ment, bowiem ma mobilizować firmy do międzynarodowej współpracy nauko-
wo-technicznej. Jak wiemy, polskie przedsiębiorstwa nie garną się do takiej 
współpracy. 

Jednakże znikome i  w  dodatku malejące zainteresowanie programem 
„Pożyczka na Innowacje” oznacza, że jest to mało atrakcyjne rozwiązanie dla 
przedsiębiorstw. Z kolei otrzymanie z  programu „Bon na Innowacje” kwoty 

9 Na stronie internetowej PARP jest wykaz międzynarodowych programów, które spełniają 
warunki i  które ich nie spełniają.
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w wysokości 15.000 zł sprawia wrażenie symbolicznej sumy; dla niektórych „nie 
wart zachodu”. Jeśli zaś chodzi o program „Wsparcie na Uzyskanie Grantu”, 
na razie jest jeszcze za wcześnie, by go ocenić. A zatem zasięg oddziaływania 
tych instrumentów jest wręcz ledwo widoczny.

Analizując wyniki badań ankietowych okazało się, że tylko 3 firmy na 52 
korzystały z programu „Bon na Innowacje”; z pozostałych programów żadna nie 
korzystała. Przyczyny nie ubiegania się były prawie identyczne w odniesieniu do 
każdego z  tych trzech programów. Najważniejsze, zdaniem respondentów, to:

– brak informacji (wiedzy) o  istniejących programach,
– skomplikowane, czasochłonne procedury.

Tak więc, największy problem dotyczący omawianych programów PARP-u 
polega na tym, że bardzo mało firm wie zdecydowanie mało o nich. Do podob-
nego wniosku doszedł R. Stanisławski (2011) na podstawie badania „swoich” 
przedsiębiorstw.

Jest tutaj rola do odegrania przez instytucje badawcze. Wymagałoby to 
jednak dużego wysiłku marketingowego z  ich strony. Skoro bowiem tak małe 
jest zainteresowanie tymi instrumentami ze strony przedsiębiorców, to może 
właśnie placówki naukowe powinny aktywnie na nich oddziaływać i takie zain-
teresowanie u nich wzbudzać. Mamy tu na myśli ofertę jednostki naukowej, 
zawierającą produkty10 oraz usługi (badawcze, doradcze i  inne), kwalifikują-
ce się do uzyskania pożyczki lub bonu, wraz z  propozycją zaangażowania się 
w prace wdrożeniowe. 

3.2.  Programy i  projekty dofinansowywane  
przez narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Zgodnie z  Ustawą o  Narodowym Centrum Badań i  Rozwoju (Dz.  U. 
z  2010 roku Nr  96, poz. 616), do głównych zadań NCBiR należy pobudza-
nie inwestowania przez przedsiębiorców w  działalność badawczo-rozwojową  
poprzez:

– współfinansowanie przedsięwzięć prowadzonych przez podmiot posia-
dający zdolność do zastosowania wyników projektu w praktyce (ten cel 
działania Centrum nas tu interesuje) oraz

– wspieranie pozyskiwania przez jednostki naukowe środków na działalność 
badawczo-rozwojową, pochodzących z innych źródeł niż budżet państwa, 
np. z  sektora biznesu,

a ponadto (m.in.):

10 Wynik prac B+R, wynalazek, patent, wzór użytkowy to przykłady takich produktów.
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– wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwo-
jowych i  innych form ich transferu do gospodarki oraz

– inicjowanie i realizację programów obejmujących finansowanie prac B+R 
i działań przygotowujących do wdrożenia wyników tych prac.

Widać tu wyraźne zorientowanie działań Centrum na wspieranie współpracy 
między sektorem B+R a  sektorem biznesu w działalności innowacyjnej.

Podstawowym instrumentem realizacji tych zadań jest program. Nas interesu-
ją tutaj wyłącznie programy krajowe, wspierające przedsiębiorców (istniejących 
lub nowych) oraz ich współpracę z instytucjami naukowo-badawczymi. NCBiR 
odgrywa wielce pożyteczną rolę na tym polu; ostatnio można zauważyć wzmo-
żoną aktywność Centrum w zakresie wspomagania tej współpracy. 

Oprócz programu badań stosowanych, projektów celowych i projektów roz-
wojowych, NCBiR prowadziło ostatnio 8 programów finansowanych ze środków 
krajowych, które zostaną przeanalizowane poniżej11. Informacje o  nich znaj-
dują się na stronie internetowej Centrum. Pozostałe programy adresowane są 
przede wszystkim do jednostek naukowych, konsorcjów badawczych i centrów 
naukowo-przemysłowych (N-P).

Program „inicjatywa Technologiczna i”

To najstarszy z  analizowanych programów. Rozpoczęty najpierw jako tzw. 
przedsięwzięcie ministra, tj. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, i realizowa-
ny w jego imieniu przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI), a następnie 
przejęty przez NCBiR 28 lutego 2008 roku. Zarezerwowano „znaczącą kwotę”, 
jednak nie podano jej wysokości. Nie sformułowano również oczekiwanych, 
wymiernych efektów programu.

Szczytne cele i założenia przyświecały uruchomieniu tego programu: miał słu-
żyć wdrażaniu i komercjalizacji wyników prac B+R poprzez wsparcie dla trzech 
typów projektów: projekty badawcze, projekty celowe oraz tzw. przedsięwzięcia 
innowacyjne – jako przedsięwzięcia samodzielne lub będące kontynuacją w/w 
projektów. Tak więc przedsięwzięcia innowacyjne były niejako dodatkiem do 
pozostałych projektów. Przyjęto finansowanie dwu-stopniowe: najpierw finan-
sowana jest faza badań, a następnie faza wdrożeń i  komercjalizacji.

Występowały tutaj dwa moduły:
– dla przedsiębiorców (MŚP), uczelni i  innych jednostek naukowych;
– dla tzw. jednostek wspierających, czyli jednostek organizacyjnych (głównie 

małych i  średnich podmiotów) działających na rzecz współpracy nauki 

11 Spośród nich tylko jeden był przedmiotem raportu ewaluacyjnego.
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z gospodarką, zajmujących się wspieraniem przenoszenia wyników badań 
do praktyki gospodarczej.

Liczba projektów to:
• 45 umów zostało zawartych z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego,
• 96 projektów przejęło NCBiR,
• 16 kolejnych projektów zlecił minister 23 października 2011 roku.

W raporcie ewaluacyjnym (NCBiR, 2012a) dokonano pozytywnej oceny pro-
gramu „Inicjatywa Technologiczna I”; sformułowano przy tym szereg zastrzeżeń 
dotyczących jego realizacji, a m.in.:

– brak przywiązania istotnej uwagi do należytego zabezpieczenia interesów 
komercyjnych jednostki naukowej; 

– słaba motywacja twórców do forsowania działań komercjalizacyjnych;
– słabe rozpoznanie ryzyk realizacji projektu;
– zbyt duże zróżnicowanie projektów pod względem ich innowacyjności 

i  tworzonej wartości dodanej.

Program „iniTech”

Program powstał z  inicjatywy Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego, na 
podstawie jego rozporządzenia z  10 marca 2009 roku, ale od początku był 
realizowany przez NCBiR. Pierwszy i  jedyny konkurs ogłoszono wkrótce po 
jego powstaniu, tj. 15 kwietnia 2009 r. Nie określono jednak ani budżetu pro-
gramu, ani oczekiwanych efektów mierzalnych. 

Cel programu i  główne kryterium (merytoryczne) selekcji projektów do 
sfinansowania nie budzą zastrzeżeń. Podobnie jak w  programie „Inicjatywa 
Technologiczna I”, przyjęto dwufazowe (dwustopniowe) finansowanie i  prze-
widziano możliwość zakupu usług doradczych, związanych z  transferem wie-
dzy – jako odrębna część wniosku o  dofinansowanie. To też przypomina tzw. 
przedsięwzięcie innowacyjne w  tamtym programie.

Wnioski mogły być składane przez:
– przedsiębiorców: zarówno MŚP (trochę preferowane), jak również DWP 

(duże i wielkie przedsiębiorstwa);
– jednostki naukowe – pod warunkiem zawarcia umowy przedwstępnej 

z przedsiębiorcą (to bardzo słuszny warunek!);
– konsorcja naukowo-przemysłowe – pod takim samym warunkiem.

Wprawdzie program w kilka miejscach był podobny do Programu „Inicjatywa 
Technologiczna I”, wykazywał jednak szereg różnic in plus. Program ten został 
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już zakończony. Przyjęto 177 wniosków spełniających wymogi formalne, z tego 
zatwierdzono 74 projekty, czyli około 42%. Łącznie przyznano dofinansowanie 
w wysokości 175 mln zł, tj. około jednej trzeciej kwoty wnioskowanej. Oznacza 
to m.in. że składane wnioski były zazwyczaj „przeszacowane”, tzn. zawyżone 
finansowo . 

Program „IniTech” można ocenić jako dobry. Realizowany obecnie program 
„Innotech” stanowi w pewnym sensie jego kontynuację.

Program „innotech”

Realizacja programu rozpoczęła się 16 maja 2011 roku. Od razu został 
przygotowany zgodnie z najnowszymi standardami: zaplanowano jego budżet, 
określono oczekiwane efekty, stworzono system monitorowania, przewidziano 
istnienie odpowiednich ryzyk .

Program „Innotech” został pomyślany jako kompleksowy program jednocze-
snego wsparcia obu sektorów, tj. publicznego sektora B+R oraz prywatnego 
sektora biznesu12, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zaawansowanych 
technologii (OZT) – pod hasłem podnoszenia konkurencyjności polskiej gospo-
darki .

Przyjęto trzy słuszne cele, przy czym cel drugi, tj. zwiększenie wydatków 
przedsiębiorstw na B+R, należy uznać za najważniejszy. Realizacja będzie 
monitorowana, a dobry system monitoringu to „połowa sukcesu” programu. 

Program realizowany jest dwoma ścieżkami programowymi (co ważne – 
w obu mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa):

1 . In-Tech – kontynuacja przedsięwzięcia Ministra IniTech. Też przyjęto 
finansowanie dwufazowe, ale z  pewnymi modyfikacjami, które z  pew-
nością zapewnią lepszą współpracę między obu sektorami. Uczestniczyć 
w  nim mogą konsorcja naukowo-przemysłowe, centra N-P oraz przed-
siębiorcy – zarówno MŚP, jak i DWP. 

2 . Hi-Tech – nowe przedsięwzięcie. Słuszny zamysł: małe i  średnie firmy 
mają zamawiać badania w sektorze B+R. Akcent położono na zdolności 
absorpcyjne przedsiębiorstw! Uczestniczyć w nim mogą innowacyjne MŚP 
w obszarach zaawansowanej technologii. 

Słusznie założono jednoczesne wsparcie dla obu faz procesu innowacyjnego 
(badawczej i wdrożeniowej), przy czym faza badań nie może być realizowana 
wyłącznie przez jednostki naukowe. Sformułowane warunki dofinansowania 
należy ocenić jako prawidłowe:

12 W badaniach empirycznych stwierdzono w szczególności słabą współpracę między prywat-
nymi firmami a państwowymi jednostkami badawczymi. Zob. Jasiński (2006).
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• tylko polskie rozwiązania naukowo-techniczne,
• własny wkład finansowy przedsiębiorcy w  realizację prac B+R,
• obowiązkowa współpraca przedsiębiorcy z  jednostką naukową potwier-

dzona zawartą umową,
• wspomniana groźba kar umownych.

Budżet programu zaplanowano w  wysokości 650 mln zł; wydaje się dosta-
tecznie wysoki oraz elastyczny (możliwość korekt w kolejnych latach). Harmo-
nogram też można ocenić jako prawidłowy.

Do 15 czerwca 2013 roku dofinansowano 213 wniosków na łączną kwotę 
ponad 521 mln zł, chociaż wniosków złożonych było dużo więcej. Na przykład 
do końca 2011 roku wniosków spełniających warunki konkursu było razem 
370, w  tym:

– aż 316 wniosków w ramach In-Tech, co świadczy o dużym zainteresowaniu 
środowiska, oraz

– tylko 54 wnioski w ramach Hi-Tech; tu spodziewano się chyba większego 
odzewu .

Wiosną 2013 roku ogłoszono już ostatni konkurs na projekty w  ramach 
programu Innotech.

Program „Kreator innowacyjności – Wsparcie innowacyjnej Przedsiębiorczości akademickiej”

Program ustanowiony na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z 28 maja 2008 roku. Koordynatorem był początkowo Departament 
Wdrożeń i  Innowacji (DWI) ministerstwa, a  następnie został przejęty przez 
NCBiR po 30 września 2011 roku. Budżet programu nie został z góry określo-
ny. Początkowo nie sformułowano również oczekiwanych, wymiernych efektów 
programu. Kiedy program przejął NCBiR, sformułowano oczekiwany jego efekt: 
„wzrost liczby komercjalizowanych technologii i  rozwiązań”.

Koncepcja programu stanowiła w  pewnym sensie przejaw trójkąta wiedzy: 
edukacja–badania–innowacje. Jego główny cel to „wspieranie jednostek wspiera-
jących przedsiębiorczość w środowisku naukowym”, głównie akademickim, a nie 
wprost jednostek przedsiębiorczych (przedsiębiorców akademickich). Program 
ten wychodzi jednak daleko poza „wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości 
akademickiej”. 

Program jest adresowany głównie do pracowników jednostek naukowych 
oraz innych podmiotów działających na rzecz nauki i transferu wiedzy. Raczej 
nie dla przedsiębiorców, z wyjątkiem tych, co posiadają status Centrum Badaw-
czo-Rozwojowego. Dotychczas przedsiębiorczość akademicka była kojarzona 
zazwyczaj z aktywnością studentów, bowiem zainteresowanie założeniem wła-
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snej firmy jest wśród nich dużo większe niż wśród pracowników akademickich 
(Pregiel, red., 2011).

Po przejęciu programu przez Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju, dofi-
nansowano 113 wniosków na kwotę 43 mln zł.

Program „Patent Plus”

Program ustanowiony na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i  Szkol-
nictwa Wyższego z  12 sierpnia 2008 roku. Koordynatorem był początkowo 
Departament Wdrożeń i  Innowacji, a  następnie został przejęty przez NCBiR 
po 30  września 2011 roku, praktycznie bez zmian. Budżet programu też nie 
został z góry określony. Nie sformułowano również oczekiwanych, wymiernych 
efektów programu.

Oba główne cele programu, tj. zwiększenie liczby zgłoszeń patentowych 
oraz intensyfikacja komercjalizacji wynalazków poprzez ułatwianie pozyskiwa-
nia w tym zakresie partnerów biznesowych, wydają się słuszne – tyle tylko, że 
dziś liczą się przede wszystkim patenty uzyskane w krajach Unii Europejskiej 
lub USA13 .

Koncepcja programu „Patent Plus” jest podobna do programu „Kreator 
Innowacyjności”, choć krąg uprawnionych podmiotów jest tu nieco szerszy: 
doszły centra doskonałości oraz fundacje wspierające transfer technologii 
i  przedsiębiorczość. Ale głównym adresatem programu pozostają jednostki 
naukowe. Wśród kryteriów oceny wniosków, za szczególnie ważne należy uznać 
„dotychczasową współpracę wnioskodawcy z  przedsiębiorcami w  celu komer-
cjalizacji rozwiązań opracowywanych w  jednostce naukowej”. 

Program wspierający wykorzystanie praw własności intelektualnej (PWI) 
w  działalności innowacyjnej jest nam dziś bardzo potrzebny. Analizowany 
program wspiera autorów wynalazków. Po przejęciu programu przez NCBiR, 
dofinansowanie otrzymały 72 wnioski na kwotę około 7 mln zł.

Program „KadTech”

Realizacja programu rozpoczęła się 7 lipca 2010 roku, zakończyła się w stycz-
niu 2011 roku .

Nie określono jednak ani planowanego budżetu programu, ani oczekiwanych 
efektów mierzalnych. Sformułowano główny cel: wsparcie procesów komercja-
lizacji technologii w MŚP poprzez dofinansowanie dwojakiego rodzaju działań:

13 W 2012 roku wszedł w  życie jednolity patent europejski. Polska jeszcze do niego nie 
przystąpiła. Naszym zdaniem, powinna to zrobić jak najszybciej.
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– zatrudnienia u przedsiębiorcy wysoko wykwalifikowanego personelu 
badawczo-wdrożeniowego oraz

– zakupu usług wsparcia innowacji.

Program adresowany był do przedsiębiorców realizujących projekty oparte 
na komercyjnym wykorzystaniu badań naukowych. Wzbudził jednak bardzo 
małe zainteresowanie wśród przedsiębiorców. Przyznano jedynie dwóm wniosko-
dawcom dofinansowanie w  łącznej wysokości 305.000 zł. Wprawdzie kierunek 
myślenia był słuszny, zwłaszcza w odniesieniu do wzrostu zatrudnienia pracow-
ników B+R w polskich przedsiębiorstwach, jednak był to nieudany program.

Program „BroTech”

Realizacja programu rozpoczęła się 29 lutego 2010 roku. Wtedy ogłoszo-
ny został pierwszy konkurs rozstrzygnięty 4 kwietnia 2011 roku i  nie będzie 
kontynuowany .

Celem programu było „wsparcie sektora usług doradczych związanych 
z pośrednictwem w obrocie technologiami”, co miało służyć podniesieniu efek-
tywności i  skuteczności procesu transferu technologii. Tak sformułowany cel 
i  założenia programu (o czym niżej) były niezbyt jasne, natomiast jego roli 
w  podnoszeniu efektywności i  skuteczności procesów TT nie sposób ocenić 
z  uwagi na brak wykazu oczekiwanych, mierzalnych efektów programu oraz 
innych danych liczbowych . 

Warunkiem dofinansowania było doprowadzenie przez wnioskodawcę do 
zawarcia umowy transferu lub umowy określającej warunki i zasady współpracy 
na rzecz innowacji. Wnioskodawcą mogła być:

– jednostka naukowa występująca w roli dostawcy oferowanej technologii 
albo

– przedsiębiorca w  roli odbiorcy poszukiwanej technologii. 

Wnioskodawca miał wskazać dostawcę usług doradczych, który będzie peł-
nić rolę brokera transferu techniki14. który z kolei może składać podzlecenia. 
Program zakładał jednorazowe przyznanie statusu brokera. 

Tylko 4 wnioskodawców otrzymało dofinansowanie dla 9 projektów o łącznej 
wysokości 270.000 zł. Natomiast lista brokerów obejmuje tylko trzy instytucje. 
Była mała skala dofinansowania (do 30.000 zł), stąd małe zainteresowanie, 
a więc i mała skala programu. 

14 Na przykład pierwsi w  Wielkiej Brytanii brokerzy transferu technologii pojawili się już 
w  latach osiemdziesiątych XX wieku – zob. np. Jasiński (1992).
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BRidge: Badanie–Rozwój–innowacje

W celu wsparcia komercjalizacji wyników prac B+R, w 2012 roku NCBiR 
uruchomiło i zrealizowało przedsięwzięcie o charakterze pilotażowym, finanso-
wane ze środków krajowych, nazwane w skrócie BRIdge. Oferta NCBiR była 
adresowana do: przedsiębiorców, uczelni, instytutów badawczych, instytutów 
naukowych PAN oraz osób fizycznych – indywidualnych innowatorów. Pre-
ferencyjnie mieli być traktowani młodzi przedsiębiorcy mikro-, mali i  średni, 
w  szczególności przedsiębiorstwa typu start-up, które powstają w  celu komer-
cjalizacji wyników prac B+R. Pilotaż zakończył się sukcesem i  na bazie tego 
przedsięwzięcia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło potem pro-
gram BridgeVC (zob. dalej).

Tak więc, przeanalizowane programy nastawione są głównie na wspieranie pro-
cesów komercjalizacji wyników prac B+R przede wszystkim poprzez usprawnianie 
współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Adresowane są 
jednocześnie do firm i  placówek badawczych. Jedynie dwa programy okazały 
się nieudane (BroTech i KadTech), chociaż z  założenia były bardzo potrzebne.

Najnowsze inicjatywy Centrum to następujące programy krajowe:
• GO_GLOBAL – jego celem jest wsparcie innowacyjnych firm komer-

cjalizujących wyniki badań naukowych i  prac rozwojowych na rynkach 
światowych. A więc wreszcie orientacja na eksport;

• BridgeVC – jego celem jest przyciągnięcie kapitału prywatnego (krajo-
wego i zagranicznego) do inwestowania we wczesne fazy rozwoju nowych 
technologii. Program dzieli się na dwa komponenty: inwestycyjny i dorad-
czy; ma charakter montażu finansowego z  udziałem środków NCBiR 
oraz firm typu Venture Capital. Jest on nieco podobny do Funduszu 
Pożyczkowego Wspierania Innowacji PARP;

• DEMONSTRATOR+ – jego celem jest wsparcie przedsięwzięć badaw-
czo-rozwojowych w zakresie opracowania nowej technologii lub nowego 
produktu, obejmujących przetestowanie opracowanego rozwiązania 
naukowo-technicznego w  skali demonstracyjnej;

• Dwa programy zorientowane branżowo: InnoMed – w zakresie nowych 
technologii medycznych oraz InnoLot – w obszarze innowacyjnych roz-
wiązań dla przemysłu lotniczego;

• Program badań według formuły PCP (zamówienia przedkonkurencyjne) 
– chodzi tu o zamówienia publiczne w celu rozwiązania jakichś konkret-
nych problemów, z którymi boryka się administracja państwowa. 

Oceniając powyższe inicjatywy należy zauważyć, że:
– po pierwsze, większość ma jeszcze charakter pilotażowy;
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– po drugie, wykorzystują one najnowsze doświadczenia zagraniczne w tej 
dziedzinie;

– po trzecie, stanowią wielce zróżnicowaną, atrakcyjną ofertę pod adresem 
podmiotów zainteresowanych współpracą naukowo-techniczną prowa-
dzącą do komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych; 

– po czwarte, są bardzo potrzebne dla wzmocnienia więzi między sferą 
nauki a  sektorem biznesu.

Kiedy przyjdzie do ewaluacji poszczególnych programów, dobrze by było, 
gdyby udało się uzyskać informacje o konkretnych, namacalnych efektach ich 
realizacji, np. o liczbie skomercjalizowanych innowacji produktowych czy wdro-
żonych innowacji procesowych. 

* * *
Analizując wyniki przeprowadzonych badań ankietowych okazało się, że tylko 

17% przedsiębiorstw skorzystało lub nadal korzysta przynajmniej z  jednego 
programu NCBiR, ale żadna z  firm łomiankowskich. Dofinansowanie zostało 
przeznaczone głównie na:

– wdrożenie nowego lub znacząco unowocześnionego produktu i
– prace badawczo-rozwojowe (to bardzo dobry objaw).

Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszy się „Innotech”, czyli 
program, który zakłada po pierwsze, wsparcie jednocześnie dla obu faz procesu 
innowacyjnego (badawczej i wdrożeniowej), a po drugie, konieczność uczestni-
czenia przedsiębiorcy nie tylko w procesie wdrożenia, co oczywiste, ale również 
w procesie badawczym. Widocznie oferta tego programu jest bardzo atrakcyjna 
dla firm-wnioskodawców.

Najczęstsze przyczyny nie ubiegania się o  dofinansowanie z  programów 
NCBiR-u – zdaniem respondentów – to:

• brak informacji o  istnieniu takiej pomocy,
• skomplikowane procedury administracyjne i  prawne,
• procedury zbyt praco- i  czasochłonne.

Skarżyli się na to również respondenci w badaniu R. Stanisławskiego (2011). 
Natomiast jako najbardziej skuteczne – spośród wszystkich programów ofe-

rowanych zarówno przez PARP, jak i  NCBiR – zostały przez respondentów 
ocenione projekty celowe: odpowiedziały tak 33 firmy, tj. blisko dwie trzecie 
respondentów, z  tego 28 z  programu NOT-u (co zrozumiałe), oraz wszystkie  
5 spośród przedsiębiorstw o statusie CBR. Należy przy tym zauważyć, iż żadna 
z firm łomiankowskich nie realizowała projektu celowego, co potwierdza tezę, 
że słabe firmy (na polu innowacji) słabo się starają o dofinansowanie z różnych 
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możliwych programów albo też nie spełniają wymaganych kryteriów, np. nie 
współpracują z  jednostkami naukowymi. 

Oceniając nie zakończone programy NCBiR-u z punktu widzenia możliwości 
skorzystania z nich przez jednostki naukowe, można stwierdzić, co następuje:
 Inicjatywa Technologiczna I – daje duże możliwości uczestnictwa jedno-

stek naukowych w projektach (fazach) badawczych.
 Innotech – przedsiębiorcy mają zamawiać badania w  sektorze B+R; 

placówki naukowe powinny wykorzystać sprzyjającą okoliczność, tzn. 
obowiązek współpracy przedsiębiorcy z  taką jednostką, co powinno być 
potwierdzone zawartą wcześniej umową dwustronną.

 Patent Plus – głównym adresatem programu są tu jednostki naukowe, 
które chcą (powinny) komercjalizować swoje osiągnięcia badawcze.

 Kreator Innowacyjności – tutaj głównym adresatem są pracownicy szkół 
wyższych, którzy chcą stać się przedsiębiorcami.

 BRIdge – wnioskodawcami mogą być zarówno instytucje badawcze, jak 
również indywidualni naukowcy, którzy zamierzają skomercjalizować 
swoje rozwiązania naukowo-techniczne.

4. Regulacje (prawne)

Jak piszą cytowani wcześniej J. Tidd i J. Bessant, ważne źródło innowacyj-
ności stanowią impulsy, które są efektem zmian w przepisach prawa, dotyczą-
cych działalności gospodarczej. Należy pamiętać, że przepisy te mają jednak 
cechy miecza obosiecznego – z jednej strony, nakładają ograniczenia (zamykając 
tym samym utarte szlaki, którymi do tej pory przebiegały innowacje), a z dru-
giej, dekretują zmiany (kierując je na nowe tory). Zjawisko to działa również 
w  odwrotną stronę – deregulacja, poluzowanie ograniczeń może stymulować 
i  otwierać nowe przestrzenie innowacyjności (Tidd, Bessant, 2011). 

Działalność innowacyjna potrzebuje dobrego wsparcia prawnego (Jasiński, 
2011). Stąd w  krajach wysoko rozwiniętych przywiązuje się – w  kontekście 
procesów innowacyjnych – dużą wagę do regulacji, traktując je jako narzę-
dzia polityki o charakterze popytowym (Georghiou, 2011), chociaż odgrywają 
one różną rolę w  różnych sektorach gospodarki. Ważniejsze są np. w  takich 
sektorach, jak: energia, poczta, telekomunikacja, przemysł spożywczy, farma-
ceutyczny, ochrona zdrowia czy inne usługi użyteczności publicznej.

Według OECD (1997), instrumenty regulacyjne obejmują:
• regulacje monopolu państwowego;
• regulacje dotyczące przedsiębiorstw prywatnych, np. szczegółowa specyfi-

kacja standardów produkcji, limity zanieczyszczenia, obrót tzw. kredytami 
zanieczyszczenia;
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• pozostałe normy i  standardy;
• przepisy dotyczące praw własności przemysłowej i  praw autorskich.

Naszym zdaniem, w  polskich warunkach szczególnie ważne są regulacje 
dotyczące ochrony konsumenta i konkurencji oraz regulacje odnoszące się do 
praw własności intelektualnej (PWI). Z uwagi na to, że problematyka ochrony 
PWI z punktu widzenia innowacji została dość szeroko omówiona w poprzed-
niej pracy (Jasiński, 2011), tutaj skupimy się na kwestiach ochrony konsumenta 
i  konkurencji w kontekście innowacji15 .

Generowanie i  upowszechnianie innowacji może wiązać się z  określonym 
– negatywnym i/lub pozytywnym – wpływem na stan konkurencji na rynku 
oraz na sytuację konsumentów. Działania proinnowacyjne przedsiębiorców 
podlegają zatem – tak jak działania we wszystkich innych sferach – przepisom 
dotyczącym ochrony konkurencji i  konsumentów. Stosowanie prawa ochro-
ny konkurencji i  konsumentów może wpływać (pośrednio) na innowacyjność 
gospodarki poprzez tworzenie otoczenia proinnowacyjnego, np. motywacja do 
podejmowania działań kreujących innowację i jej dyfuzję, łagodne interwencje 
organów antymonopolowych wobec przedsięwzięć innowacyjnych, ramy prawne 
dla porozumień proinnowacyjnych (horyzontalnych lub wertykalnych).

4.1. innowacja a  ochrona konsumenta

Zarówno w prawie UE, jak i w prawie polskim ochronę konsumentów można 
rozpatrywać na gruncie prawa publicznego (relacje: państwo – przedsiębiorca 
oraz państwo – konsument) oraz prawa prywatnego (relacja: konsument – 
przedsiębiorca). 

Publicznoprawna ochrona zakłada, że zagrożony został interes publiczny, 
czyli zbiorowy interes konsumenta, godzący w  interesy znacznej grupy lub 
wszystkich (ale nie sumy indywidualnych) konsumentów danego produktu lub 
usługi. Organy ochrony powinny podejmować również działania regulacyjne 
rynku tak, aby zapewnić dobrobyt konsumentów. Zaznaczyć jednak należy, że 
w  literaturze akcentowane jest rozróżnienie między „ekonomicznym intere-
sem konsumenta” (np. niskie ceny, dogodny sposób dokonywania zakupów) 
a „interesem ochrony konsumenta”, np. gwarancja bezpiecznego produktu i jego 
dobrej jakości (Whitman, 2007). Natomiast prywatnoprawna ochrona dotyczy 
pojedynczych konsumentów, bez względu na to, czy inni ucierpieli wskutek 
zachowań antykonkurencyjnych. 

15 Podrozdział ten został przygotowany na bazie dwóch opracowań za zgodą ich autorów, 
tj. Jurkowska-Gomułka, Skoczny i  Warzybok (2010) oraz Jurkowska-Gomułka, Sage i  Skoczny 
(2010) w pracy zbiorowej pod redakcją Jasińskiego (2010). 
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Publicznoprawna ochrona konsumentów oparta jest na regulacjach prawa 
administracyjnego – głównie ustawy o  ochronie konkurencji i  konsumenta, 
uzupełnianych przez inne ustawy, np. ustawę o ogólnym bezpieczeństwie pro-
duktów. Postępowanie wszczynane jest przez Prezesa Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i  Konsumenta tylko wtedy, gdy doszło już do naruszenia (na skutek 
działania lub zaniechania) interesów konsumentów. Natomiast ochronę natury 
prywatnoprawnej zapewnia m.in. kodeks cywilny, ustawa o  kredycie konsu-
menckim, ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, ustawa 
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, czy ustawa o usługach turystycznych, 
a  także ustawa o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i  ustawa o  przeciwdzia-
łaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Te dwa ostatnie akty mają również 
duże znaczenie w  zakresie publicznoprawnej ochrony zbiorowych interesów 
konsumenta, ponieważ stanowią punkt odniesienia dla definiowania naruszeń 
praw konsumentów. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że w prawie ochrony 
konsumenta (konsumentów), zarówno wspólnotowym, jak i  polskim, nie ist-
nieje definicja produktów i usług innowacyjnych, zatem są one traktowane na 
gruncie prawa tak samo, jak każdy inny produkt lub usługa.

Prawo wspólnotowe nie zawiera też jednej, spójnej definicji konsumen-
ta16. Polska ustawa o ochronie konkurencji i  konsumentów zawiera odesłanie 
do kodeksu cywilnego, zgodnie z  którym konsumentem jest osoba fizyczna 
dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z  jej działalnością 
gospodarczą lub zawodową. Taka definicja jest znacznie węższa niż pojęcie 
konsumenta w  rozumieniu przyjętym w  naukach ekonomicznych i  właściwym 
dla prawa ochrony konkurencji, ponieważ z ekonomicznego punktu widzenia, 
ochronie na mocy ustawy podlegają wszystkie podmioty – każdy ostateczny 
odbiorca towarów, który nabywa je w celu korzystania, a nie dalszej odsprzedaży 
– czyli ostatni podmiot w  łańcuchu dystrybucji. W sytuacji, gdy ustawa naka-
zuje uwzględniać interes innych niż konsumenci uczestników rynku, po stronie 
popytowej posługuje się sformułowaniem „nabywca” lub „użytkownik”, które 
są szersze od pojęcia konsumenta, ale sam ustawodawca nie jest konsekwentny 
przy respektowaniu tego rozróżnienia. Tak więc prawo ochrony konkurencji 
oraz prawo konsumenckie zajmują się konsumentami z różnej perspektywy, co 
wynika z odmiennego rozumienia pojęcia „konsument”. 

16 Por. np. Dyrektywa Rady 93/13/WE z  5 kwietnia 1993 roku w  sprawie nieuczciwych 
warunków w  umowach konsumenckich, Dz. Urz. WE L 95/29; dyrektywa Rady 85/577/EWG 
z  20  grudnia 1985 roku w  sprawie ochrony konsumentów w  odniesieniu do umów zawartych 
poza lokalem przedsiębiorstwa, Dz. Urz. EWG L 372/31; dyrektywa Parlamentu Europejskiego  
97/7/WE z 20 maja 1997 roku w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych 
na odległość, Dz. Urz. WE L 144/19.
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Definicje polskie i wspólnotowe wydają się być jasne, niemniej jednak w przy-
padku stosowania tych definicji w  sądach pojawił się problem zdefiniowania 
konsumenta pod względem cech, jakie powinien posiadać, a  także pytanie, 
jaki system ochrony konsumenta jest najlepszy: paternalistyczny (zakłada pełną 
ochronę konsumenta) czy też liberalny (celem ochrony jest stworzenie kon-
sumentowi warunków do podejmowania przemyślanej i samodzielnej decyzji). 

Model przeciętnego konsumenta w Polsce zakłada, że jest to osoba należy-
cie poinformowana, uważna, ostrożna i rozsądnie krytyczna17 . Taki konsument 
posiada umiejętność odczytywania informacji reklamowych, ale podkreślić nale-
ży, że wzorzec konsumenta jest różnicowany, m.in. w zależności od towaru lub 
usługi, jaką konsument nabywa, okoliczności, w jakich dochodzi do zetknięcia 
się z  reklamą czy też częstotliwości dokonywania transakcji.

Zarówno w prawie UE, jak i polskim, uregulowania dotyczące ochrony kon-
sumenta (tak publiczne, jak i prywatne) obejmują nie tylko wszystkie elementy 
marketingu mix (produkt, cena, promocja, dystrybucja), ale też cały cykl tech-
nicznego wytworzenia produktu, jego użytkowanie i ewentualne zużycie przez 
konsumenta. Przykłady praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumenta 
zawiera art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (przedstawione 
zostały na rysunku 1), nie jest to jednak katalog zamknięty.

Praktyki naruszające
zbiorowe interesy

konsumenta

Stosowanie postanowień wzorców
umów wpisanych do rejestru
postanowień wzorców umów
uznanych za niedozwolone

Naruszanie obowiązku udzielenia
konsumentom rzetelnej, prawdziwej

i pełnej informacji

Nieuczciwe praktyki rynkowe lub
czyny nieuczciwej konkurencji

Źródło: opracowanie własne autorów.

Rysunek 1. Przykłady praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów 

17 Zob. np. wyroki Sądu Najwyższego: wyrok SN z 2 października 2007 roku, II CSK 289/07, 
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2008, nr 12, s. 140; wyrok SN z 3 grudnia 2003 roku, 
I CK 358/02, Biuletyn SN 2004, nr 5; decyzja Prezesa UOKiK z 7 lutego 2007 roku, nr RKR-5/2007.
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W przypadku produktów i usług innowacyjnych, naruszenia najczęściej doty-
czą naruszenia obowiązków informacyjnych oraz nieuczciwych praktyk rynko-
wych i czynów nieuczciwej konkurencji, w szczególności w postaci nieuczciwej 
reklamy. Stosunkowo rzadziej zdarzają się naruszenia w  postaci stosowania 
wzorców umów; częściej można je spotkać w  przypadku umów o  świadczenie 
nowych, potencjalnie innowacyjnych usług (np. usługi teleinformatyczne).

Innowacyjne produkty lub usługi, o  których istnieniu lub sposobie użytko-
wania konsument nie wie, wymagają innego marketingu i informowania o nich 
w dopasowany do klienta sposób. W polskiej praktyce stosowania prawa ochrony 
konsumentów wyraźnie sformułowane zostało stanowisko, zgodnie z którym na 
przedsiębiorcy ciąży obowiązek udzielenia konsumentom rzetelnej, prawdziwej 
i  pełnej informacji, stanowiącej „podstawę umożliwiającą konsumentowi wła-
ściwą ocenę przez niego sytuacji, a także jest warunkiem swobodnego podjęcia 
decyzji18”. Badania pokazują jednak, że udział nakładów na marketing w nakła-
dach na innowacje w 2006 roku wynosił tylko 0,7% (Żołnierski, red., 2008).

Obowiązki informacyjne wynikają m.in. z  uregulowań dotyczących prawa 
żywnościowego w zakresie znakowania żywności. Dotyczą one właściwego zna-
kowania oraz szczegółowej informacji na temat sposobu działania, dawkowania 
i przeciwwskazań leków i produktów farmaceutycznych, kosmetyków, sposobu 
umieszczania atestów na produktach i  oznaczania ich zgodności z  normami. 
Należy zastrzec, że regulacje prawne pozostają wtórne wobec rzeczywistych 
działań przedsiębiorców, co powoduje, że ustawodawca może reagować z opóź-
nieniem na pewne niepożądane zjawiska (np. wprowadzanie na rynek produk-
tów zawierających substancję o negatywnym wpływie na zdrowie człowieka)19 .

Konsument powinien mieć zapewnione prawo do uzyskania rzetelnej, praw-
dziwej i  pełnej informacji zarówno o  przedmiocie, jak i  o  warunkach skorzy-
stania z  oferty przedsiębiorcy. Dlatego przedsiębiorca ma zapewnić nie tylko 
dostęp do informacji o  produkcie, ale również o  podmiocie, który produkt 
oferuje, oraz ma obowiązek zapewnić, że informacje będą dla konsumenta 
czytelne, jasne i  zrozumiałe.

Wśród czynów nieuczciwej konkurencji dotyczącej produktów innowacyjnych, 
należy wymienić przede wszystkim nieuczciwą reklamę oraz wprowadzające 
w  błąd oznaczenie towarów. Są to zachowania, które godzą w  prawo konsu-
menta do informacji i podjęcia świadomego wyboru z dostępnej oferty rynkowej 

18 Decyzja Prezesa UOKiK z 7 lipca 2008 roku, nr DOK-5/2008; decyzja Prezesa UOKiK z 7 lipca 
2008 roku, nr RLU-19/2008; decyzja Prezesa UOKiK z  18 kwietnia 2008 roku, nr RLU-9/2008 – 
decyzje Prezesa UOKiK są dostępne pod adresem http://www.uokik.gov.pl/pl/orzecznictwo_prezesa_ 
uokik/decyzje_prezesa/.

19 Przykładem takiej sytuacji może być problem sprzedaży w  Polsce tzw. dopalaczy – pro-
duktów, których wprowadzanie do obrotu nie jest zakazane żadnym przepisem prawa, podczas 
gdy kwestia ich wpływu na zdrowie ludzi jest bardzo kontrowersyjna.
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i rozpatrywane mogą być zarówno na gruncie publicznoprawnym (praktyka może 
naruszać zbiorowe interesy konsumentów), jak i  prywatnoprawnym (praktyka 
może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwą praktykę rynkową, 
a powództwo do sądu cywilnego może wnieść konsument, organizacje konsu-
menckie i  rzecznik konsumentów). Niewłaściwe poinformowanie konsumenta 
o  produkcie nowym lub ulepszonym nie może stanowić ex definitione działa-
nia zabronionego, ale w  tej ocenie decydujący jest sposób odbioru informacji 
przez konsumentów – gdy na podstawie reklamy jej adresat ma lub może mieć 
nieprawdziwe wyobrażenie o  towarze lub usłudze, którego reklama dotyczy. 
Cechy innowacyjne produktów i  usług często są wykorzystywane jako jeden 
z elementów reklamy (np. produkt reklamowany jako „najnowocześniejszy na 
rynku”, „oparty na najnowszej technologii”). Jeśli produkt i  usługa w  rzeczy-
wistości nie wykazują wskazanych innowacyjnych cech, działanie przedsiębiorcy 
może być postrzegane jako nieuczciwa reklama.

4.2. System prawny ochrony konkurencji „przyjazny innowacji”

Należy podkreślić, że rolą przepisów o ochronie konkurencji nie jest bezpo-
średnie wspieranie innowacji – jest nią tworzenie warunków dla funkcjonowania 
i  rozwoju efektywnej (zdolnej do działania) konkurencji, za której element 
można uznać innowacyjność. System prawnej ochrony konkurencji i  konsu-
mentów może zatem co najwyżej pośrednio sprzyjać rozwojowi innowacji i  to 
przede wszystkim poprzez „ulgowe traktowanie” przedsięwzięć generujących 
innowacje . 

Analiza przepisów z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, przepro-
wadzona w kontekście barier i zachęt dla innowacji, wskazuje, że tak rozumiany 
proinnowacyjny charakter mają głównie regulacje odnoszące się do porozumień 
ograniczających konkurencję (art. 6 ustawy o  ochronie konkurencji i  konsu-
mentów). Choć zawarty w art. 6 zakaz porozumień ograniczających konkurencję 
nie różnicuje traktowania porozumień horyzontalnych i wertykalnych, to prak-
tyka stosowania tego przepisu wskazuje, że pierwsza z wymienionych kategorii 
porozumień oceniana jest jako stanowiąca większe zagrożenie dla konkurencji. 

Kolektywne praktyki przedsiębiorców objęte są co do zasady zakazem, 
bez względu na to, jaki aspekt konkurencji ograniczają. Teoretycznie zatem 
także porozumienia dotyczące kooperacji w  działalności badawczej podlegają 
zakazowi praktyk ograniczających konkurencję jako praktyki eliminujące lub 
co najmniej zmniejszające poziom konkurencji w dziedzinie innowacji między 
przedsiębiorcami. Ustawodawca zastrzegł jednak możliwość niestosowania zaka-
zu z art. 6 wobec porozumień spełniających cztery przesłanki tzw. wyłączenia 
spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Przesłanki te zdefinio-
wane zostały w art. 8 ustawy, odzwierciedlającym treść art. 101 ust. 3 TFUE. 
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Przesłanki wyłączenia klasyfikowane są jako pozytywne i negatywne. Jedną 
z  dwóch pozytywnych przesłanek wyłączenia jest „przyczynienie się do roz-
woju gospodarczego i  technologicznego”, co potencjalnie odnosi się wprost 
do porozumień dotyczących innowacji (nie tylko technicznych, ale także np. 
organizacyjnych). Drugą pozytywną przesłankę stanowi „odpowiedni udział 
konsumentów w  zysku” z  wyłączanego porozumienia. Zysk taki może przy-
jąć postać np. nowocześniejszego (bardziej innowacyjnego) produktu (usługi) 
bądź lepszej dostępności produktów (usług) dzięki zastosowaniu innowacyjnych 
metod dystrybucji i/lub sprzedaży. 

Każde porozumienie dotyczące innowacji może podlegać wyłączeniu, jeśli 
spełnia także dwie negatywne przesłanki wyłączenia. Pierwsza z nich wymaga 
stosowania tylko takich ograniczeń (i w  takim stopniu) konkurencji, które są 
uzasadnione celami danego porozumienia. Spełnienie drugiej przesłanki nega-
tywnej wyklucza możliwość eliminacji konkurencji na znaczącej części rynku 
właściwego20 .

Porozumienia mogą korzystać z wyłączenia na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy 
na zasadzie tzw. samooceny, polegającej na tym, że sami przedsiębiorcy anga-
żujący się w  dane porozumienie są zobowiązani do przeprowadzenia „testu 
wyłączenia”. W przypadku, gdy Prezes UOKiK wszczyna postępowanie anty-
monopolowe, przedstawiając przedsiębiorcom zarzuty naruszenia zakazu z art. 
6, mogą oni bronić się poprzez dowiedzenie spełnienia przesłanek wyłączenia. 

Wyłączenia spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję udzie-
lane są również na zasadzie tzw. wyłączeń grupowych, przyjmujących postać 
rozporządzeń wydawanych przez Radę Ministrów na podstawie art. 8 ust. 3 
ustawy. Rozporządzenia te określają kryteria ilościowe (próg udziału w rynku) 
oraz jakościowe (głównie klauzule zakazane21) porozumień, które mogą być 
poddane wyłączeniu. Obecnie obowiązujące rozporządzenia Rady Ministrów 
wyłączają grupowo (blokowo) następujące kategorie porozumień: (1) porozu-
mienia badawczo-rozwojowe i specjalizacyjne (produkcyjne), (2) porozumienia 
wertykalne (dystrybucyjne), (3) porozumienia o transferze technologii, (4) poro-
zumienia dystrybucyjne w sektorze motoryzacji, (5) porozumienia o kooperacji 
horyzontalnej w  ubezpieczeniach. Szczególnie istotne znaczenie dla rozwoju 
innowacji mają, oczywiście, wyłączenia dla porozumień badawczo-rozwojowych 
i specjalizacyjnych oraz porozumień o transferze technologii. Warto zaznaczyć, 
że podobne wyłączenia funkcjonują zarówno w prawie UE, jak i w porządkach 
krajowych większości państw członkowskich. 

20 Rynek właściwy definiowany jest w  art. 4 pkt 9 ustawy o  ochronie konkurencji i  konsu-
mentów.

21 Klauzule te nazywane są również klauzulami czarnymi.
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Podkreślenia wymaga okoliczność, że w  obecnym stanie prawnym skorzy-
stanie z  wyłączenia na zasadzie samooceny, czy też z  wyłączenia grupowego 
nie wymaga uzyskania przez przedsiębiorców żadnego aktu administracyjnego 
potwierdzającego „prawo do wyłączenia”; wyłączenie, przy spełnieniu przesła-
nek, przysługuje przedsiębiorcom niejako „automatycznie”. Rozwiązanie takie 
należy poczytywać za sprzyjające angażowaniu się przedsiębiorców w  porozu-
mienia proinnowacyjne . 

W polskiej ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów trudno natomiast 
odnaleźć przepisy, które sprzyjałyby podejmowaniu innowacyjnych przedsię-
wzięć przez podmioty zajmujące pozycję dominującą na rynku. Artykuł 9 ustawy 
nie przewiduje żadnych wyłączeń spod zakazu nadużywania pozycji dominującej 
w sytuacji, gdy zachowanie przedsiębiorcy dominującego22 mogłoby co prawda 
zostać uznane za ograniczające konkurencję, ale jednocześnie – proinnowa-
cyjne. Można zatem przyjąć, że działalność innowacyjna dominanta niesie ze 
sobą pewne ryzyko uznania tego zachowania za zakazane nadużywanie pozycji 
rynkowej . 

Koncentracje przedsiębiorców23 o  znaczącym dla rynku rozmiarze (odpo-
wiednie progi określone są w  art. 13 ustawy) poddane są obowiązkowej pre-
wencyjnej kontroli ze strony Prezesa UOKiK. Organ wydaje decyzję w sprawie 
koncentracji po przeprowadzeniu tzw. testu istotnego ograniczenia konkuren-
cji, który ma wykazać istnienie (bądź nie) negatywnych (antykonkurencyjnych) 
skutków zamierzonej koncentracji. Należy przyjąć – choć nie wskazuje tego 
wprost art. 18 ustawy – że ocena potencjalnych anty-konkurencyjnych skutków 
koncentracji przedsiębiorców uwzględnia m.in. jej wpływ na innowacyjność na 
rynku właściwym. Wola ustawodawcy co do ułatwienia funkcjonowania przed-
sięwzięć proinnowacyjnych ujawnia się natomiast w  rozwiązaniu prawnym, 
dającym możliwość udzielenia wyjątkowej zgody na koncentrację w  sytuacji, 
gdy przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego. 
Słusznie podnosi się w  literaturze prawniczej, że przesłanka ta spełniona jest 
wówczas, gdy z rozwoju ekonomicznego czy postępu technicznego mogą korzy-
stać nie tylko przedsiębiorcy zaangażowani w koncentrację, ale większe grupy 
przedsiębiorców, całe branże lub cała gospodarka. Przesłanka ta nawiązuje do 

22 Przedsiębiorcą dominującym jest podmiot zajmujący na rynku pozycję dominującą rozu-
mianą jako pozycję, która umożliwia przedsiębiorcy zapobieganie skutecznej konkurencji na 
rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od 
konkurentów, kontrahentów i  konsumentów. Domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję 
dominującą, jeżeli jego udział w  rynku właściwym przekracza 40% – zob. art. 4 pkt 10 ustawy 
o ochronie konkurencji i  konsumentów. 

23 Koncentracja przedsiębiorców jest zjawiskiem gospodarczym, które – w  sensie ekono-
micznym – oznacza łączenie aktywów lub/i pasywów dwóch lub większej ilości przedsiębiorców, 
powodujące zmiany strukturalne w  gospodarce – zob. M. Bernatt, A. Jurkowska, T. Skoczny, 
2007, s. 100.
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„obiektywnych korzyści gospodarczych”, które mogą polegać „w szczególności 
na modernizacji technologii produkcji, poprawie jakości towarów, wprowadzaniu 
na rynek nowych produktów”24 .

Od 1 maja 2004 roku utraciły natomiast moc przepisy, obowiązujące przed 
akcesją Polski do Unii Europejskiej, dotyczące dozwolonego (nieobjętego zaka-
zem pomocy publicznej) wsparcia publicznego dla przedsięwzięć badawczo-
rozwojowych. Obecnie w tym zakresie obowiązują bezpośrednio przepisy UE. 
Są to przede wszystkim tzw. wyłączenie grupowe ustanowione rozporządzeniem 
Rady nr 800/2008, wskazujące warunki dopuszczalności pomocy publicznej na 
techniczne studia wykonalności, pokrycie kosztów praw własności przemysłowej 
dla MSP, działalność badawczo-rozwojową w sektorach rolnictwa i rybołówstwa, 
dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw, na usługi doradcze w  zakresie 
innowacji i usługi wsparcia innowacji oraz na tymczasowe zatrudnienie wysoko 
wykwalifikowanego personelu.

A jak wyglądają ramy prawne dla porozumień proinnowacyjnych? Chodzi 
o porozumienia horyzontalne i wertykalne.

4.3. Ramy prawne dla innowacji w porozumieniach horyzontalnych

Porozumienia badawczo-rozwojowe

Porozumienia badawczo-rozwojowe należą do kategorii porozumień hory-
zontalnych (poziomych), zawieranych między podmiotami działającymi na tym 
samym szczeblu obrotu gospodarczego, i  jako takie stanowią one podstawowe 
narzędzie upowszechniania (ułatwiania) działalności innowacyjnej przedsię-
biorców. Jednocześnie jest to jednak narzędzie bezpośredniego ograniczania 
konkurencji (zastąpienie rywalizacji w  jednej ze sfer konkurowania przedsię-
biorców kooperacją), stąd porozumienia badawczo-rozwojowe muszą stanowić 
przedmiot zainteresowania prawa antymonopolowego.

Współpraca badawczo-rozwojowa może być realizowana w trzech wymiarach, 
przy czym zakres kooperacji ma istotne znaczenie dla antymonopolowej oceny 
danego porozumienia. Porozumienia badawczo-rozwojowe mogą bowiem prze-
widywać: (a) wspólne prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (wspólne 
badania), (b) wspólne prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej połą-
czone z wykorzystaniem (wdrożeniem) jej wyników, bądź jedynie (c) wspólne 
zastosowanie przemysłowe rezultatów prac badawczo-rozwojowych. Ryzyko 
ograniczenia konkurencji wzrasta wraz ze zbliżaniem się do rynkowego wyko-
rzystania wyników działalności badawczo-rozwojowej, stąd im bardziej zaawan-

24 Decyzja Prezesa UOKiK z 8 marca 2007 roku, nr DOK-29/2007; decyzja Prezesa UOKiK 
z 12 grudnia 2006 roku, nr DOK-63/2006, niepubl. 
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sowana kooperacja i im większy jej zakres, tym jest ona przezorniej traktowana 
przez prawo antymonopolowe .

Z punktu widzenia prawa ochrony konkurencji nie ma znaczenia forma, 
w  jakiej realizowana jest kooperacja badawczo-rozwojowa: może to być np. 
umowa bez tworzenia wspólnej struktury organizacyjnej, bądź też powołanie 
wspólnego przedsiębiorcy25 (joint venture). Porozumienie o  wspólnym przed-
siębiorcy postrzegane jest jako porozumienie (i podlega przepisom o  zaka-
zie porozumień ograniczających konkurencję i  wyłączeniom spod nich), o  ile 
wspólny przedsiębiorca powołany został na określony czas, w  celu realizacji 
konkretnego projektu badawczego – wówczas jest to kooperacyjny wspólny 
przedsiębiorca (co-operative joint venture); jeśli natomiast uczestnicy porozumie-
nia tworzą stałą strukturę gospodarczą, mamy do czynienia z koncentracyjnym 
wspólnym przedsiębiorcą (concentrative joint venture), który także może gene-
rować innowacje, ale jego ocena antymonopolowa odbywa się na podstawie 
przepisów o kontroli koncentracji.

Proinnowacyjne regulacje dotyczące kooperacji badawczo-rozwojowej

Porozumienia badawczo-rozwojowe są jedną z  tych kategorii porozumień, 
co do których polski ustawodawca uznał, że powinny one korzystać z  tzw. 
wyłączenia grupowego. Podkreślenia wymaga okoliczność, że regulacje wyłącza-
jące porozumienia badawczo-rozwojowe oczywiście służą ochronie konkurencji, 
jednak równie ważną ich funkcją jest stymulowanie współpracy przedsiębiorców 
i  kreowanie zachęt na rzecz kooperacji badawczo-rozwojowej. 

Pierwsze polskie rozporządzenie wyłączające dla omawianej kategorii porozu-
mień pojawiło się w 2002 roku i obowiązywało do końca 2007 roku, a następnie 
zostało ono zastąpione przez rozporządzenie Rady Ministrów z  19 listopada 
20007 roku w  sprawie wyłączenia określonych porozumień specjalizacyjnych 
i badawczo-rozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję, 
które wygasło z  dniem 31 grudnia 2010 roku. Wzorem dla polskiej regulacji 
jest wspólnotowe rozporządzenie nr 2659/2000 Komisji w  sprawie stosowania 
art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień badawczo-rozwojowych. Nale-
ży zastrzec, że rozporządzenie krajowe dotyczy jednocześnie dwóch kategorii 
porozumień (badawczo-rozwojowych i specjalizacyjnych), którym w Unii Euro-
pejskiej poświęcone są odrębne regulacje.

25 Polska ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów konsekwentnie posługuje się poję-
ciem „wspólny przedsiębiorca”, co związane jest z terminologią używaną w ustawie o swobodzie 
działalności gospodarczej, wskazującej na podmiotowe (przedsiębiorca), a  nie przedmiotowe 
(przedsiębiorstwo) rozumienie działalności gospodarczej. W terminologii polskiego systemu 
prawnego pojęcie „wspólnego przedsiębiorcy” odpowiada wspólnotowemu pojęciu „wspólnego 
przedsiębiorstwa”, czy „wspólnego przedsięwzięcia” (joint venture).
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Wyłączenie grupowe stosowane jest wobec trzech wymiarów kooperacji 
badawczo-rozwojowej (prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wykorzystanie 
ich wyników oraz korelacja obydwu elementów). W celu zdefiniowania pojęcia 
„badanie” ustawodawca odsyła do znowelizowanej ustawy z  8 października 
2004 roku o zasadach finansowania nauki, natomiast termin „prace rozwojowe” 
definiowany jest w § 2 pkt 2 rozporządzenia jako „nabywanie, łączenie, kształ-
towanie i wykorzystywanie aktualnie dostępnej wiedzy i umiejętności z dziedziny 
nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności 
do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowanych nowych, zmienionych 
lub ulepszonych produktów, procesów lub usług”. 

Konstruując ilościowe kryteria wyłączenia, polski prawodawca, wzorując 
się na rozwiązaniach UE, przyjął, że z  wyłączenia grupowego mogą korzy-
stać te porozumienia, których uczestnicy mają udział w rynku (właściwym) nie 
większy niż 25%. Poziom ten wydaje się optymalny, gdyż w praktyce oznacza 
to, że na jednym rynku właściwym mogą równocześnie funkcjonować tylko 
cztery przedsięwzięcia kooperacyjne. Próg 25% udziału w  rynku nie znajduje 
zastosowania wobec porozumień badawczo-rozwojowych, zawieranych między 
przedsiębiorcami niebędącymi konkurentami, gdyż porozumienia takie co do 
zasady nie wywierają poważnego negatywnego wpływu na konkurencję na rynku 
właściwym. Z sytuacją taką możemy zetknąć się m.in. wówczas, gdy prace 
badawczo-rozwojowe stanowiące przedmiot porozumienia służą wypracowaniu 
absolutnie nowatorskiego (innowacyjnego) produktu, niemożliwe jest zatem 
określenie udziału w  rynku właściwym, jako że nie jest to rynek istniejący. 
Porozumienia między nie-konkurentami mogą natomiast korzystać z wyłączenia 
spod zakazu antykonkurencyjnych porozumień przez określony czas (siedem 
lat). Warto zaznaczyć, że poprzednia polska regulacja wyłączająca (z 2002 
roku) przewidywała jedynie pięcioletni okres wyłączenia. Pod wpływem zmiany 
prawa UE, także polski prawodawca zdecydował o przedłużeniu tego okresu. 
Wydłużenie takie stanowi przejaw wzmocnienia proinnowacyjnego podejścia 
w  obszarze ocen antymonopolowych, pozostawiając przedsiębiorcom dłuższy 
okres „amnestii” od zagrożenia sankcjami antymonopolowymi. 

Jeśli chodzi o kryteria jakościowe, to prawodawca formułuje dwie ich kate-
gorie. Po pierwsze, są to kryteria „negatywne”, tj. klauzule zakazane w wyłącza-
nych porozumieniach (klauzule czarne). W pierwszej kolejności do zakazanych 
ustaleń należą te, które tradycyjnie postrzegane są jako najpoważniejsze ogra-
niczenia konkurencji, tj. klauzule cenowe, kontyngentowe i podziałowe. Wśród 
specyficznych dla porozumień badawczo-rozwojowych klauzul zakazanych 
znalazło się ograniczanie kręgu odbiorców zaopatrywanych przez uczestników 
porozumienia (w towary wytwarzane wskutek przemysłowego zastosowania 
wyników kooperacji), o  ile obowiązuje ono ponad siedem lat. Ograniczenie 
takie – w  dozwolonym, limitowanym czasowo zakresie – pozwala jednak na 
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uzyskanie zwrotu nakładów na działalność badawczo-rozwojową, stanowiąc tym 
samym zachętę dla podejmowania współpracy przez przedsiębiorców. Inną zaka-
zaną klauzulą pozostaje natomiast zakaz konkurowania (klauzula wyłączności 
współpracy), obejmujący dziedziny niezwiązane z  obszarem kooperacji, a  po 
zakończeniu działalności badawczo-rozwojowej – także sam obszar pokrywający 
się z dziedziną objętą porozumieniem. 

W kontekście porozumień badawczo-rozwojowych zakazane jest podważanie 
praw własności intelektualnej w  czasie obowiązywania porozumienia, a  także 
podważanie takich praw, chroniących wyniki działalności badawczo-rozwojowej, 
również po wygaśnięciu porozumienia. Niedopuszczalna jest klauzula zakazująca 
udzielania licencji na wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych w sytu-
acji, gdy żaden z uczestników porozumienia nie wykorzystuje ich przemysłowo. 

Drugą grupę kryteriów jakościowych wyłączenia stanowią kryteria „pozytyw-
ne”, obejmujące takie postanowienia, których istnienie w porozumieniu gwaran-
tuje, mimo pewnego poziomu ograniczenia konkurencji, efektywność współpracy 
na rzecz innowacji. Postanowienia takie mają charakter albo (1)  „zezwoleń” 
(kooperanci mogą umieścić klauzule danej treści w swoim porozumieniu), albo 
(2) „nakazów” (kooperanci są zobowiązani do realizacji określonych obowiązków 
poprzez umieszczenie odpowiednich klauzul w porozumieniu, bądź przynajmniej 
nie umieszczanie postanowień o treści sprzecznej z nakazami rozporządzenia). 

Do postanowień pierwszego rodzaju należą klauzule dotyczące udostępniania 
lub korzystania z praw własności intelektualnej – dzięki tym klauzulom następuje 
bowiem transfer wyników prac badawczo-rozwojowych i możliwe staje się ich 
przemysłowe wykorzystanie. Swoistym „wentylem bezpieczeństwa” dla uczest-
ników kooperacji są, również expressis verbis dozwolone przez rozporządzenie, 
klauzule o zakazie konkurowania, zobowiązujące strony do powstrzymania się 
od prowadzenia konkurencyjnej działalności badawczo-rozwojowej w obszarze, 
jakiego dotyczy dane porozumienie lub w  obszarze pokrewnym. Uczestnicy 
porozumień badawczo-rozwojowych mogą także umawiać się co do ustalania 
kierunków produkcji (w tym kontyngentów produkcyjnych), o ile porozumienie 
obejmuje etap gospodarczego wykorzystania rezultatów prac badawczo-rozwo-
jowych. W innych kategoriach porozumień (tych, które nie mają proinnowa-
cyjnego wymiaru) ograniczenie konkurencji polegające na ustalaniu strategii 
produkcji byłoby bezwzględnie zakazane.

Wśród postanowień drugiego rodzaju znajduje się zasada swobodnego 
dostępu wszystkich kooperantów do wyników prac badawczo-rozwojowych, 
które mogą być przez nich wykorzystane w  dowolnym celu. Rozwiązanie 
to służy możliwości multiplikowania pozytywnych rezultatów kooperacji, co 
należy oceniać jako czynnik sprzyjający podnoszeniu poziomu innowacyjności 
gospodarki. Dopuszcza się jedynie ograniczenie wykorzystania wyników prac 
badawczo-rozwojowych przez jednostki naukowo-badawcze, które – ze względu 
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na specyfikę swojej działalności – i  tak nie są zainteresowane praktycznym 
wdrażaniem wyników tych prac. Ograniczenie takie może dotyczyć tylko sfery 
przemysłowego zastosowania rezultatów, nigdy zaś – wykorzystania wyników 
na potrzeby przyszłej działalności badawczo-rozwojowej. Jeśli porozumienie 
między konkurentami przewiduje tylko wspólne prowadzenie prac badawczo-
rozwojowych, nie można ograniczać niezależności uczestników porozumienia co 
do sposobu wykorzystania tak wyników współpracy badawczo-rozwojowej, jak 
i wiedzy stanowiącej uprzedni wkład do porozumienia. Jeżeli jednak uczestnicy 
kooperacji nie byli konkurentami w  chwili zawarcia porozumienia, możliwe 
jest ograniczenie (ilościowe lub jakościowe) dziedzin zastosowania rezultatów 
zrealizowanych prac badawczo-rozwojowych. Wspólne wykorzystanie wyników 
prac badawczo-rozwojowych, na zasadach przewidzianych rozporządzeniem, 
może dotyczyć tylko rezultatów chronionych prawami własności intelektualnej 
bądź stanowiących know-how . 

Powyższe szczegółowe rozwiązania wyraźnie wskazują na to, że zamiarem 
ustawodawcy było opracowanie takiej regulacji, która nie pozwalałaby na „pry-
watyzowanie” wyłączenia grupowego. Jeśli uczestnicy porozumienia korzysta-
ją z  przywileju wyłączenia, konieczne jest, choćby potencjalne, przeniesienie 
tych korzyści także na innych, zidentyfikowanych bądź nie, uczestników rynku 
(konsumentów, którzy skorzystają z innowacyjnego produktu czy innych przed-
siębiorców, którzy skorzystają z wypracowanych w ramach porozumienia wyni-
ków). Osiągnięcie tego celu wymaga wyważenia ochrony interesów uczestników 
porozumienia oraz ochrony interesu publicznego (rozumianego jako ochrona 
konkurencji oraz wzrost poziomu innowacyjności gospodarki). Stąd klauzule 
blokujące możliwość podejmowania kooperacji i upowszechniania jej wyników 
poza porozumieniem są dozwolone o tyle, o ile pozwalają one na zwrot nakła-
dów zaangażowanych w  porozumienie, dlatego też ustawodawca ograniczył 
czasowo możliwość ich wykorzystania. Należy zgodzić się z  M. Mottą, który 
twierdzi, że polityka na rzecz dopuszczalności kooperacji badawczo-rozwojowej 
między konkurentami może przynosić pozytywne skutki w  zakresie wzrostu 
poziomu dobrobytu (poprzez wzrost innowacji) pod warunkiem, że współpracy 
towarzyszą tzw. efekty wyciekania (spillovers), zaś firmy nie mają możliwości 
„zawłaszczenia” wyników prac badawczo-rozwojowych (Motta, 2007).

4.4. Ramy prawne dla proinnowacyjnych porozumień wertykalnych

Porozumienia wertykalne (pionowe) mają fundamentalne znaczenia dla 
poziomu i  rozwoju innowacji w  gospodarce. Obok samodzielnego wdrażania 
innowacji przez jej kreatora, porozumienia wertykalne, a w szczególności umowy 
licencyjne, stanowią jedną z podstawowych metod wykorzystania efektów pro-
cesu innowacyjnego, jakim są prawa własności intelektualnej. Nie dziwi więc, iż 
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ocena relacji pomiędzy wdrożeniem innowacji (wykorzystywaniem opartych na 
niej PWI), a skłonnością do ich kreowania stanowi centralną kwestię prawnych 
i  ekonomicznych analiz ochrony konkurencji i PWI. 

Umowy licencyjne stanowią najważniejszy typ porozumień dotyczących wyko-
rzystywania PWI. Są one (a przynajmniej powinny być) niezbędnym elementem 
procesu innowacyjnego (Burtis, Kobayashi, 2004). Jednak użyteczność umów 
licencyjnych musi być zapewniona przy jednoczesnym zagwarantowaniu, by nie 
miały one nadmiernych antykonkurencyjnych skutków. 

Zakaz porozumień ograniczających konkurencję generalnie dotyczy także 
porozumień wertykalnych, pomimo że zakłada się, iż porozumienia wertykalne 
nie są tak niebezpieczne dla konkurencji, jak porozumienia horyzontalne, gdyż 
z  zasady nie angażują bezpośrednich konkurentów. Ograniczony negatywny 
wpływ porozumień wertykalnych na konkurencję predestynuje je do ustano-
wienia dla nich wyłączenia grupowego. W tym zakresie obowiązują w  Polsce: 
rozporządzenie Rady Ministrów z  30 lipca 2007 roku w  sprawie wyłączenia 
niektórych kategorii porozumień dotyczących transferu technologii spod zakazu 
porozumień ograniczających konkurencję oraz rozporządzenie Rady Ministrów 
z 19 listopada 2007 roku w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień 
wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Powyż-
sze krajowe wyłączenia grupowe, wraz z  samą ustawą o ochronie konkurencji 
i  konsumentów, wyznaczają podstawowe ramy prawne funkcjonowania pro-
innowacyjnych porozumień wertykalnych w  Polsce, niezależnie od odpowia-
dających im wyłączeń grupowych w  UE, którymi są: rozporządzenie Komisji 
(WE) nr  2790/1999 w  sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii 
porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych oraz rozporządzenie Komisji 
(WE) nr 772/2004 w  sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii 
porozumień o  transfer technologii.

Porozumienia dotyczące transferu technologii

Wspomniane rozporządzenie RM z  30 lipca 2007 roku definiuje porozu-
mienie o  transferze technologii jako porozumienie zawierane między dwoma 
przedsiębiorcami dotyczące udzielenia licencji na korzystanie z prawa własności 
intelektualnej lub know-how do wytwarzania towarów. Za dwustronny trans-
fer technologii uważa się umowę, w  ramach której przedsiębiorcy udzielają 
sobie wzajemnie licencji na swoje technologie, które mogą być wykorzystane 
do wytwarzania towarów konkurencyjnych. Za jednostronny transfer technologii 
uważa się porozumienie, w którym jeden przedsiębiorca udziela drugiemu licen-
cji na używanie technologii lub gdy dwa podmioty udzielają sobie wzajemnie 
licencji na używanie technologii, które nie mogą być, w  momencie zawarcia 
umowy, wykorzystane do wytwarzania towarów konkurencyjnych
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W tym kontekście prawami własności intelektualnej są: patenty na wyna-
lazki, dodatkowe prawa ochronne, prawa ochronne na wzory użytkowe, prawa 
z  rejestracji wzorów przemysłowych, prawa z  rejestracji topografii układów 
scalonych, prawa do chronionych odmian roślin oraz prawa autorskie i pokrew-
ne do oprogramowania, a  także prawa wynikające ze zgłoszenia wynalazku, 
wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego i wnio-
sków o  wpis do księgi ochrony wyłącznego prawa do odmian oraz udzielenie 
dodatkowego prawa ochronnego. Know-how zdefiniowane jest jako: nieujaw-
nione do wiadomości publicznej informacje techniczne lub zasady organizacji 
i zarządzania, które są istotne z punktu widzenia wytwarzania towarów objętych 
umową i które zostały opisane w sposób pozwalający na weryfikację kryterium 
niejawności i  istotności. 

Proinnowacyjne postanowienia porozumień o  transferze technologii

By uniknąć ewentualnych niedopuszczalnych ograniczeń konkurencji, wyłą-
czenie grupowe znajduje zastosowanie jedynie do porozumień dotyczących 
transferu technologii zawartych między konkurentami, jeśli ich łączny udział 
w  rynku właściwym nie przekracza 30%. W wypadku umów między nie-kon-
kurentami, zastosowanie wyłączenia grupowego ograniczone jest do porozu-
mień, w  których udział w  rynku którejkolwiek ze stron nie przekracza 30% 
(ilościowy warunek wyłączenia). Za jakościowy warunek wyłączenia uznaje się 
przepis, iż wyłączenie grupowe z  zasady nie znajduje zastosowania do tych 
umów, które zawierają ściśle określone klauzule czarne (tzn. postanowienia 
umowne, których typ ma fundamentalnie i  bezwzględnie anty-konkurencyjny 
charakter), jak również do poszczególnych, wymienionych w  rozporządzeniu, 
klauzul niedozwolonych (postanowienia umowne, których antykonkurencyjny 
charakter wynika przede wszystkim z  ich skali). 

Porozumienia dotyczące transferu technologii niosą ze sobą „otwarcie” wła-
snościowych rozwiązań naukowo-technologicznych poprzez udzielenie licencji 
na korzystanie z  innowacji, będącej efektem cudzych prac badawczo-rozwojo-
wych. Porozumienia takie mogą wprost podnosić efektywność procesu innowa-
cyjnego poprzez uniknięcie powielania kosztownych i często długotrwałych prac 
badawczo-rozwojowych. Nie dziwi więc, że porozumienia dotyczące transferu 
technologii nie są generalnie postrzegane jako istotne zagrożenie dla konku-
rencji, gdyż udzielenie licencji na prawa własności intelektualnej lub know-how 
efektywnie „otwiera” tę część rynków, która jest normalnie chroniona mono-
polem prawnym ochronionym prawami własności intelektualnej.

Pozytywny wpływ na poziom innowacyjności gospodarki mają w szczególności 
te postanowienia umów licencyjnych, które wymagają od licencjobiorcy udzie-
lenia pierwotnemu licencjodawcy licencji wzajemnej na wszelkie udoskonalenia 
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lub nowe zastosowania towarów objętych oryginalną licencją. Jest tak pod 
warunkiem, że licencja wzajemna nie ma charakteru wyłącznego w przypadku, 
gdy udoskonalenia albo nowe zastosowania towaru objętego licencją wprowa-
dzone przez licencjobiorcę mogą być wykorzystane niezależnie od przedmiotu 
pierwotnej licencji i  nie prowadzą do jego ujawnienia. Jednocześnie licencjo-
dawca zobowiązuje się do udzielenia licencjobiorcy (wyłącznej lub niewyłącz-
nej) licencji na wszelkie własne udoskonalenia lub nowe zastosowania towarów 
objętych licencją.

Należy przy tym pamiętać, że do innowacji dochodzi tylko wówczas, gdy 
przedsiębiorstwo inwestujące w  prace badawczo-rozwojowe oczekuje zwrotu 
tych nakładów, czego generalną gwarancją jest wyłączność prawa wykorzystania 
z  ich efektów (monopol prawny chroniący własność intelektualną). 

Do postanowień umownych w porozumieniach dotyczących transferu tech-
nologii, które bezpośrednio wspierają innowacyjność należy więc zaliczyć klau-
zule chroniące tajność przedmiotu licencji oraz ograniczenia sublicencji, gdyż 
stanowią one gwarancję możliwości uzyskania zwrotu z inwestycji w innowację, 
poczynionej przez licencjodawcę mimo efektywnego „otwarcia” jego własno-
ściowej technologii. 

Podobny wpływ mają postanowienia nakładające na licencjobiorcę obowiązek 
niewykorzystywania przedmiotu licencji do tworzenia infrastruktury produkcyj-
nej dla osób trzecich, pod warunkiem, że licencjobiorca pozostaje uprawniony 
do tworzenia lub rozbudowy takiej infrastruktury na własne potrzeby. Z tego 
samego powodu, licencjodawca może też cofnąć wyłączną licencję w przypad-
ku, gdy licencjobiorca zacznie konkurować z  licencjodawcą w  zakresie prac 
badawczo-rozwojowych, produkcji, używania lub dystrybucji towarów objętych 
licencją; licencjodawca może żądać udowodnienia przez licencjobiorcę, że licen-
cjonowane know-how nie jest wykorzystywane do wytwarzania produktów lub 
świadczenia usług innych niż określone w porozumieniu. 

Innowację bezpośrednio wspierają natomiast te postanowienia umów licen-
cyjnych, które ustanawiają wyłączność udzielonej licencji na określonym obsza-
rze, w tym te, które zakazują licencjodawcy wykorzystywania przedmiotu licencji 
na tym terenie oraz te, które ograniczają prowadzenie aktywnej sprzedaży przez 
licencjobiorców na różnych obszarach.

Korzystanie z  restryktywnych klauzul umownych może więc być warun-
kiem niezbędnym dla kreowania nowych idei (innowacji), takich jak np . ory-
ginalne wersje kodów źródłowych w oprogramowaniu komputerowym. Umowy 
takie mogą poprawić skłonność do wytwarzania nowych idei dzięki temu, że 
umowy te zniechęcają imitatorów do wchodzenia w obszar chroniony prawami 
własności intelektualnej. Restryktywne warunki umów licencyjnych podlegają 
jednak dokładnemu badaniu z perspektywy prawa konkurencji opartej przede 
wszystkim na koncepcji barier wejścia (porozumienia licencyjne nie mogą zamy-
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kać rynków, co w  praktyce dotyczy przede wszystkim podmiotów o  znaczącej 
i  trwałej pozycji na rynku). Bardziej zatem niż na korzyściach, które łagodzą 
przewagi, jakie imitatorzy osiągają poprzez swobodne korzystanie (free-riding) 
z oryginalnej pracy innowatora, konwencjonalne analizy antytrustowe koncen-
trują się na niedogodnościach, jakich doznaje potencjalny nowy gracz rynkowy 
w porównaniu z  firmą o ugruntowanej pozycji na rynku. Skutkiem takiej ana-
lizy jest to, że konsumenci będą obsłużeni najlepiej poprzez nowych graczy 
rynkowych w  tych sektorach, gdzie zyski są wysokie dzięki eliminowaniu lub 
łagodzeniu wpływu barier wejścia. Rolą nowego gracza rynkowego jest stymu-
lowanie konkurencji, dążenie do obniżania cen i  dochodowości sektora oraz 
podnoszenia dobrobytu konsumentów (Burtis, Kobayashi, 2004).

* * * 
Reasumując, obecny stan polskiej legislacji w  obszarze ochrony konku-

rencji i  konsumentów wydaje się realizować minimalne założenia regulacji 
proinnowacyjnych, szczególnie w odniesieniu do porozumień ograniczających 
konkurencję (ich wyłączeń spod zakazu). Wyłączenia dla porozumień badaw-
czo-rozwojowych, specjalizacyjnych, czy porozumień o  transferze technologii 
są w UE ugruntowane i nie są one co do istoty poddawane krytyce. Właśnie 
ze względu na to, że istniejące wyłączenia grupowe nie budzą specjalnych 
kontrowersji, a  przedsiębiorcy powinni mieć już rozeznanie co do zakresu 
dopuszczalnej proinnowacyjnej kooperacji, prawdopodobna jest rezygnacja 
w  przyszłości z  tych wyłączeń.

Należy również stwierdzić, że z  punktu widzenia wspierania rozwoju pro-
konkurencyjnej innowacji, analizowane wyżej regulacje prawne są ukształtowane 
w  sposób satysfakcjonujący (zadowalający); wydaje się jednak, że stosunkowo 
mały nacisk kładziony jest na ocenę ich praktycznego zastosowania. Należy 
bowiem zauważyć, że potencjalne konflikty między ochroną konkurencji a roz-
wojem innowacji (niekiedy wiążącym się z ograniczaniem konkurencji) są roz-
strzygane na etapie nie tyle stanowienia, co raczej stosowania prawa.

Jak pamiętamy z  wcześniejszych rozważań, respondenci dość powszechnie 
narzekają na stosowanie obowiązującego prawa w praktyce, a w szczególności 
na skomplikowane procedury administracyjne .

5. instrumenty (rozwiązania) pomostowe

Chodzi tutaj o narzędzia adresowane do przedsiębiorstw, ale nie bezpośred-
nio, lecz poprzez różne instytucje, działające niejako w imieniu państwa, choć na 
własny rachunek. Są to tzw. instytucje pomostowe (z ang. bridging institutions), 
zazwyczaj samodzielne podmioty. Państwo wspiera takie instytucje po to, aby 
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dalej przenosiły to wsparcie – już do konkretnych firm. Takie instytucje można 
podzielić na dwie zasadnicze grupy:

– zasobowe, które oferują pomoc finansową przedsiębiorcom, oraz
– pośredniczące, które oferują firmom innego typu pomoc, a mianowicie: 

usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze (audyt, biznesplan, analiza 
rynku itp.). 

W Polsce do pierwszej grupy należy przede wszystkim Krajowy Fundusz 
Kapitałowy (KFK), natomiast drugą grupę tworzą instytucje otoczenia bizne-
su  (IOB).

5.1. Krajowy Fundusz Kapitałowy S.a. 

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. stworzony został w  2005 roku i  wchodzi 
w skład Grupy BGK. Głównym źródłem finansowania działalności podstawowej 
KFK są – poza kapitałem zakładowym – dotacje, początkowo z  Ministerstwa 
Gospodarki, następnie z  Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, 
a także ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Zgodnie z Ustawą o Kra-
jowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 57, poz. 491 z późniejszymi 
zmianami), wyłącznym przedmiotem działalności KFK jest udzielanie wsparcia 
finansowego funduszom kapitałowym, inwestującym w  szczególności w  przed-
siębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczo-rozwojową. 
Wsparcie to udzielane jest zatem funduszom typu Venture Capital i Private Equ-
ity (VC/PE), które z  kolei powinny finansowo wspierać mikro-, małe i  średnie 
przedsiębiorstwa. Fundusze VC/PE występują więc jako swoisty pas transmisyjny.

Wsparcie udzielane takiemu funduszowi polega na pokrywaniu części 
kosztów zarządzania funduszem, przygotowania i  monitorowania jego inwe-
stycji kapitałowych oraz na współudziale (1:1) w finansowaniu tych inwestycji, 
a także wyraża się w tym, że zyski z inwestycji w pierwszej kolejności realizują 
inwestorzy prywatni. Wsparcie dla funduszu kapitałowego odbywa się poprzez 
obejmowanie i nabywanie (przez KFK) jego udziałów/akcji oraz emitowanych 
przez niego obligacji . 

W zamian za to fundusz taki ma inwestować w  firmy spełniające wyżej 
wymienione kryteria ustawowe, np. poprzez obejmowanie lub nabywanie ich 
udziałów lub akcji, wkłady pieniężne, udzielanie im pożyczek. Całkowita war-
tość środków funduszu kapitałowego typu VC/PC, zaangażowanych w jednego 
przedsiębiorcę nie może przekroczyć 20% łącznej wysokości wszystkich zade-
klarowanych wpłat do tego funduszu. 

Jest to więc instrument o charakterze systemowym (zapisany w ustawie), tyle 
że oddziałujący na przedsiębiorców w  sposób pośredni, tj. poprzez fundusze 
VC/PE. Dlatego określimy go jako pomostowy. 
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Jak wynika z danych uzyskanych w KFK, Krajowy Fundusz Kapitałowy do 
końca 2012 roku zawarł umowy z  15 funduszami kapitałowymi (portfelowy-
mi), w  ramach których zobowiązał się do przyznania im około 446 mln zł; 
dwóm spośród nich (Assets Management Black Lion oraz Internet Venture) – po 
50 mln zł. Fundusze portfelowe otrzymały z KFK do końca 2012 roku około 
46 mln zł, czyli zaledwie 10,3% zagwarantowanych im środków. Fundusze te 
z  kolei przyznały około 88 mln zł wsparcia 36 przedsiębiorcom, tj. średnio 
po około 2,9 mln zł na firmę, z  czego wypłaciły im 56 mln zł. Większość 
podmiotów pochodzi z sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych  
(z ang. ICT). 

Jak dotąd więc, niewielka jest skala oddziaływania KFK na rynek funduszy 
typu VC/PE w  Polsce. Krajowy Fundusz Kapitałowy działa bardzo ostrożnie, 
rozważnie, ponieważ gospodaruje publicznymi pieniędzmi. Wydaje się jednak, 
że sytuacja dojrzała już do tego, by KFK odgrywał większą niż dotąd rolę jako 
promotor rozwoju rynku funduszy VC/PE, wspierających małe, ambitne polskie 
firmy innowacyjne .  

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. nie posiada, niestety, informacji o  tym, 
którzy z beneficjentów są przedsiębiorcami innowacyjnymi, prowadzącymi prace 
B+R. To wymagałoby głębszych badań, wykraczających poza ramy niniejszego 
projektu . 

Dodajmy, iż żadna z 52 firm, które zostały przez nas przebadane, nie korzy-
stała ze środków pochodzących z funduszy kapitałowych powstałych dzięki KFK, 
być może dlatego, że zdecydowaną większość z nich stanowiły przedsiębiorstwa 
dojrzałe lub też przedsiębiorcy nie słyszeli o  takiej możliwości.

5.2. instytucje otoczenia biznesu 

W ostatnich 20 latach powstało w Polsce wiele prywatnych podmiotów gospo-
darczych działających jako instytucje otoczenia biznesu. Wśród nich są takie, 
których głównym celem działania jest ułatwianie współpracy między przedsię-
biorcami a  jednostkami naukowymi, i  tym samym – usprawnianie dopływów 
nowej wiedzy naukowo-technicznej do firm, zwłaszcza w  sektorze MŚP. Są 
to tzw. instytucje wsparcia działalności innowacyjnej (IWDI), zorganizowane 
zazwyczaj w  sieci. Spośród nich dwie sieci odgrywają tutaj największą rolę.

Pierwszą, najstarszą sieć IWDI tworzą instytucje zrzeszone w Stowarzyszeniu 
Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP). 
W 2012 roku było 831 instytucji zrzeszonych w  SOOIPP; w  tym 69 centrów 
transferu technologii i  319 ośrodków szkoleniowo-doradczo-informacyjnych 
(Bąkowski i  Mażewska, red., 2012), które można potraktować jako instytucje 
wsparcia działalności innowacyjnej. Wydaje się, że ich liczba w Polsce jest już 
wystarczająca.
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Po to, żeby mogły one pełnić swoją pożyteczną funkcję, tj. udzielać wsparcia 
przedsiębiorcom, podmioty te zwykle zwracają się do instytucji publicznych 
o  dofinansowanie swojej działalności. W ostatnich latach szereg takich pod-
miotów, zrzeszonych właśnie w  SOOIPP, otrzymało duże wsparcie finansowe 
głównie z  programów operacyjnych POIG i  POKL, administrowanych przez 
PARP. Prawie połowa ich dochodów w 2011 roku pochodziła z owych dotacji. 
Nierzadko są one wspierane przez władze regionalne. (Kwestia ta wychodzi 
poza zakres niniejszego opracowania). 

Z kolei w  ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) przy PARP działa 
obecnie 48 podmiotów, z  których 24 mają status ośrodka KSI, czyli tworzą 
Krajową Sieć Innowacji KSU. Działa ona od 2003 roku. Oferta KSU dla mikro-
, małych i  średnich przedsiębiorców obejmuje usługi informacyjne, doradcze, 
szkoleniowe i finansowe (pożyczki, poręczenia). Polska Agencja Rozwoju Przed-
siębiorczości zawarła z  tymi podmiotami porozumienia o  świadczenie usług 
„proinnowacyjnych”, natomiast nie zapewnia im finansowania. 100% kosztów 
pokrywa przedsiębiorca, któremu takie usługi są świadczone (dane otrzymane 
z Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu PARP). Nie wszystkie 
ośrodki są należycie przygotowane do świadczenia takich usług.

W świetle przeprowadzonych tutaj badań, IWDI nie pełnią swojej głównej 
roli (misji) tak, jak powinny. W trakcie naszej ankiety okazało się, że firmy 
produkcyjne mają duże oczekiwania pod ich adresem. Z kolei Stanisławski 
(2011) stwierdził, że aż 70% firm innowacyjnych nie współpracuje z  IOB. 
Również w badaniu Dolińskiej (2010) wyszło, iż mniej niż 5% innowacyjnych 
przedsiębiorców współpracuje z  centrami transferu technologii. Natomiast 
gdy ankietowaliśmy ekspertów oraz instytucje publiczne i organizacje pożytku 
publicznego okazało się (zob. rozdział VI niniejszej pracy), że zbyt mała rola 
instytucji pomostowych jest na drugim miejscu wśród przyczyn wąskiego zakre-
su współpracy naukowo-technicznej między przedsiębiorstwami a  jednostkami 
naukowymi . 

Trudno jest dopatrzeć się tutaj jakiś konkretnych narzędzi publicznej poli-
tyki innowacyjnej adresowanych – poprzez instytucje pomostowe – do przed-
siębiorstw, już istniejących lub nowo tworzonych. Nie widać bezpośredniego 
powiązania między przyznanym tym instytucjom wsparciem finansowym i innym, 
a innowacjami (produktowymi czy procesowymi) wprowadzanymi przez przed-
siębiorców. Nie ma również odpowiednich danych liczbowych. Stąd nie ma 
możliwości dokonania oceny skuteczności działań IWDI na rzecz innowacyjności 
polskich firm. Konieczne jest radykalne zreformowanie systemu publicznego 
dofinansowania IOB, zwłaszcza instytucji wsparcia działalności innowacyjnej, 
zarówno ze środków krajowych, jak i  unijnych – tak żeby można było wyko-
rzystać zaproponowane w rozdziale I mierniki oceny poziomu innowacyjności 
wspieranych przedsiębiorstw/producentów. 
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Należy jeszcze zauważyć, że wśród niektórych programów NCBiR tkwią 
pewne rozwiązania o  charakterze pomostowym – adresowane do jednostek 
naukowych i  poprzez nie do przedsiębiorców. Jednakże placówki badawcze 
raczej nie korzystają z usług IWDI.

* * *
Dla całości obrazu dodajmy jeszcze, że Polska Agencja Rozwoju Przedsię-

biorczości wykorzystuje również inne narzędzia wspierania działalności inno-
wacyjnej firm, np. organizuje i finansuje konkurs „Polski Produkt/Technologia 
Przyszłości” czy Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Ostatnio na polu wspierania innowacyjności bardzo uaktywniło się Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uruchamiając dwa programy. Mianowicie:

• 1 sierpnia 2013 roku MNiSzW ogłosiło konkurs w ramach nowego przed-
sięwzięcia „Inkubatory Innowacyjności” na finansowanie zadań w sferze 
komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Jest on 
adresowany do podmiotów działających na rzecz nauki, które mają już 
znaczące osiągnięcia w zakresie patentów i komercjalizacji nowych tech-
nologii; 

• 19 września 2013 roku MNiSzW ogłosiło listę 30 laureatów programu 
„Brokerzy Innowacji”, zatrudnionych w uczelnianych centrach transferu 
technologii, których zadaniem będzie komercjalizacja wyników prac B+R, 
zawieranie umów licencyjnych oraz pomoc w  zakładaniu spółek odpry-
skowych typu spin-off. Reprezentują oni 20 uczelni, głównie technicznych. 
13 brokerów to uczestnicy zakończonego programu „Top 500 Innovators” 
(www.nauka.gov.pl).



Rozdział Vi

Wnioski, rekomendacje i  wyzwania innowacyjne

Spróbujmy teraz nanieść stosowane w Polsce narzędzia wspomagania innowa-
cyjności na model procesowy innowacji (zob. rozdział I niniejszej pracy), biorąc 
pod uwagę ich główne ukierunkowanie1. W ten sposób otrzymamy swego rodza-
ju modelowy zestaw narzędzi (z ang. tool-kit). Pamiętajmy przy tym, że jest to 
obraz niepełny, bowiem nie uwzględnia instrumentów stosowanych w programach 
operacyjnych, zwłaszcza w PO „Innowacyjna Gospodarka”. Poniżej prezentuje-
my zbiorcze zestawienie, w  którym starano się przyporządkować poszczególne 
zanalizowane narzędzia wsparcia do odpowiednich faz procesu innowacyjnego, 
a właściwie do procesów składających się na model procesowy innowacji.

B+R

• Zaliczanie w koszty odpisów na fundusz innowacyjności (dotyczy wyłącznie 
firm mających status CBR), 

• IniTech (zakończony),
• KadTech (zakończony),
• Program projektów celowych,
• Innotech.

Transfer

• Kredyt technologiczny,
• Ulga technologiczna,
• Pożyczka na innowacje,
• Bon na innowację,
• IniTech (zakończony),
• BroTech (zakończony),
• Innotech,
• Patent Plus.

1 W przypadku niektórych instrumentów występują jednocześnie dwa główne kierunki oddzia-
ływania.
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WdRażanie

• Kredyt technologiczny,
• Pożyczka na innowacje.

KomerCjalizaCja

• Patent Plus,
• Kreator Innowacyjności,
• BRIdge.

Dyfuzja

• brak narzędzi.

W zestawie tym nie ma trzech instrumentów, bowiem niezwykle trudno je 
sklasyfikować. Chodzi mianowicie o następujące:

• Inicjatywa Technologiczna I – nie miała wyraźnego ukierunkowania 
(i B+R, i wdrożenia, i  komercjalizacja);

• Finansowe zaangażowanie się funduszu kapitałowego (dofinansowanego 
przez KFK) w przedsiębiorstwo zorientowane na innowacje – brak odpo-
wiednich danych;

• Wsparcie uzyskania grantu – dotyczy uczestnictwa firmy w międzynaro-
dowej współpracy w  zakresie B+R i  innowacji.

Jak widać, najwięcej instrumentów jest nakierowanych na transfer nowej 
wiedzy naukowo-technicznej; i  słusznie. Niepokoi natomiast to, że obecnie są 
w zasadzie tylko dwa narzędzia ukierunkowane na stymulowanie wydatków firm 
na badania i  rozwój2, oraz że brakuje rozwiązań zorientowanych na dyfuzję 
innowacji .

Niepokojący jest właśnie brak narzędzi stymulujących dyfuzję innowacji tech-
nicznych. Spośród stosowanych w  Polsce rozwiązań wspomagających innowacyj-
ność, można by tutaj zaliczyć kilka portali internetowych, a zwłaszcza bazę wiedzy 
o nowych technologiach (www.innowacje.gov.pl). Analogiczne korzyści oferował też 
zakończony już program Innovation Express, realizowany przez PARP (www.parp.
gov.pl/index/index/1223). Nie są to jednak typowe instrumenty wspierania dyfuzji.

Dyfuzja innowacji technicznych – rozumiana tak, jak w  rozdziale I – jest 
procesem kosztownym. Chodzi tutaj o  innowacje imitacyjne (naśladowcze). 

2 W zdecydowanej większości projektów celowych (z)realizowanych poprzez NOT, prace B+R 
bowiem były lub są prowadzone w  jednostkach naukowych. 
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Otóż, za możliwość podjęcia u siebie produkcji nowego wyrobu, który wcześniej 
wprowadził inny producent-innowator, firma musi zapłacić. Nabycie praw do 
korzystania z  jego własności intelektualnej kosztuje. Nie wszystkich przedsię-
biorców stać na nabycie np. patentu czy licencji. W związku z  tym państwo 
powinno wziąć na siebie część odpowiedzialności za procesy dyfuzji. Można by 
np. rozważyć znaczne podniesienie wysokości opłat licencyjnych, które w części 
pokrywałoby państwo, przynajmniej przez kilka najbliższych lat (Jasiński, 1992). 
A może powinien to być nowy instrument systemowy?

Oceniając przeanalizowane tutaj narzędzia wspierania innowacyjności, 
można stwierdzić co następuje:

Instrumenty systemowe:
• są mało skuteczne;
• znikomy jest zakres (skala) ich oddziaływania;
• nie motywują firm wystarczająco silnie do działalności innowacyjnej;
• adresowane są jedynie do już istniejących przedsiębiorstw; preferencji 

dla osób, które chcą założyć firmę innowacyjną nie ma też w  innych 
grupach narzędzi; 

• są przeznaczone raczej dla dobrych, innowacyjnych przedsiębiorców. 
Słabe innowacyjnie firmy nie spełniają wysokich wymogów pomocy 
publicznej, np. nie kupują nowych technologii, bo nie współpracują 
z  jednostkami naukowymi; dlatego nie mogą skorzystać z  kredytu 
technologicznego czy ulgi technologicznej. I w  ten sposób koło się 
zamyka . 

Programy rządowe (ze środków krajowych):
• małe jest zainteresowanie programami PARP finansowanymi ze środ-

ków krajowych; być może, gdyby nie było programów operacyjnych 
finansowanych przede wszystkim ze środków unijnych, zainteresowanie 
byłoby większe;

• zachęty te są słabe lub mało atrakcyjne, zaś procedury – skompliko-
wane i  czasochłonne; 

• szerokie jest spektrum programów oferowanych przez NCBiR, 
zarówno dla podmiotów dojrzałych, jak i młodych (np. dla przedsię-
biorczości akademickiej);

• programy te „uderzają” w wąskie gardło, jakim jest współpraca przed-
siębiorców z  jednostkami naukowymi, i  stymulują B+R w  firmach; 

• skutecznym okazał się instrument, jakim jest program projektów celo-
wych (zarówno ten prowadzony przez NCBiR, jak i  ten prowadzony 
przez NOT), a  także program „Innotech”, który z  założenia nieco 
przypomina właśnie instytucję programu projektów celowych; 

• zastanawiające jest jednak to, że nie ma w  Polsce tradycji wyko-
rzystywania takiego narzędzia, jakim jest zamówienie publiczne 
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(z  ang.  public procurement) na konkretne innowacyjne produkty czy 
usługi. To instrument polityki innowacyjnej, który jest powszechnie 
i  z  powodzeniem stosowany w  różnych krajach. Nie stosuje u  nas 
takiego rozwiązania również Urząd Zamówień Publicznych ani 
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., która oferuje pomoc publiczną śred-
nim i dużym przedsiębiorstwom. Rozpoczęła się już jednak dyskusja 
nad zmianami istniejącego, niezadowalającego stanu rzeczy, zwłaszcza 
prawnego (zob. PARP, 2012b). Pierwszą „jaskółką” jest wspomniany 
program pilotażowy o  formule PCP, zainicjowany przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju. 

Regulacje (prawne):
• mamy dobre, wymuszone głównie przez akcesję Polski do Unii 

Europejskiej, prawo dotyczące ochrony konsumenta i  konkurencji 
w  kontekście innowacji; gorzej jest z  jego egzekwowaniem w  naszej 
rzeczywistości społeczno-gospodarczej;

• również regulacje dotyczące ochrony własności intelektualnej nie 
budzą większych zastrzeżeń, chociaż nie ma wśród nich rozwiązań 
prawnych, które by stymulowały dyfuzję innowacji, rozumianą jako 
rozchodzenie się danej innowacji technicznej wśród innych producen-
tów-naśladowców; 

• natomiast niedocenianym, wręcz omijanym instrumentem jest insty-
tucja partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) – zob. znowelizowana 
Ustawa o partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, 
poz. 100). To musi niepokoić, ponieważ w krajach wysoko rozwiniętych 
wzrasta rola PPP, co wiąże się z rosnącym znaczeniem rynku zamówień 
publicznych, który staje się ważną przestrzenią wdrażania innowacyj-
nych rozwiązań. Jak już wspomniano, partnerstwo publiczno-prywatne 
może być wielce przydatnym rozwiązaniem przy formułowaniu się 
partnerstwa dla innowacji .

Instrumenty (rozwiązania) pomostowe:
• jest to obszar najmniej rozpoznany, mało skonkretyzowany, słabo 

uregulowany (mając na myśli mechanizmy/procedury docierania ze 
wsparciem do tych, którzy go najbardziej potrzebują, czyli innowa-
torów). Jak wspomniano, wymaga on radykalnych zmian.

Równie krytycznie oceniają istniejące narzędzia cytowani wcześniej bada-
cze. Na przykład J. Czerniak (2013) pisze: „Dotychczas stosowane preferencje 
podatkowe okazują się nieskuteczne, czego potwierdzeniem jest bardzo nie-
wielki krąg podmiotów z nich korzystających” (s. 278). Podobnie w sprawie ulg 
podatkowych wypowiada się R. Stanisławski. Natomiast jeśli chodzi o  ocenę 
programów rządowych, formułuje on następujące wnioski (Stanisławski, 2011): 



124 Rozdział Vi

• respondenci bardzo nisko oceniają przydatność tych programów;
• brak elastyczności instrumentów i złe dobranie celów wsparcia powoduje 

ich niedopasowanie do potrzeb rozwojowych firm;
• pomoc rządowa słabo motywuje przedsiębiorstwa do działalności inno-

wacyjnej .

Ponadto, w całym przeanalizowanym w niniejszej pracy zestawie instrumen-
tów, nie widać pożądanego zróżnicowania w  podejściu do innowacji. Brakuje 
preferencji np . dla:

• innowacji ekologicznych3;
• innowacji w  sektorach wysokiej techniki (nacisk na obszary zaawan-

sowane technicznie jest tylko w  „Innotech”); brak jest tutaj selektyw-
nego podejścia4, które uwzględniałoby tzw. branże perspektywiczne 
(zob. Foresight Technologiczny Przemysłu „Insight 2030”, 2011). Są to: 
biotechnologie przemysłowe, nanotechnologie, zaawansowane systemy 
wytwarzania,  technologie informacyjne i telekomunikacyjne, mikroelek-
tronika, fotonika, rozwój czystych technologii węglowych, racjonalizacja 
 gospodarowania energią, nowoczesne urządzenia dla przemysłu wydobyw-
czego oraz innowacyjne technologie pozyskiwania surowców mineralnych;

• innowacji w regionach słabiej rozwiniętych (wielu autorów zwraca na to 
uwagę).

Nie widać tu również innowacji otwartych, popytowych i  projektowych, 
być może dlatego, że ta problematyka jest rozwijana i  finansowana w ramach 
programów operacyjnych POIG i  POKL5. Zauważmy przy tym, że ujawniła 
się niepożądana konkurencja między programami finansowanymi ze środków 
krajowych i  z  funduszy Unii Europejskiej. Dobrze, że Polska otrzymała tak 
dużo funduszy unijnych, pamiętajmy jednak, że są to w  większości „pienią-
dze darmowe”, których nie ceni się tak, jak własne zarobione pieniądze. Bez-
zwrotne dotacje nie stymulują przedsiębiorców do podejmowania racjonalnych, 
choć może trudnych i ryzykownych decyzji biznesowych. Stąd ukierunkowanie, 
administrowanie i oddziaływanie programów operacyjnych na działalność inno-

3 Może właśnie dlatego Polska jest na ostatnim miejscu w UE pod względem wydatków na 
ekoinnowacje (zob. raport Instytutu Badań Strukturalnych: www.pi.gov.pl z  24 września 2012 
roku). Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansuje programy i pro-
jekty wspierające tzw. zielone technologie ze środków Programu Operacyjnego „Infrastruktura 
i  Środowisko”. 

4 Z wyjątkiem pilotażowych programów NCBiR-u: InnoMed i  InnoLot. 
5 Zob. np. program „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu” (w skrócie: BIOS) czy 

program „Innowacje w  Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”, oba finan-
sowane przez PARP ze środków POKL.
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wacyjną polskich przedsiębiorców spotyka się z  krytyką (Bal-Woźniak, 2012; 
Krzysztoszek, 2012; Stanisławski, 2011).

Ankietowane przez nas firmy najbardziej narzekają na niedostatek: profesjo-
nalnych szkoleń, kreatywnej kadry, doradztwa (merytorycznego i finansowego) 
oraz współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi. Jak widać, nie chodzi im 
wyłącznie o gotówkę, choć ona zawsze każdemu się przyda.

Jakich zmian w  systemie pomocy publicznej oczekują ankietowani przed-
siębiorcy? Otóż, słabe, nie innowacyjne firmy czują się trochę osamotnione, 
potrzebują doinformowania, swoistej opieki ze strony instytucji otoczenia biz-
nesu, zainteresowania ze strony administracji samorządowej. W takim przypad-
ku byłby przydatny model „Partnerstwo dla Innowacji”, którego animatorem 
mogłaby być np. instytucja pomostowa lub samorządowa.

Natomiast dobre, innowacyjne firmy, np. NOT-owskie, sugerują usprawnienie 
promocji istniejących narzędzi wspierania innowacyjności: szersze i szybsze upo-
wszechnianie takich informacji zapewni przedsiębiorcom lepszy do nich dostęp. 
Ponadto, oczekują ulepszenia procedur dotyczących ubiegania się o preferencje 
finansowe, granty i  inne dotacje oraz sposobów ich rozliczania. Badane firmy 
sformułowały długą listę propozycji w  tym obszarze, a mianowicie:

1. Uwzględnianie w  przetargach współczynnika innowacyjności (aktualnie 
liczy się tylko cena), uświadamianie firmom, że warto kupić może nawet 
droższe urządzenia, ale o dużym stopniu innowacyjności (lepsza techno-
logia, niższe przyszłe koszty). 

2. Skrócenie czasu i  procedur oceny oraz akceptacji wniosków.
3. Łatwiejsze procedury, krótszy okres oceny wniosków.
4 . Uproszczenie procedur biurokratycznych lub stworzenie instytucji pro-

wadzącej cały cykl związany z uzyskaniem pomocy finansowej.
5. Istniejące programy są dość hermetyczne, brakuje o  nich informacji 

i  posiadają złożone procedury przyznawania.
6. Obecne procedury są zbyt praco- i czasochłonne. Skomplikowane zasady 

wypełniania wniosków o  dofinansowanie, biurokratyzacja. Z roku na 
rok wprowadzane są zmiany w zasadach uzyskania pomocy na projekty 
celowe .

7. Zwiększenie wysokości środków wspierających, a  zmniejszenie udziału 
środków własnych6 .

8. Zmiana przepisów dotyczących statusu CBR, skrócenie okresu rozpatry-
wania wniosków o  projekty celowe, większy udział specjalistów z  prze-
mysłu w  strukturach rozpatrywania i  przyznawania środków na rozwój 
firm (prace B+R) – minimum 50%, ułatwienia w  tworzeniu międzyna-
rodowych (głównie w ramach UE) konsorcjów przemysłowo-naukowych. 

6 To dość powszechny postulat, choć dyskusyjny.
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Podobnie uważają przedsiębiorstwa mające status CBR. Propozycje te wydają 
się sensowne. Zbliżone postulaty zawarte są w  raporcie INE PAN (Pucha-
ła-Krzywina, 2011). Również respondenci w badaniu M. Dolińskiej (2010) ocze-
kują łatwiejszego dostępu do źródeł finansowania publicznego oraz domagają 
się ulg podatkowych.

Podczas naszego badania stwierdziliśmy, że analizowane przedsiębiorstwa 
wykazują raczej małe zainteresowanie korzystaniem z  dostępnych narzędzi. 
Zdaniem ankietowanych ekspertów oraz instytucji publicznych i  organizacji 
pożytku publicznego, trzy są tego główne powody:

– narzędzia te stanowią zbyt słabą zachętę do działań innowacyjnych firmy 
(56% odpowiedzi);

– zbyt wysokie są wymagania (kryteria) uzyskania takiej pomocy (52% 
odpowiedzi);

– firmy nie bardzo wiedzą, jakie i gdzie są potrzebne środki na tę działal-
ność (blisko połowa odpowiedzi).

Jak wcześniej wspomniano, obecnie kluczową sprawą jest aktywizacja dzia-
łalności firm w zakresie badań i rozwoju. Chodzi tu o system zachęt zarówno 
dla przedsiębiorstw (ze strony państwa), jak i dla pracowników (ze strony kie-
rownictwa firmy). Tędy wiedzie ważna – jeśli nie najważniejsza – droga zwięk-
szania innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Wzrost wysiłku finansowego 
przedsiębiorców połączony ze zwiększeniem ich potencjału badawczo-rozwo-
jowego powinien pociągnąć za sobą wzrost poziomu cywilizacyjnego polskich 
firm, co z kolei zwiększy ich zdolności zarówno do absorpcji, jak i generowania 
innowacji .

Ankietowani eksperci oraz przedstawiciele instytucji publicznych i pożytku 
publicznego uznali, że najważniejszą przyczyną (18 odpowiedzi na 25 respon-
dentów) zbyt niskich nakładów firm na B+R jest to, że przedsiębiorcy nie doce-
niają roli prac badawczo-rozwojowych dla ich dalszego rozwoju i długofalowych 
korzyści z nich wynikających. Kolejne przyczyny – zdaniem respondentów – to:

• nie stać firm na przeznaczanie więcej środków (56% odpowiedzi);
• nie prowadzą one stałej, szerokiej, sformalizowanej współpracy naukowo-

technicznej z  instytucjami naukowymi (52% odpowiedzi)7 .
Natomiast jedna trzecia tych respondentów stwierdziła, że w systemie pomocy 

publicznej nie ma dostatecznych zachęt do zwiększania nakładów firm na B+R.
Ustosunkowując się do kwestii współpracy między przedsiębiorcami a insty-

tucjami naukowo-badawczymi, eksperci oraz przedstawiciele instytucji publicz-

7 Na słabą współpracę firm z  uczelniami i  innymi jednostkami naukowymi, a  także z  insty-
tucjami pomostowymi zwróciła uwagę również M. Dolińska (2010).
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nych i pożytku publicznego stwierdzili, że główną przyczyną (56% odpowiedzi) 
wąskiego zakresu tej współpracy jest słabe oddziaływanie narzędzi publicznego 
wsparcia dla takiej współpracy, a następnie, że: zbyt mała jest tutaj rola instytucji 
pomostowych działających na styku: nauka–biznes (blisko połowa odpowiedzi), 
a  wina leży nie po stronie przedsiębiorców, lecz głównie po stronie instytucji 
naukowych (44% odpowiedzi).

A tak na marginesie: podobnie wypowiedzieli się eksperci (31 osób) ankie-
towani przez autora w  2004 roku (Jasiński, 2006). Przypomnijmy więc, że za 
istotne bariery transferu wiedzy z sektora B+R do przedsiębiorstw uznali oni 
wówczas: (1) małą otwartość i  słabe przygotowanie jednostek sektora B+R 
do współpracy z  przedsiębiorstwami oraz (2) niesprawny system wspierania 
działalności innowacyjnej firm i ich współpracy z placówkami naukowymi (zob. 
rozdział III).

Jak widać, przeanalizowane instrumenty polityki innowacyjnej nie usunęły 
jeszcze wielu istniejących barier (finansowych, prawnych i  innych) dla inno-
wacji technicznych w gospodarce Polski. Intensywny dopływ funduszy unijnych 
w  latach 2010–2013 z pewnością osłabił niektóre bariery, zwłaszcza o charak-
terze finansowym, ale ta kwestia wymaga osobnych badań.

Natomiast jeśli chodzi o  niepokojąco małą aktywność patentową polskich 
firm, za najważniejsze tego przyczyny eksperci i  przedstawiciele uznali to, że:

• zbyt kosztowne są procedury uzyskania i  utrzymania ochrony prawnej, 
zwłaszcza za granicą (56% respondentów); 

• przedsiębiorcy nie prowadzą szerokich badań naukowych (53% respon-
dentów). Jest to dość oczywiste: 

nie ma badań → nie ma wynalazków → nie ma zgłoszeń patentowych.

Powyższe stwierdzenia znalazły odbicie w  odpowiedziach udzielonych na 
pytanie: Na co należy teraz położyć większy niż dotąd nacisk w ramach pomocy 
publicznej dla działalności innowacyjnej przedsiębiorstw? Otóż, dwie trzecie 
ekspertów oraz przedstawicieli instytucji publicznych i  pożytku publicznego 
odpowiedziało: na współpracę naukowo-techniczną między firmami a  insty-
tucjami naukowymi, a  60% – na wsparcie dla prac badawczo-rozwojowych 
w przedsiębiorstwach.

Potwierdza to wcześniejsze tezy zawarte w niniejszym opracowaniu. Wielce 
krytycznie o publicznej polityce innowacyjnej wypowiadają się również autorzy 
pracy zbiorowej pod redakcją K.B. Matusiaka i  J. Gulińskiego (2010). Piszą 
oni m .in . tak:

• słabe bodźce systemowe dla działalności innowacyjnej oraz istniejący 
system ulg, zwolnień i subwencji jest wysoce niedoskonały i budzi wiele 
kontrowersji;
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• do podstawowych barier i  przeszkód w  sferze regulacji należy zaliczyć 
m.in. dużą liczbę przepisów i częste ich zmiany oraz niejednoznaczności 
interpretacyjne;

• występuje nadmierna formalizacja, biurokratyzacja i  administracyjna 
„proceduralizacja” mechanizmów wsparcia;

• istnieje rozbieżność między projektowanymi programami i instrumentami 
wsparcia, a  ich implementacją.

I na tej podstawie formułują oni długą listę słusznych rekomendacji zmian 
w polskim systemie transferu technologii i  komercjalizacji wiedzy.

Gdyby chcieć teraz odpowiedzieć na pytanie stanowiące główny cel niniejszej 
pracy (Czy i  w  jakim stopniu poszczególne instrumenty ułatwiają przedsiębiorcy 
podejmowanie i prowadzenie działalności innowacyjnej?), należałoby stwierdzić, 
że nie otrzymaliśmy w pełni satysfakcjonującej odpowiedzi.

Po to, żeby w  pełni ocenić skuteczność przeanalizowanych instrumentów, 
należałoby przeprowadzić znacznie szersze badania empiryczne, które by pozwo-
liły ustalić namacalne, mierzalne efekty działania tych narzędzi. Chodzi tutaj 
o efekty w postaci konkretnych innowacji (technicznych) wprowadzonych przez 
beneficjentów pomocy publicznej. Gdzie zatem szukać przyczyn niezadowala-
jącej skuteczności stosowanych obecnie instrumentów wspomagania innowa-
cyjności?

Otóż, stosowane w  Polsce instrumenty wspierające innowacyjność, które 
zostały tutaj przeanalizowane, są podobne do tych, które są lub były stosowa-
ne w  innych krajach Unii Europejskiej. Skoro tak, to dlaczego rozwiązania te 
nie są wystarczająco przydatne (pomocne) naszym przedsiębiorstwom/przed-
siębiorcom. Dwie przyczyny zostały już wcześniej wspomniane, a  mianowicie: 
(1) wady konstrukcyjne tych narzędzi oraz (2) silna konkurencja ze strony 
programów operacyjnych finansowanych głównie z  funduszy UE, zwłaszcza 
z PO „Innowacyjna Gospodarka”. 

Wydaje się jednak, że jest szereg zasadniczych powodów niezadowalającej 
skuteczności tych instrumentów, którymi są nadal utrzymujące się strukturalne 
niedoskonałości w  polskiej gospodarce. Do głównych przyczyn, które zresztą 
są ze sobą wzajemnie powiązane, należałoby zaliczyć:

1) brak w pełni ukształtowanego rynku B+R i innowacji, w tym niski popyt 
na innowacje8, słabość sił konkurencji, nikłe procesy dyfuzji;

2) zła lokalizacja potencjału badawczo-rozwojowego, tzn. „daleko rynku”;
3) niedostateczna współpraca między sektorem B+R a  sektorem biznesu;

8 Można by go stymulować np. poprzez system zamówień publicznych na innowacyjne pro-
dukty i  usługi nie tylko dla administracji państwowej.
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4) brak kultury innowacyjnej (nie ograniczając tego stwierdzenia tylko do 
sektora przedsiębiorstw)9 .

Do tego dochodzą: (5) wspominane niesprawności w polityce innowacyjnej 
państwa. Jednakże największą słabością wydaje się być (6) znikomy wysiłek 
badawczo-rozwojowy polskich firm. Nasza lista obejmuje zatem sześć zasad-
niczych przyczyn . 

Jak piszą T. Baczko i in. (2013), narasta świadomość konieczności dokonania 
zasadniczych zmian systemowych w sferze inwestycji przedsiębiorstw w badania 
i  rozwój, chociaż kwestia wprowadzenia specjalnej instrumentacji skłaniającej 
do inwestowania w B+R stanowi niemałe wyzwanie. Jednakże – naszym zda-
niem – dużo zależy od samych firm. Chodzi o  zmianę ich sposobu myślenia/
podejścia. Mianowicie, do wydatków na prace B+R należy podchodzić tak, 
jak ekonomista pochodzi do procesu inwestycyjnego: traktując je jak nakłady 
inwestycyjne, a nie jak bieżące koszty, wariantowo, z określeniem stopy zwrotu, 
oceniając ryzyko, wykorzystując dostępne ulgi inwestycyjne, stosując montaż 
finansowy (w razie potrzeby). 

Tak więc, usprawnianie funkcjonowania narodowego systemu innowacji 
w Polsce wymaga przeprowadzenia odpowiednich reform strukturalnych, które 
by eliminowały owe niedoskonałości. Jednakże nie da się tego zrobić bez głę-
bokich zmian w systemie edukacji narodowej, na co zwraca uwagę wielu auto-
rów, m.in.: Bal-Woźniak (2012), Białoń, red. (2010), Czerniak (2013), Jabłecka 
(2002), Janasz, Kozioł (2011), Marciniak (2010), Weresa (2012).

Jak pisze T. Bal-Woźniak (2012), konieczne są przede wszystkim takie ramy 
instytucjonalne, które utworzą przestrzeń do czerpania korzyści z  działalno-
ści badawczej, zachęcą do aktywnego tworzenia wiedzy i  zintegrowanego jej 
wykorzystania w  celach innowacyjnych, utrwalania związków biznesowo-tech-
nologicznych między firmami, placówkami badawczymi i  zagranicznymi inwe-
storami oraz przejmowania odpowiedzialności przez podmioty prywatne za 
dalsze stymulowanie badań naukowych i prac rozwojowych. 

Spróbujmy na koniec odpowiedzieć na pytanie: Jak jednostka naukowa ma 
posługiwać się takimi narzędziami? Chodzi, rzecz jasna, o narzędzia wspoma-
gające innowacyjność w Polsce. 

Jednostka naukowa (uczelnia, instytut badawczy, inny podmiot mający 
taki status) powinna – oczywiście – przyjąć aktywną postawę. Ale nie chodzi 
tutaj o  wysoką aktywność w  zabieganiu o  finansowanie statutowe czy granty 
na projekty badawcze (indywidualne lub zespołowe), jak to dzisiaj często ma 

9 T. Bal-Woźniak (2012) dowodzi wręcz, że podstawowe wyznaczniki wzrostu innowacyjności 
tkwią w  innowacyjnych zachowaniach jednostek (ludzi) i mamy do czynienia z  „błędnym kołem 
niskich skłonności do zachowań innowacyjnych” (s. 12 i  232). 
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miejsce. Chodzi przede wszystkim o aktywną, przedsiębiorczą postawę wobec 
potencjalnych partnerów z  sektora biznesu. 

Godny upowszechnienia i  naśladowania jest model (wzór) innowacyjnego 
zachowania, jaki wykształcił się podczas realizacji Programu Projektów Celo-
wych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw pod egidą Naczelnej Organizacji 
Technicznej. Ten wielce udany program, finansowany początkowo ze środków 
Komitetu Badań Naukowych, uruchomiony został ponad 10 lat temu i  nadal 
jest realizowany .

Otóż, zgodnie z założeniami programu, wniosek o dofinansowanie projektu 
składa przedsiębiorca, natomiast wykonawcą prac B+R jest jednostka nauko-
wa10. Warunkiem rozpatrywania wniosku jest m.in. to, że musi on kończyć się 
wdrożeniem nowego produktu lub procesu. 

Wkrótce po uruchomieniu tego programu okazało się, iż niektóre instytu-
cje naukowo-badawcze zaczęły z  własnej inicjatywy występować pod adresem 
przedsiębiorstw z  propozycją wykonania projektu badawczego, który pozwo-
liłby przedsiębiorcy unowocześnić swoją firmę i jej produkcję. Inicjatywy takie 
bazowały na zgromadzonych doświadczeniach badawczych czy wręcz wcześniej 
przeprowadzonych badaniach (np. podstawowych) w tych jednostkach. Oczywi-
ście, opracowanie nowej technologii dla konkretnego przedsiębiorstwa wymaga 
przeprowadzenia uzupełniających badań stosowanych (tzw. przemysłowych) 
i  prac rozwojowych. Natomiast ciężar prac wdrożeniowych bierze na siebie 
przedsiębiorca – z pomocą danej jednostki naukowej. W ten sposób powstało 
wiele potrzebnych innowacji produktowych i  procesowych (zob. W. Hausner, 
2009). Co więcej, z dokonanych obliczeń wynikało, że jedna złotówka z budżetu 
państwa angażowała około 3 zł z kieszeni prywatnego przedsiębiorcy (Jasiński, 
2006; dane za lata 2002–2005).

Opisany model może dotyczyć zachowania placówek naukowych wobec 
takich narzędzi, jak np. bon na innowacje, pożyczka na innowację czy instru-
menty systemowe omówione w rozdziale V niniejszego opracowania. Ważna jest 
również szeroka współpraca jednostek naukowych, a nie tylko przedsiębiorstw, 
z  instytucjami pomostowymi.

Trzy wyzwania

Reasumując, nie było celem niniejszej pracy zaproponowanie nowych narzę-
dzi czy konkretnych modyfikacji w dostępnych na dziś instrumentach, chociaż 
niektóre konieczne zmiany zostały tutaj zasygnalizowane. Jest to potrzebne, 
przy czym punktem wyjścia do dalszych prac nad instrumentarium działalności 

10 W wyjątkowych przypadkach realizatorem tych prac może być własny, utworzony i wyod-
rębniony w przedsiębiorstwie zespół badawczy, zatwierdzony przez kierownictwo programu.
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innowacyjnej powinno być założenie, że wspieranie potencjału badawczo-rozwo-
jowego (nakładów, zatrudnienia, aparatury) w  przedsiębiorstwach to obecnie 
najważniejsze wyzwanie pod adresem narodowego systemu innowacji w Polsce.

Musi temu towarzyszyć zdecydowane usprawnienie współpracy między obu 
sektorami, w  tym podmiotów działających na styku: nauka–biznes (to drugie 
wyzwanie). Dzięki różnym formom partnerstwa nastąpić powinna intensyfikacja 
procesów transferu technologii i dyfuzji innowacji. W rezultacie będzie lepsza 
absorpcja wyników prac B+R w  gospodarce, czyli większy popyt na nowe 
rozwiązania naukowo-techniczne ze strony firm.

Trzecim wyzwaniem jest usprawnianie organizacji i  funkcjonowania jedno-
stek wchodzących w skład sektora B+R – tak, żeby sektor ten oferował obfitą 
podaż (ofertę) nowoczesnych rozwiązań, bardziej odpowiadających potrzebom 
przedsiębiorstw zorientowanych na innowacje, i  aktywniej występował z  wła-
sną inicjatywą pod adresem przedsiębiorców. Nie będzie to jednak możliwe 
bez równoczesnego, szybkiego i  znacznego wzrostu publicznych nakładów na 
badania i  rozwój.

Są to de facto wyzwania pod adresem polityki naukowo-technicznej w Polsce, 
które zresztą są podnoszone również przez innych polskich autorów.

* * *
Wyniki badań zaprezentowanych w  niniejszej książce nie pokazują cało-

ści obrazu aktualnej polityki innowacyjnej w Polsce, nie uwzględniają bowiem 
wsparcia ze środków zagranicznych (unijnych). Jednakże nie ulega wątpliwości, 
że najważniejszy powinien być rodzimy wkład (wsparcie) państwa na rzecz 
działalności innowacyjnej – nakierowany przede wszystkim na istotne zwiększe-
nie potencjału badawczo-rozwojowego i  wysiłku finansowego przedsiębiorstw 
w  zakresie B+R. Państwo powinno tak kształtować reguły gry, aby zachęcały 
one sektor prywatny do zdecydowanie większych inwestycji w  badania i  roz-
wój, zwłaszcza wobec deklarowanego braku możliwości istotnego zwiększenia 
publicznych nakładów na działania badawczo-rozwojowe.



aneKs

Metodyka badań empirycznych 

Niniejszy aneks zawiera opis metodyki badań empirycznych w  projekcie 
badawczym: Analiza stosowanych w Polsce narzędzi wspomagania innowacyjności 
w  ramach Programu Strategicznego: Innowacyjne systemy wspomagania tech-
nicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki, koordynowanego przez Instytut 
Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu. Badania 
zostały przeprowadzone przez autora w drugiej połowie 2012 roku. 

Dla dokonania analizy stosowanych w  Polsce narzędzi wspomagania inno-
wacyjności, przyjęto następujące założenia badawcze:

• po pierwsze, przedmiotem badań będą instrumenty polityki publicznej 
adresowane przede wszystkim do przedsiębiorstw (ze względów, o których 
była mowa w punkcie 3 rozdziału I)1;

• po drugie, interesować nas będzie innowacyjność techniczna firm, ich 
działalność badawczo-rozwojowa oraz współpraca z instytucjami naukowo-
badawczymi;

• po trzecie, nie będziemy zajmować się polityką naukową państwa (poli-
tyką wobec sektora nauki); 

• po czwarte, przedmiotem zainteresowań będą narzędzia (rozwiązania) 
finansowane ze środków krajowych; 

• po piąte, przedmiotem badań nie będę instrumenty finansowane ze źródeł 
unijnych (programy operacyjne) – z następujących powodów:
 programy operacyjne niebawem się skończą i na razie nie wiadomo, 

jakie dokładnie zasady, formy i  rozwiązania będą obowiązywać po 
2013 roku,

 programy te, zwłaszcza Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka” 
(POIG) i „Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” (POKL), zawierają 
tak wiele różnorodnych narzędzi, że ich analiza zajęłaby dużo czasu 
kilkuosobowemu zespołowi badawczemu,

1 Narzędzia te będą dodatkowo oceniane również pod kątem możliwości skorzystania z nich 
przez placówki naukowe. Jednakże nie było celem niniejszego projektu badawczego opracowanie 
poradnika dla jednostek B+R.
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 w literaturze można znaleźć opublikowane wyniki badań nad progra-
mami operacyjnymi, w  szczególności raporty ewaluacyjne PARP-u, 
a  także np.: obszerna praca zbiorowa pod redakcją Niedzielskiego, 
Stanisławskiego i Stawasza (2011), opracowania pod redakcją Janasza 
(2004, 2005, 2011), czy raporty Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN 
o  innowacyjności polskiej gospodarki w  kolejnych latach (począw-
szy od 2005 roku) pod redakcją T. Baczko. Tej problematyce został 
poświęcony również rozdział „Wsparcie finansowe” w poradniku dla 
innowatorów pod red. A.H. Jasińskiego (2011).

Aby prawidłowo sformułować cel badań empirycznych, należało odpowie-
dzieć przynajmniej na trzy pytania:

1 . Czego potrzebuje zorientowany na innowacje przedsiębiorca (firma, osoba 
indywidualna) – zarówno istniejący, jak i  nowy?

Przedsiębiorca potrzebuje w tym celu czterech rodzajów zasobu (kapi-
tału):
a) wiedzy – kapitał intelektualny,
b) pieniędzy – kapitał finansowy,
c) ludzi – kapitał ludzki,
d) rzeczy – kapitał rzeczowy (fizyczny).

Zauważmy, że dwa ostatnie typy zasobów są jednocześnie nośnikami 
wiedzy .

2 . Czego oczekuje innowacyjnie zorientowany przedsiębiorca od narzędzi, 
mających wspierać jego działalność innowacyjną?

Literalnie rzecz ujmując, narzędzia służą do tego, by ułatwić lub wręcz 
umożliwić wykonanie czegoś. W naszym przypadku, analizowane instru-
menty mają ułatwiać przedsiębiorcy dostęp i korzystanie z tych czterech 
typów zasobu (kapitału) w działalności innowacyjnej.

3. Jakie ma być główne kryterium oceny narzędzi wspomagających inno-
wacyjność? 

Spośród pięciu znanych kryteriów ewaluacyjnych, chyba najlepszym będzie 
tutaj skuteczność danego narzędzia. Podczas badań empirycznych próbowano 
zatem odpowiedzieć na pytanie: Czy i w jakim stopniu dany instrument ułatwia 
przedsiębiorcy podejmowanie i prowadzenie działalności innowacyjnej? To był 
główny cel tych badań.

Oprócz studiów literatury przedmiotu, wykorzystano trzy metody badań 
empirycznych:

• analiza materiałów źródłowych z różnych instytucji, głównie publicznych: 
Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego, 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przed-
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siębiorczości, a także Bank Gospodarstwa Krajowego, Krajowy Fundusz 
Kapitałowy S.A., Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Orga-
nizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce; 

• analiza danych statystycznych GUS (wykorzystana głównie w  rozdziale 
II) oraz

• ankieta (pocztowa i  internetowa).

Kwestionariusze ankietowe zostały opracowane i wysłane do trzech rodza-
jów adresatów:

• przedsiębiorstw,
• instytucji publicznych i  organizacji pożytku publicznego,
• ekspertów w  zakresie ekonomiki i  zarządzania innowacjami. 

W ramach badań ankietowych wśród przedsiębiorstw, kwestionariusz ankie-
towy wysłano do trzech grup firm2:

1) Firmy, które uczestniczą obecnie lub uczestniczyły w Programie Projektów 
Celowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw NOT,

2) Firmy, mające siedzibę w Gminie Łomianki,
3) Firmy, posiadające status centrum badawczo-rozwojowego.

(Grupy te nie pokrywały się).

Ad 1. Program Projektów Celowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
prowadzi Centrum Innowacji NOT w Warszawie w ramach wieloletniej umowy 
z  Ministerstwem Nauki i  Szkolnictwa Wyższego. Notabene, jest to program, 
który przyniósł już wiele pozytywnych rezultatów, jeśli chodzi o  aktywizację 
działalności innowacyjnej uczestniczących w nim firm (zob. W. Hausner, 2009). 
Niniejsze badanie było możliwe dzięki uprzejmości kierownictwa i pracowników 
Centrum3 .

Kwestionariusz został wysłany do 193 firm; wypełnione kwestionariusze 
zwróciło 31. Badana populacja próbna ma następujące cechy:

• wszystkie firmy należą do sektora MŚP, w  tym 5 to mikroprzedsiębior-
stwa;

• zdecydowana większość (77%) to firmy dojrzałe, utworzone przed 1999 
rokiem, a więc mające 14 lub więcej lat; tylko 1 została założona w ostat-
nich 3 latach;

2 Autor wyraża tą drogą podziękowanie Pani profesor Lidii Białoń i  Pani profesor Alicji 
Sosnowskiej za pomoc przy opracowaniu projektu kwestionariusza .

3 Autor dziękuje w  szczególności Pani Halinie Miłoszewicz i Pani Magdalenie Ratyńskiej.
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• jedynie 2 przedsiębiorstwa działają na rynku regionalnym (wojewódz-
kim); pozostałe na rynku ogólnokrajowym; ponad połowa respondentów 
eksportuje swoje produkty .

Są to dobre, innowacyjne firmy, o  czym świadczy m.in. to, że:
• w ostatnich 3 latach tylko 4 przedsiębiorców nie wprowadziło/wdrożyło 

ani jednej innowacji, będącej nowością na skale krajową; 77% firm wpro-
wadziło innowację produktową; jedna czwarta – procesową; niektóre 
wprowadziły oba rodzaje innowacji; blisko 40% respondentów wprowa-
dziło innowacje z myślą o eksporcie;

• połowa z nich prowadzi prace B+R, wprawdzie niesamodzielnie, ale we 
współpracy z  renomowanymi instytucjami naukowo-badawczymi (uczel-
niami i  dawnymi JBR-ami);

• blisko połowa zatrudnia pracowników prowadzących prace B+R, choć 
tylko w 3 firmach jest wyodrębniona komórka B+R; wśród nich pracuje 
łącznie 95 takich osób, czyli średnio przypada około 7 osób na jedno 
przedsiębiorstwo;

• ponad 60% firm ma prawnie chronione wynalazki oraz wzory użytkowe 
i przemysłowe; blisko połowa całej populacji posiada patenty;

• dwie trzecie przedsiębiorców posiada środki automatyzacji procesów pro-
dukcyjnych; połowa z  nich ma na wyposażeniu centra obróbkowe oraz 
komputery do sterowania i regulacji procesów wytwórczych; ponad jedna 
trzecia ma linie produkcyjne automatyczne lub sterowane komputerem;

• wszystkie firmy, finansowały prace B+R ze środków własnych, co oczy-
wiste, niemniej prawie 70% z  nich skorzystało również ze środków 
publicznych; tylko 5 korzystało z kredytów bankowych. Są to zatem firmy 
zapobiegliwe, umiejące stworzyć tzw. montaż finansowy. 

Ad 2. Kwestionariusz ankietowy wysłano do 285 firm, mających siedzibę na 
terenie Gminy Łomianki. Przedsiębiorstwa te należą – według PKD 2007 – do 
następujących sekcji:

• C – Przetwórstwo przemysłowe,
• D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 

gorącą wodę,
• E – Dostawa wody oraz gospodarowanie ściekami i  odpadami,
• F – Budownictwo.

Zdecydowana większość tych firm to mikroprzedsiębiorstwa, czyli takie, 
które zatrudniają nie więcej niż 9 pracowników.

Odpowiedziało ponad 20 firm, ale wypełniony kwestionariusz nadesłało jedy-
nie 16. Najprawdopodobniej główną przyczyną niskiego odsetka zwrotów było 
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to, że zdecydowana większość firm, które otrzymały kwestionariusz, nie pro-
wadzi działalności innowacyjnej (są zbyt małe) lub nie ma się czym pochwalić. 
Widocznie właściciele/menedżerowie tych firm wstydzą się do tego przyznać. 
Zresztą potwierdzają to wyniki analizy wypełnionych ankiet. Zauważmy przy 
tym, iż szereg przedsiębiorstw działających w  Gminie Łomianki to średnie 
i  duże firmy, które jednak mają siedziby poza terenem Łomianek, a  tu tylko 
posiadają swój magazyn lub mały oddział produkcyjny czy usługowy.

Badana populacja próbna posiada następujące cechy:
• tylko jedna firma to duże przedsiębiorstwo, zatrudniające powyżej 249 

pracowników (ale mniej niż 500); większość (trzy czwarte) to mikrofirmy;
• większość to firmy stosunkowo młode; prawie jedna trzecie została zało-

żona w  ciągu ostatnich 3 lat; 
• połowa z  nich działa na rynku regionalnym lub lokalnym; połowa zaś 

na rynku ogólnokrajowym lub zagranicznym.

Są to – w porównaniu do poprzedniej populacji – przedsiębiorstwa wyraźnie 
słabsze, w większości nieinnowacyjne, o czym może świadczyć chociażby to, że 
mniej niż jedna trzecia tych firm w ostatnich 3 latach wprowadziła innowację 
na skalę przynajmniej krajową, prowadzi prace B+R (w dodatku tylko we 
własnym zakresie) i zatrudnia pracowników prowadzących takie prace. Jest to 
5 tych samych firm. Ponadto badana populacja posiada łącznie tylko 13 zare-
jestrowanych wzorów przemysłowych; są to podmioty bardzo słabo wyposażone 
w  środki automatyzacji procesów produkcyjnych. 

Ad 3. Jako uzupełniające badanie, została przeprowadzona ankieta wśród 
przedsiębiorstw (spółek) mających status tzw. centrum badawczo-rozwojowego 
(CBR). Kwestionariusz został wysłany do wszystkich 26 firm, które w momencie 
badania posiadały taki status. 

Otrzymano 5 wypełnionych kwestionariuszy. Spółki te to swego rodzaju 
elita przedsiębiorców. Wszystkie wprowadziły/wdrożyły innowację na skalę co 
najmniej krajową w  ostatnich 3 latach. Wszystkie prowadzą szerokie prace 
B+R (same lub we współpracy) i przeznaczają na to spore nakłady4 . Wszystkie 
zatrudniają pracowników badawczo-rozwojowych, przeciętnie około 30 osób 
każda. Dysponują razem 25 patentami, co daje średnio 5 na jedną spółkę. 
I  co charakterystyczne: wszystkie korzystają z dofinansowania publicznego na 
działalność innowacyjną.  

Tak więc, badaniem ankietowym zostały objęte razem 52 przedsiębiorstwa. 
W zdecydowanej większości należą one do sektora MŚP; tylko dwa zatrudniają 
więcej niż po 249 pracowników.

4 To jest zresztą warunek otrzymania statusu CBR.
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Ponadto, opracowany został krótki kwestionariusz zawierający tylko 5 
zamkniętych pytań, który skierowano do dwóch grup adresatów, a  mianowi-
cie do:

• 14 instytucji publicznych i organizacji pożytku publicznego, których doty-
czy problematyka działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, lub które 
zajmują się tą problematyką. Otrzymano 12 odpowiedzi, przy czym jedna 
z  instytucji5 przysłała 5 wypełnionych kwestionariuszy;

• 14 wybitnych ekspertów w zakresie ekonomiki i zarządzania innowacjami 
w Polsce. Odpowiedziało 13 osób.

Łącznie otrzymano zatem 25 wypełnionych kwestionariuszy.
W tym przypadku cel badań był inny. Chodziło o  weryfikację uzyskanych 

wyników i sformułowanych ocen, wniosków i propozycji autora ankiety, bazu-
jących na przeprowadzonych badaniach.

Wyniki badań empirycznych zawiera rozdział V niniejszej pracy. Zobaczmy, 
jakie rezultaty uzyskali inni badacze tej problematyki. Na przykład M. Dolińska 
przeprowadziła w 2009 roku badanie ankietowe wśród 64 firm innowacyjnych 
z województwa lubelskiego, przy czym w połowie były to przedsiębiorstwa prze-
mysłowe, a  w  połowie – usługowe. Z jej badania wynikają m.in. następujące 
wnioski (Dolińska, 2010):

• własne (zakładowe) zaplecze B+R ma 37,5% badanych firm, czyli dwa 
i pół razy lepiej od średniej krajowej (zob. rozdział II niniejszej pracy);

• wprawdzie 56,2% respondentów prowadzi prace B+R, co należy ocenić 
bardzo wysoko, jednakże aż 37% badanych przedsiębiorców przeznacza 
na to mniej niż 3% przychodów ze sprzedaży;

• respondenci wykazują małą aktywność w zakresie współpracy z uczelniami 
i  instytutami badawczymi (dotyczy ona około 20% firm); jeszcze mniej 
współpracuje z  tzw. instytucjami pomostowymi;

• respondenci sformułowali cztery najważniejsze czynniki/warunki, których 
spełnienie jest szansą dla dalszego rozwoju innowacyjnego ich firm, tj.: 
polityka proinnowacyjna państwa, dostęp do źródeł finansowania (zwłasz-
cza publicznego), odpowiednie przepisy prawne oraz ulgi podatkowe. Jak 
widać, wszystkie postulaty odnoszą się do polityki publicznej. 

Natomiast szerokie badania ankietowe dotyczące polityki innowacyjnej 
wobec MŚP przeprowadził w latach 2010–2011 R. Stanisławski. Były to badania 
na dużych populacjach, bowiem objęto nimi 263 firmy innowacyjne i 109 nie-
innowacyjnych; razem 372 respondentów. Wyniki okazały się wielce interesujące, 
choć dotyczą głównie programów operacyjnych finansowanych ze źródeł UE. 

5 Chodzi tu o Krajowy System Usług (KSU) przy PARP.
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Jednakże można tam znaleźć również wnioski dotyczące programów publicz-
nych, finansowanych ze środków krajowych, a mianowicie (Stanisławski, 2011):

• przedsiębiorstwa innowacyjne w  większym stopniu wykorzystują pomoc 
publiczną, natomiast nie-innowacyjne zazwyczaj nie widzą potrzeby ubie-
gania się o wsparcie finansowe;

• z programów rządowych (krajowych) korzystały nieliczne firmy. Ich ocena 
przydatności tych programów wypadła bardzo nisko;

• tylko 20% badanych podmiotów innowacyjnych skorzystało z odliczeń od 
dochodu, możliwych na postawie Ustawy o niektórych formach wspierania 
działalności innowacyjnej;

• pomoc rządowa ze źródeł krajowych jest – w  porównaniu do tej ze 
środków unijnych – znacznie mniej znana i  rzadziej wykorzystywana. 
Stąd mniejsza jest skala oddziaływania tych programów; nie pełnią one 
funkcji motywowania firm do podejmowania działalności innowacyjnej;

• bardzo dużo, bo aż 57% respondentów stwierdziło niedopasowanie 
finansowych instrumentów polityki innowacyjnej do swoich potrzeb roz-
wojowych. Dwa główne powody niezadowolenia to: brak elastyczności 
instrumentów i  złe dobranie celów wsparcia.

Wszystkie trzy badania empiryczne, tj. Dolińskiej, Stanisławskiego i  Jasiń-
skiego, dotyczyły mniej więcej tej samej problematyki i zostały przeprowadzone 
w tym samym okresie kryzysu gospodarczego (2009–2012). Można więc uznać 
je za porównywalne, przy czym za w pełni reprezentatywne możemy traktować 
wyniki uzyskane przez R. Stanisławskiego. 
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